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EL TEMPS. - A Catalunya, Dtr efecte del mlnlmum eltuat al mar
balear es re~strcn niuats aenerals a totta Its nostrtt comarautt oue a I"
"tacions elevade ~ oonvertelxen en nevades.
Els ven ts enclira aue flu ixos. en general. bufen del aeotor N.. llevat
per les comarques de Lleida on s6n fluixos del lud,
Temperaturts extremes: Màxima, 13 araua a ltr~s: mlnlma, 3 araut
10ta uro al Port de la Bonaiaua.
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de novembre del 1935

UNA INTERESSANT PROPOSICIO
DELS DIPUTATS DE LES ESQUERRES
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Barcelona, dissabte,

Fundadora LLUIP COMI'/!.NYS

PER LA LLIBERTAT DE PROPAGANDA DELS PARTITS REPUBLICANS
Ha désser respectada pel Govern -- diu la proposició parlamentària -- ·maiorment
1
a Catalunya, on és possible la celebració d actes públics organitzats pels monàrquics
Guio o~oMfNr La imaginària Convenció sosRe LA CARTA MILITAR o'ABissiNIA EL TEXT DE LA PROPOSICIO.
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Si les Cort_s actuals
es decidissin, d'ací alt
a l'autoàissolu.
ció pel procedtment de no
la rej(ln11a constitucional, 0d'anl/,
st la situació parla,.
mentària espan11ola es Jes insostenible amb motiu de qualsevol nova complicació política, no hi hauria altre recurs sinó el de la d!ssolucíó per de-
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Mancats de temes amb els quals
JXXler...se anar defensant, els editorialistes de La Veu tornen a la canIÓ de sempre: la traïció- 1w sabem
¡ulna traïció- de les esquerres calalanes del 6 d'octubre.
No ht ha governador general, no
" ' ha retraspassos de serveis, no
ht ha res de tot allò amb què la Llt14 tmaginava poder justificar la
1eva co!laboració amb la derogació
4e l'Estatut d'autonomia, la llet cie
règim transitori, la suspensió de garanties, la repressió de l'onze de
~eternbre t la censura de Premsq,
Com que per aquest costat no hi ha
10rtida honorable possible, l a Lliga
juga els tòpics de sempre per tal de
guan11ar temps t esperar millors
oportunitat! de 1usti/icacl6 de la
pròpia indigna actitud. Al mateiJ:
ttmps, Cambó, de bracet amb l'alta
~nca i algun d iar i de fàcil tnter~ ncló, intenta ressuscitar a Madrid
oquell fantasma ridícul que Jou,
l'any 1930, el partit de centre, at.xò
~~. una força polftica ben /intlnçada
I al servet exclusiu dels interessos
fllutocràtics i econòmics, sense que
111 el poble nt el règim hi t tngutn
res a veure. Naturalment que Cam~ s'equívoca una vegada més ~ls
tets li demostraran com en 1930,
com en 1931, com en 1919, com en
1926, com sempre- però l'intent
m stm t les gestions es tormalit..

aen.

Alta banca f fantasma de l a re.
wtv.cló, heus ací els dos jronts on la
Lliga Intenta jer...se Jorta. Amb dtner8, una poUtbllU4t de guan¡tar
tleccione t Pn;msa, Amb fantasmes,
tma cortina de Jum davant els propis errors, engan11s t tralcions.
Ara es torna a remoure La veu
amb el tema de la revolucíó ct'octubre. L'editorialista ta la veu grossa
per reiterar la :tfmplerfa de quatre
tòpics que no l'aguanten. B~. No
•nststirem a replicar. Acudirem a ~~
polémica que calgui quan es puQVf parlar de tot t quan ens fnteresat a nosaltres. No quan la Lliga
ho cregut convenient per a disslmular l'ambient de fracàs que enwlta
homes.
Peròelshi seus
ha un
jet que cal destacar. sembla que el tema de la rewlució d'octubre ha tornat a posarde moda en els diaris dels partits
que Jonnen el cBlocll governamental.
L'òrgan de la C. E. D. A., El De·
bate torna a sortir. aquests dies parlant de les jornades d'octubre. Re1n4rquem que la Lliga co!labora amb
fl sen11or Gil Robles en el Gooern
f que recolza amb entusiasme tota
la pol!tica de la aituació actual.
I bé. La «C. E. D. A.» s'ha presentat davant el pals, reiteradament,
com a provocadora de la revolta
tl'octub.re. Recordem aquell uhemos
fll¿esto Juera de la Lel/ el jrente del
lla4 de abril». En discursos f escrits
frase ha estat repetida com un
mot d'ordre i com un orgull. Però
El Debate ct'ahir, co!lega poltttc gooernamental de La veu, encara és
m~s expl!cit quant 4l paper de la

•e

tensions d'especialista en Dret polític, ha jet ús de l'alludit argument.
En el cas, ha dit, que el President de la República esgot~s. amb una segona dissolució, la seva prerrogativa dissolutòria, la cambra prò:rima
ria indissoluble t per tant resultaria u11a Convenció.
Una convenció/ Aquest nom sempre Ja efecte. El record dramàtic de '
les c onvencions angleses i de la convenció francesa inspira entusiasme

•e-

als uns i horror als altres. Per a un home de dreta, la convenció és una
cosa gairebé diabòlica, la creació m~s perversa dels _.nci.,is revolucio"'' "
nans.
Però quan Jugtm dels efectismes i de les evocacion! tràgiques, f examinem amb serenitat l'argument dretista, ens adonem de dues coses: que
una Convenció no ~s una cosa tan terrible com es pretén, t que no e:cisteiJ: cap perill de convertir en Convenció la Cambra espan11ola que suoceei.ti a l'elegida l'anJI 1933.

cAiJ:ó seria una Convenció/» Una tal trase, esdevinguda lloc ccnnú
per a ús d'oradors f per iodistes de tercer r engle, en ésser aplicada al cas
d'Espanya és més aviat una jrase de comèdia que una /rase de drama.
L'eventual Convenció que el capft4 cedista anuncia, és completament
hnagtnàrta.
•

•

•

¿Qui pot sostenir seriosament que una cambra que no pot ésser dissolta és converteix per torça en una Convenció, ~s a dir, en una Assernblea polftica que concentra tots els poders de l'Estat? Per a una Assemblea Constituent, això és possible. Però no ho és per a una Cambra que
est4 ineludiblement sotmesa a les prescripcions de la Constitució.
Suposem, en efecte, que r esta esgotada la prerrogativa dissolutòria
del President de la Republica espanyola. El Jet que el President, durant
la resta del seu sexenni, no pugui dissoldre la Cambra, ¿signi/Ica per ventura que absorbirq les facultats utatals f podrà fer tot allò que lf sembli?

• • •
En primer locl, cal remarcar que e sexenni de l'actual President acaba
ba pel mes de dese1nbre del 1937, de manera que el temps durant el qual
no podria ésser dissolta la c ambra, sena inferior a dos anlfs. ¿Tant de
mal es vol per endavant a la Cambra propvinent, que nt dos anvs de vida
•e li vol donC;T? B01l pvnt hi hagués un nou President de la República,
el dutgnat podria ter ús del dret de dtsaoltt.eiü.
Per altra banda, no és segur que s'hagué• d'esperar dos an11s per ll
la renovació presidenctal. Segons l'article 81 de la Co~tstitucfó, després de
la segona diSsolució decretada per un mateix Preside1tt, el primer acte
cte les nooes Corts aerà examinar f resoldre la qüestió relativa al decret
de dissolució de les anterior•, t elwt desfavorable de la matoria absoluta
de la cambra, implicarà la destftucfó del President. El canvi prestdencial és per aquest carni molt m~s fàcil que pel camt assen¡¡alat en l'ar'
'
ticle 82.
Cas que continués el mateix President, aquest no tindria el dret ae
decretar cap altra dissolució, però conservaria tots els altres drets prestdencials. Tindria, per exe111ple, el dret de vet suspensiu damunt els protectes de llei aprovats pe¡ Parlament. I encara hi hauria, com ara, l a 1urisdicció del Tribunal de Garanties Constitucionals.
En 4quutes condicions, ¿qui pot parlar amb fonament del perill d'una cambra convertida en Convenció totpoderosa? Vet act un grotesc espantall.
A. ROVIRA I VIRGILI

I

c. E. D. A. en la crist i la revolta
d'octubre. E.• el seu editorial a·~
hir, diu concretament 4i.l:ò:
<!La ruta es clara J1 110 tfene equ~
vocos ni nubes. Por serio asf, ni fi·
quiera Jué dudosa la actitud de la
e E. D. A. ante la revoluctó11 de

Una nota del Govern francès
sobre l'acord comercial fran·
co-espanyol
Madrid, 8. -

S'ban rebut notJcles de

octubre... Graclas a su participación Parle que donen compte que l'ha fet
en el Poder... la revolución estalló públlca una nota del Oovem franc~
en la qual e.s dlu que encara que s'bau
11 pudo ser reprimida».
lnlclat les converses entre els Oovcrll8
Es clar, no? Oferim l'afirmació rotunda dels $euS collaboradors d'avui, als homes de la Lliga t all
editorialistes de La Veu.

de Madrid 1 Parla, per tal d'arribar a un

acord comerclal entre ambdós paisos, no
s'ba reblit la comunicació oflelal d•l
nomenament de la Dele¡adó espanynla.

LA LLIGA VOTA A FAVOR DE LA CENSURA

'
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a la Mesa de la Camora una propos1ció de llei, en la qual es posa de
relleu l'estranyesa que ba produit a aquests grups d'esquerra, l'anormal
criteri que té el Govern quant a la celebració d'actes públlcs & Catalunya.
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Cambó té posat 41 cap barrejar, ben barre;ats, els interessos
de l'alta finança amb els de l'erari públic i no assossega per as.
solir-ho. Allò que no tou possible
l'anll 1930, quan ;a S'havier~ admf,..
nistrat a la monarquia els sants
Sagraments, preté /er-ho viable
als quatre an11s i escaig de Repú.bltca.
El lider Ulgaire ccnnpta amb as6istències que volen -'Pel que es
r:;;-esr;:!~ta::~l:ua'":fe'f- ~
t ura de les constituents. eLa República no té cap compromís ni
amb la Banca...»

0

En la im~lbilltat ae trobar motiu capaç de justificar una tal anomalla, que const1tueut una mdubtable ofensa als partits, polltlcs de Cate.per SERVAND MEANA, lunya, els dlputMs signants de la proposlció, tenen 1 honor de propo.
capltà d'Aviació.
sar & la Cambra que declan d'urgència la llibertat de propaganda pel Govern. màxim en aquelles circumstàncies del territori espa~yol, on ~r ésser
ELEMENTS D'ESTRATEGIA tan evident la normalitat, sigui poSllible la celebració d actes pública or-

1
TACTI CA
L 'exèrcit italià ha de satisfer, flvuf
dia, Immenses necessitats. El gTan
consum que Ja de pro;ectUs, el seu
abundant t pesat m aterial no pot
avançar sense que els dipòsits, parc!
t magatzems l'acostin a la reraguarda, Aque8t corrent continu s'efectua
per la Unia de ccnnunicacions.
No hi ha dubte que sl els etiòptc.9
aconaeguet.xen tallar aquesta 4 rtèria
a l'enemic i per les ccnnunicackms es
l lencen al /OCU3 p1inctpal de recurl OS, el oos mUltar jeizlsta moriria
vmçwt a causa de la nupensfó de la

•••

cambó en11ora els costums de
certs països que t enen en els trusts
i cartels la base de la seva pol1t1ca. Però el fundador de la Chade ·
oblida que a EspanJia encara teninl molts problemes petLdents f,
per ara t tant, encara er~t~ voàem
passar de certes grans politiques
internacionals.
cambó voldria convertir el pafs
en un gran banc del qual dependríem tots els ciutadans. El gental lligaire només somnia dirigir el país amb la vareta de la
aeva supèrbia. Allò que no pogué
ésser l'any 1930 tampoc podrà
reeiJ:fr ara, perqut ht ha milton•
de ciutadana que es disposen, un
altre cop, a demoMrar a Cambó
f als &eúS que aci ~ra hí ha
espiritualitat i que no tot són cupons t paperassa de societat anònimes... no som empleats, som ciu.
tadam.

•••

Cambó

(El que va disfressat). -

SUposo que nln&ú no dubtarà dels meus trenta anys de catalanisme-

,

<Per Bartoll>
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Es diu que la Banca S'alsocia a
la pensada maquiavèlica camboniana. Cal fer present que el règim no és un Straperlo a les mans
d'un Strauss. En aquest país quan
es juga és amb el sobreent~s que
es pot guanyar f que es pot perdre. Molts noms voldrien ésser e!crits aci que corroborarien aquesta lògica.
¿Què pretén la Banca t els que
finance?~ el Partit de Centre de
Cambó? Les esquerres es preocuparan de recordar a totltom que a
Espanya --almenlfs tots els re- :eva nutrfció d'elements de boca i
publicans volem que sigut ai.ti- guerra. Ai.ti és qt'le l'estratègia o;Jl~
cada en pla tdetic, al cas defensiu
el çac juga pot perdre.
•••
d'Abissínia es reduei:c a resoldre el
La seccfó Agrària de Lliga C~ problema d'apoderar-se de les comu.
talana i en Cirera mantenen una ntcacions de l'adversari. ¿Com i de
pugna terrible per demostrar qui
és més curós defensor dels inte- rj•;ina manera? DebUitant..lo i desgastant-lo, en l'ofenSiva contrària,
ressos agrícoles.
La luita, però, es manté des dels portar-lo, després, al terrenll converespectius despatxos, a cops de te- nient a la situació tdetica de les trolegrames. Ara En Cirera acaba de pes del Negus (a la part més muntrantetre un telefonema al «Jeje, tan¡¡enca) f darrerament, esperar
jeje, jeje» dient-li que la qüestió (IUe la línia de oomunicacions ats
del blat s'arranjarà en un tres f fronts i les lfntes de ccnnunicackms
no res nmnenant un Comitè blariguin el més Uargues possible. Per
der únic per tot Catalunl/a.
¿Que els sembla això ats page- aquesta cosa els italians avancen
sos? Ja poden veure la política amb tantes precaucions i aquesta és
agrària à'aquells que no tenten la causa per la qual els abisSinis es
prou Uengua per a destralejar les retiren poc a poc de les seves posiesquerres. Som a nat'embre f en- cions metòdicament, f amb gran orcara es trameten consells telefò- dre, d'acord amb els salts endavant
nics.
• • •
dels invasors. En tots els moments
El Siglo Futuro parla de l'aplec d'una. campanJia, la Junció de l'exèrde Montserrat:
cit pot éssi!T analit2ada sota quatre
.Ourante la nocbe anterior Llll aspectes: apareiX en ofensive3 estraplquete de requetés habla dado ti>;iques amenaçant les comunicaguardia al altar, siendo una nota cions del contrari. En defensiva robrint les pròpies. En ofensiva tàcUca
quast es té mt!s Jorça que ell t en
defensiva tàcUca. quan succeeix el
contrari, de z.anera que en tots els
ca:os i situacions es ccnnbina l'atac
Felip Rodés jou diputat a Corts • f la defensa, l'estratègia l la tàctica.
per un districte lleidatà. Preva- Per aquesta raó e{s espectadors no
lent-se de tota mena de combiua- han de deixar-se Impressionar per
cions, aliant-se amb tot el que les noticies de la marxa dels esdevees presentava,' desfent tots els niments guerrers. Ai.rl com en esgrlcentres catalanistes f republicans ma, no existeix l'atac absolut sense
v~ detentar aqu_esta_ representa- les parades, tampoc en la guerra no
~?et~~~~~ la Sol•dantat fins a la poden ~sser absolutes la dejensira i
El seu fort era mantenir la l'ofensiva t això es traduei:c en l'asclientela política fent ballar totes pecte mcral de les tropes.
a le11 pubilles dels cacics. Ai.rò li
¿Les que avancen són les vlctorfo..
va donar molt bons resulta~.
ses? El redactor feixista Müller que
Per at.ró quan el aeu fnhm amic Estadella l'apremiava l'an¡¡ aoompanJia les forces de Mussolini
1930 perquè es tes republiccl ell en les seves operacions a f A/rfca Ocontestava desden11ós --cambonis- riental diu en el seu darrer article
ta pur~r- dient que a Espan11a. el re- (malgrat d'haver passat per la cenpublicCÍnisme era una :tarampio- sura ftalia.na): cels soldats del Duce
nada de quatr.e • ~ps-calents.
avancen si!enclo..c:os, camf de l'h.oritzó ... J Si avancen silenciosos els seU$
1 després de refusar els consel!s motfU$ deuen tenir! Els guerrers
del doctor Estadella, l'home e! ra
posar a jer poliUca. Anuncià que d'Abissfnia abandonert els seU$ emse li preparés un calendari de tes- plaçaments quan les linie! negres
tes majors per a jer acte de pre- dels feixistes arriben a Makalll, ho
sència i ballar la tola. Va provar jan. sistemàticament, no en de!jeta,
jortulta ent·ia.nt urtes pessetes per f en la seva retirada perfecta, cana una copa per un partit de jut- ten cançons de guerra, amb vfctors
bol i 1' cos:z va caure tan bé que a l'Em ,erldor f moris als seus botencara ara tiren aigua al Joc que rfns. Els cants són de victòria, perva produir el seu projecte,
Es va donar per assabentat i va qtd l'ànima manifesta sempre el aeu
det.xar arreconades, de moment, e:;at de desqrdcia o reveïment per
les seves gram dot! palitiques de sensacions de trntesa, serietat o
pler, però mat cantant.
lllgaire t monàrquic empedernit.

numero ha estat

z: •,

1~-

Simpàtica la de observar cómo la
guardia civil, encargada de la
vlgilancia. compartia con los requetés lo penoso de su misión,
CO? 1ndudabl~ afinldad de sentim1cntos patnó~~s/
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Reflexionant el que hem dtt creiem mandament etiòpic, la teTcera sltU4que un exèrcit no pot trobar-se C:a- ci6 o sigui quan tenint asseguradu
vant l'enemic nom~s que en una d'a- les nostres comunicacions, amena.
Questes quatre situacions, en ojen- cem les del contrari, però comptem
Si?a tàctica f estratègiCa - aota ell amb torces més dèbits per a combados aspectes a la defensiva - en o-. tre, llavors som provocats a la bataperquè ell té confiança en 14
jensiva estratègica t defensiva tà.ctl a f defensiva estratègica. La pr¡,. seva torça tdetica per a recobrar lu
mera, que és el cas de la guerra ac- seves Jfniest les nostres manfobret
tual, els Italians que compten amb són efludint la batalla, entTetentnC
forces més potents provoquen el l'enemic per tal que ea debUiU per.
combat, sl els abtsstnls l'acceptessin manca de recursos f procurant diví·
dir-lo per tenir damunt d'ell aupe.
rtoritat e narmes, en 4quuts C4S03
~s quan t6 lloc la guerra de partf·
des, les obres f posfclons aàqufrei:l:en
importància i el moviment decidet:c
Za qflestió i ri, finalment, es dóna lli
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La slt uaoló actual en el front Nord
d'Etiopla

quedarien tallades les seves lfnfes f
ultrapassades sense Jorça t4ctic4
perquè la que posset.ssin la perdrien
~r. e! rombat t llavors la guerra
S'hauria acabat. I ara ve la clau del
mist;:rt, el secret a crits de l'alt co-

1 'talla, la victòria és Ja dt/fcil o
causa de la nostra debilitat tdcttca.
però és decísfva perquè la bona poSició estratègica, ens ha de donar en
la ;>ersecució els magnt/ics resultatl
q•te ojerei:c el cas anterior. Sl la batall< es perd, la retirada és bona t
senzilla i ri no h.ern ccnnès el desene-rt d'exposar-ho tot, l'enemic no
donMà ni un pas mentre el fWStre
( Pana a la pàgina

M.

EL GOVERN GENERAL DE CATALUNYA

Els candidats del· senyor
Cambó topen amb molts
inconvenients..:
ENTREVISTA
CHAPAP!1 1ETA

Sl bé en un principi a'ba <!f\
aquest& tarda que la persona designada per a ocupar aquest càrrec era
el senyor Josep Larranz, despréa
s'ha. pogut comprovar, per part deli
periodistes, que aquest senyor, advocat de l'Estat i redactor econònuG
del diarl «El Debate», ha estat designat per a la Comissaria. del Blat.

CAMBO·

Madrid, 8. - Avui s'ha celebrat
una nova conferència entre el senyl)r
Cambó 1 el cap del Govern, per tal
de tract.ar de l'elecció de la person'J.
que ha d'ocupar el càrrec de Governador general de Cat&lunya. Hom
deia que aquest problema havia l)r :r
duït. entre els elements que integre':l
el bloc governamental algun dlsgus~.
Per alxò la referèncUl que facUltés
l'exministre regionalista hauria te
tenir gran interès.
El senyor Cambó, en sortir del
despatx de ministres, ha. dit:
- Efectivament no us puc negar
que l'objecte d'aquesta entrevis(a
amb el president ha estat. parlar del
nomena"'lent de Governador gener.\.1.
t.11.reu: el cert és que jo he lliurat
al Govern una llista de noms de persones no polltlques, de ,)lena solvè!lela 1 !)restigi, que, a judici meu, po.
den exercir aquest delicat càrrec. Al·
tramen!., el que és cert éS que m'hd
lamentat davant el cap del Govern
del retard a fer aquest nomenament, perquè no afavoreiX en res el
prestigi de la Generalidad ni el jropi Govern.
- ¿Qttína resposta. us ha donat ~ol
senyor Chapaprieta?
- La prometença que la designacló del Governador general tindrà.
lloc abans del vlnen~ dlmarts.

ENCARA NO SE SAP QUI
SERA NOM ENAT COVER •
NADOR GENERAL DE CA•
TALUNYA

Madrid, 8. - L'atenció politlca als
passadissos de la Cambra ba. estat
concentrada entorn del nomenament
de Governador general de catalu•
nya, El senyor Cambó ha con!eren-'
ciat extensament amb el senyor Vl·
llalonga, i aquest despres amb el SP.nyer GIJ Robles. En sortir d'aquest&
darrera entrevista els informadors
han conversat amb el d1putat de ¡"
Cedn, 1 el senyor Vlllalonga ha mani!estat que el senyor Gil Robles ha·
via manllestat el desig que la dcslgnacló no recaigués en cap d 1putat
de la Ceda, puix q-Je considerava
precisa al Parlament la presèncl&
dels seus diputats. Sóc home diSc!·
plinat 1 acato les ordres del cap.
Els periodistes s'han entrevista'
amb el senyor Rahola. nJ qual ha:t
preguntat sl s'havia descartat la designació del senyor VUlalonga, 1 f'l
¿UNA COMISSIO D'ORDRE senyor Rahola ha contestat lacònl·
PUBLIC PER A CATALU· cament:
NY A'l
- Encara no. No us puc dir ras
Madnd, 8. - Per tal de llevar dd més.
les facultats del Governador de 09.Després es digué que hi haV'la 1~
talunya les relatives a l'ordre pú bll ~ p06Sibilltat que el nomenament reaviat es crearà una Comlssló d'Or- ' calgués en !"ambaixador d'Espanya
dre Públic. Enlront d'ella hi haurà : al BrasU, persona coneixedora do
o un funcionari del cos de Pollcla n la vida de catalunya í que gauun delegat del Govern que assumi.rà deix de la simpatia 1 am.i~t d'una
aquMa funcló.
rillevant personalitat politlca,

l
1

per la censura

la htunanlfaf

DISSABTE, 8 DE NOVEMBRE DEL

TEATRES

TEATR E

GRAN TEATRE DEL LICEU

_

Jtlefon '15012

.............-........

Temporada d'hivern

I

Continua obert l'abonament

Principal

----

LA CASTA SUSANA

pele eminents artistes de la runció de la tarda. - Demà, tarda
1 nlt. COMIAT de la Companyia.
setmàna entr.mt. DEBUT de la
Companyia de la cenial actriu
MAR<JARIDA XIRGU amb BO·
DAS DE SANCRE, de Frederic
Garcia &.oroa.

dARG~ LUN A
Comoanyla
ARTIGAS • COLLADO

Avul, tarda, a les 5'15 1 nlt.
• les 10'15, el ¡randlós éxl.t <tell
prnana Quint.aro l

· MARTES, 13
""! D<;mt., tnr<la, a les 3'80: ·

JUUETA Y ROMEO

i

A lea 6 1 a lea 10'15:

MA RT E S,

GRAM

13

lEA fRE ESPANYOL

~ tom oanyia

~

•...
..¡

de comkfiet valen·
çlanes d iri&lda per PEPE ALBA

Avui, tarda, a les 4'30. Entrada. 1 butaca, 1 pta. Dos ¡rana
l~ldta.• actea:
,
L'AMOR FA MIRACLES
J ENCARA QUEDA SOL A LA
TORRETA
Nit, & .les 10'15. Entrada 1 bu·

l

f''· . .

EL MALCARAT
"'~·'

1

ELS ESTUDIANTS

::Sl n o teniu nn.. dt r iure, riu·
reu molt.
:
•i

.

~TEATRE

PU LI UR AMft

.Companyia dramltlca MARIA
f'. LADRON DE GUEVARA
Avui, tarda, a les 3'15 1 nit, a
le., 10'1& la magnifica obra de
Silva Aramburu :

LA LUNARES

NOYETA IS ·
T EAT R I

C AT AL A

Compan yia NICOLAU • MARTORI
AVUI, tarda, a les 5 1 nlt, a
tm quart d'onze. L'é:r.lt veritat:

ROSER

TEATRE BARCELONA

Pala ce

Cran Comp;¡"'la de Sarsuela 1
ODerettt. en la qual ficuren els
emtnente art1stes Tino Folar f
Emllia Aliap
Prtmer a~ s ~tor: Rloard
Fuentn
DARRERA SETMANA
Avui, diSII:lble, a les 4'30. DARRER MATINU. L'opereta en tres
actes: LA CASTA SUSAHA, creac.ló d' ~llla Allaca. Tino Folgar,
R. Fuentes. R. Blanca I la parella
de ball Simone 1 Cardona amb
els seua balls predllectes lLa Carioca• 1 &Bolero».
Nit, & les 10'15, l'opereta en
tres actee.

DIA1

EXCELS IOR

FLORIT

de .Josep Ma. de Sacarra, creació
de Meroll Nicolau I Ramon Mar·
tori. - Demà, dlumenge, a dos
q uarte de quatre, Darrera REPRESENTACIO de: .

EL SECRET DE LA
CAPSETA D'OR
de Folch I Torr.. - A tres quarts
c:1e 6 l nit, a lea 10'15: .

ROSER FLORIT
TEATRE ROMEA
Tel. 22021
ADEU A BARCELONA, D'HEREDIA · ASQUERINO. A les 5'30:
EL HIDO A.JENO. A les 10'15:
EL RIVAL DE SU MU.JER I

Lo que tú quieras

DemA, COMIAT de la Companyia. A lea 4. Butaq ues a 6 ptes.
GRAN PROGRAMA DOBLE. 2
obres. 6 actes; LA PELIRRO.JA
i EL RIVAL DE SU MU.JER. NlT:
EL RIVAL DE SU MU.JER l LO
QUf: TU QUIERAS. - Dilluns,
tnrdn. a les 6. Presentaci6 de
l'Ulustrc recitador "osep Gonzà·
lez Marin. el FnrnO dels recitals.
DIJOUS, nJt, PRESENTAClO de
Pa ul ina Sll,•erman amb la .eva
Companyln ArcenUna de Comèd ies. ESTRENA <te l'obra en tres
ac~ t 36 quadros, a la msnl!ra
clnematocrt.ttca: A M O R, d'Odu·
valdo Vlanna.

OLYMPIA
AVUI. TARDA A LES 4'30
EXTRAORDINARIA MATINEE
NlT, A LES 10. SELECTA FUN·
CIO. Sorollós èxit del nou oroaramal ROXEA, notable malabar ista • equ1Ubrl.sta; KEYSTONE
l ela Hua cler¡vagate còmlco-burleecoe: 2 KARREYS, el4 éssera <te
1.000 tonnes;
Natal :
EL FILL DE KINC • KONO
Herbtrt Vilrtoria Troupe, extraor·
c1J.Darl.l mo.noc.lcU.stea;
MEER8
emoc.lonaDt perx¡at.a a 30 metrea
d'alçUta:

POMPOFP • TEDY
Nabuoodonosorcito • Zamoabolloe
ola ienJa.la clowns:
I A8TOHI8, Ol'lgúlnl acto aert:
CAPITA WINSTON
alllb Ica .evca toquee l nedadoree
a la
PISTA AQUATICA
l'Git <lela Ulta

MARTES, 13, comèdia en tres actes de
Serafí i Joaquim Alvarez Quintero
Ramon Pér~z de A~·ala - l'obra
del qual ens merel.lt tan respecte rou. d urant un temps. l'exegeta d els
germans Qaintero. Malgrat els elogl.s de Pérez de Ayala mal no ens
hem pogut sentir impressionats per

"t

ROSer FIOri

T B A T

a

E

N 0 V ET A T 5
Un cnn b.lt cle J. M. cle Sa&arra

l'obra. dels germans Quinter:>, prlmers 1 màxims conreadors de l'Andalusla. do cromo. Tot el seu teatre
- del qual tan sols es salva un sol
regiStre: el del sainet- queda. prim,
d'una primor que fa angúnia per
l'inconsisten~

LA VENUS DE MILO

A\llll.llltoe de eotr6e: Bonllla. 111·
n. Oliem, 8ei\alada 1 Mlqutl
Dem.&. tar
RAda. a Iee 4. llo'U, a 1•
IO. ,'l!.i:r ORDThAlUJ:S FUNCIONS. - Ea C1espat xa amb \rel
dles d 'a.IlUdp:¡ctó.

Presentació del tercer pro·
grama de la temporada
de circ

L'ESTRENA

Amb una. bona entrada, tlngué
lloo la presentació del tercer programa. de l'actual temporada.
Totes les atraccions que abans
é'ahir \'llren debutar tenen un remarcat interès que va complaure
n:olt el públic. Constitueixen un
sugge-stiu programa. de qualltaL l
extensió.
Es destaquen, entre altres, «Les
Horrls», els éssers de les mil complicades formes; «Keystone» 1 els
seus vagabunds, número de gran
comicitat l destresa; «Nataà, el :tll
de cKing-Kong, un& reeixida tmlt;a..
cl6 del siml; la. gran ctroupe» Herbart Vlctorla, del Palladlum de Londres; l'emoclorumt Donatello Mcers;
els 5 Astones, amb el seu arriscat
exerclc1 aeri 1 La Venua de Mllo,
excepcional dona de gran bellesa.
Completen tan variat pregrama,
els pallassos, ja titulars d'Olympla,
Pompoff 1 Teddy, amb Zampabollos 1 Nabucodonosorcito, 1 el gran
espectacle del capità Winston amb
1
1 les seves foques 1 nedadores a !a
p:sta. acuàtlca.
Tots els números foren aplaudits
pel públic, el qual sortf del teatre
plenament satisfet. - M.

I

Naturalment, això no fóra. defecte
s1 l'obra en sl tlngués un contingut
espiritual. No és aixi. però. Les co:onv~.:Al\T:
mèdies d'aque¡;ts aators sevillans són
un gran è:r.it cle J. r.r. de Sagarra
unes comèdies nmablc.., blanques,
d'una frivolitat absoluta, escrites a¡ ment manipulades pels Qnintero
mida per al públic qne ha d'escoltar- deixen d'és:;er-ho.
les. No po~ negar-se que els QufuRecordeu després «La. Calumnlatero, com Benavcnte, s'han fet un da», aquella obra del més carincló
públic. I això, que la gent de bona dels simbolismes, del patriotisme I
fe i poques llums creu un& gran més tronat.
I
cosa, és el terlble: que s'hagln fet
Rer-ordeu, encnra, aquells terribles
un públic. Un públic que respongui «Amores y amorfos», en la qaal obra
er. un tot al teatre dels Quintero 1 un poeta cursi fa brometa amb els
Benavente no ens interessa.
poetes modernistes ... 1 després recita
Durant la representació de qual~ aquells versos del <~Jardlnero», 1 la.
sevol obra delzo Quintero - 1 constl «tranquila fuente», 1 «la rosa. en su
que això no és dit remarcant-ho com rosalll, que són la. cursileria. elevada.
a un defecte silló com a una quall- a. la. tercera potèncla.
tat - hom pot llegir el diari o el.xir I anem, ara, a aquest escriptor lmT 8 A T B 8 morista. - humorista, per qaè? N O V B TAT S 1 a aquest& pobr& senyora persegulUn cran Uit de ;,. ~. cle Sagarra 1da pel mant, que s'han propos.lt
«Martes 13t é1 una comtdla d'lluEn el volum q\Ul ha sortit; el dia 1
fer-nos perdre tres hores amb els
al challll a fumar una cigarreta. seus diàlegs. «Martes l:n: Un pobre mor. Una prova q~ els tuustres au- del mes que som, «El nostre teatre»
Després, en tornar a. entrar, només wable, carregat de manies - cosa. tors sevillans dominen tots eu g~.: J!~. ha iniciat la publicació de les
I.! eal preguntar al vel de ' butaca: que no fa massa lnteHlgent - del neres. Han estat 1nestre~ en el aaf- obres procedents del concurs.. amb
cQuè? ¿Encara no s'ba.:l casat el ga- qual ens diuen que és un gran escrip- net, mt la comèdl4 cómfc4, en el la que guanyà el cPremb, la. comèdia
lant i la primera actriu?» Doncs bé; tO!', un gran humorista, una. malca- drama t ara 1to .tón en aquesta co- en tres actes «Spinoza 1 els genttls»,
sense ganes d'ofendre. hem de con- sade. admiradora de l'humorista: una mèdla d'humor fi, en ltl q!Ull denws- original de Martf de Riquer, el PU·
tessar que creiem que al teatre s'hi miqueta de broma amb la superstl- tren que són sempre 1ove1 t que el bliclsta entdit, que ara ha demosrenot>e1t C<»!stantm~nt.
trat reunir exceHents condicions d'au_
ha d'anar per a quelcom més 1m- cló ...
MANUEL COLL•.tDO 1 tor teatral
portant que veure sl en· el tercer W'r
Prim, prim, Inconsistent.
• te. ~ casen el galant 1 la prime~a
El millor, Ja Interpretació. Tan
actr1a. Aquest teatre de xafardena bona. que pensem: llàstima d'lnter·
que ha. fet cèlebres els Quintero 1 pretac!ó.
Benavente no ens interessa.
LLUIS CAPDEVILA
Això quant a la. comèdia lleugera,
Carretes, 63 i Santa Elena, 1 (tocant al carrer de Sant Pau)
que és el millor en la producció d'a·
8
quests autors. Quan els Qulntero in·
:o v~:A~=
Telèfon 12207 ·BARCELONA
tenten la tònica dramàtica o sentiun ~ bit de J. 111. de Sagarra

Roser Florit

I

En caure el teló, l'actoc
diu ••• ·

.
ROSer FI0r1t

"CASA JUAN"
.

Roser

«El nostre teatre» ha publi·
cat la comèdia guanyadora
del Premi en el Concurs d'o·
bres e miques

Gran casa de

Florit

---

TEATRE COMIC

ACTUALIDADES

TIVOLI

HORA I MITJA DE PROGRAMA.
• Intere¡;saot informació del con.mcte
ABISSIN I
Hotioiarl esnanyol -Path' .lournal
I Revista Fèmina. Tot en e:rclu·
stvn. Dibuixos i Esports:
HACIA LA AURORA BO RUL
emocionnnt documental de let
Regions Artlques;
EL PAlS DE LOS CANIBALES
(Dibuixos en colors). Butaca, 1
pesseta.

Avut. tarda, de 4 & 8 (&essló
continua). Nlt. a. les 10. Entrada..
1 pta. Darreréa de lea dues llell1·
cules d'èxit soroll6s: LA VIUD"
SOLTERA 1 el meravellós docU·
mental:
EL ORIGEN DEL HOMBRE Y DE
L.A VIDA
Nit, n les 10 (numerada.). Duet
sensactonala estrenes de la. UFA:
EL TEMPLO DE LA MODA

PALAU DE LA REVISTA

.....

Gran Companyia dirlcida pel o rimer actor .Josep Santpere
Avul, d.ls.••abte, tarda, a les 4'30.
Colossal cartell còmic. 2 obres, 2.
6 neteS, 6. ler.: UNA MUJER DES·
NUDA. Formidable •Carioca» ballada per Mapy Cortés I .Josep
San ure. 2on.: DON .IUAN TE·
NORI O (Sonor 1935) (3 hores de
rialla. 3), -NIT, a les 10'15: EL
TIO CALANDRIA I

DON JUAN TENORIO
(Sonor 1935 l. Sensacional rel)artiment: (Don Juan), .JoseJJ San t·
pere: (Da. lnés), Isabel Estorch:
(Don. Luis), Ignasi León : (El Co.
mendador),
Alfons
Arteaga :
(Ciutt!), Miquel Pedrola. 38 be·
lllasimes Giris, 38. - DemA, diu·
menat~, tarda. a les 4.
cartell
grandiós. 2 OBRES, 2: EL HOM·
BRE INVISIBLE 1 DON .IUAN TE•
NORIO. - NIT, a les 10'15: EL
TIO CALANDRIA 1 Darreres! Dar·
reresl Darreres! de DON .I UAN
TENORIO (Sonor 1935). - Es
<leepato als Centre~ de Localitats

TEATRE NOU
QRAH COMPANY IA LIRICA
Divo barlton: P. H E R T O O S
Avui, dissabte, tardn, 4'30. Formidable matlnée. Butaca, 2 pte..
Localltats regalades. 1er.: LOS
CLAVELU . ver Matilde Mart ln •
20n.: LA DEL MANO.JO DE RO•
SAS. per prlmern vegada, per
Ll uls Fabresat I Peoe Acuaviva.
amb P. l urltlach, Carola, Arnó
1 Cuas. - NIT, a les 10. 1er.:
UNA MISS MAS. • 2on.: L'èxit
crnndi66 del mestre Padilla:

La canción del desierto
genial creació cle Pau Hert op,
Glbria Alcaraz. Matil de Martln,
Ant oni Miras. M. Garcia. P. Segura t P. Acuavlva DEMA,
VIUMENOE. 4 açtes, 4: LA CAN•
ClON DEl. OLVIDO, per L. Fabrecat 1 LA CAHCION DEL DE·
SIERTO, per Pau Hertoa. NIT.
El ¡rancilós ~Jtlt: LA CANCION
DEL DESIERTO, per Pau Herto&"s.

EMPRESA CAPIIOL
O A P IT O LI
Avul, seRSló continua de 4 a
12'3v. DON QU INTIN EL AMAR•
CAO. ver Alfona Munoz I An"
Maria Custodio: ENEMIGOS IN•
TI MOS, per rlaok Holt l Edmund
Lowe
E X C li LI I O R:
Avui, soealó continu& de • a
12'30: EL .JOROBADO o EL .IU·
RAMENTO DE LAGARDERE. eu
espanyo¡, per Robert Vldalln:
VALSES DEL NEVA, per Paw
Horblier; CONOCE A TU ttiJO,
per Jack Hol' 1 DIBUIXOS,
COMTAL:
Avul, BCssió continua de 3'43 ~
12".s0. EL J ORUBADO o EL .IU·
RAMENTO DE LAGARDERE, en
espanvol. per Robert Vl<1al1n; A
LAS 12 EN PUNTO, per Richard
~arthetmess; PRISIONEROS DEL
PASADO ~ per Llla Lee 1 OUlow
SteNWi 1 DIBUIXOS.
W A L K Y R I A:
Avui, BCSSI6 continua de ' a
12'30: VAMPIRESAI 1135,
per
Dlek Powell 1 Olor1a S;,ua.nl: EL
PAN NUUTRO DE CADA OIA.
un rum ue KJ..na vtaor; A LAS
12 EN PUNTO. per Richard Bart.helmet l DIBUIXOS,

CINEMA PARIS
Tel. 14U4. Avda. Pta. An&el , 11•ta

CRAN COMPANYIA LIRICA
Tarda, a le!! 4'30.. Cran Mati·
n6t: LA DOLOROSA. - 2on. 20
representncló de l'opereta del
mestre Bnlao:

CARAMELANDIA (dlb. color);
.Jean Murat. Brlcltte Halm en la
¡ran producció

Teatre VICTORIA

EL ABANICO JAPONES
Onu1 creacl6 d'A. Martlnu. M.
T. Kletn, M, Tornamira, R. t/la)'•
ral, .J Miret. v. Aparicl, A. Car·
rido. M. Cid. PMt.uosa preeenta-cló. Nit l cadA rut, a il.~ 10. ter.:
PACOM. QUR LAS DAS ! - 2on.:
IU repreecutacló ael ~tnwdlós èxit

El ABANICO JAPONES
pell natelJto. 1ntêrpreta de la
tundó de 1& tarda. Demà, tru'da..
El millor cartell llrlc de Barçelona 5 aotu , 5.: OOAA FRAN·
CISQUITA. per Rloard Mayral I
An..let.a Martlnu l el cran éldt:
El ABANICO tJAPONEI

CINEMES
PUBLI • CINEMA
Sea1ó contlnua . 8e!ent UNA PESSETA: NOTICIARIS, DOCUIIEN·
TALS, VIATGES, eto.

~----------------~ J ·-------------------

Contin ua. 3'30
PROGRAMES REUNITS
Paramcunt • M. c. M. • Ufilm a •
CIfesa
PARAMOUNT "EWS · DIBUI XOS
2 cbmlquea
AMOR EH RUTA
{3'30 l 8'20)
AL COMPAS DEL CORAZON
(5 ·1 9'46)
lA NOVIA ALEQRI
6'80 1 11)
Dn.LUNS:
LA SOMBRA DE LA DUDA
(M. O. M.)
SABADO, OOM INQO Y LUNEI
(UFILMSl
UNA DAMA SIH ICUAL
(PARAMOUNT)
PARAMOUNT NEW$ • DIBUIXOS
( Paramount • Bett)') - EH LOI
BOSQUES DE VI ENA (dib. en color M. G. M.)- ARDIDES BOLAN·
DEROS (dlb, en nNTI M. C. M.)

URQU I NAONA
CRAN EMPRESA I AQARRA
Avul, dl.6sabte. t!U'da, a le. t
1 nit, a lee 10:
admirable crea.cló do Dolorea dtl
Rlo. - DemA, dlumenge, matinal a. lea 11 l lle881ó numerada.
a les 6.- MOLT AVIAT, la belll.a.
sima opereta: EL BAlLE DEL SA·
VOV, otr Gitta Alpar.

ANUNCIEU A

LA HUMANITAT

VIAJE DE PLACER
El secreto de una vida
DEWA, DlUME.."iOE, MATINAL
10'80. - De.patx d e localitats n u•
merades per a la aessi6 de deml,
d iumenu. tarda. a Iu e. - DILLUN~ VINKMT: Robert Monu omery • .Joan Crawtord en CUAN·
DO EL DIABLO ASOMA t Custav
Froelich en UHA AVENTURA EN
POLOHIA.

SAVOY
Passtls de Grlola. 71 • Tel. 76UI
5ealó rontinua de 3 tarda. a
1 rut. Buta,a. 1 pta.:
NUTICIARIS
FRANCE ACTUALITE • FOX MO·
VIETONE
Darrllnla 1nforma.c10ns del con·
mets 1ta.lo - cUop
001'4 .IUAN TENORIO
rum re:uu~t a BarcelOna l'an'
UIOII comentat en espanrol:
CUAHDO LLEQA LA
HECATOMBE
(Afenturos u·un ca.mernll!an f''Ox )
Lea m63 arana ca~onrot• del I1IÓII

POL

Llúria, 115. Tel.,on 11H 2
Avui, tarda, a les • 1 n1t. a les
10: A N N Y • A N N Y, ver Anny
Ondra (Solament. tarda); E\. PO·
DEROSO BARNUM, per Waltace
Beery 1 EL AVENTURERO AUDAZ
per Ronald Colman.
PREU
UNIC, 1'50 ptes.

CINEMA CATALUNYA

EL DIABLO EMBOTELl.ADO
Demà. c:11umenge, a lea 11 (~
tina!), 3'30 1 6 (numerada). Nit,
a lea 10: EL TEMPLO DE LA
MODA 1 EL DlABLO EMBOTE·
LLA DO.

FEMI NA
AVUI, L'EXIT DE L'ANY
LA V I UD A A LE QRI
ver Maurioe Chevaller t " • anette
Mao Donald - Director:
&nest
Lu bltsch. Producc16 Metro Gold·
wyn Manr - DEMA, MATINAL.
A LES 11. Tarda, a Iee 3'30. A
lee 6 (numerada) 1 nit, a. lea 10.
1:a despatxen localitats amb una
setmanr. d'ant1clpaci6

COLISEUM
Avui. tarda, a Iee 3'50. Nlt. a
les 10: PARAMOUNT NEWS No.
I (Rev•st a): L08 NIAOS EN EL
ZAPATO (dibuix e n color), de
Maur FltiKhtr), i

L AS

AVUI, continua 4 tarda a 12'80

ducclo Nsctoual. de Bt nito PeroJo:

ES Ml HOMBRE
per Valerià u on. Mu l' del Car•
men i Ricard Nlinu . - Hores de
projecció; i'lO. 6~. 8'40 1 11'15
COmpletart. el p~: CLO·
RIAS ROBADAS. per R1chard
Cromwell l LOS PEQUES EN AL·
TA MAR (dibuhtos en color•>.NOfA: Darrera \'Olto. del PI'Oift'&ma, a les lO. - DEMA, M.'I.TI·
NAL DE 10'4.5 A 1. - Es dospat.l<eu loralltat.a l>f'r a la munern<1& de lee CI tarda.

PATHE PALACE:
AVUI. continua 4 t.arda a 12'30:
UN LIO DE FAMILIA
Laurel • Hardy. 4 1 8'20)
SUQUE SIN PUERTO
(Gent Raymonll. ¡; l 8-.lO)
tL JURAMENTO DE LAGARDERE
( vet'Sib ortal11al. 6'30 I llt
-D-•m_l._m_au-"a_•
· a_•_e•_,..._,.--:.

CR U Z A 0 A S

L'obra ¡randlosa <te Ceoll 8 . de
Mllle. - El un procrnma PARA·
MOUNT.
NOTA: Degut al llar¡ metratp
ci'IIQUIIIAi progama, llom p1e¡a ta
puntual &8Slstêncla
DEMA, MATINAL A LES 11

MARYLAND
Tarda., continua: 3'30, 6'30 1
7'16 Nlt, a les 10:
DIBUIXOS • NOTICIARI FRAN·
CE ACTUALITES. Un !!lm muSical

PAYASO DE CIRCO

f opr del Cinema H:aclonal
Exit lnlgualable de la auper-pro-

-MUSIC • HALL • CABARET-

*
Modest Sabaté estrena «Un
pas enllà>>
Diumenge vinent, Modest Sabat6
estrenarà la seva. comèdia cun pas
enllà», al Casal Popular Barcelonl.
L'Agrupació teatral «Lleó Fontova» ha volgut oferir al seu públic
les primicles d'aquesta comèdia, 1.\
qual a ben ·segur aconseguirà un
èxit rf'marcab1e.
AGRUPAC IO EBC ENICA
ENRIC LLUELLES
Aquesta. Agrupació posarà en esetna demà, diumenge, a. dos quarts
de clne de la tarda, a l'estatge de
l'Orfeó «El Rosen <Cabanyes, 60>,
la popular obra dramàtica, «El mlst!ct, original de l'inoblidable san.
tlago Rusiñol.
P ENYA P ITARRA

(El.

BOCAZ.\8

CINE REYNALD
Provenu, 110, xamfrl Vilaclomat
Telèfon 38510

t"'r Georu

Arils. I Bette Davl•

LA LEGION BLANCA
en esp:.nyol, per L. Vou n•
.John Bofea

LlegiU, Cada dia,
la nOStra SeCCÏÓ de
1TEATRE

CINEMA

POM PEIA
TEATRE MUSIC · HALL
EL MlLLOR CARTELL·

amb la tormt<1able •

DEMON'S JAZZ
Uran 6Xlt ce

BLANQUITA PEREIRA
vec1ette moderna

Trio ZIGANI SPASSOWI
Colossal a traccl6 coreoaràtloa
bi)Cetacle nou &1.1 noetrea
eacenarl.l

HOLLYWOOD

Trio ZIGANI SPASSOWI

t:.:SPEG fAGLES PER

A AVUI

TEA TRE S

ntt.

·

Barcelona. - Tarda 1 ni~: &llartel! 1St
PE .. YA MIRAS t;om1o. - Tarda
1 nie: d)on JuaiÍ TenoriO» (Sonor 1935).
Avui, dissabte, a les deu de la Espanyol. - Tarda: «L'amor ra mtra.
Clett, cEncara queda 1101 a la tol-re.
nit, 1 a l'estatge de Casa València,
ta•. Nit: cEl malcarat» 1 d:ls estu•
Plaça del Teatre, 2. tlndrà lloc llil
dlantst.
festival dedicat al seu preside~t ho- Hou. - Tarda: cLos claveles» IL«
norari En Antoni Miras; en el qual
<tel msnoJo da rosnst. Nlt: ILà Clill·
CJ.on a.:t deslerto•.
e'l representarà. el conegut drama
Pol1o>rama.
- 'l'nrda l nit: eLa 1\WI.o
«D. Juan Tenorio.», 1 com a fi de
rest.
·
f('Sta un concert pels companya del Prtnc1pa1 Palace. - Tarda t nlt: lLa
caata
Susa.ou.
Teatre Nou l els senyors camús.
Ro~ea.- T..rda: cEl ntdo aJenot. Nit:
Miret, Royo 1 Godayol
eta rival <1e au mu.Jen 1 .x.o QUe tu
quwra.st.
Oh'""'" - Pro~rama de CiRC
Victbria. - Tarda: «La Dolorosa. 1
c}l;l abanico Japonéu. Ntt: 1El ab&ruco JII¡)Onéet.

F-ANT ASil
-

A'f111. tanis.. a lea 4.. Nit, a les
10 Gran èxit deltormlttable tUro:

A 8 ·O U L

H AM I O

(El ault.An rojo), per Adrlenne
Ames l Hlla Asther - Deml. ....
sió matinal.

VARIETATS ·

PALAU MUSICA CATALANA
Orquestra Pau Casals
Oeml. diumenge, tarda, a. lell 5.
SIS!: 1 DARRER CONCERT Dll
TARDOR, ~t pel mestre

VOLKMAR

ANDREAE

lllllmfonla Heròlca BEBTHOVEN;
«Concert», VIVÀLbi; «Serenata»,
MOZART; aDon .Joan», STRAUSS;
«Preludi Mestres Cantalrtt•b de
WAONER. - Localitats:
ni6
Musical casa Werner (P. de Ort.cla, 54), <te 4 a. 7 tarda.

BRAUS • ARENES
Demt.. dlumena, tarda. 3'30
Reoeticl6 d eia COIOS$Oa del valor
CARHICERITO DE MALAQA
I
CARNICERITO DE MEXICO
Crandlosa oorre&uda ~ braua
ma&nifioa b raus. a a ndalu•
1 011. de NAHDIN · I 3 aa•
lamanqulns d e NAQALU
I ME.JIAS
Entrada, 2 Qesaetet

6

6

L1egiu LA HUMANITAl
~ RONIO

NOVEIA[S

Avui, clla!lllbte, tarda, a les 4:
Parl!t t\ c:b¡iella. ROMAN - BLEN
NER contm AZCUE • LIZARRl·
BAR • TRECET. Nlt , a les 10'15:
Partit a pala. QUINTANA lV •
CH1QUITO OALLA.RTA contra
IZAGUIRRE - UNAMUNO - Detalla per cart~>Jls.

La Buena Sombra
GlnJol, a (Placa del Ttat re>
T I I t f D n 17U 1

Anu. tard& l nl t, extnor<lllarlea e:r.hlblc!ona cle

JAUME PLANAS
' ta ..,..

En Capri nació un amor
Se necesita un rival

CASANOVAS JAZZ
liXCELSIOR (CABARET BAR
DAHCING) REFORMAT
15 ATRACCIONS EN PISTA, 15
2 orquestres: Casanovu • Ollv
1
llau
Cada olt sorttaes d'esoecta ~'-·
Ornna reste. fini · les ¡-oa.

DEMON'S JAZZ

mm còmto de l'any, per

Butnca. 2'50. A les 7'15. ptes. 1'25
~ despatxen localitats per a la
¡es.,ló numerada de <llumenge.

Gran èxit del
MUSIC ·liAw. J.N J.'EttNACIONAL
10 DEBUTS NOUS A BARC"" ~
a HORES D ESPECTACLE~~A

BAR DANCINO
CABAtcET ARISTOGRATIC
Seguint el cura de temporada en
1a representació . d'obres selectes, 1
Arul, aortlde~ <1e teatrea
després d'haver desfilat amb una
mterpretacló Inigualable obres d'au·
tors valnosissims, la Penya. Escènica Pitarra. que té l'estatge a San·
t!\ Agata, 2, posarà. en . escena amb
A'l'l:tACCIO MUNUL\I.
totn cura denlà. diumenge, dia JO,
Reserveu 11 taula
Cad& nJ' aorttdea a·espectac¡11
a les cinc en punt de la tarda, Ja
Orana
fes~ tina !ee t
comèdia en tres actes «El caml del
vici», interpretada pels aficionat&
segilents: Senyoretes c. Fiol¡ M. Bolüda, M. Esteve, M. VIla, J. Fonoll,
P. Subirats, M. Gallu, A. Sln}i>l, I
f'ls senyors P. Peraferrer, F. Roig,
R. Serrana, R. Torró l J. Roca. Dl·
recció: s. serrano. Decoraeió pròpia
pintad& pel jove L>rtlsta F. carcell6. Hovetata. - Tarda. 1 nit: ~Rosar no-

I

Por unos ojos negros

METRO
Tarda, 1'30. NIT. 8'45. - SEM·
PRe EL PROGRAMA MES ATRAC
TIU : LA ROMA UEL .JAI'OH (documen tal) : W. C. Fields en el
· mm oe aran com!cltst:

La ¡rUl atracció xtneaa-americana

LEI TCHUMG FOO
Troupe
1 el m&e IOI'Prenen t prodt¡rl de
la natura

DESPRES DE

mental ja no és possible, a pesar
de tota la nostra bona voluntat, el
respecte. R ecordeu cM.alvalocat, cea,.
brita que t ira al monte», alcaloides
de la carslleria. I és que en les
mans dels germans sevUlans els temes més nobles, més patètiC3, més
r ics en emoció, s't~prlmen, s'afeblelen. es desdibuixen. Exemple: el tlnal d e «El mundo es un pañuelo».
En el final d e cEl mundo es un pañuelo)) un home 1 una dona. es separen¡ ell es queda sol, apaga el
llum, entra. pel balcó, se sent la «Reverie», de Schumann. L'amor, l'aban.
dó, la lluna, la. noble melodia de
Schun1ann, coses que no em negareu
que són respectables. IJastimosa.-

TEAT.RE
AMATEUR

OLYMPIA

ORQUESTRA
amb UD

~Ull&'eliliU

Pl'Oitrt.m& de
balls moden...

La popular art1Ka

V E R A O R L O W A.
1 1& lnlml table parella

LEONOR and GURRI
amb lea ae•es d&oaea
Cada dta. tarda 1 ol~:

JAUME PLANAS
amb ell teua Dil:iC08 VlVUI'lt:»
Els lnlm1tablu creadors del JAZl

C I NEMES
Amèrica. - IMúslca IIObre tas Olait
•UUt Turpi.nt, d.1ademotseue 000:
ton.
\
Artnes. - cCIUU1111 Chan ell l'art.lt
~o~o~ue hay l'le!Ue?J 1 •Dolada et
Pl'tlue1at. •
AcuulltUta. - Reportatges, IntonJI6.
Clua.s, .U1buix011 1 NotlejarlS.
Arnau - cAmor en ruta» 1 mea tan·
O..IOS benaauest.
A5mla. - &La venU4 ~ oro».
,........ u.t. •• «U! I.W~tLSwa ciel 000.
~¡,uw» 1 cEl u"re».
Boheme. - •Lo que manda el diablOJ,
«t.a uovla a1eare• 1 IRumDO aJ. catro1
Bo$41.
U!:.! ~'"ret, u:.& lil.llt·III:>Wll tli:J
con ventO».
Bohimla. - eL& muerte de vacacloo
uee... ICuesta abajo» 1 cBronca eD
la ttadJO».
Barcelona. - t.El brindis de la mue~>
~e•. u;, pan nuestro de cada dlu l
eLa Plltnllla perdldat.
Br..adway. - •Ail!Or en rutat 1 l'l'rel
tiWCeros benaauest.
Cao•tol. - ...u. ~U1nt1Il el amarpo» ¡
•~llU&<» mtunou.
ca............. - ·~ Ull tlombre.t.
Ci nt rlo. - IE1 \"iaJero aoUtanoJ, .see..
opttmt..oas• 1 cEJ. moco de amall
c...lllOII
_,.....
·- ·~s (;ruz&Qa6••
&;om~al, &El JQrobacto
o el JUNmeuto dl LllprQere•. cA tas 1:1 ell
punwt 1 &Pnstoncros del paliadot.
Diana. - cU.n leCUe~>ll'O sen.saclonaiJ,
&Al adoraole emoustt..:ot.
EntenQa. - «La Le~t~on blancu, d"'
carrewra del lntlernot l cEl terror
ne lOil bandl<!.Ob».
Eilllal, - CI J.'Ull&DdOtlt, eLa Vl;!.a e& dU.
n.. l cEl pan nuestro de ca.1a dlat.
Exce1a1or. - Ul Jorooao.o u e1 ¡uraUll)UW <1e Lagaraere», cValliell
del
r.evu 1 cConoce a _tu tújj;ll_.
Fan i:U10. - cAtx!ul ~·· ·
Fernma. - eLa v1u<1a alegre•,
Uoya. - eLa patrulla penUdnJ, ~~
Juaua de Arcot.
l r1s. - Cl:luperst!clónJ, cDejad& d
prentiat 1 cVa.mpl.rest\a 1936».
Kuraaa1. - c&r.nt.a Juana de Arco• l
cAQ()rMiet.
La11Una. - cEl expre80 de SanilliJ,
&UJO I 80ltttoe» 1 cPa!o ni ocaso1.
Manna. - c.Espl¡ru ae orc>t, cEl avell"
tw-ero audn.u ¡ eLa ua.ma eterna•.
Maryland, - cPayaao d.e Cl!Wt.
l'rllUI$UC - CF'leStli en patBClUJ, 1St
neoooHa un protector» cAl co:np..
del amon.
Ne. rogot. - cEl J)Oderoeo BarnWDJ l
cl!a a~enturero audu:t.
Mistral - cAmor en ruta», cAl co:n•
P&8 del cornzónll, &La no~la ate¡¡ret.
Mon .. mental. - eLa dama de laa camehastb eLa 111,Ja de la portera• t
•Cru:z; lablo».
Munu1al. - •AdornblcJ, cSuccdll) eD
Nuev~ ~ork-.
Pa rts. - «Vlaje de placer~. lEl ai:ICre.
to dc una vidu.
Pat he Palace. - •Un ilo de famU!a t,
c~uque sm puenot s &El Juramento
<le Lngtu·dere•.
Pr.nctPal, - «'l'odo corazón», coro ell
1a calle» 1 «VatllJ)!rcsas 11135» .
Pubil Cinema. - Reportatges, tn!or•
maeju!l:l, Revtl.tes 1 DlbUili:OS.
Rambln - cLo prometlda ae rnJ mai·
rldot, cLos celos del recuerdo•
&St.a Junn.a de Arco•.
Runald. - e~ ncccsltn u.n ¡1vai.J, eLa
10C1ón blnnc111.
iavoy. - Repor~atges, Informactont,
Re\·1s~a l Dlbuuos.
leltot Ctnema. - 1\CtUalltat.'l, Rel)OI'•
tnt¡;es 1 •Pecador a media!>~.
Smart. - 'El jorobado o el juramen•
to de La!ónrderet 1 cFasctnnclónr.
Spl•nd1d. - cDejada en premla», dl-·
et5 eUa• I • El \inJero solltarlo».
d
Talla. - cC~bo de Ja·.-n•. cAmor •
madre» 1 cBasta de mujerest.
Tetuan. - cAnlblctómt 1 eLa nota c..
lesto»
Triomf. - •E-pl¡¡ll.> de oro.t, cEl a\·en.
turc ro nud:\Zt 1 cLn llama ctc:Dilf•
Tlvoli. - «1.a viuda solternll, &t;L útl•
¡¡;en del bombre y de la vida•.
UrC4 Uinaona. - «Por un06 oJOb n~ t
Verdi. - «SWI:Ula Lenon 1 rlmHaclóll
ae In \"ldtu.
Walkyria. - cVn.mplresas 1935», .-1
Pllll nuestro ue cad11 dia•. cA la& .12
1
en tlUnto».
Velaa. - eLa Jey del Oe~t. cSAI»>dO,
domln¡o ~· luncn t cBuque s1a
1
puerto».
XIle. - cEl J)e(lll.. !ío res•. cStíPt'l't"~
'lclóOi 1 •SO ueoestta \111 .PI'Oteetort;,

------------*
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Uegiu lA HUMANI TA]I

LA HUMANITATIIuitè:l _
pels ideals catalciñSl republicans

la humanitat

IJISSABTE, 1 DE NOVEMBRE DEL 11SI

S.

-

A.

tteaaccto 1 AammlstraclO

UNIVERSITAT 'U
fstèlon 22122

oNDA

"

R 8

ret•ton

Fets contra
paraules

Le. Publtcitat creu - ho dtu i bé
lw deu creure quan ho· diu - que,
votant pel manteniment de la censura, la L liga s'ha tret la careta.
Fa temps que &e l'havia treta: tl
que passava és que la cara sembla-.
t'a una careta.

N U M.
14448

PREUS DE SUBSCRIPCIO
3'60
rçetona
un mea
81
10' 60
Fora. un tr~me strt

EL TREBALL •

S'ha tret la careta

Lmpremtn
T A L L t

•

lltU.

3

•

LA PREMSA •

Nous impostos sobre el fluid
ELS FUNCIONARIS TEMPO,
•
RERS ACOMIADATS DE LA
electriC?
•

La Lliga s'alarma

Un cas de justícia

S'alarma per mftjà de La Veu de
Catalunya - de quina CatalunJta?
-<1 la qual hom anomena «La Voz
de su Amo»:
«Les esquerres catalanes incloent-lú

Amb aquest titol publica Carle&
Pi i Sunyer un article tnteressantfssim a Ultima Hora. No el poden~
donar fntegrament, f a-et va jrag- els «superhomes» d'Acció Catalana,
mentat:
volen anar a les eleccions vinents

GENERALITAT

En la. retonna f1nancera que pro- cllent el segell que la Llei imposa
jecta Chapapr!eta hi ba un projecte que h1 hagi als rebuts? Les Compa«El debat sobre lo. continuació de
Les pàgines d'un diari, malgrat portant per bandera el csis d'octu·
La
comissió
de
funcionaris
tempo•
de llei que estableix nous impostos nyies d'Electricitat constltuides, com
la prèV1a ceOS':lfl\ ha proJX!rclonat un la seva actualitat fugissera 1 àdhuc bre». En la diada més funesta per
D
altre testimom de la penuna. govt:~- quan són tan esvaïdes 1 controlades a la causa de Catalunya, que es re- rers de la Generalitat que arbitrà- sobre el fluid elèctric. Això ba por- remarca el telegrama, per elementa
r.amental. Deixant de banda 1eXJgw- com les del «Full Oficial» poden gistra en tota la nostra hist~r!a, riament foren acomiadats, visità tat la natural alarma a tot-a els estrangers en llur major part, tractat de la votació-148 .vots a favor donar al pensament motiu d:útU me- van compresos tots aquells crims 4, • el governador general, 1nter1, consumidors en general, perquè és ten els ciutadans del nostre paia
de la censura, és a dtr, el 32 per I ditacló. Ens l'oferia, i ben suggestil(. contra la pàtria i contra la hwna· senyor Alonso, al qual feren lliura- de témer que la conseqüència del com els de les colònies. Per a let
cent escàs de la Cambra-, j~ prou l'índex dels act.es celebrats el darrer nitat ¿Serà en nom d'aquells es- ment d'un_ document redactat en la nou impost serà un augment sobre Companyies tota els beneficis, per
·
!onna següent:
significava, ho són molt mes les diumenge que figuraven en el «Full»
vergonyosos que de- I «Por decreto de la Presldenc!a del el preu del tluid.
als ciutadans totes les càrregues. I
raons donades per mant.enlr la ;en- del dilluns. Foren en nombre força deveniments
manaran els vots dels catalans, hoDavant aquest estat de coses l'As- és d'aquesta manera que marxen
sura. I quines raons són aquc~tesJ 1 crescut Ics reunions de caràcter polí- mes com En Pi 1 sunyer 1 com En senyor Portela, de 4 de febrero de
Les circumstàncies, heu-vos-ho . act. Uc de les quals és mteressant remar- Nicolau d'Olwer?»
1935, cesó «todo el personal adminJ.S- sociació per a l'abaratiment de l'E- fora del pals milers 1 més muera
El govern alçaria la censura Sl no
•
t t
tos pel sinó. Es clar que ningú, ni c~r-ne e1 o, ot~s dirigides a atacar 1 en nom de quins esdeveniments trattvo Y subalterno» que venia sir- lectricitat ha cursat el següent tE:- de pessetes, les quals van directa..
ment a les caixes de les cases mael mateiX ministre no pot donar duna manera \irulenta 1 agressiva ezs demanen homes com Cambó viendo s la Generalidad en concep- legrama:
«Excmos. Sres. Ministro de Ha· tr!us estrangeres.
cap argument que 'ungui consistèn- les es_querres. Tant en les reunions bar Ventosa f Calvell Duran t Ventosa' to de «temporera Y eventual».
cia de tal per a justificar el man- , celonme::; co~ en els aplecs forans, etc. etc.?
'
'
Inicladas seguldamente gestloMs clenda, Mlnlst.erlQ de Hacleuda y
Caldria que es posés !1 d'Una vega,.
•
teniment de la censura, perquè els no és altre I argument dels discursos,
para conseguir su reingreso, la Pre- Presldente Coml..c:ión de Hacienda, da als abusos de les Companyies d'Efets demostren que no existeix cap portat 8: un diapasó poques vegades
Iectricitat. Sl h1 ha impostos sobr•
sldencla de la Generalidad d lctó una Palacló del Congreso. _ Madrid.
de les excuses que aHcguen. ¿Com tan estrtde~.t; Com que les esque~res
,
,
Ante temido proyecto aumento lm- lo. mercaderia que venen -en aquest
orden con !echa. 27 de !ebrero dei
hem de creure que les clrcumstàn- es veuen pm ades de definir-se, s en- Museus, se ls ha donat 1impuls de- propio corriente año, otorgando al puesto flúido eléctr!co, en nombre cas fluid elèctric- o sobre les faocies no són favorables si els partits carreguen de fer-ho les pròpies dre- clsiu i lo. base més ferma en el perfogovernamentals celebren tots els ac- tes.. I com les defineixen! En plena 1de de govern esquerrà. No som d'a· aludido personal temporero y even- Asoclación para el Abaratamlento tures i rebuts, no és el consumidor
tes que els convenen I els pocs que capital catalana i en la catalana quells que creuen que la cultura ca- tual despedida, y «por riguroso or- de la E!ectricldad, domicilfada Bar- el que ha de pagar-los, perquè en
fins ara ban pogut celebrar els par- DlUntanya de Montserrat, en una talana hagi d'ésser patrimoni d'un sol den de antlgüedad, el derecho a re- celona, calle Buensuceso, 6, princi- aquest cas la Companyia queda llletits contraris no baÍ! motivat la més hora. en q~è hom vol fer creure als sector polltlc; és de tot Catalunya. h1gresan> a medida. que !uesen ne- pal, protestamos enérgicamente por galment exempta del pagament dela
petita pertorbació?
ben m_tenc10na.ts en un destg de con- Però és alliçonador constatar el sen- cesarios sus servlc!os, cuya orden !ué coootltuir nuevo enorme perjuiclo impostos que les Lleis de l'EBtat eaLa Lliga s'ha tret la careta ¡ ha vivènCia un gran sector de Catalu- tlt totalltari de la cultura -escoles trasladada, de oficio, al señor Presi- sobre consumidores que generalidad tableixen.
votat a favor del manteniment de nya, prob~blement la majo;la . dels per a infants, Universitat autònoma, dente de la cAsociación de Funcio- casos pagamos veinte veces valor
Caldria qu>l el nou projecte <1t
la censura. Sl ha volat doncs és catalans, son vexats i plens d injur!<:s escoles tècniques i per a obrers, !ns- naries de Ja Generaltdad de Catalu- flúido, !antàstlcos derechos acomet!- Llei, cas d 'aprovar-se, establis d'Un&·
que ba tingut por que la propo~icló Signes de traterna. comprensió! Ens 1titucions científiques, estimuls a les fla>>, pra conocimiento· de los intere- da
alquileres contadores, timbres re- manera clara 1 categòrica que l'lm•
adversa triomfés, és a dir, que tot en ~Ianyem ~m a catalans; ,.com .a AJ"Ul, museus i biblioteques- q~e han sados.
cibos, segures sociales del personal, post correrà. a càrrec exclusivament
el seu interès és que la premsa ca- polit,cs dedutm de la ~terutficactó 1tingut les esquerres. 1 la magrutud de
A pesar de la referida orden, pos- siendo víctima Uegales minimos con- de les Companyies, les quals per caR
talana d'oposició segueixi oprimida de . 1atac. dels adversans, el temor l'obra que en aquest. ram han reaprecisament en una ocasió com l'ac- crelXent als ~esultats de la consulta lltzat, que enca~ avw fa acte de pre- terlormente «han relngresado» va- sumos, pago cànones y otros abusos concepte no podran augmentar et
tual que l'interès general de Cata- popular pròxuna 1 inevttable.
sèncla en les mauguracions tarda- nos temporeres, «no preclsa.mente los cada dia en aumento de empresas preu del fluid.
lunya. exigeix la màxima llibertat 1 Però de moment, ja que les es- nes, com a testimoni objectiu a opo- màs antiguos>>.
mayor parte extranjeras con nomProu misèria h1 ba avui arreu
en l'exposició dels criteris. DesprP.s querres no poden contesLar, són els sar en aquells que els neguen la ce.Diversas comlsiones de tempore- bres espai1oles, interesando todo ca- perquè encara la llum tan necessà.de l'estreta de mà al Rltz, aquest vot pr~?is fets els que" contesten per Ip~itat constructiva i la intenció pa- res dcspedldos, visitaren a los se- so prolúba..~ compañias subministra- ria resulti encarida, 1 redueixi mét
1a favor de la censura; la solidaritat 1 ell-~. En~ el mateix «Full», junt a les tnotlca.
ñores Presidenta y Consejeros de !a
governamental no exigia ni una cosa ressenye., dels parlaments en els qur:ls \ Al costat de la Catalunya que fou Generalldad, sacando de todos ellllS doras carguen consumidores aumen- els jornals ja prou minsos 1 esc~p.
çats de moltes llars treballadores.
nl l'altra. Aquests dos actes espon- 1es nega a ~es esquerres tota capa- 1 que perdura en les manifestacions Jas mejores impresiones favorables to signifique el nuevo lmpuesto.
Saludàmooles atentamente: PasProu crisi hi ha en tota Ja pr~
tanls expliquen fins a quin punt i en citat P!!r a l obra d~ govern, 1 fins el de la seva ànima, sempre renovada, al relngreso.
tor, ~residente; Serra Pascual, se- duccló en general perquè s'augmenti
quin sentit ha evolucionat el reglo- , propòstt noble 1 la ~ntenció generosa, hl ha la Catalunya viva d'avui, de
En
4
de
agosto últlmo, «se orde'iO cretar10.»
. nalisme hlstòt•!c; hauran estat dues es dóna compte d altres actes que 1Ia qual ha de sortir la de l'esdeveencara el preu de la força elèctrica,
1 sorpreses inoblidables per a molts ho desmenten: la mauguració dels nidor. Voler representar Catalunya el relngreso de todo el personal subVa resultant ja intolerable l'abús la qual cosa en determinats produo1
I catalanistes.»
. Grup escolars de Les Corts i de la com una simple contempladora ele- alterno». mientras «los únicos velnte que cometen les Companyies en sub- tes representaria un augment del
Barceloneta i lo. del Museu d'Arqueo- I glaca dc les Imatges del passat és cesantes adminlstrativos» que esté.n
logia. ,Es igual que siguin les autor!- 1desconèixer-la. Catalunya ha e5tat pendientes de reingreso, siguen en núnlstras el tluid a un preu fora de cost de la producció.
1
tota relació amb el de cost. damunt
Prou abusius són ja els preus a
tats d ara les ~ue presideixin les fes- ' sempr e viva, tensa, generosa, oberta
tes protocolàrtes; tothom sap prou 1 al prog1·és, encarada al futur. Els la situación de cesant~s desde hace del qual carreguen, encara, totes què es paga l'electricitat, tant pet
màs
de
diez
meses,
a
pesar
del
in- aquelles càrregues que els corner- · llum com per torça, perquè s'hagi de
1 heus ac! aquestes altres de La ~ que els dos Grups nous, com el que 1 que Ja volen perdurable, però consLibertad:
s maugurà dies endarrera, formaven¡ tantment rejovenida; els que estimen fonne favorable emitido por sus res· ciants 1 altres industrials prenen, , tolerar que el púbUc pagui un im·
: «Los proyectos que parece van a part del pla aprovat per l'Ajunta- el passat. però no consenten a. detu- pectlvos jefes, y también por los res- com és de llei, al seu compte. ¿On post més. S'ha arribat a un 11m1t, 1
someterse al Parlamento requieren j ment anterior 1 que havien de fun- rar-s'hi; els que recullen en tota la pectives consejeros, as! como tam- s'ba vist, per exemple, que un corner- quan les coses arriben a un Unúl
un anà.lisls, sin Jas llnútaciones de clonar ja el curs passat. Com nin~ú seva amplitud la voluntat 1 l'espe- blén la propuesta favorable de la ciant o un industrial carregui al 1ja. no es pot passar més enllà.
la Censura. Ayer mismo se hablaba no Ignora que e.n aquestes institucions rança dels catalans, són els que ln- Asesor!a especial de la Presldenc!t\
con inslstencia del proyecto de mo- í en bs ~uals V1U plasmada artisttca- terpreten autènticament l'ànima forY como sl esto fuese poco, con !evillzación militar. Sín conocer sus ment 1 ànima serena i bella de la ta I 'Coratjosa. de la Catalunya de chas 8 y 9 de octubre próximo pacaracterlstlcas, y sólo por su enun- Catalunya perennat, que són els nous sempre.»
Ha sortit el ndmero de noyembre de
Òl'IJ:ul de la
sado, y previamente convocades al
ciado, que transciende a modelo tasFederació • 'Empleat• de Comerç 1 Tècnics de la Indiistria de Catalunya
e!ecto, cfueron sometidos los meacista, hemos de rechazarlo rotunda·
( P', B. T.), carrer de Pelayo, 10, primer pis. - Telèfon 21045
clonades (micos veinte cesantes, a un
mente. ¿Qué fin se perslgue con que,
"(.
I(.
,.
t.EL ENRAIZAMIENTO DE DORA merced a esa pretendida movillza.examen de suficiencia>> ante un TriPubllea una lletra de LLUIS COMPANYS: un article de J"ume Oardüs:
bunal constltu!do por los señores ~:e
ANASTASIA
' ción, pueda depender, en un momenla circular de JA Junta de Govern de la Secció Permanent d'Ol'IJanltzacló 1
cretarlo general del Gobierno de la
¡No hay qulen la Jevantelll
to dado. de la jur!sdicclón militar
rreba.ll del CADOI; articles I Informacions sobre l'a.nuHacló dele Laul1f'q
(De 1<Heraldo de Madrid».)
Generalldad y los jefes de negoclado
toda la poblaclón civil? No conoce·
de Detall l Alimentació, 1 altres escrits I Informacions d 'actualltat.
mos el proyecto. Sln embargo, su
de primera del departam·ento de la
SociS del O. A. D. C. I. l Empleats de Comerç de Barcelonal No deixeu
espiritu militarista y absorbente rePresidencla.
de comprar-Ja.
cuerda la organizaclón preliminar de
Hasta
el
dia
de
hoy,
los
interesalas milicl:as hitler!anas.
VUIT PAGINES: VINT CENTIMS
dos cestà.n pendientes de saber el
No se le ocultarà al lector la lm·
En venda a dl!erenu quioscos de Barcelona 1 al Quiosc tHospltab,
resultado del examen», sl bien oftcioportancia de semejante proyecto. Por
de Josep Palou, Rambla de les Flors, enfront caea Quadros.
Rambla Canaletes, núm 3. (xamfràTallers) samente saben que todo ha sido traeso estimamos preciso que se conozca en todos sus detalles y con toda
mitado debldamente ~ sólo se haI su orientación, en el caso de que el
lla pendlente de firma la orden de
Goblerno persista en su reallzación.
reingreso».
El ministerlo de la Guerra tiene sus
La mayor parte de los interesados
'•
funciones perfectamente sei'iala.das y
cal cesar llevaba.n ya un atio de serlimitadas en la Constitución. ¿No
vicies» en la Generalidad, y duran~e
le basta al señor ministro de la Gueel Uempo de su cesant!a han ap~rra con poder cubrlr los mandos mirado todos los recursos, llegando t\i·
litares a su gusto o sen al dictado
de don Angel Herrera?»
gunos de ellos a estades de verdil.dera necesidad por no poder atender
Els nostres artistes a Madrid
Fa pocs dies que el Ministeri del Adnúnistracious Joa Jas familias respectivas.
Treball d 'Anglaterra ba fet públicals..... ..........
6'2 ~
Barcelona, 7 de noviembre de 1935» ques unes Interessants dades estadis- Construccions na- 18,842
Uques
sobre
l'atur
forçós,
estadistlMireu com El S!glo Futuro pren
vals
...
4'3 ~
ques que revelen la gravetat d'aquest eonstni.ccto~s me- 16.680
«EL AS UNTO DE LOS TRI GOS
el pèl - és l'únic que es detxen
NOTICIARI
flagell
fins
a
l'extrem
que
comença
càniques ......... 14,882
- Ahora ha camblado el refràn :
prendre - als radicals_:
Ferro i acer
... 10,908 n3' ~
CONFERENCIA D'ANGEL a. adquirir el carà~ter de crònic.
Porque hay exceso de harlna hay
«La gran familia radical celebra
Les
dades
que
detallem
a
continuaTèxtU
cotonera
PESTARA A LA JOVENTUT
mohlna,,,
8'875
; una reunión intima. La preside el
2'~
ció fa n referència als obrers parats Indústries diverses
SINDICAUSTA
<De «El Sol )
jefe único, insustltufble, vltallcio,
que
reben
subsidi
per
atur
forçós
<l.es
de
menys
percen.
l>.
don Alejandro Lerroux. Todos conPer la present, s'invita tots els mi·
de fa més d'un any seguit, essent,
ta.tge. .. .. ....... 110,23(1 30'5 ~
·vienen en que h ay que apoyar al
Els nostres grans concerts simfò- també els senyors Manuel Azaña ¡ lltants 1 simpatitzants a Ja conterèn· per
tant,
una
part
del
total
d'obrers
cia
que,
organitzada
per
la
Joventut
bloque, no con palabras, sino con nies, especialment els de l'orquestra. ¡rescultor Miquel Bla.y, entre altres
parats. Hi ha a Anglaterra més de
Un anàllsi més colupJet de les xt•
votos. Y los «chicos» ob~decen en- Pau Casals Banda Municipal 1 Or-~ ban dedicat els mé'" efusius 1 ' Sindicalista, donarà avui, dissabte, a. 80.000 obrers en atur «crònic» disfres que donen les estadisttques ~
les deu de la nit, a. l'estatge social, trtbuïts com segueix:
trando en el salón de ses10nes a de·
t
Clàss'1
lt
ls
b
.,
e
OglS
'
cir que «si>>. La minoria actúa dan· ques ra.
ca, u ra e nom ~o- a la pla?ista _catalana, que fou ob- Portaferrissa, 7 i 9, 1.r, el company
tableix una correspondència entre Ja
do pruebas de una gran disciplina. sos rec1tals ~onats a 1~ nostra ctu-~ j~cte d ~ntusta~tes manifestacions President del Comitè Nacional, An· En atur forçós des de fa més
duració de l'atur «crònic>> i l'edat dels
Hasta Pèrez Madrigal no pudo con- ~t, alguns d ells amb 1 e~nent vio· d admiractó, a les quals s'uniren re- gel Pestanya, sota el tema: «La mis·
d'un any i menys de dos... 144,405 obrers parats. Un 41 per cent dels
l tener unos jip!os sollozantes ante lin1sta Mme Ellsabeth Coemans de presentacions del Casal de catalu- sió de la Joventut».
De dos a tres anys . .. . .. .. . 82,730 parats de més d'un any i menys de
las palobras templadas del señor Pérez Farràs, ens han donat motia nya 1 del Conservatori Nacional.
De tres a quatre anys .. • .. . 65,594 dos tenen més de 45 anys. Entre ela
ALS SELECCIONATS DEL De quatre a cinc anys ...... 54,100 que fa més de cinc anys que estan
Lerroux
Voldriem avalar aquesta satls!acRAl\1 D E L'AIGUA
EI lema o, mejor dicho, la conslgMés de cinc anys .. . .. .
cló nostra amb alguns mots de la
34,098 pamts, un 70 per cent tenen més de
45 anys.
Es convoca als seleccionats, arran
na es: «Ahora. el bloque... , después,
_
critica madrilenya més destacad",
el diluvio o lo que venga.>>
de
l'última
vaga
del
Ram
de l'Aigua
..
El número de dones en atur forç6s
Total ........ .
380,927
de la qual, pel seu especial !nterè'>, 1 als que ho foren a conseqüència dels
«crònic» és molt més reduït que el
r etallem les següents ratlles:
fets del 6 d'octubre, que es troben insMés de trent~-quatre núl obrers d'homes. Això s'explica pel feL qut
crits a la borsa del treball del SinrU- que fa més de cmc anys que no tre- le.~ indústries més afectades són les
eLa señorita Marti-Col!n tocó con cat Regional de la Indústria Fabril 1 balle_n I ~uants dra~es enclou aques- que ocupen, principalment, homell..
!uego que le abrasaba las mancs y 1 Tèxtil de Catalunya, que passin t l , ta Xlfrn:. Quanta nnsèrla! I, també, La repartició entre les dones és corn
dia 11 del corrent, pel local q';lina sttuac1ó més greu no reflexa 1 segueix:
nLOS AL TOS CAR GOS
arrancaba chlspas del teclado del dilluns,
central del Sindicat, Portaferrtssa, L home que ha estat més de cinc
Heraldo de Madrid comenta un
He aqul a la Invicta Doña Anaspiano. Hlzo gala, junto con un alt•) 19, entresol, de 5 a 7, dc la tarda; anys
se~se treballar, és que quan
7,68i
article de Calvo Sotelo, el funest
tasia armada de tollas sus armas
sentido de la interpretación, de un?. també són pregats els companys que, I tmgul fema serà apte per a tornar- Indústria. tèxtil cotonera.. .
Professions comercials... .. .
ex-ministre de la difunta dictaduen calldad de amazona defensora de
2,291
elocuencia arrebatadora. El audi~o- trobant-se seleccionats, no es tmbin hl?
.
las màs altas y respetables institu· ra.
r!o la aplaudió con frenético entu- inscrits al Sindicat, que passin a la
1,541
.No tots ~ls of1c1s tenen el mateix Indústria de la. juta .. . . ..
«El señor Calvo Sotclo es enemigo
clones, novedad que hasta ayer no
siasmo... Con dellcadeza y estilo de- mateixa hora per tal d'assabentar-los numero d obrers parats «cròniCS>I. Altres indústries I sen·eis...
7,82i
-ya lo saben ustedas--<iel su!rahablamos sabldo.ll
purado dijo esa joya musical que se d'un assumpte de molta importlm- L'estadlstica a la 9ua1 fem referència,
gio universal. En el periódico «Gacia.
estableJJ<
els
seguents
percentatges:
Un
54
per
cent
d'aquestes
donea
<De «La Voz».)
llama «Soeur Monlquel>, de Coup.)lícia», de O~nse, escr!be un artiPer tractar-se d'un afer que afecta 1Mines..... · _.. . ... ... 150,345 24'5 % estA en atur forçós des de més d'un
- rin.>> - (R. Halffter. «La VOZ>>.)
culo sobre su temo. favorito. Recoge
a gran nombre de companys pre- Obres publiques ... 45.959 12'7 '7o any 1 menys de dos; un 20 per cent
el pànico de las derechas a los próguem que tingueu a bé passar pel ProfessiOns corner,
de dos a tres anys; un 10 per cen'
c... Se nos reveló como excelentl· Sindicat a l'hora esmentada.
ximos comicios. Dlce que amigos suclals ... ... ... ... 27.596
7 6 % de tres a quatre anys; un 8 per cen~
yos muy sensates Ie exponen estos
sima pianista en el «Conclerto en
Ind. de la construcde quatre a cinc anys, 1 un 8 P"t
receles: No es buen memento para
«mi bemoll>, de Liszt. Un magnifico
LES FLEQUES OBRffiAN
cló ·.. .. . ... ... . .. 20,413
5'7 "'o cent des dc més de ctne anys.
una convocatorla. electoral; el camELS DlUl\IEr\GES AL MATI
temperamento al!ado a un mecanlspo està. muy disgustada con el fraEl «Sindicat Professional d'Indusmo soberblo y a una dicclón expreISABEL MA RT I·COLIN
caso de la politlca. tr!guera. y votatrials Flequers>> i Ja «Lliga Industrial
slva
colocan
a
la
señorlta
Mart!-Co·
ria en gran parte contra las derede Flequers» de Barcelona, fan avichas.»
Innombrables vegades d'enaltir 1 des- lln en la vanguardia de las pianlstao; nent al públic en general, que tots
jóvenes.
Ovacionada
con
entusiasmo
els diumenges. des de demà, dia 10,
tacar aquesta gran pianista que a
fi del curs passat, després de gu:l- hubo de conceder un extra.»-(«H~ per disposició del Departament del
raldo
de
Madrid».)
Treball
de la. Generalitat de Catalunyar el gran premi de Ràdio Barnya, les fleques 1 despatxos on es
H eus act unes paraules de Poll- celona, asso~ també el que Instaurà.
eLa señorita Mart!-Colln tocó, en vengui pa, estaran obertes fins a dos
«Unlón Radto de Madrid» per al<; efecto, esta música admirable, con quarts de dues de Ja tarda.
Uca.:
«Clerto. Los monàrqulcos no en- pianistes nacionals.
un brio, un fuego y una Intenció 1 !_..,.I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!
cuentran trabas para sus propaganEs motiu de joia, especialment per que ni un solo memento dejaron de I
das contra la República, mientras al que signa, per haver-se complert ser servides con expresión nena de tercer concert de Ja present tanda
a las lzqulcrdas republ!canas se les els seus presagis, reflectits constant-I realidad.» _
<Gustava Pittaluga.¡ de tardor die la no.stra Orquestra Mu.
ponen toda clase de cepos y se con- ment en aquestes crò!fques, que a- 1 «Diario de Madrid».)
nicdpal d'Instruments de Vent. El
dena a mudez a ex ministres del réquesta jove concertista catalana en
programa, totalment dedicat al gran
gimen.
I aixi segueix tota la Premsa. ma- compositor frai_Jcès Camil Saint·
Asi se gobierna bajo el signo de la recolllr aquests premis amb tant d'a«GEOG RA FIA POLITICA
!any i tan justament guanyats, bagll drilenya prodigant els més càlid Saens. constitueix un festival com·
conciliación
y
esa
es
la
meta
que
-El mapa de la Penlnsula - pa· se ha propuesto el vaUcanismo: ahor
t~gut l'avinentesa de coronar ~1 ~eu elogis a' la nostra admirable conec::~ memora.~u del centena:t_ de la nal·
':eee un _Jardln de flores; todo lleno mar el réglmen al gusto de los mo- tno~
amb la consagració unanu;_ne . tlsta. a la. qual esperen encara tot xença d aquest gran mu3lc, i és com
remtendos
de
diferontes
co·
nàrquicos.»
Iores.11
del publlc i la critica de la capi al, un seguit de sorollosos èxits.
t
segueix:
d'Espanya.
ells els que se 11 preparen, sens:n.::~
I Obertura d? l'òpera. còmica «La
<De «PollticaJ.)
El concert donat al Teatre Esp.l- dubte, en els seus propers conce..-ts pnncesa groga», «Phaèoomt, poema
nyol, eu coHaboracló amb la gran anunciats a la Banda Municipal i a Sinlfòmc; «Adagio» de la Simfonia
Orquestra Filharmònica, que diri- «Musica Da Carnera».
en do menor; «Dansa macabra11, poe
geix l'eminent mestre B. Pérez Ga·
Rebi, entre les moltes, la nostr:~. ma s!mfòmc.
.
sas, ha confirmat Ja fama que a"i coral felicitació, la que fem extens!l i «Concertoll> per a p1ano 1 ortenia ja ben consagrada 1 que Ja por- va al seu mestre Antoni Laporta. As- questra <En tres temps); «Marxa
taren a I~ més altes lnstltucious tort. a Ja orientació del qual es deum heroica». Totes les obres són de
musicals, entre elles les associacions I els triomfs assolits per Isabel Mar- faint-Saens.
Obrera de Concerts, Musical del D.s· ¡ U-Colin, de la qual el mestre Arthur
En aquesta audició coltaborarà. el
tr!cte Novè i Música cOa Carnera». De Greef n'ha fet un mercscudíssim jove pianista barcelon! Josep CUnespres d'un recent triomf certa- elogi.
ment, el qual interpretarà la part
ment ressonant a Bordeus. ics m:ls
Camil OLIVERAS l de solista del «Concerto» en Sol mealtes personalitats aplegades al Connor.
cert celebrat a. la capital de la R¿.
ELS CO NCERTS S IMFO·
El concert començarà a un quart
pública,
entre elles els meslres FerNICS POPU LARS DE LA de dotze en punt del matf, tl'entraliQU E LOS
BA NDA MU NI CIPAL AL da serà lliure. com de costum, !l'ac- Ana tas ENT IERREN JUNTOS I «- Heu vist? ¡La Lliga vota per nàndez Arbós. Joaquim Turma. Josep Cub!les, Leopold Querol, Saln\PALAU DE BELLES·A RTS cés del púb:ic al gran Saló de Feslleeclon!u Dla mia, 1unldos hasta las la censura t
El pròxim diumenge, dia 10, tln-¡ tes del Palau de Be!!es Arts. s'efec- Què hi fareu, ai s'han ll igaU,, dor Baccar!se, R. Halffter. Gustau
Pittaluga i Sàinz de la Maza. com dra ~Ioc al Palau de Belles Arts, el tuarà per la porta pr!nclpsl.
' De «El Liberal».)
<De eLa Publicitat».)
D
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CANAUTtS, 11
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D e m ò c_r a te s! Llegiu ·· LA HlJMANIT AT

•

DISSABTE, I

LA NOSTRA SUBSCRIPCIQl JUSTICIA I • LES
MILITAR

Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Ptes.

>;u.ma anterior ... ..

OEN r~¡,; D.isMOCRATIC
REPUBLICA, DE RUBI
1 Grup Femeni del mateix centre lsetena ve-

CATORZE DE BONA FE
lquota setmanal.);
159,7lt'95 Manuel r-ou.s ........... .
Not de Pontons........... .
J osep Llagostera ... ... . ..
Un de R R ............... .
Daniel C&sals ......... . ..
115'- Angel Rb•...myo ........... .
• Josep Giralt .............. .
4'50 Anton! O•ralt ... ........ .
1'-~ Pere Valls............... .. .

J. v. ... . . . ...... ..... .
, A. del O ................. .

0'50 I. H .......... ........... .
0'50 •1• !IJ. '." ·:· .............. .

2'1'1'1'-

*

LA CAUSA D'IIOSPITALET
Davant· del jutge seny~r Urnttia
0'50 declararen ahir vint testunonls en
0'50 les proves de plenari de la causa
número 101, pels fets de l'Hospitalet;
entre els testimonis f!g'l.lrava l'ex-alcalde de Barcelona 1 diputat a COrts
senyor Jaume Aiguader.
1'0'50
~ LLIJlt:RTAT PROVISI()o

Dl! NOVEMBRE DEL

COMARQUES

LLEIDA

CALELLA

INCENDI. - DETENCIO.
NOU
AD:\llNISTRADOR DE LA SEU
D'URGELL
Lleida, 8 (per telòfon>. - s·ha.
declarat tm 1nceodi en el taller d'electricitat Roca. del carrer de la Pa·
loma, davant del teatre del mateix
nom. Gràcies a la diligencia i acLl·
vitat del Cos de bombers l'incendi
ha estat localitzat a. l'esmentat. establiment.
Ha ingressat a la presó el ciU·
U-dà de Balaguer, Josep Lané 1 Argemi, detingut governativament 1 a
disposició del Governador general de
Catalunya. Actualment el nombre de
presos pohtics a Lleida és de 60, entre els quals b1 ha el Dr. Benavent,
la salut del qual requereix certa atenció.
El Foment de la Sardana anuncia per al vinent diumenge, dia
10, una audició que tindrà. lloc a dos
quarts de dotze del mati, a càrrec de
la cobla «La Principal» de Lle1da.
- Ha pres possessió de l'Adnunlstració de COrreus de La Seu d'Urgell, el Sr. Modest Puig, anteriorment
administrador de la de Cel'danyolp,

NOTES DIVE RSES

1iai

e

GIRONA
ASS ENYALAM ENT

D' UNA

Ha estat concedida la j ubilació al INT EI-C I:SSANT :- 1 ACCIDENVIST~
secl~:~o&n de l'Ajuntament senyor THEBAL.L 1·1 INCENDI EN T Dl
0 •50 Antoni Gondol. ..... ..... .
PALLERS t ·t AL ThES NO U~l
0'50
Emll1 'l'orner que feia trenta anys
go.dnl ................ ..
D ' INFORMACIO
TEa
0'50 UN GRUP DE CATALANS
que
vema
.:xrcint
dit
càrrec.
R oselles humils 1 espigues
0'50
D'ESQUERRA:
Per
a
ocupar
dita
vacan~ ha estat
Girona, 8. - El senyor
d aurades t30 veguda> ...
0'50
nomenat secretari mteri el ¡;enyor Santaló, ha cursat els telegr AilqUe¡
GI.Ilesta fla.1rosa l30 veg.).
o·so J. s ..................... .
Pasqual. Rwz, natural de Berucarlò güents:
ames se.
0';)() 1:\.t. P ..................... .
Branqwlló de llorer teixit
J . B. Ripoll .............. .
0 '50
d e pellStUllents (30 Vt!g.).
(Castelló) 1 actual secretari i alcalde
o·so o. v. .. .. ................
o·oo Merce R1cart ............
«Grrona., 8. - Madrid. Di
NAL
Concepció Guàrdia <setO.>O
0'50 B. B ............. "' "' ...
I M.àxtm Iga! ............. ..
d'ULidecona, del qual tenim noti- Trabal. - Congreso. _ R t PUtaQo
El jatge, capità senyor Ramon J.Io0'50
lnauall ................. .
0'50 E. :s.................... ..
1'-' Manuel Richart .......... ..
cieo que ba detxat molt bous l?) mientas categoncamente ta'7:0 det.
la,
ha
decretat
la
lllbertat
prOVISJ.o0'50
Sah-aàot segués 1 muller
Josep Massó . .. . .. .. . .. . . ..
recoras a dlta poblaCló.
mación Jmlénez Fernàndez ~r a~.
<setmaual) .•. ... ... ...
0'50 nal amb fiança de ci.Ilquanta mil pes1'0'50
I si en voleu Ulli\. mootra pregtm- terpretaclón ID!a articulo
setes
del
senyor
Francesc
M1ssè.
exl\1.
~~....................
.
0'25
4\ssocl!lCIO .t.Utt'rpense dels
42 Coe UI.
teu-ho a la gent d'esquerra. <i'ULide- tución com texto Dlano SCSi
0'25 caporal del sometent processat en la
F. P ................. •·•
50'- UN G R U.P D'ESQUER·
l:lstl.
COrs d<· Clavé ........... .
RANS:
cooa, ara que ja serà de ia couuan- ce septlembre, pàgin~
011
0'50 causa pels !ets de Sant Celoni.
1\l c ... '" .............. .
3' Maquuusta. del Poble Nou
tres
~
do.
ça
de~
que
rege1xen
la
casa
gran.
1 Ctnoo.
0'50
5'- M. F ................ ..
LL P. Ll...................
0'50 4 P. p .. .. .... "' "' ... "'
-.L)mruenge pa..c;sat, en un enter· -Saludos. Santa1ó..t
DILIGENCI ES
D'ACARA·
4'- M. S ..................... .
B. 1 J. Joan .............. .
0'50 1 En record de Francesc
«Madrid. - Junenez Pernàn<!
.liENT
rament. per voler les noies que
O'nes esauerraues del PLA
A. B .................. .
0'50
Macià i a la. salut de
acompanyaven la difunta., anar al Congreso. - Es intolerable t al ~
D E BAGES, a la memòJ. T ..................... .
0'50
COmpanys i consellers:
Ahir al mati al despatx del jutge
costat del cotxe mortuori, el sacer- !innación su señoria negando sa a.
3'- A. M ..................... .
ria o e MtU·u\ . . . .. ... . ..
0'50 Amadeu Alemany ... ..... .
1'- tinent coronel senyor Martínez ~e
dot que anava a dit enterrament testa mia contra abusiva inte Pzo.
J. M ................. "'
1'- ñalver tingueren lloc diverses dili0'50 JO$E'p Viltró ............. ..
Uns catnlans dels carrers
es retira 1, amb ell, també es retira- cíón articulo 42 COnstituc.lónrprett,.
de Tamal'lt i Urgell (38
0'50 R~ta. Farré . .. .. , .. .
F. l'. .. .. ....... '" ... "'
1'- gències d'acarament en la causa
9'- J. B. e ................ ..
vegnda) ................ ..
1'- que se segueix pel processament del
0'50 JO.>etY.\ Dei!cado . .. . .. .. •
ren SlS o set persones, entre les tiéndole texto Dlario Sesion l'ezni.
s. c ................... .. .
1'-,l\1:. s. .. '" ............. ..
0'50 'l'rtmt.at •Utges ........... .
1'- lletrat senyor Xammar, amb motiu
ea, U
qual6 veiérem dos r eg1dors lllgai- septlembre. - Sam.a1o.1
3'- A. M ...... , ...............
Uns aUlics d 'esquerra ..... .
O50 Antoru Barba ... ... .. . .. .
1'- dels fet& d'octubr e.
r es, que es veu que b1 anaven per
-El pròxtm dilluns, dia onze
Un g r u p de Funcionaris
~ J. M. P ................. ..
0'50 Venlureta Urbiola ....... ..
1'la cara del capellà. 1 aleshores. onze del maU. a l'Aud1encta ' 6 !e.
RE~URS DESESTDlAT
J c........................ .
0'50 Antoni Belmonte .. . . ..
050
del Dcpartamem del
quan
l'eoteuament arribà a1 cemeu- etal d'aquesta dutat 1 dav::V!n1'0'50 Pere Noria .......... ..
18' - J. A. D ... "' '" ... "' ...
Treball ................. .
Ha estat desestimat el recurs inte~
tu1 es trobà amb la capella tancada. Trtbunal d'Urgència, es veurà ¡¡. ciel
J. C. P . ................. .
0'50 Josepa Llorens ... ... . ..
1'- posat per l'agent de policia senyor
Una cristiana de S A N T
¿Es que la. Ca}.lella del cementu1 ~ de 1& causa seguida contrà Vls0'50 Ramon Viles .......... ..
o·5o Garcia Negro, que està processat per
ADRlA ................ ..
2._ A. C ..................... .
ANIVERSARI
D'UNA
REVÍSTA.
,
Municipal
és d'una empresa partl· nostres bollS anuca 1 COlleguts els
la desaparició del senyor Joan CasaUn grup d'empleats de la
menta obrenstes Miquel Martt, :
.
so·- UN G R U P D'ESQUERnoves, la custòdia del qual 11 havia EL CONFLICTE OBRER DE LES cular?
MONTGAT, gn.1p d'esqut'r·
Grneralltat ............
SEDEIUES REUSENQUt.:S. _ TE-Per a demà, diumenge, 1 al local el COlomer 1 Antoni Peiró
estat encarregada.
•
rans:
RANS Oa nostra menFamll11 Orau, de SANT
LEGRAl\IES DE CONDOL PER LA del Cinema Ancora, a les onz& del d'un delicte de desorctre, Pú~ts
El
recurs
ha
passat
a
l'auditor.
ADRIA. ............. .
2'suallt.at}:
J Ramia ................. .
1'1\IORT DE LLUIS BELLO. - AL- mati, està f ïunclat un miting mau- paralitzac¡ó de trens en els f~
Joa<¡ulm Rocamora ...
5'1'TRES NOVES
gural de la secció de la CEDA, ~n :."' • d'octubre de l'any passat,
1'- P. Bernabeu ... ... .. . .. .
0'50 1 Joan <¡lOls ~..............
FUls je Soler i Rosa...
B.EVOCAClO
DE
PROCES·
1'1'- LlUIS Swiol... ........... .
l'acte
del qur.J parlaran els senyors
Joan Micàs .. . .. .. . . ..
2._ Mv.nuc. Munoz ........... .
Aquests
dies
s'escau
el
segon
antSA.:\lfu"'T
Aquesta vista fou sus~ eJ.
R.
Tor
rens
...
..
.
.. • .. . ...
1'1'Flor<'nCI Magntia .. , ...
2,_ Jaume Torrents ... ... .. .
ve~ de la incorporació a la prem- Jaumar de Bofarull i Cirera Voltà, 24 del passat mes d'oc~re per dia
J . DolllCllecb .......... ..
1'2'._
Rosa.
COtó
..
.
..
.
...
...
•
..
L'IWditor
de
la
Divisló
ba
confirJOSPp Magaila .. . .. . ,.,
2
1'- mat l'aute de revocac1ó del proces- sa reusenca de la revista «Estu~• entre altres.
L .ve: comparegut quatre te~
5'- A. Domenech ... .. . ... .. .
F . B. UO vegada) ........ .
2._ Familia F!guf:'rola ........ .
Ja informarem de l'èx.l.t <?> del dit Cltata a declarar pel fiscal.
0'50 sament dictat oontra el tinent Eze- la qual, en aquest curt espai de
Salvador
Marcó
...........
.
2'- F. Bernabeu .........
G mp d'Empleats de Llum
acte.
temps
i
a
força
de
constancia
1
d
enJ.
Puigvert
..........
..
1'Antoni Mtmtal ........... .
1'Quiel Sanmiguel pels feta de Vile.- cert,
ha aconseguit sttuar-se en un
-A Salt, a la fàbrica de fill.ltura
1 Força (9a. vegada) ...
1'- nova.
50'50 Joan Herbera .............. .
2'- A. Lat{)rre ........... .
lloc destacat d'entre les rev1stes que
A.
Rovira
...........
«Manufacture5 Gassol», mentre e
Fidel d: Grac~a .. . .. . .. ....
.
0'50
l ' - Ellseo Pest11ila .......... ..
0'00
surten a la nostra ciutat «&t.ud!SI
Agrupació Obrera Repu1'obrera Miquel Portahella 1 Josep
1'- J. Rius ............. ..
Antoni Buxad6 ........... .
lla publicat, per aquest motiu. un
1'¡bht:aoo Federal (30 veg.}
1'- J. Bill anu . .. .. . .. . . ..
l-f05 Mal'ti Buxadé ........... .
là,
es trobaven desvaporant el tan
número extraordinari que l'honora. VISll'A :: ANDtACIO AL CENTRE
1'1'- J. Balada .............. .
Josep AJ.avedra ........... .
varen tultr la desgràcia que els , O.
E m\li Snla, de SON DEL
Sopar de simpatia
Una
idea
madurada
del
periodisme
J.
Tarragó
..............
,
1'0'75
Pere
Berenguer
..........
..
1'RRPUBLICA
:: l NSTAL.LACIO
PI .................... .
~lotés un tub del vapor, 1 els ~
d'avui.
1'Hem rebut la següent nota:
1'- J . Romeu ................ ..
2'- Josep Caminero ........... .
T. G. .. .. ...... , ........ .
DE CLOAQUES
' •1 algunes !el'ldes a la cara 1 braEns
plau
de
manifestar
el
nostre
1'0'50 J. Freixa.s .. . .. . ... •.. .. •
2'- J. M ..................... .
A.¡nal!a Bonet .......... ..
Per
tal
de celebrar l'èxit parla2'- mentari obtingut pel diputat d'Es- desig vehement perquè «Estudis» vaHa estat entre nosaltres el nostre ços, oonsidcrades de pronòstic reser
1'- P Umbert .............. .
Jo!¡ep Agut .............. .
1'-¡ E. T ....... '" " ' ... "' .. .
gi sumant anys 1 anys d'existència 1 bon an11c 1 company Ramon Fron· •;at, de les quals foren assistits a ~
1'1'- J. R{)vira ... ... ... ... .. .
2'-¡ R. T..................... .
Ftancesc AlUmis Bori ...
1
querra.
Republicana
1
bon
amic,
senous
èxits
periodlstics
en
el
transs.
Argemi
.............
..
1'0'50
1'- Manuel Na,·arro ........ .
tera, digne Alcalde popular d'Ho:>- infermeria de la fàbrica.
Alvar Vlla.llonga ... .. • •..
1'- nyor J. A. Ttabal en la seva inter- curs d'aquests.
piLalet. Va visitar el Centre Repu0'50 A. Mulero ... ... ... ... .. .
5'- A. B .....................
Josep Torres... ... ... ......
- En la. matinada d'ahir es deeJa.
- La Comandància. de la Guàl·- blicà on !ou saludat per diversos
J. Ferràs ................. .
1'- venció amb motiu de la discussió
N. Puigbert .............. .
2'- del projecte de Llei de mobilització dia eivll ha fet pública una nota. per amics, els quals molt efUSivam.:nt rà1 un incendi en uns pa11eos del
A. Plantada ... ... ... .. .
1'- civil, un grup d'amics ban organit- mitjà de la qual es disposa que tots li estrenyeren la ma 1 el fellcitaren «i !l:i Grii.Lt, del terme munlc.lpal de
AFAITAT PERFECTE USANT
d'escopetes de caça per haver recobrat la llibertat.
A. Font ................ ..
Sermyà, propletat del masover Ra0'50 zat un sopar de simpatia 1 adhesió els possessors
x. x. .................. ...
-Dmtre el Centre Republicà (que fael OllverC3, 1 les pèrdues es valo1'- a l'esmentat diputat que tindrà lloe han de proveir-se d'una gwa especial,
3
P. Munné ... ... ... ... .. .
1'- demà, diumenge, a les nou de la nit altrament els serà retirada l'arma, encara porta. el nom d'Autonomista) ren en 300 pessetes.
malgrat i gaudir de llicència. El ter- e.... nota, cada dia més, una gran
COrresponsal de LA HUal Restaurant «Catalunya..
Hom creu que el sl.ni;,tre és lnten.
mini per a obtenir la ¡u1a acaban\ reacció esquerrana 1 catalana, tant
DL VENDA A LES P ERFUMERIES. • Es donarl una mostra a qui ho sollicitl a
MANITAT ... ,,. ......
1'Per a inscripcions hom pot dirigir- el dia 13 de gener proper.
T. Garcia, ........• .,, •••
és al.1ti que éa força crescuda la seva cionat 1 que l'autor és un indiVIdu
1'H OSPIT AL. 111 • F. BETRIAN -Tel. 17285 - BARCELONA
Per tal de cercar una solució concu:rència. Es suposa que hi ha que fa. dies es dedica escrtu.
se a la «Penya d'Esquerra» de la
edient al conflicte obrer que afecta influït molt l'haver posat en un n ~l'te$ als m350vers d'aquelles roSuma 1 stgneix ... 160,175'25 Malson Dorée.
a les Sederies Puig Carcereny 1 Vda. lloe ben vlstble, els retrats de l'Azafta dnl!es exigint-los quantitats, sense,
de Vlechers. respecti.,."'lment, es reu- 1 el del que fou l'Honorable PreSident però, que
acudel.xi als llocs on indir.iren a les Cases Consistorials, amb de la Generalitat. Francesc Macià.
que han d'ésser dipositats els di·
el Delegat del Treball, els represen-Aquesta setmana han començat ca
tants patrons de les esmentades fà- les obres de la. lllStallació de cloa- ners.
briques 1 una nodrida representació ques. Tasca. de la majoria esquerra-Ha estat detingut el vet de Casobrera de l'art tèxtil. Amb aquest mo- na del nostre Ajuntament, el qual tellfullit de la. Roca Joan Costa 1 Atiu,
es
congregaren
a
la
plaça
d'HcrPASSE~G
sempre, amb justícia 1 bon 11 vetlla
cules un gran nombre d'obreres que per la salut pública ensems que per gusti, per ha ver produït lesions de
esperaven l'acabament de la reunJó. a donar treball als d'atur forçós pronòstic reservat al seu oonvel Ma·
Sembla que aquest confUcte es do- que h1 Pot haver a la nostra. vila.- teu Planas 1 Rubij, en una barana
sc.stinguda ambdós.
narà per arranjat 1 es concedirà a Corresponsal.
les obreres un setmanal minim de
-Per infracció a. la llei de Pe..'lC!l,
10 pessetes 1 la resta de treball es
han estat denunciat els veÏilll de
satisfarà a preu fet.
Sistema Nordomericà
Sant Joan de les Abadesses Pere
- Al seu domicili del Pati de Miró fou trobat, el. vel Franet-sc Borrell, 1\IORT INSTANTANI A D'US CA.\1- COrcoy 1 CUli, 1 Ramon Garcia 1
bnvent comissat la
de. 60 anys,. d ofici matalasser. El Dr. BRER :: EXPECTACIO POLI'l'WA Crecnaus,
guàrdia. civil tma. quantitat de peix,
Tries
certificà
que
In.
mort
era
na-¡
NOTICIARI
CO:i\lARCAL
I
LOCAL
tural.
WJes xarxes 1 una qu.antitat en me- Avui dissabte, a la rut, tindrà.
Diumenge, dia 3, aproXlmadament tàWc producte de la venda del pclx
lloe al Teatre Bartrina un extraordi- a. tres quarts de dues, i mentre e..,_ pescat anteriorment
nari ball organitzat pel Catalunya j tava exercwt els serveis peculiars de
-Nota de l'Alcaldia. - Els passe.
Nova amb motiu de la IV Diada del la seva professió al cafè Gaspar, en
Club. Hi actuarà la parella Simone acaba~ de. servir cafè a un client, ïdor.s d'armes de tota mena. 1 en par.
.lt Cardon~ que efectuarà exhibicions sobrevmgue un atac, que despres 1ou ticular escopetes es proveiran de
dc balls moderns.
qualificat de cardiac, al cambrer Ar- l'imprès que assenyala. l'article 58
- Es elevadissim el nombre de mengol Estanyol i Calambe, de 62
telegrames de condol que, des d'a- cnys, a conseqüència del qual mori del reglament d'armes 1 explossius
questa. ciutat, han estat cursats a instantàruament. Per ésser, justa· dt: 13 setembre darrer, 1 que els fala família del senyor LlulS Bello amb ment el dia del seu sant, e1 darrer cilitarà la caserna de la Guàrd!t.
motiu del traspàs de tan Hlustrc po- client que servi li féu una Lrom.a civil els dies de treball i hores d'ofi·
litic 1 destacat escriptor.
adient a la diada a la qual contesta cina. durant el termini de quatre
- L'Institut Pere Mats ha orga- també bromejant, que la celebr..r1en me3QS fixat en l'article 63 del refenitzat un curset de repàs a càrrec a la rut. ptúx que en aquella hora te- rit Reglament.
del Dr. J. Solanes Vilaprenyo, d'a- nia massa feina_.
El que poso a. cone1xen1ent dels 1n·
cord amb el programa oficial per a
. Per la popUlant.at de què gaudla. el
infermeres psiquiatres.
<ilssortat Angolet, que aoo se l'IUl~>- teressats 1 faig públic per tal que no
menava, ha estat sentidlssuna la se- s'incorri en la responsabilitat que
va mort. 1 causà la natural conster- determina l'esmentada disposictó 1
nació entre els familiars 1 nomt1ro:;os en oompliment de les instruccions
anucs.
dictadeJ~ per les autorita~ correspo·
NOTES LOCALS
DeiXa vldua i tres fills, anomenats
Hom diu que encara dura 1a re- Armengol, Enric 1 Joan. als quals nents.
-Ahir al ve~pre, al despatx de
capta de la subscl'lpció ..-oluntàriu acompanyem sincerament en llur
per a pagar les despeses tetes per condol.
l'Alcaldia., es va celebrar tma re·
l'enllumenat 1 adornat d'algun car-La democràcia alturgellenca se- un1ó dels elements doeslgnats per t.
I rer de la passada Festa Major. Arri- gueix amb excepcional expectació el !ormar el patronat de Cantines E&barem a la vinent f~ta i encara transcurs forçat de la polmca govermolts veïns es veuran molestats pels namental, l'engranatge mecàruc de wlars que ha de dirlgir 1 vetllar ados individus encarregats de cobrar la qual es troba. en una &tuació des- questa obra de tan bells resultats en
«uns rebuts», cosa que fan amb molts gastadissima per les falles que du- benefici dels 1nfan~. En sort! demodes <?> perquè n1 tan sols dónen rant el comanamen~ del cbloct ba finitivament constituït aquest patro·
explicacions quan els pregunten s1 sofert. Tots eis republicans estan da· nat, 1 fou nomenada tresorera la
tenen obli¡tació de pagar, sense per- cord a apreciar el fracàs dlssolut.ori senyora 01\nne Auget, 1 secretart el
tanyer als carrers afectats.
del partit radical, «repuohcano tus- r .1yor Silvestre Santaló. Es pren·
-Hauria d'acabar-se aquest es- tórico», 1 les conseqüències que aqu~::st
pectacle pel bou nom de l'adJnini.s.. ha portat al règim implantat per la gueren també, altres acords d'intetració .municipal 1 procurar ensems voluntat popular el 14 d'abril dei :n. rès.
que elS que estan en descobert per Es endebades que surtin,.personatgcs,
-Per a diumenge està anunciat el
Amb ocaslo de formidab les compres amb baixes de preus u permeten oferlr-voa aquesta temporada grana avantataes en ve•
altres conceptes contributius pagues. encara que siguin llelda'tans, amb el partit Girona-Irun, primer del camTITS I AJ:JHICS
sm llurs rebuts, com per exemple pretext de formar un nou partit re- pionat de segon& Divisió de Lliga.
EIS nostres aparadora. eta mes grans I mes bOn presentats de tot Barcelona. d'lndumentarta mucullna, UI donaran refltiC
l'impost sobre solars, que ja fineix publicà radical «a base d'elements
La hUitòrla de l'Irun és copiosa, 1·
exacte de 1a mocsa 1 anareu ben guaats per escolhr l'elegancaa que us convmgu 1•
l'exerc1e1 del 1935 1 manca a Uqwdar ValU060SJt Si entre aquests s'ba d'mal del 1934.
cloure els que davant l'opinió pu- fa esperar que el públic assistirà a
Amil la (;a&& BASTIDA no na pooen r11s els seus competidors. E~ I'Umca casa que cada a ny augmenta la xifra de neg{IOit
Entretaut els senyors Pl'OPletarta bllca estan completament desautont- l'encontre recordant l'Irun de l'anY
da oe 1a uva tundacao, s racu1a a adoptar ela gustos mes molkrns als sorpranants preus scguents:
(els més granats, perquè els petits zats per llur comportament de dub- rttssat, que va aconseguir empatar i
AIN'ICS oonfeccaonats, classe economaca, oe 211 a 50 pessetes.
ja fa temps que han pagat) se'ls tosa solvèncla moral Amb tot, temm més s1 es ~ en oompte que aquest
Aortes conteccaonata. cia:.se oona. oe till a 75 pessetes.
guardeL tota mena d'atencions per- nocions que · l'ex-mirustre senyor
què
vagin retra.ssant llurs pagaments, Estadella no vol assistir a l'enLe.ua- any és sots-campió de B1scà1a.
Aortes contecclonall, cla~e luxol>a, oe oe 76 a 100 pessetes.
A l'eqtúp gl.roni tornarà ocupar el
Senyor Alcalde! La llei per a tots ment del partit del qual n'és mill·
•resuu confeccaona ts, cla:.se ecor1omu:a. oe 20 a so pessetes.
ba d'ésser igual.
tant.
lloc davanter-centre Ciarà, comple·
Yestlla conteccaonats. c:111s:.e bona. oe tiO a 71 pessetes.
-Dies endarrera en les converses
-:Èils comumquen de Gósol que el ~ ..ment restablert de la lesió que soPanulons oonteco1ona ts, otaue econom1ca, de fi a 1u ¡Jessetea.
setmanals fou preguntat per un com- nostre amic Pere Massana, secretari fria.
pan~ a l'alcalde gestor &obre l'auo- municipal d'aquella pobl.ac16, ha exPantalons contecoaonal.l, classe bona, ela 12 a 21 pessetes.
-Ahir al vespre tingué lloc a l'A·
ma.lia observada amb la prestac 1ó penmentat un estimable millorament
SECC IO A MIDA
dels serveiS amb un accidentat a en la infecció abdom1n.al que de fa teneu Social Democràtic l'Assemblea
tenam una organatzacao que ens permet, en ca• da q~alsevol comorom11, ouo necessitant un vestit dl carrer. dol etiqueta,
la via I?ública 1 la qual mottva una temps venia sofrint. En palesar-U Ja general extraordinària del F. c. Ol·
0
eacollmt-to al mati, el pugueu tentr llest a la tarda.
nota dei conseller·regl<:lor de Sanitat immensa satisfacció que sentim, de- rona.
i Cultura negant el fet denunciat. sltgem a l'atn1c Ma.ssana un prompt.e
Yettlll 1 aortca ec:onomu:s, a la mtoa, aes oe 60 pessetu..
Però com sigui que el company mau- guariment total que 11 permeti renoVelitlll 1 abrica de gran luxe, a la musa, oea ..11 15 pessetes.
t1ngué el fet posant-se a disposició f var les seves actiVitats.
Panulona de gran la..xe, a la maoa, oea oe 20 pesseta
per al seu esbnnament 1 per això
-El love amic nostre Casinur ToVes111s etiqueta. lracs, Jaquca 1 smokings, au Cle 100 pessetes.
preguntem: ¿Està aclarit? Ho ext- màs 1 Solsona i la senyoreta Secungetx la Seguretat 1, la Vida dels CiU· dina Colell 1 Campmajò, vems de
seccao dll vestits 1 aoru~s oe nen Plf' a totu In edats I totu '-s fonntl, amb tetes de Jtran chlo, estil angtè$, confeccionats
tadans qu~ hagin d êSSer assistits 1 la Josa de Cadi, contragueren matn1 a mida, aea de ao peuetes.
serioeitat professoual dels metges moni civil al Jutjat mwuc1pal de
VISCA LA REP CBLICA!
qu:! b1 fa.n els seua 1111artments.
llur IQCalitat, 1 celebraren una Slm·
SECCIO D ' IMPERMEABLES
ALT.RES NOTICIES
- El Centre RepublicA Català amb pnt!ca !esta a Ja qual BSS1St1 galrebé
Plomu, trlnxerea 1 t:ÇhteOSll des de 15 p~se tes.
m.otiu del tragpàs del que en vlda tot el jovent d'ambdós sexes que
No sabem per què, continua claU·
Gran assortiment d'abrtca oulr • slmll cuar, des de 30 pessetes.
fou doc. Lluis Bello. tl'amcté el se- finalitzà amb un llu1t ball. DesÍtgem surat el Centre d'Esquerra RepU·
gtlent telegrama:
als novel.b esposos una llarga uuna bllcann.
«lzqulerda Republicana. Madrid.- de mel 1 una era curulla de prospertSfCCIO CAMISERIA I GENERES DE PUNT
-El Carnet Electoral fins ara no
Cent:e Republica Català Badalona. tats.
Camtsea çontecctonaaes, aes de e pessetea.
ha tingut l'èxit que els interessats
Se
a:iOCla
emocionado
dolor
pêrdtda
-La
llar
del
nostre
a.mlc
Esteve
desitjaven.
Malgrat la pròrroga I dl~
tiamases conteoc1onaaes, classe supertor, au óe I pessetea.
Beno, llustre republlcano, gran ami- Miquel 1 Ramoneda, jutge mun.ic1pal màximes facilitats que -diuen-, ..,.
t'IJames çonteçcaonats, oes oe 6 pessetes.
go de Co.taluña. Presidente, Ventura.- de la veïna vila d'Arfa, destitutt pel nen als obrers tot ~eix amb paS
Balins 1 bates. aes oe 16 pessetes.
- Entre els elementa d'Esquerra decret de Ple 1 Pon, s'ha víst aug- molt lent.
ha produït un gnw sentiment lA menta.da amb el neiXemen~ d 'Wl forCalçotets, des de a pesse tes.
-Les
malgrat la 58'\'B eufònova do> la mort d'eu Ll.ub Bc-Ilo, el mós nen que ha estat mscrtt al Re· ria no dretes
Mt t¡ons de fantasiA, oca o·1 pesseta.
tenen totes. Sembla que
qual_ !ou un dels millors amics que gtstre c1~il amb el uom dC' Benet.. allò de les
lranquHlltat i bons aumeo ts
sueter~, unmens aS$0rlat, dea de 6 pessetes.
ha tm~ut Catalunya. Ell, que essent Snludcm, amb tal motiu, a1 pare de
t111. d'acabar. NatumlmaJt, 1a
castellà va saber C(.IIUprendre la raó l'mfam, alxi com a la. seva C8posa se'la
OouquJem amb segells ct'Estalva Popular de la Caixa de Pensiona per a la Vellesa 1 4 EstalVI 1 all rea pruents, a proporcto
voluntat
quo tenien els CS;talans dc governar- Consol Puigdentassa 1 Martorell, i etS parau!\\. popular aviat dirà la seva
&~ntl l' Import de la compra.
se per mitjà ~e 1 Estatut, I illPQrtant felicitem coralment.
-L'altre dia dc retorn de Mont·
AVIS.--Els que do lora de Barcelona vulguan servir-se de la nostra cau, poden ~~e raun~, 1 adjuntant 0'50 pessetes en setota mena d lmults i greu¡es per
-/?'ha ceJebrat, amb excellent con- serrat
s'aturaren dos autocsrs prc:
gells, rebran flgurlna, mostres 1 un sistema espaçaal per a prendra's l a mides amb I• lns trucclona per a rebre l"encarreo aoana
• de!~ la nostra causa.
currencia, la «fira de Tots Sants». cedents de Vllanova i La Geltrll•
deta 111 d1es.
Dmtre el mes profund del cor. els En la propera erònica procW1U'cm do- ocupat¡ per clCIDCilta del Cirool Tea·
catalans liberals servaran la gratitud nar a conèixer els preus cotitza~ dc
• '-"-------íiiiiiiiiiiiiiiiitliiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiïiíiïiiiÏIIIÏiiiiiiiiii iiiiiiiïiiiaiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiïiï ïiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.J del qui en v1da fou el de.fensor de les dh·en¡c3 menes de ~'tinr que hi dlciooa.llsta d'aquella població. Dlt.i
senyors llu!en unes namant.s bOiDf5
les SC\'€: lllbertats.
han t'oncorregut.
vermelles. Què 111 rnrem?
Oi>O Valt>nt1 Ona ...... ........ .
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;;•Europa. T~ qtJatre esferes t cap
d'elles no s'avé amb les altres t totes plegades nl una sola no marca
mo.! l'hora que és, la qttal cosa hauria d~ 0011$ttluir la JlnaJitat d'tm
rellotge.
Atxó va inspirar a un dels nostres
primers psiquiatres el diagnòStic següent:
-Aquest rellotge és un equtsojrènfc; pel cantó que va retardat és
mdancóllc; pel que t'a aoonçat, mo-l
nomanlac.

L'apòstol de 1a tolerància

'I\
I

ERASME, DE ROTTERDAM, A TRAVES DE
STEPHAN ZWEIG
Per a
flar
Pqnalltat
.;....,, la

exccllir en In tasca de biouna. fignrn. exet>pdonal, és
de primer ordre, en el blòcoincidència Cl>piritual amb
:¡¡;¡agranat. Aquest cas es dóna. en
racJ.rnU"ílble llibre «Erasme», de Stephan zweig (1) que acabem de lle-

Era.;me \1ngt;é al món en l'èl>OCa
més agitada que podia somniar. S'cnsulclava una època i en nelxia, convul&unent, una altra. Moria l'Edat
Milj;ma, al doble bufarut del Renaixement 1 la. Reforma, les dues formidables reacciOns que emplenaren
l'acabament del segle XVè 1 més de la
meitat, per no dir tot, el XVlè.
En aquella epUèptica etapa de la
\ida del món, els homes ven dividirs~ en dos grans grups contraposats
i prest<>!.' a entre devorar-se. Dirleu
que avtú vivim una 81tuac1o semblant.
Com si obeis una llei, la. humanitat,
abrandada. per la topada irreductlblc
de credus t doctrines irreconciliables,
es sent ferotgement slmpllsta, 1 bandeja les matisacions. El8 bornes, fins
elS més comprensius 1 dotats d'idees
pròpies, es senten arrossegats pel correntlu. I aquell, que gelós de la se'·a
independència, o.vanq>osa la justícia
a tot i es despulla de fanats..smes, traves:;a la més tràgica dc les bores.
Volent conciliar, l'anuH.en. Volent
agermanar, el detesten. Güelfs 1 Gibelins, avui com aleshores; no perdonen aquell que es resisteix a lllurar-se al fanatisme imperant.

~weig és, de tots aquells qu~ avui
culUven aquesta di!fcll especialitat, el
JJ1és arti~ta, el més àgil,. el més d.!àfan Llegint--lo a ell, fms les coses
bÜdes ens semblen noves. Talment
:màgia del seu estil i la. profunditat
el seu lluc, insuflen vida. nova fins
d les més enterques 1 empolsegades
~tèrles. Pel damunt de tot, cal
constatar l'harmorua dc la seva prosa 1 la claredat que projecta da~t les recomanades més obscures
Ge lA h1Stòrta. bu.mana.
Però tn la. biognúia d'«ErasmeJ,
zweig es super& ell mateix. Es un
p n bumaniste. que parla d'un altre
pn humanista; un Ciutadà del
)fón que elossa les idee$ 1 els senti111ents d'un altre Giutedà d.el Mon.

'Ro-;onr.trucctò de la cAM pairal d'li=•

rasme, a Rotterdam

humanista. Es meravellós el capitol on Zweig ens presenta, front
n. front, els dos homes, les dues tàctiques, lea dues ideologies.
«Dotzenes de wgades-const11ta el
biògraf-Luter 1 EriWlle enunciaren
idèntic.~ pen.samentli; pcro, prectsament el matei.x que, en Erasme, només exerceix un fina atracc1ó esp¡ntual damunt les gents esplrttuals, es
converteix al punt en Luter, gràcies
a la seva. manera d'é~ser anevatadora, en una dívlsa. bèllica., en un
crit de guerra, en una. exigència plàstica»... Tot en Erasme és espiritualitat; tot en Luter és scnslb1litat.

•• •

la humanitat
Iniciarà

ENant, per Arbert Duero (1520)

lar de Teologia 1 va preparar l'adveniment de la Re!onna.
L'humanista de Rottcrdam -ja ho
hem dítr- abominava la violència,
tant 1 com la preferia Luter. No pas
potser per la seva constitució feble,
com per ln. repugnància que insp1ra.
la brutalitat a tot esperit superior.
AL"i ell va eludir sen1prc combatre.
Aqursla. nctilud era molt dificil, enmig dc la barbàrie desf~nnudu de caUllics 1 reformats. Però ell, sl no compartia el punt dc vista d'uns 1 altres, !ela molt ben fet de no donarse per vençut. Altre hauria estat la
sort dels homes, si tiris i tro1ans
l'haguessin esooltat. La. unitat de
l'E.>glésl.a s'hauria. salvat - purUícant-se -. i sense cosiar al món torrentades de sang.
Si va doblegar-sc, va ésser aparent..
ment 1 per tal que l'huracà no trenqués la Eeva feblesa de canya.. Però,
de fet, mai no \'S. claudicar. Les dues
parts litigants el bescantaven, però
feien el que podien per tal d'atreu-

El se1t110r Ferran de SegllJ'Ta i Siscar ~s un caMUer tan cordial corn
venerable, dotat d'una. gran mnpatia. personal no exempta d'humor.
Conversant amb un redactor nostre, va rortir a relluir el tema de
l 'edat. L'eminent historiador f sfgfllògraf z;a dtr, 1omrtent:
-He complert 28 anys. Sf. • lf...
No em mtreu... Un dos i un vutt .. .
L'ordre dels factors no altera el producte.

•••

•••
Erasme, repetim-bo, fou el simbol
vivent de la tolerància 1 dc l'antifa.uatlsme. La. seva. època s'adigué molt
a l'açtual amb el brutal destri ••ment
dels homes en dues agrupacions
mortalment irreconctllables. Per això,
és oportnnf:sslma. l'aparlció·de l'obra
de Zweig, que pot servir-los de lenitiu. Els que estimem la tolerància per
èamunt de tot 1 rePellim els fana.tismes, servarem encesa dintre de
l'àlúma una llumeneta a Erasme, dutadà del món. - F.

anunciada

C O R O M I N· E S
Ales quals seguiran les de Jaume
Masó·Torrents, venerable gran
figura del nostre Renaixement
literari.

s.,

En plena redacció,
ja tm estornut estrepitós que ta tremolar lzs
vidrieres ...
-JeSús/ - · lf diu, 11Wlt atent, Ventura t Vírglli.
Al cap de poc, S. refltcfdel:c amb
un 11ou estornut, e11cara de major

LLEGINT •••

rolum.
·
-Jesú$.. , que tm.a! -és la nova

QUADERNS DE POESIA
NUM. 3

i erpresslva salutació del companv.

•••

t~ 1 agradable. Tanquen aquest nUmero tres, d'un groc de mel, note4
de M. Manent, T. Garcés l Wl parell
d'in~nclonad~ 1 breua de J. v. Potx.

J. JOU

Annals del periodisme català

damunt la taula el núme-A la. catalònia acabo de t;eure roTenim
3 delS «Quaderns de poesia», tan
exposats els «Petits poemes de Bt- 1nteress¡mt com els altres.
En obrirAcaba d'aparél.xer el quadern d'al.tis» - diu tm que arriba del car- lo, el primer que trobem són unes questa !nteressantí:;:;ima publicaCió,

rer.

«Notes sobre lo. lirica de Lope11, lnevt- ooresrponent al mes de novembre Ea
tables 1 que de .cap mnnera no po- el numero 19 de lo. coUeccló, i consttl
dien mancar a. aquest aniversari tan 1 de prop de dues-centes pàgines, C05a
pròdig en recordar-nos-el, degudes a que equival a dir que forma Wl voli\ ploma. del jove i inteHtgent pro- lum considerable, Part d'aquest vofessor de In. nostra Universitat, se- lum reprodueix l'estudi confidencial
nyor Diaz..Plnja. «Quatre elegies» són escrit pel mestre eu Oai Saber
uns poemes deliciosos del poeta ros- Eduard Glrbal i Jaume sobre la. per.
sellonès Jo~ep Sebflstlà 1 P<?ns, que sonalitat del que tou emlnent peda,.
cada dia se ns mostra. més a.fmat. Al- gog i publicista Antolú Busquets 1
Vl\ro Junqnelro, l'interes.<;ant poeta Punset, traspaS31l.t l'any dan·er.
gallec, hi té «Pocmas ant1guos», on Aquest treball porta per titol «El
ens demo:;tra ésser un .esperit sensl- gran lletraferit de Cl\.talunyaJ, 1 tou
ble 1 delirat. «Correnties angleseS», llegit pel seu autor a la aala d'actes
de Josep Maria Capdevila, és un breu de l'Associació de Periodistes de Barassaig qul' posa dc man.i!est la in- celona durant lo. darrera setmana.
fluència de la lirica anglesa en la Ultr& els estatuts de l'Agrupac14
nostra nacional i on l'autor propugna. dc Prerrua Estrnngem, que s'ha con.,s.
per oposar una et>rta resistència a tltuït darrerament dins l'Associació
aquestes influències. I. a més, fa. de Periodistes, l articles entorn de
unes consideracions finals que es : les qüestions professionals, contf
presten perquè hi fem, més enthwant de passada abundants reproduccions
un mes llarg comentari. Rossend Lla- dc car!cattÍrcs sobre l'actualitat petes retoma a. la poesia amb dos poe- riodistlca, 1 una extensa crònica en la
mes força. feliços. «Crunl de lladres» qual es publiquen les cllsposiclona
és una composiCió de J. Agelet i oficials que afect<!n els periodistes, 1
Garriga, Wl dels poetes més esperan- dóna. compte de tots els fets 1 actee
çadors del moment. Garcia-Lorca. ens d'activitat professional.
demostra el seu gran lirisme en oonLa part gràfica forma un index de
tlnua. superació en aquesta. «Gacela» retrats dels cUrectors de diar18 de
magniflca. Dos poetes que endevi- catalunya
nec joves; Ro.sclló-Pòrcel 1 Joan Vi·
nyoli hi tenen un poema cada un.
Tant Pòrcel com Vinyoli ens mostren
que sobre llu1· poesia. hi gravita. una
«L'Hora» recollida
gran in!luència. dc Riba. Es Josep
Maria Junoy qui dóna. la. sorpresa
Ahir al mat1, quan arribà el \'aidels «Quaderns» amb aquest «Fi de xell correu de Palma de Mallorca, una
paisatge», que ens fa en'perançar un quants agents de 1& polida ja a·esretorn a la nostra llrlca de l'autor pero.\·en al moll 1, a1x1 que atraci,
delS «Ht\1-Kaa, «El decas1l:lab català pujaren a bord 1 recolllren uns trte
1 l'endecaslllabo ltaliano» és un tre- o quatre mU exemplars del aetmanab:lll de l'erudit Serra i Baldó, pron- ri cL'HoraJ, que 8'edita a Pnlma.

'f)eTe%0SO».
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cantSo va donar una vegada un
ooncert fntbn a Nova York, al qual
va assistir el tenor irlandès John
Mac Cormak, acompanyat d'tm fillet
seu. de deu. anys.
Acabat el ro~tcert, Caruso amoixà
la crtatura. Aquesta, 'J)erò, ll dfgtté,
seriosament:
-Vós podeu ésser el millor tenor
del món. Però el meu pare ~s el millor tenor d'Irlanda ...

A l'edat de 89 anys ha mort
fa filla única de Nietsche

Weimar. 8. - Als 89 anys d'edat
(1) Erosmo de Rotterdam: Triun· ha. mort avui a Weimar, Ellsabetr
fo y tra~dla, por Stefau zweig, - Foerster. fUla. única del cèlebre
«Editorial Juveventud, s. A.»
filòsof alemany, Nietscbe.

'l'ORBEN S

O:.X·I':NCA..RREGAT DILS MAGATZEMS REGENCIA)

Ràdio - Rellotgeria - Làmpares, etc.

COMPTAT I ,TERMINIS
VIA LAIETANA. 32 i 34

seva

amb les respostes de l'iHustre
autor de «La vida austera»,
«Les presons Imaginàries» i
tantes altres

P. E R E

-On cau atxò?- pregunta un que
re-se'l.
1• • escolta i ha con/ós Bllitis per una
Algú 11 digué oovard perquè no era localitat.
combatiu. A això va. objectar Eras-A la. Ronda de Sant Pere, home: «Jo no sóe pas un roldat suís
mercenari p!>rquè em retreguin mel... - ta el 'Primer cnt corto ni

manca de combativitat. S~c un home de lletre3 1 necessito treoallar
tranqull.»

la

ENQUESTA

•••

gran

Erasme, home refroctart a la fadiga, va vil\tjar sempre. Viatjava.
però com ell bo conceoía tot. ben.se
atropellaments tú precipitacions. Els
seus \iatges eren d'ocell que planeJa.
Erasme. home feble, sense riquesa.
vital, dormia quatre o cinc hores 1
treballava totes les altres, Això li
va pennet.re produir iriten.sament i
cisellar la seva 1nimitablc estillsttca,
associació de profunditat 1 bon bumar. Ell va ésser el creador de l'ano•••
menat llati bumanisttc que aspirava
a. fer un llenguatge supemaclona!
Perque Erasme és1 per. damunt de instrument espiritual d'aquella nació
tot, aiXò: l'antifana.Uc. Es l'esperit europea. que ell va somniar t<>ta
ponderat, serè, equànime, elevat, tra. la l'ida.
tern, generós, que voldria. infondre
No podia mal, en cap aspecte, suba la lluita de què és testlmont; el ordinar la. seva independència a cap
seu propi heroisme, qUiet, callat, 1 òoctrina unilateral. Això va inclinarcomunicar als aferrissats antagonis- lo a voler ésser un simple cspecta.tes la. seva finor d'esperit. DlficU, ton en lA tragèdia. Situar-se - com
inaSsequible ideal, enmig de la. ba- segles a Tenir Romain Rolland ralla de feres que caracteritza l'apa- «au dessus de la melée».
rició dc Luter i l'oposició que se li
La. rica producció humorlstico. d'Eredl-eça davant.
rasme rom.:m oblidada als arxius l
I de tet, el veritable artifex de la e.
les biblioteques. La violència caniRefonna, el seu precursor és Erasme,
dels seus contemporarus va deixar
aquest holandès petit i magre, ~ bal
de recó aquesta suau figura, tan sulaltis, sofrent de totes les malalties, perior
a l'època. El formidable ta-mancat de \'lgor per a les empreses
del IDòsof, del teòleg, del penfisiques, que té horror a la brutícia lent
serveix de nodriment, pot1 que abomina de tota violència. Ell, sador
~rer, a les rates o de camp expanabans que ningü s'adonà de la immo- siu
pols. m ha, però, una obra.
ralitat manifesto. que té la seu a la. que ae. laErasme
li va costar ben poc
Roma papal. Erasme, cristià cent per esforç.
Va escriure-In., per a distreucent-I, per tant, liberal 1 generós-- re's, una
temporada, dies noentén que allò cal modificar-ho. I més, que curta
va estatjar..se a In. finca
llança. la primera. pedra.
camperola de Tomàs Moro. Fns referim al seu «Elogi de la follla».
• • •
Aquest lllbret, al qual pot.scr no va
Els t.emps, però, no són propicis donar importància, l'ha fet immori ¡ telll t tal. En ell, per boca de Madona Esper barbàrie
a una lluita
nobleque 0 roman
gen a· tultlcia. fueteja els vicis 1 t~rp1tuds
La.
essencial
les capes subterrànies de l'Edat Mit.. del seu temps - i de tots els temps
jana-l'era feudal, amb ànima de - sense deixar-se'n cap. P!n 1 Soler
ferro malgrat els grans noms de va fer-ne, nnys enrera. una acurada
IJull'l de Bacon,-fa que la gent si- traducció ca.tal:ma.
gui propicia als plats forts, a la duUn altre otra erasmiana, que va
resa. 1 a la grapada. Per això pren assolir difusió 1 celebritat. va ésser
estat de fet l'agressiva brutalitat de ll'«Euquiridió». (Euchirtdion MlliUs
l'heressiarca de Wittenberg, més que Chrisüani) que. en aparèixer, va esno paa la. dolcesa persuasiva. del de,·enir una. meno. de tractat popu-

Demà, diumenge

La P~a d.'EIJ)anfla continua. prelldida p~l r ellotge mé& descom:ertant
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qualsevol dolor, el maravellós LLAPIS TBRMOSAN. El seu camp
d'aplicació es molt extens, puig resulta veritablement imprescindible
per a dolors · reumàtics, neuràlgies, cops, torçades, torticolis,
congestions i bronquitis, angines, migranya, dolors de costat, etc.
Alivia a l'acte el dolor mé~ intens i la seva sencilla forma de presél\•
tació fa que sempre estigui disposat per a l'us, sense el risc de que,
com passa amb els líquids, es trenqui el flascó en el moment que
més falta ens fa. Es la moderna i pràctica embrocació que mancava.
A la llar es imprescindible, i també els excursionistes saben
els serveis quf' pot preslarls-hi el LLAPIS TERMOS A N.
No fa mal olor, no iníta la pell, no embruta i calma sempre el dolor.

Tab gi' a a , Pte s. 4,45

.a' , el diari de
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Tub petit, Pte s. 3,00
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la humanitàt

La guerra italo-etiòpica a l'Africa

•
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BRAT

Els italians han pres Makalé ·i el Negus es disposa ·a marxar al front
A Itàlia anuncien que deixaran les -fronteres obertes als països antisancionistes
Anglaterra i Itàlia han trobat un punt de coincidència per a les negociacions?
El ras · Gugsa prepara una contraofensiva al sector Nord i PER A TENIR CONTINUAMENT NOTICIES EN EL DESERT Milloren les negociacions italo-angleses
LA
PR EMSA
ANGLESA dre el problema Mediterrani a fon•
el Negus és possible que vagi a dirigir les operacions al secla. polltlca de bases navals lnte....,
AIXI H O ACCEPTA
Londres, 8. - Les informacions s.. a Ttàlia. L'acord ltalo-eglpe¡ r~~
tor d'Harrar -·- Segons informacions franceses, és possible
de Premsa procedents de Roma, 1925, en el qual es fix ala frontera,
arien d'una millora consecutiva en orienti\! .!e IJbia en el meridià.
25
ftrt!entrevista
celebrada el dimarts en· assegurà a Anglaterra en el gD!i
que Itàlia i Anglaterra hagin arribat a un principi d'acord
el senyor Mussolini 1 l'ambatxa.- de Sollum, elements per a una base
dor de la Gran Bretanya.
i!lteressant. A l'Inversa. les illes del
L'Agència Reuter va més lluny Dodecanè... subministren a ItàlJà
que assegura a Mussolini unacerta llibertat d'acció a Etio·
encara en l'optimisme. Segons una llocs l'organització naval dels qual¡
informació d'aquesta, els círcols po- pot inquietar a Anglatena. Per ú!
pia ••• Tota la vida pública italiana gira entorn de la lluita
litlcs Italians admeten ara que per tim, la construcció en aquests mO:
a una solució del problema abis- ments de dos cuirassats italians d
smi, s'hauria de comptar també amb 3.'>.000 tones, modificarà l'equll!b!
contra les sncions i el boicot contra les sancions i el boicot
l'opinió del Negus, Això significa naval a la Mediterrània.
''
·LA PRINCESA 1\IACmO C()..
~lANDA
TROPES DEL
FRONT DE J:l.lAKALL!i:
Addis Abeba, 8. - Entre els caps
etíops que han atacat els llocs avancats deia italians del front de 1\lakallé, hi ha la princesa ]}laeibo, que
l'ba posat al front dels combatents
del Ti¡Tó 1 dirigeix ella mateixa les
Incursions de dia i de nit, gràci('S a
lln profund coneixement de la regió.
La futiosa guerra de guerrilles, se&'Ons diuen els cercles oficials d'Ad•
dis Abeba, entorpeix l'avanç de les
&ropes italianes.
EL TRESOR DE GUERRA
DE MENELICK
Addla Abeba, 8. - Els enviats es•
pec:làls de la Premsa europea ban tele{rafiat l'obertura del tresor de guErra de 1\-lenelick.
Si bé és possible que s'obri molt
a~t el tresor, a hores d'ara encara
oo &'ha verificat oficialment.
EL RAS SEYml TE ORDRE
DE NO PRESENTAR BATA•

LLA

Addla Abcba, 8. - L'ordre donada
al Ras Seyum de llmitar-se nl)mes a
resistir les tropes italianes i evitar
els xocs, serà mantinguda segura·
ment fins a la concentració crefinitiwa de les tropes etíops.
La tàctica del ubuitn ha estat ja
emprada diverses vegades pels abissinis i consisteix a deixar que l'e.
nemic avanci confiat per a sorprendre'l, després, pels nanes I la reraparda..
EL RAS KASSA NO ES RETIRA
Addis Abeba, 8. - Lts notíeles, segons les quals el Ras Kassa
es reUrava cap al llac Tana, ban esta~ desmentidta cate~oncamcnt, 1
es diu que, pel contrari, el Ras conaerva Ics posicions que havia pres per
erclte del Negus.
uELS VENJADORS ROJOSn
Londres, 8. - Una lniormació rebuda d'Addis Abeba diu que s'ha format un cos anomenat .cels venjadors
rojosn, el qual actuarà pel st111 compte l es dedicarà a netejar Etiopia
dels italians invasors. Aquest cos està Integrat per diverses colles a les
ordres de caps de S{·gona categoria.
Totes les mules de les quals disposen uels venjadors rojosn han estat
marcades amb un senyal roig, color
QUe forma part de la band(t'a nacio
nal 1 amb el qual s'exprtssa que la
aan&" del poble s'ba de vessar sempre en defensa dels ideals de la lli·
bertat d'Abissínia.
EL PRlNCEP HEREU A LA
CAPITAL
Addla Abeba, 8. El príncep hereu ha estat ~but al
palau Imperial i la cerimònia. fou
intima, d'acord amb la recent disposició de l'Emperador, degut a les circumstàncies actuals. La comitiva del
príncep que va formar-se tan l,lviat
'COm arribà a l'aeròdrom, estava formada p<l cotxe amb el qual anava
el príncep i la ~va muller i d'altres
dos cotxes amb els alts dignataris,
.entre els ells el cap de ritual.
ES PREPARA LA SORTIDA
DEL NEGUS CAP AL
FRONT
Addla Abeba, 8. S'adverteixen
molts preparatius que hom creu rdaclonats amb la imminent sortida del
Negus, el qual serà substituït a Addis Abeba pel príncep herw.
W ba dues versioWI prop del viatl'e del Negus. Una diu que l'Empcra.
dor sortirà amb avió sense esmentar
el lloc de destí, des del qual marxarà
cap a la línia de foc, acompanyat de
una caravana d'automòbils. L'altra
-versió declara que el Negus wrtirà
de la capital amb una unponent caravana de diversos camions automòbils, cotxes d& turisme, 500 cavalls de
la seva guàrdia. i 1.500 mules.
Tot fa suposar que l'Emperador es
proposa arribar fins a la mateixa ~o
na de combat, on àdhuc prendrà
part directa com ho ban fet els di•
ferents emptradors d'Abissínia.
En ela cercles governamentals, hom
creu que et Ne&"us efectuarà el viatge amb aeroplà, perquè rungú no dubta que Itàlia té algun espia. a Addis
Ab<ba que podria donar indicacions
a l'aviació italiana, al l'Emperador
manés per via terrestre.
Se sap que amb el Negus marxaran
alguns dels seus fidels consellers, en•
tre els quals caldrà comptar més
d'un europeu. Amb els n¡:edicionaris
anirà una completa instaHadó de rà·
dlo, emissora i receptora.

ft'Ctuen grans concentracions de tropes abissmies, que \·an proveïd(s de
tota mena de bagatge i de material
de guerra. Es preveu una of.ensiva immediata, tot i que les autoritats etiops guarden ta, major reserva.
l!:s creu que l'ofensiva ~erà general
i es desenrotllarà ·en tot l'Ogaden,
on s'adverteix estancament de les
forces italianes.
ELS ITALIANS ENTREN A
1\lAKALLE SENSE RESISTENCIA
Roma, 8. (Oficial). - Les tro1>es
italianes han entrat a Makallé a les
nou del mati, A l'avantguarda hi anaven tropes indígenes i europees i
els contingents del Ras Gugsa. Aquest ha estat nomenat govunador
de la ciutat en nom del rel d'Itàlia.
Es detalla que les tropes entraren
a 1\lakallé sense cap mena d'oposició. Des d'ahir rut es trobaven només a sls quilòmetns de la ciutat i
aquesta estava envoltada completament i, per tant, la sela ocupació
no presentava cap mena de dubte.
TMIBE HAN ENTRAT A
DOLO, AL NORD
Front del Tigré, 8. - 1\lentre s'ocupava ~lakallé, les tropes al comandament del gEueral Santinl ban
entrat a Dolo, a deu mllks a l'est de
1\lakallé.

Els senyors Mussolini 1 o
mond no abordaren, certamen~
1>& seva entrevista. aquesta qüestió
dP vasta tècnica, però ha mill
I'atmosfela italo-britànica i hao~t
donar ocasió a Anglaterra per e
r!:soldre, ~I mateix temps que ~
TAMBE HO ACCEPTA LA questió ablSsinia, un problema, 1m
·
PREMSA ITALIANA I FINS portant per a ella.

t•na aproximació dels d<>s punts de
vista.
Es té J·, impressió que aviat s'arribarà a un acord sobre la retirada
d~ diverses unitats navals de la
Mediterrània.

ba ordenat la Immediata tramesa de
importants reforços a les tropes italiant'S que operen a la regió de la
muntanya 1\lousa AU.

UN RECLAMAT PER ITA·
LlA, GENERAL ETIOPIC
Roma, 8.-Els periòdics publiquen
la notícia d'haver estat nomenat general de l'exèrcit abissini Omar Samanter, del qual diuen que l'any 1925
va assassinar traïdorament el capità
italià Franco Carolei, comissari del
Gol-ern, sense que donés cap resul~
tat la petició d'Itàlia per tal que el
Govern d'Addis Abeba concedís l'extradició, puix que el go\•ern etíop
contestava invariablement que no cont\xia l'esmentat Omar Samanter.

I TOT EMET PUNTS CON•
CRETS

Roma, 8. - L'única negociació
que realitza Itàlia en aquests moments és la relativa a les negociaclons amb Anglaterra, ja que la
milloria completa de les negociaclons anglo-Italianes és una condiclc prèvia Indispensable per a la
discussió del problema abissini
Un portantveu del Govern italià
declarava: «Mantenim cap a Anglaterra
certa desconfiança l AnSoldats enginyers Italians coUocam 1111 telegràfics en ple desert per tal
glaterra té Igual desconfiança rede tenir una constant comunlcacle) entre les trope¡ combatents, les ae .ferent
a nosaltres. En
la
reserva I el quarter general. • La central telefònica e1 troba a Adua questló més complicada realitat,
de la so(Express-Foto.)
hocló no consisteix solament en una
retirada proporcional de les tropes
ltallan,¡s de IJbla I vaixells de guerr·· de la Mediterrània.»
Els temes de negociació són nombrosos. Sl Anglaterra vol empren-

UN4. BATALLA A l'HAUS•
SIEN
Front del Tlgré, 8. - Heus ací detalls de l'encontre lliurat al sudoest
d'Haussien, Un batalló de la columna del general Biroli electuava una
operació de unetejan i va tntrar en
acció contra 250 etíops que anaven
armats amb metralladores pesades,
al costat de la muntanya Gundi. El
combat va acabar amb Uuita a arma
blanca. L'enemic s'escapà 1 deixaren
sobre tl terreny morts l ferits l alguna presoners.

UN MILIO I MIG DE DOLARS
PER AARMES I MUNICIONS
PER A ETIOPIA

ELS ESTATS CREDITORS
D'ITALIA
Ginebra, 8. - Contentant la preEL RAS KASSA FARA UN
Praga, 8. _ La Premsa informa gunta del Comitè de Sancions als
CONTRAATAO A 1\IAKA· que le~ fàbriques txeques de mate- Estats sobre la seva balança de paga.EL TRAIDOR GUGSA RELLE
rial de guerra han rebut aquesta ments a Itàlia, França comunica
PREN EL SEU PALAU DE
Addis Abeba, 8. - Se*'ons
tnfor· di es importants comandes del Go- que té l'amb il"b
Ità.lla
..
· d un conveni verbal
1\lAK.ALLE
macions rebudes, en aquesta capital, vern abissini, especialmt>nt de munl· per a equ 1 n els canvis comer·
Asmara, 8. - Les primeres forces es desenrotllen encara alguns xocs clons per a fusell i pistola. Les CO· cials. Els pagaments endarrerits puItalianes que entraren a
Makalié pels voltants de Makallé.
mandes, que importen 1.500.000 dò· gen 150 milions, el pagament del qual
eren d'infanteria i anaven a les orEs diu també que el Ras Kassa es lars, han estat pagades ja al como- és impossible degut a la prohibició
dres del coronel Brògli3. Seguida- troba portant a terme un moviment tat 1
'ba
fect t lt
d'im d'exporLaclOns a Itàlia.
rtà sr n ~Ii t uab a res
ment entraren a la ciutat tropts de i s'espera que les seves tropes esti•
t Polònia no té acord de «clearing»
a
sem
n
arn
pagamen
L'excedent de crèdits s'eleva a
ubersaglieril• i fina~nt els homes guïn dintre la zona de 1\lakallé dintre P:M·tnc
1
'
pertanyents a les forces del Ras Gu&"- cinc dies. Les tropes de Dedjaz Ajtlu e
milions de lires. A Suècta, l'excedent
sa.
que form(n el flanc esquerre abfs...
-' és de 30 milions. Holanda, 1.400.000
El Ras Gucsa, que anava vestit st·ru s •a j unt~ ran a les operacions que qual u donà. instruccions so,bre el flortns.
El Banc de Rumania comunica
a cap el Ras Kassa.
d 1 b t1
amb un llampant uniforme de l'e- porti
La tàctica abissínia consisteix a govern e. palS per a quan s a sen que l'excedent del «clearing» és de
xèrcit italià, va p~ndte possessió del
la capttal.
s~u palau, en el qual va ordenar que dcixar. que els italians s'introdueixin deLa
carretera a De!lsie està acabada, 105
tàl!a milions de lires a benefici d'IhiSsessin la bandera italiana. Imme- al paas per a poder contraatac~~· a- i 1a de Jimma és transitable per a I suim féu el juliol a Itàlia un codiatament els italians procediren al !f,~~[es, amb totes les probabilitats automòbils. -~embla que s'emprendrà manda de nou torpediners i dos ~lan1·epartiment de proclames redactades
1~ construc~u~ de noves carreteres que çamines. Ha pagat el 80 per 100 del
m el dialecte tigrí, que tenen molt
son necessanes per al transport de preu d'un dels torpediners 1 el 20
d'interès a presentar com un idioma
EL SOLDA AUSSA NO HA queviures a l'exèrcit. El dilluns es co- per 100 de les altres tramesel¡
completament diferent de l'ahamaric
FET TRAïCIO
. mençad a treballar en una via que
•
qua, en realitat, n'és només una va:
Addis Abeba, 8. - Oficialment es unirà Gore amb Jiram, amb una dis·
REGLES FRANCESES S().
riació i té la mateixa escriptura.
desment categòricament la informa- tància de 130 milles.
BRE L'APLICACIO DE SANe!~ de font. italiana sobre la defecEs probable que no es formin plans
CIONS
AVANÇ PEL SECTOR DEL c1o del soldà Aussa, i s'assegura que de contraatac al front Nord fins que
a.quest continua fidel a la causa abls- sàpiga amb certessa quin haurà. d'ésSETIT
Paris, 8. - «Le Joumal Officlel»
ser el front que consolidi l'enemic.
Front del Tigré, 8. - Les tropes sma,
publica, en el seu número d'ahir. a
PREPARATIUS
PER
A
L'O.
italianes que operen al sector oest
la nit, les regles per a l'apllcac16
FENSIVA DEL SUD
UNA ESTACIO RADIOTE- de sancions a Itàlia. A partir del
del Tigré Iuu realitzat avui un imh:ddis Abeba, 8. - D.e~ front Sud
TELEGRAFICA
portant avanç i ban aconseguit tra•
9 de novembre no podrà efectuar-se
.
cap importaCló d'Itàlia sense haver
lessar el riu Setit i es dirigeixen cap arr1ben Interessants notJc1es dels pre.paratius que s'efectuen per part de
Addis Abeba, 8. - Els enginyers fet una declaració davant el Deparal sud.
les tropes etiòpiques i tot fa creure han acabat_.el mun!atl!e d'una mo- l tament de Compensació de la CnmCONCE
que es disposen a emprendre una derna estaclo de T •. 8 · F ·• .a ones cur- bra de Comerç. La mesura enclou
PIQUE:TRACIONS ETI().. ofensiva a l'Ogaden, la qual cosa con- tes, per ~ comuw.car diiectamel?te tota classe de productes. Els pagatraditia els anuncis repetits per les e~tre ~d~ Abeba 1 els Estats Umts.: ments hauran d'efectuar-se també
Front del Tigré, 8. - Els aviollS autoritats etíops.
S ban tDJctat les .Proves que fins ara per mitjà de dita Cambra.
italians hau advertit la presència de . Hom sap que_, serw
.. ·nt el curs del ban donat magnífics resul1ats.
Els Importadors de productes d'aforts contingents de tropes etiòpiques r
J ba
dir
D 1
11
ls.
a uns quinze quilòmetres al sud de tu 4:000 en
ecc10. a o o, a vanHAN PRES GORAHAI ELS que pa ' per productes ja lliurats,
1\lakallé. Per aquest motiu s'ha adoP- cen .
guerrers etlops, sota el coITALIANS"
haurah de comnwcar-lo al Deparmandament de reputats caps.
•
tament de Compensació 1 efectuar
tat que a Makallé es prenguin rigoUn..alt_!:'e important exèrcit ctJop
Asmara, 8. - Noticies rebudes del , els pagaments l cancela els saldos.
toses precaucions per tal de preve- ~ dir1ge1X a marxes forçades .ve~s front Sud informen que les tropes
n.~ qualsevol sorpresa, mentre l'avia· 1 Ogaden. mentre un tercer exerc1t del general Graziani s'ban apoderat
cto tractarà de desfer les concentra· d'~s 30.000 homes es concentra a 1de la població de Gorahai, al migdia
ESPANYA FARA RESER·
clons memigues, encara que no s'.td- DJradaua.
d'avui. Aquesta població havia estat
~:~c~ONT~<\PLICACIO DE
verteix cap ~nyal pel qual us pugui
objectiu de les forces del general Graendevinar cap contraatac.
EL NEGUS DONA INS· ziani en els darrera dies.
Madria. 8. - ~n el Consell d'avui
ELS ITALIANS HAN D' EN·
TRUCCIONS AL SEU HEDavant el fet que lc~ mformacions s'ha tractat de l'aplicació de les sanVIAR REFORÇOS A 1\IOU·
REU
ni indiquen que s'hagi registrat cap cions a Itàlia, a les quals s'han opoSA ,AL.I
AddJs Ab6ba, 8. - A la seva arri- combat es suposa que els abissinis sat P.lgunes reserves en relació a
Frent d Erltrta, 8. S'aca- bada a aquesta capital el príncep han adoptat a Gorahal la tàctica la seva aplicació.
ba dc saber que l'alt comandament 1hereu fou rebut per l'Einperador, el d'abandó davant t'avano Italià.
DECRET OFICIAL DE SANCIONS A ANGLATERRA
Londres, 8. _ El Board of Trade
ha publicat avui una declaració onclal, en la qual es dl u que, en compll·
ment del disposat per la Societat de
Nacions. ha fixat la data del 18 del
corrent mes per a l'entrada en vigor
de la prohibició d'exportacions a territoris italians de determinats productes. rux:f com la prohibició d'importacions d'Itàlia, disposades en l'or-=
dre publicada a la «London Gazette» de data 2 6 d'octubre
•
·

S'ESPERA UNA OFENSIVA
ETIOPICA AL SUD
Barrar , 8. - En aQuesta reció s'e-

ta

hI

1

¡

I
I

Paris, a. - «Le Matin» diu·
«Si Itàlia dóna a Anglaterm cer.
tes seguretats, no és impossible pen.
sar que el Govern de Londres, e
etlmpensacló, acceptaria deixar.fi
amb diverses reserves que es pro.
duiran en el marc de la Societat de
Nacions, certa llibertat d'acció a
Abissínia. Sobre aquest punt es rea.
litzen en aquests moments els es.
forços diplomàtics i això és el que
dóna a la gestió que realitza aquests
dies el senyor Laval, una extrema
iMportàncl.n, donat el paper con.
clliador que desenvolupa des el co
mençament del conflicte.lt

SOLDATS FERITS I MALALTS
CAP AITAUA

res sobre el particular, existeixen al
guns tractes oficiosos, per mitjà. delS
quals hom pot recollir un quadre
del que poden significar les contra.
sancions.
Port Sald, 8. - Han passat pel
Les lmportacion italianes de l'any
canal de Suez en la segona setma- 1934
na set transports de guerra italians llons ascendiren al valor de 7.675 ml·
amb 9.199 homes a bord, i set val- quPste.de llrps, i es c.:msidera que a,.
xtfra pt>t ésser sub¡:titu!da la
vells mercants. Han tornat cap a ta
meeròpoU 1.602 persones. Hom igm>- 1 titat per Itllia q·1e pe ~a ta'lrar
ra sl eren ferits o malalts. Els drets el$ seus pcrts a tots ¡: pro Iu· PS
de transport corresponents han asso- nllmentosoi, i, sobretot ca1ns o .s 1
lit la xUra de 47.900 lliures esterl!nes. peix, blat t moresc. cacau t Úeguma
secs.
L'òrgan oficiós «Giornaie d ItaltaJ
diu: que poden suprimir-se les im·
portacions de productes elaborats,
que ja no han de travessar maJ més
aquesta frontera. Tals productés són
ELS ESTUDIANTS DE R().. els teixits de llana, cotó, lli I. seda; , lt
MA INVITEN AL BOICOT les màquines agricoles, els rellotges t
Nàpols, 8. - Un grup d'estudiants automòbils, perfums 1 calçats. la
recorregué els carrers invitant la po- matèries primes també poden ésser
blació a boicotejar els productes dels substituïdes. Europa pot estar segura - diu el «Giornale d'ltalia»- que
països sancionistes.
Enganxaren cartells a totes les aquest setge econòmic bestial servirà
tendes en aquest sentit. No s'ha pro- per a. confirmar nostra. capacitat. La
terra. de Salerno ha Iniciat ja la produït cap incident.
ducció de cotó l la nova llana slntèITALIA TANCARA PER tlca que s'extrau de la. cafema, es
SEMPRE LES FRONTERES produeix amb un ritme de 500 quiALS PAISOS SANCIONIS- lòmetres diaris. En tancar-se les
TES I LES OBRA DE BAT fronteres d'Itàlia per als països sanA BAT ALS AN'fiSANCI()..\Clomstes, quedaran simuitàniamen~
NISTES
obertes de bat a bat per a la compraRoma, 8. _ L'única informació venda amb els països amics.
~teressa~t que es pot transmetre des
Aqul sorgeix una nota d1ntcres.
d Itàlia es la relativa a la important S'ha publicat en algun periòdic de
campanya nntlsancionlsta que es por- Roma la noticia de que Alemanya
ta a cap en tot el pals.
representada pel seu Cònsol a GiDeS'anuncia per al dia 18, diada en bra, havia notUlcat el seu proposlt
1~ qual entren en vi~ència les san- de no facUltar als països beHigerants
c1ons, que Itàlla ja tmctra preparat més mercaderies de les facilitades
un ampli programa de contrasan- els nnys anterior~ La noticia era de
clons, que comprèn tots els patsos greu l absolut interès per a Itàlia;
els quals són considerats per Itàlia però fou desmentida en els cercles
com enemics.
oficiosos l'autenticitat de l'esmentat
Encara que oficialment no es diu d.lplomà.tic alemany.

LA LLUITA O'ITAUA CONTRA
LES SANCIONS

I

NaVictòria!ndr·eui ~loragnes
Vídua de Cristòfol Escofet Ravellas
MORI AHIR CRI STIANAMENT

•

SACERDOTS A LES A VAN·
ÇADES
Addla Abeba, 8. - Centenars de
.acerdots coptes han estat enrolats
per a marxar, com a voluntaris, al
teatre de la guerra on figuraran a les
avançades I portaran enormes creus
coptes, segons la tradició religiosa del
pa is.
Es considera a Addla Abeba que la
prosència. dels sacerdots a l front té
una cra.n importància per a l'eficàcia
de les armes abissínies, per l'rxtre.
mada religiositat deia indJgenes I el
eeu menyspreu absolut de la vida
Quan es tracta de dt'feosar la religió
t ue consideren lll~ada intimament
lllllb la independ~ncla del país.

Les sancions

ELS FRANCESOS DIUE"
QUE ANGLATERRA DEl·
XARIA UNA CERTA LLI
=r:TAT D'ACCI O A ETIO:

El seu fill, Josep Escofet Andreu ; filla política, Josefa
Artigas ; nét, germana política· nebots, cosins i família tota,
en assabentar als seus amics tan dolorosa pèrdua, els
preguen l'assistència a l'acte de l'enterrament que tindrà
lloc avui, a dos quarts de auatre de la tarda, a Vilanova i
La Geltrú (Vilanoveta).

ELS INDUSTRiALS, AGRICULTORS 1 COMERCIANTS
DE LlO, PROTESTEN DE
LES SANCIONS
Paris, 8. _ L'Associació d' 1ndustrials Agricultors 1 Comercianta de
Lió ¡ •es seves immediacions han
•
protestat en una carta dirigida al
senyor Laval contra les repercusions
de l::s sanc10ns contra Itàlla en l'economia francesa. Sobretot, la regió de
Lió
troba
amenaçada.
Totes
les
casesesque
treballen
amb Itàlia
tenen
importants crédits en aquest pals. I
ara els exportadors francesos no poden fer descomptar les seves lletres
als Baecs. Tampoc no podran reemborsar els seus capitals. Per a una
munió de signatures es tracta d'una
qüestió de vida o mort. Igual que en
la guerra en la qual hi ha stnistrats • víctimes de guerra, també
nra hi haurà -a.iaba dient- \1ltimes de les sanllons.
EL SENADOR BORA TRO-

BA QUE TOTS TENEN RAO

Washington, 8. - El senador Bora
ha declarat que ell reconeix les ànsies
d'Itàlia d'expanrír-se a Etiopla, lUXi
com ·a lòiica de l'actitud de la Gran
Bretanya la qual intervé enèrgi.cament en la Soctetat de NaCions pel
f~t que tem els perills que l'expanszó 1tallana supondria per als seus
interessos africans I per a la segu. retat futura de la ruta de l'lndla.

S'ha perdut l'aviador anglès sir Charles
Kingsford que volia batre el rècord
Anglaterra - Austràlia
Londres, 8. - Existeix força intranqulHltat per la sort. que bagtn
pogut córrer el comodor de l'Aire,
slr Charles Klngsford Smith, 1 • 1
seu company., Mr. Pethyrigde, que
sortiren de 1 aeròdrom. de Lympne
e1 dimecres al mati amo intenció de
batre . el rècord de vol Anglaterr"Austrulia.
•
Els aviadors sortlre,n d Allabadah a
les sis de la tarda d,ahir cap a Sin·
gapore, on havien d naver .arrtbat a
primeres hores del mati d avui.
L'aviador australià Melrose, que
intentà millorar el rècord de vol,
sense acompanyant, Austràlia-Anglaterra, ha declarat avui en arribar
a Slngapore que havia volat per damunt d'un avió que 11 bavla semblat
que era el de sir Klngsford Smith, a
la Badia de Beng¡¡ia, a 150 milles je
lla costa. Mr. Melrose ha abandon'lt
el seu intent de rècord i s'ba sum"t
als treballs de recerca de l'avió del

I

I

comodor s1r Klngsford.
Noticies de Singapore informen
que aquesta tarda s'ha reanlt el
personal d'oflclals aviadors de tes
forces angleses, i que han acorda~
establir un servei de reconeixeme"lt
que començarà demà a trenc d'aubil.
per tal de localitzat l'aparell de ~lt
Kingsford Smith. En els treballs PS
farà ús dels t.res grans hidroaviozl3
tipus cShort Singapore», que tenen
un raid d'acció de 3.000 milles. l
també s'emprarà l'esqua~ta M
bombardeig de Taiping, que s'encarregarà de reconèixer tota la cost:\
malaia l algUes properes. També colu·
laborarà en els treballs el vat!Ct?
porta-avions «Hennes».
Malgrat que l'avió «Lock.head Al·
tair» de slr Kingsíord està prove1t
d'aparell de T. s. H., les estaclo_ns
de ràdio, que han estat amatents ~
ta la nit, no han sentit cap seny;
de socors.

LA CAMPANYA ELECTQRAL ANGLESA
L;\ LLUITA ES VA APASSIONANT
Londres, 8. - La lluita electoral
en la qual els conservadors havien
deplorat. fins ara, la seva gran calma, el qual, segons ells, és senyal
de la indiferència dels electors, s'ha
fet quelcom més viva.
El senyor Mac Donald hil estat rebut en dues reunions del seu districte de Seaham amb crits hostils 1
xiulades l no ha pogut fer--se escottar, malgrat els seus esforços. La seva filla Isabel va poder parlar durant cinc minuts, però Lambé fou
interrompuda pels mateixos crits i
càntics.
El comandant Church, membre del
mateix partit que el senyor Mac Donald, ba sofert la mateJXB sort a
BristoL En la reunió en la qual anava a parlar, la meitat dPis concurrent. cantaven eLa Bandera roju;
1 la resta el «Déu salvi el re!.t.

I

En una reunió clebrada a Chiflg•
ford (Essex>, en iniciar el partaroeu~
e! senyor Churchill sobre els arll\ll~
ments alemanys un individu cndà.
cNo tingueu por 'una altra vegada. ~e·
nyor Churchill!». L'orador pretengu~
aleshores que, durant els atacs de
avions alemanys en la gran guerrH.
molLs londinencs no pogueren _refu·
glnr-se a les estacions subterranles
òel «Met.ro». perquè estaven ja plenes de socialistes; mentre que lt>S
cloaques estaven plenes cie ratesT.l ''S
PRONOS "
Londres, 8. - En relac1ó a les pn>pcres eleccions generals, s'afenna
creença que 'aquestes no en sorg slun canvi fonamental en la diS~
c!ó de les forces pollt1ques bntà ~~~
qus, amb tot 1 que es con.Sldef!\
probati ~ ment es registrarà una
1
Jor redlstrubue!ó d·aquestes fo~ 11•
que sl.gnificara una major norw-tat.

J:

:k.-
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No hi ha Governador general

1

La Ceda 5 0posa al
;;;, R. s. s. HAN CELE- • GOVERN GENERAL •
nomenament del
.
BRAT El OIVUITE ANIVERSARI
t
LA REFERENCIA DELS ACORDS PREsos EN LA REUNIO QUE
oE lA REVOLUCIO
senyor Rodés
e 0 a U 01 per a r 0
El SENYOR
w~fo~?:rédia 1:~:e~::::~:i.:;l:t~~ CELEHRA El DIJOUS El GOVERN GESTOR
t%:i~lst~a~:::~~:~ta~C~
El:{{b~I:~f~fÈ:aiianig[i~~~ AlONSO INSISTEIXENQUEEl PARLAMENT DE CATALUNYA En el Consell de ministres s'a·1ornà l'acordd.sobre
f de Ministres. Em refereixo al nomeNICAMENTPER AlES fUNCIONS QUE LI SON
es tr9rs porW.dors de banderes, car- HA DE SERVIR U
ROPIES --- ABANSDE DEIXAR El CARREC, El SENYOR aquesta espino sa qÜestiÓ fin s eI prÒxim Im a r S a~~:~~~~~~~~:r:~ésu~f~fu¡
..d~~ei~~~a~ftesl~r.:fj:~:~o~~rq~::;¡ P
~~
base de fer recaure el nomenament
Jo....
~~~a q~~ ~~a0~~~~~~~
~u~:.
d'excepció
estats
dels
pròrroga
la
continuarà
?Ji;~:S~ ~~ ~:~~r~~ ~~~~~e¡~ ALONSO, RESOLDRA l'AFER DE L'OCUPACIO DEL PARLAMENT Segurament
aquest mati al Consell amb les mans
PER PART DEL SENYOR DE PRAT
s,èrresla. rp~~~:renurpa:r ~ro~es uci:
ala butxaca disposada a exigir aqueOviedo
a Ba rcelona, Madrid
bO tes armes que foren revlStades

d

totesSLahn acompanyat dels alts caps
~unlstes. entre ells Molotoff l
¡tallnin.
Per primera vegada han desfilat
tnc carros d'assalt gegantins, que
~ causat la Impressió de forts
òb!ls aLxi com també bastants car~s d'assalt lleugers, que h~n travessat 1a plaça a una velocitat de
to mUles per hora.
1
poble vdel 1{Ja{rEl comissari

e 1 nY

lla neutralitat. Sembla que ha demos-

LES FUNCIONS D'ORDRE
Madrid, 8. - Des de les deu del primers dies de la setmana pròxima,
Ahir migdia, l'oficial de la secreta- nyor Alonso sl tenia cap noUeta del
PUBLIC A CATALUNYA
ria de PreS1dència, senyor Bauzà, nomenament del seu substitut, 1 matl finS prop de dos quarts de tres es procedtrà al nomenament de goRECAURAN EN UN DELEde la tarda estigueren els ministres vernador general.
facilità als periOdlStes la referència aquest respongué negativament.
GAT ESPECIAL
En insistir els periodistes sobre les reunits en Consell a la Presidència.
dels acords presos en la reuruó que
Pel volum que assolelX l'Ordre pú·
L'ORDRE PUBLIC
En sortir el senyor Lucia, donà
el passat dijous celebrà el Govern possibilitats que hi havia entre els
Finalment s'inicià l'estudi de la bllc a Catalunya, s'acordà nomenar
la següent referència verbal:
candidats el senyor Alonso digué:
gestor
-El Consell d 'avia ha estat quasi situació de cada una de les pro- un comissari o delegat general que
-81 ho sabés us ho diria. No tln·
Segons aquesta referència, el Con·
sell va ocupar-se de la situació per- dria perquè amagar-vos res. Sl ja sé en la seva totalitat administratiu 1 vincles espanyoles quant es refereix a ssumeLxi les funcions de l'ordre Pú·
què travessa la industria tèxt1l cata- que d'un moment a l'altre seré relle· dt- nombrós i extens despatx. Des- a l'Ordre públic 1 actuació de les bllc, que fins ara estaven a poder
1prés de l'habitual Informació del autoritats governatives. i quedà per del governador general. No es deJana, • acordà que el Consell Execu- vat...
Els periodistes; canviant de con- ministre d'Elstat sobre la situació a estudi del Consell, el dimarts prò- signà la persona que ha d'ostentar
ti!l es dirigeix! al G~vern de la Re·
aquest càrrec, i s'ha deixat a l'arbi·
publica, interessant l adopció de me- 1versa, comentaren amb el senyor A- Internacional, en els seus dos aspec- xim.
tri del ministre de la Governació
sures per tal de remeiar l'actual estat lonso el fet que el gestor de Just1c1a, tes polítics 1 de relacions cornerCAL DISSOLDRE «ACCION realitfar aquesta designació.
de coses! indicant la conveniència senyor de Prat, s'hagués instaHat al c1als, començà el despatx dels altres
CIUDADANA»
que es tingui en compte el document Palau del Parlament de Catalunya, consellers.
ELS PARTITS PROPOSA·
En el Consell de
Madrld, 8. amb éls secretaris 1 secretàries del
redactat pel Consell d'Economia.
RAN EL NOU GOVERNA·
PRESSUPOSTOS I RES· ministres s'ha parlat que a Barce·
~ .
Es destinen 50.000 pessetes a les departam~nt.
DOR GENERAL AL CAP
lona quedaven encara unes rondes
TRICCIONS
-Com Ja valg dlr·vos -ha dit el
obres d c l'Audiència de Tarragona.
DEL GOVERN
S'acordà obrir una informació pú· senyor ~onso--, el trasllat de la1 Al marge ja de tota aquesta labor de les quals en algun temps s'anoTambé es parlà de la convenlènblica del projecte de la Ca1xa de Pre- Conselleria de Justfcta I Dret és pu- el president del Consell parlà de menaren «Acción Ciudadanu, que
ramen. lnteri 1 vaig autoritzar el se- les conversacions hagudes amb les continuen usant armament, 1 dec!- ela de proveir amb tota rapidesa el
visió Municipal de Catalunya.
de governador general de Cacàrrec
perquè
terminants
ordres
donar
dl
pressude
i
d'Hisenda
Conussio:~s
de
El conseller de Finances, donà nyor de Prat a fer-ho després
compte d'haver-se coHocat al mercat l'lnforme que ell va presentar-me en postos que entenen en tots els pro- ningú en el successiu pugui conti-~ talunya. Es desig del Govern que
d e valorg la resta de la darrera elll.ls· el sentit que ocuparia únicament al· jectes presentats com a consequèn-~ nuar fent ús d'aquestes armes i sl· aquest càrrec recaigui en persona no
sió d'obligacions de la Generalitat guna dependència que estava desmo- el~ de l'aplicació de la llet de Res- guln dissoltes aquestes entitats, tota significada en política, 1 qu~ convegada que quan es tingui necess1- vingut que els caps de partits goblada I que no estaven destinades a tncclons.
al tipus de 103.
tat d'lmpooar 1 autoritat. per això vernamental proposin un nom al
S'acordà demanar al Govern de cap funció.
LA PRORROGA DE L'Es- es compta amb les forces. Possible- president del Consell perquè aquest
-Per si no n 'esteu assabentat la Repú'Qlica que no sigui suspesa la
ment s'acordarà organitzar de nou resolgui.
TAT D'EXCEPCIO
Unia d e vaixells entre Tarragona 1 explicà un periodista-, heu de saber
A l'esfera absolutament polltlca l'antic Sometent.
que les dependències ocupades són
Palma de Mallorca.
SI NO FOS QUE CAL LA
A proposta de l'Institut de l'Atur les principals del Parlament: el Saló es parlà. ae la pròrroga de l'estat
CENSURA...
TRASPASSOS DE SERVEIS
Forçós es concediren subvencions a del Cousell. Saló de Secretaris, Sala d'excepció 1 quan el ministre de Ja
Es parlà també de la. pròrroga de
Es parlà del traspàs de serveis a
Ajuntaments 1 entitats per valor de de Comissions. Sala de la minoria Governació porti l'oportuna proposde la Lliga I el Departament de Pe- ta al pròxim Consell, es tractarà Catalunya t de la Inspecció dels te- l'estat d'excepció 1 segons manifestà
més de 90.000 pessetes.
lèfons complementaris, però com que aquest mati un ministre de no ésser
sobre el particular.
El gestor corresponent, liegi les rlodlstes
són un derivat de l'ordre públic per la necessitat que sent el Govern
-Ahl D'ésser alxi, no hi estaré
conclusions de l'assemblea suro-tapeELS TRASPASSOS I No- el qual resideix al Poder central, de mantenir la censura de Premsa
conforme Tingueu la seguretat que
ra celebrada a Girona.
MENAMENTS QUE AFEC· el Govern acordà no procedir a a- per a evitar propagandes que pesI s'acordà l'adquisició de braus m'assabentaré de com ha anat tot
TEN A CATALUNYA SON quest traspàs, però si acordà. t-n siblement produïrien agitacions d'orreproductors que es destinaran a les això 1 prendré les disposicions que
ferm el traspàs dels serveis de Be- dre públic, s'aniria de nou a la torAJORNATS
comarques de la Vall d'Aran, Pallars caiguin
Del traspàs de determinats ser- lles Arts 1 conservació de Museus. nada de la normalitat, però per les
-Així. senyor goverpador, abans
i Coll Sacabra.
de dona! possessió al vostre substi- vels a catalunya t de la provisió soclalltzac1ó dc les empreses econò- raons que es deixen anotades és
tut deixareu resolt l'afer del Parla· d'alts càrrecs vacants, com el de miques, valoració de l'administració quasi segur que en aquelles proment de Catalunya, que s'ha plante- governador general de catalunya 1 local ~Govern>, valoració dels ser- vincles que es troben en estat de
jat precisament durant el vostre d'alcalde de Barcelona, preferent- vets de beneficència, un altre com- prevenció a<J restableixi la normament sobre aquell, que és de matè- plcmentar1 referent als serveis tam- litat constitucional l a les que extSmandat?...
-Naturaiment. Com ja valg dir-vos r1a que directament competeix al bé de beneficència 1 un altre sobre teix l'estat d'alarma, es posi el de
prevenció.
meu major Interès és que l'edifici Govern, segurament. en un dels legislació social, osia, sis decrets.
Quan el governador general interi el
del Parlament no serveixi per a altres
es proposava ahir, al nugdla, aban- fins que per als que fou creat. I no
donar el Palau de la Generalitat amb voldré pas deixar una mala lmpresa aquests company• seus que, diu, ban
la satisfacció d'haver salvat l'entredel meu pas...
deixat la vida en defensa d'Espanya en·
vista amb els periodistes, es trobà slóAmb
s'acomiadà
promesa,
aquesta
front la leiea rnoluctonàrla.
amb la sorpresa que aquests l'espe- dels periodistes.
•
El MINISTBB DE LA OOVERNA(,"!Q
raven al peu de l'escala d'honor.
ll contesta dient que en aquesta oca·
Els repòrters preguntaren al sestó porta tota la ra6 el senyor Prlmo
F.LS QU E MOR EN

I

1i

tamentre~~aa to~~rtés fg~~aclgruÍ

~ è it mentre els membres del
de I Ex ric èls caps de partit comuoovern mb Sta.lin al cap s'unten d:lnista. mausolelg de Lenin
pnt e rés de saludar cada· un dels
DeSPnts 1 unitats, Vorochiloff proregUD~ un discurs en el qual declarà
l)llllCI !ment que 'el pais s'havia enes~~ncara més en el curs de l'any
or
fo
an:,~xèrcit roig - a!egl - ha après
010lt 1 avui podem proclamar davant
M'ó n que munta la guàrdia per la
~u S'ha consagrat tal atenci.ó i tals
cures a les qUestions relaciOnades
b la defensa nacional, que es pot
que l'Exèrcit roig rebutjara I
guanyarà tot agressor que ataqui la
Unió soviètica».
.
~-
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li SAL O DE
eREAeION S
·

l iXPOSICtO DE L'ART DEL VESTIR
DEL MOBLE 1 DE LES ARTS
!lECORATIVES
(Palau núm 1 EXPOSICIÓ MontJulo)

AVUI, DISSABTE
(Pen(lltlm dl& del aalél
lltaJ't. oberta l'EKposlcló do les deu
del mati a. les vult del vespre.

Els periodistes, el Go·
vernador interí i el senyor de Prat. ..

~~t ~~ ~~~~reJ.é~r el~e~8~

en polltica és un senyor completa·
ment addicte a la poUtlca de la Lll·
ga especialment vlnculnt a la tàctica1 del senyor cambó. Per això l'a.ls !l'gaires el dona
h'
rd
~~n e~~: f~~. a~i ha hagut d;
sorgir una hora ben llarga de diScussió després de Ja qual no ha tocat altre remei que posar uns quants
dies entremig per tal de cercar 1a
solució que aplegui més volunt!lts
que no aquesta que proposava Lliga
Catalana.

DE
El PARTIT nCENTRISTA"
,,
CAMBO
11

DON FRANCESC, DON JO.
SEP ~IARIA I DON l\11·
QUEL... O uAIXO NO GUI·
XAn
Madrid s. - Després de conferencia!' tres quarts d'hora amb el
senyor Maw·a, sens dubte, en relació
amb ¿ls propòsits de formar un par·
tit centrista que sembla que tenen els
amics del senyo¡· Cambó, el senyor
Jiménez Fernàndez ha conversat al
despatx de ministr~ amb el senyor
ou Robles, 1 en tornar al saló de
conferències va cridar una altra vegada 11mb el senyor Maura. Els periodisteD varen sentir que el senyor
Jiménez Fernàndez deia al cap con·
servador:
-Ja he parlat amb el senyor Josep
Maria. i voldria parlar amb vostè.
Seguidament, ambdós es dirigiren
al saló de sessions 1, pels gestos que
feia el senyor Maura, es desprenia
que squest contestava al senyor Jlméncz Fernàndez, assenyalant les dLo
ficultats que hi havia en le snegoclaclons.

La
sessió de Corts d'ahir

SEl\mLA QUE EL PARTIT
uCENTRISTA" NO GUIXA
PROU BE...
Entra da: UNA pesseta
Una personalitat
Madrid. 8. l !et esmentades hores podran visitar-se
de la Lliga ens ha desmentit ro"*>lutsment tots ela Stands I tn.ataHatundament aquesta nit la noticia reCiona del grandiós recinte de l'Exposició,
collida per determinats diaris de
tn Ja qual funcionaran normalment
Barcelona, segons la qual el senyor
totl els serveis d'aquest magne Cercambó estava realitzant gestions per
'
tamen.
tal de formar un partit centrista. No
premsa perquè alxi ho cregué un deure hi ha res d'això. Són rumors dels
Tarda. dea de lea 4. Per a la gent pedel
des
que
ategelK
1
autoritats,
les
de
tita Mattnée 1nfantU:
quals es vol fer polltlca a tota costa.
EUGENI PAHISSA SANCHO
moment de 1'agrel58tó la policia ha treTEATRE DE PUTXINEL.LIS
1
6
~~!:~ activament sembla que t una
Ens ha sorprès lo. nova de la mort
representant-se cUvert!dlsslmes obres.
1
El senyor FENANDEZ DE LA BANDEA DOS QUARTS DE CINC:
d'Eugeni Pahtssa Sancho. professor
Madrid, 8. - A les quatre I ctne obre ves aflrma.ctona davant les denegacions RA, després d 'un combat amb el senyor
1 concertista de plano, fill del nostre
Al Saló de demostractona de la revista
diu que ell, que lamenta les vlctlAlba
company en la Premsa senyor Llo- la sessió el senyor Alba. Escassa con- dels diputats d'Unlón Republicana.
cMenage•
(Ve da la Pàg. 1.)
Diu que la Comissió ha obrat amb mes dels successos, tenia anunciada una
currêncl~ en ~na I tribunes. Ea nerenç Pahissa..
PLATS SELECTES
fet la carrera amb gran gctx I s aprova 1 acta de la sessió a~- un criteri clar I ha fet totes les reCt"r· tnterpeHacló sobre la situació que trnH Vi
colltecctonats a base de Cacaolat l Le- exèrcit restt en una poslctó lateral
ques que eren precises, en virtut de !es vessa Sevllta, 1 aprofita l'ocasió per a
tcrlor.
a a.
tona, que aeran rifats entre ela assistents amb les seves comunicacioM.
lluïment en una important Acadè- 1 continua la discussió del dictamen da quals es redactà aquest dictamen, un reiterar la petició, puix s'aclariran molMadrid, 8. - Hom diu que el dla
1 ~!tres valuosos objectes.
No és necessarl advertir als lectors mia d'aquesta ciutat, revalldant-se la Comissió especial designada per n. In• dictamen en el qual, en contra de lea tes coses. Diu que el governador hav1:\ 12 d'aquest mes el senyor Largo
A LES CINC EN PUNT:
que les situacions segona t t~cera, en els cursos superiors a l'Esc:o:a vesttgar els teta relacionats amb la tm· afirmacions del senyor Barcta, s'h$ pro- de deixar d'ésser-ho fa temps 1 ha estat Cabaliero ingressarà de nou a la
precls que hagin ocorregut les a~rest. la Orsn Sala de Festes, presentació són les 'TTUlteixes en les qual& es tro- Munlc!pal de Música. a la qutll per- portacló Cie blat decretaeia duran~ l'an)' curat ter Justicta per a tota.
Presó CeBular de Madrid.
slons al feixisme perquè se'l destltuls.
tolemne de la moda 'nacional Tardor- ba l'enemic í que acabem d'estudiar. tanyia com a professor auxiliar su- 1932 per l'aleshores ministre d'A&rlculEl senyor SULLIV~ dlu que ell 1 ol
lNTERVE EL SENYOR CARtura senyor Marcelll Domingo.
,
pernumerar!.
Hivern 1935.
d'atemp·
enemics
comunistaSl 86n
partitpersonals.
RASCAL
•
ela
comunista
algun
CARRASCAL, per la Comis· tats
El senyor
NO UI HA N1 DJJ.>UTATS NI
Exercl per algun tempr¡ la subdiEL NOU FRONT NORD
ULTIM TE DE GRAN MODA
sió, també intervé. Declara que en el l comet haurà estat per compte propi 1
~.:LNISTRES
,
suposaltt que es confirmin les no- recció de l'Orfeó Goya.
El senyor BARCIA segueix en l'úa de dlctatnen figuren les conclusions a què per venjança personal, ja que som parL'enterrament del jove artista s eDESFILADA SENSACIONAL - MAO~A tícies publicades per l'òrgan oficial
EXHIBICIO de la MODA FEMENINA. de propaganda romà, l es situacions fect~arà avu~ dissabte. a les 10 del la paraula. comença lamentant-se de ha arribat la Comissió, després d'un ml· ttdarls de l'acció de tes masses, però no
MASCULINA I INFANTIL, a càrrec de les de les línies italiana t ablssínta, ha mati 1 la funebre comitiva sortirà. l'escasslsslma concurrència I diu que el nuctós estudi. Jo no he parlat en con. de les agressions personals.
El ministre de la OOVERNACIO acmortuòria carrer Miquel Parlament els componen els diputats I ferèncles ni he actuat en mitlngs, d'ençà
d 1
legüents prlmerisslmes firmes de la nos·
el oovern, 1 no hi ha al saló nt els dl· que es constitut la Comissió, I malgrat cepta. la lnterpeHactó del senyor Laban•
quedat constituïda en la forma se· .e. 3a casa·
tra Alta costura Nacional:
4
\
torre. (La Sa· putats ni ela ministres. (Entra el cap del &lxò, el senyor Domingo m'ha fet obJec- dera.
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bres Públiques I Comunicacions, senyor
que entre la primera autorització conce- dient que la Comissió està disposada a
MORAGAS
Clón Bastida, Mimi Joaqulna, Paqulta cutan. Segueix després a Addt BahLucia et qual .ha dit que e~ el Cor.sell
~al' K
dida per " Importar blat exottc 1 la da· proporcionar tots ela antecedents que
Jullachs, La Fistc:1, Enriqueta Sala, Ma· no t ·continua fins a Bebré Gannat
de ministres d aquest mat! s havien oou·
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Ahir a la tarda, va morir a VIla.· ta d'arribada del blat a Espanya, mit· es vulguln per a la mllior Cietermlnactó
perllongan~se després a Abbt Addt.l'l' lnglés, M. Sedó, E. Furest, J. Farré.
pat extensament de I ordre públic.
PELLS: Edmond Frouchtmann, Carlos Addi, passa per Makallé t acaba a nova i Ja ,....~ltrú la. senyora V1ctJria Jancés menvs temps dèl que es pl".){'i.sa d'aquest problema.
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vldua de Crlstò- perquè ela 'carregaments procedents d!>l
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Uet, Edel, Marta Bordoy.
Unicament puc dlr-vos que la supreSSió
a Espanya. S'ha as.seny at aquest .et
Ja frontera d'Eritrea i Jonna una li- tre amic Josep Escofet 1 Andreu.
de la censura depèn de l'apro\'actó d'alPARLA EL SENYOR ESTE\'A·
La senyora Victòria Andreu 1 Mo- per la Comissió com volent Insinua: .
amb el lloc més avançat
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El senyor
tt de tots pel seu caràcter sen- nava a atorgar 81 els senyors de la Co·
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determt·
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al senyor Seldt, cap de dita orgaAmb un èxit de públic, tingué lloc IM a c.,mbatre un afer enterbOlit dl'll• l'any 1932, han contrtbutt al malestar
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Amb motiu de l'escrit-querella pre- ponència que estudiï aquesta qüesEt senyor ALBA e~ reintegra a la Pre·
ce!ona, el nostre amic senyor Ramon faci Justicls, Ja que per les finalitats !l<>·
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·ELS ·ESPORTS ·

Demà el «Premi Sant Martí»
de ciclisme

LES COMPETICIONS FUTB OUSTIQUES NACIONALS

Gimeno, Bachero, Gascón, C. Ferrer,
Erba... tots els asos en línia

Demà comença el Campionat de Lliga amb
un Espanyol • Barcelona de gran interès
Lliga, la competició nacional que
PARTITS I ARBITRES
opos>1. entre si tots els equips d'EsPrimera chvt,.eó:
panya.
Espanyol • B.ucrlona, Vallan:l.
lA primera jonlnda ofereix a BarValència • Scvil1a, Vllalta..
Alh!Wc dc Madrid • Ràdng de
8antnndt>r, P . Gonzàlez.
H~ rcull·S • Madrid, Soliva.
Belis - Oss.·\ssnnn, Canga ArgUelles·
Ovicdo • At.h lètlc de Bilbao, Es--

rartiu.
SEGONA DIVISIO
Prtmer Crup:
Saragm;s,\ - Stadium Avilès, Bere.
Vllllndolld • Departiu de 14 Corunya, I . Fcmàndez.
Nacional - Celta, F erragut.
Unió S. Vigo - Sporting, I glesias.
tegon Grup:
Sabadell • Júpi~r. Ezpelta.
Girona • Unió d"Irun, Sanchis OrdtU"ul.
Baracaldo - Badalona, Arrillaga.
D<mòstia. - Arenes, Ste1mbom.
Tercer Grup:
Recreat.lu Granada • Gimnàstic,
Kmltz.
Múrcia • Elx, Balibrea.
1Jevru1t • MiaudUla, Armengol.
Xereç - Ma.lacit.ano, Medina.
ARESO
• • •
Demà començo. el Campionat de el company de Iabato en ta defensa
del oarcetona
celona l'interès d'\Ul partit Espanyol.
Barcelona, que després de l'empat
del passat d!iumenge 11o Les Corts, ve
a augmentar l'emoció dels partits
eutre els et~rna rivals.
Els campions de Catalunya, niran al camp de Can Ràbia disposat.-; 11 tot, per tal de no ésser batuts
per })rimera ve¡ada. Per això presentarà l'equip «ou complet», amb
la inclu~>ió de l'ex-sabadellenc Barceló que debutarà ocupant el lloc de
Ralc, al qual !"entrenador Mister
O'Connell val fer descansar.
L'equip serà el S('gi.ient:
Iboorra - Znbalo, Areso - Bardina, Berkessy, Balmanya - Vantolrà, Bareeló, Escolà, Fernàndez 1 Pagès.
L'Espanyol, diumenge va pulsar el
Barcelona i espera que dema, al seu
camp, el podrà vèncer. Sap el que val
el Barcelona. enguany 1 per això s'hi
pcn::a. molt a fer l'equip, el qual no
serà. fet públic fins a·•ul o demA.

I BORRA
t t notable porter barcelonista. •

plent de Nogués

CAMPIONAT AMATEUR
DE FUTBOL

Aleman - Klr, Annengol.
Quart grup Barcelona
Esp;.nyol- Smoking, GUiXé.
Barcelona. B- Gladiador, Ripoll.
Espanya. Industrial-Júpiter, Cerdà.
Cinquè grup Barcelona
Provenzal- Olimpic, Pérez.
Jean- Americà, Martf.
Poblet.- Verdi, Besó.
Slsò grup Barcelona
Amistat-Gra de Sor.... Anglès.
• ...
Andalusa- Sta. Eulàlia, Suñé.
Pargas-Alegría, Ferré J.

I

Partits i àrbitres per a demà

PRIMERA CATEGORIA A
Primer grup Barcelona
Paris-Hospitalet, Gon.Uüez.
Torrassenc - Coll-Blanc, Sala.
BaUló _Florida, Jubert.
Segon grup Barcelona
Ràcil1g P. N._ Aragonès, Soler.
Atlèticf Turó-Cannelo, Tuduri.
Catalunya-Empordanès, Faiget.
Tercer grup Barcelona
Tramvies Barceloneta C!Ao·-'"'·
• ~........,.
- Junior, Gibert.
Me<UterràJoventut Sansensa- Garcia, Meca.
Quart srup Barcelona
Port- Portense, Sanfellu.
Santiv~ri- Hostafrancs, Recha.
Grup Vic
·
Aba.du<>seno- Samperenca, Planas.
Tonenca.- Joventut. d'Olot, Pons I.
campdevanol-Rodenca, Snnmart.in.
TorellÓ • Sanquirzenc, a d esignar,
Grup Manresa
Jgnalndí. Pu.lgreig, Recasens.
Sallent_ Súria, Pons n.
NaviLs. Mauresa, Puig B.
Primer grup Vallès

SEGONA CATEGORIA
Grup Vallès
Amics- Ettropa, Gra.ell.
Sanperenca-Ràcing, Navarro.
Reforma.- Hostairanenca, Rosell.
Catalunya.- Mercantil, Garcia.
Monumental- Tibidabo, Frau.
Harml)nla- Barberà, Calpe.

NATACIO

OEMA1 DIUMENGE' EL CLUB
N. BARCElONA REEMPREN
LlURS ACTIVITATS

UN VERITABLE ESDEVENIMENT
CICLISTA
~~ognifica perspectiva és la que ofereix la gran cursa ciclista que tindrà. eíecte demà diumen¡e amb moiiu de celebrar-l'e la festa major de
la tan popular i industriosa barriaSembla. que l'lllllc definitiu que na da de Sant Martí de Provençals.
Els casos» regionals 1 fins 1 lot
estat nomenat és la davantera, form ad a per Quesada, Edelmiro, nlguns de nacionR.ls i els que acos1.umeu a prendre part a les cun;es
Green, ManoUn 1 Basen.
En la Segona Divisió, els equips catalanes, han corre¡ut a. allistar-se,
t .:npoc no han estat definitivament dc tal manera que ja són pocs eis
formats. Només s'han donat no~, j que ~tanq~ten per a completar la llisamb els quals es fonnaran ets ('Qtups ta d mscnts.
En n.fennar que demà hi haurà el!
damunt d~>l camp.
la celebració del Prem.t Sant Mnrt1
Badalona:
Navés, Madrid, Borm!!, Lladó, Cris- de Provençals cel ver itable esdevetlà, Camacho, Schild, Betanconrt, nimcnt ciclista. que tindrà lloc Ilo CuCambra, Forgns, Xlol, Torras 1 Es· talunya - Pt'r ésser aquesta. la darrera. cursa de l'any -, no és descrits.
proporcionada l'aspiració dels orga·
Sabadell:
llilzadors de la. prova si hom constaMorral, Blanch
Florenza. Gràcia, Font, Mota. - Romeu, Sos.- ta els fa~tors en què est.'\ voltada 1
que són mdíspensables per a la celepedra, Gual Calvet 1 Parers..
bració de la. cursa, per tal que ~
Girona: '
\egi engalanada nmb les vestidures
Francàs - Farró Torredeflot
Campa, Cast1Uo, Tri~ - Lluch Tnt- de l'èxit.
Jillo, Clan\, Ramón i Farré.
El Júpiter no sap encara. qum ELS INSCRITS
Aquests factors tan necessaris el
equip presentru-à, ni ne «;um¡; homes
pot dlspo...-mr. Sembla. que tu hauran C. C. Provençalenc pretén posseir-lO'>
per tal de poder oferir al pübllc el
molts canvis 1 al¡uns debuts.
resum de tot:~ els seus esforços d'organització 1 que els concentra en ';)UELS PARTITS COMENÇARAN
bllcar 1a nombrosa. com també magA LES 3'05 DE LA TARDA
La. Federació Catalana de Futbol niftca llista d'inscrits, que és la scha acordat que a partir de demà, els gUent:
partits començaran a les 3'05 dc la
1. Joan Jimeuo.
tarda.
2. Vicenç Bacbero.
3. Marian Gascón.
4. Josep Gonzàlez.
5. Emili Ramos.
6. Antoni A Sanxo.
7. Jaume Pagès.
8. Lln1s Pujol.
9. Francesc Gascon.
10. Pere Sant.

48.

49.

60.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.

KENNEL

Interessants CURSES DE LLEBRERS

Autoòmnibu.s lletra p, j T ui. coHeetiut, Plaça Catalunya

ronunc!i
il~ercn<
tituclo.:ru

oarantl
,\lltoni

~u Ja

BOXA

ftunter.
~s g:o

~~en

'OC·

· segtudl

Es troben ja a. la nostra ciutat eis
components de l'equip de la ciUtat
d" Hannover, qu..: aq.testa nit, al
Nou Món. han d'ésser acarats a l'equip campió de Catalunya. ES troben animadisslms, i malgrat conè!xer la vàlua dels nostres representants confien produir una exceHent
impressió.
El pro<Tr<\rna de •- ve'"-"" és com
"" ..........
... - ·
segueix: Céspcdes-Brofazzi; LorenteWilke·, Blalas-Llovera,· Portillo-Kaerma.rek; Go'lZàl.ez-Davíd; Lv-Hamrst;
P.uné-Sikora i Peflate-steintmetz..
ger.
Record deis components de l'equip
Alemany:
Mosca: Brofacl 1,25 combats. Des
del 1933 campió regional. Campió
nacional del 1934; 23 nnys d'edat
Campió
combats.
-Gall:
campionat
Finalista
1933. 120
regional Wilke,

EL RECORREGUT

I

CARNET

LA PR OVEEDOR A

UA~ODROd C•UI~AHDO
EL PROGRAMA MES A TRACTIVOL DE

C U R S E S D E L ·L E B R E R S
AVUI, DISSABTE, a lt• QUA.TRI;; DE LA TARDA I a ks DEU 1\"lT.
DIDIA, DIUMENGE, a DOS QUARTS D'ONZE dcl HA.'IL: :NOU CtJRSES
1 la final de la cCOPA PRESlDI::"."TE•: l\Ian TOOFWOODMICK I CARI::TO.
DIUMENGE, TARDA, a le! QUATRE: DOTZE CURSES.

14ltJana de looomodó: Autoòmnibus ROCA, 110rt!d:\ «!d c•m·er Pl'layo. AUtoòmnibus LESSEPS, PASSEIG MARAGALL, TRAMVIA HORTA. TAXlS
COL.LECTIUS des de PLAÇA DB CATALUNYA.

BASQUETBOL
_

sana. es presentarà amb el màxim de
preparació 1 disposat o. procurar que
no se ll escapi de les mans nquestn.
ocasió que té per a ingressar n la
• prunera categoria, de la. qual es \'Cieren separats per causes de tots conegudes.

PARTITS PER A DIUMENGE·
ILA UNIO MANRESANA • UNIO
JOVES DE PROMOCIO LA STE, PATRIE·BARCELONA
Es traslladaran a Olesa de Montper tal de jügar un partit
STE. PATRIEI BARCELONA A serrat,
amistós, la Sté. Patrie i el F. c. Bar·
eelona. Eis equips es presentaran
i amb aquesta certesa pot
OLESA DE MONTSERRAT complets,
dir-se que els basquetb011st.cs olesnns

B. U!•il\' ER~lT.~Rl C
El Barcelona jugarà, diummge. el
primer partit de campionat. Malgrat
els pronòstics 61glün fl!.vorables n
aquest l"Un.lversltart presrntarà tot el
~u equip, que enguany es presmtft
com a futur campió.
L"encontre començ:¡rà 1\ les tres <.ie

~~~~: rota

l'art>ltratge del

SF~~or

HORITIO • JOVENTUT
Aquest partit es j ugaÑ al camp de
la Dia¡onal, a les uou del mad, sota
l'arbltrt~tge dt'l senror Isart.
GlLABERT

gaudiran d'una exhibició magnifica.
Hl haurà dos partits: l'un a les det1
i l'altre a lea 11 del mati.
Altres part.its:
Atlètlc-Jun1ors <intantUs i tercers l.
Espanyol-Atlf.tic (l'pgons i primf'TS).

COL.LEGI D'ARBITRES
El Comitè Examinador del CoHeJi
d'Arbitres de Ja Federació Gatalann
ta a.\'lnent que d'acord amb la tascn
Q.ue li !ou encomanada lla procedit a
l'examen del Primer grup dels sem·ors aspirants a àrbitres. P('r tal ci"
t.mir una base on recolzar-se I!Il
aquesta difidl missió, estudià. la fórmula de percentatges, cr.te !l'acostuma ~ emprar en el-; exàmens d'evnluacló, I els diYidi en teòrics, pràctics i disposició, tot establin t. un
~;istema de puntuació. Foren adm"ClfO.<;, per ordre de punts, ets senyors
segUents: Josep Picola, Miquel Estany, J. Lópt'Z Cí\ll'ana, Antoni Plores, B. Sorribas, Vicenç Cavedo, tots
els quals han ultrapa..o;sat el mini·
mum de 70 punt.s que es fixA.

CANODROM
anUt

PARK

C.UlP DEL "SOL DE BAIX"
terrenys d'entrenamen t del P. O. BarceloDa

AVUI, DIUMENGE, MATI I TARDA

e uRsEs

I

D E TA N Q

TR.Ul'\"Jt:S: LISIE.<.; 1 t U

• AI..."'OOM.'WIBUS:

uEs

LI.b'TR~

E

Senel de taxis collectlua. dea dt! la Plaça de Gatalunya, de Ja Plaça
d~nya, SalmB'On-PasseJ: de Or Mcla 1 Bar Chicago, del Paratlel.
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EL CAMPIONAT DE CATALU.
NYA D'HOCKEY

G L UT I N E R I A

•2.

nacional 1934« 21 anys d'edat._ Ploma: Bialas. 100 combats. Campió reglonal 1935. 24 anys d'edat. - Lleuger: Kazm.aret, 160 comoots. cam1933 21 anyS •
des del
pió regional
David, · 175 com-¡
- Welter:
d'edat.

110~a del
cte
,nenlòà 1
;el tema

~¡:¡ta.

..

UNA EXTRAOROINARIA REUNIO
AMATEUR INTERNACIONAL

l'.:

P

; 1 pre.>IÓ

DIABETICS

F. C. BARCH,OSA

AVUI, TARDA I NIT
DEMA: MATI I TARDA

Rieru.
B . Vells.
J. Parés.
E. Vila.
E. Sangles.
F. Gralla.
M'. Alfonseda.
A. Forner.
P. Valveràe.
J. Feliu.
P. Lloret.
Joan Ruiz.
J. Garcia.

I

e

de Pedralbes

AJ O'

46. P Riera

A fi d'evitar confusions, que serien
molL sensibles de lamentar, donem
una relació àel circuit:
SOrtida del local social, carrer de
la. Muntanya., 31 bis, a les sis del
mati, controlats fins a sant Aqdre:l.
on serà donada la sortida oficial en·
El dia 1 d&l corrent mes tingueren lloo a An~:Jaterra, prtllftota...
vers Santa. Coloma, Sant Adrià, tbnombrós pC.bllo I periodistes, les grtmeres demostr'llolona d'un nou .!!!.
dalona, Masnou, Mataró, Arenys de mòbil remolcador. Aque,t whlcle te la particularitat de PG&teir ;;;::
Mru-, Arenys de Munt, Coll Sacrcu,
com les d'un ferrocarril I d'altres amb neumàtics, la qual cosa u·cnüUa de Sant Celoni; Llinàs, Càmet circular Igual per la via terra.1a com per carretera. Aquest neu :
xe val 1.250 lliures. El seu pes no arriba a qul\tre tones. El llU
noves, Samallis, La Garriga, Sant
tor 6s de 50 HP. I pot assolir una velocitat de 35 qullòmetr~ per ~
Feliu de Codines, Caldes de Moa~
remolcant do 75 a 100 ton.,, - El nou automòbil remolcador._
bnl, Sentmenat, Castellar, cruiUa dc
Matadepera, Terrassa, Sabadell. Sill'·
d~nyola, Coll de Montcada. Sant
Reunió, Estació Ferrocarrus Ci•·
Jans, Plaça d'Espanya, a les 5.46 :;
Andreu, carrer de Concepció Arecal
ua
mat!.
DE L'EXCURSIONISTA
fms arribar enfront del camp de
•••
futbOl del F. C. Martinenc, on estnEl G. E. Joventut Catalana ha orEl Club ExcUlSionJsta. rPiren ,
d mà di
,....~t
rà &ituada la fita. d'arribadn, amb un gnn........
umenge, una ef.ectum·à dem.à, diumenge, les ala
per a e
total de 150 quilòmetres.
leo
magnifica ex e ur s ió en autocar guents excnr:uons:
dc luxe a Sant Magi de Buiag:mya,
A M.'\t.aró, Canyamàs, Santuar¡ àtl
sota el següent itinerari: Gavà, Brugués. Olesa de VonesvRlls, Vilafran· Corredor Alfar I Llinàs.
ELS PREMIS
Reunió: Estació de França lM 8
om dóna compt., trunb" d"' les CI:\• PuigdalJ;>a, Sant Quinii de MeH
' ·
diona, Mediona, La Llacuna, Sant A.~ ~les 5'45 del maU.
" ".
"
"
·
guafrcda, VaJ..Ldeneu, Sant )ü.
diferents llistes de premis a dispu-~ Magi de Bufaganl-'R Fontrubi Sant
r.farti Srül'oca, VilaÚanca, Ordal, Va.- quel dc Sesperxes, Castell de ~
tar:
1, 250 pessetes; 2, 150; 3, 100; 4, jlllrana Molins de Rei i Barcelona. lles 1 Çe~ltelles.
Retu1Jó. ~tació del Nord <P~
Hom i lloc de sortida: a le3 sis
'15; ó, 65; 6, 60; 7, 40; 8, 30; 9, 20;
10, 20; 11, 15;"12, 10;-Aquesta és .o. del mati de l'estatge social del G. de Catalun)a), !' .1e; 4 del matt
El Fome lt Ex ursi .
1 E. Joventut Catalana tD1putacJó, 69,
clas:;i.ficació general.
principal) Pressupost, deu pe:;setes. celona reaJt à ~~-..o~to. de Ba¡.
ll. Camil Erba.
zar ~ diumenge, 11111
.
-Hom avisa els associats que es
12. V. Ct:brian Ferrer.
Classificació especl~l per a terceres r ep.'lrteix el butlleti corresponent all exciU'SJó. amb el grup femem Jl€r Itt
estr1bacions I voltants de Sant Lloo
.
trimestre en curs.
13. Joan Plans.
I quartes categor~es:
ren~. per Sabadell, Sant Feliu dtJ
• • •
1, 60 pes.."Ctes; 2, 45; 3, 25; 4, l'>;
14. Rafael Mural!.
La S~cíó d'Exctu'Sions de l'Atenen Reco, Matadepera 1 Terrassa.
5, 10; 6, 10.
15. Francesc Prieto.
Lloc de SOrtida: Ferrocarrils Cat~.
Enciclopêdic Sempre Avant presenta
16. Hlpòllt Horna.
per a m~n1à, diumenge una excursió la~ Plaça de Catalunya, a les a dtl
Classifica.cló especial pets socials•
17. J. Martinez Tello.
a. Castelldefels, La Morella, Pou de mall.
18. Francesc Capdevila.
1, 40 pesset~ 1 un joc de carret~ les Agulles, castell d'Arampnmyà 1
19. Eduard Vendrell.
especials; 2, 30 pessetes; 3, 20; 4, 15; Sant Climent. Pressupost: 1'50 pesse20. Francesc Cbiva.
tes. Vocal: J . Plaza. Sortida de l'A·
li, 10 i 6, 5 pessetes.
21. J oaquim Olmos.
A més a. més es disputarà unn. teneu, a les 5'30 del matí.
Pujol.
.M.
22. Josep
magnific~~o copa, ' cedida galantme~t I Puntuable per al premi «Constàn23. Josep Blanco.
• • •
per la casa «1\fanufactures Jean, s. ela».
2-1. R. Bernabé.
A.», la qool serà adjudicada a l'ePARTITS PER A DIUMENGE
SonJdes dels Boy-Scouls de Cata25. J. Gual.
quip que millor claSsifiqui tres cor· llmya
equips a les onze del m.U
Primers
(Agrupament de Barcelona>
26.· F. Ibars.
Terrassa--sabadell.
redors d\ma mateixa entitat o cluo. per a demà diumenge:
27. J. Gali.
.nmlor-Comtal.
Llol>etons.-Sortida per seccions a
28. J. Mart!nez Tudela.
Polo-Sant!eliu.
Sant Ramon tSant Bol). Retmió, a la
29. Honorat Pr!eto.
•••
Plaça de Catalunya (davant de rHoMas.
ao. Jaume
tel Colom>, a les set. Pressupost,
Segons equlps, e. les onze del malt
31. F. Garcia.
1'50, mine¡,tra individual. Conctu'S començant amb aquestv. jornad:; 4i
32. Antoni Destrleux.
dc po.rceHes. Pràctiques de primer 1 campionat:
segon estel. Abans de la sm·tida s'ani33. Josep Campamà.
Sabadell-Intrèpids.
rà al cementiri per tal de posar dos
PROVEO EL NOU
s•. J. Saler!c.
Reforma-Agfa.
35. SimO Monrea.L
Polo-Terrassa
to:O~~~~l.'\~a~ls~
~~x
~~i~
«PERFECTE»
Gluten
de
Pa
36. Rall""" Benages.
Compt.ai-Junior.
EL MES AGRADABLE DE TOTS que mort el dia. 3 del corrent mes.
.,
87. L. Mora.
Tercera categorta.-Sortida prtme.
ELS FINS ARA CONEGUTS
31). J . .bvw.u1Ch.
Fent un petit repàs dels ~
ra l segona secció a Valldoreix. Re- - DEMANEU MOSTRES _
39. G. Serradell.
PA I PRODUCTES DE GLUTEN llllió a Rh•adeneyJ:a, a les 6'45. Pres- que toca disputar diumenge, trobelll
to. J. Raduà.
supo.o;t, 1'75. Pràctiques d'assenyala- que el Sabadell no és prou ectlle
41. M. Dlaz.
mtnts dc <:amins 1 semaler, proves 1 per al Terrassa, malgrat l'empat da_
vant del Polo la jornada pa~
de S('gona 1 terc~ra classes..
J. Casabón.
it .. d'
Segona categona. - Sortlda sota. El partit é 3 •
•3. P. Olivares
m . reny · .,s esperar que
.
PaRel,
de
Molins
següent:
l'itinernr.
~.F. Roura.
JOAQUIM COSTA, 28, I DIPOSITS piol, Les Escletxes, La Salut, La R!e- sigu¡ el Ju~t?r-Gomtal. ¿Qm gua.
•s. D. carol.
rada i Molins d':t-: Rei. Pràctiques de nyarà? Es .dt!tc!l fer pronòstiCS. pul.t
TELEFON, 13973
sónel baStant
semafor,
fents,
trami
Polo es i¡r.lallr
creu que
Hom torces
des. llurs
Prt>s- que
elieoltes.proves
1 jocs
classe
de tercera de
Il.,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,_ _ _ _ _.,.. trrulSport

O'CONNELL
l'entrenador angtè.; del Barcelona

UNA

La
vist

•1. J.

· diu menge, a 1 mau, reprenoema,
Soriano.
Nactonal,
RipolletMuñoz.
- Montcada,
Llagostenca
drà oficialment les act!vitats espor- bats. Campió regional 1933-1935. 23
Castellar- Sabadell, OlamencU.
tives el club de l'Escullera, després anys d'edat. - Mig: Harms, 120
Segon grup Vallès
dc les importants millores que s'han combats. Campió regional 1933-34
Sta. Perpètua- Català, Baló.
s. FObt-La. Garriga, PiguUlem. efectuat a la piscina i al frontó du- 22 anys d'edat. - Mig rort: Sikora: •
1
1110 combats. Campió regional 1934
ra ut aquests darers dies
Parets_ Montmeló, Segarra.
SteimmerFort;
d'edat.
anys
22
als
i
platja
la
a
punt,
en
ll'lU
les
A
Llobregat
Grup
C:lStcllblsbal- Santbo1à, Ansaldo. llocs destinats, s'efectuaran les pro- getr, 80 combats. Campió regionnl
Santreliuenca- Santboiana, Torelló. ves de gimnàstica, i un cop acaba- 1933-1935.
RUGBY
des aqnestes els concursants passaran
Primer grup Costa
Diumenge es j11garà la segona jorMataronina- VUa!SSar de Dalt, )..1¡¡. a la plsc!na, per tal n'efectuar les
~a del tomelg de promoció a l'l
cur!les de natació.
l'.lages.
Ac:<. bades les proves del concurs de La segona jornada del Carn· pnmera categoria. L'('Quip de 1a
Vllassar de Mar- Arenys de Munt,
U. C. JoYes, de sortir vent;'l1t en
t'Atleta Complet se celebrarà. un ¡11•
ldartiocz.
aq-.1esta joJrnada, haun\ perdut la. sepionat català
teress:mt partit de "WBter-polo entre
Sant Celoni- nuro. GlU'Cla p,
pennantncia a la. pnmern cat"va
dos equips de primera categoria. AcSegon grup costa
gol'la, i sl, pel con• ·ari, és vcnço1t
tuarnn eis components del set nacloAlella. Obrera, Gibal.
l'equip de la Unió Manresana Ja mSANTBOIA • COR:SEl.LA
Tindrà lloc el propt>r diumenge al cògnita. es mantindrà fins al din·
na!.
Premh\ - Badalonès, Coromina to.
També a. l'ampli frontó, que per tamp del Santbolà, el partit corres- menge. vinent, en el partit Mnnres\1.Girona, Grup A
les seves especials caracteristiq-.Ies i poncnt al Crunpionat de Catalunya na-Jumors. Es, doncs, de preveure
F'igucrcs. La Bisbal.
Tot 1 que es juga al camp del Sant.- qne els dos equips s'empraran a fOn.3
Port-Bou • Girona. els àrbitres trobm-se situat a l'aire lliure tan boià,
veurà un magnific pa.rüt, 1 l portaran a cap un partit en exI prop de mttr ofereix atracUus lnlgua- renyit,es ja
~·ambdós partits, de Giroilll.
que sl l'equip propietan tr!!m. disputat i apassim1a11t. /,Pror :tables, es jugaran diversos partits de O;,tcnta el titol
de campió, no ha d'es- n~tlc? No volem ter-ne, som refracpUota a mà entre els m..lllors a!l- tar molt confiat, degut a que en- tariS al pronò:;tlc, però, tot 1 que
PRIMERA CATEGORIA 8
clonats socis del C. N. Barcelona, guany haurà de fer enlorÇOt; per a l'equ\p de la U. c. Joves t.t:mbla que
Prlmer grup Barcelona
que donada la composidó dels eon- renovar-lo, no pel sol !et de l'ad\rr- actualment no es troba en Ja forma
.Atlêtlc P. N.- Sparta Lagrafla.
tendents, tant. individuals com per sari, sinó pels altres aquips que hi 1 amb la qual es trobava en el porttt
Ràptts - Barcanona, Ferre E.
que jugà amb el Laietà. 1 q.1e es preparelles, fa. preveure lnteressurts prenen part.
Joventut -Cros, Casas J .
El Cornellà, diumenge, tindrà al untà pletòric de facultats, pot dolluites.
Segon srup Barcelona
davant un dels advers."lris de més ca- nar-sc el ca<~ que hagin sabut StipeTor. ju.st.!!lcnrà l'assistència d'un tegoria
calal"cres- Manolín, Farran.
I es \eurà Ja forma en què ~r-se 1 que després del partlt. de
S . Antoni- A. c. Barcelona, Mas. gnm nombre d'esportins de diferents ~tà act\talrucnt aquest equip i tam diumenge es pre:.ent!n més atem¡x:C. E. Barcelona- Barcelona A, Na- modalitats, que segueixen de prop tot el que puglú per tal d'obtenir la rats, I en aquest. ca.:: els manresans
les Rclundons dels atletes 1 nedn- \'ictória l ésser un dels equips aspl- toparan amb un scriós obstacle. Per
t !.
altra blinda, l'equip de la U. Mnnrcdors. amb rr:.jor mot!u per a seguir rants al titol de can1p1ó.
Ttreer &rup Barcelona
El partit començarà a les tres de
el desen bde1lament. de la &egona 1
Pascu.a.l- Alcàzar, Casani..
JO\ent.ut Gracienca- Paeet, Gas- darrera reunió del I Conc-.Irs de l'At.- la t!lfda. aota le3 ordres del senyor
Baltasar.
lctn Complet.
par.

•

NOU INVENT

supost, dues pe:;setes. Reunió, a. les l'e:;pma dc les jornades anteriors dt.
5'45 al baLx.1.dor del Passeig de Grà- 1 \'allt del Santtel.iu; però vn.1 mês Q11t
no surti connat a la lluita. dontt
.
.
ela. .
Prim~ra categona.-soruda e.xtra- podria ensopegar i caure.
ordinà~a a Sant Ll?I"enç de . ~tunt. , En Ja categoria. de segons, ens tro,-,
·
Reuruo. a Ja matel.Xa estae1o del be
amo mo1t"'".. car~s nove:, qgt
Nord. Pressupost, quatre pe::.."<eles. Resón. dos dc la velllA vila de Terratportatge -dc mw1tauyes.
Scn1or-5couts.- Concurs d'orienta- I sa 1 el Reforma i el J. A. C.l, qllf,
cJó entre La Floresta, Pearson 1 Sant junt amb el Sabadell <de Sabadell)
Iscle d:.> Vnllalta. Continuació de les i el Comtal 1de Barcelooa), fan qli6
pràctiques d'.atletisme. Sorti~a a lt>s en aquesta categoria t>igul difldl al
6'30 d~l ma.t.1 pels Ferroca:rtJs Cata- 1 pronò.-;tlr. almenys a la prtmPrcl J«·
1~. Reun1o a RlvaclcneJra, a les . nada, encara que éi3 d'esperar ~
els equip.s vetcrnns se sabran impr
6 15.. Pressupost, du_e s pessetes..
.
,. . •
Totes les categones es reururan a .
les 6'30 de la tarda a les seves res- sar: L unu. partit del diW11enge qut
pcctires parceRes, per tal de ~er ~t.'l. nl marge de tot allò c~mental,
a~istir a la primera. conferencia- l es el Polo-Tcn-a">;;u, do.; eqtup~ br•
lllçó dc «Defensa contra els atar.s gats en la pràctica del Hoquei I dt
de ~.1 guerra quiml~ll», a càrrec del torta L•mpcnt.a.
g~ dtficil dc prcveul'e les ¡><Wbldom.or Bergós, president de la I..Jiga
Protcctom de la Població. CivH con- htat.s de cada w 1 per traetar-Ee d,¡
tra els Atacs de \a Gucrr,\ Qttimlca. primer ¡>artit de 111 temi>Oracta.
.
Per a detalls 1 instruccions, V1a
Els tercer.s ~u1ps també coinelí'
Laietana 32-34 (Edifici del Fome 11~;
1 ccn diumenge el sen campionnt, qut
del Treball Nacional).
-0Irl-5couts de Catalunya. Prime- 1 és d'esperar que sig111 tan rompartll
ro categoria. - Sortida a Can Bos- 1 com rn anys nu~A!oriors.
JU5I
qnets. Reunió, a les 6 del mati, a
Rivadenelra. Pràctiques dt- semalor
1
i tercera categorif's.-sortl- 1
dl\ a Sant Rrunon. Reunió, a les set,
n Rivade11eirn. Pràctiques de sc·nynls
1 Morse.
.
Fades. - Sortida als \'oltanLS de
Sa~1t Per!! Màrtir. Reunió a Rlvade- 1 Or;,::\llltl¡lt Jll:l «Bil~ Club SabinCJr:t, a lt's set. Jocs 1 cants escol-I dr·JIJ 1 nmb la. cooperac1ó del d3~
Club Barcelont\1, va celebrar-se.
U&es.
Per a detalls 1 lnstmcclonc; carrer prop(Xl::;.~at dimarta, amb brilJanld
extraordinària, un festival en .b~;!:
'
de Cunucla, 13, principal.
natge 1\l cèlebre jugador Claudi ........
• • •
El Club E.xcur:.ionista de Gràcia \ert, ~runpió drl món a. t:res
demà, diumenge, efectuarà una vi-~1934 1 ¡u;tual rots-camp16 I tt.-.:
mM
man mtuldial.
sita a l'Ateneu Barcelonès.
El locn.l, magnificrunent ado ell
Rewlió. a les dru del maU a Ja
rtt ell
de
bandt!retes
do
profusió
amb
'uetro
lSOrtida
Plaçn. dr Catalunya
ris P<•.ï:.os i amb un coloo.Sal e~
Rlvadeneiral.
Excursió al castell d'Ar:unpnm¡à. en el qual hom llegia: «Billar C~
Itinerari. Sant. Bol de Llob~t. Sant de Sal>adell saluda 1'111\1.\>tre Cll !IRamon, Snn~ Climent, castell }Aram- Clnuòi Pui~Yerb, va reorult.ar JnSU òCi~'.nt d:w:mt l'nll.-tu d'l\ficiona~ i ~· .
prunyà, Gavà.
Sortida. a les 7'40 del mati, J>t>l' la mimdors de Puigvert al qual tn1triPlaça d'Espanya (FerrocalTíls Cata- taren mm afectuosa {)Yació en ' dl
bar 1 aplaudir~n entusiast.am~_t,t*
lnn'!).
el curs de la sevo. ma~c;tral e.....,.,
• • •
El Club d'Esports de Muntanya cló, douada en compaoyta de~.&j,\t
e!~tuarà demà, diumenge, una ex- ble aficionat d!;'l B. c. Sabad 1• 111
cursió familiar a Sant Bm, Sant Ra- Qlld Argela~u(\s, el qual !01! tan:
. ¡Jll
mon, Sant Climent, Totnllrs i Sant molt. aplaudit.
En servir-:,c el lonx, J'espol~
Vlcen~ dels Horts.
Renmó. Plaça d'Espanya, Ferrcx·nr- sen.yor Josep Germà, oírenà a t1rotell
natjat una m.agnilica Copa. ros.~
rflq Catalanc;. a les 6'05.
- La Secció de Minyon~ dd c. E. pronunciats discursos i cal re BtllSf
M. efectuarà demà, dlamenge, les se- el pronunciat pel delegat del ~onlli
rrtll'
Club sabadell», senyor Fere
güents excursions:
Primera categoria. - E.xcursió a El senyor Ptügvert, viSiblement e ~
Torre Baró, Ruïnes del castell de clOnat, ,.a agrair l'homenatgi'! ~
M~dmacrll, Font de l'Escanyelles 1 qual - di.lrué - servarà eterna
Ad~
ule!Tibran~.
Sant. Andreu.
Els notables jugndors Dr. de saReunió. Plaça d1Jrqulnaona, tmmBas I France5e Torres. cmnP10 dsp;t
\1 s s. Audreu, a les 7'30.
Segouu categoria.-Excursió a Pre- badP.ll, que reSJütà. \'encedor, uJutf,
nllii. dc Mar, Font Gin~~ò. Co\'es taren un partit prellnúnar ~
~.1
1 ! Ort'Jl molt aplaudils.
d'en Nadal i Premià de :.tar.
El famós lnternacionr.l . • ,. f61)'
Rcullió Estació M. s. A., a les 6'40
lllartinr~1 campió delull)ll ~
del mau.
Tercem. categoria.-Excursló ~Sant tasla clàssica' 11132~ admil'à .e!S1 ¡,t.
Andreu de la Barca, Corbera.. Cl'eu currents amb les seves dificil~aJl·
de l'Ara!-!:all, Castell Sant Jnume I llants JUgades i fou tnmbé CO
mt nt. aulaud.it.
M:u1arell.

I
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UNA INTERESSANTCONFERENCIADEl SENYOR SBERT

La reforma Constitucional
vista pel vocal del Tribunal
de Garanties

L A CASA:

I

aa::;1

lna~gura

avui, a les sis de la tarda,
el seu establiment de Confiteria,
Bomboneria i Xarcuteria

I

Especialitat en el
servei de lunchs a ,
domicili

*

NOTICIARI

A la gran sala de festes de l'Hotel
Ritz, davant d'una concurrència tan
nombrosa. com escollida, va desenvolupar la seva anunciada conferència
el prestigiós escriptor, crític d'art
i gran amic de Catalunya, José Franck
El seu parlament, brillantfssim, va
dedicar-lo a glossar el signUicat i la
vàlua, de l'expos1cló que a les Galeries Laietanes tê actualment el gran
pintor castel; ~ Marcclino Santama-

QUALITA~·

ALTA

.La Justicia

Conferència de Josep Fran·
cès a l'Hotel Ritz, sobre el
tema «Un pintor de Castilla
en Cataluña»

Mora Salvat

c.:n~re c atalanista. d'Esquerra, contra. l'esperit democrà.Uc: la pro- 1
u u a mteressantfssima pleta.t.
~!'0°~~1 ~ sobre «La reforma Cons- 1 L'art. 44 és tambe denunciat pell
,nf~11 el v ..l del Tribunal de reformadors. Sena una altra transenyors sacc1ó que ~ trepitjada. Aquest ar¡!tU ue:; c on:>tltuclonals
-.~le 44 permet socialitzar la nqU«>a
t.L Sbert.
.-\11 Ja preseotacló del conferenciant 1~ paL;, 1 expropiar-la amb o sense
f'éu adent del Centre, Dr. Serra- indemrutzaCló. H1 ba un principl de
:1 ~. el qU&l amb l!~mtide$ parau- socialltzació en potència, lW1c que
~un los.sl la personahtat del senyor :¡..ot permetre . algun dia als soc1.alls~~ en el seu caire cultural po. tes arribar al Poder amb un IDOdest
programa. congruent amb el seu idea•
~dc
~ ~1 ctament 1 després d'agrair els ri Si aquest article ea reforma. en
ls del Dr. Serra-Hunter, l'ex.-di- treure-11 aquesta possi!:liUtat, als so~a- de le3 COrts ?<'rustituent-: co- ci.alistes no els en quede. d 'altra qua
pJ çjl. 1a. seva bnl.ant di:.lscrtació el üssort.at d'octubre del 1934.
~otema que té un mterès vital per un altre dels punts en que també
:e catalunya. ja que d'ell depèn el é3 greument perjudicadA l'essència
u esdevenidor 1 les seves possibl- republicana. de la Constitució - a:; t,s. Digué que tindria present la fegelx~ el que fa referència a l'or
~tap0usabilltat que contreia pel càr- ganitzacló politlca.
rct: que exl'rc1a. Que parlaria sereDes de l'art. 51, primer del titol
t~.'C

.u r

Les Arts

rl.a.

Amb l'el~gància d'imatges a què
ens té acostumats 1 amb una oleqUència meravellosa, l'orad~ va
desenvolupar el tema, seguint un
pe::- un els distints aspectes 1 avatars
1 do l'obra de Santamarfa. Va. tenir
frases admirables. subratllades amb
grans aplaudiments, per a cada una
I de le6 categones de pintura que
I companen l'obra enorme de Santamaria. Va traçar un bell par:Ulel
entre castella. i Catalunya. 1 acabà
amb una. formosa. frase on digué
que, quan el món hagt superat petiteses de frontera 1 de raça, la. vida
serà. una matriu de mare, que parirà
fUls que sentin la dirtna dignitat
de l'art.
Una llarga ovació clogué la magrufica conferència 1 el senyor Francés va ésser fellcltadlsslm. Regna
Sessió inaugural de I'Acadè· expectació per a oir la segona conferètlcia, anunciada per a dilluns a
mia Odontològica de Cata- la
Sala «StudiUD'l.».

Avinguda 14 d'Abril, 409
Telèfon 80488 - BARCELONA

~ ~ '"~---------------------~--------------------~
~~~~t~~~~~d~~es~~
;;;.S el dlfer•·nt tipus de Constlt\1- afecten l'estructura pollttca <1e l'E$AJ
tat.
__ ,_... _
berta del Canal de l'esquerra del Lloro que ,.....,,..I.A.
.

La Cultura

U N T A M E N T. bregat, en la carretera del Port, i su-

*

La reforma de l'art 51 és altament
¡. contWUI.l'-10 parlA de la teoria
• Ja Re!orma eorustltuclonal i féu perillosa i contràr1& a les essènCles
ee nunuciós estudl de les po._"Sibili- de la. Corustl.tució. é\quelt ar1.1c1e dlu
vat3 jurídiques que ofereix la Cons- que la potestat le~slativa é.s <1el po~~tució espanyola per a ésser refor- ble i s'exerceix per mltjl}. del Coninterpretant l'art 125 de la gres dels Diputats. Es pretén un

*

Ba mor~ L'\ mare del fiscal Sanxo.
- A Madrid, on v1v1a, ba mort la
senyora mare de l'advocat fiscal d'aquesta Audièncla senyor Manuel San·
xo, molt conegut als medis cata.
lanistes.
Jutge especial per als conflictes de
conreus - Per la Sala de Govern
d'aquesta Audiència ha estat nomenat el jutge de primera instància
de Reus, jutge especial per a entendre en tots els assumptes referents
a la lle! de finques rust1ques que
succeeixin a Vilanova ! Vilafranca.
Al laboratori. - Pel jutjat número
5 ban estat trameses al laboratori
Mèdico-legal, les vlsceres de Marti
Held Witemberg, súbdit estranger,
mort en circuolStàncies estranyes.
Un fill seu denuncià. que havia
mort emmetzinat.
S'ha ordenat una Informació sobre
la moralitat dels secntaris de jutjats
de primera Instància de Catalunya.D'acord amb el Reglament de Fun·
cionaris Judicials i en l'article 28,
s'ha donat ordre per tal que es faci
una informació sobre la moralltat
1 altres circumstàncies personals de
tots els funcionaris secretaris de jutjats de Primera InStància de Cata·
lunya.
I sobre els jutges?
Un robatori. - Ba estat denunciat
al jutjat de guàrdia un robatori comés en una casa d'objectes òptics de
tablerta. a l'Avinguda del Portal de
l'Angel, consistent en gèneres i objectes d'un valor aproximat de 4.000
pessetes. segons digué el denunciant.

pressió del sifó d'entrada a les Pedreres.
Obres d'arranjament del pavtment
CA!Io'VI DB NO)IS DE CAR·
L'eficàcia de l'anunci té
del carrer del General Bassols, entre
RERS
La Comissió de Govern ba acor- els de Wad-Ras 1 A\'ingu.da d'Ict.;JBda,
relació directn amb Ja dl·
Senat que a judiCl meu és mconsu- dat que en el successiu es digul ria.
. . .
CvnsUtució.
o:gué que era un prulClpl po:tu- tuciona.l tota vegada que consisteix carrer de la Mutualitat el comprès
fusió del diari
CON·
DEL
VERED I CTE
1M pel Or.;t Constitucional la immu- legisladors aquells que no Sl'rao eJ.e- entre el carrer de Padllla 1 el de
lunya
OSES
R
CURS DE
-'"'"tat dels prioctpts fonamentals gits pel poble eo sufragi directe, 1- Provença, i carrer de l'Arquebisoo
1JIIU>
P Claret el limitat pels ..:arrera
•
El dia 6 del mes que som se celeL'Acadèmia Odontològica de Catade tota Constitució. Quan aques;.s gua1• unlve~ 1 s~ret, mancant-so de Bailèn 1 Padllla, atenent aL~ el
prtncipls fonamentals e3tan en opo- a. un principi essenc1a.l de la nostra prec que ha. estat formulat 1 que brà, als jardins del Palau de Pe- lunya., celebrara SCSSló maugural del
di·
fidó amb lA volunt~t <lel pals hi ba Constitució, que en aquest aspecte 01 ambdós noms tenen concepte dtl po- dralbes, la reunió dels membres que curs cient1tlc 1935·::J6, eldeproper
la veUla,
lluns, ella 11, a les deu
¡tos camins: la. vlo.ència de les ar- en altres d'igual importància. no pot pularitat 1 per ells es designa el dit formen el Jurat del Concurs InterV IN S
al saló d'actes del «Casal del Metge».
carrer que en la nominació fixada nacional de Roses de Pedralbes, per OCuparà la tribuna l'illustre odon~ 0 el cop d'Estat <1e.s del Govern ésser reformada.
BARCELONA
Telèfon 50462
La reforma de l'art 60 treurà la en establir els titols de les vies d'El· tal d'atorgar les recompenses als tòleg i publicista madrlleny, doctor PIRENEUS, 14
0 del Parlament. Els dos comencen
rosers que en fossin mereixedors.
amb una derogaci() de JQ Llei Cons. iniciativa de les I.Jels al Congrés dels xampla es va dir de Coello.
Luls Blanco Fernàndez, i desenrotQue s'anomeni carrer de Vallespir
A les onze del mati uedà consti- llara. el c1ele de conferències, totes
tituclonal vigent; els dos són anti- Diputats 1 restarà. solnment el Goporta aquest nom, csque avui
d ls E •tats vern arnb e1 dret de presentar ela el
fins al tros del carrer de tuït el Jurat pels següents membres: elles pübllques:
tenent-lo
jurldics. França, d e~>prés e
D1lluns. dla. 11, 5CSS.ió inaugural,
Cabestany es comprengui carrer de M. J. Croiber l M. Colombler, presi- tema.:
Generals convocat:¡ per Lluls XVI, projectes.
«Nucva visión od.ontológlca
Una de les combinacions més ma- Salvador Vallverdú i la Travessera. dent 1 vice-president dels «Amics de de las neuralgias del trtgémino».
1 Rússia enderrocaren el règim per
r.olència. de les armes. Itàlia i Aie- quiavèliques de la reforma projecta- de Les Corts, i, per tant, que el car- les Roses», de Lió (França} ; senyors
D1jous. dia 14, segona conferència.,
01~ya. es recolzaren al Parlament da. és la següent: es reforma 1·art1- rel' de Vallespir sigut la totalitat de Jean Dorgebray i Pere Dot, dele- tema: «Estad.os predlabéticos y pal'Horticultura~t,
de
«Fanent
del
gats
sant
de
carrel'
pel
limitada.
via
la
t
la
de
President
el
obliga
que
75
cle
Uderogant
i
JUA!lyant les majorics
radentosis», y
;egalment preceptes fonamentals de República a separar del Govern I Antoni i la Travessera de Les Corts; de Barcelona; el senyor N. Ma. RuDivendres, dia 15, tercera 1 últim&
Borsl del mati
de
Servei
del
cap
arqaltecte
bió,
comconferència, tema: cEstetica clentfes
Cabestany
de
lel seve:; constitucions. Pr1mo de Ri· aquells a qui les Corts hagin negat 1 que el carrer
Conla
de
plaça.
la
entre
prengui
y su apUcación ortodónclcaJt.
fica
Misenyor
el
1
ciutat,
Parcs de la
Nord, 42'00 i 41'80 Alacant, 35'80,
w-a - afegi el senyor Sbert -- va. la. seva confiança; la reforma. COllS1s- còrdla 1 la. Travessera de Les Corts. quel
A més pel dissabte, dia. 16, a la
35'90, 35'70 1 35'85; Ford, 265'00 t
Aldrufeu, secretari del Jurat..
Que e.s modifiqui l'acord del 19 de
teiX senzillament a afegir-hi poc
recolzar-se en el ret.
nit, s'na organitzat en honor al doc268'00; Gas E., 116'60; Hulleres,
MEDALLA D'OR (EST RAN · tor Blanco Fernàndez, un banquet
El notable conferenciau :::.:udel.x la més o menys, que aquesta negació novembre del 1929, en el sentit que
45'50; Explosius, 128'25 1 128'60; eo..
doctrin:l. de Sohmlt, prestigiós cons- de connança haurà de manifestar- la secció de l'antic carrer de Slcilla.
al restaurant «Pàtria».
lonial, 36'00; Rlf, 65'75 i 65'85; AiImpressió
GERS)
ttuclonalista que ve & recolzar d'll· se en la forma establerta per l'ar- compres entre el Passeig de Ribes,
gües, 193'15, 193'36 i 193'25; Tramope...
feren
es
En la sessió d 'ahir
Fou concedida al roser «Feu Pervies O., 28'00 1 27'75, i Montseru manP.ra evident la te.>l sustenta- ticle 64, és a dir, que es necessiten es digui de «Wellington», 1 la segona
uns formulismes molt rigorosos cinc secció del mateix carrer, o sigui la net Duehen. Obtentor, Chnrles Ma.- Les beques de l'Escola Nor.· racions, amb els deutes de l'Estat, rat, 24'00.
rer Talor de 2.146.400 pessetes noque va de l'esmentada. carretera de llerin de varecs (França). Editor
ta. ;,,....
d'antici Ió c1n
contra el laïcisme de la. Repúbli- di
ll'..inals, i com es pot veure, la quanmal de la Generalt'tat
•
._. ...a- Ribes a la. Travessera de Gràcia es
quan
pac •
es
Borsa de Ja tarda
tita.t és ex.fgua.. Això bo fem cona.continua dient el conferen· tures per a començar 1 finalment la retoli amb el nom de «Sicllia», que Pt>r Espanya, Pere Dot de Sant Feta Ran estat concedides amb càrrec tar perquè es vegi la manca de nellu àe Llobregat.
r!ant - h1 van les refonnes propo- majoria abSOluta dels díputa.t.s que és el seu origioan.
Nord, 42'05, 41'65 1 41'70; Alacant,
al Pressupost de la. Generalitat de goci en aquest s~tor, per la qual 3ó'95, 35\lO i 35'65; Rll, 65'65 65'50
Que pel termini de 20 dies, slgutn
formen el Congrés per a poder tlsalles al.> artlcles 26. 43 i 48.
cosa les cotitzacions han tingut molt 1 65'85; Explosius, 128'25, 128'65 I
MEDALLA D'OR (NACI 0 •
Però, tornem a ésser a. la. farsa, rar un Govern. En canvi, perquè el exposades a informació pública les
Catalunya 1 per al curs 1935-36, les ~ca variació de les de la sessió an- 128'50; Ford, 270'00, 269'00 1 271'00;
NALS)
1.1 crespecta. l'art. 3 que declara que Govern vagt tirant en té prou amb antenors propostes, perquè puguin,
Montserrat, 24'00 I 24'50; Pctrolets,
~~b obligacions Municipals el ne- 5'65
Atorgada al roser obtingut per Llo- bi,u~~ósej!e~~~ pessetes o.ls alum!'Eatat espanyol no té religió oficial, 1a majoria relativa dels dipuWlta que fls qui es e~ afectats, formular
i 5'80; AlgUes, 193'35 i 193'25;
Nova u Tort Nadala Al goci també fou de poca 1mportàn- Sucres
renç Pahissa, de Sant Fellu de Llo- ne.s J se
C! oportunes rec amaclons.
per bé que aquest article é3 el que aquell dia vulguin ésser·hi.
0 ., 35'25; Tramvies O., 27'75;
IRREGULARITATS EN LA ¡ orega.t anomenat «An~nia Pahlssa», ; 1 ;al!~~és; Joan ~tas Oliver; c~a., per la qual cosa repetiren can- Rulleras, 44'75; Colonial, 36'35, 1
caracterttz!' la República des dcl En acabar la seva 1nteressant I
. n~~ d VlS la maj~r1.a de les eiWSSlons, ex- -Tramvies P., 48'50.
So'é s
t assenyalat amb el nwn. 99 del pre- r
RECAPTACtO
punt de VISta rellglós. A lcs «Actes» documentada peroració el senyor Anagarra, ~sen a. t cepte l'emiSSIÓ de l'any 1922 1 Ex•
lmona
sent concurs
del Papa Plus X es diu que l'afir
Pallarès Rull; Maria Gené Roigé; 1 posició 1925 al 6 'lo, les quals asso·
En virtut d'1regulariWlts descober- toni M. Sbert fou molt palaudit 1
•
.
hren ~ puja d'un enter. Les DiCERTIFICAT DE Emília. Dagà. .larbona.
PRIME
Borsa oficial
lll8CI6 que l'E3t.at no ha. d'bon?" felicitat pel públic que emplenava la tes en la. recaptació d'arbitris indiA raó de 1.437 pessetes: Joan Es- p,ttaclons solament sostingudes.
DE
MERlTR (RESTANT
?éu ~podb cals c~lteò és co~tra~Ja. sala. ó'actes del Centre Catalanista rectes de l'Ajuntament, l'alcalde inru
Montserrat, 24'50; Cbade, 425, pa.1
El negoci estigué quelcom més ritat; Cbade D., 81'40. paritat; Cbaclasans Esteve· Alfons Soriano ViaL'ANY PASSAT)
ten, senyQr Jaumar de Bofarull d'aer : er ·.. ara a e- d E.squen·a.
Déu To
animat, però sense vanantl! a. le.s de
.
. '
.
cord amb el conselle.- gestor regidor
Qfo ja no combatra el laïciSme, PuiX
E., 81'80, paritat: Aiglit>s. 193'35:
en els s~tors d'obliga- Filipines~_
cotitzacions,
JauCarbOnell,
Padró~
Antom
Fou concedit al roser «Arcb. Re- r.a,
a'Higiene seny~ Vlza ha donat ort.U accepta l'art. 3 de la Constitu381'00, operacions; RiC,
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{{
n
Obres de perllon¡:ació de la co- Orchestra».
çue també representa un fort atac

*

lliUSSOl~·s

JA Ulli E

COMERÇ

•

~1

FINANCES

•

LA BORSA
*

I

I

I ·

's

!iJ .

j

R
),
\\

Ant.
IH~a..

de

~1

J:t ......... .

t

~daJuoa u •¡, .......... .
Barcelona semestre ..

25

ol~

o .........
o ........

b1 2,

I

IS """"

bl 2..
.., :.;¡

1

...1 2;,

1

F' ....... ..
O 1 H ....... ..

l'erp l!:r~., t

•¡, A ...... ..

8 ••••••••.

•

•

•

•

o .........

••

••

•••••••••.
1.)
11: ........

I

I

~

I

p ., .. ,,.,.
U l l:i ....... ..

rut • .,,

A ....... ..

liiOC) l:t ........ .

•

O ....... ..
Alz¡l I
<lr\ C O •¡, A ....... ..

11100 ts ........ .

•

u .........
u ........ .

:
•

•
Amoni

lC ....... ..
P ....... ..

1•

l. b •¡, A ...... ..
ltl7 l:t ....... ..

I

(,) " " " "'

•

a; ""'""
~ ........ .
ò •¡, A ........ .

u .........

•

,

4morul.

1926 b ....... ..

•

•D bll
1W 8V

hO

.o

lWiíCi

1UCI -

w bS

Wb6

1Uú

..2 GO

92~~

o ........ .
"nllttt~ o
' A ....... ..
I 111:11
' lm teDBe ~ ....... ..
DOII\one (,; ....... ..
'
u ........ .

'

1111:.:.
1111 ;,5
lú1 .li

112 /:J

I

•

l~ A
1:1
•
(;
~~ 4
A
1
H
'
Aa:tòr tl\ 11 • ' (;
I

11118

•

u .........

•

u ....... ..

i

ur
!:!:ls
.....,111 Clt

!Je\lc.
lleur.e

....... ..
....... .
. ...... ..
·· -·••• ·

.........
" " " " '.
A ........
l1121i 1:1

1

.

....... ..

~

.
........
" ... " ..

1'r
t=aurena A
¡. Trlllur~:r'- ts'"
~ ertu~lan 11 •¡,'

A

l.ltute ern,vuu 1 6 •1 , J
llèute ~~et r•,.lan b •¡, t'
~IH.e ~~ t l r.l 'I• t.
~te t ern • 11 11'1•1:1

l

4

lt:! 'I•C

IW~

1111

2.>

~~

2J
16
1011 61.
1u1
1~1

~~

IW~

" o

Sous Herui'Uia

. .

04

1:.
lio -

oo-

.,

I!.Wpr AUS\naç U •¡, A
ts:wpr AUSl.l'lac.: G 'I• ~
i!:tupr Auat.nac 6 'I•

OU

IU llU

61 5
Sl 60

1>7 t.O
o7 1:.
Wio:>

1111-

1>7 -

1>1

cG 7::.

Norcl

•

101 Sc

tio.rcetuna. 11 Wllluwo ...

101 35
101 Sl>

14 &O

~ ~

g _

7

CIO

QG-

86 ~

b2 -

6 •¡, liiJO..

I

ProviDCIW&

1lt.l -

11 .,. 111:.!6...

•

11.(1 1 ..

85~

IISW
85 2>

IOU 116
1..U Sll
101 2:>
1~1 2l>
101 2:>
101 80

Mancomunitat 11114 ..
.Mancomunu.a.t urAO ••
caaa er6dlt Com ......

t

•
1

•
I

Barc:elona. dlVertM
<1e a.clht ............
<1e UIJOD Uuael .. ,
de sevtua e. u
a. lC....
I

a. P".
I
• oe t'arra&Oila ,_

I

Valora

QUI

••

cotltttn

oub llot

-

•

•

•

I

I

•

•

• o

b .,,

l /:I•J,

Loca.l u 'I •
• creatt
• o l/'1. .,,
•
•

t>anl. Joow li .,.
Auo....ua I &llt JO&D .. .

•
I
•
•
I
•

88 7~

1C4 65

1•11 116

ve-

.us :.o

10j :.0
I~¿

6(j

111

1\lll -

lo:J a
10ti 6tl

AVUI

• <.:ent.rUL ú Ar&aú •¡.
E'

to

u. uesL Eip&uJa a·;.
c. l:&ewallera e •¡,,,
e t>ecuudarla .........

Orao Metro 1112:.1 11'/•...

\iran Metro

lli~

tl •t....

1112 1:.

Ant.
Mealua a t>atawanca...
MtlLru¡¡ullr.a fraus 6 •1.
UrtlUbe 1\ 1:1 U U b F ...
vreWle u 1 ti pnur. ..
f. U darrla u •¡, .....
fàuger a f'e2 6 •¡, ......

-

~t ~

;Aw

01

v•
w

..C.

I~

:J;»
Qo .:.

UillollliWII Ua.s l:luOS
CI Ele<: 8 '/•
Awer d Elec 6 l/~

t>.:&p
nl&>l Awcl
,~ac¡,¡

51 ....
5161 15

w-

c;uecg
Uler¡i

¡:;uer
I!.UCl

l!:t>re. l:klDa
l' 1UIO li:IIIC 6 'I•.

64au riSiiW& SDer
ll.lec CB.taJ. (I • ¡,
I!.Jec Cal.lll 6 •¡ ,
t;¡ec cat 6 '/• Ol
6 •¡, 111:.!11
l:laec.:.
!!;Iee. e 8 ·¡, lila;¿
1!.1~ <..: t:IUQ8 11111!
ll:lec C dollll IY:.I4

c.

e .,. . ..

, .. llloo

1" -

wa:.

~u11.11 Ke11u~

M1:>

r:ore .. .
uevant-

IWa*JIUS Llevau' 6 '/•
a 't:lec. 1 ..er
::>e~1111iua Cl' t:ltlC. 11 ser

/:>UI

::.evucaua

W:t.~

111-

::>eVlllaua d'Elec. 11

86-

tlDIO EI!'C~

~
~

115 1i0
1114 1110 6:.

1112 &..
7:.
1111 25

w

Cata.IUOJB

r;uus~

71 -

1114 /:J
~

-

rJ -

l.ir~

4112:>
b22:>

l"r&ui~Lee 4 -¡, ...

Ural rramv1es CI ·¡. ...
ElXIUillll& I Ura<.'18 t 'I•

4 /IIJ
11M/

6-

10 w

Lrawv
l nun v
lraJUv

Andre\1 ,_,
tiarcc.loua lll!lS
ttarcetuna lllaO
l"ntwvle& tielllla 6 ·¡,,..
t)t

Tramvies Omnooa 8 ''·

tu w
1213 -

111l.D6atlau"'--a

t ,,
rnwS&LUwt CI •1 • urm
lranSliUaot. 6 •f, llll:!
l'raus fi 11:.1 '1• tiiiP IB~
ll'llUS 111/'1.'/.cn&lll:o!.J

1>160
11 15
fó-

rransntmn'

83 75
88511

6 •t. 11128
rransauaut ó •1. lll:tti
&.ua 1 ntu.swe<llt 6 ·¡.

11

a•at Lte•snt tl

•¡.

111~

es

1
O UUICS doll8
r ..w a Uoll!ti ~eo t1 .,
.\1ll¡¡11L.t.CW!I «ll.i t>liiUI

103 - úvLel
.... 60

ttl~l

UUIItlb

auu..rll
108- Ulllltlfll

I

.........
I!.51JlWJ(lJO& 111~4
•¡ ,

tiobiJ•lll~uül

~Yala

!11.10

1151 25

111 1111 1lla ~7

-

~~~ -

t'OL!IIilla tiuna Ï '/•
l'fiJO UCLCB t'UttlU 111\18.
::."n ::s • u ·¡, .........
ICieiOUIC8 b l/~ •¡. ,,

104 -

104

1~

11Al 5v
~D 00
bl -

ieuenu M<Kierna 7 '1..
un1o Uut.oucra U ''• ...
U UIO l:iallU\Il'il Q U e 'I·

llaJ.eo Mlllnrt'l< Urll&neF

1U2 -

107 &8 60

881í0

10J 102 -

104 10J -

lOS•IAI 2:1

l' . l,;, U111.Wt t'tlUUeu..
t UDICUilil lllloULJUk: ...
l1'1W117 d&rc.: ¡¡ret 7 ·¡,
1 l'DUI• ban: Pntl U •¡,
{ ntWl' t;LI'(; Orauaàa
l\lgUell VlllPUCia Plet
t:atuuwa ON a U ......

Catauwa l.iaa •

Calollltwe liU e

/3 -

16 -

6G 511
110 811 -

!17 -

tllap

AWII.I
AWal

(;,o

~

~

a u

ll:~eç,
~tiC: •

i;

lllltiiiWt:ú!J.ert&Dla

~IIC CI'ISiiiJUD!III ,,,.,,.
dllllc ~>n <l ~Ja ...

l:lllllllll. oAsta uaw ora...

11 11~ W15
91 a
86 bO
1W -

AWtll

AI&\Jell ae1 uooreca~..
!Wec. IJu L.eOoD • ti~..

9d 711 50

11 11 -

t1~

o:s~&U

61.1 -

lll ......
f 11 '/•

17 -

11'~-

t:111a11t aAs.Jnua» urat..
t:IUJI:Ot &l:)auSOtla ord..
u at)¡wso¡•• oral 1 •¡,
l:IUII
U\JUSL

ti. A

, , , ,, ,,,..

(•erruV18J18

Ut•Ot:rtcs

1

leutaoee ...

I!Js¡uu$'a luaustrUU -··
Unroun! a.letaHIClll """
...... .-...
f'OQleUt 0 Ubr

1

1

go_

1141 50

116 ~

18410-

PREUI

118115 )IQ 75
1114 -

PREUS
I'A RittE&

116 -

100 60
ll:l o0

1111 -

D4-

lj8 -

117 2:5
103:.;,
1V;l /o

llU119 -

102 -

:i.t-qo ......................_.,
.:U~tllla

1i5 b8 2:5

81

tenra) ......

17

crurça ........................

eo

.utJCaJ

02

ourren' ....... ••••.

67
······..
·· -···
'dem eal.r'a
62
_,,_,
..............
'tti¡¡IO
Preua ftl Ptee ILI 1110 QUII08

119 60

8860 t\t&¡'O •••••••••••••••••••• •• • .

1CJ5-

ll6 40 -

I 03 ~7

-

105-

Gol 1i0 1211 -

45 111 tOO 19.> l/6 -

1Q3
125

l"arrne d'vr<le ........... .

GO

li:st.ran&m'e8 ............. ..
\111.1 lclf'ell ... t . . . . . . . . . . . ' • • • •

103
108

..
t4

74

'\llORIU!llil

··················
··················
•• ..................
··················
.. , ..,,,,,,,,
lt

I

25-

111 -

112 -

\27 -

Ur¡¡ell ............. ..
Escaiola. 4Jl d&l USla .. ..

185
128
61

41

711
64
48
62

1®
114

,.

go
78

13 -

\IXI
80

75
64

ttutttlett•••••••

68
68

,~;:''.:::::::::::::::::::

100
12
113

•

I ~,,,,,,,,
I ~XIe&n..l "'•••••••••••••••·

t'r

en Dt.cs eta HIO QWIIJb.

l'ave~> Anoalua&ll .........
ldem l!:a:l..l'erull.cluna -··
laew tolallorca ............

f'aVOIUI AUdaJuala ,,,.

lllem Ea:t.rewawura .....

Vecw Auaaluaaa .........

4660
4160

88

115

120

44

4¡

.o
48

47

44
44

46
45

4(;

41-

43

l<18UI tlltl'alll(erel ""'"

Era

1)&11 .. ... .. ... .. ••• .. .. ..

ldem r.stranaere ,_.....
Uw-z:ea .......................
Pesnttt eeuangera ...... ..

Ideo l)&&a ..... .............

Wenuuea &nO&JuSia ..

!dem Sl!.lamanca _,,_
P ALLA

AIIIU.Io

1

42
42

42 50

44

118
42

115

110

1211

43

10

I "I

AL F ALS

l,& ..... "...........

All&.ll 41.• ····-•••••••••••·

CIGRONS

so -

li~ 103 SO -

OrdJ.

LÜtaUMI NOSU

..·····. •6841
-·············
....................

aem tsetect.aJ _,, , ...

4ó
48

ldem 1.1&18 ................. .

60
6G

~~
l'reoca'

86
05

ldew Mau ella ............
Moreac l'tata. olepcm .. ..

so

•••, ...,,,,,_..
0
loikJret ......... ................ ...
i rau Ja -····••••••••••• •••••

-····-·················
Prat
- ••••••••·••••••••
V41~

60S -

lD

I I

OROI MORESC I CI VADU

MON GETES

113 40
118\22 liCI
/IJ 141 -

18

A1cnut.a prlm.l ....... ,....

ARROSS OS

~~I-llOC

wo-

20

Seaonet ................ -...

Preue &b Otes ela UJO QlUlaa.

81 65 ó-.JC.~JOil ···· •••••••••••••••••
,detu e~-········

48 71-

21

Clvaaa l!ò:nremaoura •••

60
60

114 liO 118 liCI .Ja.steua u:urrentJ ......
413-

65

2!1
Num :S •••••a•••••••••••-•·
25
t 1..········"···········
Num
¡¡¡,ea ela 60 QWIU6
t-u¡o,,

60

.\l&UCI .. , . , , , , , , . , , , . ,
Na~~;~a.rra •••• ••••••••••••••••.
~'eueoee ..................... .

IU/ -

ll-4 f b

GS

58

23
22
21

!12

rercer-=- ......................
.... ................ ...

~uar~

6Q

60
líO

84-

4 11 líO

4J 60

go

21
20

t)egonea ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

18
17
15
14
Se¡O ....................... ..
Preus eu rai.S ¡e uuart... ' "· 11.1 u tres

..:o.stetla ................... ..
f!:ztrellladura (correntJ
Ccrutxer)
lcJeru

Jrgeu ··••••••·•••••••••••••••

40 -

11.16 -

86
62
Iii

BLATS

114118-

116 lliS-

O UP UL LE!
es

loun-ent) ......

l4

84 -

lfNIUiiU I8 1i

AGfoltiO•

D4 -

rerrestre...

155 -

Mercat de L l o tja

lió -

~ 1Uò -

b2 -

61 -

MaQulut.rla

87 -

MunupvU l'etluUii _,, ..
t:;aunera Catalana ptes
l"ele!Oulca 7 ·1. uret
leleiOulca urdlDI\fl&<
OnlO saunera Espanya

8885

100 15

Sid -

•>llU

1U5 ~ <.4U-

66 -

113 -

Ue UODI

8eQ _

Avui

114 50

Ut.f',¿

Mil LIIIIJOII t.W.IIl

1 abaal tolU¡¡Int:.:o ....,...
tlllillllUU l:kllllll& .,.,.,.,.
dULttl tU~ 0 · 1. •••••••••
IUOUI!trtee Agrlcoles ..

Ant.

Avui

Ant.

1HS 60

,\laUtiU·t'IU'IW tl /.
MauutacU4ttoot ae ::luro
..llU lerr~ ':lar U · 1 •
..!
101 &,

86 IW -

104go -

•¡,

CI .,, lll:l.;,

l'QUI

Git

IU!) -

l/~

u ·.t.· ..... ~..

A

a Ul.llea

row

1Ul -

1Uil 6.1

1-erruv ó

U Uf.ll<>*' Ci 'I•

I'OJ1U

62 liO
U5 '·'

::s

6 'I•

tCJW CI Uo:'tlll 4 l/~ 'f,
roUI d UUlttll o 'I• ......

11:J -

100 1114 60

t'U~IIU80 . .

\Jolur&ul.lf 1 llXIJlue 6 . ,
~111 1 r lll Aruw..Ua.rl

rramvtet

ll21i0

,

t;lltCI.HJ Me~ lí:bre 6 ' I•
115 /!> M liDIUiiOO b ¡, ......
115 7:a WIIJ a uores l;eQ 6 •¡.
11..4 :.:¡ l>liUIIj lDU Ar8110D 6 'I
lliti ~g t.lill UllriJurlt Mtt~ U •¡,
1u-A r~ CUUIIl.l U(.;CIOD8 l!.le<l 6 ·¡

1UI

lVI 26

<..:au 1 Ke&llllts

6tl

::: 60

6 ' /•
lS .,.
,'\¡¡¡ucs lSolro.:ewua t 'I•
1\lt<UW l$all..'eloua 6 'I•
Al~ Uca l:loucetuua G 'I•
Al¡¡ues ~cewua8'1• D
<1eJ•eral tte¡¡II<.UU& 6 'I·

t'rua rr'Tc. Mol.r. 6 ·¡.
t>ra t·ur M tsooe 7 'I•
Pro ror M 6 ·; . 111:-!a

Uuuat

tul -

pg -

wuw 1 t-urca Llevant...
Maure..aoa Elec U ·;....

b.>-

<.,;au1JuW1 ttclflll 4 l/~

1CI.i 25

t.Jectnca leuecue 6 ·¡.

e

l)!l3:>

31111511
41 lliGO
UllO

t:uer¡¡

()()11.,

t;¡ec I Ü8.8 U:OOD
ALsue~~ dar...e1ona

w-

¡,;, /0
bil 7"

llliO

UJ<IV
Cwp
l:d1ec¡
o:.ue!ll

a ilaeÇ

t;lec:1..1'1<.11 <..:mea

¡,a:.,¡

o-

U 8 '/....

Uas H 8 '/• •

tiJSV AUICI

·~
ill2a

"\ShUJO 11 •¡. UUti
1110- j\:fiiU>Q I .,, ..............
o\~IIUICI tl '/• 'VlUalueuga
t\:11uua b .,. uoraova..
Auxu Uvus •~tiJIODI
UUWI) AUIII Ou f'. 0
110-

\Jrut>.

L'iHill;;.u&

r.t ""

104 75

•¡, vn:lereo~

llU 7!>
6b -

bt b.!~Oi>

911 •

68- 1\SUlua u

úllll.:etuuel!li t:lec' 111:.111
U&lllll d'Urgell ....... -...

;4M

t.4 /3

52 -

O •¡,,

AVIICiiCluW. t.IC\o

GuiOllla Uuell 6 'I• . ..

CataliUJa ua..

IN OU

22 -

bf -

Avui

UOIIPUIOPI lnauslrlal~

1112 25

un a

~lect

\oiLI.iUIU18 UWI U ., • . , , ,

IU /O

Ant.

At¡¡Ueb Valf'UCI8 6 '/....
~aJ'<.'illUDI!lia t!lect 1111\1

t:a c.alll11& ou ¡¡¡ .. ... ... •
Uat.ati&.Da OU ~ .........

w-

AVUI

44 -

Al&ua 1 Canala
Gas 1 t lectr&cttat
bJ dtgues ae t1ue1va u I ·
~&lcewueaa

IWt ..
107 -

o. es .,......"_

11107, 8 '/• .. .
I tioba.dlll&J.
I
111111 b ' I• ...
J
IJI;¡(j 6 'I• ...
•
r u. de cawun7a 6 •¡,
tl .,
•
•

1Ul16

~~~-

/li

a

10'.1 16

111& !11..

.a e:a

~Ull

¡¡,

~ /~

O I 'I• ........ .
8 4 1/ll ' /• ...

Ouuc:\ee .........

D~

99 -

:RI~

•

l'

lill-

b~ /a

l:lo<la. ..
Corfklva li •¡.,,
1
Bada,Jua 6 .,....
•
a.uóal U80f! l . • vartable
1.& li •¡, ......
•
~.· farlable..
•
:1.& ~ 'I• .... ..
I

~

11.11 ):>

·1· ...
·1· ........ .

v:.~

~1864,.,

1

11.2 60

lw:.;,

t

5v

•¡• ........ .

Frlulça 1878 ,.,

I

efocfe>

O

a•
e •

H 6 lJ\1 •¡, ...
1 CI 'I• ...... , ..
J 6 ., . ....... ..

I
I

116 -

&

a

•

IWlli-

11.15-

..a.• .•

.. 6 ' I• ...- ...

I

lli liCI

.,

6 1/\1•¡,

•

•

118 w f5
i1 -

Local 6 ·t.IUilt oer tou.

•

•

r·rwça .... : ..... ..
e 'I• ...

6la.r a t>an t.a.Doer
tlo..laCaD t. 1.• wpoteca ...

w -

wt.er1.1rv b.,,
l..lnerprv 6 •¡

•

::.<.11(>91& .... ..

JllUJt~o

82 GO

1w 15

.;ré4U lAx:aJ 11 ·¡, UI~
tlOI.I8 bpue lntern~~e ..

a

Alwausa ..... .
a1wausa a VaJ.eucla ad

eu -

11.!-

•

~-· nlpou.ca...
bL¡¡ut.eca ...
a.•

VIWUD&

•1 -

ó .,
8 •¡,

•

•

I

·¡.,.,

t.~~V<;:cla.le

I:>

ta~

101 -

~..:e10uaa

::>e&QVI& a 114e<.tlna
'\li~ Urll!ll 1.• ILI¡¡u l.t!CII. , •

1160

üanc Wp a·Dp.• .. ·¡.
101 16

•·· a

!~oro es~.;La
l:l \'&lell(.;lalJCS

75

~

1

t'noc

• untea lt' Oor .. PubiiQuea
Pon ttarcewua twoti ...

•

•

Jec.:~t 11

-

1

•

L..elaa a Heus a .,, ...

6a -

tene e .. .. ..

1.•.
a.• e a 'I•

ll.•ea ·1•

•

•

lrJ Ib
/Y -

•

lléne d .. . ...

t

fUnMI&lf lll
~ ·¡,
CII>IUlf&

•

a:.

...5
1>6
t4
1.4
Sid
1111

b WlllUWI , ..

I

•¡ , Oo&r.a wca...

a ,.
•·· a. a 'I·
•
•
t:.sP t'ampwna a 'I• ...

'"
o¡¡
/S-

~~

e

•

•1

f1 -

d

•

•

81-

111>
~~(I

lwp Marroc 6 .,.
&nprst. Maizen 6 'I• A

.. -

W>tlo85
14 1J

e

•.to•

t,;ea,

Ib Oli

111

e

•

•

0404~I

I 11111pg bO I

Oeut.. 1 Obliaac10ne
.;eQule& Ar¡¡eotluee _ ..
Ibi>
l!:mt>l'eet ~eutill'/• A lC'.! (j'.¡
..., 1vl /a

Antlaues 0 1putac1ona

21111111

IOU 2:>
lli 16

111:¿7

València 6 •¡• ............

60

hi! 100 11>

E.llt&llllll.a

Uàdlz o l/:.1 •¡, lli~ .. .
Màlaga 6 'I• lll:¿;j ..... .
Màlaga 6 •¡. W:lll .... ..
Sevilla Ssi)OIIle!O 6 ' I•

IW 2.;;

11)) ~

Ulat 6 ., ....
l!:lJtarupla 111U7
Elxampla llllJ

•
1

WIIII

11041.
100 2;,

111~ ()·¡ • ...

t

IUI ~

Q4,i
1>5 '"

l!:llpol

l'*:ll:l ÜlliW!Io
19:.18 p Ftç

•

1111 lli

IIVW
IIV-

lll:l'l.

•

1

10U 1

¡; ....... ..

111~

lll:¿b l:laJ.We.

•

1t.Al 1-

'

lll:ll
111:.11
lii'Jb
111<!6

1:1 ......
6 ' I • ...
6'/•dC
ft ' l• ..
6 'I• . ..
6'/, ...

•

•

l.oaC ....... ..

4la!Crut o • r ....... ..

111~

I

IU.. 15
hAl 1;:,

u .........

11111 1:1 .... ..
111111 l:t .... ..
111111 l:t

J

101 2 .

'

b/-

I

1111:.5

'

llWPI
llllU l:t ..... .

•
•
•
•
•

11275

1112 16

II.AI 6.1

I

uua 1:1

.;ruJta Cl'l!.mlS. U •¡, ...
lildro¡ràHca Ebre 6 'I

OO:.l>
O/.. 1:>

•

,

11118..

8Ci 'ex.

¡;,bí,o

J

111111:>
lli!!:;

11: ........ .
'
¡¡. .,,.,,,
~Ul, O •
f, A ....... ..
I lU27

' lmU<:mb ~ .........

Ant.

Valon amb aarantla lla l"qtat

111oee .... .
l M U .... ..
11110 U .... ..
191:11:1 wnpl
1111~ ¡; .... ..
llU~ P .... ..

I
1

~

un :w

101 111
1\Jv 6o
IW bw

& ....... ..

19

1W 25
lW .5
1W 2:1

'D 7!>
"" lb
1011 100114 Ib

1' ....... ..
&milrttt
P l. '/ A _ , , ..
'
tlr.18 ü .. ..... ..
•

•

•

~~ 11:>
11a bb
11911b
lli 1:.

u .........

o ....... ..

1110tl A
liNtl I:S .... ..

1

111166
Wllt>:>
llllbb

1wl
11h 16
101 -

I •••

AVUI

AJuntamenu

•
•
•
•

1

Ant.

·-

l"t'ttal

1Dter1ur t •¡, "

ANUtJCIEU A lA HUMANITAT

j

AIIUI

I

NOti.CI·arJ

j

lfANC A

I
I

Paua d'Urxeu ............
!dem curta ...............

b
2 60
2 6<1

Preus eu otea ela •o qWIOa
G ARAOFIH

Castcuo.

a~ra

...........

Etvtsaa ..................... ..

MaJillfCII " """""""""
Ml\tatern ,..::na ...... , ..

··
ti.c.l!a ··········-··•·•••••••·
negra ............
Vlnaroc:
k'l

~

21
28 61.
~1 OC.
tO
S:S

m!B ela 4:& amit$

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

Rep11 blicans! Llegiu I_jA HUJV1AN I

AT

la huinanttal

10

!TIYOLfl
2.• SETMANA
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Darreres
projeccions de
l ' origen de l'home i
de la vida. Aquell
film U. F. A. discutit

EL CINEMA

t<I>ILIIIIlWJ~

La

DILLUNS, NIT
Solemnitat
espectacular

L'èxit sorollós d'un film

«Don Quintín el amargao»,
•
al ctnema Capitol

Director~ Lluls Marqu1na. - ' presentar acl. El cinema li ha donat
Obra de Carles Arnlches i Es· ara una forma nova, l'ha adaptat a
tremera. - Música del mestro les seve¡¡ necessitats extreient-ne .~e
Guerrero. - Estudis de C. E. partit extraordinari que havia 1.:
A - Intèrprets: Anna Maria sorprendre als que més confiaven en
custodio, Lluïseta Esteso, Al· ena. Hi ha moltes obres teatral<;
fons Muf\oz, Lluls d'Heredia. que en ésser traduïdes a imatges
Erna Rosi, Isabel Urcola i Por- cinematogràfiques perden. la. majori;\
flria Sànchlz. - Ed ició: ((Fil· dels seus atractius I pnnc1palment
mófono, s. A.ll
el seu espent. Ací es dóna el cas al
1
Un altre esdeveniment
· revés. Ací l'obra guanya formidableUn espectacle n1agnlfic. - Poques ment: té una vitalitat que el teat~e
vegades ben poques vrgades hem po- 1 no podia donar-li, 1 amb això és forcinematogràfic
gut presenciar en uoa sala cinema- ¡ Ça més convincent. Re~ulta, en ft.
togràilca un espectacle com el que més completa. Es a d1r, que hom
es donà ahir a la nit al cinema C!l· n'ha fet una adaptació realment adpitol, arran de la projecció. del pn- mirable, . hom ha ~tablert un gui.ó
mer film nacional de Fllmofon.J, que hav1a de possibilitar extraordi~eDon Quintin el Amargam>. Ens re- nàriament l'èxit.
.
.
ferim a l'entusiasme del püblic, que
El diàleg, - Cal reconeixer, pero,
en acabar la projecció li tributà en pruner lloc, que el més destacat,
dempeus una ovació xardorosa, una- el factor principalment creador d'a·
nime que sincerament ens emocio- quest èxit justificat, és el dialeg.
nà. Fora del cas de «BÈm Hur», ma1 cenyit en el film. de la major maneno hav!em vist el públic cinemato- ra. possible a l'angina!, té, però, U'la.
gràfic demostrar la seva satisfacc,ó major lleugeresa, una més fresca esLa història veritable
I de Ja forma vibrant, esplendorosa 1 pontane.itat. Es força cinematograque ho féu ahir nit. Com en el cas fic. Tenun a «Don Qulntfn el Amardel conquistador
d'aquella. memo~a.ble realització de gam> un ,diàleg p~ivUegiadament ~n
Fred Niblo, dif1c1lment es barrara certat, dlver~ldisslm. Tot ell és cud'un imperi
de la nostra memòria aquest mera- rull ~·acudits, de grac10sos . ac uvellós espectacle espontani del nos-¡ d1ts; es àg1l; preguntes 1 rèpliques
tre públic, el qual ha demostrat que , es succeeixen amb una mena de so
sap correspondre merescudament als alegre. I, especialment, concorda
esforços tendents a l'elevació del ci· amb l'ambient en què l'acció es des- EDWARD G. ROBINSON, el gran actor a ~stament apreolat pet Pllllllo. en el aoble paper que enoarna en
nema peninsular quan aquests es envolupa. Ambient madrileny, ple la produooló warner Bros cPaaaporte a la fama», que pròximament vourem en un del's nostres més popu•
tradueixen en magnifiques realitats de plntoresquisme, dins dels qual el
lars cinemOs
a l'estil d'aquest «Don Quintin el ! castís del llenguatge té una gràcia
l'emoció de l'autèntic
AmargaOl>.
realment notable. ¡Llàstima que molla grandesa de l'epopeia
Cal allunyar tota ~revenció. - ti:n tes paraules, molts acudits no poden Efectivament Jardiel Poncela ens DES DE HOLLYWOOD
la bellesa de l'espectacular
iniciar-se la projeCCió, no desapare- ésser recollits completament per tot~ oferia al poc t~mps la magnifica. sèguda. encara aquella prevencio co:1- els espectadors en restar moltes ve- ne d'assumptes curts de «celulolde
tra el cinema nacional que justi~- gades ofegats per les rialles escla-¡ rancio», en el qual el seu inagotable
Director:
quen, relativament, una colla de des- tants de la majoria!... .
, humor provocà l'espontània riallada
encerts en què aquest havia calg¡it,
Els personatges.-Els hpus de 1 o- l al comentar degudament aquells films
Richard Boleslawski
hom semblava mostrar d!!-ya.nt del bra són traçats també amb un ~n- d'antany que els curs del temps hafilm certa resistència espmtual. . A· cert molt estimable. Són tipus cos1ts via situat en el ridícul.
questa desaparegué, però, ben av1at. a l'atmosfera. En ella s'hi mouen faLa r omàntica i misteLa trairu\ anà guanyant poc a poc mlliarment. El «Don Quintin», porAmb tot, ? 0 ha estat fins ara que
Encara que sembli estrany el que I mujer deseable», i altres de les sel'espectador; els intèrprets amb llur tat per Alfons Mw1oz, és realment l la carrera cmematogràfica de Jardiel anem a dir, volem assegurar que si ves obres fa sempre el paper de la
riosa noveHa de Stejoc persuasiu aconseguiren campe- perfecte, alxi com els dos personat- Poncela ha començat veritablement. analitzem detingudament els papers dona que sent veritables anhels d'a•
netrar-lo amb els respectius persa- ges que actuen com les seves ombres, En ef~te. «Angellna 0 el honor de que se'ls ha confiat a cada un dels mor, sense arribar jamai a assolir
«El
d1ablo
embotellado»
venson, portada al
natges; els divertits acudits del dià- fent-U chor en les seves «xulerles». un Brigadier», la seva obra més ce- artistes que Interpreten cEl suefto la renlltzacló dels seus idealismes. En
leg l'obligaren primer a somriure, Els personatges de segon pla arrodo- lebrada ha estat adaptada al cine- de un~. noche de verano», quedarem «El sueño de una noche de verano»,
La noveHa «'nle Devll In the
llenç amb la sump·
després a la rialla, i acabà lliurant- neixen perfectament el conjunt. són ma pel propi autor, transformant- convençuts que a cada qual se u ella és la infortunada Elena, ¡ es ' tle», de steyen_son, fou portad!l
se al mm absolutament, de bon força, acurats 1 es mouen natural- la en un film perfecte que pot és- ha assignat una caracterització assi- troba ei> el mateix dilema de sem-I cinema per 1edit<>ra clnematogrart
tuositat peçuliar de
grat, d'una manera podrlem ~ix:-ue ment.
ser pres com a exemple i estímul per núlar a les que anteriorment havien pre estima un home que no corres- alemanya U. F. A.
la "U. F. A."
incondicional. La peHicula acaba 1.el
L'aspoote cinematogràfic.- L'obra a futures peHicules.
presentat en creacions prèvies.
po~ al seu afecte.
L'estrena ~n la capital d'~leman3'
va dominar per c~mplet, I des da- tan essencialment teatral havia de
Aquesta aportació que Jardlel PonNi un sol dels personatges que
Segons. molt encertadament diu ha constlt~ït un èxit fomudable.
llavors ja no havia de passar un deixar inevitablement cert regust cie cela ha fet al cinema espanyol ha interpreten d'apllapersar-sed'idmepolrtèànnecriae Llsandro, en «El, sueño de ~a noche n:Cfu:i~ ~~~~lcF:~bJi:fla~~.Ite:.
Aventures exòtiques, moment alegre, un moment Jòmlc la seva procedència. Val a dir, però, trobat els estudis Fox la millor col- ha ha.gut
uny
g
de verano», «1 amor veritablement presentat aquesta rut al Tívoli
sense el lslmpàtlct subrtaltllatt 1e a que moltes escenes han estat resol- laboració que poc desitjar-se
especial que fins ara havia cultivat. sentit sempre troba obstacles en ell En sm• -~~·. podem d'p que es' tra-rlallada,
e
momen
sen
men
a
sen~
tes
amb
un
elevat
sentit
del
cinema
·
James
Cagney,
per
exemple,
interD
"""
encisaments, malefi...
...
se el trasbals de les més sinceres i algunes són plenament reelxid.cs.
Totes les perfeccions tècnique~ h9:n , pretant el paper de «Lanzadera» seu cam1». e manera que en aques-1 ta d'una llegenda de mariners, dl
.
,
Recordem aquelles escenes de la can- estat posades en joc i la distnbuc1ó (Botton). és el presumit que sent ta comèdia, els que estimaven tro- belles i captivadores dones I d'Ull
cis, sortilegis, vençuts emocions...
La nostra sorpresa.-SI hem d és- ç6 de «Don Quintin» al bar, preses <!;el. repartiment amb els més pres- exagerada confiança en si mateix, i baven les mateixes dificultats que amor tan fort que àdhuc venç la
ser sincers, hem de confessar que amb gran varietat de plans. can- ' tlgiosos noms de la pantalla espa- el qual animat per aquella audaç troben avui dia els enamorats.
oer l'amor•••
mort i el diable. El film fou escem.
nosaltres, ~rticularment, no érem tactes a distintes veus i seguin ca- nyola.
actitud arriba a tots els èxits.
_ _ _ __
ficat per Helnz Hllpert, el conegtj
mlmassa Noptimperlstesquèe~l qguu~~t f~~~~ . da ~ dels personatges el mome;\t
En el primer lloc tenim a Rosi ta Joe E. B~own en moltes de les se<crégisseur» teatral alemany I Relft
.
~
' que h toca passar a primer pla, que Di
d i
in è
ves comèdies fa el paper del pa-, Pot la dona més rica del món trobar nhart Stelnblcker, l'autor de J'esce.
mantingum . en nos.~tres ca¡>1 men'l. ens recorden escenes originals d'alaz, 1a e11e osa . g nua, que e~ llasso. Ignorant els seus defectes aQuelcom definitiu de
un amor desinteressat?
narl, 1, ultra la brillant mterpret.ncll
desconfiança. Umcament exclu- guns films estrangers. Defectes n'hi aqu~ta la seva pnmera aparició. a caba sem re
r sortir amb a.l
a
VEGEU AVUI A
dels dos protagonistes Kate de NagJ
va. era degut al fet que les foto- ha en el !11m, és Indiscutible. Pe· merlcana, e~ demo:;trn la, COnSlde- lngetúOS8 psolu~ó que el salva rnmel
i Pierre Blanchar, està admira bl..
en el gènere fantàstic sigrafies
pub~lcades a la Premsa, ma~- rò davant l'agradabilitat conjunta r~ble ductlbllitat de les Se\es condi- moment crític.
ment Interpretat per tots els altree
cades d acció, no mas~a ben escolli- de l'obra resten ofegats.
I
CIOI_lS per al cinemo.. Junt a ella
T ls ó
ls
h inter·
actors, entre ('ls quals Uguren GI~
des ens obli¡aven, Sl no a ésser
,
. tenun a Enrlque de Rosas el conegut
a li n e pa~~ que a
Ma é
i misteriós
Gab i
tAlo
pessimistes, a mantenir-nos en cerResum - ¿L op!nló nostra? Que 1actor tan familiar del públic espa- pretat en !CEl c1cllsta», «El pan s, Pnul Azais, G.
r o. e
ta reserva.
Importa qua~ el public ha donat la nyol, a Julio Peña, José Crespo, An- yaso del <_:ireo» 1 altr~s de les seves
Amb la mateixa sinceritat, ara, seva aprov~c1ó i ho ha fet de ma- ¡ drés de Segurola i Romualdo Tirado, ! p~~ularissunes colll:èdies. També és
«L'enemic públic núm. 11
després de vist el film, hem de con- nera entustasta i unànime.1 Cal que que amb les seves interpretacions 1 &.lXI el paper que mterpret~ en «El
A més:
:Cessar que aquest ens ha sorprès la donem, però.
Suposo que vós, amic lectcr, ¡renacertadissi.Jnes fan de «Angelina o el l sueño dt> una. ~oche de ve~ano», en
molt agradablement. A jutjar per les
sereu qu~ Edward G. Robinson ha
Considerem «Don Quintin el A- honor de un Brigadier», una definí- el qual persoruflca Flauto, 1 adobador
d 'estar tan familiaritzat amb l'ús dl
fotografies mai no ens hauríem po- margam> com un dels films més dl- tiva aportació de Jardlel Poncela al de manxes, personatge tan humogut suposar que ens havíem 'i'enca- vertlts que hem vist en molt de cinema espanyol, un film que haurà ristlc com ingenu.
b\ metralladora, com un autor amb
lil ploma o la màquina d'escriure,
rar amb una peHicula que ens ha- temps. Es un film popular que segu- d'obtenir una de les més sensacio· En «El paseo del amorll, «Encanvia de satisfer de manera gairebé rament plaurà als més exigents. per- nais acollides.
però el protagonista de «Little Caetados de la vi.dall, 1 altres comèdies
absoluta en molts aspectes: una pel- què té matèria I molt abundant per
san> i altres papers semblants no
que han. assollt gran èxit Dlck Pollcula que ens havia de proporcionar a satisfer.
~ cap noció d'armes i mat no J¡g,.
well hav1a ~ersonificat joves protaun divertiment com poques pel11cuvia fet ús de cap d'elles fins que
Josep SAGRti:
gorustes, al1Slosos de triomfs 1 semLA GRANDIOSA SUPER-cOMEDIA
les poden aconseguir· una pellicu!a
féu «P::ISaporte a la fama», qlll
pre vencent obstacl~s per tal de reaque havia de vèncer 'el nostre lòg1c
precisament veurem aviat a Barceo
litza1· els seus somnis d'amor. Tal
RADIO ESTRENADA AHIR AMB
lona.
punt de vista de crítics i ens havia Enric Jardiel Poncela
el
és el paper que ell ra. com usanctro,
GRAN EXIT AL
Una de les escenes més còmiques
d'unir a l'entusiasme de tot el pú.
ac:;ai en «El sueño de una noche de verade la. peHicula és quan Robinson
bllc.
•
cmema
no»,
solament
que
ara,
portant
el
~
agafa la metralladora en un intcnl
.
L'obra I l'adaptació. - L'obra de
I
(C
llll-.! vestuali propi de l'època s'acce~tua
•
•
d~ capturar una banda de criiJII.
La moda femenina -la m qu1e· 1Caries Arniches i ~tremera és prou Articulista primer, novellista des- •
li .lJ !lt \JJ IVIa poderosament
la seva personalitat~
,·
nais en un soterrani en el qual han
, bella
't t del con~.;¡;uda perquè se ns ocorri a~ ex- prés i comediògraf més tard. Enriromàntica i es destaquen més encara EXQUISIDA, ORIGINAL, LUXOSA... I tancat
a la seva promesa. Robintud d e Ia mes
• mel a
plicar-ne l'argument. EJ;> s~u~ eX!ts que Jardiel Poncela, és ben conegut I
x, ~ RS
els seus atractius.
son
fou Instruït per l'expert congènere humà- vtsta en el seu teatrals a Espanya i a I ~enca lla· l' de tots els públics espanyols que
AKnE
Jean Muir en «El dilema de una 1tln mm RADIO... Naturalment I
tractat,
el qual li digue que aguP.n• · • t
b'ent
tina. són prou del donuru J?Opular, han sabut apreciar el seu ifulgnífic
~--·,
......... w:a-a....,....,_ _ _ _ _ _ _ _....,_ _ _ _""'!!!ll!!
te, el disparador de l'aparell ~e!lo
propi 1 pm oresc am 1 •
1 qui més qui menys l'ha VlSta r"'- humor.
~·
tre volgués disparar 1 que el deiX~
Com totes les figures de la liteanar quan hagués disparat bastalJl
- - - - - - - - - - - - : - ---: 1
ratura contemporània, Elll'lque Jarmetralla. Robinson es posà neniuo
- · """-""-"'"""' eis Lister, C. Aubrey Smith i Cèsar die! Poncela no podia deixar d'aparI s'oblidà de deixar anar el dispa·
Romero i, a més, setanta i tants ac- tar la seva coHabor ció al cinema.
.
radar.
tors que interpreten papers d'impor- La tasca portada a cap en els estu- 1
La reacció de l'arma el féu apun·
tància.
dis Fox de Hollywood ha estat prou
tar cap el sostre i Robinson es ba-lli
Aquesta producció de la «20th. Cen- destacada perquè tot el món cinerallava amb la metralladora, Ja qu
«Ciive de la lndia» continua tury» és distribuïda pels Artistes As- matograftc es donés compte que ullançava Ininterrompudament I ~
saciats i s'estrenarà el proper dilluns questa collaboració no podia quedar
Ullll. velocitat fantàstica, més I D1 ~
la noveHa d'amor que Ronald al Coliseum.
I!imitada a aquestes activitats.
projectils, tractant de mantenii'·I4
dirigida contra els seus enemics. Ell
Colman i Loretta Young co- I ~
acabar l'escena, el director Joh~
Ford, la protagonista Jean Arth~
mençaren en «Un aventurera
t la resta del repartiment que ...
audaz»
trobava present, es morien de rlur&
Ronnld Colman i Loretta Young
Tela Tschai arribarà a
tomen a ésser enamorats a. la pantalla. «Clive de la Indla», la produclona
el dimarts per a assís·
ció d'tm mllló de dòlars, contmua,
,
tir
a
l'estrena del seu gran
parlant romànticament, la novella
CADA SESSIO, UNA OVACIO
d'amor que aquests dos actors van
film «Venganza gitana»
deixar començada. Quan es fonia el
'e o Du e e tò
Unica Films, la casa distribuïd_o;
darrer fotograma d'«Un aventurera ( J1li/OFONO
nudaz», hom veia Loretta Young
n:. del film d'Imminent estreu:als braços de Ronald Colman mentre
«Venganza gitanall, ha aconsegt~
f'Speraven casar-se ràpidament i en
de la famosa bellesa gitana Te
cClive de la Indta» es pot dir que
Tshal, protagonista de dita peHic~
l'acció comença amb les seves noces.
la. que assisteixi a la soremnltat dl
En aquesta peHicula veiem com Lola seva presentació a Barcelona.
retta Young, una xamosa noia angleSegons el telegrama que Unict
sa rep una carta de Robert Cllve.
Films ha rebut . de Tela Tschai,
~ escrivent anglès, el qual, en veure .
estrella arribarà a la nostra. ciuta
el seu retrat, s'ha enamorat 1 li pro~/.-. .. .~l pròxim dimarts.
posa matrimoni. Quelcom inexpllca- /YLLI. ~
16
. Tela Tschal donarà una rece~1l·
ble Jl fa acceptar i en arribar a lli T~~
I oficial a la premsa i després s~tal
ndia es troba en què el seu pobre
darà el públic de la nostra ~¡u j t
escnvent s'ha convertit en el con- l
per mitjà de la Ràdio. El dia equeridor d'aquell pals i. un dels més ~
l'estrena de ~eVenganza gitanaJ, 1;~
¡randiosos heroiS bntànics. Sense entaular relacions preliminars, conte brillant de la qual tindrà ~oc
-o-peramEnt al Teatre Tívoli,
trauen matrimorú I llavors és quan
i'>~IIJIMIAI
comença la novella amorosa.
al, 't#II'W"R'ICA.'
T~chai es presentarà en escen~. ~
tal que els aficionats al Set t.
L'argument està basat en fets reals I ~
de Ja vida de Robert Cllve, el qual, A,.
puguin conèixer-la persona)lnfD
gràcies a les seves dots personals, es "GJ J
convertí en un parsonatge, i el mer
La sessió «Mirador»,
narca li concedí el titol de Lord Cli\'e, per a ésser, més tard, atacat I
ajornada
caluomlat pels seus en'emics, però
aconsegul, a Ja fi, veure re; plend~nt
Dificultats insuperables de daW~
la seva innocència.
hora que no permeten la projec~. re1
Els autors de l'oora teatral «Clive 1
la famosa com!:dla de .M.:. •jol'
A PREUS POPULARISSIMS
d~ la India» \'an anar a Hollywood
«Nobleza obliga», han obligat a~ 6J
per tnl d'adnpta1·-1a a la pantalla. I 1
unr la se:;s1ó «Mirador». anun pte'
-o-com a prova de qualitat d'aquesta
per a dilluns amb moau de lantJ •
peHiculu direm que, en esser repreEs un film Paramount
sentacló d'aque~t film «Parnmou
sentada a l'escena londinenca, es
Barcelona.
~
mantinguc al cartell més d'un any. 1
De totes numeres. és m~lt P• tlll
La dlreccló anà a càrrec de Rlble
que
es
tracti
d'un
aJoruo:ll
MARLENE DIETRICH
~ ard Bolewslasky, i figuraven al ¡
quants dies.
~sr~ 11
4lS manté bella ... I en un dels primers llocs de l'estrellat femenl clne- d'uns
repartiment, a més de LOretta Young l
La data de la se~sló s'annnc
1 Ronald Colm~n. Colin Clive, Fraumatog r!lflc
portnn11ment.
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les~ G
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ters elies I v
Sorti,

cJunkef1

amb
aatb

eS(

e

aatgers.
Sortl

nyol ~

amb co

at¡ers.

la humdJÚtat·

DE NOVEMBRE DEL 1931

tnans• q~e sort! de Barcelona el
<lla 31 d'octubre, a les 11'03, tUDI>
destt a Amèrica del S ud, arribà a

La mar... i l'aire

Buenoo Aires el dia 3, a tes 20'20
hores O. M. T. Ha efectuat el recor.
regut en tres dies, nou hore! 1 . 17

•••

v A,IXELLS ENTRATS

.-

Alfred Sanahu¡a

APARELLS
FOTOGRAFICS

Advocat

lnlDUts.

L'avió ràpid alemany de la Lut- DIVORCIS, PLETS, CAD!!I<S, etc.
¡
G
tansa, que sort! de Buenos Aires el
<lla Sl d'octubre amb destl a Euro- "!!!!!!!!!!!tro!!!!!n!!a.!!!!!!!o.!!!!!pr!!a!!L!!!!!(d!!e!!!!!f!!'!a!!S~)!!!!!!!!
pa, arribà a Natal el dia8, a Ics 8'24 •
d'on efectuà el tTansbom de correÚ
el dlr!gi.ble •Graf Zeppellrul, el qual
arribà a Lllreche el dia 3, a les
21'39 hores, on del.d. el correu destl·
nat Espanya 1 efectuà l'esmentat reAccessoris per "' autos a n1111ora
corl'eiJUt en 3 dies, 13 hores 1 31 nú·
preut que nln&ll. · Vlllttu
nuls.
BASE AERONAVAL
amb escales
Procedent de
a Gènova 1 Marsella.. a les 16'30, arri.
Diputació, 139- T. 36364
bà l'ídrosvló postal !tallà <Sabala I·
& la presentació d'aquest anunOndns, amb correu, mercaderies 1
ol es farà un 10 \\ de deocotn¡>te
set passat¡¡ers.

amb carbó mtnerel, el pal.
p•!o vil~ 1 .sanuago López»; de
¡0b0t eS~ua, · amb càrrega genecette I (rànslt el vaiXell «Cabo Tres
Pò\mn, amb correu, mer,.: 1 do.
f'Oreas», 1dJit paSSf\tgcrs, el motor pos.o
de palma>: de Maó, amb
c><~•"'"
~o~cC!U~aderle& 1 41 passatgers,
¡.rreu. 11 posl4!ol «Rey Jalme lli: de

PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES
PEL·LICULEI · PATHE · BABY . MAQUINES
FDNDORAF8 Dl TOTES MENES DISCOS, 110.

RELLOTGES • OBJECTES DE ~LATA

AUTOMOBILISTES

el \'P.¡,:e escales. amb dos passat1
1'fleS1' r a aquc"' port l dos de trfl.n..
¡ers peub ~ general l de tràn·
~11 "motor ¡tallA
~~-D'Alcúdia, amb efectes, el
bOt cVlrl!eD Dolorost\1: de Torrepol!• amb sal, el pailebot cVllla de
oel•· de castelJO, amb efectes, el
~~el~· ccala Mit]ana>, de Felanltx,
....-:' UWY"- el pafiebot c.\llquel calL'AIRDE
AERODROM
JIIlb . d'EiVIsSa, amb càrrega geFRANCE
d~y>ei pailebot «Abel Matutes», de
Procedent de Tolosa, a les »'30,
~.¡;Dei._ en llast. el pailebot «Jual pmlsETAIOHNRSDU arribà I avió postal francès amb corUlll'·
EJltf~nA AL PORT DE vALL-I reu. mercaderies 1 quat~e passat•
gers.
~N'fR""
.acA.-De cartagena., en llast, el l Procedent de Marsella a les 9'30
•
amb
Gljon.
de
«Laadtorto;
Co,:~
11
1
...-.- -••eral. eJ vaiXell cVUiaman· arrtba avió pesta! francès amb cor·•

«Don!Zettl>.

JOIES· BRILLANTS

CASA SOLE

Roma,

TOT de VERiïABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI

CASA BAGUES

I .

è9Jbò u'""

uunwu. ospa.aJQP
tkJCUaee tu.M oa.aa :u cu.

por WoUW-W'IWMC.l&UQQ

Alacant,

Procedent do Cseablanca, amb esNAVEGADA
rtque>. piSTANCIA
a
Tànger I
, cales a
s VAIXELLS SORTITS lles 12'38, arribA l'avió postal frau.
~M'&
céo amb correu, mercaderies I VUlt
d'b.orltzó es troben els
Fór>(l'úrla» amb càrrega general passatgers.
SOrt! " les 12'50, l'avió pesta! frausls passatgers de
.ps tmsit ¡'
I dO " cap' a casabtanca 1 escales, , cès. cap a Tolosa, amb correu, mer·
I cinc passatgers.
e bo Tres F orcas>, caderles
!J'lnsl1. . •
Sort!. a les 12'50 l'avió postal f
el • a
n. valénoa.
ran.
general 1 de trànsit, cap -J..~
carrega
b
I escales: el <Bettso, amb ~ cap a Marsella., amb correu. mer·
""JJtlb60
1 càrrega ¡¡eneral cap a va- · nadertes 1 tres passatgers.
'
~tgeels correus cCiudÍl.d de Pal· sorú, a les D'bó, rav•ó postal fran·
ilO ' b passatge l carrega gene- cès cap a Casablanca., amb escales\

IANTUtl, MUHilVIOEO I UUi.NUI

(PER A HOMES)

«CABO SANTO TOMÉ»

I

Que ..:laUIU"a (.)&68Mtcun.

~

CASA SUBIROS

OUMWUMAl'AJW:l;

Hosp¡'tal, 42-T. 13651

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

de Ibi· reu. mercaderies 1 set passatgers.
«Ciudad gen~
Palma 1¡ càrrega
,..,
rall. ~:b apassatge
"'' a AJeúdla 1 Maó; l'cAmpurdànt,
general cap a Roses 1
b càrrega
:'escales·
el noruec «Sauna», en llast.

n.' Nemous; ranglès cPacheco»,
càrrega genero! l de trànsit, cap
;:.bp¡.¡verpool
1 escales; l'alemany «Eu·

Camiseria • Corbateria

feu arnb càrrega general 1 de tràn-

sit 'cap a Anvers 1 escales. via Tar-raiona: el noruec cStalhel.m», en
111\St. cap n. Jat.ta; l't taliB. cA.rsa»,
amb càrrega general I de trànsit,
caP a veracruz i escales.
VEJ..A. - El «Carmemt, amb càrre...
p general, cap a Tarragona ; el «Call MorlandaJ, a mb sulfat, cap a PalliA.HUI!:LUNA; Vta L.&l~ttula.
l"aSSttl& Qv Ul 1Jildr.tl1111Uil, , .
11111: el «Pons Martl», amo efecteS, M.AUtUU!
UNIA RAPIDA Oi GRAN LUKE BARCELONA CAOtZ CANAAIEI
caP !\ Maó; el cVlrgen de Montser- :::SUrttàes
setmauattl e la OtWll t.ee t1 tea 1~ Etectu arao el ~rvm t• motuDAUt
rat»-, amb efectes, cap a Po ~ COlom;
uCIUDAO DE SEVILLA • 1 • VILLA DE MAORID t

l'&Arnaldo Oliver», amb erectes, cap a

36, SOQUERIA, 38
~~

oenerea

ADAM I RAOLAN
!patentada>
de punt; autgea l'ER RO
.! de garentlal

MERCAT D'OCASIONS

PALMA Ol MALLORCA

UNIA RAPiüA OE GltAN LUXE &•RCELDNA
Sorttdu cada d1a tUevat el& <Uutuen¡esJ de

Ciutadella.

Ferrer Batlles

•

una clenU!ica combinació de plantea medlcw.als per a prevenir 1 guartr nuUcaJmenJ
la IMPOTENCIA &e•uaL 6ALVIAHA no éa un producte d'efectes momentanls ni perjudlclala. SAL•
VIAHA es una sàVl& composició d'escollides plantes tropicala, l'element aromàtic de les quals. do
prop1etata tòniques. vigoritza 1 enfortel.X l'or¡anlame en general 1 guare1.1: la 1mpotènc1a ¡_enèsica.
SALVIAHA es un formidable aliment del sistema
nerviós 1 fa el miracle de retornar a l'home e•
gotat la sana joventu'- 6ALVIAHA va dlrectamenl
d~ la Naturalesa. al cos. Es suficient una capsa per a convèncer-vos 1 fet:
do SALVIAHA la planta desitjada
Demaneu opuscle per correu a LabOratorll UDA. Copons, 71 Barcelona
Venda: Se¡~ • OUvella (Gràcia> • EspeClflcs, PelaL ó6 • La Creu • Dr.
Andreu - VIcenç Ferrer • Alslna • Rublo
BALVIAHA éa

werca4ertt.

w. .-rep • rep ua. ta f'ewa aet CJa ae euruaa .&1 uaatl40 otam
d.el uou ae .B:lloan reJ.Muo urnt

~~A~l~a~co~m~t:,~T~àng:e:r~1~R~a:ba:t,~a~m~b~c:or-~!!~:::::::::::

~

.urtlr& .. 41&

aa d6 novembre Clel 1935, la maga.U1ca motonau

espa-I
I

amb

AlAU

~arcelona

1 Pa.J.ma.. a lee

Preus baratíssims

ou Ouretl vet tes wotunaue
d;JUOAO UE BARCELONA• 1 •CIUDAD oe PALJIAa
DE L'AERQ- SE:RVEiti REGULARS
ENtRE lARHAGONA VA:LENCIAbALACAHl I PALMA
NAUTICA NAVAL
EIV111A
MAO 1 BARCEL NA
DE MALLORCA l\ARCiLONA
l'rOCfdent de Madrid, a les 11'30, LJ.NlA UUMB:KClAL &~ E:::K!MS:I A 101'1::1 ea...ti POKI"t:: UE I..A &4JW1•
t)ortldea Qulpzeua.te ae tiar•
fEliKANlA NUKU U AHUllA t C.:ANAtUI!:S
l'avió postal

COMPRA/VENDA/CANVI

AERODRO~l

«Douarriil&Sbà21», amb correu,espanyol
mercaderies 1
n passatgers.
l't@dent de Stutgard, amb ...,..._
Ginebra 1 Marsella. a les 14'21,

DB 114081.EII. PlANOII, RAUlOII, OIUX.If.l:j OB

CAOlZ · CANAtUifa AMJ::S

IJ8lUOa ela QlJou&. L.lNlA OOMKKCIAL ülUSAO

t:kiC'UOel Qltla.
f!.t:K..:ALA A l'C..1'S &l....H t-'Oli 11::$ UEl NUKU 0 Km'AN t &.. an&18 ae UtiDao elS GlluU.. UN lA ttAPIUA I;I.EUULAH !N l'HE EHPAN '1. A
tlorUUlNEA ESt'ANYOLA tFEH!'IIANUO P<.XJJ. I l '&lü::UlUtUI:i U& U
tldel el C11a 11 -ae cadi wea. a.wo QBCa tu a Va.umcJe.. C.:&diZ. Laa PeJmu, t:!&nta

les:-.

Ccut d.e Tenertre t Freet.uwu. sa.n~.a LaabiU de l'ernand.o Poo. Bat&, K.o¡¡o

HEB~

antbl. l'avió postal alemany «Junwo lienJtv pell val&ell&
kers .&-Ak.ys», amb correu, mercad~
•CIUDAD Di CAOIZt I •LEGAZ.tlb
I vult passatgers.
MUILLJ
ORAM
ALACANT
UNIA REGULAR ENl HE 8ARf.:tLONA
Sort!, a les 8, l'avió postal alemany
CEUfA ' VtCE•VERSA
YILLA ALHUCEMAS
811 411tuoa;
cJunkers ~Anyb, cap a Stutgard, tkn'tl<lM ela tsa.rcetona cade dluwenae a tell u OutOM: a
cao a Alacant. ela d.lmarta l d'Alacant cap fi
amb escales a Marsella 1 Ginebra, d'OraD ea Cl..l..m.IU't8:. d'Orautsarcewna.
.,. dllll80l•
amb correu. mercaderies 1 set past

Al&caO'

CLI NICA- GA LLEGO -· VIES URINARI ES

I.Ooug!••

IA '.l'S '('rreneats)

TOT D'OCASIO

al

!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!

Sortl, a lea 12, l'aviO postal espa.-

22», cap a Madrid.
amb correu. mercaderies 1 c1nc - •lieJa
PELL 8ANU VENERI • PROIITATA
Conw NOU de ta Rambla, 11
CORREU D'Alii.EIUCA DEL MATRIU
OII'MIGr1 Or. RIU PDIU OIATEAMIA
IMPOTENGIA
SUD
.
COnsulta. t 1 I 1. t'la a I• P . 11 a 1
L'aY\.6 ràpld alemat17 do la Lut·
n¡ol

o.BALB. MAQUINI!H O'UK;ItlUIIJI 1 08 00.
sw. AlAIZl'EII. OlllCOI:I, etD.

Les vostres hèrnies estan sempre eo
constant perill al oo a6n ben rettnfiUde& Ela aparella quo !abnca el
ttcnlc I especialiSta PERE t!IIIIUN
ua donaran eJ - mamn do garantl&.
mateiX temps ela mes eco1 a6n
nómlcs. Preus: O. lO. 1&, 20, ~ SO.
.U I 50 pessetes

n~

"~

Ttl. UUf

(prop ttamDlea)

B AR C E L O NA

MERAVELLOS
DESCOBRIMENT

611R\'&l tU!'W CA1' aL tlltA!W. · i'I.ATA

reu, mercaderies 1 tres passatgers.

Rabat,

Carrer de Sant Pau, 6

EL REGULADOR
(C8aa

fundada el 1890)

CORTS CATALANES, ~j4
BARCELONA

felèfon 30422
Carme. GL Tel U1l3. Barcelona

S
D*ANUNC IS PER ' PARAULE
SECC/0
Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descomp1J
UFERTES
I DEMANDES

da tr&.ncée 1 compto.b Wtat ea necessita. E9crivtu
a La Humanttat. Núm.
398.

FAR MAClA

reaenuu- o &rTeD·
W, rarmacèutlc coll~
ll&t. Rlcnure a La HU•

tolctrta

lllnitat. NWD

lOY

l'OFEREIX

JUY8

.-n

t.mb cone}.Xcmeota

!'!t. • I

dlverac» ld.lu.
mea. soti.l•Jta col:locació

oom,erç¡a¿ t

Oirt·

&eD88 ptUODSlOD.a.
.,....

g\r-ee a La Humaniut.
Num. h1 .

caste.lià, corn·

U

Num1nitat.

um 1111

•O\ I a

~H
~~~~,

a.t ~ · t •. EM: .
L• Mumanltat. Num Hk\.

VI.c

DISPESES

~uw· ra.. ~wo

reterenCl• 1 pr&oo
O.eattJatia awnuu&-

1ltlQ,Uel

110U.tttt

&WLI

iWUU.

tibles rettireue~eM e·oeu PW a bOl.Ja¡a u - .
"lPWrl. Slcr1ure

tklmann11 . Num

a

~~

La

MIRANDA.
nana.· P.
ae urac1a. • - 'bL. 12183.
Barcelona

XUCLA, 15, 1er., ...
auerra, habitació per a
sen1or o 2 runlca a tot

BALMEI 171, tocan•
Ci'AbrU,
Av. 14
grana, tot oonfort. Dol

Or. FRANCESC ORTU
dl
PARERA. Numerarl

1:1:, pral .,

2na.

PARTICULAR
d.eau;l ! : a.rnic& tou. pen..

t Pau, 15, prtJ...
sió.
lra.., Junt Rambles.
DE-SIT ~A 56D¡'ore-

ES

ta tota pensió, bany, saoeneor, telèfon. VUad.o~

SENYORA Olerel&

a ee..

Q1or de posició Cor~
reservada..
nabtçaQ6
l!Aeraure a La Humanl•

sa.

tat. NUm. aw1.
PEHtiiU

au Muna1a1•,

ti05PlW. t~a. pral. Vl&loKera 1 DoateS. sani&&-

ba.nJ

uauue aJ.reJad.M.
t.eJPrnn

rc:.n~uu,

"' wea
1 coutortaout,
el o.. Ql8U,J&r, ¡,MW&lO çom..
1uct\L
ceut.nc&

pleC&. aee de W pta.
wea. C1larJ.a d..e8 cte b PLet.

EBcUdlUet'l. ti. pral. prop
Ramt>le:tt Escata es~c.

r5tt;a. •u

~o~•

e

~

•

&I~

ttx.oa aee de 160 pte. " "

ooutort.

18.

PL MaelL

CASA

duro&

PARTIÇULAR

mea.

magnitlca

habitació balcó &l car·
rer, 801., d.utx&, tel., bany.
Plaça MedJ.nacelt, 1.
BLASCO GARAY, 4L
P. S. Pi~ aencers, cua
nova, 4 habitactona, 1'l
d\11'08.

~·
11

LU(JSI(,¡

Coueaa

a at.,

~o

¡;ar.

be l 'OU•

w¡s.

~en u·

IH LI Human1tat. Hum

I"CNl:tiU tJkL &;AHMi.
prop ~mDlel. Alll. con-t..

'- ear.a.r a• de 160 ptea.
c a rme l~ Iii

WtA ... ~·H:.. .wa Wfog¡..
n.c1o ~ 4: pte&. CutllorC..

o.t¡ua correo&. tel Aribau.
M urat
t,;U05tUll

-

.,.au.

_,u-

t.ret.eulmOD.Le 1 a plate •
elet~lr a ta c:a.rta. pa. f1
l puaw-ea, wt. 1ugenor.
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NOTES VALENCIANES

Important assemblea tarongera •·· Els radicals valencians ratifiquen llur adhesió
a Lerroux ··· Actes polítics per al diumen·
ge ... Unificació d'Esquerra Valencianista
( Del nostre corresponsal especia I a València, ALBERT A. CARBó.)
ASSEM BLEA TAR ONGER A Partit radical autonomista ha fet
Al Cercle Fruiter s'han reunit els pública la seva adhesió a l'lllustre
representants de totes les actiVltats «caudtllo» Alexandre Lerroux.
d la si
També han palesat aquesta adhe·
tarongeres per a t rac tar e .
• sió els gestors radicals del nostre
t uació creada a la nostra nquesa AjÚntament amb el seu alcalde seper l'aplicac~ó d~l vigent decret so- nyor Gisbert.
bre exportactó d a.gTlS.
Sigfrid Blasco ha estat descansant
Per ésser Insuficient el saló del uns dies a la seva residència de Torcercle fruiter, degut a la gran ger- rent, on ha rebut comissions del seu
nació reunida, hagué de traslladar- partit que li han ratificat la seva
se l'assemblea al saló d'actes de la confiança.
F ederació Industrial 1 Mercant.U.
Es tanmateix intere.ssant !'~questa
prc-!<ii el St·wor Josep Ga.rcta, el nova postel~ del P~rtlt Radical-Au·
c¡ual donà compte dels treballs por- tonoiiUSta, Sl hom te en compte que
tats a cap per les entitats produc- t~t.s els centres ofic~ls són a mans
tores 1 exportadores de taronja, que d aquest~ lleia~ am1~s de. ~a Ceda.
•
· ·ó
la Per auca mate1x ser1a inutll cercar
vénen fent d es d e 1 apane¡ a
la lògica en les diferents actuacions
«Gaceta» de . l'esmentat decret. Com dels radicals valencians, puix que
que les gest10ns no han donat cap això implicaria donar com a resum
r esultat. creu que s'ha de prendre una veritable disbauxa en tots els
una determinació.
aspectes
Feren ús de la paraula diversos reAquests dies s'han fet funcionar
prescntants. Es mostraren partidariS les secreta,ries d_el p~tit, per tal de
de la desaparició de to~es les traves, trame~e 1adheSló unanim (!) de tots
com1ssions, inspeccions 1 altres a- els !!filiats, al seu cap Slgfrld Blasco
gent~ burocràtics, que no han acan- Ib~~;~rament s'han donat de baixa
segu1t cap benefic~ al negoci de la. un altte grup importantlsüm que
taronja, de magnfi1c desenrotllament ha restat constituït com a esquerres
quan ningú no es recordava de legis- autònomes.
lar la nostra riquesa.
Aquest fet, ha donat lloc a l'euS'aprovaren per unanimitat unes fònca protesta dels radicals, per la
conclusions, entre les quals es dema- in~ust.ícia, que segons _ells, s'ha cana Ja total derogació del decret de mes. c::ontra el partit hiStòric.
.
• d'octubre. Aquest regula l'exportaAixo, ~nit a la dissortada lmia
·t
1
assenyala
com
a con- «provt~ctana» q~e segu~ix la politlca
eió
. d e1 f ~
.
al Pat<; Valenc1a, fa düicU tot predlció prectsa perquè el fruit sJguij sagí en vers un pròxim esdevenidor.
exportat, que no sobrepassi el limit
màxim de 21 graus d'àcid citric per
ACTES POLITICS
lltre de suc.
Dem.., diumenge, dia 10, tindrà lloc
S'acordà també que l'assemblea es al teatre Serrano, una conferència
traslladi a Madrid per tal de fer lliu- o~anitzada per la J oventut d'«<z.rament de les conclusions al minis- qmerda Republicana», a càrrec del
A tal efecte ha Presiden~ de la minoria parlamentàt re d 'Ag ricultura
.
·
•
ria, senyor August Barcia.
estat orgarutzat un tren especial
El tema desenrotllar, és: «La
LA UNIO DE LES ESQUER- crisis del mundo.-¿ Una civllización
RES VALENCIANISTES EN en quiebra ?»
UN SOL PARTIT
•••
Sabem que és ja un fet la unió
de les esquerres valencianistes, les
El mateix diumenge se celebrarà
quals es constituiran sota una ma- un gran
mlting organitzat pel Parteixa disciplina polltica. Aquests dies tit Obrer, d'Unüicació Marxista.
s'estan portant a cap interessants
Prendran part els oradors següents:
treballs per al prompte restabliment Julià G. Gorkin, Andreu Nin i J oad'aquesta unificació valencianista quim Maurin. Presidirà Andrade de
l'Agrupació de Madrid.
d'esquerra.
Tanmateix hem observat que al cauYERl\fAn, AL PRINCIPAL
llu d'aquesta nova actuació esquerAl teatre Principal de la nostra
rana se'n projecta una altra de sig- ciutat s'ha representat «Yerma», poenificada llavor «patriòtica i cultu- ma dramàtic, de F. Garcia Lorca.
ral», patrocinada per un diputat vaDies abans es féu córrer la noticia
lencià per Lliga Catalana.
que es tractava d'una obra immoral,
Com que per aci és ben coneguda i que ofenia els costums moralistes
l'actuació cpatriòtlca 1 cultural» dels 1 de les nostres estimades dretes. A·
catalanistes de trenta anys, presa- questa covarda propaganda ha estat
giem una inútU propaganda d'aquests nul·la. El públic ha emplenat de gom
apolltics.
a gom la s_ala del teatre. Una vegada
cregui senyor Cambó! No hi ha més ha tr10mfat «Y.erma», el poema
res a fer a València. El senyor Reig etern de la materrutat.
(ja ho hem dit) hauria d'atendre la
La premsa ultra-neolltlca, comenseva acta de va lencianista indepen- ta d~favora~lement aquesta obra.
dent per a collaborar amb la patriò- No h1 està d acord amb aquella er·
' .
mita de Ja romeria. No tolera que
tica Lllga. A València estem assaben- el sant
estigui inactiu mentre el
~ts. senyor Reig!
miracle es realitza a les afores d'aELS RADICALS V1\LEN- quell mistic lloc.
CIANS RATIFIQUEN J,t\
Tant se val. «Yerma» ha triomfat
SEVA ADHESIO A LER• plenament per la seva bellesa; pel
ROUX
1geni creador del poeta; pels seus
Contra el que tohom esperava, el intèrprets...

Els auerreri etlllplcs, caml del front, deturen els "us camells davant l'entrada del temple de Harra r, I belen les pedres ael dlntell

La vista de la causa per l'assassinat d'un ¡oier de Gràcia

<Foto. Keystone>

VAIXELL QUE S'ENFONSA DAVANT LA COSTA ANGLESl

El Tribun al de Dret conde mnà Mario Bordo..
ni a vint a nys de presidi i 50.000 pesset es
•

d 1indem nització

ACABA LA PROVA TESTI· paraula al fiscal senyor Eugeni Car- I tant les darreres paraules del fisFICAL
l'alio el qual començà el seu infor- cal: Amen!
A dos quarts d'onze del mati se- me adreçant una salutació el TribuSegui parlant 1 digué que corrobogui la vista de la causa per l'assas- nal popular afegint que esperava rava en tot el que havia dit el fissinat de Felicià Gonzàlez, joier es- que faria justicia.
cal car el seu deure era venir a aju·
ta::>lert al carrer de Salmeron· de la
Analitza detingudament els fets dar el ministeri públic per tal de
barriada de Gràcia.
culpant d'una manera especial Vita- demostrar-li que no estava sol, sinó
En primer lloc en la sessió d'ahir le. La culpabilitat del Mena, digué, que tenia al seu costat l'opinió púes donà. compte que alguns dels tes- la demostra clarament la declaració blica.
timonis no havien acudit a decla- del tE:stimoni Boira, el qual el segui
A continuació relatà com succei
rar a causa de no trobar-se els seus fins que va ésser detingut pels guàr- el fet i que en sortir de la casa on
domic!lis actuals. Les parts renun- dies i aquests mateixos també con- cometeren el crim, és dividiren en
ciaren a ells per tal de facllttar la firmen aquest extrem.
dues direccions 1 Bordoni més astut
tasca del Tribunal.
A.<¡senyala la culpa!>llitet de Bor· que els altres segui una altra direcDeclararen únicament dos testlmo- doni pel fet que el pare de la vieU- ció llançant la pistola que després
nis, tots dos cambrers, un d'un bar ma l'ha reconegut sempre sense d\lb. fou trobada.
de Ja Rambla que declarà que aque- tar. Féu remarcar la por demostraBordoni arribà a l'hotel pàlUd 1
lla nit, l'anterior al ctim, Mario Bor- da en declarar pel xofer Carbonell descompost, tal com ho certifica el
doni havia es~at _al ,bar on presta 1 diu que la processada amagà una ¡:,. opletari de l'hotel. Féu notar a
e~ seus se~elS, 1 1 altre, cambrer arma tota el matalàs.
continuació que Bordoni, Meua 1 Vid un estabhment del Parallel, qtte
Acabà demanant, en nom de la tale són de la mateixa nacionalitat:
declarà q~e el Bordoni hi havia es- . JusUcia i de Barcelona un veredicte italians i llegi els informes que dels
tat, tambe.
El vaixell ((The Clan Malcolmll, q~oe s'enfonsà a The Llzard, propr.LdA
de culpabilitat desprovist de tota processats facilità el consol d'Itàlia.
Josep Codina Boix, altra ve·
Falmouth (sud d'Anglater,..), el qual es donà com a perdut a conseq....•
Amb la declaració d'aquests dos mena de coacció i en consciència de
Mena va ésser expulsat d'Alexan1 violentes tempestes que actualment regnen • ~
testimonis ~s dons\ per acabada la part de cada un dels jurats.
dria on va nèixer, fill, però, d'ita· ela de les oontlnues
gada agafat
fotografia &'obtingué amb g~n$ dificultatos, puix QUI e1 ,.,,
prova testifical i es passà a. la d<><;:uD'aquesta forma - acabà - podeu lians, ha sofert diverses condemnes gla terra. La
onatge Impedia que el fotògraf fes cap movlm!lnt
mental que es donà per repr~uïda tornar als vostres domicili& conven- 1 va ésser expulsat darrerament
1 p~aren, per tant, a disposició del çuts d'haver complert amb el vostre .t'Espanya per indesitjable 1 malgrat
(Express-Fotol
Tnbunal tots els efectes ocupats, deure. Féu Justlcia!
això hi tornà per portar a cap el
Conferència per Carles Pi àdhuc
la maleta que era propietat
c·u crim.
Mena. a petició del lletrat defenEL SENYOR RODA I VENBordoni ba sofert condemnes e t. les dades recollides el dia 23 de per imperatius de la justlcia h~
Sunyer, al Lyceum Club de
sor.
TURA, ACUSADOR PRI·
nça, Itàlia 1 BèJmca i expulsat de març del 1933 el sol sorti a les cinc na. Manifestà <r.Je no li havia ~
Fra
ES
RETIRADA L'ACUSA·
.,.
VAT
possible portar a la sala metges ..,.
La conferència que sota l'eplgraf
CIO CONTRA MARIA SE·
Parlà a. continuació el senyor Ro· tots aquests països i després de Lu- 1 cinquanta minuts del mati.
quiatres perquè demanaven Ull! d~
que encapçalem ha donat l'alcalG U1
Po~ de manifest altres contradic- ners que el procesEat no té.
da i Ventura, en representació de xemburg.
dt de Barcelona, senyor Pi i suFéu remarcar que cap dels proces- clons en els testimoniS que han de·
Informaren seguidament el fiscal l'Associació de Comerciants de Grà(Bordoni, amatent, aprofità
1 l'acusador privat. El primer elevà. cia. Comen~"' recordant l'anècdota sats no vivia en casa pròpia, viVlen clarat 1 acabà. el seu brillant infor- tes paraules del senyor De
nyer,
ha
estat
magnifica.
La
sala
..Els que acostumen llegir la cròrellogats
a definitives les conclusions provisio- que en el Tribunal
1 no se•ls coneixien béns ni me demanant serenament que es fa- per tenir un atac i caure a
Suprem estaven
nlca policlaca dels diaris han de te- del Lyceum Club es trobava. plena. nals 1 l'advocat senyor Roda t Ven- informant dos eminents
juriscon- manera de guanyar-se Ja vida ni te- ci justicia i en nom de la societat L'uixer que estava al seu costat
nir molt present el nom de Josep d'una concurrència selecta. Josep M.a tura que exercia d'acusador retirà sults i que un d'ells, el senyor
nien professió. Són uns indesitja- condemnar els processats car essent bé un cop.)
Codina Boix. Es un individu que no Pi i Sunyer, carles Soldevila, Jo- l'acusació a Maria Segui per cansi- colau Salmeron, digué abans de Ni- bles.
la mena de gent que són el TribuEl tragueren de la Sala per
capassa una setmana sense que la po- sep M .• de Sucre, Ramon Xurigue- derar que ni directa ni indirecta- mençar que el seu informe el
Mena - aieg¡. - en la se~ histò- , r 1 de Dret els haurà de comentar que un metge forense
faria
lleia hagi d'intervenir en els seus
ment havia intervingut en l'~Després de la trifulca que
dues paraules. Silvela., que era ria ens explica que trobà un paquet lamentant un altre assassinat.
afers. El que no podem comprendre ra Arnau Cortina, diputat al Par- nat. Contra els altres sostingué l'a- e:1
dui, 1 quan la caima s'hagué
l'altre, li digué que si ell el feia en amb dues piStoles. Aquesta ~ una
blert, el senyor Dc Emilio
és com un senyor d'aquesta mena lament Català 1 Pere Blasi, dipu- cusació.
dues paraules ell solament en pro- rondalla que no creu ningú, car en
ELS DEFENSORS DELS seu informe. demanant la. murc
pugui anar ll1ure pels carrers car si tat també del nostre Parlament.
Els defensors respectiu3 mantin- nunciarla una de sola.
el cas d'ésser veritat, el primer que
PROCESSATS
solució del seu patrocinat.
no fos aW dlficil seria que la pollPer la importància del tema 1 gueren les seves conclusions soHic!- Nicolau Salmeron, digué; Féu Jus- fa. tota perwna honesta ~ lliurar-ho
Acabat el brillant mforme del seFéu ús de la paraula el
cia Intervingués en els seus assumptant per als respectius patrocinats la ticial
a les aut<>ritats 1 en canvi Mena o- nyer Roda 1 Ventura, el president Medina, defensor de Marla.el
tes.
per la forma com es desenvolupà, lliure absolució.
Antoni Silvela, contestà: Amen!
Digué
que de cap
blida el detall que les capsules són concedl uns mamen ts d e d escaus, I podia seguir
mantenint
Actualment aquest personatge està tn parlarem amb més extensió en
¡,' INFORME DEL FISCAL
Això é 3 el que jo podria dir imi· de les armes que portava damunt. acabat aquest parlaren els defensors contra
la processada per ft~•·n"''"' .
processat pel delicte d'estafada 1 a el número vinent.
El
El president del Tribunal t-edi la tant aquells grans homes contest
M
processats.
(
processa
ena, mentre el se- dels
El senyor Boucareu, que té al seu ra, puix que encara que e11a foa »
més reclamat per diversos jutjats !!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!!!!'!'!!!"!!!!'!!'!!!!'!!'!!""""!!!!""'!!!!!!!'!!'!!!!!!
per delictes semblants.
Roda 1 Ventura pronunciava càrrec la defensa de Mena començà amagat l'arma aquesta no
--- - - -- - - - - - dnyor
seu informe el mirava de forma dient que ell també demana que f S que servi per a l'assassinat, i que f)'J
La policia coneix el Codina 1 l'acu-1
respolicia
més que tapar-se quall
d
sa de dedicar-se a organitzar banescarad a 1 amenaçadora.)
EL PLEBISClT GREC
faci justícia 1 que examinarà quatre féu
trà la
a l'habitació.
S'ocupà seguidament el distingit fets de cabdal importància: primer,
d es de malfactors 1 de passada inAcabà 1'1nforme demanant
lletrat de Bordoni del qual digué que que la policia no trobà cap rastre lució
caute que 11 passa prop, estafada que
és un subjecte de mé" talent 1 més dels pistolers al taxi que havien UoEls processats dtaneren que no
b fa. No falla.
'I
.
,
~
gat; segon, que Mena no es volgué
El seu procediment més corrent, 1
penllós. Semb.a una. fantasma noc- declarar
autor davant la policia mil- nien t es a afegir a•-les parauJee
que l'ha dut a la pràctica infinitat
turna, un passejant misteriós que, grat els mals tractes que rebé; ter- corresponents defensors.
de vegades, és plantejar el negoci als
solament de nit, va als llocs. Explicà cer, que no volgué fugir de la presó
EL VEREDICTE DEL ~L'
que es dediquen a la compra de gè-1
al jurat 1 es preguntà oom pot és- quan ho féu Vitale, i quart, que de
neres, de vegades persones no molt
ser que un home que solament porta les seves declaracions e~ desprèn elaRAT
honestes, dient-los que necessita ceruns 15 dies a Barcelona conc"'•' tot~ rament que no intervmgué en .:!IS
.,...
fets
El Jurat, en possessió d e,-'les
ta quantitat per tal d'adquirir unes
els cafès 1 bars que concórre i ignoSegui dient que únicament dos tes- guntes corresponents, es retu<>
mercaderies que té ja venudes a un
ri, en canvi, el nom 1 altres circums- timonls podien reconèixer Mena; liberar, 1 al cap d'una hora
preu molt més elevat.
tàncies 1 en un acte com el del ju- aquests eren els nois que el seg-.tiren, reunits, emeté veredicte de
El comerciant, amb tota mena de
dici on tot s'ha de posar en clar no 1 si bé l'un l'ha reconegut, l'altre litat per al Maria Borden
precaucions, li deixa els diners 1 etechagi fet esforços per a recordar
no. Es refer.! a la troballa de les p1s- però que pateix atacs
tivament el negoci es porta a cap
q uestes dades que li poden ésser la toles 9ue s oc~parcn a Mena, 1 dto.l la qual causa seria tmlo<"'"'·;·_
amb un marge de beneficis regular.
.
que aucò no te cap valor, car no rou eluït a una casa de
sal~cló.
.
amb ells que es com~té el dehcte.
Aquesta operació es realitza diverses
pabllitat per al Mena 1 la "'ç''~ ~·-•
Feu remarcar segmdament el se- ¡ Acabà ocupant-se dels informes ~.·e·
vegades, preparada pel Codina amb
El fiscal 1 l'acusació
nyor
Roda
1
Ventura
que
en
les
prilatius
a
Mena,
i
manifesm
que
si
bé
vant d'aquest verediCte ou
diners seus per tal que l'interessat
meres
declaracions
el
Bordoni
per
els
acusadors
tenen
informes
desfa·
la
revisió de la causa ~ .1~ là
cobri beneficis 1 quan ja el té enlla·
res no esmentà ni la «Cr1olla» ni la vorablcs del Consulat obre a poder a la qual cosa no ac~~di~\ de
minit aleshores adquireix una gran
gabardina 1 en canvi desp~és de , del l~etrat un altre document que 1 s'obre, per tant, el JU
A
quantitat de gèneres seus, a un ter'
d
d' la
certifica q;.¡e Mena és un home te
DE Oli''
t d ues
cer que fa d'amo 1 el presumpte oompresar
vega es ec ractó, dc- bona conducta i per
tot l'exposat¡
EL
TRIBUNAL
plattor es nega. adquinr-los amb qualmani un intèrpret allegant que no demanà l'absol~ció del seu patroclReunit el Tribunal de Ordiae1
sevol pretext. El capitalista no té
entén l'espanyol.
. nat.
cal demanà per al BcrdonJ
més remei que quedar-se amb els
Per!à. desprès dels atacs e¡lLèpdcs
EI senyor De Emillo, defensor de de 20 anys de presó, i el ~i~
gèneres que no valen ni la quarta
que diuen que pateix per a arribar Màrius Bordoní, començà dient qu2 sor la de 12 an3s. R[~:n 1es
part del que n'ha pagat 1 el Codi·
a la deducció que eis grans psiqula- era lamentable que al nostre pafs n> tres . processats. man
na i els seus ajudants es traslladen,
tres tots d'acord en aquest extrem I es co~pt1 amb mitjans moderns JX:! elusions.
olt
de moment de ciutat, per a seguir
reconeixen que el que n'és perjudi-~ ~ d mvestlga_r a fons els fets cnLA SENTENCIA ES fi L
.
mmals.
Refermt-sc
al
testimoni
dt
portant a cap el seu megocl».
PER A
cat els té amb preferència quan ha més càrtec que té el processat, que
DEMNATOR IA
Quan fou detingu~ es dir1g1a a
comès algmt acte Vlolent 1 en can- és el pare de la vlctima, diu que
BORDO
NI
Madrid l'O tenia un ne¡ocl d'aquests
vi el Bordoni no el tingué quan a- aquest no po:;ué veure clarament qui
m.1DUt5 de P
a punt de madurar. La casa en la
cabà de cometre l'assassinat del mn- era l'assassi del seu fill i que ím1A les quatre ~ ge'bret CIJlCté !P
qual operà darrerament a. Barcelona
laurat joier E3 referf extensament camcnt té unes sospites, i que l'acan- ~da el TriJunaà :ordonl a 20
fou clausurada per l'autoritat judia informes d'eminències mèdiques al sel~ren que manifestés que era Bor- dUmc!a.sóCC!n ~lÓoo pesst-tes
dom.
e pre 1 a .
cial, però el Codina hi entrà per tal
dc 111
respecte.
Es lamentà també que els dm nitzacló a la famll!a.
de treure de sota un matalàs una
E.xamlnà a continuació la prova metges no fossin presentats com a 1 absolgué lliurement els ¡Ktres pi
quantitat en metàHic Q.Ue havia amatestifical fent-ne una relacdó minu-¡ tècnics enllos d'ésser-ho com a testi- cessats.
cotJlell
s at.
1tJurJt
..
6
ciosa fent
que el xofer di· monis, 1 recusà les paraules pronm•oU 111 vella truca ue l'esoola electorera
Entre el public fou
11,.,._ desacreditada
foren utllltuts en ~el plablsolt monarqutc • de gué que el remarcar
J osep Codina Boix està incomu- Tcr•o•a,
taxi li havien llogat a le 3 cia_des per l'acusador priva t. el fall del Tribunal ~en~...u
per a.lmular un deslg lnexts tent de la tornada del rel olordl. Els vells dels asils foren conduits fins
nicat als calabossos del Palau de a les meses 1 dipositaren la papere ta blava - menlrqulca - a les ur
que ell no vol sorprendre la feien tota mena de e
nes. La foto n·és una demostració tres d e la matinada - quan comen- Aflrma
J usticia.
bona fe de ningú 1 que per a defen· veure que havia estat abSOlt f'/'~"'"
<Foto. Urb~ Press)
çava a sortir el sol - i segons to- I sar Bordoni no ha cobrat, car ho la 1 Mena

«Els diaris íntims
femenins»

ES TRACTA D'UN ANTIC CO·
NEGUI DE LA POLICIA QUE ES
DEDICA AESTAFAR EL
PROISME
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Totes les ·causes iustes troben ressò en LA HUMANITAl
...

