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DE NOVEMBRE DEL 1931

COM Sl NO N'HI HAGUES PROU AMB L'ESTAT PERPETU D'ALARMAI

fi càrrec de governador
general

Aquesta vegada la idea és de
Sal món, rr inistre cedista de Jus·
tícia, el qual intenta reformar
en aquest sentit el Codi Penal

El CONSEll DE GUERRA PElS FETS DE SAMA DE lANGRE01 A OVIE[}()

L'espectacle que s'ha ofert al públic amb motiu del nomenament de
~rnador general de Catalunva, no parla gens a favor de z•extsténcia

d'aquest alt càrrec. Tots sabem que no figura per res a l'Estatut ExteriOr i que ha estat una tnvenció de la llei inconstitucional del z de gener
d'enguanv. En el camp de les teories, hi ha partidarts de l'exiStència
d'Un governador designat pel Govern central. Però actualment~ veiem, en
el carnP de les realitats, una part dels greus inconventents que aquesta
designació presenta.
El primer inconvenient posat en evidència és que la tria de la per..
,ona afecta als interessos dels partits i dóna lloc a tota mena de combinacions darrera la cortina. Deien els partidaris d'aqt.:est càrrec que el
Qovernadcr general havia d'ésser un. personatge situat per damunt cle les
tendències i dels partits diversos, i que havia d'exercir imparcialment i
,erenarnent zes seves juncions. Ara s'ha vist, però, que cada partit de la
coaJidó governamental tenia el seu candidat i que la llarga batalla dels
twnlJ que S'ha entaulat és una conseqüència de les ambicions partidistes
t wbretot de l'afany de cadascú per aconseguir que el nomenat sigui una
persona addicta, amiga o al1nen:vs benèvola.

UN PROJEC T E INTOLE· les sln la deblda autor!zac!ón, com·
prometiendo 1& seguridad o el pres·
RA BLE
tlgio del Estado, o !mportantes In

El m!nlstre de Just!c!a ha. llegit
a la Cambra un projecte de llei sobre refonna del Codi penal en rela·
ció amb la llei d'Impremta, amb la
qual, segons sembla., s'intenta &ubs·
tituir aquell famós Estatut del.s seM
nyors Gil Robles i Vaquero que no
fou possible de portar endavant. La
general protesta promoguda pel
projecte fou superior 1 més forta
-a. desgrat dels bons padrin.s--que
la volnntat de Oil Robles d'acabar
«legalment», i contra els preceptes
de la Constitució, amb la. llibertat
de Premsa. a la. República.

• • •

Dansa de noms i intrigues en l'ombra. Vets personals i rivalitats menudes. Aquest tros de l'esquinçada túnica de l'Autonomia és jugat en els
cops de daus de la política secreta, enmig de baixes baralles que són co11egudes de portes enfora pel soroll que jan els jugadors.
¿Quin reforç pot dur al règim estatutari :..n càrrec que, després d'és.
wr e:erctt durant una pila de mesos amb caràcter inten: pel senyor Pic
¡ Pon, és motiu de disgustos i batzegades a M adrtà i a Barcelona?
¿Quin retorç pot dur al normal funcionament de l'autonomia un càrtt que, per la seva posstble influència política en pro dels uns o dels az.
tru, és disputat tenaçment durant dies i dtes, com sl tos una llaminadura sota els ulls dels infants?

MENYS GARANTI ES QU E
U N CR I MINAL

Els advocats defensors dels ínculpats pels fets de Sama, que demanen

l'absolució

• • •

¡Vet aci els resultats de fugir dels procediments democràtics i autooomistesl Mentre que el President de la Generalitat concebut per l'Esta.
tut Exterior deu la seva designació al Parlament catall}., elegit pel nostre
p;~ble, el governador general és designat de Madrid estant, sense cap interoencfó dels representants legítims de Catalunya, sense cap mandat
directe ni indirecte de la sobirania popular. Per compte del sufragi de
primer i segon grau, per cornpte de la força dels vots expressiva de la.
voluntat co1lectiva, tenim el xiuxiueig d'uns quants grossos personatges,
la Uuita de les ínflu~ncies ocultes i el dríng del mercadeig.
Els a.utonomtstes sincers i els demòcrates de bona fe poden co-mpro.
var ara, J)Tàcticament, què és ~ qu~ significa aquest rodatge ajegit in..
constitucio1lalment al mecanisme estatutari. Sobreposar un governador
genf'ral al conjunt de les institucions creades per l'Estatut, equival a pr()..
duir en aquest un doble esvoranc antiautonomista t antidemocràtic.
A. ROVIRA I VIRGILI

l'ANIVERSARI PROXIM

DETALLS CONCRETS

Un lleuger examen del nou Pl'O-

lA CAUSACONTRA l'AlCALDE
I REGIDORS POPUlARS DE
BARCElONA

RECORDEU-VOS
Davant el tribunal de la tercera
secció. prestaren declaració h se·
DE LAYRET I SEGUI nyoreta. Irene Polo, redactora dos
del
«...Germans meus de Catalunya.
recorcteu-vos..en. D'act: a pocs dtes es
compliran an:vs de l'atemptat inta·
1M f heu d'auar al cementiri lliure
• dipo.ritar flors a la tomba del gloriós precursor. Perqu~ La:vret jou un
llaclonalista convençut l un repu.
~lc<l Integre.
Una vida dtgna i una mort heroica. Una vida torturada, de mutilat
que havta d'avançar lentam.ent, re.
Ollzat fatigosament en dues crosses,
mentre els seus ideals i l'jmpetu ma.
1estUó8 del seu pensament l'impullaven sempre en atan:v de noves t
urana ambicions humanes t amb au-.
d4cio de victoriós cap endavant

de ls seus

Ara som davant d'un segon intent. Molta por U fa. la Premsa a la
patrocinats c. E. D. A. I En el projecte d'ara es
volen tallar les teòriques possiblll·
tats de comenta-ri 1 critica periodis·
tica modificant el CoeU penal en a·
llò que fa referència a la llei d'Impremta. El dictamen és al Parlament. Si els seus articles s'aproven
s'haurà. acabat definitivament (com
a Itàlia i Alemanya) amb la llibertat de Premsa a Espanya. Un periDa
dista tindrà menys garanties 1 possibilitats de defensa i atenuació que
un carterista. o un criminal.

nostre confrare Ultima Hora 1
empleats de l'Ajuntament, en la.
causa. que s'instrueix contra l'alce.lde 1 regidors populars del nostre A·
juntan:ent.
Segons sembla, no han proporcior_at dades d'interès.
el

meu tap. M'estimà tant, que sen-

to remordiment per no mer~ixer-ho.
Porteu..li uns ramells per mi, gravant-ht el meu nom.

Alguns dels acusats en la vista pels fets de Sama, t n tl moment de sortir de la Presó per a t sser t raslladats
lloo on es celebra el Consell de guerra, en el qual es dema nen penes severlssimes
<Foto. Suàrezl

ANTONI M. SBERT PARlA AJ' ENCARA NO HI HA ALTS CARRECS
DE CATALU NYA•••
l'ATENEU OBRER D'ESQUER- 1
RA DEl DISTRICTE SISE
Davant d ' w1 nombrós auditori do-

nà nna interessant conferència a

l'Ateneu Obrer d'Esquerra del Districte VIè, el vocal del Tribunal de
Garanties COnstitucionals Sr. Ant;o..
n! M. Sbert.
El pulcre conferendant tractà d'u·
na. manera àgil i documentada el
suggestiu tema; «Dictadura t Democràcia».
LLU/S COMPANYS
Per l'interès que es desprèn dc la
ttmpre,
(Fragment d'un article publicat a magnifica peroració del Sr. Sbert, en
r Aquest anu jo no hi podré acudir. El Mercantil Valenciana l reproduit l'edició de demà publicarem una re00
" tl meu meatre, el meu germQ, ahlr a LA HUMANITAT).
censió més cl<tallada.
I no oblideu que al p!s de dalt,
a la via immediata superior, es tro.
ba la tomba de Salvador Seguí. Re·
posen un molt prop de l'altre • són
a dalt, al cim de la ntuntanya... u

... però sembla que seran nomenats Güell, al Govern general;
Jaumar, a l'Alcaldia gestora ...
Montaner continuarà al Port
Franc

Madrid, 15. - Sembla que es va
aclar int la incònit.a sobre la provisió d'alts càrrecs a la regió catalana. segons versió circulada aquesta tarda &1 Congrê!:, el pròxim di·
marts quedaran resolts els nomenaments de governador general t d'al·
calde. Per al de governador es dóna
com a segur el nom de la persona
que ahir es deia al COngrés que
anava a ésser nomenat governador,
el senyor Güell. Per al càrrec d'al·
calde es cita el nom de la perEona
que exerceix el càrrec actuaiment
amb carà.cter interí, senyor Jaumar.
D'aquest& forma quedaria solucionat
el plet politic a Catalunya ja que
el nomenament del senyor Güell seria acceptat pel partit que dirigeix
el senyor Cambó.
Quant al partí~ radical es ratin-·
carla en el càrrec que actualment
ocupa al Port Franc el senyor Montaner.
DECLARACIONS DEL MINISTRE DE LA GOVERNA·
CIO

Madrid, 15. - El mln1stre de la
Governació senyor de Pablo Blanco
comunicà aquesta tarda al Congrés
als representants de la Premsa, que
el President de la. República signarà demà un decret relatiu a la reorganització dels serveis d'Ordre Pú.blic a Barcelona, que deixaran de
dependre del governador general, per
a la. qual cosa en l'esmentat Qecret
es crea un delegat general d'Ordre
Püblic amb categorts de cap superior d'Adminic>tració.
El nou delegat dependrà de la
Direcció general de Seguretat i naturalment del Ministeri de la Qo.
vernació, màxim en els casos en què
es tracti d 'assumptes de caràcter
urgent o que afectin diversos Mi- 1

- .....,

rwtant, .,. suprimeixen 111 oolòniell

niBtcr!a.

,

af

les esque. res demanen la suspensió
del decret sobre
transports
Madrid, 16. - Signa~ entre altres
diputats de Je;; minories republicane.:; d'oposició, pels senyors Barcia,
Lara, Santaló, Salvador, Basllio Alvarez i Gordon Ordàs, s'ha presentat a la Mesa de les COrts el següent document;
cEls diputats que subscriuen, de
con!ormit.at amb l'article 192 del
reglament, tenen l'honor de proposar a la Cambra l'adopció del següent acord:
..Es d'inajornable urgència que el
Govern suspengui l'aplicació del deert de la presidènCia del COnsell de
2a d'agost del 1935. relatiu al transport 1 tracció mecé.nica per can etera, 1 el modifiqui en forma que siguin
advertits 1 respectats tots els interessos Jegit.lms afectats...»
U N T ELEGRMlA DE LA
nA SSOC IACIO DE TRANS·
JlORTS PER VIA FERRJAJ,
Madrid, lll. - L' AssoolacJó ~eral

j

jecte és suficient per a constatar les
nostres afirmacions.
Pel primer projecte es modifica
l'article 15 del Codi penal en el sentit que siguin reputats autors
«:cuando éstos no fuesen conocidos.
habldos o estuviesen exentos de responsabilidad, o no se pudiese proceder contra ellos, los directores de la
publicación, después los editores y
los impresores por últlmon.
Exemple:
Un diputat envia a un periòdic
un article o nna carta. El fiscal ho
denuncia o un particular presenta
una querella. I si el Congrés no concedeix el suplicatori, és processat,
1 en el seu dia condemnat, el director, o en son defecte, l'editor o el
regent de la impremta. De res no
servirà que el diputat es declari autor 1 que siguin lliurades al jutge
les quartilles originals amb la seva
signatura. 51 no es despulla espontàniament de la. immunitat parlamentàna. que no és seva solament,
puix que es deu als electors, un in·
nocent pagarà. per ell.
PENA SEMPR E EN GRA U
MAX IM

tereses de la economia nacional, 6
incitaren o provocaren a desobed&
cer las leyes o & las autoridade.t
constttuidas, u ofendieren la moral
o decencia pública, o b icieren la apologia de acciones u omisiones d&
finldas legalmente como delltos o dG
los que los hubieren ejecutado o teo
nido participación en ellos.»
Amb què una autoritat qualsevol
qualifiqui oficialment de falsa una.
noticia, és suficient. Sl no sabéssim
què són «noticies falses» I Però el fet
és suficient per processar, multar.
suspendre.
A més a més, donada la rapidesa
amb què són redactats 1 confeccio.
nats els periòdics és !mposs!ble e\1•
tar que passi algun error. Ara, quau
aiXò ocorre, es remeia. l'estrall per
mitjà de les rectU!cac!ons. Sl la r<>
forma del senyor Salmon és votada
no hi haurà rectificació que valguL
PROCED I MENT D' URG EN•
CIA I PERMANENT

Lo. tramitació de les causes derl·
vades de suposats delictes de Premsa es farà segons la modificació que
es pretén de l'article 453, de la manera següel\t:
eLa. instrucción del sumario se
practicarà por el juez que corresponda según las normas generales y la.
ulterior tramitación y el fallo co..
rresponderà a tribunales constitutdos como para el procedlm1ento de
urgencla, que funcionaràn de modo
permanente, aunque no estén decla·
rados los estados de prevención o
de alarma.»
De forma que per als periodistes
el règim d'excepció serà permanent.
Per als assassins, pistolers, lladres
1 violadors és circumstancial. Per
als periodistes - que guanyen honradament la seva. vida - etern. La
Constitució de la República no regirà per al pobre periodista, encara
que es restableixin les garanties
constitucionals. Salmon lla C. E. D.
A. són a ixi, senyors I
QUI ES L'AUTOR D' UN
ARTICL E?

Fins ara ho era el que signava o
confessava. ésser-ho. ara no. Dlu
aix1 una de les vergonyoses modlfl..
cacions que Sa.Jmon vol portar, a
honor dels periodistes, al Codi penal:
«Respecto al autor: "No serà bastante la confesión de un supuesto
autor para que se tenga como tal
y no se dirija el procedimiento
contra otras personas, si de les clrcunstaucias de aquél o de las del
delito resultaren ind.icios ba.stantes
pbJ'a creer que el confeso no habia
stdo el autor real de lo publlcado'
pera una vez dictada sentencia Hr~
me en contra. de los subsid1ar1amen·
t3 responsables, no se podrà abrir
nuevo procedimiento contra el au·
tor real si llegare a ser conocido o
habido".»
Sempre s'havtn dit: tA confessió
de part, rellevament de prova.».
Doncs en el futur, per al pobre pe.
riodista, no serà així. Ho serà per
un &.Esassi o per un lladl'e ¡ per llD
periodista, no. Un 1nd1c1, una &m·
ple sospita... I la presó.

Tambe s'a.tegeix a l'article 148 deJ
Codi penal el paràgraf" següent:
«Cuando las injurias o amenaz.as
se rea..hcen por medio de la lmprenta. el graoado u otro procedimiento
mecànica de publlcación, la pena se
lmpondrà slempre en su grado mà·
xl mO.ll
Es a dir, que l'assassl, el lladre,
el v1olador, l'incendiari poden frutr
d 'atenuanUs; però el periodista, el
dibuixant, l'editor de periòchcs seran tatalment de condició lnferior
a ells. Pensl's en el fàcil que és anomenar injúria, amenaça, difamació,
SANCIONI
a a.Hò que és critica, censura, de~uspensión provisional. Suspen·
núncia bonra.da d'extralimitacions, sión definitiva. «CUando se hubleran
abusos i atropella governamentals. dictada tres autos de procesamlcnto
por delitos de los que a. esta ley se
L'E STAT-GENDARME refieren, comeUdos por medlo de la
publicación periódica...» po..
L'article 175, en la form1t que vo- misma
ser puspendido el periódico has..
len que quedi redactat, estableix els drà
ta por .!:esen ta dfas.
càsUgs que segueixen:
«81 se hubleren dictada tres sen·
cPrlSión menor en su grado me-dia o prislón mayor en su grado ter.cias condenatorias por delites de
minimo y multa de 2.500 a 10.000 l<;JS que a esta ley sc refiere, Comepesetas a. los que por media de Ja tldOS por med.io de una mtsma PU·
irnprenta, grabado, etc., publicaren bllcación periódica ... J podré, decre.la suspenslón definitiva del
notlcias falsas de las que pueda. re- tar~
penóchco.»
sultar pe.Ugro para el orden pUbliUna altra modificació que també
co o daño a los lntereses o al crédito del Estada, o de sus organis- eo;tà bé. La qüestió seria liquidar
mos, acuerdos o documentos oficia- Premsa d'esquerra. La mtala Prem..
sa». Ja estarà contenta la caverna
de «El Correo Cata!àmt 1 cEl Sigla
de Transports per via ferrada ha F\J.turo». Ja no tindrien altre com•
trnmès a. la premsa. un extens tele- petidor que «El DebateJ, diari de I&
grama que ba dir1g1.t al President del C. E. D. A. La suspensió en els terv
Consell de Muustres 1 als mimstres minis I forma . que es detallen, és la
mort del periòdic. Un òrgan d'opld'Hisenda t Obres Públiques. En a· ruó, una Empresa, uns inter~sos
quest telegrama es lamenta l'acord morals i materials, centenars d'o.
del COnd.seli de Ministres que sus- brers ... res no serà suftcient. A l'al•
pen el decret que equiparava el rè- gual
•••
gim fiscal del transport per carreta..
Clar que avui va. per WlS 1 demà
ra amb el transport per vta ferrada. pot anar per altres. Pen.s1n~h1 bé
Afegeix e! telegrama que la poliU- eJj diputats de dreta a proposar 1
ca que ha permès l'increment de la. a votar. I, d~ totes maneres. que
competència de l'automòbU, ocasioruv això no sigui sen.".! la protesta t l'orà la ru'ina de les exportacions fer- posició categòr ica de les esquerre!,
roviàries t demana que la mesura els diputats de leo; quals tenen •I
que assenyal1 el pagament dels lm- deure d'afrontar amb OOt el coratge
que calgui la. barbaritat que Intenta
postos per carretera, cal que SigUi e~ senyor Salmó1 1, vergonya del rè-aplicada Igualment en termes de jus- gun ' finS dels més elementals prln·
ticia a l'impost del transport per fer~ Clp!s d'una. sOC:etr t mitjanament el•
vWtzada.
rocarril.

Aquest numero ha estat v1sat per

la

censura
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EL TEATR E

GRANTEATRE DEL LICEU
Cont lf'IU11 obert l'abonament Dljous. Inauguració de la tem·
porada:

LA CIUTAT INVISIBLE
DE KITEGE
per la Compnnyia russa.
DISSABTE:

LA FORZA DEL DESTINO
pels e!Illnents artistes Aran~Çi •
Lombardi • Falliani • Bataclla •
Granforte • Santia&o Font • Gub¡a nl. Mestre: PODESTA • 9 de·
corata nous Es despatxa a
comptadurta

Pala ce

Principal

Avui, dlssabte. un FORMIDA·
.BLE PROGRAMA
Un ¡¡TI\OCI108 espectaCle Carmelita
Aubort. veaett.e estillllta. protagoniSta de 1es pell.ICUlea
ABAo.IO
LU:; HOMtsKES I MERCEDES; NI·
na de Linares, la vedeHe d'a1re
Ut>meu.: amo el seu gran reperton a or~uestra I guitarra, creadora de uMana de la 0», aRoo1o•
1 uMarla Magdalena»: Lewiss W10·
na (E1 prlncep abtsslm. parella
de Onlll, Emma Mal era, dansar!·
na clè.salca espnnyola; GEDEON,
el mes tresc de tots eiS trescos;
Manuel Torres, gran dJvo concertllsLa de guitarra; o.1uan1ta da
Càrtaso cestreua de ball espanyol.
u abl&Slniea g1r1B, 8 amb les seves
graus danses de CODJUDt; Lolita
de Cartago (ballarina bavalana);
Ribera y aus d1amantes negroa,
orquestra dt> 12 prolessors.

rEA fR~ HARCEl ONA
DI Al

Companyia
ARTIGAS COLLADO

Avui tarda, a lea 6'16 1 nlt, a
les 10'16:

NUESTRA NATACHA
lndlscutlble êxlt d'Alexandre Caaona - Demà, a les 3'30. .Butac¡uea a 3 ptes.: MARTES, 13. A
les 6 1 10 16:

NUESTRA NATACHA

Comoanyla de comèdies valencianes diri&lda oer PEPE ALBA
Avui, tarda, a les 4'30. Entrada 1 butaca, 1 pta.:
LA FILLA DE LA PORTERA
LES CHIQUES DEL BARRIO
Nit, a les 10'15. Entrada 1 butaca, 2 ptes.:
ELS TRES NOVIOS DE TONETA

ELS ESTUDJA¡{.¡Ts
L'única medicina per a guarir el
malhumor és aquesta obra.

se~~or:s~re~~d~~tat

TELONS CURTS
¿QUI ES EL cGRAN TRA·
PELLA»?
La companvia Jiménez Sales-Visita
L6pez, atriat debutarà al «Moulin
Rouge», del ParaRel.
Inaugurarà una temporada de gènere alegre amb l'estrena d'un vodevil titulat cEl gran trapella».
Després de Les fne:tJJCtituds que
hom ha divulgat respecte a la manca de qualitats teatrals del Gran
Prlce, 1W cal capficar-se gaire per a
saber qut és «el gran trapella» que
tal falsa noticta divuLgà.
Hf ha títols que són tota una re..
velació.

I

AMAUA,
AMEUA
EMIU A
Un èxit de LLUIS ELIES
N O VETATS
TEA TR E

uLAS MUJERES DE FUE·
GO»,
ESPECTACLE
DE
GRAN MORALITAT.
RetaUem de l'«lndicador teatral»
d'El Slglo Futuro, de Madrid.
«.Reiteramos que, es preferible, sobre todo en estos tiempos de persecución (?), abstenerse de as!stir a
es,ectàculos. Consignar ez nombre
de las obras malas es contribuir a
su anuncio v reclamo. Así, pues, sólo insertarenws el anuncio de las
obras que, a nuestro juicio, se puedan ven.
I tot seguit, a la cartellera d'espectacles, anuncia:
ccTeatro Martln. Hov 1ux:he, a las
1fY30, la sugestiva revista ccLas mujeres cle tuego».
Una comèdia que veurà tothom al
NOVETATS
AMAUA,

GRAN TEATRE ESPANYOL

I

AMEUA

EMIUA

UNA NOVA COMEDIA
L'escriJ?tora Maria Luz Moral" ~
llegf, aht.r tarda, a la company~<.
Diaz-Artigas, la seva comèdia «Ro?;•ances de media noche».

1
acceptada

aviat

Interès 1 emoció

AMAUA,de~!l'~

EMIUA

La temporada de Margarida
Xirgu al Principal Pala ce

Gràcies a la. guerra d'Itàlia amb
UN TITOL POC ENCERTAT Abisslnia el públic aficionat al bon
Segons un diari de Madrid, els se-I teatre podrà gaudir de l'art meravenyor3 Ramos de castro t Obradon llós de Margarida X!rgU en una nohan decidit canviar el titol de la se- va temporada: la que el pròxim dia
va opereta que aviat la compan11ta vint-i-dos s'inicia al Principal PaSugratt.es estrenarà al Tivolt. Aban.t !ace.
es deia «El rancho a;rul>> f ara es tf·
Davant l'angwliós interrogant que
tu•arà «El sendera azul».
la guerre. ltalo~Uòp!ca significo. per
Ranxo blau o corriol del mateix a Europa, la gran a~triu ha desiscolor, tant se vall Dos t'tols els quals, tit del seu viatge 1, a ixò ens val,
precisament, 1W són cap troballa t abans de l'anunciada. excur3ló o. Mèno acrediten pas z•engtnJI dels seus xic, Wla nova tanda de representacions a l'escenari di!l Principal Paautors.
lace, escenari que fou el dels eeus
primers trlomrs.
AMALIA, A MEUA
E M ILIA
El llom de l'eminent actriu, al
EXIT! EXITI EXITI
cootat del de Garcia Lorca, el !ort
TEATRE
NOVETA TS poeta de les noves promocions, el de
les Wies centes representacions de
«Yerma», brllla a la !aÇQ.na del vell
OLYMPIA
teatre de la Rambla.
Margarida Xirgu - no ho obll·
deu! - es presentarà, amb la seva
companyia, la nit del pròxim divenEn qualitat d'atra¡x:¡ó sensacional
debutà, el passat dijous, l'«Home dres dia 22, a l'escenari on la «Caterina. de la inoblidable «Joventut
Cuirassat».
de princep» rebia els aplaudlmenta
La. cuirassa d'aquest alleta - un d 'aquest mateix públic. S'hi presenextraordinari atleta - no és altra tarà amb «Bodas de sangre», que in·
eo&a. mé3 que els seus vigorosos mus- terpreta per primera vegada. Garcles, gràcies als quals, realitza una ela Lorca. ha. dirigit personalment els
sèrie d'exercicis de gran efecte amb
boles 1 cilindres de pes enorme, fi.
finalit2ant l'exhibició amb un tret
força espectacular. Amb els seus
braços detura un dispar de canó.
I!iillor dit. detura la bala. cillndrlca I
que lx brunzent del detonant canó.
nó.

I

Debut de l'Home Cuirassat

p

R I

e

E

EXCELSIOR

ATENEU OBR ER D'ES•
Q UERR A REP UBL ICANA
D EL DIST RI CTE VI

C
__
AD_A~DlA, prOïñüila.tnte
--

nat. 3 bores d 'espectacle 6 ~~~~Cl~
terrupetó.
......,., 111.

El vinent diumenge, dia 17, a les
assaigs d 'aquesta seva tragèdia. an- di!u de la nit, el quadre escènic de
d~usa, que serà. posada en e-scena. l'Ateneu Obrer d'Esquerra Republl·
amb decorat 1 figurin ... nous del pln· cana del Districte slsè (Provença,
156), representarà la comèdia en
tor .:-osep Caballero.
tres actes «La bona gent», de San·
tlago Rossinyol.
Vegeu l'obra del dia
Aquesta representació serà dedicada a honorar la memòria del malaguanyat Santiago Rossinyol.

EXOELSIOR
Cabaret • BAR • Da nclna
El mea sumptuóe d'Est>an
15 ATRACCIONS EN PIST/~
2 or a uaatrea: Caunova 1 •
o.J a zz Cada nit, sortides d'eao:
tactes. Grans testes floa lea '-

Nue atra

Natacha

TEATRE
AMATEUR

Nueatra

*

VETLLADA ART I STI CA
AVUi, dissabte, dia 16, a dos
quarts d'onze de la veUla, la Secctó
d 'Esbarjo, Esport i Cultura de «La
Mercantil Barcelonesa, S. A.», té anunCiat un !estival que, a bene!Jc1
de la «Germandat d'EXpenedors de
T: bacs», celebrarà al local del Fo·
ment Republicà Autonomista (Ronda Sant Pau. núm. 77). Es de preveure, degut a l'ambient que entorn
veure, que degut a l'ambient que
entorn d'ell s'ha creat, resultarà. una

triomf de ALEJANDRO

Nuestra

CASONA

Natacha

:-

Nét del que fou emperador d'Ablsslnla.

I I

casa Warner Bros patrocina aquesta festa amb motiu de la propera estrena del seu film

Avui, tarda, a les 6'15:

AMORES Y AMORIOS

DE

PARIS

per aquest motiu obscqularl les sen:roretes que
assisteixin al ball amb una maj¡'nülca foto de
f

R~B)'

KEELER

protagonista de l'esmentat fUm, la qual els serA Wu• pel Prlncep Lewy.
rada personalment

Nlt, a les 10'16:

El més gran esdeveniment el eonstltulrl l'apoteòsic[

LLUVIA DE HIJOS

baU d'aquesta nit al PRICE,

.

TEATRE NOVETATS
T E A T R E

C A T A L A

Companyia NICOLAU • MARTORI
AVUI. tarda, a les 6 1 nlt, a
un quart d'onze, el grandiós éxit
da la comêdla en tres actes de
Lluls Elias:

Amalia, Amelia i Emilia
DEMA, DIUMENGE, a dos quarts
de c¡uatre. Esoactacles per a In·
fanta. La rondalla escenificada
en tres actes 1 9 quadros, da
Folch I Torres:

OLYMPIA
Avui. tarl1a, a les 4'30. Nit, a
les 10 Sorollós éxit de l'EXTRA·
ORDINARI PROGRAMA de

e 1Re
ROXEA • DIBELMONT • KEIS·
TONO • 2 KARREYS • NATAL:
EL Hlo.IO DE KING • KONG •
HERBERT VICTORIA TROUPE,
MEERRS

POMPOFF-TEDY
els Q:enlals clowns • 6 ASTONIS.
DARRERA SETMANA de

A tres quarts de sis 1 Dlt, a
un c¡uart d'onze:

nmb lea seves FOQUES 1 NEDA·
DORES. El més sorprenent prodJi'l de la Naturalesa:

CAPITAN WINSTON
LA VENUS DE MILO
1

TEATRE ROMEA
Tel. 22028
A les 6'30 1 10'16. 2na. 1 3ra.
representació dc :

El

el sensacional número

hombre

acorazado

llnveraemblantl 1Emocionant!
Demà, diumenge.
Grandioses
funcions tarda 1 olt. - Es despatxa a l'OLYMPlA 1 Centres de
Localitats.

AMOR

Llegiu LA HUMANITAT

Tres netes 1 36 c¡uadros, a la manera cinematogràfica, per Paulina
Sincarman 1 la seva Companyia.
Demà, a les 3'30, 6 1 10'16:

TEATRE VICTORIA

AMOR

TEATRE COMIC
PALAU DE LA REVISTA
AVUl, tarda 1 nit, no hi ha
tunc1ó per tal de donnr lloc 111
muntatge do la colossal revlsta

MUJERES DE FUEGO
AVlAr. ESTRENA. AVlAT

rEAfRE NOU
(}QaH GOMP•N YIA LIRICA

Divo barlton: PAU HERTOGS
Avui, dissabte, tarda, 4'30. su..
perba matlnée popular. .Butaques.
:l ptea. Localitats regalades, 0'80.
5 ACTES, 5. 1er.: LA DOLOROSA. per .Joan Arnó. 2on. Rc1>ostc10
de la Jota musical: L A S G O·
LONDRINAS. Formidable repartiment: Glbria Alcaraz, Matilde
Martm , Lluls Fabregat - NIT,
a les lO'ló. ler.: UNA MANCHA
EN EL HONOR • 2on. Exlt apoteòSIC del mestre Padllla:

La canción del desiNto
genllll creació de Pau Hert\ gs,
Glbr1a Alcaraz, Matilde Ma~ n .
Antoní M1ras, M. Garcia, P. Ac \a·
VIVa. R. Cebrià - OE.loiA. U.. U·
MJ::NGJ::. l;O;~ proL.Tallla. Ó acte&, 6 ler.: MO LiffOS DE VIENTO • GIGANTES Y CABEZUOOS
l . LA CANCION DEL DESIERTO·
Nit: LA CANCION DEL DESIER·
TO . trtom.t graodJ66 de tota la
Companyta.

.
Una

SISTERS ASTONY

de les més suggestives - I més femenines - atraccions de J'Oiympla

~====~~~~========

UNA VEGADA ERA
UN PASTOR

Amalia, Amelia i Emília

l

GRAN COMPANYIA LIRICA
Avui, tarda, 4'30. Gran Matmée
Selecte. 1er.: EL HUSAR DE LA
GUARDIA. • 2on. 34 represen tació
de l'opereta del mestre Baylach:

EL

A~AI~ICO

ACTUALIDADES

SAVOY

l:lessló continua Butaca, 1 Pta.:
REPORTATGES ft'UNDIALS, segons Pathe dournal I REVISTA
)o~lf!o.A. LA .KOl\lA DEL JAl'ON
MENSAJ.EROS DEL SOL
(Dibuix en color)

El horror de la guerra
Una dramàtica visió de la Guer·
ra mundial. 1ra. Jornada.

ANUNCIEU A

LA HUMANITAT

El ABANICO JAPONES
pels matelxoe arttstes de la tuncló de la tarda. - Demà, tarda.
Gran Cartell Lfric. Actes ter. I
2on. de LOS GAVILANES. per
C. Antontni, o.l. Miret i R. Mu·
ral .• 2on. L'èxtt veritat:
EL ABANICO o.IAPONES
per A. Martlnez, R. Mural 1 o.l.
Miret,

CINEMES

URQUINAONA

COLISEUM

SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU
Tarda, 4'30. N1t, 9'45
LA CIUOAD DE RAffLES (docu·
mental): Gustav Froelich en

Avui, tarda, a. les 4.. Nit. a tea
10. PARAMOUNT NEWS No. 10
(Revista): ME LAS PAGAREIS
VILLANOS (dibuixos de Pooeye)
1 Ronald Colman i Lorotta Younc,
en

F

a

Una aventura en Polonia
La liebre
la tortuga

(Dlb. colors)
Montgomery, Crawtord, Cable en
CUANDO EL DIABLO ASOMA Dema, dlumenca. matinal, 10'15
U¡,;.::;;.PA'l'X DE LOCALirArS NU·
MERADES PER A LA SESS10 DE
DEMA , TARDA, A LES 6. - Di·
lluns vinent: La Garbo en el seu
tr1om1: EL VELO PINT ADO MUSICA, MUCHACHOS 1 el meravellós mm en tecnlcolor: BA·
o.IO EL MAR DE CORAL

I;.L VOSTRE t:INL:r.tA
EL VOSTRE PROGRAMA
Avdcl M1s1ta1 · Calabna ·T. 32302
Continua, 3'30
PROGRAMES REUNITS
Paramount • Metro • Ufllms
C1fesa
REVISTA I 3 DIBUIXOS 11 color)
LA SOMBRA DE LA DUDA
R1card Cort•z • V1rsmia Bruce
(Metro)
La dcl1closa comèdia UFIL~
titulada
SABADO, DOMINGO Y LUNES
UNA DAMA SIN IGUAL
Gertruda M1chae1 (ParlUilounr.)
EL DIA QUE ME QUI¡;RAS
!Gardel)
100 DIAS (Hapole6n)
MELODIA DE PRIMAVERA
pel celebre can~or dc Jaz:t. L.:lnny
Ros~

DemA, dlumelli'e. MATINAL IN.

FANl'lL, A LES 10'30

Avui, dissabte, tarda, a les 4
l nlt, a lea 10. La meravellosa
opereta:

T I VOL I

EL BMLE DEL SAVOY

Avui, d!sSabte. Tarda, de 4 a 8
(seastó couttuua). Nit, a lea 10.
Sorollos exit!!:
UN HOMBRE DE ORO

¡>er Gitta Alpar - DEMA, DIU·
Al&"'UE, MATJ.NAL, a les ll. Tar·
da. llf""!<IO numerocta, a tea 6. DJ.MAkT::>. F.:)'TRI::.~A: LA PEQUEHA CORONELA, Pel' Sirley
TtmDie.

DIUMENGE, matinal. Continua
d 'll a 1. Butaca, 1 pta. - TARDA: A lea 3 30. Infantil. Butaca, 1'65: DIBUIXOS • NOTICIA·
RI I Ml AMIGO EL REY (cavallista), per Tom Mix - TARDA,
a les 6. Especial. Butaca, 2'60:
SINFONIA DE AMOR, per o.lohn
Boles. Gloria Stuart. Es proJectarà també el programa de la
setmana - NIT. Continua. Butaca, 1 pta. - Es despatxen localitats numerades per a aquestes sessions.

CINEMA PAR I S
Tel 14544. Avda ta Anul 11·1

JAPUNi:.S

pels seus creadors: A. Martlnez,
M. T. Klein, M. Tornamira, R.
Mayral, o.l. Miret, V. Aoarici, A.
Garrido, M. C1d. l''ASTUO::>A PREf:>ENTACIO. Nit 1 cada nit, a les
10 lcr.: PACO ... QUE LAS DAS!
2on. 35a. representació de l'opereta del met.tre Baylaoh:

Passeia de Gràcia, 88 • Tel. 78988

I

VENGANZA GITANA
per Tala Tschai

CLIVE DE LA INDIA
DJStnbulda ner Artistes Aasoo1ats
Dema, diumenae, matinal, a les
11 a preus populars. - NIT, sesSió a bonor dels alumnes premlat.s
per l'Ateneu Obrer en el curs
1934 • 35.

EMPRESA CAPITOl
C A PI 'l' O L:
Avui, sei&!O oootlnua de 4. a
12 a,1, DON QUINTIN EL AMAR•
GAO. per Allona Mul\oz 1 An•
Mana Cuatod1o : ENEí\UGOS IN•
TIMOS, per o.l ack Holt 1 Edmund
Lowe
EXCELS I O R:
Avui, Sel!SIO conttuua. de 4 a
12 '~0: EL HUMOR¡: QUE VOLVIO
POR SU CABEZA, per
(;laude
Rninll; LA LOTERIA PEL AMOR,
eu e&pau¡ol. per Lcw Ayrea 1 Put
PattcrliOu; SUCEDIO EN NUE·
VA YORK, per L\·le 'l'lllbot 1
bealheJ Angel 1 DIBUIXOS .
C O M 1 AL:
Avui sess10 continua ae 3 45 e
u ·ao: VAr.tPIRE:»AS 1135, OtCJ:
Powe!l 1 Ulorm btuara: SUCE·
OIO EN NUEVA YORK , per Lyle
'ra!Oot 1 Hcatller Angel; LA LO ·
TERIA DEL AMOR, en l!l:oPJnyol.
per Lew AfCC8 I l at Patteraou I
UIBUIXOS.
W A L K Y R I A:
A\'ui. &eS6ló conttnua de ~·45 a
12'30: EL o.IOROBADO O El o.IU·
RAMENTO DE LAGARUEKE, ~n
espan)·ot. per H.uben Vlaaltn;
ADORACLE, per Janet <.J,., :oor 1
henry Garat; CONOCE A TU
Hlo.IO , per Jack HOlt 1 DIBUIXOS.

METRO POL

Nuestra

Natacha

de diàleg exquisit i emoció

PUB LI ·.CINEMA

Llúria, 115. Tal•ton 8122!
Avui, dissabte, tarda, a les 4
1 ni~. a les 10: NOCHES MOSCO·
VITAS, per Harry Baur 1 Anabella (solament tarda); 100 DIAS
(Napoleón), per Waner Kraus:
l.OS DE CATORCE AffOS. per Ve·
za o.lalovec - PREU UNIC, 1'60
ptes. - DILLUNS VINENT. Un
grandiós programa en el qual tl·
gurarsn les mngnl!lques producCIOns: CUANDO EL DIABLO ASO·
MA. per o.loan Crawford 1 Clark
Cable 1 VALSES DEL NEVA, per
Pau l Horbiser.

Seasló contlnua. Seient UNA PESSETA: NOTICIARIS, DOCUMEN·
TALS, VIATGES, eto,

VARIETATS

FUTBOL

Fogar del Cinema Nacional
AVUL coottnua de 4 tarda a
12'30. Exit sorollós de la superprOducció n acional:

HOMBRE

per Valerià León, Mary del Car.
men i Ricard Nunu • Hores de
proJecció: 4'10, 6'25, 8'40 1 11'15
GLORIAS ROBADAS 1 DIBUIXOS
EN COLORS. - NOTA: Oarr.:ra
volta de programa, a les 10. D!!:MA, matinal, a les 10'40. Eb despatxen localltata per a la
numerada de les 6, tarda. - DlMARTS VL'lENT. E::>THENA de
MADRE ALEGRIA

PATHE PALACE:
Avui, continua 4 Lnrda a 12'30:
EL HOMBRE QUE VOLVIO POR
SU CABEZA
(Claude Rains. 4 1 8'20)
RUSIA REVISTA 1940
(615 1 ll':l5)
o.IULIETA COMPRA UN Hlo.IO
(Catalina Barcena. 6'60 I 11'101
DEMA, maLlnal, a les 10'30

MARYLAND
Tarda, a 30. 6':l0 1 7'16. Nit. n
les 10: NOTICIARI FRANCE AC·
TUALITES • VARIEDADES NE·
GRAS <musical Warner Bros) :
per Claudette Colbert, la lnobll·
dable proL¡¡gooisla C!e SUCEDIO
UNA NOCHE. Preus. Butaca: Tarta nit, 2'50. A les 7'lii, 1'25 pta.
• impostos IDC1060S
Es despatxen locnlltats per n la
se&~ló numer:!da. del dlumen¡¡e).

2na. SE'TI.1A..''>IA D EXIT.

LA V I UDA ALEGRE
per Maunce Chevaher 1 dunette
Mao Donald · U!rector: Ernest
Lublstch - Nous preus dies fel·
nilrs: TARDA. 3 P'l Eb. - ND,
4 PT-3 Demà. matinal, a 111 11 .

AS

u

Avui, tarcta, a les 4. Nit, a Ics
10. Gran éxlt de do5ef~na Baker
en la comèdia m ll!lc..l.

LA VENUS NEGRA
amb dean Gabin SIO !\1ATINAL.

DEMA, SES-

TEATRE MUSIC. HALL
EL MU.LOlt CAI:t1'"' • . -

amb la torm¡dabi;""''

DEMON'S JAZZ
oran eut ae

BLANQUITA PEREIRA
Trio ZIGANI SPASSOWI
Colossal atracció oouO&ri ti01
Espectacle cou ala noatrea
escenarta

HOL L YWOOD

C.

LES CORTS. Entrada. 3 pta., m6s
el 10 per cent

BRAUS • ARENES
Demà, diumenae tarda, a les 3'30
Repet1clo dels colossos del valor
CARNICERITO DE MALAGA
I
CARNICERITO DE MEXICO
Grandiosa correauda da braua
maanlfios braus. 3 andalu· ~
sos. da NANDIN I 3 sa·
lamanquins de NOGALES
I MEo.IIAS
Entrada, 2 oessetea

~

La Buena Sombra
GIOJOI. a (Plaça dtl Teatre)
T e I • f o n 17431

extraordill~·

JAUME PLANAS
• la seva

ORQUESTRA
amb uo suggestiu programa Qe
balls moderna
La pop\Uar arttata

VERA

ORLOWA

LEONOR and GURRI
a.mb tea aeve. daobCa
Oada dla, tarda I olt:

JAUME PLANAS

ESPECTACLES PER
A AVUI
M
f

T E A I RES
Novetats. _ Tarda 1 Dit·.
Amella 1 Em1lla».
•A!nala,
Barcelona. - Tarda 1 nit: rNUes\!1
Nntacna».
~
Espanyol. - Tarda: r.La t1lla de ¡,
ponera» 1 eLes Clliques del barno1
Nit: «Els tres novtos de TonetAI i
«!!:ls estudiants».
Nou . - Tarda: "La. Dolorosa• 1 lLa!
oolondr1nas».
NI~ : ~uuu .uancha en el honon
«La caue~on del deslerto».
Poliorama. - Tarda: «Amores y ll!lli
nos». Nit: ILiuVla ae hlJos•.
Romea. - Tarda 1 Dit: «Amon.
01:'"'"'a. - uraus prograru"" ue ctr:
equestre
Viotbrta. - ·.rarda: «El húsar de 11
guardis» 1 «El abanlco Japonést. Nit.
•E1 abanico Japoné.s».

CINEMES
Amèrica. - r.Fiesta en palaclo», rso
neceslta un protectou 1 c'l're> lan·
c.:roa oeng.Ules».
Arener.. - •ll.b~.:Ltre a su mu!tn,
aawor en ru tu.t J a.BaJo pre.>ion».
Actua li tats. - H.Ei>OrUltgts, Luton¡¡•.
CIO, UIDUIIOS i «.El horror de !S
Uuerra».
Arnau. - tPar!USO recobrado», «El !on·
çasmn del couvento» 1 cOna aam1
Slll li'Uall.
Astorta. - •La U1osa del tue¡¡o».
Avtrtouda. - •b:J 1wpeno ael Negus•,
aJ uaua. de R.r<'.Oll.
Baroe1ona. - al!.l JLtramento de Lagar.
Cilll'll», cConoce a tu
bljo» 1 rUa
uvt.~Lutero uuda:t».
Boherne. - &La sombra de la ctudal,
t.Aruor de waare».
Bosc. - •M uowore c¡ua volvto por
s u cabeal» 1 t..::;; Ui. J uana de Aroli.
Bonenu ... - cU~:JI,tUa eu preuàat, lEl
HUl~..:!Lna del CUIIVCUtOI I &J:;l tlg!el.
Bro.tuw.Q' - &l:'till\1&0 recobraào», •BI
tau ...u.~ua ae1 cou v~:nto» I runa d$·
lll14 :.1 t1 IgUali.
Cap1to1. - o.u C;,lwnç¡n el mnar¡ao1,
O.J:.Ut:Ulli06 lUtllllObt .
ca ••uunva. - u.., Wl bomoret.
t.;entno
aCouu11.va eu W», cEl a:nor
011 ~Jarlus ll», at;uesta abaJO».
Cuu~eum
- •vll ve UI' Ja waJat.
l;Oill t<ll. I \lamp!CCSUS 1113011, &La, 1.1WU.. ael amon 1 &.::;;uceoto en tiU~

Uel(lUI

ESIJIII.I, -

~

WeUIO».

Prme~pal

Palace

Avut, dlsl;abU:, tarda; 1811)().
RO 11 • AL.BERDl contra RECALOP: U • RAMOS U . Nit: A~
TlGARRAGA • ARRIOLA contra
GABRIEL • IBARLtíCEA.

«MW>lca sonre

la& oWI

c.~gure a ~u muJer» 1 cVIl16eli 04

l'<c:va»
~
Exlielolor. - 11::1 nomote que vol~
¡.¡u1 ou cabe;¿¡\» 1 c..::;;uced!O en NUI!Tl
lt Ulllll 1 ~~ IOLilrla àtll alJlOfl. rJA
Fau•.t•lo, - aaoaw l:iauúel». tm:
venus .Ne¡t·u
dl
Flonua
~raralSO reconradOJ, el!'
ttuJ•asma e1e1 couvento», rUna
1011o blli lgu!1.l».
F emma.
u..a v1ue1a alegre». ulertl'·
Gon. - «El 01a c¡ue me Q fUlil
t..:.~IOpla» 1 u!.J St:\:feto ue un~ 1,:
lns. • u:suque st.n pueno», dt'Cf
¡·ameu~v Ull La¡¡ardere», «A IN
e.u punto».
1J
KuruAI. - f.Etlo¡>la». I.El dia aue
I¿W\:IUIII, l.t.l .;e...retO ae tl.Q¡l VI~
La1ewn.t. - •J..aS vu1:eues ae W, ¡A;
110 .,.,~:eu, c.a..aaemuibCUe liU1.a •
rua

ijS31loP>

a;~:¡¡re».

cena ae los nc ~.
•v••"'~ munutal», Combat
tiruauult.
.
rEl P'
Mas~•uu , - «UJOS cartnosost,
vuau.t 1 IAmot· suouwe».
,
fllao••and, - a.:.uccu1o uua VeL ciivl~~
l.~~:murtumtal.
ct.i dlaoio ~ e> pr
~ll», cAwor C!e waare» 1 c..
CaUUll
d1Jdl1
Mtscral. - eLa somora de IB 1 c~
o..:.auado, aoouugo y tunes».
CliWlii tjiD I¡¡Uoll»
J ;'lo
Munu1111. - t..::>.loaelo, aomlnil0
uc:o» 1 cVI\l&c.S Clt!l Neva•.
el cOo
Nuna. - t.I!:UUJ.IIIl», cAlli vt~~es 1 ,
VIu», &l::lauauu, uomw¡¡o Y :¡,,lllJ!:..,
Part~t. - •vuauelo et a¡aolo
118 .-..
Pallle Palace. - c.t:;l oomnre a relit
v¡o piJI oU cauca•, •rlu:o•a. iJJP;
La. .11:1-tUit 1 &Jwse~.l compra ::fio•. t.1
Prlll~hlal , - c<;oouc:e a -~~a Rèt1"
1aa uuce ec punto», .u•
li!. llliO».
• - • Jllllo"'
Puott "'nema, - .H.eport:l•itS
waCIO • Hevlsta • l)IDULI~ ¡te:!f'
R&IIIIHts - •::;u wa¡;es~au
•
c<.;uuudo el ulat>JO usom:u.. ~
Savl)y, - ReHI!l.c" • lJJOWX<» •

Manna. -

&La
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TEATRE COll-DC. - Els !amoslssims escenògrafs Morales i Asensi,
encarregats de presentar el grandiós
èxit al Teatre Mart1n. de Madrid,
«Mujeret. de fuego», els decorats 1 els
trucs escènics que preparen els indiscutibles asos de l'escenografia moderna, fan presagiar un clamorós
1 nou triomf per als celebrats artlstes.
«Mujeres de fUego» es presentarà
amb luxosos vetuarls confeccionats
per l'acreditada «Casa Modas Capistros», conUnuadora de la inoblldable modista Manolita Capistros, 1 per
tant garantia absoluta que la nova
revista constituirà, pel seu vestuari,
un magnífic espectacle.
El celebradissim artista Lluís SabadeU construeix tot l'agenç de «Mujeres de fucgo», Mary Cortès, Teresita Moreno, Isabel Nàjera., Elvira
Rel, Josep Santpere, Ignasi León, Manuel Alares, Alfons Arteaga, Miquel I
Pedrola, Ferran Cortés, Lluís Zanón,
Baby Alvarez, Pere Gimier 1 totes
les belllssimes tiples 1 vice-t!ples que
estrooaran «Mujeres de fuego», assagen amb entusiasme perquè la nova
producció dels aplaudits comediògrafs Emili Gonzàlez del Castlllo 1
Josep Muñoz Romàn, amb música
del popularissim Francesc Alonso,
assolelln un èxit fonnidable.

WINE

CASINO

ATENEU REPU BLI CA DE
GRACIA
Demà. diumenge, a les cinc de la
tarda, el quadre escènic de l'Ateneu
Republicà de Gràcia, sota. la direcc1ó
de Josep Serra, posarà en escena la
formosa comèdia en tres actes, ori·
ginal del consoci Lluís Elles, «Mada·
me», amb assistència de l'autor.
Es esperada amb interès aquesta
obra, per l'acurada interpretació que
el quadre escènic de l'Ateneu sap
donar-li Pel que fa referència a la.
presentació, s'estrenarà Wl decorat
exprofés del consoci escenògraf Josep E~>Cofet, 1 l'acreditada ucasa Gregòrla» subrninistrarà geltilment tot el
que en l'obra es necessita de novetats 1 mercena.
Podem afirmar, doncs, que la
presentació serà molt superior a les
representacions fetes fins ara.

PELS ESCENARIS

La

TEATRE POliORAMA

Natacha

MUSIC • HALL

Elogl unànime de premsa

CASANOVA, 1, 3
5 ·•· TELEFON 34651
Avui, nlt, GR.Il.N BALL DE GALA a honor del Prlncep

LEWY

AVUl, dlssabte, taro -----Partit a Pala AZORt.~~llea , .
SA'Y contra PASTOR • rn..· P~
NO. Nit, a lea 10'15· p"A.\{ij.
cistella ERDOZA m~nor artit ,
CET contra FIDEL
llL~
-Detalls per carteJI8. - ·"Gil.

vetllada brillant que deixarà grat
record entre els assistents.

Aquesta nova atracció, que molt
bé pot qualificar-se de sensacional,
contribueix a donar una Interessant
varietat al. programa. Un programa
}acuradament seleccionat que plenament satisfà el nombrós públic que
\ assisteix a l'Olympla.
M.
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El que ha fet sempre

Sí que ho seran

La Publicitat pregunta: Què ja
la Lliga? qué ha de ter? El de
sempre : «treballar» per catalunJia.

D iu La Veu de Catalunya, cue
cada dia és me1~11s la veu de Gatalunya:

esta salida franca es la puerta del
tlolegio electoral. Pero al verlo, la
polftica gobernante tuerce el gesto
y el paso, retrocede contrariada, como si el cristal de las urnns encerrase para ella un maleficio, y vuelve a perderse en el dédalo confuso
dG los apla-zamientos, las crisis y las
componendas .
No obstante, en el difícil trance
en que se encuentra. la República,
la única salida son las elecclones.
Sólo una. consulta al pafs puede robustecer democràticamente los poderes desgastades. Cuando los vasos se
enturbian, hay que 1r a la fuente.
Bien clara lo dice la Constituclón:
«Todos los poderes de la Repú.blica,
tod.os, emanan del pueblo.»

El plet dels transports

còmoda poSició de mera espectadors
apàtics 1 Indiferents, sinó que han
de romandre atents a. la nostra actuació, seguir-la amb simpatia 1, s1
les circumstàncies ho aconsellen 1
exigeixen, posar-se resoltament al
nostre costat.
Defensant els interessos del trans¡x>rt automòbil per carretera. en f'l
cas present. COmerciants!! Indus·
trials!! t Agricultors! I us són detensats. també, els vostres tnteressos. Així es que nJ podeu restar lmpassibles davant la crida que us fe~
a la qual heu de prestar l'atenció
quJ realment es mereix, treballant
amb nosaltres per al triomf d'una
causa justa per a tots els espanyoLs.
excepció feta de la minoria 1Ii:tegra.
da pels nostres adversar1s.
Esperem, aoncs. veure'ns assistita,
alenats t revigoritzats amb la vostra
adhesió entus.tasta, amb l'escalf del
costre ajut 1 amb la torça de la vostra. coHaboracló.
Josep Manzanare.s t Baró, (Prest..
dent de la Federació Industrial d'AU·
to Transports de Cataltmya).»

Ahir fou fet públic el següent ma- consegüent, en aquests moments ban
ni!est sobre el gravíssim plet que d'J so:idarttzar-se amb nosaltres.
.J'60 otu
Els Agricultors, COmerciant$ 1 Insostenen els transportistes;
,,celona on met10'50 •
«Als Agricultors, COmerciants i ln- dustrials, per instint de conservació,
I 1 un tnmestrtl
tor 108 Llalln a 1 PortuKal
cal que siguin els primers interesdl.lStrials.
13' A~n trimestre
El plet dels trans¡x>rts per carrete- sats perquè no s'estronqui el ritme
'17'AUrei ua•sos un tnm eSi re
•
r a, ha arribat a convertir·Se en tm accelerat de la circulació de la riproblema nacional de difícil solució quesa representada per llurs prodegut a la incomprensió que del dlt ductes 1 mercaderies, puix que d'això
problema s'observa per part dels Po- depèn la prosperitat de llurs negoders púb:ics, els quals s'obstineu, cis i el desenvolupament, àdhuc, de
d'una manera absurda, a no voler l'economia nacional. Els cal, doncs,
Per això volen re{ormar.la.
r eflexionar 1 comprendre que la nosescoltar la veu dels transportistes.
Aquest. greu problema afecta tam- tra. campanya, la qual en definitiva
bè els agricultors, els comerciants i ha de redWldar a benefici d'ells maels industrials, pels motius següents: telxos, no els pot ésser indiferent J,
a) Perquè el Decret del 2J d'a- pe¡ tan~ en defensa legitima de
gost del 1935 crea el Cànon de con- llurs propis interessos, han de veu
Aquest és el comentari que ens servació de Carreteres per als ca- re-la. amb simpatia, afavorir-la i
àdhuc secundar·la.
mereix la nota de La. Libertad, que mtns de servei particular, o slgUl,
Lluts de Zulueta. publica un tn els
de
propietat
d'agricultors,
faTots els elements als quals en3
reproduïm:
teressant article en El Diluvio del
bricants, comerciants, etc., els quals adrecem, han d'atorgar-nos llur 1.!ut
«El
sei1or
Lerroux
ha
decidida
que
qual ens plau reproduir els · aràels utiHtzen com a. complementaris
sea reorganlzado el partldo radical, de llurs negocis, i, per tant, aquests i coHaboració. No han d'adoptar Ja
çr afs següents :
y basta ha sida designada una Co«Porque, no lo dudéls, unns clec- misión que, según se anuncia, va a elements es troben afectats per Wl
JU.us ací unes paraules agudes, ciones estàn próximas.
nou tribut carregooissim, el qual copone: mancs a la obra.
Lo extraordinario es que basta
justes, precises, d'El Liberal:
mençarà a regir des del primer de
¡Bueno!
IRREGUlARITATS AlS JURATS MIXTOS
ahora hayan ~do ser retrasadas,
Pero este propósito del señor Le«Si!'l la confianza expresa del Par- demoradas, elud1das. La poUuca go- rroux recuerda bastante al de esos desembre propvinent, si no s'aconlamento no debeu vivir los gabier- bernante produce la lmpres1ón de industriales que cuando se hallan segueix la. derogació de l'esmentat
nos ni un solo dia¡ a poder ser, ni h allarse metida en un laberinto del declarados en quiebra, con interven- text oficial.
b) Perquè, si com a conseqüèncla
Se Jnicia, a golpe de bombo, una coo- una sola hora. Y con doble motivo, que no encuentra escape. Cada vez ción de! Juzgado y toda la pesca,
centra.ción sustanclosa <¡ne fortalezca si al presentarse a las Cortes no le que, tras nuevos rodeos, y premlcr anuncian que van a ampliar el ne· dels Decrets del 16 de juliol i 29
d'agoot d'enguany i Ordre del dia 24
las fuenas del centro. Algo así como fué expresada esa. eonftanza con la sas revueltas, descubre Wla saUda, gocio.»
del dit mes d'agost, desapareix t:l
un consommén de uhuesos" políticos. mitad màs uno. Y aún màs si el
Gobierno
lo
preside
persona
que
por
transport mecànic o llangueix en un
(De «La Nación»)
no tcner detràs tm tuet·tc grupo parpercentatge crescut, els agricultors
lamentaria, neeesita en todo mamenEs pot dir que gairebé l'únic or- ela sociall Almenys, s'havia. acabat..
TOTS ELS NOUS MODELS DE RADIO
del 90 per 100 de pobles espanyols
to la prueba expresa de la aststenque defensava els drets dels
el significat clàssic de Ja frase:
que es troben mancats de ferrocar- ganisme
cm de la mayoria.
ELS ADMIRAREU DEMA DIUMENGE,
obrers era el Jurat tv1ixt. Ara, els o- amb
rils no podran vendre llurs produc- brers no tenen ni aquest recul'S. Des «a casa meva mano jo, 1 falg el que
El Gobiomo actual estil. formada
A LA NOSTRA I!XPOSICIO OBERTA
por las representaciones de la Cedn,
tes del camp als centres de gran que un representant de la CEDA em dóna la gana». Aquest «em dóna
de los radicales y de los agrarios.
consum; els comerciants es veuran es va fc¡· càrrec del Departament la. gana» eren jornals escapçats, acoAL PUBLIC DE 5 A 9 DE LA TARDA,
lnlada~nents injustificats, hores ex:..
Los radicales se mantienen en el
privats d'un mitjà de transport rà- de Tl'eball, dia darrera dia, ha pro- traordinàrles
A PELAI, 1.
treballades 1 no p.¡¡ga,..
bloque después del escàndalo del
pid 1 segur de 11 urs mercaderies, el curat contrarestar la força que les des, jornada de treball augmentada·
«stra.perlo)), so pretexto de no Uelleis vigents donen als obrers per a amb tots aquests abusos havien d'eu~
qual
facilita
llun
transaccions,
1
no
varle ei aire a lo que atrib!lyen ma·
parlem dels que exerceixen el co- fer prevaler el seu dret, sovint atro- frontar-se els Jurats Mixtos, i sancia..
niobra izquierdlsta para disolver las
nar-los degudament per a suprimirmerç en poblacions sense estació fer- pellat pels interessos patronals.
Cortes. Ya hemos dicho y repetida
No és cap Incògnita per a ningli los,
¡·oviàrio., els quals es veuran gairebé
que en lo de la denuncia Strauss
Amb aparença legal s'ha modilt·
impossibilitats de poder seguir exer- l'odi profund que l'element patronal
todos pusieron sus manos pecadoras,
todos menos la izqulerda ... Se mancint llurs activitats; 1, per últim, té pe¡· als Jurats Mixtos. Segons ells, cat le llei de Jurats Mixtos. Si s'ha
cercat
la manera legal de desfigurar
aquests
Jurats,
sota
el
govern
de
les
tienen en el bloque los radlcales, por
els industrials sl no poden disposar esquerres, tenien per sola missió la la finalitat,
convertint-los en uns de
no
hacer
el
juego
de
sus
enemlgos;
dels
camions
per
al transport de de fallar contra els patrons; segons tants tribunals on l'administració diJ:
UAlOS PARA LA UlSTORlA
pero es lo clerto que no estàn en
primeres matèries fins a llurs fà- la realitat, era ben ~ert que la ma- justicla. és un negoci de procuradors
! lodelo de parlamentario derechista el bloque, sino completamente al
Girona. - EJs presos polftics de briques ni per al desplaçament de joria de falls eren d acord amb les i advocats. Si es fan totes les manioy argument-ns en que suele apoyarse margen de la comunidad gobemanbres possibles per tal que les reprete. De los miembros de la minoria
«A VOS ALTRES, ABEL l'ergàstul d'aquesta ciutat segueixen llurs mercaderies elaborades als llocs denúncies formulades pels obrers, s~n~acions
t D." «f a Libertad»)
obreres no siguin més que
d" conswn i als ports per a llur ex- però tenim la més absoluta certesa
radical salen las mayores hostilida·
essent
molt
visitats,
tant
per
ciuI ALBERT MEUS!. .. » tadans de Girona com de les e~ portació, trobaran serioses dificultat-s que, sotmeses totes les sentêncies a ficCions a les ordres dels organisme5
des contra el jefe del Gobiemo. La
patronals.
Si es prepara tot el neces-minoria no se solldariza con los inUn sobre, de grans dimensions, marques, la qual cosa palesa que per a la bona marxa i degut rendi- un tribunal imparcial, reconeixena sa 11 per tal que, d'una manera lega..
terpelantes; pero tampoco con el inm'esperava damunt la taula. De eJs republicans gironins no obliden ment de llurs negocis, no havent q_ue aquestes estaven d'acord amb litzacta, l'obrer perdi tota la confian·
terpelado.
el més r ecte esperit de justícia i si
cop, no he conegut la lletra. M'he · els seus companys que sofreixen i tampoc d'oblidar, aquells, que tenen la immensa majoria condemnaven els ça en els organismes creats per a la
Y lo mlsmo ocurre con la. Ceda.
llurs
establiments
fabrils
situats
en
cregut,
de
bona
te
que
era
algun
que
es
veuen
privats
de
tota
111patrons, era perquè, realment, a~ defensa dels seus drets. Mentre ef
Ningun-:: de sus tres minístros se leparatges alll:nyats de tota comuni- quests havien infringit la llei.
porta a terme tot aquest pla, els d~
jascicle de propaganda o quelcom bertat.
.
vantó el martes para hacer una delegats de la Ceda als llocs de govern
claración de solidaridad como la que
així, intranscendent. L' he obert
Ah ir mateiX vàrem veure~hl a 1a cació ferroviària i que, per tant, si
Quants abusos havien acabat els
tenen e.spera i han procurat, ja
bizo el ministro de Estada.
d'esma, i he rebut una sensa- p1es6, en el locutori de comunica- poden ~ubisistlr és gràcies al trans- J urats Mixtos durant el temps que no
des del pnmer moment, perjudicar
Cubrió éste las formas; pera lo
ciOJ~al sorpresa. Era un poema, ció, uns grups de republicans de Fi· port automòbil.
foren
veritables
tribw1.als
de
justiels interessos dels treballadors per a,
cierto es que radicales y cedistas
Davant d'aquests .arguments que
<iLa. mort de l'ós», que el meu en- gueres. de Caldes de Malavella, de
fer·los perdre la fe eu la justícia.
oyeron con màs atención que nunca
concretament
acabem
d'exposar,
han
tranyable
amic
Ve
ntura
Gassol,
Cassà
de
la
Selva.
1
de
Santa.
Col~
dels jurats mixtos. I aquesta obra
al diputada que acusaba implacable
de
comprendre
els
elements
als
quals
la
porta a terme, amb una constàn...
em
tramet,
cordialment
dedicat,
ma
de
Farners, el? quals varen esal jefe del Goblerno, y con frialdad
1 tot l'indispensable
cia digna de millol' causa, el cedista.
des del presidi! ... ts la seva à: ni- tar una bona estona conversant amb adrecem aquest manifest, que el pro·
'demasiado expresiva al acusa.do ... »
per .. vestir i la llar; conseller-gestor
de 'Freball de la Geblema plantejat, no és exclusivama, que a cavall d'uns versos ma- tots els arnies empresonat.s.
p r e u s de veritable neralitat de Catalunya.
gistrals i unes escenes de bell sim,També són mol ts els obsequis que ment per als transportistes, ans tls
oportunitat
Són cada d1a en major nombre ela
bolisme, trasposa les reixes i els <1 un 1 altre l.Ioc estan rebent els afecta també Igualment a tots eUs.
judicis als jurats mixtos
no es
d'una. manera molt directa. 1, per
SALDATOT - Boqueria, 39 poden celebrar de primeraqueconvocaforrellats l ens ve a trobar i abra- deti~guts polittcs.
çar-nos ! ... Amb quin plaer, germà:,
I, ara, llegiu aquestes d'Heraldo
Glrona, Ui. - Han estat a la pretòria per manca d'assistència deia
¡Q UIE;~ SABE!
de Madrid amb les quals també,
vocals obrers. Es que els vocals ola met:a dnima s'ha abraçat a la só . per tal de sa_Iu~ar els nostres
brers
no tc,men Interès a defensar els
teva., en la lectura d'aquest llu:mt-. anue& e~presona~ ~ex-comissari gesegurament, e[;areu d'acord:
--.La protección que se nos dispeninteressos dels treballadors? No· de
nós poema ooreogrd!icl
neral d Ordre Pubüc de Catalunya
aa a nosotros -pobres pajarillos-,
«A pesar
discurso pronunciada
moment, no és això; això ja vil1drà
Però ht ha més L:¿bra porta senyor Ooll 1 Llach, i el diputat al
¡se utenderà. también a los pà.jaros últimamentedel
por el señor Gil Rebles
si se n'arriben a apoderar els elede cuenta?
una
endreça
colpidora,
punyent,
Pa:-lament
de
Catalunya
senyor
Joante los jóvenes de su agrupación y
ments dels «sindicats lliures», aliats
coe «El Sol») de
patètica sòbria i simple però. ts sep Iria, els quals. hal:'l passat tota
todos los Intentes que vienen llede la Ceda; ara les causes sóu unes
aquesta..~ .
'
l'estona de :om.Wllcactó conversant
vàndose a cabo para dar continuialtres. Hom ja sap que el cà rrec de
dad a la situactón presente, cada. dia
v~a.l dels jurats mixtos és gratuït,
A vosaltres, Abel i Albert meus! ••• amb tots el.:. d.~tinguts J>Oliti~, els
es màs notoris la ineticacia de estas
Sl be la llei estableix que cal abonar
Abel i Albert són aquells infants quals han e.g!att molt la visita de
entre los miembros del Goblerno.»
(acabament
de
la
segona
carta)
volupament
industrial,
com
per
a
a!s vocals obrers les despeses que ha..
que jo vaig conèixer menuts, me- tan bons amtcs i companys.
En un restaurant del carrer de portar a terme la formidable lluita gm pogut tenir per viatges jornals
nuts. I ara ;a són uns homenets t
Màxim Gorki assaboregen els clàs- contra l'analfabetisme, de la. qual ja abonats per si han d'abandonar el
capeixen «perquè» el pare no ocusics «crouchonS)), o sigui el cocktail us he parlat abans, t que demana treball, i altres, justificades. Hom ja
Comunicacions
pa a taula el lloc habitual i la maS'han tramès els següents tele- tipic de Moscou. Després sopem al contínuament mestres 1 més mestres, sap, també, com a causa de la crisi,
restaurant Praga, del carrer Arbat, i professors per als ensenyaments su- són molts els obrers que treballen nore eixuga llàgrimes amargues ...
grames:
on ens obsequien amb petits rams periors.
més uns dies a la setmana I, per tant
I per associació d'idees m'ifnagta
<(Lluís Companys i consellers. - de
Finalment anem a prendre
Tot parlant han passat les h ores, les setmanades són ben sovint forçA
no centenars i milers d'infants, Amb motiu constitució Casal Es- un flors
Aquest és el desfg de Politica .. . t
té al «Cafè de MoscoU». Són més i són ja prop de les dues de la nit. mi~ rades; l'obrer, doncs, no pot fer
que com Abel i Albert, també te- querres Cornellà trametem saluts~ de les onze de la nit 1 cal esperar- Cal que marxem.
de tots els autèntics republicans,
gatres despeses suplementàries. En
nen el pare temporalment ¡orat ... ció 1 adhesió entusiasta fent vots nos per a tenir una taula, talment
La nostra vida aquests dies està aquestes circumstàncies és fàcil de
que són més que no creu Gil R.oI, del braç del poet ·, veig amb els prompte alliberament. - Rafael Gó- el cafè és ple. Mentre prenem un totalment descentrada. Tingueu pre- comprendre que si, durant mesos 1
bles.
te fitússim contemplem les parelles sent que quan a Barcelona són les mesos, el vocal obrer al jurat mixt
ulls de l'ànima com un ós desco- mez, president.»
«Ha tenido que advenir este lnvecVentura Ga.ssol l consellers. - com dansen; no és pas que estiguem vuit del vespre a. Moscou són ja les s'ha de pagar de la seva butxaca tomunal, cau jerit de mort. I en caurosímil periodo que estamos viVienr e ell, com per art d' encantament, Amb motiu constitució Casal Es- en un o:dancing» com els coneguts onze. Nosaltres no tenim hores fixa- tes les despeses i jornals, arribarà un
per nosaltres, on la gairebé
do, en el que todos los valores estàn
des per als repassos; mengem quan !llome~t en què li serà materialment
tots els pares de tots els in/ants querres Cornellà trametem saluta· de les dones concurrents, són toalitat
subvertides, para que el hombre que
profes- podem. Quan sortim del «Cafè de Mos- liilposSlble exercir el seu càrrec. St a
~L ~~O~lENTO BELlCO
ció
1
adhesió
entusiasta
fent
vots
tornen
a
casa.,
entonant
la
o:Canç6
slonals habituals. Les parelles que cou» els nostres acompanyants ens alxó, h1 afegim la irregularitat in..
no pudo ser ministro de Haclenda
-1\le han nombrado corresponsal en 1923 pocos
de catalun1Ja»! del nou poema de prompte alliberament. - Rafael Gó- dansen al «Cafè Moscou» són pare- informen de l'horari de la vida nor- trod~ïda pel gestor Torrents
dfas antes del golpe
que
de cuerra en el trente oriental.
mez, president.»
Ventura Gassol.
de
Estada,
porque
fué
lles que dansen per divertir-se; són mal russa . En general, ela obrers en- CollSlstelx, segons ens han inform ~t,
repud1ado
ocu
-¿-..:n el Ogadeo?
que
després
de
joves
SIS
í
MESOS
noies
plenes
de
de
salut
1
d'a·
tren
al
treball
a
les
vUit
del
mati,
pe la cabecera del banco azul y se pre
J . M,• FRANCl:S
-N~ señor; en el Congreso.
legria que senten la joia d'esplaiar- 1 en surten a les tres de la tarda; no haver pagat les despeses als v<>
sente
como
un
Nécker
del
republi(De «La Voz»)
se i 1'\e viure.
treballen, doncs, set hores seguides, cals obrers, quan se'ls va fer efec..
canismo bendecido por Roma.
En un dels intermedis veiem com però a. partir de les tres de la tarda ttves, se'ls va descomptar un srs
¿Qué puede contra estos anteceLES SARDANES
un jove abandona la seva parella. estan je completament lliures. Abans per CENT, comprendrem la imposdentes la condición indeseable del
1 s'apropa a nosaltres. Es un jove d'entrar al treball acostumen a meu- sibilitat d'actuar, i el descontent que
interpelante de a.nteayer ni la. evi~
AL PASSEIG DE LA RE• estudiant, Maurice Strick, nascut a ja.r quelcom sòlit: una truita, peix, això crea entre les vfctimes d'aquesdente 1nsensib\lidad de la mayorfa?
PUBLICA
Paris on el seu pare, d'origen rus, o un tall de carn; en tornar del tes mesures Inconcebibles.
Plantéese quienquiera la disyuntiva
Al tros comprès entre Pare Claret treballava d'ebenista; ha sentit par- t reball després de les tres de la tarContràriament al que deixem dit.
entre e\ chapaprletismo y el rencor
i T1·avessera, tindrà lloc, diumenge, lar francès 1 ens ha volgut saludar. da, fan el dinar, i mengen abundo- no s'ha posat massa interès a rer
imponente de los lerrouxistas, cogid'onze a dues, una audició de sa r- Nosaltres velem en ell una oportu- sament; finalment, sopen de nou a que el personal dels jurats mixtos
dos en la trampa. del «straperlo».
danes a càrrec de la. cobla. «Barcelo- nltat més per a assabentar-nos direc- deu de la nit.
treballi amb la satisfacció a la. qual
Nosotros no tenemos nada que elegir
na Albert Marti».
tament de la vida russa. Ens explica
Demà. serà el darrer dia de la nos- té dret per a poder exercir el càra
entre semejante «elenco» polltico. Ni
que habita en una ciutat universi- tra estada a Moscou. Ens h an rec conscientment. Fa tres i quatre
la Ceda. ni el lerrouxisme, n1 estas
tària, en la qual els joves estudiants invitat a assistir a una. funció al mesos que el personal dels JuraU
Cortes, ni el Gobierno que vive scr
viuen amb el contort necessari per Gran Teatre de Moscou, en la qual l\Iixtos no cobra. Ja hem denuncia~
bre una mayoria que no se atreve
tal que els seus estudis resultin pro-I es presentarà un espectacle titulat: aquesta anomalia altres vegades. Avui
a defenderlo ni se resuelve a dcspe-fitosos. Remarca l'esforç formidable «Les Flames de Paris». Us escriuré, insistim una vegada. més i ho fem
narlo, tienen nada de común con Ja
que fa la U. R. S. S. per a preparar tal com vinc fent-ho, les meves im- perquè tenim noticies que ens per.
Repübltca auténtica, que busca su
CAZA MAYOR
els «equips» de tècnics que necessita, pressions
meten suposar que des de Madrid
fuerza en el pueblo, que aborrece la
tant per a atendre el. ràpid desen(Fi de la segona carta)
ja han estat enviats els diners nePor procedjmientos radicales.
politica de secreto y se vlgortza. en
cessaris
per al .pagament de l'esmen...
(De «Política»)
el ejercicio saludable de las Ube.rtaA l'assemblea foren tractats amb
tat personal t perquè és de just.fcl&
des públtcas.»
especial atenció, diversos afers d 'Inque aquell que treballa cobri.
terès per a Ja vida dc l'Associació~
El gestor de Treball senyor Tori, finalment, per unanlmitat i enrents, que tant amic és de fer ma,..
nifesta.cions a la premsa, podria conmig d'una gran entusiasme, fou lletestar-nos les preguntes següents:
git el següent Consell directiu :
President: Vicenç Verni.
Per quin motiu es descompta el
sis per cent de les despeses que es
Vice~prestdent, Josep Heredia.
paguen
als vocals dels jurats mixtos,
Secretari general, Alexandre etquan la Llei determina que s'han
rera.
Quan patim un dolor qualsevol, de cap, de de
pagar
íntegrament?
Sots-secretari, Alfred Cabanes.
queixal, neuràlgies, etc., tot el nostre or..
Considera just que aquell obrer
Tresorer, Pere R amant, i
ganisme es ressent d e le s conseqüències.
que exerceix un càrrec gratuit 1 que
Vocals, Joan Ca.sanoves 1 J osep
Disminueix l'energia, desapareix l'opti·
ha avançat dc la seva butxaca fent
M , Aymaml,
enormes
sacrificis, posem per éxem~
misme i la nostra cara adquireix una
ple cent pessetes, quan se li ha de
expressió de fatiga i decaïment que
reembotSar aquesta quantitat se U
CONFERENCIES
ens fa semblar més vells. 1 és tan
desc...'Omptin sis pessetes?
«La nostra cultura». - Avut a les
fà cil alliberar-se d'aquests turments
Es cert que tant al Ministeri d~
deu de la vetlla 1\ia.nuel Trueba d~
LO ll\IPENETRABLE
existint la CAFIASPIRINAl No hi
Treball, com al de Finances hau fet
narà.
una
conferència
al
local
del
-Puse ayer en tal aprieto a un
ja el neces...ctari per tal que eS puguin
ha dolor que la resisteixi, 1 ó 2
LA NORMAL ANORMALIDAD
adlvino. que me promettó abandonar Campalans Club Pa.ssela del Triomf
fer efectius els pagaments al perso87 (Poble Nou), explicant el tema
pastüles el treuen infaHiblement
frJ.;,Pero ¿usted stente la menor alar- el oficio.
nal dels jurats mixtos? Per què no
eLa nostra cultura».
-¿ Y qué Je preguntaste?
i gairebé instantàniament
se'ls ha pagat 1
L'acte serà públic.
-El nombre del futuro gobcrnador
11;;iN1lnruna; únicameote de que la
Per quines causes el personal dels
e
entendo el Gobierno...
gener~l de Cataluña.
jurats mixtos ha de cobrar els seus
(De
cLas
Notlcias.t)
<De cin.!onnaciones»)
sous amb Lres i quatre mescs de retard?
' """"=
Esperem amb interès les respostes
1 entretant no haurem perdut res en
posar de manifest que, sota la tutela cedista, que tauta propaganda oUNIC PA TENDRE
brerista (?) fa en els mttlngs dominicals, mentre els funcionaris dels
Jurats mixtos no cobren, els vocals
obrers paguen. Amb això es desorganitza. l'actu~ció dels Jurats, mentre_
Centre Dietètic Falp, Oliveros i
S. L.
s'espera el moment en què els aliats
de la Ceda -sindicats lliures- oom·
TELEFON !00 16
plctaran la ~eva obra.
pREUS DE S UBSCRIPCIO
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«< enmig de tot aquest xipoll, què
fa la Lliga'!, pregunta l'addicte innen u; negocia, respon l'addicte més
ingenu encara. Negocia; realment aquesta és la seva flaca, però de les
seves negociacions fins ara ningú no
sap veure quin profit en pervindrà
a Catalunya. La dèrtn de negociar
no h deLxa. viure, i negociant o&gociant es trobarà fins al coll, a mercè dels amics cedistes 1 radicals, que
mlrarau d'ofegar-la d'una abraçada.
L'afany de negociar L'ha feta reconciliar amb la lle-i del 2 de gener. que
no s'ha cansat de denunciar com a
inconstitucional; hauria fet molt més
bon negoci sentint-se una mica més
c.'l.talanista 1 recordant-se que fora
de Catalunya mai no ha encertat
cap negoci; va esguerrar tots els que
va provar amb la monarquia 1 esguerrarà tots els que intentarà en
companyia dels enemics dc Catalunya.»

«Ningí· no dubta Ja que el cos elec,..
toral de Catalunya 1 el de totes les
terres d'Espanya serà cridat ben aviat a consulta. Caldrà renovar els
Ajuntaments a Catalunya .segons les
prescripcions legals. Caldrà elegir les
noves Corts de la República.
La importància t la transcendència
que aquestes eleccions imminents
tindra!l en l'esdevenidor immediat
del pais tampoc no pot oferir cap
mena de dubte. Per a Catalunya poden ésser decisives. Ho seran segurament. en més d'un aspecteJ)
Ja ho crec que ho seran. I què no
;
· gràcia a la ;..uga .

No ens faci riure,
senyor Lerroux!

Per això la volen
reformar

La «confiança»

Er s funcionaris no cobren i
els vocals obrers paguen
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_ El B. o. de la Generalltat publica el nomenament de metge tor ense del par tit judicial de Falset n
favor del doctor reusenc senyor Salvador Vilaseca. Angucra.
- R ecordem a tots els produ~
tors de vi que el dia 30 d'aquest mes
fineix el terminí per a poder declarar llurs existències.
- El Comitè local de la Creu
Roja, està organitzant diverses fesL'actuació c..e L liga, catalana, aju- llPrs republicans féu que el resultat tes per a destinar el seu benefici S\
dada 11eb altres partits de la coali- stgui negatiu, però ells ta deuen te- 1 adquisició d'un cotxe-ambulància
ció de dretes, contra els Ajunta- nir preparat el pretext, perquè abans per al trasllat d'accidentats 1 mahilts.

PROFOSITS DE DESTITUCiO A DARNIUS

PROVES DE PLENARI
En el jutjat numero 2 continuaren ahir les proves de plenari en la
causa número 101, pels fets d'octubre
a L'Hospitalet. Declararen diversos
testimonis, entre ells els regidors de
la minoria dretlsta de l'Ajuntament
popular.
En el jutjat numero 3 conttnuaren
tes proves de plenari en la causa
que wstrueíx pels tets ocorreguts a
S ant Andreu de la Barca l Martorell el jutge senyor Galan.
ments d'elecció popular, segueiJ: perNOTIFICACIO
DE SEN- sistent t continuada. Després
d'a.
TENCIA
quell cèlebre Decret, en el_ qual s'aEl jutge senyor OrrutJa. notülcà
e.hir al soldat de la. Tercera El;qua- 1., eciava la «Simpati~» _t,deologtca
com un motiu de destttucJO, es cerdra. d'Aviació Jesüs Gonzàlez Feo, la
tota mena d'excuses p_er a subssentència. dictada contra d 'ell en quen
Consell de guerra, en la causa que tituir ets AJUntaments elegtts pel pose u va seguir per roba~ri d'una ble, t que no tenen altre detecte que
caixeta de cabals. Al mateiX t~ps ésser esquerrans. Ara li ha tocat el
se1 requer i per tal que abones. la tom al de Darnius, a l'Alt Empor'quantitat fixada per responsabilitat dà, ob1ecte de tes maniobres del cacivll per a respondre dels desper- cic local lligaire carles Gorgot. A les
pressions seves, el director d' Admifectes que causà amb motiu del r o- nistració Local
ha tramès un delebatori, quantitat que prometé fer gat a fer una inspecció
al Municipi.
e fectiva. Jesús Gonzàlez passà desp rés al ca<;tell de Montjuïc on com- Fs clar que l'administració recta,
1v. arada . i democràtica dels consepleix condemna.
CAUSA PER AGR ESS IO A
LA GUARDIA CIV IL
El tinent coronel jutge senyor
Martínez Peñ3lver ha començat a
NOTIC IES DIVERSES
inStruir causa contra Salvador TenEl TribiJ "J que ha VISt la causà Sunyer per agressió a la Guàrdia Stl per e:;tata. al Sindicat Agricola
civil amb motiu dc l'intent d'a~ra- ae Riudoms, seguida contra el secameut al Banc Comercial de Cré<ilt cretari Jostp Onol, ha condemnat
de Gironella.
a l'esmentat individu a 1 any 8 meLA CAUSA PELS FETS DE soo l 20 dies de presó i al paga.VI LA FRANCA
n•ent de 182.000 pessetes d'IodemEl proper dia 20 començaran les mtzacló civil.
proves del període de plenari en la
El condemnat ha estat posat en
causa pels fets de Vilatranca, proves llibertJ.t ')CI estar comprès en l'arnQUe seran molt llargues degudes al nislia del 1931.
gran nombre d'elles que proposen les
- El nostre Ajuntament goverdefenses i el Ministeri Fiscal.
natiu ha subvereionat amb 250 pes-Els processats en aquesta causa setes el «Fomento del Tunsmo», ¡)er
són seixanta-nou i els delensors són haver fet propaganda de la nostra
quinze. E: nombre de testimonis prO- I ciutat.
.
posat6 per les defenses passa de
Després dJian que _la conllevàndos-cents.
cia Ceda- Radical- Lhga, no sent

Lliga C~talana contra
els Ajuntaments populars

que l'i,I.Specció comenci 110 s'estan
d : dir pel poble que el dilluns l'actual Ajuntament estarà destituït, i
n·hi haurà. un de nou. Es possible
Girona, 15. - Aquest mati, a l'Auque en una situació e ~ què impera
i'arbitrarietat, Lliga Catalana come- diència Provincial I davant el Tnti aquesta altra conculcació de la bunal d'Urgencia, s'ha celebrat la
vista de la causa. seguida contra el
Llei Municipal de Catalunya,.

GIRONA

Però sàpiga, que no li durarà. molt
l'alegria, perquè la dPcisió i l'entusiasme dels habitants de Darnius tarà que el nou Ajuntament duri tan
sois el que triguin a celebrar-se les
pròximes eleccicms municipals. No
is "ixi com es guan¡¡a, la, voluntat
dels pobles.

amor per Ja ciutat i per les lnstituCJons que no ban cobrat ni cinc
cèntims d'ençà que aquesta gent
n:.angoneja 11 la Casa Gran.
- Mentre trat\Sitava pel Pas-seig de Prm1 el ve1 Carles Uorenç
Arrulat. li sobrevlngué un accident.
Fou auxiliat per uns transeünts i
dtsprés cu un taJu fou condwt t.l
teu domicili.
Dmmenge vinent es celebrarà
lUl partit de futbol entre el Catalunya Nova el F. C. AlLa.fulla.
- Con..tecc10nada la matricUla
industrial per a l'exercici 1936,
aquesta romandrà exposada durant
H. díes a la Secretaria Municipal als
efectes d'examen i reclamació.
Per la superioritat, ha estat
r.omenat director de J'Estació Enològica d'aque:;ta ciutat, l'enginyer
agrònom senyor Tomàs AvelU Vi-
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Carrer Nou de la Rambla 111
t' ELL ~ANU VENl:R I PROS TAI A
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IMPOT ENC IA
OI AlERMIA
Olrectou Or Riu Porta Consulta 11 a 1. ,·ao a 11. f 11 a 1

CAS

ves.

- Demà, diumenge, de cinc a
vuit de la tarda, tindrà lloc a l'Hotel Paris una exhibició d.: maniquls
v1vents com a presentació dels models de tardor-h1vern, a càrrec de
Ja casa ILe Printelns», de Barcelona.

l

ASTI A

DISSABTE, te DE NOVEMBRE D

EL

corcoll i es trobaren 47 camises,
valorades en 247 pessetes, robaà es
a la fàbrica que, a l'esmentada v1la
posf'eeix el senyor Antoni Casamar.
-Pels agents municipa.s ha est.at
descoberta a la casa mim 12 del
carrer del Perill d'aquesta Ciutat una
fàbrica clandestina d 'embOtits de
carn de cavall, pertanyent a Carles
Vicens.
Han estat incautades una. partida
de quatre llaunes de greix, un gerro
de greix, catorze perrúls, dos pernils
de tall rodó, quaranta llongoms¡,es
seques, una altra partida de trenta,
també seques, i dos paltrucs tendres,
amb dos talls secs.
L'Alcaldia, degudament assessorada pels tècnics municipals, 1 estimant greu !a infracció, ha castigat
aquesta amb la clausura de l'establiment del Sllfdit Carles Vicens.
-Regna el més gran entus1asme
entre els republicans de Girona i
de les comarques per tal d'asslStir
demà, diumenge, a la conferèucla
de Marcelli Domingo, que promet
constituir un grandiós acte de ROlidaritat repub:icana.

jove Francesc Mateu 1 Valentf, de
22 anys vet de L'Escala, element de
la F. A: I., el qual fou detmgut dies
enrera amb motiu d'un e.~corcoll
efectuat al seu domicili l que donà
per resultat la troballa de 13 c~r ACTES D'ESQUERRA R. BA LEA R I
tutxos de dinamita i alguns !u;ls TE LEGRAMES A COMPAN YS I
AZAÑA :: ESPORTIVA : 1 CI MIS·
anarco-sindicalistes.
El fiscal en el seu informe dema- S IO DEL GOVERNADOR :: ORGA·
na al processat 12 anys, 6 mesos i NITZACI O DE LES JOV ENTUTS
un dia de presó.
D'ESQUERRA
El defensor, senyor Carles Peia,
La setmana anterior ha estat a
ha demanat l'aboolució del seu pa- Mallorca d'una intensa a.ctlvitat potrocinat.
litica. El senyor Santiago casares
La vista ha durat escassament Quiroga, acompanyat d.. l'ex-diputat
mitja hora i el Tribunal ha dictat senyor Francesc Carreras Roura,
sentència d'acord amb la petició lis- parlaren en actes publ'cs, organlt.cal
zats per Esquerra. Republicana Ba-Per al proper dilluns, a les on- l(ar, a Manacor, Felanitx. Mana de
ze del mati, està anunciada a l'Au- la Salut, Sineu, MontUlri, i encara
diència d'aquest.'\ ciutat la vista per els mateixos senyors, a. .b el diputat
homicidi contra Mateu Guillamet 1 valencià senyor Jull Just, prengueCoromines.
ren part en altres acteo. celebrats a
-Els veïns del carrer de Claveria Inca. Lluchmajor, Algaida 1 Palma.
han denunciat a l'Alcaldia que els
Són de remarcar sobNwt entre els
semblava que a l'edifici nüm. 4, pri- actes ceiebrats a la pagesia els de
mer piS, hi havia una persona mor- Felanitx i Llucb.major, que foren veta, ja que sortia del dit pis una ritables concentracions de comarca;
pudor que ho evidenciava. Persona- els oradors pogueren ésser escoltats
des les autoritats al lloc lndlcat, ha des dels principals carrers l places,
donat per resulat la troballa del mitjançant una xarxa d altaveus.
cadàver de la llogatera Francesca.
La concentració a Palma, acte que
Pons, de 70 anys, vídua, la qual vi- tingué lloc al Teatre Balear, fou
via alli sola.
igualment un esclatant èxit. No soSegons dictamen del forense, a- lament el teatre era atapeït de púquesta velleta feia tres dies que es bllc, slnó que milers de p<!rsones s'es-trobava morta a conseqüència d'un taclonaren al car:::-er de zanoguera,
atac cardiac.
tot paralitzant en absolut la circula.- Ha estat detingut, a Blanes, el 1cló. Els altaveus es deixaren senvei Antoni Oonzàlez l Gonzàlez, al tir fins a la plaça de Sant Antoni.
domicili del qual es practicà. un es- Després d'aquest acte, en el qual
prengueren part tots e.J oradors esmentats, tingué lloc, al Gran Hotel,
un dinar de confraternitat republlcana, al qual asslsti en més de trescents comensals. En flnalltzar l'àpat parlaren Emili Dardes, batlle popular de Palma; Jull Just, Casares
Qulroga. i Gabriel Alomar. Després
s'acordà trametre telegrames de salutació al senyor Azaña, i, entre altres, 1m a Llul.s Companys. que diu
alxf: «Reunits banquet motiu Iniciació campanya adveniment República
1936 Esquerra Republicana Balear
saluda en vós I companys empresonats pròxim Govern Generalitat. Serrat. S('('retarl.

PALMA
DE MALLORCA

PASSE' G DE GRACIA, 18

Gran Basar de Sastreria, f amiseria
Sistema Nordame ricà

- Després de la nota que publicà
a:mtlma Hora» assegurant que el senyor Joan Manent havi~ dlmltlt el
càrrec de governador civil de Ba.lears, aquest hagué de. reconèixer
raatenticitat de la nova. I assegurà
que arran de la darrera crlsl presentà la dimissió del càrrec al seu
cap pollti-::. Alexandn Lerroux. 1 al
ministre de la Governació. Podem
afirmar que al Centre ñ'Acc1ó Popular, i sobretot al seu diputat senyor
Zaforteza se'ls ha promès que el governador de Balears. d'imminent nomenament, serà cedlsta.

On vestireu e1eg antment
i amb pocs d lners
LLt S r A LA lA RDA

ESCOLLIT AL iva A l i

Amb ocaslo de rormtdables compres amb baixes de preus 11 permeten oferir-vos aquesta temporada grans a vantatges en VES·
AtHUCS
fi
&:ls nostres aparadors, els mes grana 1 mes ben presentats de tot Barcelona, d'mdumentàrla masculina , Ui donaran re ex
exacte de ta moua 1 amreu Den gu1.ats per escollir l'elegancla que ~ convm¡;u1.
Amb la ~,;asa tsA:, 1 1u~ no n1 pouen rt:S ets se11s compellu<lrs t::. J'umca casa que cada any all&menta ta x1fra de negociS
aes de 11 sella runoacao, grac•t:S a aoopUir ela gustos mes mooerns ats aorprenents preus segúent&:
ADncs contecutou.&l:., cua~e c:.. unom1ca, oe 26 a 6U pessetes.
ADriCS comecc1omns, ".,,.,.,. ouua, cul bU a 75 pesStltt.S.
AOfiC:; COOI8CCI004 l~, CI"~" IUllO.a, Ue Oe 1& a tOU Pt:SSeteS.
Ve¡;uts conre.;ctll•llll~t, .........e ~:.;uuo•m~a. oe 20 a t~U pe:.sett;S,
V&lltS con1~1onau:., o......,., u ..~aut, 1u1 bO a lfl pessetes.
Pauuuons connll;,aonallo, ¡;,¡¡:.:.e econonuc», t.e :a a 1u ;Jissetes,
Par.talons conrecctouat:;, classe oona, 011 12 a 20 pessetes.
SE C..ti lu A MIDA
Tenim una organlllllcto que ens permet, en ca~ ne qualsevol o ompromls, que necessitant un vestit de carrer, dol o eti!1Ueta,
escolltnl-lo a l mau, el pUJsueu ten1r llest a ta ta rda.
v eattts 1 aortes ecuuunuc:., a 1a m1oa, aes ae 60 pessetes.
v e:.ttts 1 atmcs ue ¡sran 1uu, a la m10a, dos .. 11 15 pessetes.
Pantalons de s ra n 1uu, a 1a nuoa, ous de 20 pessetes.
Velillll etiqueta, lra¡;~t, Jaques 1 smotungs, aes oe tuo p9ssetes.
secc 1o de vts llts 1 abrtcs de nen per 1 totes lea edats 1 totes tes formes, amb teles de gran cttlo, estil anglès, confecciona ts
1 a mula, des de 30 pessetes.
T ITS

I

SEÇCJO D' IMPERM EABLES
t'lomes. trmxeres 1 ttchecos» aes de 15 p.:ssetes.
Gran assortiment d'abrtcs cu1r 1 111n11 cutr, des de 31 pesset...
l)t: l:CIO CAMISERIA I G ~ N E R ES DE PUNT
caml&ea contecc1onaaes, a es oe 4 pessetes.
Camises conlecc1onaaes, claiSe superior, aes de I pessetes.
PIJames contKCionals, a es a e 8 pessetes
sauna 1 batea, dea de Ib pessetes
CaiCQtets, des eta 3 peuetes.
MitJons de rantas1a, oea o 1 pesse1a.
sueters. 1mmens assortit, etes de I pesaetes.
ObSeQUiem amb segells d 'Estalvi Popular de '- Cal~ta a. PeRlttons per a ra Vellesa I d'Esta lvi I aJtres presents, a proporcl0
amb l'Import de la compra
•
t
n &eAVIs.- Ela que cte tora o e Barcelona vut¡uln aarviMe de la noi.tra casa, poden escriure. 1 adjuntant o 68 pesse es e
galls, rebran rlgurtns, mostres 1 un sistema eapec1a1 per a prendre•• tes mides amb les lnstrucctonl per a rebre l"encarrec abans
deia SIS dtes.
---

L----------------------
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- Ha tingut lloc a Inca el partit
de final del campionat regional de
futbol entre el Constància. d'Inca., i
el Mallorca. Aquest darrer resultà
vencedor per tres gols a dos. la qual
cosa disgustà ~raordlnàrlament els
partidaris del Constància. fins a l'extrem que atemptaren contra jugadors. i partidaris del Mallorca que
s'havien traslladat a Inca per presenciar el partit. La guàrdia civil
hagué de donar diversPs càrregues i
acompanyar els jugadors dei Ma·
llorca fins a Binisalem. Resultaren
alguns ferits de cops de pedra. i molts
autos amb els vidres trencats els
propietaris dels quals han elrvat la
corresponent protesta.

- A Palma una. colla de joves entusiastes es constituïren en Comissió Organitzadora de la Joventut
d'Esquerra, I els seus treballs han
superat els càlculs més optimistes.
Es ja una realitat la Joventut d'Esquerra orl!'anitzada, la qual actuarà
sota el principi bàsic del catalanisme, en un sentit educatiu
La inauguració 1 presentac!O en
públic de la jovenivola entitat consL~tlrà en tm acte de propaganda polltka que se celebrarà del 20 al 30
de novembre, en el qual prendran
r part, ultra els representants de Ics
I joventuts de Mallorca, elements de
les joventuts de València. els quals
ja han promès la seve nsslstèncln..
Es vol, amb molt d'interès, que també hi prenguln part les joventuts
d'eSQ11Prra catalanes. per la qual cosa s'ba soliicitat un representant d'elles al Comitè ExeC'utiu d'Esquerra
Republicana de Catalunya.
Més que la importància d'aquest
acte en si. hem de remarcar que amb
el contacte d'aquests elements representatius es pretén lnicla.r la pre-poroció d'un Con~rrés ¿ Joventuts
NacionalistEs de la Mediterrània. el
guió de la tasca del qual quedaria
fitxat en aquestes converses prellmlt')ars que es tlndrien. l q-..Je coincidirien en l'acte esmentat. al'Cl com
també es fit:mrla la data de celebració del dit Congrés. Seria aque:;t
el principi d\ma attló mancomun~
da, coincident, de totes les joventuts
c."esquerra de la Cataluuya gran.
Es de creur~ q•1e les joventuts de
la Catalunya est:ict. veura igualment amb simpatia aquestes belles
iniciatl\·es a les quals voldran aportar el seu calor i entusiasme imprescindibies_

I

HOTEL D E VENDES,
PELA I,
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Presenta la m é s ex ten sa collecció de

CAPE lS DE
A lta qualita t i fan tas ia a preus de
veritable o casi6.

No deixeu de visitar
aquesta nova secció

La Música La mar i l'aire
*

GASPAR CASADO TRIOMF A A BERLIN
Berlin, 15. - El violoncellista es-panyol Gaspar Casadó ha donat, p~r
pnmera. vegada a Berlín, un concert
acompanyat per l'orquestra filharmònica, dirigida pel compositor alemany Hans Pfltener.

VAIXELLS ENTR
D'Hamburg 1 escales amb <1ts
general i dc tràns1t, eÍ vauce~rreg,
nyol «Cabo Menor»; de PaJma es~~a.
correu, mercaderies 1 61
• atnb
el motor postal «Ciudad d~~~~
de Maó amb correu, mercade · :
38 passatgers, el vaixell P<>stai r;~_l
Jaime Il»; de Trieste 1 escales ~>tJ
Marsella, amb dos passatgers PetVla
aquest port 1 tres de tràllSit i a
carrega general 1 de trànsit el lllllb
ltahà «Catalani»; de Kobe,' Col:tr
Suez, Malta. 1 Marsella. amb tres ~
satgers de trànsit 1 amb càrr
neral 1 de trànsit, el transa~~e.
alemany «Oder»; de Swansea, ~
carbó mlneral, el vaixell suec «!Qsai·
de IJasablanca, amb fosfats, el vaa~J
espanyo¡ «Sac 5».
l:d
VELA. - De Gandia, amb efec1..
el prulebot «Cala Mitjana»; de p;:
ma, amb càrrega general, el paue~
«Estela»; de Felanitx, amb càrreg¡
general, el pailebot «San Anton¡
01
D'ESBARJO. - De Falmouthamb,
amb el seu equip, l'iot d'esbarjo an.
gles «Aglata».
AL DIC. - Ha pujat al clic a n!ltejar fons el vaixell espanyol «<s!t.
de Tenerife».

l\IUSICA DE uJAZZn, A
L'ORFEO 1\-IARTINENO
La Secció de CUltura 1 Esport de
l'Orfeo Martinenc, organitza per a
avui, dissabte, dia 16, a .les deu de
la rut una seSSló de mUSlca de Jazz
comentada pel prestigiós mestre Baltasar Sa.mper.
t<Hot Club» hi aporta la seva colla.boració tècnica.
RECITALS DE l\1 U S ICA
CATALANA
El pa.c:sat dia 12, s'~cià. per la. notable pianista de «Radio Barcelona»,
Rosaura Coma, un cicle de r~c1tals
de p1ano atesos a una exclusiva fi·
nalitat ben plausible 1 sllllpàtica.;
dlfondre la l\1usica Catalana en composicíoru: dels nostres mestres. El
pnme.c d'aquests recitals, i que pe1·
cert resultà un èxit, tant per la tna
de les obres com per l'execució perfecta, per Rosaura. Coma, serv~ per
a !er encara més digna la ~Cla
DISTANCIA
NAVEGADA
tiva., ja que es pogueren jutJar els
DELS VAIXELLS SORTITS
AHIR
mèrits que concorre~ en el mestre
serra. com a compositor.
Fór<t d'bontzó es troben els esp¡¡.
Els qw vivim de prop el movi- nyols: e: frulter «Rio Micra», en llast,
ment artistic de la. nostra terra, cap a. Tenerife 1 Les Palmes; l'«AJn.
Sabem ben bé qulna és la posició purdàn». amb càrrega general, cap
•
Es a. F. "l5eS 1 escales; els correus «Ciu.
que tenim dintre el món art1suc.
dad de lblZB.» amb passatge i càr
dóna, però, el cas d'ésser reduldisslm rega general, cap a Maó i Alcúma:
el nombre dels que estem e~ co~- 1 el «Ciudad de Palma», amb pas.
dicions d'apreciar aquesta.· Sltuaclól satge 1 càrrega general, cap a Pal·
de privilegi de la nostra mtiSica.
ma; l'alemany «Catania» amb carCal que el nostre pople es famia- rega rle trànsit, cap a Marsella Gèllaritzl. amb els seus mestres. Aques- nova i escales; l'holandés «AciÍWeJ,
ta. és la tasca a real1tzar per Ro- I amb càrrega general i de tràn.sl~
saura Coma, per. la qual cosa me- cap a Tarragona, Amsterdam i esca.
relx !a. nostra felicitac1~, a part que les; l'italià «Catalan!», amb tres pas.
ell> &eus recitals gaudeiXen de gran saLgers de trànsit i càrrega general
preferència dintre els programes de 1 de trànsit, cap a Tarragona, Va·
«Ràdio Barcelona».
lèncla 1 Gènova; el danès «Aase..,
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--!!!!.'!"_!!...!!!_!!!-!! en llast cap a Burliana.

VILAFRANCA
DEL PENEDES

AERODROM DE L'AERO.
NAUTICA NAVAL
Procedent de Stutgart, amb escales
a Ginebra i Marsella, a les 14"40,
arribà l'avió postal alemany «J¡¡n.
Ahir tingué lloc la inauguració kers», amb correu, mercaderies i U
del nou establiment de la Sastre- P~~~~~t de Madrtd, a les lll;,
ria Besol!, del carrer d'Angel Gut- arribà l'avió postal e~panyol «Dau,
merà, xamfrà al de la Indústria, glas 22», amb correu. mercaderies \
el qual ha estat muntat amb _tal 10 passatgers.
cura i perfecció, que honora. la Vlla.
Sorti a les 6"57, l'avió postal e!!Diumenge al mati es celebrà panyol «Fokker s~. cap a Ma!'5ella,
Rl Velòdrom de l'Esport Ciclista Vi-, amb nn passatger i el seu eqmp,_ ~n
lafranqtti una interessant cursa de v1a~ge de prova. L'esmentada linídia
'
•
a començarà a circular el proper •
dues hores ~ 1 amencana per
¡nun:;, ella 18, amb sortides de Barce·
equips comarcals.
lon~ els dilllms, dimecres 1 diVendres.
La classificació final s 'establi de
sort!, a. les 8'05, l'avió postal aleJa següent manera:
many <<Junkkers)), cap a St~tgart,
1. Rafecas - BoUfoll: 9 punts.
amb escales a Marsella .1 Gmebra.
2. Sans-Llopart: 3 punts.
amb ;:orteu, mercadenes 1 vmt pss3 Vila_ ventura: 14 punts a 2 satgers
.
tal ~pa.
sort! a les 12, l'av1o pos ...,
voltes.
ts
r nyol «Douglas 22», cap a Madrid,
4. Gasttlla, sol, zero pun • pe amb correu me1·caderies i deu pashaver-se lesionat el seu company satgers
'
Lloret, que se U trencà la forquilla
BASE AERONAVAL
de la màquina.
Proceàent de Roma, amb escales I
- Els gestors locals, per tal de Gènova i Marsella, a les 16'25, arrifer alguna cosa que se'n parli a la. bà l'hidroavió postal italià cSaboyt
posteritat, ultra el projecte de Ja I-Aay» amb correu, mercadenes I
conducció d'aigües de Sta. Càndia. set passatgers.
pl'etenen ara adquirir el vell ediflct de Cal Noi-Noi, per a instaHar-hl
AERODRO~l
DE L',\ffie! Museu de Vilafranca, de recent
FRANCE
Procedent de Tolosa, a les 8':18,corar!undació.
No direm que aquell local, per Ja ribà. l'avió _pos t a1 francès• amb
a rs
s~>va història no sigui digne d'es- reu, mercaaenes i dos PIISii_btgea iea
·
' !!amant
Procedent
de Marsella, arri a
tatjar
el nostre
museu, però 1· 8 .28
, l'avió postal francès, amb cor·
s• que considerem mal esmerçades reu mercadenes 1 dos passatgers.
les pessetes que puguin invertir-..e
Proccoent de Casabla.nca., amb eJo
en la. seva. habilitació, ja que és 'm cales r> Rabn.t, Tànger 1 Alacant. "
edifici bastant atrotinat i, per altra. les 12'15, arribà l'avió postal_ rrao):J(lrt, l'Ajuntament ha de procurar cès amb correu. mercaderies I clnO
enllestir altres obres de més post- pa:..sat~ers.
.
.
rrantm interès 1 conveniència per a la
Sort1, a les 12 40, 1 avió posta1 rca1
cès cap a Tolosa, amb correu, me
VI a.
., der1t:; 1 quatre passatgers.
- Decididament, en futbol la lvSort! a les 12 .40, l'av1ó postal f~·
gica no existeiX... Ara que el F. C. cès cap a Marsella.
amb correu, me •
\ ilafrnnca, t>n vèncer _el Tarragona caderies i un passatger.
•
per a a O al seu prop1 terreny, ens
Sort.i a les 8'48, l'avió post~-~
havia fet e:;perançar en una reac- • cès cap n Casablanca, amb ~ b
cio dels nostres jugadors. diumen- a Alacant, Tànger 1 Rabat, llllt·
ge el Catalunya. de Vilanova, els correu. mercaderies 1 quatre passa
aclaparà amb una derrota per qua- gers.
tre a. <~ero... Es aixi i no hi ha volta
de full. Què hi farem!
Del torneig amateur local, les Furies del Casal I el Casal E. c., empataren a. un gol.
La Cooperativa Popular Electrlca del Penedès està ultimant 1•ls
CONCURS DE CRISA.NT@IS
p1·eparatius per a la mstal:lac1ó dels
cables de conducció d 'energia I
Tal com es va anunciar, el dit~
fiuld a la via. publica, per a la qual ge, dto. 17, tindrà efecte a laR~.
cosa Ja. ha solhcitat l'oportu per- de les Flor, el v Concurs de C esmis a la Corporació municipaL
ten\S, orgamtzat. pel Patro~~:S1 es
La SOCietat «La Prmcipalll na ment.ada Rambla. . ~e er tal que
r ebut un deslnteressat oferiment de preparen amb entus.Jas
Pla !JD.pof·
· .
el Concurs no desdigui de
ors.
persona entesa en la materl3, per tà.ncia que assoliren els 1\Dten ¡;¡u.a la lmplantacio d'una escola de dl- pel que es veunm a la nostra pe de
bulx aplicat als rams de la Cons- lar Rambla bellissinis exemplarS ra·
truccló i ampllació de les arts I l'esmentada flor. Els premiS~ en
oficis.
I bundimcia i a la qualitat seur11t t1
La Junta del Casal ho posa a co- met.àaic. Es 1·ecorda qu: ~0: quartS
neixement dels seus associats en reunirà a les dotze i ml ar el t..U
general i d'una manera especial als d~~~rts aac:~n~'l\t de ~
que, per la seva. professió, els pu- :ut.ontats locsÍs que han es~~ r.
gul ésser útU dita escola. per tal de tades i han promès ~ l'asslli
ell
formar, sl és possible, el cens d'a- l'acte. El Pat1ooat, com bf
sar
lurnnes indispensable per a tirar en- seus actes. convida el po e
davant tan lloable suggerència.
celonn al Concurs.

A J U N T A M E NT

I

:S

Vegeu la nostra exposició de·
m à diumenge, d e 5 a 9, d~ t~te~
les últimes n oveta ts d e r a diO
ràdio-gramoles, a Pelai, 1.

lêt humanlta(
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LES LLETRES

.
.
Occatan1a
'

I

Es u u goig per et tot.s els patrio-.
cataLans el tïeure com S'estenen
~e~ 1 soliden lea r elacions cultural3
1
tre la ~n~s (/T«n Occitània i la
""és gran catalunya, es a dir, entre
r:s terres de lle1lgltf!- occitana. i les
de ue11gua catalana. La GtUba del
sud i la lliSpània de l'est no /OT1nB1l
tlJ!O nació unica, pero són. d~es na.
cton.s germanes, amb la max1ma fn.
tensltat de gennanor dins l'ampli
con¡tmt de les nacions llatines.
Les selecci011S de Provença, Llen.
uuadoc, Ga3CUnva t de totes les altres regions de la 11ació occitana,
per una baa.da, i lea del Rosselló.
el Principat, el País Valencià i les
JUes, per una azt:a. han retrobat
plenament el sentlt exacte d'aquesta germanor perdurable. H a estat
rectificada autoritzadament la ten.
dèncía dels qui volien incloure Ca·
talunva dins la denominació d'Occt.
tània, tendència. tan errònia com la
dels qut aplicaren la denominació
de llemosina a la llengua catalana.
v e totes maneres, hi ha entre occitan.s t catalans prou llaços històrics,
ètnics t lblgüisttcs i prou rezacicms
culturals i literàries per a mantenir·
):>s espirituaLment units a tr avés dels
Pif'enens. d'aquestes altes munta1tllfs que no prttïen el paa deL doble
corrent d'afecte i coRaboració.

•••

una gran revista cienttJica, una
revista mèdica e.xcellent pel &eu text
i per la seva presentació, La Medicina Catalana, constituetJ; avui un
dels senyals més vistents t mes satisfactor is de la gennanor dels dos
pobles. El aeu Consell de Redacció
¡ el seu cos de collaboradors està

Catalunya
constituït per eminents metges de
totes les regiona d'Occit41Í.ia ' de
catalunya. L'idioma habitual és d
català. La gran semblança de les
dues llengUes permet els lectors occita11s d'entendre bé els textos t.n
l'idioma català. I la deferència del.!
metges occitans en acceptar-lo me.
rei.x el profund agraïment nostre.
Gent d'altres terres no ens la té
pas; ans el contrari, pretén de seguir els camins de la intpostció, tant
en l'aspecte politic com en el lingüístic.
Aquesta revistc mèdica presenta
així ua abast molt major que el dels
temes ctentf/ics que s'hi tracten. Es
un òrgan de relació entre dues cuZ...
tures, i especialm.ent entre dues capitals: T olosa de Llenguadoc ' Bar.
celona. Per als occitants ' per al.s
catalans és un mítfà ejicacíssim d'ir·
radiació i ae mutual conei.xença.

•••

El nUmero del proppassat mes
d'octubre, dedicat a l'Escola de Medicina de CZermond-Ferrand és un
<teU qui millor realitzen la misSió
doble que la revista ~ha proposat.
Hi col-laboren Ulustres professors d'aquella EScola, i llurs treballs hí apa..ret.r:en traduïts en un català net i
elegant, amb la n.ajor cura grama,..
tical i ti-pogràfica.
Per patriotisme, La Medicina Ca·
talana, fundada pel seu redactor en
cap, el nostre trater1lal amic Leanctre cervera. meretx les Jelicitactons
f els encoratjaments de tot.s els qui
saben l'alt valor de la cténcia 1 de
l'espiritualitat en tots els aspectes
de la vida humana.

LES DONES EN LITERATURA

Un epistolari de Mme. Maintenon
esposa secreta del rei Sol
Francesca d'Aubigné, vtdua d'Scarron, i, més tard, marquesa de
Ma!ntenon, fou, primer que tot, una
gran ambiciosa. Valent-se de les seves amistats, va. aconseguir el lloc
d'institrlu dels fills que Lluis XIV
tenia amb la. Montespan, a la qual
no va trigar a suplantar en el fa\'Or del rel. Quan va morir la reina,
Francesca. d'Aubigné, que ja aleshC?
res era marquesa de Maintenon, passà de favorita a esposa secreta.
Aquests enlairaments successius,
assolits malgrat l'antipatia. que des
del primer moment li palesaren bon
nombre de personatges influents a
la cort - que en la circumspecta
intrusa hi veien un obstacle per als
seus afanys - denoten ben clarament la potencialitat de la LnteHigència d'aquesta dena. que, é.d.huc '
el seu origen humil arribà a fer-se
seu el rei I els paràsits que l'envoltaven.
Aquesta influència. es va manifestar no tan sols en la. Cort, cosa de
suposar, sinó, també, en la. vida
francesa. Profw1dament rellgtosa almenys en allò que no contradeia
els seus designis - enemiga aferrissada del protestantisme, ex-hugonot
convertida. aconseguí retenir }a marxa de la nació als rituals de l'Església Catòlica.

«M'és necessari agradar i ésser
estimada, 1 per això cal evitar les
passions», escrigué en certa. ocasió.
Es veu obligada. a ttngir, a fingir
sempre, a totes hores: mostrar-se
amable amb qul detesta, somriure

El DARRER POEMA
DE VENTURA GASSOl

ECOS

•

No tothom. .sap perquè Go¡a, en.
1814, va haver de fugir a Burdeu.t.

La cosa .sembla, va anar atxf:
El mestre pintava un retrat del
duc de Welli11!7ton.

•
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LLEGINT.~
«A LA LUMIERE DU
MARXISME»
Les Edicions Socials InternacionaLs ens acaben d'enviar aquest volum d'assaigs cientifics. Va signat
per signatures d'una solvència cien·
tffica absoluta: Laugevln, Jean Baby, Marcel Coben, G. Friedmann,
P. Labérenne, René Maublanc, Ch.
Parain, Marcel Prénant, B. Wallols,
etcètera, és a dir, el bo 1 millor de
les Facultats franceses, de l'Institut
i de la Sorbonne.
El llibre és un intent d'aplicació
dels mètodes marxistes a l'estudi, la
investigació i l'explica.ció de diversos temes científics. Es, fora de RUs·
sia, el primer assaig d'aquest gènere que es fa a Europa. Assaig reeixit, sens dubte, encara que no
complet del tot. El llibre no fonna
sistema, no és un tot linic i complet. Són estudis monocràfics sobre
temes independents uns dels altres
1 signats cada un per autors diversos. Però uni~ tots pel comú denominador del mètode 1 per un mateLX desig: posar a l'abast de les
cUltures més superficials tot un con·
junt de doctrina tan profund 1 tan
sucós 1 fer veure al pilblic que el
marxisme no és sols una doctnna
económ1ca 1 una tàctica pollttca, sinó, essencialment, un mètode de
treball. I en aquest aspecte, el 111bre és un èxlt.
No ens ¡xxiem estar de resumir
l'fndex veritablemen~ revelador:
!.-Ciències i Tècnica: ciéncles
fisico-matemàtiques; la matemàtica
1 la tècnica; Ja. mecànica 1 l'astronomia; ciències 1 mdustria; ciències
naturals i ciències humanes; cièn·
cies teològiques 1 socials. - PSic~>
logJ.a 1 tècnica: filosofia 1 tècnica;
lingüística i societat; l'estudi de
l'antiguitat 1 la teoria materialista
de la història.
n.-Mètode dialèctic 1 materlalls·
me: Hegel 1 Marx; el materialisme
dialèctic l les ciències; materialisme
dialèctic 1 acció reciproca¡ el materialisme històric.
Després de repassar aquest sumari . no cal cap mena de comentari.

P. P.

Avui, el poeta Gimeno-Navarro a l'Ateneu Polytechnicum

Aquest. en

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

el

curs d'una llarga pose, es va perme.
tre jer algu11es ob.servacions. Goya,
no va tolerar la intromfsstó à'un. pro./• en 1.1. seva e.specialitat i va abrao-nar..se contra el àuc. .A quest~ tot I la
seva ung freda i el set¿ vigor cor·
poral, hauria rebut del carpó si no
s'hagués fet escàpol.
Passat l'accés. el genial artista es
va sentir aclaparat t va tmposar...se
ell matetr z•e:rfli a Burdeus.

dels senyors Companys
Azafia. Consellers I tots
els bOns repuhllcans (8.è
vegada).: .............. .
AssocJacló Eut.erpenca de
coros Ciavé .. . .. . . .. .. .
Diversoo admiradors i amics de COmpanys, de
St. IJorenç Savall tt.•
veg:tdal ................. .
Lloren!W Baselga ... •. . .. .
Teresa Salis . .. .. . ... .. . .. .
Conxa Ramo .............. .
Unes co t.alanes... ... .. . .. .
Ignasi Vendrell I i<o5a Ri·
bera, per als presos de
la República .. . .. . . .. . ..
Familia VIves .. . ... .. . ...
Tres amics Cquolo. setmn·
na!) .............. .
Vicenç Gallart ........... .

-La masonerla, sefiores, se s.justa
cas.! toda al llamado Iito escocés, por
baberla lundado en Escocia Satanàs
en persona. A Wl boy dia, se presen·
ta con frecuenc1a. en las reW11ones
masón:icas ...

...

I parlavCl seriosament ...
Un altre catedràtic, de medicina
aquest. se les donava de gradós '

Ha estat posat a la venda, el poema
coreogràfic «La mor ~ de l'ós,,, una
de les composicions més reeixides que
ha produït la musa fecunda de Ven·
tura Gassol. No dubtem que els
-Para que se festidien los micro- catalans assaboriran com es mereix
bios.
aquesta ofrena - d'enorme força
Pel que es veu, si l'home era llec subjectiva - que el digne consell er
en la medicina que ensen11ava, encaempresonat dipos ita avui en l'altar
ra ho era més en bona educactd.
de la Pàtria
tenia predílecció per les Jacècl.e1 a
base microbiana.
A i .xi solia escopir a terra f, després, passava la aola pel damunt,
dient:

...

detxeble seu es dispo.sava a fregar
r.mb un antisèptic el braç o cama
on calia posar una i njecció, deia tnvariablement. privant-ho de ter-ll.o:
-Pero se figura Vd. que los mi·
cróbios van a. estarse alú & esperar-

se que Vd. los plnche?
En. aquestes mans ha estat, Entre
nosaltres. l'ensenJiament de la Me-

•••
Dies passats~ en. un cercle regfo.nal, vdrem poder oir una jugada
com. poques ae'n donen. Tres ;uga.
dors de cartes .s'ensopegaven a patir
un defecte de pronunciació cada u.
L'un trabucava la L amb la R. l'al·
tre teia el contrari f el dD.rrer no
pr">nunciava la R de cap manera.
Ab:t la jugada va donar aquest
resultat verbaz:

UN DIPOSIT DE LLIBRES
ESPANYOLS A AIEXIC
L'Institut del Llibre EspanyoJ,
creat recentment pel Ministeri d'In,s..
tntcció Pública. i Belles Arts, organitza. un Dipòsit de llibres a Mèxic, destinat a augmentar la difusió del lli·
bre espanyol a. aquella República, 1
facilita la seva distribució a traves
d'un delegat que s'anomenarà per
aquesta fi i s'encarregarà d'adm.ln1strnr el Dipòsit en projecte.
Els autors, els editors i les entlt.ats
culturals que deSitgin inscriure s a
l'Institut del Lllbre Espanyol per tal
de concórrer a.l Dipòsit esmentat
amb les obres que publiquen o tenen
publicades, hauran d'adreçar-se a la
Cambra O!icial del llibre de Barcelona (Vla Laietana, 32-34) on podran
assabentar-s~ de les condic10ns ex igides per a la inscripció i dels altres
detalls relacionats amb l'organitza·
ció 1 el funcionament de l'Institut.
MO N,l GRAF !ES MEDI Q UES

Albuminúria, la seva valora·
ció pràctica

-El gueu .. .
-La gloga! .. .
-Mot-tes! .. .
Avui, a les set del vespre, a l'Atepel doctor J. ALSINA 1 BOFILL
Aíxó darrer volia dir que el que
neu Polytechnicum, Alta de sant
L'autor estudia el símptoma albu·
Pere, 27, el poeta Gimeno-Navarro
donarà la seva anunciada lectura de parlava acabava de jugar l'«A.S» t minurta, tan treqüent en molLes Jaapoemes orginals, sota el titol d'cEl donava per «mortes» les altres car- lalties, algunes molt separad~s nrsològlcament. Fent honor al seu titol,
moliner invisible».
1 t es.
valora t-ot el protit que en la pràctica. mèdica té la presencia d'albumlnUrla en l'orina. L'entitat nosològlca
ens la donen els dJ.ferents simptomes que l'exterioritzen, però quan
aquests no tenen, com sovint passa
en l'exercici, tmf\ especúicitar. marcada, cal destriar-ne l'origen amb una
investigació acurada, cercant-ne, amb
els mitjans cada vegada mes precisos
que E>ns dóna la. clínica i el laboratori, les diferències qualitatives 1
quantitatives que poden concretar-lo.
Per això l'autor s'estorça i re1x en
analitzar la. multitud de deus morboses que poden determinar l'albumimtria. Sense un pla clinic per a arri·
sant-se en aquesta necessitat, no pocs bar a escatlJ:-ne la causa patològica
11 1 DARRER
En la III part de l'obra Andreu socialistes 1 comunistes arribeu a. la podi}O derivar errors fatals perquè,
com diu l'autor, l'albuminúria. no té
Niu est udia el problen~J. de les na- monstruosa conclusió que cal impe- tractament propi, la seva desapari·
cionalitats en la revolució russa 1 dir el desenvolupament de les Uen· ció depèn del millorament o guari·
dintre d'ella la posicití bolxevista, gües nacionals 1 imposar l'ús de ment de la malaltia productora. L'auuque pot ésser considerada amb justi· l'idioma oficial de l'Estat, que sem· to1· exceHeiX en la tasca. COm es
cia, gràcies al gent d~ Lenin, com pre és el de Ja nació dominadora. norma de la collecció «Monografies
MME. MAINTENON
l!n resultat de l'aplicació perfecta Aquests socialistes i comunistes, tot Mèdiques», en la qual el volum del
del mètode del marxisme revolucio- I cobrir-se amb la. bandera de l'inter- doctor Alsina i Bofill correspon al
•••
sense ganes a l'un 1 a. l'altre ... , 1,
91, d'una manera breu, ajuLa «Correspondència» exhumada per damunt de tot, cal complaure nari». En el capital prlme~· traça un nacionalisme, en realitat són uns xo- fascicle
dada tot sovint d'esquemes, repassa
per l'Abbé Langlois serveix a mera- el rei, ctreball» que no sempre U e- esquema ràpid de la politica nacio- vinistes. Llur punt de vista. és més totes les entitats morboses que ¡xr
vella per a explicar la. influéncia ra agradable.
nalitària. del tsaris, qu·~ es pot re· aprop de l'imperialisme que del mar- den produir l'a.lbuminüria. La seva
de la Ma.intenon en la França del
en pocs mots: russificació a xisme. «Perquè les dlverses nacions lectura 1 estudi ha d'afavorir el met-AiXf es desprèn d'una indiscreció stlmir
seu segle. Aclareix molt, també, la comesa pel seu confessor, al qual ultrança, explotació despietada, o!e- puguln viure juntes lliurement 1 en ge en la pràctica professional, prectgament de tota cultura. nacional. Els pau o, quan els convingut, puguin se- sant-li conceptes i aclarint-li moltes
21eva vida privada..
va parlar de «deures penosos»...
dubtoses.
No té res d'estrany que una dona
Però l'ambició en eus. pogué més instruments d'opressió de què es ser- parar-se constituint Estats separats, situacions
formosa, inteHigent, l, a mês d'a.lxó, que tot, l li donà vitalitat inoida. via eren: el mecanisme at-.JYdor d'un eal un democratisme complet, sostln· Una història del moviment
ambiciosa i enèrgica, doni que par- per a abatre obstacles i salvar en- Estat burocratitzat 1 centTalttzat, gut per ta classe obrera NI un pr!
obrer de Catalunya
lar els historiadors; més, si aquesta trebancs. No Ignorava, naturalment, rescota. d'on era roragttat tot tdio- vllegt per a eap nactó rti per a ca~
S'està activant l'ordenació de més
dona és l'amant d'un rei al qual féu que sols a força. de decisió i repri· ma que no !os el de h nació hege- idioma! Ni la més petita vexació n1
presoner del matrimoni.
mint.se de molLes coses podia oiJ..: mònica, l'exèrcit, on le3 llengües na· la més infima injus ~icla vers la ml· de 300 fitxes bibliogràfiques relatives
clonals corrien la. mateixa sort, J, noria nacional! He-Js ad els pr1nci· al moviment obrer de Catalunya,
Mullerada als setze anys, t sense tenir el seu objectiu.
que s'han reumt amb la collabol'afinalment la rellgió ortodoxa, 1m- pis de la democràcia obrera»
ésser realment esposa. uefectlva» •••
Finalment la quarta part· del 111· c1ó de diversos elements per a anar
posada per la. força. De passada, cal
quan menys del seu marit - ma.daredacció immediata. d'una HtstòL'afecte que va sentlr pel seu ger- advertlr que sota. el tsarisme els bre presenta' una solució modèlica: 1ariala del
me Scarron no desconeixia, però,
Movunent Obrer de Catacerts secrets deliciosos, e. jutjar per mà mereix paràgraf a part.
lunya.
veure
fa
en
ens
1
S.,
S.
R.
U.
La.
es
nacional
d'emancipació
moViments
El tal subjecte era Wl lliberti a· desenvolupaven parallelament a la l'estructura i destria les facultats
Aquesta obro constarà de 10 VI>
una lletra dirigida al seu germà per aquell temps recentment mart- mic de la gresca. 1 dotat de molts lluita revolucionària del proletariat dels poders de la Unió i les dels po- lums de més de 400 pàgines i serà
dedlcado a estudiar el moviment
contra el règim. La mateixa revolució ders autònoms.
dat-, on, després d'Un seguit de pocs escrtipoli.
segueixen quatre anexos: Progra- obrer del nc;»Stre pa1s des de l'any
La Maintenon servà sempre una del 1905 provocà un moviment torconsells de caràcter 1ntim, li deia:
«Potser trobaràs graciós que una db- tendresa apassionada per aquell bo-- ça intens entre les nacions oprimides ma. de la social-democn\cta austríaca 1.800 fins a 1 any 1923.
En aquesta gran B.lstòria del nos6
·
na que mai no ha estat casada et me que, burlonament càustic, ano- pel tsarisme En ocasió de la revolu- sobre Ja. qüesti
nacional ; D~larn.- tre moviment obrer, hi haurà estu·
doni tantes ensenyances sobre el menava ccunyat» al rel.
completissims 1 ben documen·
dis
Russia;
de
ció d'octubre s'evlndencià novament cló dels drets dels pobles
Aquesta tendresa podia dir-se més que el problema d'alliberament na· Decla.ra.ció dels drets dels treballa· tats sobre les grans vagues, la. Premrnatrtmont .. .» Es a dir - sempre a
Jutjar per la dita lletra - que Scar- aviat amor maternal que amor fra~ clonal era inseparable del de la re- dors 1 del poble explotat; Proclama- sa obrera., els partits obrers, els sincló de la. Untó de Repúbliques Socia- dicats, les coopeJ"Btives, les organtliron no !ou pas mai el marit de la ternal; amb ell es mostrava dòcil, volució democràtica en general.
zaclons de camperols. També ht hau·
amable, i, paradoxalment, s'hi es·
Contràriament al q'lc havia pro- Jistes SOviètiques.
seva dona....
rà la reproducció integra de gran
J OSEP SOL
Resta el dubte si aquest marit fumava la. seva a.rro&àncla ombr1vo- mès, el Govern provisional no donà
P. S. - Entre altres errades de nombre de documents inèdits, reculls
Singular fou substituït per un altre la avesada a tota mena d'intrigues. satls!acció als pobles oprimits. De
corresoondèncla
lnteresantissims
A Ja mort del rei, la Malntenon fer-ho s'haurien aliat l"s burgesies menys lmportàncla, al final de J'ar. particular de les defigures
Que no ho !os. En concret, però, res
més repreno pot a.Iimtar-se. Naturalment que es retirà a un educatori de senyore- nacionals i hauria pogut contrares- tlc1e d'abans-d'ahir deia: «Aquest &enta.Uves del moviment obrer i bicr
aquesta darrera actitud és prudent tes nobles fundat per ella.
tar. amb probabilitats d'èxit, els cex- prlnclpl (l'autodet.ermlnacló dels per grafi~ completes de Farga Pellicer,
Fou degut a les Dames de Saint- cessos» revolucionaris 1 la lnnaèncin bles) ha de sostenir·se mentre la Monturiol, Sentlnyon. Ferrer 1 Guàr·
en excés. Alxl recordeu. per exemPle, que a. la mort d'Scarron hom Cyr - les quals volien fer de In. creixent del bolxevisme. Però sl la no realitz.l.ció concordi amb els lnte· dia, Lalret, Segui, etc., etc.
També seran incorporaLs en aquesparlà de certes «compensacions»... seva. fundadora una santal - que burgesia traei'iC l'alliberament de les ressos del proletariat internacional,
El retrat !et pel comte de Vlllar· la BeaumeUe comencés a publicar nacions oprimides, el proletariat és ¡ ll'entre no ht slg-,d incompatible». ta Història, els estudis i comentaris
Allà ou deia ela no realització» havia. que han dedicat al nostre moviment
ceaux en la Intimitat del bany, sem- {1752) les seves «Memòries». Inútil fidel a aquesta causl.
obrer, Marx, Bakunin, Malat.o, Rocbla iud1car que entre ell 1 madame dir, per tant, que no són gaire dig·
ker, Lorenzo, Marató, Igleslas, etc.,
Enmig de la con!usló Ideològica dH dir tla seva realitzacló:t.
ho
no
tampoc
Scarron existien relacions quelcom nes de crèdit. Com
etcètera.
es destaca una tdea revolucionària
Jnl:s que amistoses. Hi ba qui diu, ¡ són les de Lavallée 0886) nJ les de central: rompre l'unltarisme opres·
Hi haurà un COmitè de Rel! acció
J>erò, que del retrat sols li pertany Gellroy, àdhuc el molt d'Inèdit que sor dels grans Estats per l'ajut dlfonnnt per lsmael Antic. Jordi Ar·
quer, Llibert Estartús, Angel Esllvlll,
el rostre. Es parlà, tambe, de certa s'hi troba.
recte a les lluites emancipadores de
Papers pintats mode r n~¡ ARCS, 8 ~mon Fabregat. Josep Oltrn i Picó,
•••
tes nacions.
.frase extreta. d'una lletra de Ninon
Salvador Roca i Roca., Josep Rov1ra,
de Lenctos - lletra que s'ha perdut
Es feia, doncs, necessària una ocr
Emill Sabater, Joan Sales, Josep SoL'au tor dedl ca un cap Ito¡ sencer a
o bé extraviat -, on deLS. chaver va edició critica. Aquesta tasca ha la doctrina nacionalltà.rta de Lenin.
ler, Abelard Tona, Baptista. Xurigue-groPrestat sovwt la seva cambra
estat ja empresa per l'abat Marcel W. I. mJamt havia assenyalao ja en
ra 1 Ramon Fuster, secretari. Aquest
MJSCEL·LANIA
lla a la. Scarron i al comte de Vila.r- L&nglois, el qual, després d'haver- un opuscle publlCRt l'any 1894 la lmSET ODES Comitè de Redacció tindrà corresceau.x ...
nos donat una biografia de Ja fun. portàncta del proble• 1a I les línies
Aquest és el Utol del nou IUbre dc ponsals a les principals poblacions
Quant a la seva am1st.at cun xic dadora de Baint-Cyr, ha donat a la generals de la seva solució. Es un Joaquim Cases-Carbó, autor de les de Ca~alunya.
Per a}!j estudis especials i biogra·
:assa intlmat amb el mariscal d'Al· impremta el primer volum de la se- partidari decidit de l'autodetermina· «Poesies FranciScano-Maragalllanes».
~et. que també ha donat Uae a sos- va extensa cCorrespondèncla» - la c16 dels pobles. Es evident q-.Je els J d'altres poemes. No dubtem que fies es demanarà la coHaboradó d'esrOdeu estaran en conso- criptors de totes les tendències del
P te.s. J)erò res més.
qual, segons sembla., constarà d'Uns tnteressos de 1a vida econòm1ca. 1a aquestes
nà.ncia. amb la personalitat de ea. moviment obrer de casa nostra: Fe81illl o no veritat el que a Ja se-- dotze volums - on es segueix, qua·
lJp Alàtz, Jaume Balius, Eusebi carnecessitat de facllitar les relacions, ses-Carbó.
~a. Vida privada es refereix, ningú sl dia per dla, la Interessant vida obliguen els habitants de les naclo((ODES . Ib, per Agustí Es. bó, Joan Comorera, Germinal Es0
lXlt negar a Ja Malntenon la. dfs.. d'aquesta dona d'lntelligèncla gens nalltat.s que formen un Estat gleas, Joan Fronjosà, SOledat Ousclasa.ns
~16 méa absoluta. Hagi !et el que comuna.
El d.Ja 23 de novembre, data del Lavo, Vlctor Colomer, Emili Grnniercmentre vulguin v.iure Junts» - a.
fet, s'ha captingut de mañera
aprendre l'idioma de la majoria. Ba- veredicte del Premi Folguera, veuri\. Barrera. Ramon Jovè i Bnt!au, Lluïs
A. de R.
que&l ntngu
la llum W1 nou volum de poes:les inè- Ardiaca, Joan COloma, JoaqUim Mau·
no h a pogut provar-ho. I,
COm
dites d'Agusti Esclasans, que porta. rin, Narcls Molins i Fàbregas, Frerat diuen els jesun.es, pecat ama·
per Utol cOdes-li». Formarà part de derica Montseny, Andreu Ntn, Joan
aparell
cap
comprar
de
Abans
1JL «Biblioteca. Sistemàtica• i es ven- Peiró Angel Pestaüa, Manuel Serra.
•••
I Moret doctor Tomàs Tusó, F'. Orade 3 pessetes.
»a~~intenon fou feliç en el seu
de ràdio visiteu la nostra expo· drà al preu
UN LLIBRE DE LOl,EZ les, Josep Vladiu, Rafael Vidiella, etc.,
Ilo hi ... Ca! dubtar-bo, puix que
e'.cètera
OCHOA
stcto de novetats demà diu·
la sev ba que oblidar que, més que
Els volums de la Blstórta del MoEl general López Ocboa publlcarà,
lènCla.a bellesa, rou la seva. lnte.I:Uviment Obrer de CStalun)·a. es venporque
breus dies, un llibre
dJntre
menge, de 5 a 9, a Pelai,
QUe li atragué el tan>r del
IItl.
tarà per titol cC&mpaña militar de d.ran a 10 pessetes al pübllc 1 a 7'50
pessetes als subscriptors.
Asturias en octubre de 193U.

UN PUNT DE VISTA
TRANSCENDENTAL
La posició marxista · leninista
davant dels moviments nacionals

I

T

fONDS PER A PESSEBRES

1.

M. O. C .................. .

Maria Mari (lalca) ... .. .
Unes admiradores, a la sa lut de Companys 1 consellers. Victòria i Carme
Joo.quim Masson ... ...
Teresa Pujas .. . .. . .. .
J . G ............ .
J . M ..... . ........... .
J. B ................. .

Flora And.reu .. . ... .. .
Ximenes .............. .
Sis catalanes ... ... ... ...
CORNELLA. casal d'Esquerra., recaptat a m b
motiu de la fusió dels
Centres d'Esquerra Republicana 1 Casal Català Republicà... ... .. . . ..
Baltasar Marin .......... ..
Cinto Sannicolàs ... .. . .. .
M. J . N.. de CERVELLO.
La cause. d'unes renyines
Jull Cortina ........... .
Ramon Castells ........... .
Antoni Castells .......... ..
Rafael Castells ........... .
Xavi~r Castells ........... .
Ramon Alemany . .. .. .
Amadeu Mañé ..... .
Marian Abelló .... .... .
Josep Castells ....... ..
Manuel Ri gol . .. .. . . ..
Manuel Bisocas ...... , .... .
Jaume ,Figueras ........... .
Josep Oliveras ........... .
Josep Garcia ............. ..
Miquel Sabaté ... ....... ..
Emili Mas ............ .... ..
Sa1vador Queralt ........ .
Jull Cortina .............. .
UN GRUP D'ESQtJER..
RA, del carrer Creu dels
Molers (P. S.) (18 veg.):
Enriqueta. .... ... .......... .
Pilar .. . ................. .
Antònia ................ ..
Maria ................. .
Vicenta .............. .
Francesca ................. .
Lola .................... .
Fernanda ................. .
Cisqueta .............. ~
Antonieta ................. .
Mercè .................. , .
Victòria ............. ..
Teresina ................. .
Ramona ................. .
Qulmeta ................. .
Simó ............... -· .. .
G R UP EMPLEATS TA·
LLERS DEL METRO
TRANSVERSAL (27 desenal ;
P. Turs. ................. .
J. Burgués .............. .
A. Armora .......... ... ..
C. GòMez .. ...............•
D. Burdoy .............. .
A. Bonet ................. .
B. Escudero . .. .. . ... . .. . ..
J. I..orenzo ........... .
hf. Pera ........ , ....... ..
P. Manstany ... ... ... . ..
J. Poch ................. .
A. Cabré ................. .
L. Morera .............. .

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

A1ARTORELL, G r u p de
Ferroviaris M. S. A. (9a
vegada}:
France&. Perpiñà . .. . ..
Salvadot Martorell ...
Domène( Rocbe ... ...
Enric Lòpez •.. .. . .. • . ..
Josep Gras .............. .
Ramon Tous .............. .
Josep Costey .. ............ .
Rafael Valls .............. .
Miquel Valle ............. ..
Alfred Mitjans ........... .
Ezequiel Gargalla ........ .
Agustl Butlñan ... ... .. .

2'-

3'2' 1'-

5'-

A Ja memòria de Llu1s

R. P. i famUia 1 admiradors

Un ctam6s» catedràtic d'História,
precursor del Dic, va ter una vegadCl
a classe, la dejinlcld següent:

un

2'-

Lhús Garrit ............ · .. .
P tes.
Suma anterior .. . ... 163.108'20 Pere Prat ........ . .. .
Carles Formosa .. • ... .. .
Pasquala Verdiell ...... .. .
Uns catalans dels canoers
Oswald Cannles .. ........ ..
Tamarit 1 Urgell (37 ve·
~·- Pau Llaó ... ..... . .... ... ..
gada) ................. .

...

El mateix, sempr e que veia que

La nostra subscripció

1'0'50
050
025
0'25
0'50
0'25

Bello ......... .. .

Miquel Margalef .. . ... .. .
Francesc Viamé.s ........ .

5'- Miquel Alt,.d!ll ........... .
Pasqual Montfort ..... .
60"- Pere Dalmau .. . . . . . . . .. •
Antoni Royo ... .. . .. . .. .
Josep sanz .............. .
Rogell Sans .. . .. .. .. .. . .. .
6'- Ricard Pau .............. .
3'- Lluls Mateu ... ... .. . .. .
2'- Benet Alcàzar ........... .
0'150 Josep Pa llisa .............. .
19'- Joan Bartomeu ..• •.. •..
Un amb estrella . .. .. . . ..

0'25

0'50
0'50
050
025
0'50
050
2'-

Eugeni Querol . . . . . . . .. . ..
5' - De LA GARRIGA. Un
grup d'amics (sisena ve5'-

J'-

3'- Bartomeu Galvany ... .. .
5'- Anton Bulbena ........... .
5'- Lluis Vinyes .............. .

2'1'-

gada):

1'-

0'50 Pere Galvany ........ .
I Joan Pareres ... ... ... .. .
Joan Balló .............. .

1'-

0'75
01;0
1'0'50
1'0'50
1'1'2'2'2'3'2'1'-

11'- 1 E. A. G .................. .
2'50 Andreu Mas .. , •.. .. . . .. . ..

~:~I 'f::u~e.~"::.t~~~ .::· .'.'.' ::: :::

5'5'2'1'1'50

25'20

5'1'-

2'5'3'2 .50
12'50
1'l'2'2 •_
2'2._
4._

2' _

2._

2'-

Josep Garcia ... ... .. . ...
Esteve Ollveres ........... .
Josep Caselles ........... .
N ... . ............ "' "' .. .

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

Joaquim Rosmyol ........ .
Josep Blancafort ... .. ... .
Un garriguenc ........... .
Llufs Carreres ........... .
Humanitat .............. .
Miquel Sa!Ló ... .. . .. . .. .
Pere Figueres .......... ..
MALGRAT:
Josep !llas .............. .
Josep Salvat ... ........... .
Pere Guitart .............. .
Jacint Bofi ........... .
Josep Soler ........... .
Narcis Martinez ..... .
Josep Verdaguer ... .. .
Joan Font i Serra ...•..
Eloi Regi .. • .. . .. . .. . .. . .. •
Ramon AuladeU ... ........ .
Salvador Mateu ... ... .. .
Josep Turró .............. .
'ÒJ.O:ep C~dom ... . .. ... .. ,
.udi V1an .............. .
Jull Rodriguez ........... .
Antoni Vila 1 Carbó ..... .
Lluis Durb~u .............. .
Salvador V1ader .. ......... .

1'-

0'50
2'2'-

2'1'0'50
0'50
050

0'60

o50

0'50
0'50

o·5o

1'0'50
1'1'-

0'50
0'25
1'5'1'-

._1

2 ._
2
1._

Anton~ López 1 Lòpez ...
2._ Antmu Ferrón ........... .

2 ._

1'-

Joaquim Dlas i Salvat .. .

0'75

MALGRAT:

2'- F. Arnau i Cortina .. .
1'0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50

i:=

5'1'1'-

Pere Lluch .......... ..
Joan Vallès ..... . ..... .
Ernest Torren .. . .. . .. .
Domènec Milian .. . . ..
Josep Planagu mà .. , ...
Antoni Gros ... ... .. . .. .
J osep Riera ............ . ..
Miquel Verdaguer .. . .. : ...
J aume Pansa .. . ... ... ...
Eusebi Simeón .. ......... .
Francesc Prats .. , .. . .. . .. .
Feliu Masens .. . .. . ... .. .
Gracià Garriga ......... .. .

1'l'1'0'50

· o·5o

1'1'1'-

1'0'50
1'-

VAI,L·F OG ONA DE RIU·
CORB <llista núm. 9):

J . P., un que sempre és el
mateix ..... ...... .... ...
Un ex-Pmpresona t .. .
Un dels omos, S. E . . .
ynpex-pres .. . ....... :.. ..

1'1'1'1'l'-

1:-¡La filia ·de

· · i ·é~~p;es···aa:
mon Tudó ... ... .. ..... ..
,- ¡ Un que desitja .. . .. ...... .
1,- Un constant de SEGURA
1
1'- Cases, de l'AMETLLA .. .
.. . .. . ..... .
Jo. P. .. . .. .
1

~.-

0'25
1'2'20

,=

1'- VILANOVA
1'TRU:

I

1'-

0'75

LA GEL-

1'- Cristòfor ClaramWlt
1'- Vicenç Coll .. . .. ... . ::: :::
1'- Ricard Albet .. . .. . .. . .. .

2'1'-

2'-

Un amic de Pere Mestres

2'-

Salvador Escofet ... ... . ..

2'2'-

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

5'5'-

3'-

Les Arts
*
Un curs d'Història de l'art
un de Perspectiva a l' Ateneu Enciclopèdic
La Secc.tó de Literatura i Belles
Arts de l'Ateneu Enciclopèdic Popu.
lar, Carme, 30, ha organitzat dos
cursets d'art destinats a obrers qualificats estudiants 1 artistes. Un dels
ct1rsets serà sobre «Història dc les
Arts Plàstiques» i altre sobre «Pers.
pecLiva». Els cursets aniran a ·càr·
rec, respectivament, de J . LI. Sert
1 J. Torres i Olavé, arquitectes del
G.A.T. J . P.A.C
El curset d'«Història de les Arts
Plàstiques», tindrà dotze lliçons, començarà el proper dia 27 i és donarà cada dimecres, de vuit a nou
del vespre. 1 seguirà aquest ordre:
l-Les clvilltzacions primàries. Els
primitius d'ahir i d'avui (Art mà.
gla, .superstició), 2.-El món erll'an~
Ugwtat Egipte. caldea, Assiria. 3.L.'\ cultura mediterrània. Fins a Pericles. 4.. - Des de Pericles fins al
CnstianLsme Oficial. 5.-L'Edat Mit-jana a Onent 1 a. Amèrica Xina
Pèrsia, IndJa, Aràbia MèXiê Per(:
6.-L'Edat Mitjana. a' Occlde~t. RO:
màntc, Gòtic. 7.-El Rene.ixement a
ItàUa. 8 -El Renaixement fora d'Itàlia. 9.-El barroc 1 els grans Estats. L'art al servei d'una. clase. 10.
-El segle XIX. Neo-clàsic 1 R.omàn·
tic. L'esperit de la burgesia. 11.-El
rraquintsme al segle XlX. 12.-El
primer terç del segle XX.
El curset de «Perspectiva., tindrà,
també dotze lliçons, començarà el
proper dia 22 1 es donarà cada. divendres. de vult a. nou. i seguirà aquest ordre:
1.-Nocions de geometria descriptiva. 2.-conccpte de la. Perspectiva.
La 8eccló de Literatura 1 Belles

2'-

Rosa Guinovart ... .. . .. .
Teresa Riambau .......... ..
~ tant Pijoú n .. . ....... . .
eu federals ... ... ... .. .
Antoni Barrueco ... ... ...
Eduard Figuerola . .. . .. ...
Vicer.ç Vlrella ... ...... ...
Feliu Bernadó .. . ........ .
Albert Prlegri ........... .
Joan Juncosa ........... .
Un recader .. ........... ..

•

Su m :1. i segueix ...

1'-

o·5o

2'20'2'-

2'-

1'1'2'2'2'163,545'70

J. GAUSA CHS
EXPOSA 25 PINTORES A LES
GALERI ES VALENCJANO

Plaça Macià, 1O
(Del 16 111 80

novembre)

Arts ha instttuit un preu de mn..
tricula redult, per tat que els obrers
i estudiants tinguin facilitats d'asst~
tir-hl, Per als socis de l'A. E. P., la
matricula és gratis i per als no soCIS s'ha establert en dues pesetes per
curset.
El prestigi dels profesors encarregats de les lliçons és una garantia
de l'efectivitat de Pensenyament.

NOTICIARI
lNAUGURACIO DE L'E X·
l'OSICIO GRAU SALA
Avui, a la tarda, Em1ll Grau Sala
inaugurarà. ~ les galeries d'art Syra
una expo51c1ó composta exclusiva,..
Jlle.J?.t de pmtlU'es a l'oli. Aquesta exJ)OSJ.ció assenyalarà, sen dubte una
fita en l'obra pictòrica de Grau' sala,
el q~l. sense perdre la seva finesa
colonst)ca. l'ha enriquida amb Wl
magniftc realisme.

u

G 1AD'Ex Pos1e1oNs J
S Y RA
DIPUTACIO, U2 • TEL. 18710

Art I ornamen tació
ObJectea per a nreqntJ
Pin t ur ..

EMILI CRAU SALA
MONTS ER RAT CAS AN OVA

t

Fin s el 29 de no'tlembre

LA PI NACOTECA
PASSEIG DE GRACIA.

at . Marce

1

Gravate · EJ:J)081c1ó Lebarta. P'ha t-1
29 de novembre

Rep uhli ca n~s! Llegiu LA HlTMANIT AT

la humanitat

6

OISSABTE, 18 DE "OYEMBRE DEL

'ta&

LES ELECCIONS ANGLESES

El grup governamental ha obtingut Lt
418 llocs i 11oposició 178
Els partits governamentals han perdut 81 llocs --- Els d'oposiEl triomf dels conservadors segu.
ció n'han guanyat 81
rament que determinarà una nova posició en les converses
diplomàtiques per a solucionar el conflicte italo-etiòpic -·- Mac
Donald, pare i fill, els dos ministres, han estat derrotats
DE 272 LLOCS, 185 SON sap amb seguretat sl ha estat der- tres desigs 1 capacitat per a
tinuar el nostre treball a favor c~n
GOVERNA MENTALS 1 87 rotat.
~r. MacDonald arri~à a Londres recobrament nacional 1 de la Pel
D'OPOSICIO
1
Londres 15. _ Aquest migdia es 1 digué: «Crec que estic fora a Sea- del món. Donarem tot quant es~~
ls d ham. Ht ha hagut una lluita for- gu. de la. nostra part, en els a •
ul
'
.
e3
e mldable 1 he fet el que he pogut.» avenir, per tal de justificar l~
cone1x1en. e 1s res tats e 1ectora
n.
carrec del poble.)>
:?.72 districtes, Incloent els diputats
M e
PARCIAL s
RESUL TATt>
nomenats sense elecció, per no teDONALD, PARE 1
A
O EL S DISTRICTES ON
nir oposants. D'aquest total, 185 són
DERROTATS
FILL
1
Londres, 1~. _ Es confirma I
LLUITAREN ELS MINISS('guidors del Govern nacional 1 117
p e.
nament que les eleccions d'ahir ha
TRES
de l'oposició.
Londres, 15· - Els resultats dels constituït un formidable èxit n
Aque;.... tarda. es coneixeran els
nsulLats de 343 districtes. S 'atirma dbtnctes on. els membres del Go- Govern nacional, el qual tindrà .~!
e 1 opímO que en el tutur Parlament vern es0 presentaven com a candi- grap. majoria sobre els partits (t"'
el G overn tmdra una grao massa. daLS, ? :só? encara coneguts per posició a la nova Cambra dels n?:
"""
rués Important que la pronosucada. cumple~. f:'ò hi lUl.la segurt:t.at que rnWlS.
Tots el>~ r~Ultats ja són conegut.
bat• trwmtat. l!.x1Stien
Fms ara pero els labor istes nan cmc del
...,
millorat 44 llocS 1 li els seguidors ruguns clubks sobre el lloc de b ir excepte a lguns districte 11
s unyans I
1xJ
. trey ColllllS, secretan per a Es- 1L
C1f'l Govern nacional. Totes aques- Goct
g.~~re~tats,
tt:& dades es retereixen als resul- cocta, però aquest ha obtmgut una qu~s, n~ ~ =ra~e
e
Pa.
.acu VICtoria a Greenwich. El :>e-- r elJ de C1les.
t&ts coneguts hns ara
Mr. Ramsay MacDonaid 1 el
Contra el que s'esp~rava als dts- e t.a.a ~e Uominis, Thomas, labotnctes mdustnats de MidlaÓd 1 Nord rLl.ta naciOnal, ha vençut a Ueroy fUl M.alwlm, ambdós membres seu
I actual Gabinet, han resUltat d do
.
d 'Anglaterra, els labor iStes no han per grau majoria.
\
La majl)r Ja de les prmcipals fi. rotats. E. resultat a Sabam on er.
oLtingut l'eniJrme majoria que hom
1
l!3
presentava Mr MacDo ld '
laGabmet
del
ex-mm1Stres
gur~s
de
districte
el
exemple.
Pe.CJtia.
Salford, considera com a clau de bon:sta, que toren derrotat~ el 11131, estat de 38.38Ó vots a nfnvorpaJ~ ~
lrt regió ha e!eg1~ t res conservadors aconsegUiren tnomtar ahir. Entre bor ist:l. Shmwell I 17.882 a favor d •
e
que ~t. troben en aquest cas hl MacDonald.
Amb tot, alS voltants de MancheS.:
El minist e d 'Agrl 1•
J. Clynes, A. Alexander. Hcr·
te1 els laboristes han recuperat qUcl·
trf o cin.- llocs que perderen el 1931, bert Mol!~on H. B. Lees Smith, te1 Ell1ot, ~esultà v~~~~à~r M~r ~al.
Els co~rvadors han obtingut slS Art hur ur~enwood, George Lansbu- vots, en el primer escrutini del .!?8
....u
•
I
r y. F. Robert I Sir Statford Cnpps. oponf'"'t labo 1st
llocs er Manchester .
A Birutngham. que elegeix dotze Entre els ~x-mtmstres laboristes que I<elvingrove. ~eantz!t !is;~i~~ de
tt1putats, els conservadors han as- han tor~ - a ésser derrotats, igual crutint, Mr. Elliot fou declarat e'f"
&solit el trlomt complet 1 han copa t. que en 1any 1931• figuren Wedge- git per 149 vots de major 1·a
·
A Oh 1
· wood Be1m, Susan La wrence i Mar'
e sea ha triomfat el ministre
Quatre del~ set llocs de Sheftield, garet Bloondfled
La major ia més important acon- de l'Exterior, sir Samuel Hoare el
han estat aconseguits pels labor istes, guanyant-los als conser vadors. sE:gulda e 1 l'ecció d'ahir s'ha re Is q~ral ha obtingut 12.00" vots de ina.
ELS ITALIANS NO PO· Tamt-~ a Bristol. els laboristes, han tr~tt a Hendon, on un candidat c~n: 1at!.~ damunt del seu contrincant
EL RAS KASSA TE LLl· pès l'IUuminat nocturn a Díredaua I En un combat lliurat a les home,
·
El
Stl'vador ..18. tnomfat per 41387 vots
DBIEN OCUPAR EL Ft:R- guanyat un lloc als conservadors.
diacions de Txellcte ha resultat mort
Bt:RTAT D'ACTUACIO AL i B arrar.
ministre de !Interior, sir John
I A part de la derrota de Sir Her- La majOJia més petita és i·obttn u:
BOCABBIL
UNA CONFIBI\IACIO DE el comandant Delmonte.
NORD
Dj ibuti, 15. - Amb referència a bert Samuel, leader liberal derro- C.<~ pel candidat laborista a Mi~d- ~~o~h~!ejg~ftatdele g tt a Spen Va.
Londres, !b.-Informen d'Addis A·
QUE ELS ITALIANS A
· J vots que
a e
btin
ELS ITALIANS SEMPRE l'avanç italià encaminat a t allar les tat per un conser vador a ' o arwen lesborouvu, amb 67 vots
ESTAN
LLOCS
1\IOLTS
beba que el Ras Kassa ba tebut insCap candidat femerú. del partit gued~~~~~ï~C: il~omtsdel 1931, ha
TROBEN CAPS ETIOPICS comunicacions entre Addis Abeba i 1la resta dels districtes de LancashtVOLTATS : HAN DE PROtruccions del Negus el qual li conreEl mlnl.,tre d'Afers dvo la.
DISPOSATS A PASSAR-SE la mar, es p osa de relleu que els at.a- rtl continua Igual que en l'anterior ld~bhonsta ha tingut èxit en l'elecció
deix absoluta llibertat d'acció en tot
VEIR LES TROPES EN
8 · de N,
'a .ir. Pel contrari, la conservada- M A th
lians no podran atacar el ferrocarril Pa rlamei1t.
A L'EN EI\fl ~
AVIO
el que es refereixi a les operacions
~en,dha resul~at reele~ ct?'ri
gir
com
aLXi
Adua 15. - Ha n a rriba t a aquesta pel ~et que . aquest co~tit~eix un
A Yorkshire, els laboristes nan ra Lady Astor ha triomfat,
que cal¡;ui dur a terme al front
Front del Tigré, 15. - L'aviació
15
e Warw1ck oer
e
demostra gran a ctivitat. S'ha n efec- ciutat diversos caps de les regions interes fra nces a .E~iop•a. t:ls In va- gtanyat doo llocs que abans no te- f'l seu .ru W. W Astor amb a 2 000
nord.
vots de majoria. També lord
El corresponsal de l'Agència Beuter tuat reconeixements sol>re Togora, no ocupades. Notícies d'origen i talia sors haura~ de. limatar-se 5;01a~ent men, 1 aconseguint també un 41• qual cosa s'ha donat el primer c~s
diuen que aquests caps han declarat a ocupar dita v1a de c:omumcac1ous. tn diputat dels quatre que s'ellgei· en la. història parlamentària que t ranborne, sots-se.::rctart d'Afers .e:s.
que ba tramès aquesta informació, zona propera a Ambaalagi.
s asseguin en els escans una 'mar e I t~f~~e~r ~~~tat ~e~legit al seu dlsdiu que l'h a pogut recollir de font
Prossegueixen els assa igs d'avitua. que les tribus del Nord i dei Centre Per altra part, els et10ps es varen xen.
digna de crèdit i ben relacionada llament per via aèria. Per aquest d'Amhara i Godjam expressen el seu c~~I>rometre al principi de les h~sels altres memb~~s ('e~ ~:h~~~t
A Londres, els laboriStes han ob- 1 el seu fill.
amb el Palau lUlperial.
procediment s'ha portat la correspon- desig de passar-se als italians, a cau- hht~t3 no efect~r els transports d e- tingut U.l r elatiu èxit, ja que han
ELS CANDIDATS NOME· be han ~stat r eelegits.
Diu també que, com que el Ras pondència i els periòdics a les tro- sa de la millora de les condicions fechus hu~~ns 1 de ma terial de guer- aconseguit 13 llocs dels 47 que s'e.El president de !a Catubra dels C"
NATS SENSE LLUITA
..,.
e ità .fitzroy, el qual, conmu
econòmiques del Tlgré.
li¡l'eixen.
ra per mitJa del ferrocarril.
Seyum no ba rebut instruccions si- pes de 1\Ia kalle.
. ns, ap
A conseqüència
Londr~s. 15. mila rs, tot fa creure que només el
'la
constitucional,
us
l
a
trar1ame~t
candidats
únics
els
estat
d'haver
soconeixen
es
Gales
1
D'scòcia
Ras Kassa gaudeix de la pleníssima
lament 15 resultats, d els quals UJ proclamats en certs districtes són hagut d enfrontar-se amb un op!>confiança del Negus.
presència de nombrosos grups de tugal, en els quals ha d'haver exer- de:sprèn que els laboristes han gua- 40 els dtputats que ja pertanyi~n ,11 nen.t, ha triomfat p.r 8.167 vot,<> ñe
maJoria FillS ara el president d 1
nou Pari ment A 11 d
nyat ·m lloc.
Bretanya.
Gran
«ballllas» que van de casa en casa l cit forta pressió la
EL CO!\lUNICAT OFICIAL
d tvideixe; en 23 c~~e:vaà~~!at~ 5 Cambra dels Comurs era reel~git
1 de pis en pis demanant «ferro vell En canvi, els Estats europeus que '¡ El fet més sobresortint ITALIA DIU QUE HAN
El fet .nés remarcable de les (;Jec berals nacionals, 13 laboristeS 1 Ï sense oponent .
1 h_an fet notables reserv~s a les sanper a la Pàtna ofesa».
D ERROTAT EL BAS KAS·
HA ESTAT DERROTAT SIR
E!S. comitès femenins reparteixe~ c1ons són: Espanya, SUissa 1 Norue- clons d'&hir és la sensacional der: !~·dependent. El Govern, per tant,
ROMA NO ADMETRIA USA
HERBERT CAMUEL LI•
rota dels liberals, molts rPnrP~Pn- e:, trobava representat per 26 actes
NA RESPOSTA COL·LEC· solllcituds a les dones 1 talianes 1 ga.
Roma, J.5. - Ba esta t facilitat pel
UER DE•. PARTIT 'use·
tahts de~s quals han perdut els llocs abans que comencés la votació.
l~s ht demanen or 1 joies per tal
TIVA A LA SEVA NOTA
ministlri de Premsa i Propaganda. el
RAL D'O!'OSICIO
Com ~,. recordarà, el primer ml~~vJ:TJ.~~A~~TERVE A <;U(' terurn a l'anterior Parn•lllt~lL
Roma, 15. - Ha causat profunda d augmentar les reserves cconòmicomunicat de guerra nÍliD!2ro 46, que
Londres, 15. - Els bancs de l'op!>Paris, lli. - El corre:;,¡¡.>nsal a Ro- çom ja s 'ha anunciat, han perdut qn~itC.. {Jlpr. taBtsaldwin fou un d'ab • estat tramès pel generalíssim De sorpresa als centres polítics de Ro- ques de la nació
slció del Parlament tindran el rem a lo notícia de font britànica, se.
·
u
'
ma del «New York Herald» comu- 1acta el leader del partit Sir HerBono.
El Pr!~er escrutini que s 'acllbà furç de la majoria dels ex-ministres
tlica a aquest periòdic que de font bert tiamuel. DIXI com altres destaComença dient que la columna gons la qual els països sancionlstes
ESPANYA, AMB S UISSA I competent
ha pogut saber que el cades figures com Sir Walten Rea ~~up e~ d .,;xLeteErl, on 110 s'ha registrat del Gabmet laborista, q•Je foren derdankala amb el primer Cos d'Exèr· n o respondran individualment a la
PAl·
ELS
SON
NORUEGA
repres,entant victo- rotats en les eleccions del 1931. EnEl partit libera. nacional <Juhll riós dealnv,~
Vaticà ha emprès gestions a prop
clt es troba prop d'Abli, on h a n en· nota de protesta d'Itàlia, sinó que
SOS QUE MES RESERVES dels
' overn naciOnal, represen- tre ells figuren Mr. Clynes, Herbert
Governs !rancès e inglès per Slmon) , ha perdut tres llocs 1 n'ha ut aulat un fort combat a mb les tropes r edactaran una nota coHectiva.
SANCIONS
LES
A
FET
HAN
Hom declara que Itàlia no adme.va aquesta clrcumscnpció en la Morrlson Alexander Fred Montag·¡
obté 15 didel cap ttiòpic Kassa Sebab, al qual
Roma. 15. - El periòdic «La Tr i· tal de tractar d'aconseguir que es guanyat un. Fins a ra
~~~~esragut'?aJ~bra. t-at mdajoria que ha Le~.:smttÍ1, Ammon Í el doctor Hu;ll:Í
h an derrota t i l'ban obligat a fer-se t rà t al procediment, puix que creu buna>), en remarcar el nom dels paï· disminueixi la pressió econòmica putats.
tracuns
alteraran
sancions
les
que
e 7.518 vots. Dalton, que ocupavl el càrrec ~e
a es a
,
Londres, . 15. - Es s uposa que 4
1
Itàlia.
escàpol precipitadament després d'hasos «que amb les sancions han indi- sobre
Afegeix aquesta informació que el t 0ts els l"lim.stres han resultat trtom- ·,000 \Ots menys que l'any 1931 sots-secretari d'Afers Estrangers
vet• sofert 55 morts 1 centenars de fe- tats comercials signats, un a un cat la seva hostilitat vers Itàlia», esaquests
a
Demana
pals.
cada
amb
candidats. Awb t ot, el partit laborista haurà .1é
tres
v aticà ha cridat l'atenció de Paris !ants com a diputats en les elec- Waa~ v~~a~r~sentar~r
rits.
criu :
1 Londr es sobre les nefastes conse- Clons d'ahir, amb l'excepció de Ram. quo en .~nu~fs mi póersones menys la.mentar la derrota del doctor Ad·
El comunicat diu que, en aque!!ta paisos que un per un també graLlaica
l'Amèr
de
Estats
únics
«Els
dison, que ha estat èzrrotat a Swtna ocast ·
"""
acciÓ, els Italians han tingut 4 on- d uïn la seva sanció. I tàlia desitja- tina que no han fet cap reserva a qüències que podria tenir el boicot say MacDonald, sl bé encara no se
d'aquesta manera rebre cinquan- les sancions, són Cuba 1 Mèxic. Els a Itàlia, ja que d'insistir la Societat
don pel c~ndidat conservador Wak&LA v e
cials ferits, 20 askaris. morts i alguns rtaia quatre
respostes, ja que són cin- Estats europeus particularment hos- de Nacions en els seus propòsits, es
RISONI TORlA DE MOR· fteld, ex-jugador internacional de
altru1 més de ferits.
quatre els governs invitats tils a. I tàlia són Dinamar ca i Por- podria provacar una ¡uerra europea
rugby. Entre altres etntnents memAfe&eb que als altres llocs no h1 quanta
per la. pregunta.
Lo~d~tE, 15. - Entre les vtctò- bres derrotats del partit laborista fi.
ha novetat.
PRO·
ETIOPIC
GOVERN
EL
~~s be\ %_1Stes s'ha registrat la de gura ml& Marga ret Bondfield,
L'aviació ha bombardejat diverses
TESTA DE LA NOTA ITA·
ornson, president del Con- mera dona anglesa que ocupà un Ml·
. r r
concentracions adversàries a Amba
~el. de Comtat de Londres, el qual ntsten (el de T reball en el Gabinet
AngU.
t~~cf:c~qu~~.It el seu lloc en el dis- laborista) ' que ha estat derrotada a
uuu vEU EL '"O U
VICTORIES DE QUE PARLA
e cvuth Hackney, el qual Wallsenrt per la conservadora mi'i3
"
• ..,
CONFIBI\lEN
D'BARBAR
va, pe~dre en les eleccions general Irene Ward. El partit liberal d'opo«PERFECTE»
Gluten
de
Pa
QUE GORAHEI I DAGGAeBUB ESTAN EN PODER
El· MES AURAOA BLE UI!. fU'l'l) ~t:ra;:;1•¿nf1~0ft de Miss Marjorte sicló, :.~ltra la sensacional derrota del
t&va tam é e -;cióissd'ara s'enfron- seu lider, sir Herbert Samuel. ha perDELS ETIOPICS
a
ve
que
nota
una
facilitat
ha
tlop
per
~rigida
ELS F l NS ARA CONEGU1S
la
a
é~e.r una resposta
Graves. ~n- dut nombrosos llocs.
d ldat c•on e arn M
Harrar, 15. - Aquest matí, a les Itàlla als paisos sanciomstes.
Ol:r.tANEU MOSTRES - LLOYD GEORGE I ELS
derr c.tat Òb~n~~d~~.~Ola v~~al
al·
Universitat,
En la nota etiòpica s'ataca prlncila
A
15.
Paris,
deu, un comunicat oficial assegura
GLUTEN
DE
PRODUCTES
I
PA
Gibraltar, 15. - El preu de la gaSEUS FILLS TRIOMFANTS.
nada de iier bert Morrison la Ctorque Gorahai i Daggabur segueixen a palment a la. nota italiana en reia- solina,
realltzaren
feixistes
estudiants
guns
que fa alguns mesos fou dis·
GLUTINERIA
EL LIDE'l LABORISTA tH·
hra dels Cf)muns podria soluc1c:m·
poder dels etíops. Els C{ntres oficials ció a mb els conceptes vertits en la
manife3tacions de disgust contra el
h o ha estat novament.
MA X TO H,
DEPENDENT,
n~
a
ist
labor
'partit
del
problema
el
no dissimulen la greu preocupar ió mateixa, en els quals fa. referència m inuït,
de
jurid1c
ex-conseller
eze,
J
professor
El preu actual és de dos perúques
DERROTÀT
tlnue
parlamentari
cap
un
truba;
per les notícies falses que drriben a a la labor civilitzadora que Itàlia litre;
trenta
de
menys
poc
dir,
a
és
l'Emperador d'Ablsslnta. Amb aquest
Mr. Lloyd OeorlJe
Londres, 15.
gut I aprovació de la mtnor?a la~
aquesta ciutat sobre els repetits pro- realitza a ls territoris etiòpics con- cènt ims espanyols.
motiu s'han hagut de sliSpendre les .JOAQUIM COST A, '28, 1 DIPOSITS rlsta.
ha augmentat la seva majoria a Car·
gressos tl~ls italia ns. Les auti}I'Jtats qulstats.
narvon en 4.000 vot:-. Entre els CoTELEFON, 13973
classes.
Es posa de relleu que hi ha m olta
s'estorcen a. fer front a la situarló
COM ES COTITZAVEN LES muns figurara n també el sea filL
amb la més bona voluntat i pot as- exagel'ació en les afirmacions que a
APOSTES DE LES ELEC Major Gwllym Lloyd G eorge, que n B
scgurar-se que, fins ara, el primer aquest respecte ta Itàlia, ja que as• triomfat a Pembroke, i la seva filla,
líiONS
visions <\Primer de febrer» 1 23 de
eol.laborador ha. estat la població que, segura, per exemple, ha ber libera t
Març».
Londr"~>, ló. _ La Societat d 'As- mtss M.egan Lloyd George, que na
e n lloc d'esporuguir-se pel que passa, al T igré 16.000 esclaus, essent aixf
triomfat a Anglesey.
L1
Sf g
conserva una calma absoluta, que és que a t ot el territori de referència
En el moment de partir el vaixell p;l~~~:f
Mr. Winston Churchill ha obtin·
oyd ha cotitzat una
deguda, més que a res, a la ignoràn- -1 Itàlia controla sols una. part35
100
les
a
matt
Aque.st
15.
Fiume,
diverses xarangues de mÚSica execu- desitjaven
per als que gut una bona majoria a Epplog.
pei
ela de la veritable situació militar. no exist.eix tan crescut nombre d 'esd:'lSS!Ules «Quarnaro» ha estat llanNt.pols, 15. - Aquest migdia ha taren marxes patriòtiques, mentre niajorta 170 v~~[=tasr dco~~ lluna lVIaxton ~ derrotat a Bridgeton tl
La clut.at, tot i estar animada per la claus.
ocs seu contrmcant conservador Handsoe
Nega també la. nota etiòpica les çat a l'aigua. el nou torped1ner «Si- sortit d'aquest port el transatlàntic els expedicionaris i el públic dona- quan mPnys
presència de nombrOSOs soldats que
mely 1 també el laborista d'oposició,
Els periòc:Ïics cons·d
s'a junten als exèrcits del Ra s Nassi- suposades victòries aconseguides r io», destinat a la marina de guer- «Principessa Maria» carregat de «Ca. ven >'isques patriòtics 1 feien voleiar
1 per 594 vots
aquesta
eren
I
.
.
bu, presenta l'aspecte normal de sem- pels exèrcits italians a EUopia, alxJ r a italiana.
1
0
m!ses negres», pertanyents a les di· banderes nacionals.
el
La maj0r ia més minsa de les rede
rudent
P
~~~t
~
~
~!j~~
~a
pre. Tothom, àdhuc tes autoritats, te- com la benèvola acollida que asse1
glstrades és la que ha obtingut
a 1.
gura els presten els natius Declara
n en esperances amb l'ajut britànic.
fill petit del recentme::It mort Ar·
Es imp<KSible calcular els rumors la nota que, pel contrari, els it~
ELS RESULTATS TOTALS thur Hent:lerson, que ba triomfat per
que per a.quí es fan córrer. Es cont i• li~ns no han pogut obten!-f cap
. Londres, 15. - Amb algunes va. 16 vots a Klngswit dels seus opanua client que el dilluns pas:.at foren tnomf assenyalat per la senzilla raó
nacions, que no poden afectar gran nents.
capturats cinc tancs 1 morts els seus que n o han extsb~ batalles dignes
L'únic comunista que ha triomfa~
el resultat final, el Govern ha
cos~
ocupants També es diu que el Ras de tal nom 1 sl pelites escar amusses
o~tmgut en les eleccions generats en les eleccions d'ahir és william
la qual cosa no cap formula r
per
t
d
1
d
1
.
;
t
D es a se n ~a cap a su pe eser cap pronòstic r eferent al resultat fi.
d ahir una majoria de 240 dipu Gallecher, el qual ha derrotat un
per tal de t robar la columna del g~ na! de la guerra
• candidat conservador 1 l'ex-miniStre
tats.
F inalment, r efusa enèrgicament
neral Grazzlani.
Els candidats del Govern nacional laborista William Adamson per 600
han ~btingut 418 llocs, ls quals es vots de majoria a Wesen.
la suposada penetració pacifica a EI,A POBLACIO DELS TER- tiopia i l'obra h umanitària que Ità·
d ivideiXen alxl:
RITORIS OCUPATS FUIG lia assegura portar a terme en el
UNICAMENT HAN ESTA~
378 conservadors
P F.R ESCAPAR A LES A· p als, per la qual cosa esmen ta el
ELEGIDES VUIT DONEE
. 30 liberals nactÓnals
DE LES 65 QUE ES PR •
ohn
J
<grup
Simon).
TROClTATS DELS ITA- bombardeig de ciuta.ts obert.es 1
LIANS
'd ••
SENTAVEtl
8 laboristes nacionals (grup Maccompletament indefenses d 'Etiopia.
Londres, 15. - Dels 65 candi ~..,.
Donald).
Lts autoritats per part dels avions italians, que
Addls Abeba,15. l e·
a
presentaven
es
qae
ins
femer
independents
2
abissínies han fet una greu acusa- en la ma ior1a dels casos n o reberen
. Els d 'oposició ·han obtingut 178 , leccló, solament n'han r esultat elegtt~
,d ó contra les tropes italianes. Asse- n1 un sÒl dispar de fusell y, per
.
diputats, els quals es divideixen com v:utt. Tres diputats femerún.s del p:U'
guren que a les zones invadides uc!s ' contra, llançaren enormes quantitats
t1t conservador en l'anteriOr par1a.
segueix:
Italians cometen actes esca ndalosos i de bombes sobre poblacions desproment han resultat derrotats Dels d~
153 laboristes
immorals, tals com violació dt- dones I vistes de tota força a rmada, sense
p utats femenins que no tenien e~
19 liberals. ·
I àdhuc d'esposes de sacerdots del 1 tan sols respectar els hospitals.
el darrer Parlament soia.ment ue
en
6 de diversos grups
país, sense tenir en compte l'edat>>.
triomfat mlss Ellen WilkinSOn, q29
Els partits seguidors ·d 1 G
Remarca el Govern que els nocs on
han guanyat 13 llocs i ~'han°~P·ern fou diputat en les eleccions de~ .19.r&
s'han registrat aquests t'SCàndols són
er- , Miss Eleanor Rathbone ~s I ulll •
dut 94, 1 els d'oposició ha
Adua, Abba Garilllll 1 Akxum. S'han
n guanyat candidat que ha estat elegida d!Pu,
102 llocs 1 perdut 2l
comés aquests actes en gran nombre
tat al temps de la proclamaCi0¡¡15 ·
·
1 fins i tot h1 ba hagut in ~nts de
~usa de no tenir oponent al seu ·
UN
ADREÇA
BALDWIN
LES COOPERATIVES PRE•
revolt.a de la població etiò~ica.
PAREN LA DEFENSA CON·
El comuni ca ~ oficial ehop on es
tri!~y Astor ha estat. reelegida Ll
MANIFEST AL PAlS
TRA LES SANCIONS
fan aquestes declaracions, acaba
~li. - A Primeres hores P lymouth, 1 mlss H orsbrugh, que ha
d ~ndres,
1
Roma, lli. - Continua la intensa
'dient:
~ef t d avui, el senyor Baldwin actuat de delegaL britànic en
uSense poder-se defensar contra la preparació nacional per a la defengid<l
reft a laG~~e~, ha dirigit un mant~ daes <!arrees assemblees de
\lolència dels soldats italians, 13 gent, sa contra les sancions. Tres mU
cletat de Nacions, ha estat ree e
«Es un es clè 0· ~nt el qual diu:
sota la direrció dels sacerdots, s'ha tres-centes cooperatives de consum
resultat. El pais a Dunee.
;p
ha
refug:iat a l desert amb l'esperança d_e amb 650.000 socis han confirmat
La duquessa. d'Athol, miss 'I'b~
v renovat la seva confiança al Gopoder arribar fins a les files abisst• 1 llur intenció de constituir un bloc
n~~n nacio~al, expressant decisiva. Cazalet. 1 mistress Tate, figuren tarn
nit"'· S'han pres mesurts per tal de «per a donar completa lllbertat ent la se•a confiança en els nos- bé entre les candidats t riomfants .
Bocórrer aquestes ,;ctimes dels actes conòmtca al poble Italià».
repurnants comesos pels italians, que 1
ELS aBALILLAS1 I LES DO·
6Ubleven la confiança del món civi· ¡
NES FEIXISTES COOPE·
,
litza~.,,
Us invitem a visitar la nosREN EN LA LLUITA CON•
1
òtlen
TRA LES SANCIONS
PRECAUCIONS CONTRA
tra exposicio de ràdio demà
Roma, lli. - Els est.rangers resiL'A\'IACIO
Add " Abeba, 15. - El senyor Alba dents a Roma adverteiXen detalls
R a1·na, desl.acat dic'aaLari de l'lm- ~ evidents de l'energia amb què Itàdiumenge, de 5 a 9, a Pelai,
sector Sud
perJ. ba arribat a Diredana en avió. lla es prepara a encarar-se amb les
Keystone)
Foto.
t
Ha. dM'hr:t! at N"~" que ha sus- sancions. Pels carrers es nota la

l

SEMBLA A t URADA L 0FENSI\'A ITALIANA

Els etiòpics afirmen que Gorahai I
Dagabur' .cont1nuen en poder S e U

rf:

ltàlia no està disposada a acceptar una contesta
col· lectiva a la seva ·nota. -- Etiopia ha tramès a
Ginebra una pr~~esta pels conceptes emesos .per
Itàlia en la seva nota-protesta contra les sancions
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LA SESSIO DE CORTS D'AHIR

La situació

.
econom1ca ha
'

Així ho manifestà a la Cambra el senyor
Chapapri eta, President del Consell

en els últims mesos
Enquestes de
LA HUMANITAT

¡ta modificadò de! Pràctica de l'anomenada teoria
del mal menor
Codi penal en reiació amb la Premso

(Del nostre corresponsal especlal i segon artlcle als quals acompanyen
A doa quarta de cinc guna cosa, però ta falta una pollttca mlssló sobre el projecte de Llei relaDemà, d iumenge,
aquests seguits d'esmenes es podria
constant durant algun temps, El Govern tiu al pla de durada deli estudie o. lra
a Madrid ALARD PR ATS)
coJJleDvarribar sens~ que s'aproveSSin als
el aenyor Albn. Desnn1mac16 en es- creu que ha acomplert amb el eeu deure Acadèmies Militars. S'aprova el dictamen
publicarem les interessants
Madrid, 16, (per telèfon 1'20 mati- primers dies de desembre. Però això
tribunes. Al banc blau el cap fent tot el que ha pogut en la poUUca de la Comissió de Guerre. sobre el prodeiS
1
de
respostes
nada). - En la trajectòria dels per- cal reconèixer-ho seria també temeconsoovero 1 el ministre d'Agrlculturo. . de tractats comerclala. Estem treballant jecte de Llet concedint la Gran Creu
petus ajornaments per la qual el ritat perquè en l'ardor de les ús·
ae~ uegei.X l s'aprova l'acta de la ses- en la redacció d'un projecte de llet, per del Mêrit Militar pensionada al coma.n·
Govern discorre, la jornada política cussíons els àn1ms seguirien exal·
lió s.nterlor. També es llegeix: el des- tal d'Iniciar una politlca de reducció del dant d'Enginyers senyor Ferran Pefia
d'avui, apareix, almenys en el seu tats fins al viu roig de tal manera
dêtlctt de la nostra balança comercial, Sendra. S'aprova derlnittvament el ConpaU ordJnart.
aspecte extern, d'escas intefès. Per que qualsevol incident per nlmi que
dintre de les posalbllttats de lea nostres vent Internacional per al mercat d'ous
dimre, entre cortines, xiuxiueigs de sigui tiraria per terra la situaLA GREU QUESTlO MONE· relacions comercials. Aquest projecte po. ultimat a. BruaeHes l'll de novembre
al nostre qüestionari
conferències, mala processó. I aques- cio mant:.mguda a costa de tants indrà. conêixer-lo la Cambra la setmana del 1931.
TAltlA
ta processó és la de l'enten·ament.
sospitats i flns ara desconeguts arve.
que._
prcuna
formula
.enyor VENTOSA
No passà desapercebuda. pel senyor tificis. L'article tercer del projecte
El Govern no ra d'això qüeat.tó tanDICTAMEN SOBRE COl\tUNI•
,unta sobre el prcb>emn mone:r,-t. Diu cada
Chapaprieta -solament per un ho- sense que sigut reformat essencial·
1 serà solament un ponent. El GoCACJONS 1\IARITII\!ES
ue encara que sen\ breu, desitJaria
me terminantment negat a tota ment ens atrevim a afirmar que no
Es posa a debat el dictamen sobre CO•
que la Presidència ll deixés més marge vern no vol :Curtnr nl pals la gravetat
reacció de sensibilitat, podia. pas- passarà si el senyor Chapapriet~
Cl!l relació amb lll pregunta gue es pro- del problema.. però no vol recarregar el mi!llicactona Maritimee.
Madrid, IS. - El diputat d'«Unión sar- l'actitud de la majoria, men- no oblida que ha fet de l'aprovació
El senyor ALVAR GONZALEZ defensa
~ tormular. La qUeatló monetària pessimisme. Aquest problema. pot tenir
Republicana», senyor Iglesias Corral, tre pronuncià el seu discurs en la d'aquesta part del projecte qüestió
avui dia motiu de preocupació per a una solució. No ea tracta d'un proble- una esmena demanant primes per al!
a preguntes que li han fet els pe- sessió d'ahir, referent a.1s seus pro- de gabinet trobarà com a resposta a
18IOts ell que ner.e.lò&lten moneda estro.n- ma de Govern, sinó uaclonnl que afec- vaixells de salvament de construcció na·
riodistes, dlgue que la COmissió de jectes fiscals. Avui els diaris oficio- la seva obstinació, la derrota. Po¡era per a efectuar el pagament de tea ta a tota ela partlts, a tots ela sectora, clonal.
es reunià el proper dimecres sos subratllen que ahir no es produ1s dri". ésser que aquest es doblegués
Justicla
ta
en
part
lB
El senyer SQLER DE SOJO, per
vea unportactons. A tot arreu se sent 1 tots ha.n de posar la seva
tractar el projecte de Llei la crlSl amo un dlSCret repic de cam- d. les exigèncie3 dels seus aliats. Na..
de
tal
per
118
solució.
la
autor
seu
ComLssló la rebutja. 1 el
V. 0 ecesauat que es resolgUi el problo·
algWlS articles del Codi panes, que té tot el caràcter d'aquell veguem en una mar d'absurds 1 dl
modiCica
que
retira.
!D' quo eJecta l'obtenció de dlvl&el!l. Sl
Penal de la Llet d'Impremta. dlct.at que ofereixen els campanars de ¡» rectificacions constants que fa pos54.
l'article
S'aprova
REC·
VENTOSA
SENYOR
EL
nnsu~ una deproMió en el canvt, rota
ble quan les nuvolades amenaçado- sible qualsevol sorpresa. Més sl n4
Gijon, 15. - En reemprendre's la pel ministre de Jus&iCla.
TIFICA
El senyor IRUJO 1 SEA'AL retiren lea
ll tasca del mlnl.stre de Plnancea per
Els informadors li demanaren noti- res de pedragada apareixen sobre es dublega, 11 espera una votació ad·
sessió, el COnsell de guerra per la
el
Diu
rectlttca.
formulen
1
55,
VENTOSA
l'article
senyor
a
El
esmenes
seves
versa. que forçosament haurà de desSl
~tveUar la pesseta aerta Inútil.
mort del senyor Nart, continuaren cies sobre aquesta Llei i el senyor els camps.
S'ha aconseguit ajornar la crisi, plaçar-lo de la sluació que ocupa.
aQUesta depreciació del canvi ocorregués ministre de Finances que el! tntere5808 un \'Ot particular.
els informes de la defensa. Féu us Ig1esias COrral ha dit que les modifideihan
la
per
França,
de
SOJO,
Banc
DE
del
SOLER
crèdit
del
senyor
El
en ela IJll)ments actuats l'economia nade la paraula el senyor Aqu111 Zapi· cacions trobaran moltes dificultats però els factors que juguen en la sense que ningú sàpiga el perquè
donat resultaria altament perjudicada xat de pesar sobre l'Estat, en adquirir ComlssiO, accepta una esmena dels se- co, defensor de Josep 1 Tomàs Ro- per a aprovar-se; dificultats que co- seva dererminacló romanen més ln· està alli només que una sola persoBlanch.
1
Intjo
nyors
de
ContractacJó
de
Centre
al
or
bons
els
en tes relacions amb aquella paisos amb
driguez 1 Gonzàlez, Manuel Suàrez 1 mençaran al si de la Comi..~ió, pc.r· diciplinats que ma1 en el seu ardi- no que no noem a anomenar, per(
El senyor ALONSO RODRIGUEZ Inelf qualli tenim establertes relaciona co· moneda..
Fuente 1 Florentí Menêndez i Alva~ què el projecte és francament lnvia· ment hostil contra l'obra seva, la quan arnbi l'obstacle inevitable
L'Estat rep el mateix cilner que abans tervé en contra ~e l'artiCle. Acaba de- rez. Nega que els seus patroclnats ble i inadmissible.
qual aprovació h::t. fet qüestió de ga- hauran transcorregut els dies que el
merclal.5 I que poden sa.tlster l'import
manant votació nominal per a l'apro• hagin tingut participació en els rets
bmet el senyor Chapaprteta. Aquest Parlament obert exigeix d'acord amb
de tes eevea compres a Espanya. Seria. 1 no hl ha cap m111ora.
Segons el cap del Govern, s'han dlrt· vació de l'article 55.
ha determinat durant el passat mati les normes constitucionals. Les Corts
una vergonya per al Parlament cspase'ls imputa 1 demana, per tant,
que
Es procedetz: a votar nominalment l'ar- la sev::. absolució.
conèixer a tons l'actitud de la Ced.a, podran ésser tancades i una. persllfOl CJUfl no es diBcutl.s I es resol,¡;ués Klt diversos copltallates estrangers a
0
a Su b h asta de DBIIs
amb el desig de portar diner. ticle 55, que s'aprova per 108 vots a fa·
ben coneguda: D'ajut en els caps, pectiva de dos mesos de Govern.
El capità senyor He-mà.ndez del
un deli! aten de major tran.scendêncta Espanya,
5
lea
A
alt"'·
1
HI ha el perill que anlb l'exportació vor 1 cap en contra..
de repu1sa en la massa de la mino- sense elles constituirà un ampli maraS ALD AT OT
Castillo, que deten.sa Marcel.lf Navas
per a l'economia nacional.
S oqueria. 39
El senyor SIERRA MARTINEZ defen- i Rivas destaca la mnocència del seu
ria. Ei cap del Govern ha sostingut ge per tal de tancar el tracte en la.
JJegeJx que el problema econòmic n. d'aquest diner ena trobem, amb una
una llarga conferència amb OU Ro- reforma de la Constitució, 1 muntar
!;panya a'ha empitjorat en aquests massa notant de pessetes, que en un sa una. esmena que no ha estat l\ccep· patrocinat I dedica un tribut d'ad·
un carni d'avantatges convenients
moment dOnat, pot mobllltzar~se des tada per la Comissió.
bles.
mlració al capità de la guàrdia civil
c~Arferll mesos. El Centre de con~rac:tacló
El senyor ALONSO RODRIGUEZ par- senyor Atanso Nart., la memòna del
A la tarda n'ha celebrat una altra per tal d'anar a les eleccions la data.
de moneda aen•elx amb gran retard le!l de l'estranger eu contra de les nostres
assenyala només
qual enalteix en emotius paràgrafs.
amb el senyor Lerroux. Per moltes de les quals hom
¡11vtse11 que ee U demanen. La ¡,¡alan~a divises. Utllltzant aquesta massa de ma- la en contra de l'article 56.
aquest cas i en
Demana votació nominal.
pa¡aules d'alè 1 reiteracions de pro- que per abril. En fiscals
Fa un relat dels successos 1 censura
comercial d'Espanya s'està tancant amb niobres, potser l'atac contra la pesseta
1 pressuEfectuada aquesta, a'aprova l'article el que era governador d'AstUrics, semeEes d'assistència que hagi rebut. tots les reformes
¡ran dêllcJt. En els darrers meeos el podrla ésser veritat. Sl aquesta titola
aniran a fons.
surten d'Espanya, podran ésser nego- 56 per 98 vc.l s contra 2.
e. senyor Chapaprieta, sap a què postàries
nyor Blanca, «al qual-diu- el se~ttcit ha estat de 196 millons de pessenyor Chapaprieta, podrà o
El senyor V AZQUEZ GUNDIN defensa nyor A 'onso Nart ha. Via posat en
ciats fora del n011tre pals, t aquest és un
Madrid, 15. - El diari «Pollticaa atenir-se en el sentit que, per sot- noElsegulr
taleS 1 al flnal d'aquest any serè., segual front del Govern, segons
altre dels perilla que Jo veig en el de· una esmena en la qual eoHictta erMita antecedents del què es trama va». parla del nou
projecte de llei Je metre el bloc a 1<.~. coHaborac1ó nor· el dura que
rament, de 300 millona de pessetes.
es senti assistida la seva
del 8 de novembre.
per ala Pòsits de Pescadors per o. la SoJUctta que el seu aefensat stgui ab- premsa en a .,uest sentit;
mal necessària, havia de convèncer epidenms, però
m detictt en la balança comerctal eret
el canvi de polltica
proyecto
este
que
esperamos
-cNo
de vaixella de pesca..
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al·
que
o
possible
és
no
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que
diu
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S.
formular
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no
ningú
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obeeiX a la baixa en lea ez:portaelons.
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el
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11
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El
altra
per
i
politlca
una
difícil
tasca
realitzar
ell.
tes,
dlttcll
és
contra
menys
concreta
acusació
wta
Atribueix aquesta balm a la :Calta d'una
amb angoiXa dramàtica, s'evitarà
El capità senyor Tomàs Torres, presentación demut!stra, antt todo, ~~ mPs düicil èxit. Gairebé tan extraor- una vegada més que es produei·
desnivell de la nos· de la. COmlSstó 1 diu que ala PO&Ita se'ls
poUtlca econòmica 1 diu que ela esfor- de contenció en el
auxllts en una nova Llei que defensa Ignasi Alvarez l Martí- pa vor que a cometc al conglomerado dinari com el d'arribar a Wl acord xi per a la tranquiHitat de les consconcedeixen
tentr
pot
Això
comerci&l.
balança
tra
ços de tota han d'encaminar-se a qué
gooernante ante la perspectiva de quant a la destinació de la persona ciències esporuguides per amenaces
Ja que hem de tenir en que ba estat dictaminada per la Comis· nez soHlcita l'absolució d'aquest.
8lgUl poHttca econòmica, en crerensa una solució,
L'advocat, D. Ramon Bances, que una prensa libre para. la critica y la que exerceixi el Govern general de d'excomunions 1 perquè el país
que s'han redult lea nostres ex- sió corresponent.
• ta noat.ra producció l de la nostra compte
El senyor VAZQUEZ GUNDIN demana defensa a Jult Folgueras Diaz, Bal- flscalizaclón. Sabe que no la podria Catalunya.
mantenim la xls'ensorri un xic més damunt de la
aportac:ló sigut una. realltn.t. Encareix portaclona, 1 en canvi
tasar Ibàñez, Josep Gutiérrez l Pere afrontar 1 tra.ta de forzar a la pren·
sl
com
lt::lportactons,
nostres
les
de
fra
nominal.
votació
Encara que e&tà en vies de solu- desesperació. Alguns afirmen que el
J gravetat del problema.. Per alxò de·
h-..tmilla·
la
con
resigne
se
que
a
sa
Es rebutJada l'e!llleua per 73 vota Rodríguez Gonzàlez, exalta la figura
nosaltres ens quedéssim Impàvids da·
ció, ha arribat a constituir al si del cap del Govern, és home de caràcter
~ al Govern unn politica. decidida
d'Alonso Nart 1 diu que st les auto- ción de la previa censura, bajo la gabinet com .un~ espècie de poma i es restituirà a la seva. llar. En tal
\'ant el tancament de les fronteres dels contra 38.
t ravor d'una eolucló adequada. a la
malè~ mayores. O somede
amenaza
~
mesures
les
pres
haguessin
ritats
de la dlscòrd1a. Cedistes i lllgaires, cas es tractarà d'extreure de la poaltres palsoa, 1 no Pl\3Uésstm fer el
~nestlO. Aquest problema és vital per
ES REPREN EL DEBAT SOBRE portunes, la revolució no hauria ha- terse a la dictadura del làpiz rojo fi segueixen l!uitant en aquest terreny dridura descomposta de les actuals
mateix. Crec que s'lla portat a cap una
a Espanya.
dilema
el
es
este
existir;
de
dejar
calguvictimes,
tals
lamentar
de
gut
per tal d'Imposar els seus candi· Corts, un Govern qu~ poctria presl~
LA QUESTIO DELS SUCitES
polittca poc competent, t poc tntelUgent
des en la lluita. Acaba demanant con que De nos conmina a los escri· dats. però aquests són problemes Di· dir per exemple el .... r 'l~~·,.....
:·:»?
Comerç Exte•
nostre
el
amb
relació
en
a
posa
es
1
debat
aquest
suspen
Se
que,
Gobierno
un
por
llúblicos
tores
DEL
CAP
DEL
CONTESTACIO
mls aixi com també el del nomena- · ~ :. ""JH:d'';... senyor Santiago Alba.
r1or, 1 no ht ha hagut la sutlctont o.ctl- discussió el dictamen relatiu ala au· l'absolució.
los
de
uno
comete
ast,
proceder
al
GOVERN
El &enyor Ferran Esteban, detenment de Fiscal de la República, que Tot abans ~~ue dissoldre les Corts, ~l
vttat perquè cessi el bloqueig del dl· eres.
cuya penalidad se intentA. ha
El CAP DEL GOVERN, intervé. Coin~~
r- l1
sor de Josep Gutiérrez, (a.) «el Pe- del!.tos,
recaigut ja en la persona del f•; ~, .,
El probleEl senyor ALVAREZ LARA. president
agra var en el proyecto de Salmón. seuyor
cideix amb el senyor Ventosn en la lm· ner dels nostres exportadora.
Valenti Gamazo, de signifi· .~.• L I~· ...li-' l..... r. ... -t r'.t'; .... -.. ~-~;:;¡
greu, però es pot de la COmissió, soHIC1ta que ea voti l'ca- pón» per al qual es demana pena de
No cabe mayor refínamiento punt- cació cedista,
portàncla del prob,tema a qué s'ha re· ma és evidentment
be:! caracteritzada. Tal .... "" ·'-''"' :...t"'"Ï''
ter molt per a mlllorar·lo, 1 a atxò ha mena del senyor Fernàndez CasttlleJos mort, 1 de ..Tvsep Maria Berroce.l, ttvo que el revelada por quienes hafetlt. No pot desconêlxer la realitat de
ara, en compensació a l'ad- pa.\ ~t '"t .... ~..JII'it) •.,.".J\ ~~ ' :.- ~~
remarca algunes anomalies proces- yan redactada este proyecto. Se ve vegada
que quedà pendent.
l'assumpte. Quo.n s'encarregà de la. car- d'estar dlaposat el Oovern.
judicació d'aque:- -. càrrec, la Lliga .,, • ..i""l -.i: •. '~ ·t"f dl
Quan el Govern porti ell proJectes
Es procedeix a votar nominalment l'ea- sals que s'observen en el sumari. Es que han espigada conclenzuc;lamcutera de Finances s'acabava. de 60rtlr del
• - '~--P J• ~...... . r:.rt.
moment de dlscutir 1 mena 1 és rebutjada amb el següent re· refereix s mals tractes atribuïts a te en toda la legislación represiva de obtingui l'assentiment del Govern a
ptrlode pròsper de la moneda. En aquest anunciats, serà. el
-···
11.
governador general de .-.. r
d'Wl
favor
Per
convenient.
l'orlentacló
vertido
donar
han
de
y
prensa,
de
libertad
la
aultat: Vots a :Cavar, 9; en contra, 77, la forç.1. pú.blica. CEl fiscal s'adreça
perlode pogueren atendre's les e:., m.andes
en su engendro lo peor de cada ép?- Catalunya, que li sigui grat.
de dlvtaes. Després vingué un altre pe- de prompte, el Oovern ~ la cooperació abstencions. 24.
a la presidència dient-U que . 10 es ca - y de cada pafs-. Han plagiaPerò el que importa és l'actitud
realitzar-lo.
a
per
m1nor1a
d'aquesta
al'atenctó
crld
MAESTRE
senyor
El
ríode en el qual el ministre de Finande la Cam •:a sobre el :Cet que hagi re· pot desenrotllar aquest tema davant do la ominosa ley de Jurisdlcclones de les Corts. Sembla ésser que s'ha
ces Ja no trobà les facUltats que el cas
PER L'INDULT DE LLORENÇ
RECTIFICA EL CAP DEL GO- sultat aprovada una esmena del senyor el pú.blic, 1 el president ordena que - obra de la monarqui{( espaiiola-, imposat la conveniència d'aplicar a
requerla. No es tracta d'un problema
BELL O
los estatutos de la Alcmania hitleria- la greu situació plantejada, els inaels
inclús
VERN
sala
la
d!esallotjada
sigui
que
1
Cambr&
la
conell:
no
que
Daza,
que puguJ ésser resolt aol&men~ pel
na y de la Italia fascista, se ban precla">les avantatges de la teoria
conEsteban
pactes.
uns
senyor
El
rebutja
erlodistes.>
:
ex·
1
rectltlca.,
GOVERN
DEL
CAP
El
Oovem. E.l mea de Juny pogueren com·
del mal menor. Es posarà fre al ritEl senyor ALVAREZ LA.a.A accepta una 1" ua el seu informe a portes tan- apropiada el horror del absoluttsmo
prar-se divises reduint el dÇrlcit. No ca plica la situació del Centre de Contro.cternanci!no contra la d-..tnest.a ma- rr.e de la _discussió de Drets reals,
establetz:
que
Hue110
senyor
del
esmena
Banc
del
crêdlt
el
amb
Moneda,
de
tació
r6u alxl 1 arribà agost en qué el dêrtclt
cades.
nia de pensar» y el espiritu de los causa ocasional de tant desaforades
,l'tccentua semp1-a. Ara ens trobem no- d'Espanya. Trobant-se el Centro de Con- J.ncompa.tlb1litats entre els càrrecs de
Informa després el senyor Josep ob1spos quemadores de herejes.»
Madrid, 15. - El senyor Barci~
discrepàncies. S'LnterpeHarà diferents
vament en un periOde francament tavo4 tractació de moneda amb 500 milions vocals delS Jurats Mlxt.os del Sucre 1 de Andrés Manso, el qual sol-licita l'ab·
alers aliens a l'obra econòmica du- en parlar aquesta tarda amb els pera ble 1 a pnrttr d'aquest mes es vénen de pessetes com a con\ ·apartlda del re· la remolatxa, amb el! membres de la solució per als acusats Adolf Rodri·
rant les sessions parlamentàries de riodistes respecte a la conversa que
&erv!nt les divt.ses. pel Centre de con· but del Banc de França, realltzà la con- Comissió Mixta arbitral.
prèxl~a se~mam" 1 les següents, havia celebrat amb el ministre de
la
Manuel
Ma.yor,
Díaz
Angel
guez,
El senyor HUESO defensa. una altra
tractació dc moneda amb maJor norma- versió de Bons or, amb la qual cosa.
a veure El aflUlX:l una mica la febre la Governació sobre l'indult del se·
Moran,
Aparte:
Severa,
Fernàndez,
Ute.t.De seguir atxi és d'esperar que din· l'Estat a·estalvte. el pagament de 10 ml· eemena referent a què en ela pactes que
oposicionista dels governamentals o nyor Llorenç Beiio, digué que el Go·
Madrid, 15. - La «Gaceta» d'avui b~" s'arriba a una fórmula que a- vern no ha incoat l'expediente, sinó
tre de pocs dics e! puguin atendre to· llons de trancs, Ce a dir, que (.~S 40 s'estableixin solament ea complell:iu de· Josep Ramon Gutiérrez Díaz 1 Mamilions de :Crancs que com a tntert~s es terminats requisits.
nuel Garcia Capin, per al qual el publica entre altres, les següents dis- consegueixi conclllar la sorollosa dis- que hauran d'ésser la familia de
tea lea demandes.
El senyor DAZA, en nom de la Co- fiscal demana pena de mort.
posicions:
pantat cte criter~.s entre el ministre l'm ;:..eressat, aquest o bé el seu repreCreu que abans d'arribar al termini pagaven al Banc de França, s'han re•
pacaquests
quo
Diu
oposa.
a'bi
missió,
Hiseüda. - Decret concedint al mi- d'Hisenda 1 el Bloc. Si la tan espe- sentant legal, els qui ho sollicitin, i
1l.e la campanya truitera es pot nivellar dutt a 30, 1 resulta quo amb aquesta
emparats
estan
establert!!,
Convents
o
tes
nistre d"aquest departament autorit- rada contingència no es produeix 1 el Govern resoldrà. amb la major
la B!tuactó. Jo tinc l'esperança de po- operació, l'Estat ha obtingut un beneper la Llei. Diu que en tot cas per l'Es·
zacions per a presentar a les Corts el Bloc persisteix en la seva actitud, benvolença per reconèixer que hi ha
der resoldre el problema. Per això, quan tlcl de 10 m1llons de rrancs.
taxa.
la
establir
pot
es
tat
un projecte de llei sobre la concessió es donaran facllitats perquè trans- uu fons de justícia en la soHicitud,
El senyor VENTOSA Interromp 1 diu
\'lig: demanar la conversió de bons or
El senyor FERNANDEZ CAST4~ LEJOS
d'un crèdit de 1.775.747 pessetes al corril1, sense que pugui prodUir-se tota vegada que el senyor Llorenç
bo Vaig 1'er per a tenir una massa e~ que sl no s"hagués de pagar aquests in·
pactes.
els
amb
conforme
mostra
es
podria
com
vigent pressupost de despeses del mi· una votació adversa o bé compro- Bella fou condemnat pel Tribunal
França,
de
Banc
al
teressos
ll qual pogués operar amb l'estranger 1
se aolUclta votació nominal 1 etec·
nlsteri de la Governació, amb desti mesa, els dies hàbils parlamentaris d'Urgència a deu anys de presó, menll1veuar ela nostrea pagaments. La slt.ua- molt bé haver-se :Cet, el guany !Cria dels
tuada aqw•sta dóna el següent resultat:
a satisfer el personal de l'Institut de que falten perquè fineiXi el termini tre que altres dos individus que varen
etó no ha estat favorable, 1 jo tinc 40 milions de trancs.
al
discutia
es
Quan
15.
Madrid,
47 vota en contra, 12 a favor 1 40 absla Guàrdia Civil dietes 1 plusos de- que la Constitució BEsenyala com cometre igual delicte ho foren pel
El senyor MANGRANE: Es:acte.
IUardata els 250 mtuons de pessetes de
sobre
dictamen
el
Sessions
de
Saló
venguts durant el segon semestre de d 'obligatori funcionament de les TribunaJ ordinari, a un any d'arEl CAP DEL GOVERN: Però llleshores, tencions. Per tant. no éa vàlida la vota·
b conversió, per al moment oportú. A
sucre~. es verificà una votació n~
1934.
COrts. en la present etapa_ Potser rest.
t:vt de la conversió de bons or, Espa· ¿com anava a tenir el Centre de COn- cló ja que no h1 ha nombre suficient.
mlnal en la qual mancà un sol vot l'any
Agricultura.- Nomenant comissari a aquests propòsits obeeix el planl!f& no paga cap lnterês que no co- tractació de Monedes, aquesta 500 mlU
a
reglamentari,
número
al
per
PRECS 1 PREO UNTES
general blader el senyor Josep Lar~ tejament per part del senyor Venbtt Avut paga un tres per cent al Banc Bons de francs, com a contrapartida deb
que 1- votació fos vàlida.
tosa, de la qüestió del Mercat de Di·
' López, advocat de l'Estat.
Se suspèn aquest debat 1 s'entra a
~ França t cobra un quatre per cent. francs rebuts del Crêdlt del Banc de
Nombrcsos diputats agraris 1 de ranz
Hisenda, - Nomenant administra- vises, prob!e.ma que llançà a la conLor que hi ha a França 1 s'ha mci:ll· França, per a lliurar~los als Importadors precs 1 preguntes.
1.. Ceda comentaven en els pass~
pú.bllca el senyor Azaila, L 1
sideració
El senyor TRABAL intenta parlar, pe· dissos aquest fet i el senyor Mon- dor de le Duana de Barcelona amb la
llt.zat per a la conversió, Ha produït un espanyola a. canvi de pessetes?
El senyor VENTOSA: Però és que hau- rò el President li diu que haurà de po- tero Tirado deia que era franca- categori:.>. de cap d'administració de míting de COmlllas. Unes altres
l'l'antatge.
qUestions, d'a~uest mateix tipus, es
Afegeix que lli ha tres solucions per ria estat m~s beneticiós vendre l'or que sar-lo a la mata dels dtputata que de· ment intolerable el fet que es vin- tercera classe del cos pericial de procurarà que aflorin en les discusgt:és al Parlament a defensar els in· Duane.q el senyor Antoni Pêrez i Me- sions de l'hemicicle del Congrés;
' aqueat problema: primer treure l'or com a garantia s'envià al Banc de Fr\n- sttgen fer·ho.
El senyor TRABAL emparBnt-se en teressos dc determinades empreses, na, inspector de mobles de l'esmen·
D.ectssart de la. reserva, segon, anar a ça. 1 sense rer l'emprêstlt, no haurlem
d ....'-lu.csta manera el projecte de
l'article 102 diu que tenia presentada com feia el senyor Hueso en una tada Duana.
~ emprèstit exterior, 1 tercer, deavalo· de pagar els interessos.
Nomenant sots-director Drets reals, quedarà relegat a llD
Trebt~.ll El CAP DEL GOVERN: Però aquest una propostctó no de Llet, que ha de esmena í que després no hi hagues
lactó de la. pesseta. No es pot permetre
de Treball el senyor Pràxedes Zan- segon tenne. Sense relegar-lo solaMadri<l, 15. - El President de la
llOrllda lnoouttnuada de les nostres or és part de la garantia que tenen els dlscutlr~se avui mateix 1 demana que nombre suficient perquè la votament amb la discussió del primer
cada 1 Ruata.
República slgnà aquesta nit a ultiQue són les garanties de la nostres bitlleta. (Nombrosos diputats In· se'l deiXI dirigir un prec al mlnlstre de ció fos vàlida.
~ enyor Serrano Sufier comentà;
El
lleugtlr
un
d'aprodueix
parlarà
es
1
qual
el
en
terrompen
Governació
la
ma hora el decret nomenant fiscal
!::_da. PElt'Q.Uê seria provocar una ca· avalot.)
-51 tinguessin la franquesa de
questa proposició.
Jo hauria pogut
.... vte monetària.
general de ia República, el senyor
in·
els
defensar
a
ac!
venen
que
dir
responsallla
tantes
de
són
que
càrrec
diu
:Carta
11
es
S.
ALBA
¿S.
seL!or
El
rnalorar la pesseta tina un 33 ó 34 cên·
MarceHi Valentm GamJW>, actual
d'alguna empresa, estaria
teressos
que
d'Espanya?
presenten,
es
sortia
que
l'or
al
tat
proposlclona
les
: - or, però no a"ha fet, perqué aquesmalament., però sempre estaria miA1'1rma
Indubtablement.
VENTOSA:
d'ajornar-se.
ban
senyor
El
neccssà.r1ament
aa COles se Mp on comencen, però no se
llor que això que es fa. El que acl
~mat on acaben. AJxO seria pitjor que Allò que no pot :Cer-se és convertir les que es dl&cutl.rà la setmana vinent.
ocorre és que alguns diputats preEl eenyor TRABAL 11'hl conforma.
·..._ revolució 1 podria provocar la ca· reserves en garantia prendàrla. Seria
tereixen que s'enfonsi el camp en
El senyor MARTIN 1 MARTIN dlrtgelz:
molt millor vendre l'or 1 tornar-lo a ad·
•.,.Ua de la vlda.
comptes que es sacrifiquen els inted1\·erso3 preca al mlnl11tre d'Agricultura. ressos d'aJguna. empresa.
fl1tn un reajustament general de les quirtr en el moment oportU.
En observar que el mlnJ.e;tre no 11 conEl senyor MANGRANE: El que diu
~nectea del món, no m'importaria.
EI senyor Moreno Ttrado replicà:
-El la¡uentable és que el senyor
Pot ~ta IIOluctó a Esp:~.nra, però no ea ara el senyor Ventosa, ho va dlr 1'a testa, pregunta:
-Què em contesta?
Madrid, 16. - El president de la.
Hueso imposi el seu crlteri per dada er SOlament amb la nostra mone- temps aquest hurnJl dlputn.!c
Cambra digué als periodistes que
El senyor "1ENTOSA: Jo be de reco·
El sensor ALBA: Ho :Cart. per escrit. munt dei. de la minoria.
L'~ Perqué, com dte. seria gravisslm.
des de primera hora es
dilnarts,
El senyor Serrano Sufter alesh~
CU tea Prèsttt no es pot ter per les raona néixer, que l'operació que estem trac• (Gran rialles.)
posarà a discussió el dictamen relaEl senyor BUAREZ DE TANOIL diu res digué que pel vist. contra aquest
tant no rou portada a cap pel senyor
t..a Pel senyor Ventosa.
ComuMadrid, 15. - Al saló de festes nades; encara que opina. que «les al- ti~ a drets reals, i després
tr& dl.srntnucló del nivell de la nos· Chapaprleta, sinó pel senyor Priet.o ta que de :Ca temps té presentada una pro· critert no hi podien ni les Corts nl
mcactons Marft1mes. Si el ministre
Zllen:-lança comercial, no depéu sola- quatre anys. Repeteixo que no es pot pos.tctó no de llei perqué ee regull tot ningú.. El senyor Hueso està demos- del Metropolità, de Cuatro Camines,. tres» ja. no tenen objectius. Parla de la Guerra es troba en condicions
t& PDlde nosalt.rC!. Cal tenir en compte concertar un emprèstit seUBO resoldre el que ea rererelx ala subalterll8 de l'Es· trant que una empresa pot més que se celebrà un banquet amb motiu del que són dretes 1 esquerres, elo- de venir a. la Cambra, potser tamto.t 1 es compleixi exactament la llet de tots nosaltres. S'ha de tenir en de la inauguració d'un Centre cte gia la jerarquia i advoca per l'aulento ltlca nactouallsta. que vénen de- a fous el problema.
bé es posarà el dictamen de mobi·
compte que de dita empresa és ad- dretes de Chamber1.
toritat, per la unitat de pàtria 1 de lització.
El CAP DEL GOVERN: Ee tracta d'un destins de Ouerra.
~etl.ut t.Uant altres nacions, 1 és dl!icll
Hueso.
benyor
el
vocat
funala
sous
els
s'abonin
que
Es
SoHiclta
tradició.
la
per
1
comandament
80
d'uns
càrrec
a
Q\te
estava
data
la
L'ordre
en
s'obtingué
que
crèdit
!Ilo~ r lea 1tnport.aclons, perquê no es
Dímecres, i us prego que ho ad4
Diversos diputats de la Ceda que
a~~rtvar etc matêrles prtme~~ a la tn- indica el senyor Ventosa. El Govern no clonarla •que 1'oreu destltuïts 1 retnte· es trobaven a111 manifestaren que membres, uniformats, de les Jove;n· refereix a la Repú.bUca que arribà vertiu als senyors diputats em protuts de la T. Y. R. E. i «Renovac16n en nom de la democràcia. i ha ad- poso posar la votació del 'vocal del
vol :Cer qüestió d'amor propi aquest pro- grats posteriorment.
quirit, amb tot, un to de forta dic·
Jo be d.onat racllltats per al cn.pltal blema. Jo no raré sinó seguir el carni
Demana que la contederacló del Due- sl el senyor Hueso insistia a do- E!'pañola»
~
de Garanties, que a petlLa mesa presidencial estava ocu- tadura, encarnada en una persona- T.ribunal
destini el& crèdits necessarts per al Censar interessos d'empresa com bo
ro
l'adqula
Quant
mlllor.
consideri
es
que
eu
coHocacló
eeva
la
a
per
er,
~.Peportad'avui,
tarda
la
durant
féu
litat. que usa de comandaments que mó de les esquerres rou anul:iada per
del Deute espanyol, obeint a in· &icló de valors, és evident que b1 ha ba· compllment d'una llet. També aoHlclta rien l'assumpte al sl de la seva ml· pada per la marquesa de Valdeigle-- ni tan S.)ls 1l concedeix la Consti- falta de quòrum, l després es posa~
sias 1 els senyors Goicoechea, Valle"4es na rebudes per persones interes· gut una aport.actó de pessetes des de que es resolgui el relatiu al Canal de no ria.
a votació el dictamen sobre la
lano, Albü1ana, Yanguas Messia, Ca- tució i s'atribueix funclons t.l marge rà
t·aq • Per això s'autoritzà la sortida !"estranger, 1 al.J:ò és convenient, com és castella perqu~ l'atgua pugui regar le!
llllportàocia de blats decretada el
UI~
Per
ovació).
(Gran
legal,
Hueso
d'allò
Cruz
senyor
el
part
(Honori),
seva
la
Maura
Per
Bau,
llejo,
terres anomenades cde ca.mpu.
de suposar.
1932.
V&lora.
El 15eUYOr USABIAOA diu que Ui molt davant un grup de diputats en el COnde, Serrana Jover 1 Lluc, prest- tim opina sobre el que s'ha donat
-Quantes sessions resten? - 11
fllnttt Que serla un error auprtmlr els
certes
de
«tàctiques
anomenar
n
Mora,
Rey
senyor
el
figw'8.va
qul
qual
al
inaugurat,
centre
del
dent
SE SUSPEN EL DEBAT gust a contestar ala senyors diputats
preguntà un periodista.
Qllt! cat.a Que aóu documenta de crèdit
t.à.ctica
aquesta
espectem
dretes».
l'actidesfavorablement
comentava
de
directius
diversos
acompanyaven
El PRESIDENT DE LA CAMBRA: Que· qua ba.n :Cormulnt prece 1 que els tr&na·
-5olament abans de Nadal se'n
ttr :n:net aravortr la liquidació del dl·
afirma. Pot ésser àdhuc convenient: celebraran
Ort,
da swpès aque11t debfJ:;.
metrà als seus companya. Reconeix que tud èels diputats que el censura- l'esmentat Centre.
16 a les quals cal afeacciden1
diferent
tàctica
Aquesta
ven.
1·
ttnc
Ju
pe.r
cent
a¡rart
un
és
Martln
senyor
el
dl·
altres
1
El senyor CALVO SOTELO
e:/ rança que nmb el diner
4tta bo
I QUA• talista pet afavorir a tots. EI senyor gir les que falten d'aquest mes.
UNIFOtiMATS
CastilleJos,
Femàndez
senyor
El
geoalmU
un
utllitz&nt
contest.a
L1
cent.
paraUla,
la
demanada
tenlen
ti6 del or ea PQdri. m!Uo..~r la sltua putats que
ORATS SALUDEN EN FEl · Chapapriota digué l'altre dia al Con·
mètric 1 diu que per a tallar qualsevol que u trobava en el grup, digué
ntre c1e Contractació de mo-- protesten.
~
XISTA
grés Que la «tàctica• ha salvat la
cadascU
que
és
ocorre
que
el
que
Aca·
blat.
del
Cornlsaló
la
ereat
ba
mal
El
CAMBRA:
LA
DE
PRESIDENT
El
ll!: ba encara que no doni més det.a.lJ.s
En entrar el senyor Goicoechea elS República. Acaba fent vots per una
no
alxt
que
1
fórmula
una
proposa
ortctal
coneixement
té
no
que
dient
ba
ve,
que
aetmana
la
reprendrà
es
debat
llt ~ di.acrectó natural en aquesta clas·
joves uni!ormats 11 retren el salut Espanya. tradicional. <La gent a peu
&1 QO.eattons.
convertit en lnterpeHactó per deala; del de les deuúnclee a qué ea refereix el se- hl haurà manera d'entendre's.
feixista, quadrats a ambdós costats dret l'ovaciona llargament, t el tor·
El senyor Rey Mora comentà:
...,_ ~roblemn és és
la
de
l'Incompliment
eobre
Martin
nyor
Govern.
de tona. Es prem
dP l'escala principaL
na a cridar cabdill).
- ~~ .
nosaltres
alxi,
continua
això
-81
blat.
del
taxa
d.la·
tnln\U:r ~ 1 1 ''eure la manera de
S'aixeca a parlar Calvo Sotelo.
L'ORDRE DEL DIA • APRO·
S'aixeca 1& sea&ló a te. nou de la ens abstindrem en ia qüestió deis
~ta. a noetra balança de paga·
El pú.bllc tributa Wla gran ovasucres.
DISFRE~·
MONARQUICS
VACIO DE DJCTA?tl ENS
nit.
btnent:slnt.ervenlr eu la balança de pa·
ció a l'orador, amb visques al cabdill I
Madrid. 15. - El senyor Guerra
SATS DE REPUBLICANS
Es passa a l'ordre del dia 1 ea posa
IOlaJ:nen~ la pOlltlca comerclr;, no estil.
barrejats. Quan l'ex-ministre es dJs..
del Río anuncià que el proper dile! n06tres mans. La dlsml· a diScussió el dictamen de la Comlsaló
tl.lJ.e!o
posa a parlar se sent una veu:
Per últim s'aixeca el senyor Got~ jous. a les sis de la tarda, donarà
es noetre.s CllPQrt&ctona no de Guern. eobre el projecte de Llet, nea tSeu
eQuina pena que no estigui aqu1 el coechea. Assegura que prop del Go- una conferència al cercle radical de
~ eo~<:auaea lnternea alnó a externes xant el cupus per a l'any 1936.
del braç a la xarpa!» (Aplaudiment.s vern hi ha monàrquics disfressats de Madrid sobre el tema «Porventr poEl senror TRABAL preJUnta 11.1 e'auatlo~nen a l'exacerbació dela nal rialles).
republicans per tal d'assolir els seus Utico del partido radlcab.
b.!.'l"tllac:tó &.econòmica. Per aconseguir la menten ela contingents en relació amb
En començar l'orador es refereix objectius. I diu que tot és disfressa
Crec - afeg1 - que aquest probltllt.&r les Precb ter duea coeea: aug· els dos anys anteriors.
al 19 de novembre. Han pa~sat dos en aquesta situació «Nosaltres som blema cal tractar-lo davant el
El senyor RODRIGUEZ DE VlGURI 11
bttPClrtaelo npottaclous 1 dlsmtnutr tes
anys des d'aleshores i ¡qUina di!e- el!J únics de recta- conducta». Diu partit i davant el pals quant mC3
&lxb na. 81 el aenyor Ventosa creu contesta per la Comlasló, 1 11 diU que
rèncla l Aleshores, les dretes estaven que ells han sentit el seu monarquis- aviat millor, per arribar a la cele.lk.r~ Pe~ l'eeoldre'a. pot ce.rcar-ae ta més bé 11'han dlsmlnult.
unides en veritable comunió. Avui, me, el teu catolicisme 1 al seu na- bració de l'assemblea nacional que
a'aprova
També
dlct&men.
el
S'aprova
•txò no tte~n d'un acord
creu que provtslonalment., fracc1.~ cionalisme.
tant tinc proposada.
de llllnlStru. Pot rer-ee al· un altre dictamen de la mate.txa Co·
~

drld. 1.5. -

la sessió de la Cambra, Pres.l·

Jaume M a s só
i To rren ts

«El PROJECTE ES INVIABLE
I INADMISSIBlE» DIU UN
DIPUTAT DE «UNION REPU-BliCANA»
Vista pels fets de
Sama de Langreo
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Han info rmat els advocats
defensors

AVul

AVUI

El que espera als
periodistes
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UNA GESTIO DE BARCIA

CREOITS I NOMENAMENTS

Comentaris al projecte de llei sobre sucre

La República té nou
Fiscal

Es el senyor MarceHí Valentín
Gamazo

:rvea.

U..

UN ACTE FEIXISTA

A.questa tà ctica d istinta i ac- ~~·e;;o~;A;~eg~;;;;;~~TA·
cide ntalista ens pot afavorir RI DE lA SETMANA VINENT
a tots ... diu Ca lvo Sotelo

•·

.atca.:m

er!'ceate

6e

4

Una conferència de Guerra
del Río

SOBRE El PARTIT RADICAl

de\

•1eo;_u

Magnífica exposició dels nos·
tres aparells de ràdio demà
diumenge, de 5 a 9, a Pelai, 1.

---

lA HUMANITAT lluita pels ideals catalans i republicans

Ió humanitat

8

• GOVERN GENERAL ·
LES CONDICIONS DEL CARREG La depuració del
partit radical
DE DElEGAT GENERAL D'OR·
ORE FUBUC A CATAlUNYA sembla que .1a ~omissió no El SENYOR VALLES I PUJALS TORNA APARLAR DELS RETRASté tals atnbuc1ons deput
u del
d 'd 5
~~11~~~:~~~l~~v~~s~~:~~~!f:a~t ~~ Madnd. 15. r~d2~~stot 1 la reser- PASSOSDELS SERVEIS D'OBRES PUBLIQUES I DEL PARADOR
~~~:~~~tr~ ~~n~t ~yv~~~cl~t~~~ ~~i svaab"qtuequ~u.:~dc:~ ~\~it~pqt~Lsféus'h:. DE TOSSES ··• LA LLEI D'INGOMPATIBIUTATS NO EXISTEIX
PELS GESTORS DE LA GENERALITAT
~~r~el~c l!.~o~s~~ll q~:fe~~~¿ic!i que~t maU IU. com!s:sió designada per
delegat general d'Ordre públic a C;¡, la mlllona r:ldical per a la seva reorganltzac:ó, al senyor Lerroux, al~,1115 de!.'l dlputat.c; radicals que major Interès posaren en la depuració
d'rlcmem.s dl'l partit, es mostraren
avm molt contrariats per les mani!estacions que el senyor Lerroux féu
als penodiste:> en afínnar que la Com!ssló destanadn no comptava entre
.,les seYes atribucions la de prendre
resolucions depuradores, la. qual cosa
eqmval a. rectificar l'acord que s'adoptà. d'àcord amb el senyor Lerroux.
Aquesta tarda es pensava en reunir els diputats tmits al senyor
Lerrou" per afectes d'amistat, que
no estan disposats a sewndar determinada acUtud. Un d'aquests dipu1
~e~~ ~~p=re~t rere:rus~ tats referint-se t\ l'actitud de diverde la Governació. S'entendrà nor- sos dels seus correligionaris, raonava
malmcnt amb aquella, 1 amb el mi- la seva posició contrària a ells 1
nistre en els ensos d'urgèncm 1 en . deia:
els de consulta a altres ministeris. 1 -Nosaltres no abandonem mai els
Fins que es conslgnsn en pressupost amics de tota. la vida que per un ac.
l'abonament dels seus emoluments,
aquest funcionari gaudirà el sou cldent de la política es troben en la.
acusats.
veure•s
de
desgràcia
Pohcla.
de
atribuït al cap Superior
A última hora de Ja tarda els dide Barcelona. Els miruStres de Ftnances 1 ~ernacló dictaran les or- putals radicals que pensaven reunirdres necessanes per al seu compll- se s'han Jinutat a canviar 1mpresls
ment.
Digué per últim el ministre de la s 1ons en un de salons del ConGovernació que el senyor M.arL! Bà- grés, 1 han acordat ajornar la nota
que anaven a fac1Htar referent a les
¡uenas havia acceptat el càrrec.
manifeJtacions del senyor Lerroux.
Ce totes maneres en la primera ret:nió de la mJnorta que se celebrarà
Compareixen davant el jutge el dijous, es pensa plantejar 1a qüesv relativa a les qüestions de la coels senyors Vaquera, s arn- missió designada.
per, Salazar Alonso i Blasco '
Madrid, 15.-Da.vant del jutge es- LA TRAGEDIA ASTURIANA
pecial senyor Bellon, han compare-¡
gut avui, per tal de prestar decia.ració, els senyors Vaquero 1 Samper.
Gijón, 15. - Per un consell de
Més tard ho féu el senyor Salazar
Alonso, aix1 com tambe el Sr. Sig- guerra ha estat condemnat a dotze
frid Blasco. Aquest ha romàs al des- anys de reclusió Prudenci Gonzalez
patx del jutge durant més de mit- I Alvarez, que fou cap del dipòsit de
ja hora. En sortir, interrogat pe.t quevmres que els revoluclonans esperi<Xiistes. s'ha negat en absolut a tabh.ren al teatre Llan~za de. Sa~a
fer manilestacions advertint-se pe- ~ de Lan. greo, del qual s apropià d una pistola metralladora del tinent
'
'
.
d'Assalt senyor Ramos assassinat a
z que estava satisfet.
'
Probablement demà o el pròxim Sama.
dilluns marxarà cap a Barcelona el

talunyu.
El scnror dl' Pablo Blanco, ens
dlgue : -Encara que avu1 ha estat signat
el decret pel cap de l'Estat no aparl'ixerà a la Gaseta fins pasat demà. No us tacihto el text integre,
però l'l Tl'rordo perfectament. Consta el decret de tre.s articles 1 en ell
es diu que es crea el càrrec <!e c1elegat general d'Ordre Publlc amb
la cate&oria de cap superior d 'Adtotes
mlnistradó civil. Facultats:
aqut>Jk:s que amb relació a. l'ordre
publlc corresponien al governador
general de Catalunya. El delegat
especial d Ordre Públic tindrà com
a càrrec de la seva jurisdicció allò
reterent a mulles, V1gilànc1a, seguretat hotels, o sia tot allò que correspÓn a l'Ordre Públic. Jerà~uJca-
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L'AFER STRAUSS

12 anys de presó

DISSABTE, 11 DE NOVEMBRE

IMe' S ·I nf0 r m 0 CI·0' de

la¡

nya. Almenys tenim entès que cada
El g~tor d'Obres Públiques de
Generaliint,. senyor Vallès 1 Pujals, maU el senyor Escales, s'instaRa al
qu~ ha arnbat de Madrid, ~lant seu despatx del Banc Urquljo Català,
ahir. al nugdia amb els perlodtstes, i sembla. que bl treballa. Nonnaldigue que el seu viatge havia tingut ment. de deu a dotze. se U troba,
per objecte resoldre diversos punts • 1 fins ¡ tot rep visites.
¿Es que creu el senyor Escales que
que qaedaven imprecisos en _els ~eerets ~e re traspàs de serveiS d O- la llei d'Incompatibilitats no arriba
a h Generalitat? Naturalment que,
.
bres Públiques.
A!egi que fins el dia .Prlll_ler de per la feina que fa al seu departa~e~embre el t~ no ündra efe<> ment d'Hisenda, no es fa precís, però
tiVJtat, I que 1 «esdeveniment» serà tanmateix és Improcedent que el secelebrat arn~ actes solemnes, als nyor Escales no dimiteixi el càrrec
qua~ ~ posSible que hi prengui part d~ funct0nari del Banc Urquljo.
el nurustre de la Ceda, senyor Lucia.
Per a acabar, el gestor d'Obres
Reunió de gestors a la
Públiques tcmà a parlar del projecte del parador de Tosses, i digué
Generalitat
que a Madrid ha tingut ocasió de
Tal com estava anunciat, a. un
veure el projecte fet pels arquitectes del Patronat Nacional de Turis- quart de set de la. tarda. d'ahir, es
me. L'estil de l'edifici és català i reuniren en Consell els gestors de
es procurarà que en la primavera la General!tat, presidits per l'lnterf
entrant quedi establert el servei a senyor Alonso. A Ja reunió hi assistiren tots els gestors, politlcs i
la collada de Tosses.
tècnics.
A dos quarts de deu de la Dit es
La llei d' Incompatibili- donà per acabat el Consell 1 no fou
cap nota, als periodistes.
tats i la seva aplicació facilitada
del tractat.
A la sortida, els informadors s'enals governants tècnics
trevistaren amb diversos gestors, els
que
acusacions
les
de
motiu
Amb
ouals asseguraren que, malgrat Ja
ha fet d'arrerament a Ja Cambra de durada de la reunió, no s'havien tracDiputats el senyor Pérez Madrigal, tat més que afers de tràmit.
ba sortit a relluir el fet que el senyor
Un repòrter va preguntar sl la.
Cbapaprleta. exercís el càrrec d'ad- notfe1a procedent de Madrid, resvocat del Banc de Crèdit Industrial, pecte al possible nomenament del
quan tu ha una llei d'incompatibili- comte de Güell, per al càrrec de
tats qu~ bo prohibeix.
governador general de Catalunya,
~n amic nostre ens ha Cet present tenia algun fonament. Respongué el
que aquest cas es repeteix freqüent- senyor Duran 1 Ventosa manifestant
ment, i ens ha posat per exemple - que tal vegada, però que com sigui
amb tota mena de detalls- un d'a- que s'han donat diversos noms de
quests casos. A Catalunya, més con- candidats, es feia ara dlfícll el pocretament a Barcelona, a la Genera- der-ho concretar.
litat.
-La Lliga, veuria amb bons ulls
El senyor Escalns, gestor-tècnic de aquest nomenament? -preguntà un
procedila. Gener~t. practica els
repòrter.
ments ¡..osats de manifest pel senyor
-Ab!, d'això no en sé res -resPérez MadrigaL
pongué el senyor Ventosa, enconMalgrat haver acceptat el càrrec gint-se d'espatlles, com té per costum
de gestcr del Govern de Catalunya, quan hom li fa una pregunta comel senyor Escales, que és funcionari promesa.
del Ba!lc Urquijo, seguelx exercint
Insist1 que el Consell havia estat
les funcions encomanades a l'enti- purament administratiu i procurà
tat bancària de la Plaça de Catalu- eseapalir-se.
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BARCElONA HA DE SABER-HO

ALTRE DIPUTAT El
LA CAIGUDA DE CHAPAPRIETA QUALIFICA DE DRACONIA I Co m a p ro ve n er è d its e Is
I
• •
MONSTRUOS
ES COSA DE DIES
gesfOrS mUniCBpa S
Així ho afirma Melquíades ta:;ru~~~st; ~~e~~ee:ee~~~~
j UN

s;nyor Bellon.

Alvarez
Madrid, 15. - En els passadissos
es comentà la intervenció parlamentària del senyor Cbapaprieta contestant Ja. pregunta G._l senyor Ventosa relativa al Centre de Contractació de Moneda. El senyor Melquiades Aivarez referint-se al president
d.: Consell deia:
-Jo creo que aquest home caurà.
Es cosa de dies.
El senyor Lluís Villanueva., jutge
d'UllS dels jutjats de Madr1d, digué:
-M'ha dit el meu germà Ju3t que
ban donat un bon bany al president.
El senyor Alvarez contestà:
-No sa.p res de res. Sap menys
que un parvulari.

Els no&tres consellers gestors varen
jecte de reforma del Codi Penal en
.
.
el que fa referència als delictes de
l'lmpremta. Un dels dlputats quali- acabar la ~essló municJI> I a les dues
ficava de draconià 1 monstruós 1 es- 1 de la matmada. Els consellers de la
roentat projecte i afegí que mai no Lliga varen contsnuar a la nit la
s'h~J:via Intentat res que SP. lJ pogués batalla per l'escola confessional que
eqmparar. Està mort -segui dient- havien mtc.iat amb tanta eficàcia a
l ~ncara ens surt amb aquesta enor- la tarda. El senyor Roda Ventura,
nutat. Es tan brutal el proJecte, que primer amb una proposició addic1o.
'
no puc creure que aquest Govern, que
està mort, s'atreveixi treure la mà nal en la qual. es V<?len concedll'
per a fer aquest engendrament. Em exempcions de trtbUtacJ{> per les escopenso que el projecte no passarà les q;,¡e ja tindran subvenció, !, el sed'ésser com una mena de <~cant del , nyor Saltor, amb una proposició que
tendeix a !er que els edificis escolars
cigne»
els quals, segons la proposició aprovada a la tarda, pagarà en gran part
Una gestió dels diputats
!Ajuntament, estiguin exempts de
bascos
tota mena de tributació durant vin~
i-cinc anys. El senyor Codolà les va
trobar molt bé - és lògic - I va
demanar que passessin a la Comissió
per posar-hi el seu vist i plau i no
ésser menys cat.Jllc que els seus
companys.
El senyor Bnusill féu aprovar una
proposició que motivarà expropiacions al districte cinquè per valor
Madrid, 15. - Els diputats nacionalistes bascos senyors Intjo i Mon- de més de dos milions. Foren aprozon visitaren el ministre d'Instrucció vades altres coses de menys interès,
Pública per tal de tractar de la ma- sobretot tconòmic, ¡ el senyor Hennera de fer extensiu al Païs Basc berto Duran, autor d'un llarg meel decret sobre bUingillsme a Cata1a- moràndum sobre les aigües de Barnya, puix que, en l'esmentat decret, celona, no ens va poder amargar la
s'expressa que s'estendrà a altres ter- nit amb un llarg discurs, però es va
ritoris sempre que aquests bo desit- assegurar que li deixaran !er el dlgin i o.ixi ho demanin.
marts vinent.
Per aquest n1otiu, els esmenints
El ecnyor Ulled I els consellers de
diputats recordaren al ministre que, la Ceda varen presenter, defensar 1
en aquest sentit, tenen formulat un
prec amb data del 15 de juny dar- fer aprovar una proposta. amb la
rer 1 el feren ~abedor de les conver- qual es fa present a la Societat ursacions hagudes amb els seus ante- banitzadora Barca!ones,\, que abans
cessors sobre aquest problema, com era Palau Reial, :.1 quantitat de
també d'un recent acord de la So- 362.701 pessetes pe:- uns terrenys els
cietat d'Estudis Bascos, adoptat a
Tudela, i que recomana. a tots els dí- qua1s, segons e1 senyor Vendrell, de
put~ts del pals basc perquè procurin lA. Lliga, valen unes cent-noranta
mil pessetes. El senyor Quintana, de
gesl!onar aquest assumpte.
la Ceda, féu un discurs propi d'advocat de la companyia i, en definitiva,
Què en faran de Pérez tots
varen deixar passar c1 present.
Al final de la sessió volien fer
Madrigal?
1
Madrid, 15. - El senyor Lerroux ha Passar un altre prese3 t per a a
conversat amb els periodistes als pas- Il_latelxa companyia i altres propietasacilssos de Ja Cambra. Els ln!orma- ~ ~e terrenys de la. 11art e.lta de
dors h denumaren deinlls de l'entre- lAvmgudS~. del 14 d'Abril, segons el
qual present s'eximeix tots ells de
vi;Sta. que ha,·la. .tingut amb la
nenc1a radical i li preguntaren sl ha- pagar tota mena d'impostos durant
vien tractat, en la reunió, del cas cinr anys amb Ja condició que h1 far
cin cascs. Ho varen dei"tar per a la
del senyor Pérez Madrigal.
No s'ha. tractat d'aquest punt, per- 1 sessió vinent
Però el t~c d'aquest ple munlciquè abans he de paylar amb el seel va constlt"..tir l'~torgacló a ~na
pal
~~~ve:;
~~~~~d
~!~6 ~a~~;~~~ciJ
prendrà. La ponència està reorga- casa constructora duna quantitat
nitznnt tot el que fa referència al considerable - remetem el lector a
partit. Després es sotmetrà la pro- la proposició que reproduïm a conposta a la minoria radical que es tlnua.cló - sense concurs de cap mereunirà el dijous, no el dimecres com nn. Es un dels casos mr.s forts que
s'havia dit, perquè no h1 hauria.
temps que Ja. ponència acabés Ja se-I
va feixugn tasca.
El senyor Rey Mora ha. confirmat Més de tres-cents intoxicats
que en Ja VlSJta que ha efectuat aMúrcia, 15. - Més de 300 persoquest mati el senyor Lerroux a la ponència. no s'ha tractat de res d'im- nes es troben Intoxicades per haver
portància. Ha estat una visita de menjat pa elaborat amb farines encortesia 1 hem tingut un petit cami verinades, en els termes municipals
d"impressions. Demà a dos qJ.arts de de Cartagena, La Palma, El Perln,
quatre ens reunirem amb el senyor Los Médicos y La Puebla.
En molts d'aquests pobles, està InAlba al seu domicili particular.
toxicat gairebé tot el veinat 1 són
nombrosos els casos en què tots e\;
membres d'una mateixa familia estan malalts. A La Pucbla ha mort
una dona. Les autoritats no amaguen
la seva preocupac:ló pel gran nomDarreres nowtats en:
bre d'afectats. El jutge d'Instrucció
CORBATECAMISERIA,
de Car~ena ha decreint el procesRIA, GENERES DE PUNT,
sament 1 presó del propietari de la
IMPERMEABLES, BATES I
fàbrica de farines de Pacbeco, senyor Moraña, que és el subministraBATINS
de les farines emrerinades. L'insdor
Preus limitadíasims

PER Al'APLICACIO DEl DE·
CRET DE BILINGUISME AL
PAlS BASC
Què passarà amb la
Llei de Dt·ets reals?
El camí de la crisi 1

Madri, 15. - Amb respecte a l'actuació del bloc majoritari en front
als projectes del senyor Chapaprieta, es feia notar que mentre s'anuncia l'ajut als projectes es fa una opo:;ició sistemàtica als esmentats
projectes. S'anuncia que els grups
de la majoria no defensaran la Bei
de drets rals en la votació definitiva. En aquesta posició semblen collocats la Ceda, radicals, independents de Calderon i melquiadistes.
Si s'endarrereix l'aprovació d'aquesta llei fins a finals de mes la situació del senyor Chapaprieta. serà delicada.
...

'

. f:

.

.
~~

.

-

~

'

;·
~.

.~.

:·~

- '

.

CAMISERS
BATES, GUANTS, BUFAN·
DES, VESTITS I MIT JüNS
LLANA

EL TREBALL
(Ve de la pàgina 3)

Sindicat Unió Obrera de la
Indústria Fabril i Tèxtil de
Barcelona i el seu radi
Per a tractar respecte d'una proposició feta al nostre Sindicat per
la Patronal l el conseller gestor de
rrreball referent al reingrés dels
treballadors acomiadats del Ram de
l'Aigua s'inviin, amb caràcter d'urgència, als militants, Conutès de fàbrica i Comissions de barriada, a
la reunió que tindrà Boc avu1, dissabte, dia 16, a les cmc de la tarda,
al nostre estatge social, Portaferrissa. 7 : 9. primer.
Es prega Ja més pWltual assJstèncí:\.
Els obrers de la C. N. T. ple·
guen en una fàbrica
Ar¡~;e.~• m•gdía. parlant amb els !nfnrmador~>, el cap superior de pollt.Ja &en}·or Baguenas els ha man!fesll\t QUI'! els obrers de la fàbrica de
frlats d'Esteve Recolons, afillats a la
C..N.T. hav•en abandonat el seu trebalJ, segons sembla. per discrepàncle~ amb la resta del personal.

po-l

DEULOFEU

Call, 30,

pla~;~

de la Repú-

blica, · 3 I nambta cte les
Flors,

c.

-

BARCELONA

.
cone1Xem. A la tarda, en moments
que no h1 ha manera que els periodistes pugmn sentir res del que passa a l'hemicicle, perquè tots els consellers fan tertúlia, va ésser llegida i
aprovada aquesta proposició, tot alterant l'ordre dels dictàmens i el.
la nit, quan li tocava el tom, ens vàrem trot-ar que tot estava fet. vearan els nostres lectors com actuen
els senyors gestors en concedlr coses
d'aquesta envergadura sense conctll'S
de cap mena i destinai·t pessetes a
fer obra per als seus partits, sabent,
com saben, que la vida politica de '~>s
esquerres està intervinguda i lmposslbilitada
Amb tot, la més grau enormitat
consisteix en el fet que les obres
b.:"'n estat fetes ja abans d'ésser aprovat el dictamen i que Ja quantitat
ha estat assignada al Pressupost de
Liquidació que varen fer les esquerres per tal de pagar els deutes adq!Jlrits ami? anterioritat al 1934. E'ls
Clatadans JUtjaran Ja manera com
aquestes dretes plutòcrates admlnlstren la ciutat a favor dels seus amics
I dels consells d'administració dels
quals formen part.
La proposició de referència. és la
següent, 1 mereix els honors de la
reproducció:
PROP
OSANT que V. E. podria servtr-se acordar; Primer: Que es dcu~gent. Segon: Que s'autoritzi
1 Alcaldia a redactar el corresponent
contracte amb l'Industrial d'aquesta plaça Ribes Pradell, S. A. la construcció de vult casetes de fusta per
a oficines receptores de solUcituds
del Carnet Electoral, per la quant!tat global, compresa. la seva 1ns•-¡.
....
lació. de seixanta-nou mil sis-centes
pessetes, segons el model el plànol
del qual s'acompanya. Tercer: Que
la despesa de referència (seixantanou mil sis-centes pessetes) s·apliqtü
-.
amb càrrec a. la Partida Sa. del o
,.....,...
~~~e~~~.aperir d~c~~~aceiód'unde
..... "
cas de veritable urgèncb. 1 d'lmprescindible necessitat.»

c;art

~ ~~ !rs~J~=~n;_~~
esmentats.

la. nit d'ahir es publicà un Real decret. en virtut del qual es faculta
el Govern per a suspendre la publicació dels periòdics o llur confiS(.-acló per un periode limitat.
S'assegura que es preparen altres
me:;ures per tal d'assegurar el manteniment de l'ordre. La policia ha
adoptat extraordinàries precaucions
a !i d'evitar altres desordres durant
l'enterrament d\lna de les vlctimes
dels successos de dimecres, que s'ha.
celebrat avui
Totes les escoles graduades 1 les
Universitats romandran clausurades
durant una setmana. Les tropes estan aquarterades i disposades per o.
acudir al prlmer avís.

PER ARA HI HA TRANQUIL·LITAT, PERO S' ES·
PERA QUE LA NOTA DEL
GOVERN PR O V OC ARA
NOUS ALDARULLS

El Cairo, 15. - Regna novament
la tranquíllitat després dels darrers
successos, però s'espera que es reprodueixin els aldarulls com a conseqüència del comunicat del prlmer
ministre, facilitat després de la reunió del Gabmet, en el qual, Indirectament, es dóna la. culpa a. Anglaterra dels desordres actuals. En el
comunicat es fa història amb tot detall de l'acusació del primer ministre, Nessin Pasha, i es declara que
Anglaterra s'oposà l'any passat a Ja
Constltuc.ió del 1923.
El pruner mlnlstre protest.à. per
mitjà de l'alt comissarL Aquest darrer suggeri que s'havia d'establir un
Comitè Governamental per a redactar uns. nova Constitució que fos
aprovada pels representants de tots
eis part1ts. El primer ministre s'hi
negà perquè no es rebé cap contestació, a no ésser que ho sigui el recent discurs pronunciat per sir Samuel Hoare, que restem obllgats a
considerar com a contestació de la
Gran Bretanya».
Han estat desmentides les lnformacions segons les quals el partit
ward havia decidit Iniciar un bolcot antibritànic.

EL GOVERN ANGLES SEM·
BLA QUE NO IINTERVIN·
ORA

Londres, 15. - Segons s'assegura als circols responsables, Anglaterra te el propòsit d'abstenir-se d'in·
tervemr po!Jtica o mllitannent per
a suprimir els aldarulls a Egipte
amb la condició que la posició del
Govern anglès davant el nou repte llançat pels nacionalistes extremistes contra el Govern egipci no
canviï.
S'ha admès que fins ara no s'ha
rebut cap prova de Londres en virtut de la. qual pogués culpar-se l'or¡gen dels aldarulls a Egipte a la
LES ACTIVITATS DELS ES· propaganda italiana.
TUDIANTS A FAVOR DE
LA INDEPENDENCIA DEL
PAlS

Dl&, "-

~

I'Estra nger

l a 11UI•ta per 1a ·Independ"'enC·la
• te
d'Eglp

~

per manca d'essència Ni 1•
l'aviadora han sofert' dany~Partli td
EN. REALITAT
TEN SE!\-ffiLl\' ~~ 8.\t,
S'Il.\
PERDUT
Rio de Janeiro, 15 _
0
ela! Ja noticia que l'avlac¡~ I:S 0!¡,
landes.., Miss Jean Batten h ra ~
ral feliçment per manca' deagtn at.er.
durant el seu vol des de Nat g1aso~
a a ItO
Janell'O En realitat és
la seva sortida de p0 Ju~ des de
un¿· 18 ~ores, no es té capata¡, la
~
de la lntJeplda aviadora
ba vençut sola l'AtlàntÍcp=~ QQe
Han . sortit diversos av10ns . ~
amb direcCió a Caravellas axn~~
de realitzar exploracions a la 101'Qre
de l'anadora. Mentrestant ~
sos avtons civils exploren ~otnt.-o:
~
costerera
La. noticia que l'esmentada
dora havia aterrat feliçment avla.
Per
manca de carburant no la
~en 1~. autoritats, perquè els ~·
d aviac10 troben incomprens¡ble---.q
havcut sortit amb combustible QUe,
cient per a cobrir el r~~
Port Natal a Rio de Janeiro, q de
sense gasolina a meitat de la ru~

meridional de la ciutat, que estava
custodiat per un important piquet
de policia.
Un dels estudlants els manifestà
que els estudiants estaven disposats
a lluitar per la independència d'Egipte, i després els invità a dissoldre's pacificament.
Continua la vaga estudiantil a totes les Universitats egipcles.

Rio Janeiro, 15. - L'aviadora neozelandesa Miss Jean Batten, la qual,
després de travessar l'Atlàntic, es diJigla a. Rlo des de Natal, s'ha vist
obligada aterrar a. darrera hora de
Ja nit d ahir a la costa d'Araruama,

UN COMENTARI ITALIA
ALS FETS D'EGIPTE

•

Loudres, 15. -Per 20.000 vots
tra 500 els mlnaires ~ 13 m11¡ ~
Sud de Yorksblre ban decidit
rar la vaga en el cas que no 6·~
·
mentin els salaris.

:J:

Roma, 15. - Demà dissabte (aVUI¡
es reun1rà al Palau de Venecta el
gran consell del partit feíxlsta. lA
reunió s'lnlciarà. a. les 22 hores ¡ per
tal de poder-hi assistir ha arribat de
Libia el martscal Italo Balbo.

ULTIMA HORA

Roma, 15. - «La Tribuna». després de comprovar que extSte~ Wla
relacio indirecta entre les manuesta.
clons egípcies i el conflicte iinloabtSSim dm:
no
«E1 wafdismell ben comprès
amenaça amb posar-se al costat d'Itàlia. Adbuc a «prior!}) l'exclou. Pel
contran està disposat a collocar-se
al costat d'Anglaterra sl pot fer això
amb honor i en pertecta Igualtat.
Per tot això, cal excloure la idea
que els sentiments antlbritànlcs maAiúr al vespre, a la. Sala capsir»
nifestats a El Caire poden tenir un
el diputat d'E. R. de c. senyor Ma.caràcter italòfll».
EL GOVERN EGIPCI PREN rinn Rubió i Tudurí va donar la
MESURES REPRESSIVES
seva. anunciada conferència sota el
El Cairo, 15. - A darrera hora de tema <tAntecedents, tramitació i solució de la. darrera crisi mlnisterlnl».
Com es recordarà., aquesta. conferènc1a no havia estat permesa fins ara
per l'autontat governativa.
El senyor Rubió, davant d'un pú• ' blic nombros!ssim i entusiasta va
parlar de la descompo3ició en què
es troben les actuals Corts sota la
pressió de les dretes espanyoles. Va
r q~e les eleccions del 14 d'abril
sigruf1caven una esperança 1 una
Encara que res no s'ha dit oficial- lmpaciènc1a i que Francesc Macià i
ment, tenim noticies que el senyor Lluís Companys saberen encarrilarMartin Bàguenas, marxarà cap a la perquè el neguit popular tinguesMadrid,· ~r inl de conferenciar amb sin una. solució democràtica.
el mJnistre de Ja Governació 1 el
Digué que les dretes espanyoles en
Director general de Seguretat, demà, veure que a l'adveniment de la Rediumenge, a la nit.
pública significava per a elles la pèrdua. de tots els seus privilegis van
mirar de filtrar-se dintre del nou règim per a fer ressorgir els vells sistemes. A aquesta finalitat es presentaren en les eleccions del 1933 1
alçaren la bandera del catolicisme
Aquesta tarda, a les set, se tele- mantinguda amb el braç dels intelbrarà. en el local del «Partit Repu- resso.;, sense però que aquesta. defenblicà d'Esquerra», Passeig de Grà- sa de la religió es traduis després
cia, 42, prtm~r •. un acte d'homenat- en ca¡. actuació. L'única cosa. que
Ice a la memor1a de Lluis BeiJo, en perseguien les dretes era la defensa
el qual prendran part entre altrl's dels Interessos i per aquest treball
oradors. els senyors Brauli Solsona,
Fausti Ballvé Joan Forment Antoni
Xirau, Josep'.,, Trahal, Jo~ Puig 1
:;, erreter 1 l'ex-mlnistre de la República Nicolau d'Olwer.

la conferència del
i Tudurí

SEMBLA QUE DEMA SOR·
Co
TIRA CAP AMADRID El
RDRE
O
'
MISSARI GEftERAL D
PUBUC DE CATALUNYA (

HOMENATGE ALA MEMORIA
DE LlUIS BElLO

•

Rubió

es serviren d'w1 partit com el radi·
ce.l que malgrat la seva tradlcló de
r epubllcànisme no va vacillar en ser.
v!r els Interessos de la reaCCió.
D'aquesta. manera velem que l'ac.
t:.:acló de les dretes espanyoles h&
est.Qt completament negatiu 1 avui
dia els seu3 mateixos electors s'ban
vist desenganyats per la inOOllSistèncla d.:l l'obra realitzada. Es indub.
t • :.1 que la gran reacció que s'opera en les esquerres permetrà que !.\·
guio lntegrament restablerts da
drets del poble. El senyor Rubió va
a.cat:ar invocant el nom de Macià 1
Compr.nys i va dir que catalunya
seguiri< el camí assenyalat per l'estel de la llibertat.
Presidi el seny<.r Marti Rouret, del
Comitè Executiu de l'Esquerra &.
. u llicana de Catalunya, acompanyat
dels senyors Serra Hunter, Soler I
Bru, J tmyent, Berenguer, Raventó.!,
Madera, Martinez 1 d'altres.
El senyor Rubió 1 Tuduri fou mol~
apl:ludit i el públic va desfilar amb
un ordre absolut. La gent va roman·
dre molta esto:>a a fora el carrer
fent comentaris sobre la conferèncl
?er 1. premura de temps i molta
exten>;ió de la cmúerència del seny¡;r
Rubió, reservem per a. la nostra. prò::.ima edició una ressenya mé.> el·
tensa de l'interessant acte polltie.

Una altra victòria dels abissinis

NOTE{'\) POliTIQUES

1\UTING SOCIALISTA
Rebem per a Ja. seva publicació la
següent nota:
El Comitè de Relacions pro-Partit
Socialista de Catalunya organitza lUl
miting per al dia 24 d'aquest mes, al
G.ran Price, amb l'ojecte de fixar
davant els treballadors la. seva posició de lluita contra Ja. reacc1ó lmperant 1 el feixisme, en relació amb
la unitat del proletariat de Catalunya.
Oportunament s·a~unciaran els
n.ocs on podran recollir-se les InvitaClons per al miting.
INAUGURAL
En la inauguració de la «Joventut
Federal Propagandista» (Gravina, 1,
pro.l.) que es celebrarà, demà, !a.ran ús de la paraula1 entre altres,
Sembla
els senyors Joan Ferret, en represenque Joan Codina tacló del Partit Republicà Democràtic Federal, Soler i Roca, Francesc
quan fou mort anava a ama- Paradell, Antoni Sabras, Marti FeManel Boscasa, Tuldrà Bonet,
ced,
gar una arma
1 Durany 1 Bollera, president aquest
últim de la Joventut.
Ahir al maU, davant del Jutjat.
mm_ 7, prestaren declaració alguns
ASSE:\IBLEA
prega que advertim als ~ocis
agents de vigilància qlie prengueren deSe'ns
l'«Ateneu Republicà Federal d'Espart en l'escorcoll ret a. la casa. de querro (Planeta, 15 i 17), qua assisla barriada de la Trinitat, .mb mo- taxm aquesta nit a l'assembla. generRl extraordinària. atesa Ja importiu de la. mort de Joan Codina.
tància de l'ordre del dia a discutir.
Segons sembla, l'interfecte ya sorlNSTAL.LACIO DEFINI'IlUr per a. amagar una pistola que teVA DEL NOU LOCAL
ni~ en el seu poder 1 Ja policia en
El COnsell Directiu del «Centre ReCatalà del districte clnquèlt
creu.e que anava a !er-sc escàpol publicà
<carrer de l'Hospital, 110, pml.l o.ssav • disparar.
bent¡¡. als seus socis la lnstaHació definitiva al nou local; a l'ensems que
També prestaren declaració diver- l'establiment
d'una oficlna per a la
sos familiars de Ja v:ie:Uma.
recti!lcac!ó del Cens Electoral.

DE LA MORT D'UN CIUTADA
PER UN GUARDIA D'ASSALT

En .una emboscada els abís·
sinis han mort un coronel,
tres oficials i diversos askaris

Londres, 15. - NoUcies procedents
d'Addis Abeba, rebudrs a darrera uora a Londres, donen compte d'una
victòria etiòpica aconseguida als voltants de Makallè, on mJg miler d'.-tbisslnis, s<>ta. el comandament pers~
na! del Ras Kassa, han !et caure en
una trampa una important form~
ció Italiana, a la. qual han pogut crivellar a trets de metralladora, per
trobar-se els etíops en una posició
elevada.
Segons aquesta. referència, les
tr(Jpes italianes pertanyien a la columna del general Marlotti I el fet
b.e ocorregut a prop d'Asdl. Han resultat; morts un coronel, tres oncials vint; «askaris:tL a més a més
ò'uns ctn'1uanta !erit;S.

I

car

ElS MINAIRES ANGLESOs
ACORDEN lA VAGA

MISS BATIEN HA HAGUT El GRAN CONSElL FEIXISU
ES REUNIRA AVUI
D'ATERRAR FORÇOSAMENT

EI Call'o, 15. - Nombrosos estudiants s'aplegaren davant l'edifici de

la Facultat de Medicina, al barri

gf~: ~&~c~pd: ~~ie:¡ iso~= LIQUIDACIO "CAMISERIA NEUTRAL"
sltarà tots els pobles lllectats. Han
estat sotmeses a anàllsi les mostres

--

Els etíops pretenen que no ball
sofert cap baiXa. S'han retirat proo
tegl ts per l'obscuritat.
A DAGABUR S'ESTAN LLIT~
RANT UNS AFERRISSA
COMBATS ENTRE fEIX It
TES I ABISSINIS

Add1s Abeba, 15. - Pels vo~
de Dagabur - que segueiX en .--:
dels eUops- s'està desenroUiant:
violent combat entre grans crorce~
gents Italians motoritz.'\ts 1
ue fi
del general etlop Naslbu.
Ln batalla peiSlsteiX sense q
pugui pressagiar el resultat .rJ.nill.df
Aquestt\ intòrmacló procedeJXdelS
Barrar on es troben la majon.a rs
informadors Cc guerra estranie ·

Els resultats de les eleccions
angleses
Resultats de lea elecLon~. 15. clO!lll en vots tlll.S a primeres hores de
);¡ n1t:
A !&Tor del Oonm: 11.423.742 vou.

A favor de l'opo6lcló: 9.llll5.305 v$
La subdivisió dels vots és la que ~;e.

guclx:

Oovernamental3:
Conservador: 10.181.570.
Liberal-nacionals: 829.224.

NOMES

Labortst.et;-naclonals: 3S3JI61.
Independent.s nacionAls: 59.887·

Opoclciontatea:
(¡J.
LaboriStes: 8.268'595.
Liberals (Herber1i samuel): l.:WS·
Llbernls (Lloyd George): llOS~
•
Laboristes independents: 139

ComuniStes: 27.117.

431·

19
Independent.s oposlclonlJiteS: 1 c;GJ;
B1 total de .-ota emt!tiOII is de :u.

AMB

ANIS DEL SOT

BOQUERIA, 8, i AROLES, 2
Donareu a les vostres festes familiars l'alegria i l'op~
TELEFON
FASSINA
Camises des de 3 ptes. Corbates a O' JO ptes. Calçotets des de CLOT, 106
' 71
2 ptes. Colls planxats a 0'1 O ptes. - Tot a preus ruïnosos

ss,

Tots els rePubHcanS lleqeixen cad·a dia LA HUMANITAT

•

la·hum41\lfar
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E 11 DE NOVEMBRE DEL 193&

Un descans d'un JTUnut és concedit
abans de cada perllongació. Al començament de cada pe/llongacl6 !a
pilota es posada en joc al centre.
(1)
Quan al final d'una perllongaci6
un dels eqUips té avaotatge, el partit
Article 5.-La pilota ha. d'ésser po- és acabat.
Article 4. Tot equip que refusa de
sada en joc al centre (excepte els
jugar, després d'haver rebut l'ordre
casos que s'indiquen més lluny).
a) Al començament de cada mtg da l'àrbitre, perd el partit.
Torelli>-Abadessenc, RipoU.
Grup Girona
(Contin ua rà)
FUTBOL
temps o prolongació.
Santquirzenc-Rodenca, Casas, s.
La Bisbal-Port Bou, àrbitre de GIb)
Quan
s'ha
marcat
un
basquet.
rona.
Grup de 1\lanresa.
(1) Vegi's LA , HUMANITAT dels
e Després d'un cop franc o desGirona-Figueres, àrbitre qe Girona.
Süria..-Navàs, Nadal.
prés del darrer cop franc tsl n'hi ha dies 23, 24 I 30 d'octubre I 3 I 8 de
Puig-reig-sallent, Torelló,
diYerSOS), resultant de faltes perse>- novembre.
PRIMERA CATEGORIA B
Solsonenca-Igualadi, SalO.
Autoòmnibus lletra P. i Taxis coHectius, Plaça Catalunya
nals, s1 aquest cop franc és aconsePrimer (l'up Barcelona
Primer grup del Vall~
guit. <Nota: Si aquest cop franc no
Nacional-Montcada,
(22 minuts),
Promoció a la Primera
Atlètic P. N.-Joventut, Cardús.
partits i àrbitres per a demà Casa
és
aooru,eguit, la pilota. resta en joc).
ni.
Ràpids-cros, Mufioz.
d)
Despres
del
darrer
cop
franc
r RJMERA CATEGORIA A
Categoria
Segon grup del Vallès
LLUITA
Sparta-Barcanona, Tudurt.
L'actitud del Barcelona dessancionant una doble falta.
primer rrup Barcelona
La Garriga-Parets, Planas.
Segon grup Barcelona
P
nrtits
1
àrbltres
per a demà:
e)
nespres
d'un
cop
tranc
resul,.n.1
Bl:Ulc-.HOSPitalet,
Català..
Català-st. Fost, O!amendL
1
Calaveres-C. E. Barcelona, Bosch . prés del darrer arbitratge de
Unió Manresana-A. B. Juniors¡
tant. d'una falta tecmca (igualment
I,.IV>"
g.egon grup Baretlona
Mollet-sta. Perpètua, Garola P,
Sant Antoni-Barcelona A, Ansaldo.
El
Torneig
Garcia
Alsina
Pons 1bàñez, camp de la. U. C. Joves,
si el cop tranc no es aconseguit).
,uogonéS-Empordanès (DUtja part)
Grup Llobregat
Manolln-A. C. Barcelona. Farran.
Melcon
La pllota es posa. en joc de la se- a les 10
Demà diumenge, al local del Cen·
Terct'l' grup Barcelona
Santbolana-Caste!lblSbal, Anglès.
oónZ"lez.
A!UIS1'0SOS
tre- Gimnàstic Barcelonès (Joaquim güent manera:
,~.uetic Turó-Catalunya, Ferré J.
Pascual-Alemany, Mas.
Santboià-Hospitalet, Pons n.
El F. C. Barcelona s'hB adreçat al Costa,
c. D Espanyol-O. C. Hospitalet;
Tercer JTUP Barcelona
22) es celebrarà una interescada. jugador centre estarà col:l<r
Joventut Gracienca-Kir, Giba.l.
Comitè
Executlu
de
la
Federació
~
Primer
l'l'UP
Costa
~ 1 ::-.Mediterrà, Gaspar.
matinal de llUita gr~romana, cat de manera que el seus dos peus Ptcola, Ratels. Primers i segons
Alcazar-Faeet, Santmartt.
panyola de Futbol posant d'ev1dènc1a sant
VIlassar de Dalt-sant Celoni, CerJunlOr·Barceloneta, Puig B.
a Ja primera jornada. del estiguin al voltant o dintre la meitat equips. a Jts deu 1 a les onze.
Quart grup Barcelona
l'arbitratge irregular del collegiat c.as. corresponent
dà.
Olimpic-Renwxement; Brtons, BaQullrl grup Barcelona
torneig
Garcia
Alsina.
del cercle central, oposat a l seu basEspanyol-Espanya
Industrial,
Sala.
tellà senyor Ramon Melcon en el
IHuro-VUassar de Mar, S~aiTa.
ra
jas. Primers. segons 1 tercers equips
¡;anttveri-Portense, Glbert.
Les nostres enttt.ats, amb el de&g quet.
Gladiador-Júpiter,
Guixé.
partit
Espanyol-Barcelona de diumen- de guanyar per aquest any la Copa
rez..Arenys de Munt;..Mataroruna, Pé-¡¡ostafrancs-cort, Mart.l.
L'arbitre llença la pilota a una al- a les deu, onze 1 dotze.
Barcelona
B-Smoklng
MarUnez.
ge
passat
i
demanant,
per
això,
que
Grup de Vic
U. S. Cornt:l.là-1'. C. Barcelona; Vlper eqUips, han inscrit els millors çada que no pugui ésser tocada sa.l~
aquest àrbitre no Blgui designat per llwtadorf.
Cinquè grup na:celona
Segon grup Costa
Joventut. U'OJot-Campdevànol, àr·
de grec<rromana amb què tant, i de manera que ca.igm entre lalta, Villarreal. Primers 1 segons
a
dirigir
cap
altre
partit
en
què
parOllmpic-Verdl
(mitja
part),
SànBadalonês-Aielll', Palget.
a 1~ deu 1 onze.
en l'a.ctua.lita.t.
els dos cenires.
~tre de Qirona..
chez.
ticipi e1 F. C. Barcelona dintre o compteJ•
Obrera-Masnou, COrominas.
"'' aaotperenca.-Tonencn, Soriana.
B. c. Atléuc-C. E. E. Primers i seQuan 4t. pilota arriba. al seu punt
Dels dotze combats que es celebrtv
Provençal-Americà (mitja part), fora del camp de Les COrts en la rau
dl.wuenge. destaca el combat Ma,.. CUlnllnant, l'arbitre ta el senyal 1 és gons eqwps.
Recha.
present temporada. En el seu escrit c.tà-Cuscò,
B. C. Atlètic-Laietà. ln!antlls 1
des d'aquest moment que
invoca el F. C. Barcelona precedents de campióque serà també per al titol solament
Jean-Poblet (30 minuts), SOlet.
de catalunya del pell pot esser tocada per un o els dos tercers eqwpa. Aq_uest.s partits seran
d'elmunatòries
semblants
i
la
jus-Sisè grup Barcelona
jugadors del centre. Sl la pilota. cau per exàmens pract1cs d'arbitres.
tihca en la necessitat que l'autoru.at mosca.
Sta. Eulàlia-Fargues, RoseU
Aquesta matinal començarà p~ a terra sense nav-er-la t.oca.da a.l~
de l'àrbitre hagi de venir essencial- tu¡¡.lment
Gra d'Arena-Andalusa, NaVarro.
a les onze 1 l'entrada. serà menys un J.Ugador, l'àrbitre !l.a. de ST~. PA TRIE - G. E. E. GIRONl
ment. enrobustida per una tasca rigo- per rigorosa
Units-Amistat, Jover.
invitació.
El pomer eqwp de la Stè. Pàtrie,
posar-la novament en Joc al mateix
rosament. imparcial.
campió de t."atal unya. 1 Espanya, es
Uoc.
SEGONA CATEGORIA
NATACIO
Article 6. b.1s centres no han de desplaçt~.rà a Ou•mu per a Jugar un
Grup del Vallès
tocar ta pllot.a abans que l'àrbitre partit amb el pnmer equip del O. E.
El
Trofeu
Tabú
Harmo.nia-.bmLperu.ca, Peinado.
faCl el senyal, 1 no nan de deixar E. Olroni. que t.an bOna actuactó féu
DE:i,IA, A L'ESCULLERA
Europa-Reforma, Jiménez.
La Secció de Futbol de la Penya
el cercle ce.utral abans que la pilota darrerament en el seu partit amb
Raeing-catalunya, Lagranya.
DeportJva Vallcarca convida als seus
hagJ. estat tocada. Els centres na el C. E. Calella.
Hostafranenca-Monumental, Lar- socis i Simpatitzants al partit que La primera sessió prepara· poaen tocar Ja pilota mes de dues
rosa.
jugarà dema. dJwnenge, el seu primer
vega.des, ctespres w. !'un ni l'altre no
RUGBY
Mercantll~Tibldabo, Besó.
eqwp contra el primer de la Germ.a.- tòria del C. N. Barcelona poden tocar-la abans que la. toqui
Barbarà-Amics, No deSlgnat.
nor Catalana Repubhcana., correspoun dels alt.res vwt jugadors. que
El c. N. Barcelona, en el seu de- toQ.Ul s terra, els basquets o els ta.unent a la competició Trofeu T&bil.
sig de procurar als seus nedadors lets. Daq u~sta manera es permeten
EL CA!UPIONAT DE LLIGA
Campionat de Catalunya
una preparació acurada en VIStes a quatre cops, dos per cada centre. Els
Als rotll03 de 11 de mes, al d'accions
les competiClODS, tant de caràcter altres jugaams poi.ien cal:locar-se com F. C. BARCELONA
LLEBRERS
industrials, hi va haver una gran Les alineacions de l' Athlètic
local com w.temamoual. ha cregut vulguin en el terreny, amb tal que
U. E. JOVENTUT
oportú emprendre. a partir d.e dema. no molestm de- 1.o.p manera l'àrbitre
manca de negoci, 1 les cotitzacions
El proper dJ.wneDH:e, a les tres de
de
Madrid
i
del
Barcelona,
dlumenge,
a
dos
quarts
d'onze,
unes
se'n ressentiren quelcom.
la tarda, tindrà lloc, al camp de
Canòdrom Park
sess10ns matinals per a tots els ele- 1 els dos centre5'.
l'AVl!lgllda del 14 a'abnl, el tercer
Les accions ferrovillriea tractades davant el partit de demà
Article 7. Quan l'àrbitre llença la. partit
ments
actius
del
Club
de
l'Escu!Jera.
corresponent al Camp10nat de
CURSES PER A AVUI, DISSABa fi de mes seguiren amb bastant
pilota entre dos jugadors en altre Catalunya.
Amb
aquesta
reunió
s'inaugura
ofiIgualment
el
Barcelona
que
l'AtlèImpressió nerviosisme 1 amb algunes alternati- tic .de
TE A i..ES QUATRE DE LA TARDA
lloc que al centre, els jugadors es
cialment
la
temporada
nedatòria.
. Madrid han introduït algunes
Aquest
partit ès el més interessant
Primera cursa, cinquena categoria,
Fa pocs dies que encara el senyor ves, però finalment acabareu perdent vanactons en llurs respectius equips 300 metres: Afl'icano, Rubi, Farina LI 1935-1936 del C. N. Barcelona, que coHoquen Igual que sl la pilota ha- que es jugarà el diumenge, Els progués
estat
llençada
al
centre
l
les
cbapapr:~ta. act'ual presiden· de Mi· terreny, puix que en pocs dies hi ha en comparació als que presentaren Gitano, Centella 11, Change, King. seJ;'à 1e gran activitat pel que respec-sou tavorables al Barcelona,
mateixes regles de posar la pilota en nòstics
però no serà el mateix al camp, ja.
Segona cursa, cinquena categona ta els entrenaments, molt principal- joc s'aplicaran.
Wstres 1 ministre de Finances, feia hagut Uqmdacians importants degut e~ diumenge passat, i en vistes al parment davant les grans manifestacions
remarcar el sosteniment de les bor- a. la situació anòmala i caòtica de tlt que hauran de disputar demà a 300 metres: Sumurai, Almazora, Cor~ espo.r::tives
Article 8. El partit s'acaba pel se- que tindrà un comrmcant de và-.
que l'any vinent s'efectuen
la tarda. al camp de Les Corts. c'or- zo, Del:ation, Charra, C8ud1llo, Cases espanyoles. Estem convençuts que la palftica, ja que ilam en aquests responent
nyal
de l'àrbitre, que segueix imme- lua. com és et Joventut i que està
a
BerlilL
a la segona jornada de la reta. Il.
preparat per a fer un esforç 1 mirar
et ministre de Finances, a mesura moments no sap els resultats que primera divisió de Lliga.
_J programa inlcla.l d'aquest cur· diatament el senyal del cronometra- d'obtenir un resultat malt just o bé
dué -passen els dies, en portar-li el pot donar al pals. La directriu de Les línies defens1ves del Club blau- Tercera cursa, quarta categoria, 300 set preparatori comprèn la prova de dor, que lndlca la f1 del temps de obtenir la v1ctòri&.
í1iStf quotidià de les tanques de bor- 1actual p-olítica i el pO&Seldor de grana seran les matetxes del dia de metres. Alady, Neron, Iris, Bullan- 66 metres lliure, per a les catego- joc reglamentari. Tota !alta. assenyaAquest partit serà arbitrat pel setttols acaba per liquidar-se fins a l'Espanyol, o sigUin les formades per guero, Zambombo, Oolpl.
ries ct'in!antil, debutants, Juniors. se. lada per l'àrbitre abans que !aci el nyor Cugueró.
si,. ja no es troba tan optimista.
senyal el cronometrador. ha d'ésser
lboiTa
Zabalo,
veure
si
Areso,
aquest
Barctina,
fatídic
niQrs
Berhoritzó
femenina
Quarta
s'a1
veterans.
c~~sa,
quarta
categoria,
300
~ Allò no ho diem pas pels deutes
sançlonada i el temps necessa.rt per
kessy i Balmanya, Ha estat en la metres: Smus, Justed Link, FLrst
I1Estat, els quals valors almenys clareix.
a la sanció és roncedit. Quan una U. E. SANTBOIA - U. C. BORITZO
Unia davantera on s'han introdtüt J W~t. Sutton Belle, Tote, Tobogan.
Aquest parttt, corresponent al Cam~
ATLETISME
.controlats rorçasament pel Banc
falta
és aplicada al moment que el
les vanaclons. Efectivament
reCmquena cursa, tercera categoria
cronometrador fa el senyal o poc piona.t de Catalunya. es jugarà. a les
emissió, però si que ho diem pels
Borsí del mati posaran Barceló t Pagès. E'l demà
lloc d'a.- 300 meties: Pinyol, Stately Leader'
abans, es concedeix el temps necessa,.. onze del mati, al camp dels primers.
falòrS d'especulació, puix que llurs
Nord, 40'10, 39'50, 39'85; Alacant, quest l'ocu~arà Torredeflot, que amb sort Hat, Loftus, Policeman, Tigre: I
El proper dH.menge. el Santboià
r1 per a tirar el cop tranc.
Campionat
Atlètic
dels
cbtltzacions passen les fronteres, 1 el 34'20, 33'80, 34'10; Ford, 264'50, 266; aquest matm. farà la seva presentaSiSerut cursa.. cinquena categana,
es presenta davant l'equip més dèbil
~lli sap llegir els númervs es fa molt Petrolets, 6'00, 6'05, 6'00; Hulleres, ció en el prJ.?ler eqwp blau-grana. 500 metres: Tanguista, Rloja.na, Adel campionat; l'Horitzó haurà de
Empleats d'Assegurances
CAPITOL VII
1.\CUment càrrec de la situació pollti·
presentar tot l'equip, ja que si no
45'50, 46'00, 65'15; Aigües, 191'85, 191; Ralc,h re~parelXerà., ocupant el seu guila, Anduriña, Tarzan, Pocholo u.
lloc
abltual. Aquesta linia davanLa secció esportiva. de l'Associació
setena cursa.. cinquena categoria
¡¡¡.soé:ial o financera d'Wl pais; 1 Montserrat, 23'00; Asland, 70'00; Fiarriba al màxim dels jugadors, serà
PUNTUACIO
te~
la
integraran.
doncs,
Vantolrà,
500
metres:
Olé,
Marotin
Vicuña
Ar~
General
d
'Empleats
d'Assegurances,
tret de la competició.
que no creiem ni molt menys lipines, 386.
~~· Escolà, Fernàndez 1 Torred~ tillero, Cibeles, Loca.
'
'
L'arbitratge anirà a càrrec del seprepara amb gran activitat el e:eu
Article 1. Un basquet aconseguit
111!6 el senyor Cbnpaprieta sigui un
nyor
Garrigosa.
Campionat atlètic reservat als em- durant el joc, val dos punts; un basPel que fa referència a l'Atlètic
Vuitena curs~ quarta categoria, 500 Ipleata
oínistre de Finances llec, degut a1
Borsa
de
la
tarda
d'assegurances,
el qual tindrà quet aconseguit d'un cop franc, val
madrileny reapareixerà, complement m~tres · Carabl, Rumba, Parsifal, My lloo el dia 16
~ que sempre ha tingut amb les
de desembre al mati.
un punt. Els punts compten per a R.C.CORNELLA
lites IU>ances espanyoles i amb al- Nord, 39'80, 39'90, 39''0. 39'45; Ala.- guarit dP la lesió soferta, l'interna- Prmce, Dux, OUmplido.
Les proves que s'efectuaran en l'equip en el basquet del qual la piR. C. IIOSPITALET
tíes empreses de dtferents activi- cant, 33'80, 34'05, 33'90 ; Rif, 65'00, ciona~ Marculeta, que ocuparà el Uae
Novena cursa, tercera categoria, 500 aquest campionat
seran les següents: Iota ba entrat <Capital v art 6 ¡
El proper dlwnenge, al camp de la
tats, creiem que ja es deu començar 64'15; Explosius, 126'85, 127'25, 126'50; de m.1g centre. Formaran en l'Atlètic metres Margarita. Lola, Te.chnic, Far
100 metres llisos, 400 metres, 800
Artt 1 2
·
•
· :
carretera d'Esplugues, es jugarà
. e e · El partit el guanya 1 e- aquest
a•adonar que la borsa. 11 gira J'esque- Ford, 266, 265'50; Montserrat. 22'50; els següents jugadors: Oulllerrno Me- ney Rosebund, Don QuintÚl, Ratpe- metres i 3 000 metres m 505 . 4 per 100
partit corresponent al COm~
Uençamen't
del
pes.
disc.'
salt
d
=
s
que
obté
el
major
nombre
de
sa.,
Valcàrcel,
Babilondo,
MarCÚlet.a
nat.
na, 1 tampoc no ignora el senyor ¡Petrolets, 6; Aigües, 191; Colontal,
pionat de Catalunya. Aquest partit
!pinya
M:arin,
Abdon,
Ellcegui,
ChS..:
Desena
cursa,
tercera
categoria,
500
çè.ria 1 llargada.; a més, intercalades
Article 3. Si els equJps esta.n em- no té interês. Ja. que el Cornellà 1i
<¡I>apaprieta que hi La bagut minls- 35'35, 25; Plates, 1f"'5; Filipines, 389.
cho i Penya.
metres . Cartera, Winsford, Connie, amb les , esmentades proves, s'efec-1 pa tats de punts al nnal del segon haurà de rer pagar els plats tren·
lles que les cotitzacions de bOrsa els
Ham ha anunciat el partit per a. Merry Orb, Momotombo, Enslaved tuaran, ~acord amb la Federació Ca- temps, els equips canvien de basquet cats del partit jugat al camp del
ban fet caure, perquè les cotitzacions
Borsa oficia , començar puntualment a les tres. Sastrinyoli, Bolero.
' ~tana d Atl~tis~e, c:Uverses p-roves de t juguen perllongacions de c1n mi- Santbolà.
a.mostren en l'ordre int<rnacionaJ la
lliure p.artlctpamó, les quals es faran
Nord, 39'50, 39'2Q, 39'40; Colonial,
tl!:
vt
e
Arbitrarà el p¡Ïrtit el senyor Copubliques oportunament
nu , can ant novament de basquet
toeHcàc\a o el mal governament d'un 35'00; Cha.de, 4'40, paritat; Chade o.
Esperem que tots els einpleats d ·as- al començament de cada nova per- lomer, a les onze del matl
pols, I Bixb és el que passa en el 86'00, paritat; Chade E, 85'60, partGILABERT
segurances i atletes en general ac- llongació.
nmtre.
tat; Flllpines, 389, operacions.
tuaran en aquest inter~t festival ....................................................... ........
~ deutes de l'Estat s'han mosatlètic.
CAMP DEL "SOL DE BAIX"
ITal força fluixos. i partlculannent
anUcs
terrenys
d'entrenament
del
F.
c.
Barcelona
~U lli~
ela Amortitzable 1927 amb impostos,
Els Campionats Socials del
ell. ,el qual valor, dintre l'estera acTKA. VESSI!JKA. .DI!l L~S t..O ... • S
EL PROGRAMA MES ATRACTIVOL DE
·~ de poc negoci, es varen veure
Centre d'Esports i d'ExcurLliures
116'16
Frau ca
l'etldes quelcom importants.
tB a6
sions
Dolat·•
7 ••
J.¡es obligacions Municipals, DipuAvui, tarda, i demà, diumenge, matí i tarda
Lires
69'20
•lclons 1 Tresoreria de la GeneraUMarC>I
0:1 l:tfb
Uemà diumenge, tindrà lloc la ceSulS808
tal, sostingudes.
23\1 <&b
lebraclO d8 la primera jornada d''l·
AVUJ, DISSABTE, a les QUATRE 1'ARDA i a les DEU .NIT,
Belgues
124'00
Al sector d'obUgacior!S ferroviàries,
quests cah.LJ.onats, a les pistRs de la
F'lorulS
498
llKllt poca variació i quelcom desDEMA, DlV!'I'IE.NGE, a DOS QUARTS D'ONZE del MATl, nou CURSES
Escuts
::!4160
Boraeta.
TRAMVJE,: LJNJES 1 1 15 "' AUTOOMNIBUS: LLETRA B
Cor. Praga,
3060
IJUals llurs cotitzacions; la mat.eixa
La
S~;:gona
jornada
;5e
celebrariÀ.
el
I
la
final de la •COPA .PRESlDENTE•. Matx •TOOI'WOODMICK 1 CARE'l'O».
OOr. sueques
163
ctU. podem dir de les obligacions
S~vel de taxis coHect1us, des de la Plaça de ~atalunya, de la Plaça
proxim dlumenge dia 2,.
Cor. norueauea
1B1
dl! grup d'Aigua, Gas I Electricitat
DIUMENGE, TARDA, 1 le$ QUATRE, DOTZE CURSES.
Cor. daneses
1'61
dEspanya, Saun~,..t-..u-,.- ..;.,elg de Gr _........ i Bar Chicago. del t- .......tt~J..
Ea començarà a dos quanta e'.:! die
' lndústrles dl verses.
( mati.

BASQUETBOL

ELS ESPORTS • KNENEL d e Pe d ra lbes

•

r

9

Regles de joc

AVUI, TARDA I NIT
DEMA: MATI I TARDA

Interessants CURSES DE LLEBRERS

campionat Amateur

I

Desitgeu adquirir un a parell
d e ràdio? Visiteu aba ns la
nostra exposició de demà diumenge, de 5 a 9, a Pelai, 1.

COMERÇ I FINANCES
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DISSABTE, 16 DE NOVEMBRE DEl

Les dones d'Enric VIII triomfen a Hollywood
Char les Laugh.on, el formidable
astre llnglèt. que tindrem ocasió d 'aPJilut•tr el vinent dilluns al Collseum,
amh ruotlu d'estre,lar-se l'esmentat
local. el seu filin més recent per a
la Pt<ramon11t que serà 1lreser1tat pel
presttt<IUSisslm setmanari «Mirador»
en s~sló de gala, es riec·'ara complagut per :iues raons . per;¡uè en «Nobleza obliga» ha pogut interpretar un
rol ròmic perquè moltes de les seves esposes - cinematogràfiques,

~~~:~!~~d::; ii~~~:r~:.a:::

CAPIT

EL CINEMA
La vida agitada dels caça·
dors d'autògrafs a Hollywood
per EDWARD SCHELLHORN

tots els llocs freqüentats per les figures prominents de Cinelandla en
els quals es posen a l'aguait amb la
paciènc111 i assiduïtat d'un caçador
furtiu. Saben exactament el moment
què la seva víctima ha. d'aparèixer
i no es desanimen mai. Sl no aconsegueixen l'autògraf avui l'aconseg111ran demà o el dia següent.
Per a les estrelles és quasi impossible lliurar-se d'ells. Sir Guy Standlng,
per exemple, caminava, fa uns dies,
pel t<hall» d'un hotel, quan una noia
colleccionista d'autògrafs, que resultà ésser jove i bonica, s'adonà de la
presència del distingit actor. Però
s'havia descuidat el seu quadem i
el llapis a casa seva. La noia estava desesperada, sense saber què fer.
De prompte, es precipità vers l'ofici·
na. de registre, arrencà la ploma de
les mans de l'empleat 1, prenent una
revista en passar prop d'una tauls,
d'un salt es plantà al costat de sir
Guy, 1 li prega, que signés. L'actor
va accedir gustós, però no pogué retenir una forta rialla en veure que
la noia havia caigut en mans d'un
empleat de l'hotel que exigia cinquanta. centaus per l'exemplar de la
revista. En la seva pressa, havia agafat una revista de luxe en lloc
de les ordinàries, 1 encara que no
volia desprendre's de l'autògraf,
aquest perdia una part de la seva vàlua en haver de pag¡~r-lo.
He sentit a dir que Cary Orant es
passa més de quinze minuts al dia
escribint la seva signatura, que és
una de les més soHicitades d'Hollywood. Però Cary ho fa amb gust. Les
estrelles es queixen d'aquesta perse- 1
ANTONIETA COLOME
cució, però, en el fons, n'estan molt
satisfetes. El dia que una de les fi- la gentil protagonista de la producció peninsular «El malvado Carabel¡¡
que properament presentarà Ufllms
gures prominents d'Hollywood deixa
d'ésser assetjada pels coHeccionadors
d'autògrafs ja pot donar la seva carrera per acabada.
«Martha», en la peHfcula «Las esPròximament
El promig d'edat dels caçadors
trellas en Broadway»?
d'autògrafs és de divuit anys. Gene¿Que Busby Berkeley, el famós
ralment actuen atrets per la fama
de l'estrella com la papallona. per la
director de ballables ha. sofert un
brillantor de la. llum. Però en certs
accident automobil!stic i que el seu
casos el motiu és purament comercial
suposat rival i competidor Bobby
1 entre ¡¡.lguns d'ells s'estableix un
Connolly, s'ha fet càrrec del seu
intercanvi molt actiu. No fa molt,
treball durant la seva. absència.?
un d'ells obtingué l'autògraf d'un ac¿Que Margarida Churchill, que
tor amb gran dificultat, puix que
aquest darrer aliegava que ja 11 hahavia abandonat el cinema quan fS
via firmat cinc o sis llibres. El noi
~fïiiiiiijïfl•lij~ . casà, retorna contractada per la
ALEXANDRE NOLLA I PIERRE C LAREL en «IAbajo los hOmbrt'll», confessà que era veritat i, sense con'
Warner?
templacions vers els sentiments de
la producció de Castellvl que veurem aviAt
¿Que novament veurem junts
l'actor, afegí que podia canviar els
Dick Powell i Ruby Keeler en «Siemseus cinc autògrafs per un de Gary
com una estella de fragància espi- pre novios»?
Cooper.
Alguns es presenten en automòbils ritual.
La cura, gairebé mandrosa, amb
¿La nit de l'estrena de «El suede luxe 1 causen tal impressió que
el pare (Fleta) acull en els seus fio de una noche de verano», el pú.
l'estrella no vacllla a signar. Un què
d 'ells, riqu!ssim fabriciUlt, estigué robustos braços 1 petit, com si temés blic aglomerat a les portes del Teain vista de
tractant d'acorralar Gladys Swart- desfer-lo a la més lleu pressió, i la tre Hollywood estigué a punt d'a,..
hout, famosa cantant d'òpera arri- rialla amb què la mare (Luana Al- tropellar les celebritats del cine.
l'EXIT
contempla ambdós des del ma, tals com Joan crawford, Franbada de poc a HollywOOd per a cañiz),
ESPONTANI,
llit, donen al quadre un encant h T
fer el paper protagònic en teResa del seu
inexplicable.
Aixeca el nen «com els <' ot one, Jean Muir i altres, menINAUDIT
rancho» («Rose of the Rancho»), per sàcerdots el cos de Crist», podríem i.re que la mare del president Rood'ahir,
espai de dues setmanes, 1 quan a la dir amb el simi! d'una de les més scvelt, el director Reinhardt i el
fi aconsegui la seva signatura, e!e- belles poesies de Gabriel i Galan.
que s'esgotaren
professor Einstein passaren desaperclarà que la guardaria com si fos de
lotes les locali·
I quins accents troba per a cantar- ccbuts entre la multitud? Això és
la mateixa Cleopatra.
li! Quins r egisLres tan insospitats en rigorosament cert.
tats, es prorroga
Aquests admiradors es preocupen la
seva gorja I Quina acaronadora
molt poc de les opinions dels actors. suavitat
l'assistència peren la melodia! Quina alena- ¡
Per a ells l'únic que compta és la da de sospirs en la. seva veu, aquella .. ¡ -~
sonal de
categoria de la seva víctima a. l'esveu que fa tremolar els minyons mes
t!r..~
calafó cinemàtic.
tenelles de la banda pel seu to ferm.
,W
I\_, 'A • 41
,
Els autògrafs, tanmateix, tenen imperatiu,
TELA
irreplicable!
o
certa vàlua a causa de la seva escasA quants assaboregen el plaer d'esen totes les sessions
sedat. Entre secretaris, apoderats 1 coltar-la els deixarà un record per- Lft >.JL.~J-\1 'j 1 il~A rAr-. 1 A,:,JA
agents que els fan tota la feina, són d\lfable la «nana», que canta Fleta
d'avui amb el
D'UNA VIDA ETERNA PER
molt poques les vegades que les es- en
«El último contrabandista», film
PROGRAMA DOBLE
UN AMOR ETERN
trelles han de firmar un document. directe espanyol del repertori M. de
NUMERO 1
Miquel.

,.1

TSCHAI

UQ~talUJil•Q Sabeu que...?
Un espectacle

UN HOMBRE DE ORO
PREUS

.

¿Joan Blondell s'ha divorciat I
aviat començarà la seva pròxima peHfcula titulada «Miss Facific Fleet?
1 ¿Kay Francis ha desaparegut de
.A.;,w~l 1 Hollywood i no ht ha manera d'esbrinar on es troba 1 que ja ha acabat la seva gran pelUcula «Los
tràgicos amores de Stella Parrish?
¿que Warner Bros farà la transcripció al llenç de la vida del compositor Beethoven, produint-la en
tan gran escala com «El slleño de
una noche de verano?
¿Que Frederic March retornarà
molt aviat d'Europa per tal d'lnteramb mlistca del genial compositor
et
. . 1
1
1
P AUL
ABR AHAM
~~lli~~ :~:~r;i~~~~a en a gran
nernvt>l!:-

CORRENTS

en massa al Saló Catalunya convençut que havia de veure una peH!cula de gràcia pura 1 netament nostra,
divertida del principi a la fi, un model de peY!cules hilarants, doblement
apreciable en aquesta. època en què
tan comptades són les ocasions de
gaudir en un e$pectacle.
Demostració evident que la cinta.
reunia tots els atractius que el públic esperava d 'ella 1 encara. més,
són aquests plens constants en totes les seves sessions, plens que no
porten cami de disminuir i que seguiran convertint el Catalunya, fogar
del cinema nacional amb el saló dels
programes triomfals, al cinema dels
màxims èxits 1 de la major solvència artfstica entre els aficionats al
cinema.
Exclusives Slmó 1 Saló Catalunya
estan d'enhorabona.

i també la producció ColÚJnb~
ENEMIGOS INTIMOS
per Jack Holt ¡ Edmund Lo...,
S
,
í
d 4
"
essio cont nua e
a 12'30
Hores de projecció de
D. QUINTIN EL AMARGAo
a les 5'15, 8' I 5 i 11'1 S
--------------
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GRAN PA18ATOISTA. - El tran actor de Ja Paramount, Slr 0111
Standlng, que, amb Tom Brown, Rosallnd Kelth, Richard Cromwell I
altres, tant agrada en la seva recent pei.Jioula «La última singladura»,
111 recrea en els terrenys de la seva propietat, a les voreres del LlU
Mallbu, pintant els pintorescos paiso.tges californians

. ,. . r!

HELEft GAHAGAn

UNA PISCINA EN EL DESERT, - La srmpltlca actriu Oertrucle Ml.
ohael, estrella de la Paramount, a la piscina d'Arrowhead Sprlngs, 11
lloc Ideal per a lliurar-se amb benefici al repòa absolut

Un film de gran actualitat

,I

~olt

A m éa

OI

SEGONA SETMANA
i continua l'èxit d'aqUest
programa

DE HOLLYWOOD
.:D:.:E=..:S:..._::...:::.________

I
quatre de les sis actrius que es ca- ,
saren amb ell en c:La vida privada
de Enrique VIII:>, i, per tant, els
seus drets foren limitadissims.
Binie Bames ha aparegut en diverses produccions de la ciutat californiana, 1 Elsa Lanchcster - l'esposa
real de Laughton - triomfà en el
Una de les proves més evidents
repartiment de «La novia de Fran- que Hollywood és d'esperit pokestein». Una altra de les famoses es- gletà és el fet que no arriba a
poses, Anna Boleyn; és a dir. Merle acostumar-se als astres del cinema.
Oberon, ha treballat amb Chevaller, Els famosos banquers intemacionals
Fredrlc March i Herbert Marshall, de Nova York, els magnats de l'auentre altres, i, finalment, la bella tomob!lisme a Detroit i els grans esWendy Barrie ja ha fet dues peH!cu- peculadors de Xlcago poden passejarles per a la Paramoun\, que la té se per les seves respectives ciutats
sense que ningú es fixi e11 ells. Però
sota contracte.
quan una de les lluminàries d HollyI el millor del cas és que totes - wood apareix pels carrers principals
llevat Eisa Lanchester, que, com a es produetx una petita revolució.
legiL!ma i veritable esposa de l'actor,
També pels novells a la capital de
l'ha tractat més i el coneix a fons - 1 Cinelandia és molt fàcil reconèixer
estan admirades que Laughton hagi una estrella per la quantitat de Cf'rinterpretat un paper còmic de tan- cadors d'autògrafs que re.~neixen al
ta mestna com el qae f a en «Noblcza seu voltant quan una Q elles surt
obliga», la qual actuació li ha val- al JgrrJr·ha cap ciutat al món que
gut ésser comparat a. Cbaplin, al compti amb major nombre de caçagran i genial Chaplin, en valor e.r- dors d'autògrafs. La seva tenacitat 1
t!stic.
resistència són inesgotables. Coneixen

lila

«ALAS SOBRE ETIOPIA))

En menys de vint-i-cinc anys, les que en aquests moments atreu !et
cp.mbres cinematogràfiques han viat- mirades del món.
jat per tots els recons de l'Univers,
Wecbsler portà la seva valu~ ~¡.
ELLA · · • LA D ONA QUE
però una investigació recent als ar- llcula a Hollywood, 1 es dingl !!Ilo
DETURA LA MARXA
xius de Nova York, en els quals es mediat¡¡.ment als estudis de !e. PaDELS ANYS
guarden milions de metres de celu- ramount, els gerents dels quals queV
.
lolde, revelà que les dades referents òar~;n admirats davant aquella nqueegeu-la aVUt, i reserveu
a Etiopia, recollits pels «cameraman» sa de material. La Paramount obtlllles vostres localitats amb
1 viatgers, eren insignificants. Fins gué els drets d'exhibició d'aquesta
anticipació
que comem;aren a sorgir discusions pelhcuia a Mèxic, Centre i Sud Amèamb Itàlia ningú no s'havia preocu-~ rica.
Un film Ràdio... naturalment I pat de filmar escenes d'aqu~ll terreny El relat que Lechsler ra de le.s di- - - _ _ _ _ africà, 1 el, poc que s'haVla recollit ficultats que l'expedició hague de
¿_Que
Leslle HowardI arribà amb
.
procedia. d exploradors que ha vien \'e·nc er semblarien mentida de no meEL ULTIMO CO NTRABANDISTA
ó
t
T
a~¡ per a començar a. seva ac ua-¡ rromfal segona setmana de f ot ograf la t al guna que a ltra escena ciiar el testimoni indiscutible del seu
c1é en la versió cinematogràfica de
.
Interessant.
I film. un resu~ dels obstacles 1 ' ;
l'obra Cl'he Petrified Forest» en la
«ES ml hombre»
I Un director su!s L. Wechsler s'a- rills que sorgU"en davant els dmela
Fleta i la seva cançó de qual
triomfà esclatantment a Broaddonà d'aquesta. nÍanca de material bres de l'expedició està en les ec~
bressol
way?
«Es mi hombre» ha entrat ja en la Informatiu prop d'Et10pia o Abisslnia, rac10ns que Wechsler feu a alg t 1
·Que El
·tà Bl od
tà
seva segona setmana d
. ió
una de les regions més misterioses dels alts em_p~eats de la. Param?un
En els braço::. IOr~uts de 1home I G
• «
cap¡ n
o » es
a les entrades del Saló c!taplrunoJ~ccsó 1 del món. Potser tambe va endevinar que transcnvtm a contmuacl6po'dlen
de complexió hercúlea, la tendra pon- punt d acabar-se i que tant han crl- ta f
ya n el conll1cte que anava a sorgir entre
«Els únics objectes que
¡es
cella d'humanitat, recent, florida. dat 1 atenció les noticies. que es don ormi~~bles c?m el dia de l'es- Jtàlla 1 aquell pals abans que els orientar-nos en el desert ere1~ t!
Entre les mans rústegues de trangres- naven de la seva filmacio, que molts trena i seguents. L èXit d'aquesta pel- 1 diari sde tot el món comencessin a sepultures dels viatgers, assaSSIJlllllSsor de lleis, habituades al maneig del notables ban visitat els Estudis de llcula no ha sorprès nin¡¡ú i és el comentar-ho. El cert és que el se- per les ferotges tribus». d1gue wec
trabuc 1 endundes en el baronivol h Warner pe¿· tal de veure els de- resultant dels valors cinematogrà- nyor Wechsler obei el seu Impuls 1 !er.
.
•
esport del llançament de la barra cerats?
fics q!Je en aquesta es reuneixen. El orgamtzà una expedició, al front
En vista d'aquestfl. declaraCIÓ sem
1 en altres exercicis no menys rudes,
¿Que Dick Foran està colossal pn I tnomf 9ue es podia esperar dc la col- de la qual posà el conegut «carn~· lncreible que Wecbsler refusés uns
el cos sonrosat i fràgll del seu fillet la seva prlmera pe!Ucula de l'Oest laboracJó d'un gran còmic tan for- ram11n» E. Bern. Un g_eganti aeroplà escorta que l'emrcrador li oferi r.b:ln5
acabat de nèixer, la carn suau 1 de- eL la qual
t
à t'
' midable com Valerià Leó
pllotat per Walter Mittclholzer. I'C·
• d'AJdlS
Ucada com a pètals derosa.. .
, . can a rom n IQues can- dres d'a ·
,n a 1es .0~- terà ,i'mnombrables vols damunt. el que la seva expedietó sorlls
Aquesta és una de les escenes que çons 1 te ternbles baralles amb els .
quest m~tre en 1 art ~e ,dirl- territori africà, porta l'expediCió a Abeba per tal d'internar-se vers ¡es
impressionen més gratament en «El s~: us formidables contrincants?
gir comèdia de les quals és I amma- tots els recons d'Etiopia, incluint. na•
últlmo. contrabandista»; perquè en
¿Que Franchot Tone ha trobat dor Beruto P_erojo, brodant ambdós turalment, la capital, Addis Abella. regions més ren:otes.
ns ens
ella pren plena vitalitat La dolçor molt excitant In seva actuació al les seves actttuds respectives sobre El film al qual es donà el titol d'«AeLes tribus d aquelles reglo
ns
un dels aspectes en què es desplegà costat de Bette Davis en «Una mu- el magnífic canyamàs de xistos ¡ las sob;e Et;opia», fou fet amb l'apro-1 haurien fet passar una mala esto
el caràctfr de l'heroi tan temut per jer Infortunada»?
gracioses situacions que és el trma 1 vació de l'emperador Hailé Seln.ssfé. sl haguéssim portat armes o una esles seves Impetuoses violències, i per¿Que James Melton, renomenat d'Arniches.
que apare1x en persona en algunes corla de soldats», explicà. wechslet
què té CPrt.a grilcla frívola que deixa tenor, cantnrà una ària de l'òpera.
Argument, animador 1 intèrpret de les ~enes.
El director afegí que l'única perscol
són valors de i
telx
è
'
Despres de qudtre mt:sos d'm~:e:r
f u 111>
dintr
a ma . a so1v. ncla sants labors, l'ex-pedició de Wechsler que s'incorporà a l'expeditJO 0
_e . la cinemato¡rafl.a nac10nal. retornà amb 6,000 metres de celulot- intèrprd.
,
•
O
A
R
R
ER
S
O
,
E:
S
D
E
~ publlc. ho sap sobrerament, coneix de que contenien els secrets m:.s proEl' homes d'algunes regiens d e;tio?f
' ms a qum punt poden deparar-li un funds dels costums l ritus de tn- . fins que h3n
gran fil~ tots aquests prestigu, ar- bus ferotges, a més d'una gran va- pla no poden casar-se
¡es
tistics i ja des del primer dia acudí rietat de detalls interessants del país matat un home. En altres llocs rt!t
·
) dolles casades tt:nen dret a co~Jpa>
es
els seus amors amb ctne boDl 111~s.
de
Receptors d'alta qualitat ràdioQuant a Ja manca abSOl~tatls:er
calçat als peus dels sold!!ts. \\ec
L'enrta)'er vlenès Pere Goldmuek, ha IJlnntat un apareU el q"at permet Pl'Ogramo es, e s a mirare u a a
féu la seglient declaració:
•
Jeetar ~lllcules Immediatament després d'~r preses encara que si'ul en lOcals
• • , d e d ema
' d IU·
.
,;;n
que estl¡:uJn apartats per diverses mlUes sense necessitat de crans mt.qulnes. •
Film d'Artistes Associats amb Ronald CoJman
nostra expOSICIO
eLes plantes dels seus peus
. ;;a!e5
L'inYentor Pen Goldman:k, amb l'apanU de la se~a lnvencl6
.
I més dures i resistents que !e.:. • cit.t
Demà, Matinal p opularíssima a 1 i 2 ptes. butaca.
m enge, d e
a
a Pelat,
del millOr calçat mat pc>lc {''\el
(Express-Ft>to.)

UN ~OU INVENT EN EL RAM DE LA TELEVISLO
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p~SSABTE, 18 DE NOVEMBRE DEL 19SI

Ronald Colman apareix sen·
se bigoti en «Ciive de la ·
\
lndia»

MERAVELLOS
DESCOBRIMENT

:En ;Clive de la J.nd.lu, la meravellosa superproducció que actualment s'exhibctx al Collseum amb

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles

(PER A HOMES)

sr•n èxJt. Ronald Colman, el seu
rotagon!Sta., apareix per primera ve-

~ad!l al llenç sense el seu acostumat
adornament capUar.

segurament més d'una admirado--

varontvol actor no llueix el seu reta-

Oamlsea

RAGLAN
ADAM l
(patentada)
Gèneres de punt: mitges F' ERRO
(de garantia)

llAt bigoti. però com que a cCllve de
)a Indi&> és un !Um basat en un
capítol de 1::l b.lstòria colonial de la
oran Bretanya a l'lndia, ha. estat
0 ece..c:sarl seguir fidelment les mo6es d'aquella època. I aleshores. simnerviós 1 fa. el miracle de retornar a l'home es-pàtiques senyoretes, no era moda el
¡¡ota~ la sana joventu~ SALVIANA va dlrectamenl
'
bigoti.
dc la Naturalesa a1 cos. Es suficient una capsa per a convèncer~vos l rer
Està mlllor Ronld Colman amb blde SALVIANA la. planta. desitjada
¡¡oti? LI presta major electe l'ab- Demaneu opuscle per correu a Laboratoris UOA, Copons, t, Barcelona
¡ència de tal adornament? Les se-La Creu • Dr.
ves 1J1Dombrt.b1es admiradores tenen Venda: Se¡¡alà - Olivella (Gràcia) - Especlflcs. Pela!, 58 •
Andreu - Vicenç Ferrer • Alslna .. Rubio
ta. paraula. Les que ja han vist e-1

tum

ja. s'hauran format opinió pròpia sobre el fet, però encara. ens
falta. l'opinió d'aquelles que encara

ban d'anar

a.

APARELLS
FOTOGRAFICS

veure'l.

Rafael Agustí

HERNIATS (Trencats)
L'especlallsta PERE SIMDN !abric~
ela aparells adequaU! per a cada bèrnia als preus de 6, 10, 20, so, 45, 55,
55, 55 1 100 pessetes, l les !aiXes per
estómac calgut a 4~. 85, 55 1 105 peosetes, tot amb el màxtm da garantta
(Casa fundada. el 1890)

OBJECTES DE eLATA

RELLOTGES

millors
VIsiteu

CASA SOLE
es

SINDICAT AGRICOLA DE VILA-RODONA
(TARRAGONA)
Amb una sola ampolla n'hi ha prou per a poder
apreciar el valor i el gust dels nostres vins
Demaneu-los a tots els Colmados
Preu: O' 60 litre
TELEFON 81811
CORSEGA, 374

111, bOti&& • Tel&ton 12743

Ybarra y C. S. en C.
,

presentacio d'aquest anun.

tu.t"lU OE'U4A~A.L &N &'t<JI, ~AKU.I!a.AJNA l Ull.tiAO
soruau ce.cla OIMECREI \1 L& au .,;ap " v.ueuc.:1a. A1acan~. Mala&&
l:klvllla., 'iiiO, Vlll.a.¡a.rCl&, 00rUDJ&, Uuael, &ntaod.er l 8Uba0
~ii:llVI!a

Tel. 14231

(prop H.amolesl

L'ac~.

SOrtlaea

ea

OIV~NDREt:l

a

Wla. Motrll

VhL

HAH.t.:t!;LUNA,

u

Sonldee cada die (Uevat ols

LA.Ief.&D&

CASA SUBIROS

Cllumenie&l

1

Palma a tee

Hospital, 42· T. 13651

u..NU\

GUMEHlaAL A~

ESCAL..E:kl 1\

lVl'b J!:Ld PUtU't:l Uli: LA

MWl•

Sortl0e8 qulnt.euala Qe ~arfEH.I:tANlA NUH.U U' AHUCA I CA.NAKlES
CAUlZ · CANAH.l~. A.Ml:!
celvV.a elS Ql)UUI. L..l.NIA OOM.EttCLAl. tiiLtiAO
1f A - l:lurt.la~ QUiD·
&:lt'AN
U
NUHU
Et)L;ALA A fl:'l'S EL8 POI:U'S UEl.
oz.eoals Qe I:JIIba.o el.8 alJuUI:l. L1NlA B.APIUA HEUULAH &N rtt.E li:St'ANYA
1 l'EH.Wl'OHJS UE loA UUINEA Et;.PANYOLA IFEltt-<ANUO f'UUJ - Sot·
ttaes et cua l ~i ae cada wea. amb i:l&t.:ates tt Va.teuela. C..:AC11:t. La.& Palmaa, Sa.ntl
oru:z de renerlfe t i'reetowo, eaot.a Lsabel ae f<ernando Poo, Bata. Ko¡o t
tUo Senlto peLa ve.txeua

Alfred Sanohu¡a

Cap •

DlVOIU.li.S. PLETS, CAUSES, eta.
ü\rona. 10. praL (de 5 a 8)

Als posseïdors d'Obligacions de

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS
DE BARCELONA AL 6 %
Sèrie D. • Emissi6 1925

Te1étOD la686

El Consell d'Administració d'aquesta Societat ha acor-

--- Q - -

dat proposar als obligacionistes la reducció voluntària de lïn-

terès d'aquesta títols al 5 per 100 a partir del dia 1 de Gener
del 1936, mitjançant l'abonament d'una prima de 25 ptes.
per obligació. En el mateix acord es reservà el dret que li
concedeix la condició cinquena de l'escriptura d'emissió de
reemborsar a la par (deduita els impostos) les obligacions

~tJa01 tl:te& caaa ~~ cuea
IANTOti, MUN rEVIOEO l BUI::NOS Al REti :Wrtltl 01 C1la
26 de novembre del 19~. W. rnagoU1ca motonau

que no kagin acceptat la reducció proposada.

«CABO SANTO TOMÉ»
l,¡a

Ela senyors obligacionistes que optin per acceptar la
proposta del Consell d'Administració, hauran de notificar-ho
subscrivint el corresponent full d'adhesió i presentant els
seus títols amb cupó núm. 44, i següents, abans del dia 15

Que a.dllletra paasu~¡ort ~ wercaderleti
ct.rreaa "' rep ucu ta ntlla Clel ala de surtiaa Al tlngtad.o awn

ae

ctel MoU

Balear~,

retétoD urnt

OUlii::UUMA 1'AkUflò

de Desembre vinent.

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

aClUUAO Oi CA OIZ.. I 11LECALI h
MELII.LAlACANT · ORAH
LINlA REGULAR EHl RE BARCIE.LONA
CEUTA ' VICE•VERSA
VILLA ALHUCEMAS
durt10eti ce t:Jarcetona cada dJumeoge, a tes tS oore8: CI' A.lacanl ela awua.;
d'Ora.n 6la dtmarw~ d"Orao oap a Alacant els d.lmfLJ't.s 1 d'Alacant cap P
B&ruetona. eiS dimecree

Advocat

Oarlea,

SEU.VIi!.l tt.APW UA..t' AL. ~H.At:U.L ~ t'L.A.l'A
Pet UWtilr-lorWJaatl&nttaa correua ospanyulB

PALMA OE MALLORC ..

de tsa.rcelone

411 oure& '-'er tes mutunautt
«UIUOAD OE BAACELONAu I a CIUDAO DE P ALMA •
SlAVE.II:i HEGULARS E:NJRE: TARRAGONA, VALENCIA, ALACAH1 1 PALMA
EIVISSA
MAO I BARCELONA
OE MALLORCA BARCELONA

oa.ut

64ala¡a, Ceuta , CWta1 _tievllla., Huelva. Vl¡o, Manu . VL-.

·

!:SOrtides setmanal!! els a1ssaDte8 a. les 1~ Erectuara.r1 el ~rvei tes motooaUt
•CIUDAD DE SEV ILLA • I 1VIllA OE MADRID•

LIH.IA tiAPlaA DE GhAN LUXE BARCELONA

un, cau ll J.vraaoua...

Uaga.rcl&. Ferrw. Corunya, Avues. Musel, &nta.nCier, tlUbao t Pa.sa.Jea
&o tes Wúe& ra.ptCI t oorreot saCI.Welo ca.rrew;» per a l'&.naer. La.rra.u:
C&aabuwca amb trao.aoorCiameot a M8..1a&'a 1 l;a..ali:MI pe1 a l'lUa Cl'tatJ.Dr t Ayawuot.e amb ~anabaro.ament. a 8ueJv&.
SJSttVEJ .t!:tUWsi .tSAW:.,;El.AJNA, t:;;b."li: 1 M.A..I:US.I!!U..A
SotUóea Qutnzena.l.f ela .llJoua cap a ISète 1 Ma.ri8U.e
derV81 QU.lU:t.eUIU cap a UI!:.NUVA
W'reae ea rep &.1 rwa1ao..o de La Compa.nrla Mou del Rebab

CANARIE8

CADIZ

LIHIA RAPIDA DE URAN LUXE BARCELONA

-::NDA

~

l&

A..laC&Dt. Cartaaeaa. AauJ..l.&a. A..LIUerl&. Mo-

V1uaruç, VaJene1a. OU..UtU"a,

Torra G.ns

Rambla Estudis, 11. i 13 i Bonsuc:cés, 1 i 3_

SJULV&l OUW:LEN'l ENl'Wil HAl:tUEWNA 1 611..üAO

oaaa duee aet.manee

•
I

BANQUERS

A.ue.ruaot-ee les eacw.ee oe;
ue1.1te 1 tiuena IJ&da ouas :SOt.waneli
tia.D.t. oarld.l t ~'erro.l caaa auea eetmauee

B AR C E L O NA

tarU un 10 % de descompte

Soler

Línies r:egulru:s de" grans vapors per als destins
que es detallen

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

Diputació, 139 • T. 36364

"CONCA DEL GA Y A"

8

TOT de VERiïABLE OCASIO
CANVI
COMPRA, VENDA

Accessons per ..t autos a

}1

~INS

EL REGULADOR
CE.1. "'

BARCELONA

relèfon 30422

PATHE · BABY · MAQUINES
PEL· LICULES
fONOGRAfS DE TOTES MtNES DISCOS, oto.

AUTOMOBILISTES

t\ la

TOT D'OCASIO
CORTS CATALANES, 4J4

JOIES- BRILLANTS
preut que nlngU,

0.1 MOBLES, PlANOS, RAOIOS. CA!XEI! DB
CABALS. li4AQD1NES O'ESUIUURE 1 Dl 00
SIR, MALE.TES. DlllCO\l. etc.

Preus baratíssims

PRISMATICS - BINOCLES - CINEMES

FERROS I METALLS
VELLS
St. Gil, 14 • Telèfon 22956
BARCELONA

COMPRA/VENDA/CANVI

36, SOQUERIA, 38

SALVI ANA és una clentJfica combinació de plan~
tes medicinals per a. prevenir I guarir radicalment
la IMPOTENClA sexual. SALVIANA no és un producte d'efectes momentanis ni perjUdicials. SAL·
VIANA és una sàvia composició d'escollides plantes tropicals, l'element aromàtic de les quals, de
propietats tòniques, vigoritza I enforteiX l'organisme en general I guareix la Impotència ¡¡enéslca.
SALVIANA es un formidable aliment del sistema

ca seu s'haurà preguntat perquè f'l

MERCAT D'OCASIONS

Curem de l'estampillatge "lliure de comissió"

D!IANUNC IS PER PARAULE S
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 descompte
OISPESES

OFERTES
I OEMANOES
FAR MAClA
votana reKent.ar o

dar. larwaceutlc
ilat t.scr1ure a
mamtaL
.-u~~

Num

arreo~

coll&o

La Hu·
108

a .t.st.¡uerril-,

IUUD

Dont • reie!·enCle.& l ~ra.o
tlc, o.esH.Jarla aannuur
tn.l uuques w a ·¡ • . &su.
Lo~ Humamtat. Num lW.
.JUY~NI:.I

III .UUU ui•:.Q\~1;, t ai.Lt:U
~~ a Ut:¡lUCJ OOII.OClaJ. ca.
ta.J.a. Eacr1Ura & La HU •
mouutat Nuw HK
VU11ï;I4.0Cl0 1.1 u-

riQltUWi 1 vrovea Cl1W.·
Prcwwt. &w 1 ortogra.ua. t-r~u.s wcxuca .t;&o
Crlute w. La 11umamtaL
ttuw lUo

S'OffREIJl Wu6SU car.
ms.ser uou~u oe l'OU·
et t.aar.., 040 w.~ys. Escr1u~
~~"a U Humanitat. tr4um
NOI , lb

anya.

&al.l

c,.:a..

t!L.la, lnu.J.ce5 1 ca.::.teua,
BOlt:rtsll. ¡,¡c:J a wenw.u ,
gsc.
&euo~:~ ure\.t:U&loua
La ttum•nllat Nu.m ~77
;, Urt:.Ht.IA

d.UWluws uw

~11;11

u.

u·a.ucea a

"OVIE. ae tU u.uys, t~-wo
COUt~-l~l:lmeu UJ de mcca.uo.
r¡raua 1 ca1cul de&lt.Ja col·
~o. oouea re1erwwea..
La Hurnanitn.. Nwn

tot!:

Srta. d'Esquerra

s·oltreu DCJ' a d.~Pf!ll·
~u.a t>out:S reteren..:1es
La Humamtat Nurri
393
5E.NYOR laTALA ae
:\.Ja edat a ~e coueu la
tk:UlOI..a.t:UUt.et p

a

1 pr~

or rresvondèucla
~erc.uu 1 dt veBQS ld.lo.
IO.I.:U•;It.a COHOCU.CIO
Dlrl~
~ orcteoalooa
NU:O :~, L1 Humanitat.
ea

111

pos-çrea,

R t m rJ p <=;t

SENYORA oterel& a se..
oyor de posició forme>reservada.
tlnbltació
La Humanl~
Escriure
tat. NU.m a9l.

...

•

PENSIO 11 L.8 Mundial»,
Bosp1t.a.l. 1~5 p.al Vlaç..
DO& tea Habita-aers
clona aireJades. banv

'

telf'IOO

IDEAL PENtUU . ut wes

cént.rtca t caurortable.
e1c. menJar. oeo..sio com~
gle"Ça. des de l25 ptes.
roes. Cllè.ria des de b Pl.e&
Escudillera. 6. pral.. prop
Rambles EscaJa estanc.
PENStO ue 'i l 11 ows..
U%06 des o.e 150 ptea rot
18.
contort PI Macià
pr &I

t'ENS IO DEL CARME,
prop &a.Jnotea. Ali. corrt,
t . estar dea de 1b0 otes12

CIU'Ille

•

VIATGERS. aula 0801tactó per 4 pt;.es. COUIOl"Ç,
::Ugua corrent.. tel Aribau .

••

prat

PARTICULAR,

CASA

desn.Ja 1 o 2 dispesera a
tot estar o 2 senyoretea,
Avinyó, 68, 2on., 1ra.
DUES habitacions lnde.
pendents, dret cuina, a
matrimoni o senyoreta.
Borrel, 88, Sé., 1ra .. a&censor.

llOGUERS

VECETA·
MENJARS
RIANS. Ptea. 2'50. Pelat.
l2. praL. 2n&
HABITACIO r¡ran. con-

tort, pensió tot estar,

preu cconòm.tc. Consell
de Cent, 239, Ser .• 2na.,
x.anúrà. Muntaner.
HABITACIO tot estar,
tel~
dutxa, caletaccló,
ron. casanova, 46, 1er.,
211A.

UHIC DISPESER, caoa
persona sola.. Raó: Pa&sel¡: de Gràcia, 23, 4rt.,
(U-1 I 6-8) ••
A SANTS, Carretera, 75
4rt., 3ra. es desttJa borne
tot estar o sola menjar
o dormir.
HABITACIO 2ti pts. mea
do Cent,

~ove. Consell

61 4rt., 2na.

HABITACIO be100 car~
rer dormir, 1 o 2 amics
30 pt.s. mes. carme, 63,
200., Zna..

CASA

PARTICULAR,

25 duros mea, me.gnlflca.
habitació balcó carrer,
!tOl, dut.u, telèfon, bany,

""""

•••

ARIBAU , 13, ton .. 2a.
b.ablt.acló b&Icó carrer.
tot estar, dutxa.

INDUSTRl A

A

PER

mo.gniflcs loco.la amb for
ça elêctr1ca. Pere IV, 162

PISOS per a lloa:ar aea
ae 1}5 pwa. 4 dormltons.
¡OJ.cna coberta amo
tarelg . Passatge Marlmòn
18 R.a.ò: Porteria.

....

PISOS A lO t lli PTE&.
Nous, compoat.ol ae l>
ar.. na I iU.IOSe8 bO.OI~
ctons, water. lavllbo, dut.xa. cuina ecooówlca. sa.taretg, ascenaor 1 teléloo.
en el carrer de ParlS. o u.
meroa ~U . ~~ 1 ~4 (entre
el de Tarragona. t pla.
ça d 'Ernest. Vent.OS, a.ut6
bua lletra E).

M U DA N e E s
AUTO - RECLAM
Fran..:eiC L.a~ret. 150 tPa·
raHeU. Telelon 3000'2

UR~U~U ~U?

...•

STA. MADRONA. 1, bat

x.os maa-atzem, 150

p

Banc de 1
mes. Raó:
Propietat. GirOna.. 2.

DESPATX Unlc, lux
Balmes - Verr¡ara, tel.
llum 1 servei, 150 pt..s
Tele!oneu al 23690.
LOCAL es lloga, pro
est.ac.ló Nord, 125 pts
Ausiàs Marcb, 141.

...•

dues bablt
ctoua tndependenta per
despa.t%, amb o sen
mobles. Baixada. St. Mi
Quel, 2, ter,

LLOGO

CASA FAMILIAR desJ.t.ja 2 o S Joves a ctormlr.
Riera Alta. 48. 3er .. lra.

W'¡t,.

l'esptUJ;w v ~\.ata per·
8011.- d.L,I\.H. t.8\¡r¡ Ul'8 11. LI
humanuat nu.m :100

cu

l

WlOU..

&UULI

Uur~:~.Luea t'tlll:lreuCitiS a oCercli. l)tll a OOL1ll:8 u e•
cra¡,¡wn. Esc.rture a La
Humanitat. Nwn a:U

l;A I ~LA

•
Pere
''" suvertor
" urnl

2'60. enCOB~Rr6
net.enu:neota t a plata a
elegu a ta carta.. pa. Vl

ARAGO , 2&8 , 3er.. na .•
Junt Passeig de Gràcia.
Casa. particUlar ofereiX
pensió a. seu¡ or.

ENTRESOL, a Balmes,
87. sis dormitoris, bany
2 w., telèfon, Jardi, lav
Raó 8.1 pla principal.
TORRE a. Horta. Joa
na d'Arc, 14, molt sol
to& contort. Vislblo d e
10 a 12 1 de 2 a 4.

PISETS moblats, asci!nsor. telèf ., bany. es U
guen 45 d w-os. Oòrcega,
367, entre Llúrl..a. 1 Bruc.

. ...

JOMA8 riOROI BLANC,
navocaL, Procu~ador de~
TrtOu.nata l'8i o.e u~
l'el~tOtl
e• a. l1 .
l:iarct'IODa
7Rl~
lAULi:.H

M.edlelna Interna.. lJlta.n·

Ellsabet.S. :.f. 1 4. pral.
Pl. Bon succes)
Vlalta de a a 6. ECOU()o
mtca: Dima.rt.l l cu.ssa.otee. de 6 a 1-

CliL

u:amrn:~

t'WWU08,
MALAL. I S.
OQr, Med1c1na general,
SUU18, Ralp 1, 601 ar~
tlllClal Dr Llufa CuNtl ,
Uraell. ~o. pral. Conaut..

ta

tiP 't a

ft

Or. fKAtU.óE&t.i ORJIE&

de
PARERA. fiumera.rt
terca de l'Excm AJuntament. de Barcelona. Ea¡;&o
ctallata en ma..ta..ttolea tn~
ternes. Conau1t.a ae t a
5. Aragó, :i24, pral TeL
10168.

DR. BATTESTINI
malalties Cle l'aparell dl~
gcstiu. Estó.r:na.c. Fetge,
Ra.J.p X. VIllarroel, 9, de
4 a 6.

VENDES

ADVOGATS

•.
,,

~r. Jo~~~ ~. ~A~[

.. ALOMA•

RES Advocat. &ot Pau.
ret 2:i44'*

TRANSPORTISTES:
Mot.ar& t:tercwea Diesel,
amer1cana. modela espe.
cJata per 11. camtona..
k'reue económlca. Alm~
coa O. de cent. 318. Bar·
cetona
ESPARDENYERIA, bona o!lrrtada, ver no poder
atendre-la. Salvà, 56, O.

.-OSEP RIERA . aavooat.
Casanova, sa. tamrr• o.
Corts 660

ABSENT AR-ME,
PER
traspasso bot1¡a, lloguer
mòdic. Raó: Salmerón,
181.

CASA CARRERA

.tO::iEP Ma ESPANYA~
Advnca L KosseUó ~

Borrell. La:.. a:am.trè
Olputad.O

LLI NAS ROIG

DUES cafeteres ea vénen cExprén, lea dues
marca Bravo. Valldonze-.
lla.. 25, botiga..

Bl QUid necessiteU, al preu
que ua tntcrcsat 1 al lloc
QUO ~ convtn¡ul, 1111 . ,
rac1Ut.&rl

NUVIS: P1ao& moderns
a escollir. Pro.,·enca, 6:J 1
64, tardes.
PISOS 13 1 15 duros rU
PoDle Sec. a.taua corrent;
lncl06a- Set¡e. 84 1 88.
ES LLOCA porteria davant Mercat. Informeu·
vos. Santaló, 68, pral., 2a..
PIS modem, f) habita.etans, b&.D:J', rentamans.
cale!acció, a&eeneor. ~
neca. 8.

Bombes
d'Esgotament

-

les trobareu a Uu¡:uer a
HldrlulJca Cand.
Ll.ó, -440. Telé!OD, 544.61.

Botiga
amb habitació
11 dW'Cie. Ros8e.lló, 440
Pa.dllla, 210.

.

uatmea

•oc& t..

~UY~7

BarceiOD&

.

Aa-

rel

ARMARIS mirall, 15
dur08, cbut!et.&l, taules,
cadires. lltts, Sepúlvect.a..
96, porter.

llEVADORES

=··

COMPREU LA
VOSTRA RADIO

bona
CARNISSERIA
barriada., 35
ma.tell< propietari, per retirar-me. Salvt., 56.

el constructor. Palom&,
núm . 20.

600 pta.• traspasso frultes i verdw-es per ma.laltia, 11 duros lloguer 2
h&.bltaclons. Raó a la
mateixa bOtip,
Badal,

MERCERIA
acreditada a la BaroelOoneta. ea truspa.ssa wnb o
sense gênere, lloo cèn
trie. Raó: St. Carlea., 10
Tel. 21229.

98 (Sants).

CAÇADORS

TRASPASSO taller ruateri& amb màQ.uin& Un!versal seml·nova, o venc
màqulna. sola. Raó: Munta.ner, 208, moblea .

-

so.bo.tes. eaparaeoyea per
muotil.llJQ. Tallera. 3~
ORQUESTRINES: venc
a.oao t c-bal.l. AdreceuHumanitat
LI
VOl a
Núm

ab~ .

MAQUINA cosir econòmica, casanova, 116, pral.

4rta.

Vestits a terminis
del !abrlcant al públic
Ronda Sant. Pere, 24
FABRICA DE MOBLE.~
per a. ortct.na, aòUda a
preua limitats. GalUeo
nU..m.. 118.
CAÇADORS: Venc gos
palnter, molt n. R: va..
lènc1a., 260, 2on.. 2na.
CAl XA cabals rerrectàrla, per a ll1brea. Sant
Joan de Malta, 150.
GRAMOLA 1 50 pla..
Quea ea \'enen ecouòm1~
ques. Roaaelló, 211, 1er.
1ra., a les tardes.

.

LA GRAMOLA més pe-

tita. I potent, 30 Ot&. Mit;..

Jana St. Pere, 23, baUoa

COLMADO 12 m11 p~
seteal dues portes. Raó:
Xucla, 6, pral.
aUHDERWOOD t nova,
de vlat¡e, motlO barata.
Ronda St. Antoni, 26.

Parla

1a

C.RAN STOCK de ma.
tora elêctrlca, bombes 1
tubs totes mides, HQ. R:
Nobas, 33 - Tel. 52690.
1.400
CARBONERIA,
pta. amb gèneres, ea traa.passa per no poder atendre.la.. Llacuna, 62. Poble
Nou.
BAR es traspassa, tracte directe. Francesc LaYret, 150. Bar.
LLETERIA, assumptes
famtllars urgell: vendre.
Dtput.acl6, 204, 1er., 2a.,
Jtwt Muntaner.
botiga
TRASPASSO
queviures Important, pta.
5.500. Prat de Llobregat.
Canuda, 35, E., 1ra.
LLEGUMS CUITS. traapasso en barri obrer, pta.
3.500. Lloguer. 70 pta., c.
Dlputactó, 135.
VENC torre Sarrià, pròplo. familia nombrosa, 10
ctorrottorls, calefacció, r¡a..
ratge Jar<ll, hort. Raó:
Pas&elg Naclonal, 24, ler.

....

SANT CUCAT, venc lots
terreny de 10 a 100.000
pams, urbanitzat. a 20
eta. pam, tadlltatl. Raó:
Plaça Major, 11.

TOl

I

GRACIA GARCIA u ..
Con&U.I tea &ra•auora
tutt.ea f"lortdabla.nca., g¡
Tel 36147
entl

ANUNCIEU A

CONCEPCtO llOFRA OE
CARBO. Wt:t'aOura ClrurRda Bt Antonl.
24 l'et Z!MI

LA HUMANITAT

glana

tttCINIA RUlL wc•a,..
dora clT\lril&na. Coctul-~ ¡rat.uJu Tal.lera. 16.
bla Tel 21846-

METGES
DA

b!.al&Utel

Cela

Dlllll ~ P .

de Or&d... t · TeL HUSS
Ban:eloca.

• 8.

MERCAT ST. ANTONI,

traspasso taula de galllna. per no poder atendre-la. Raó: Manso, 62,
entresol, 2na.
TRASPASSO botiga, e,
Comtal, 13. Raó a la ma..
teixa botl¡a, de 12 a 1'30.

Revenedors Ràdio

recordeu:

Paloma,

20.

COMPRES
MAQUINES COSIR
Compro Clot. DOm

...

COMPRO munte&. P'sos rumpteta, oorrea. pen~
stons . caltes de cabala
me.Qulnes d escriure. coetr planoe, ràdiOS. etc.
Pa.go bé comptat. Tel
35~93

t;UMt'titJ ..ulol:l UlCIIl:l. Uo..

tusta.. cmbah\tge, Uenva
etc. Sant Anctreu, S50·
Tei#Ion 521US

ARTICL.Eti per a nat¡e. eta t.roba.reu a l'a.cr•
d.Jt.a.da casa N.a.mon ou.
vella. auc. de E. CUteU·
\.O!' t. Hospital
Tel~
l'l;ifib

•••

BRONQUITIS
TUTUSAUS
Ea ven arreu. DIPQSlta.rt.,
s . ALsl.na IPBssat¡e del
Crédlt, 4.
wet.a..l:l1Quea
PORTES
Vl)a.r U&r16 AaullO. 58
637ft¡
¡·e1~roo

•

Harc.

t38a6

AUtNCIA rRAHSPORT8
Jusep F1sueru. ex.-tern~
vlar1. Factura.clon& 1 roCOLlida Cle mercadet'tes pet
lerroca.rru, recaaers 1 caauona wwrmee terroVI&na, wantlmB 1 aer11 tn~
torma.CJo sobre Vl&.t.Kea
eoüect.tua oer terrucarrtl
t a.ut.o-car. Pau laleSJaa.
2b

11a.cY

re.~.

\:Ul'SU6 ae o l:l ou ¡;~ ur·
queat.ra., protessor t ¡;rQ..
t~50r&.. Pe~lto%d.

aus tnt.

I :1

Ol.!~

nl"IUt:tt
Cl:lob~ renaa. (.)rea..
liiOOra t.erreuye 1 unQue& ru.st.lQuea Notanat.
7 eotresot
tt IPU I ~QUt.S

sot~re

tet.:&

I ALLI:.H

,J.t;;¡

UCJat. di~aJta l WUS8.1CI
pavwumta t tota ea aortvat.a oe la coustrU\:CJO
to·raucesc tsorreua U11v•
I elf-I Hil j1Jf11 U
~7 I '-!Y
IN:iiAL.LAliiUN~

6.1KU8,

• lu-KS..

tHect.lïCltnt. Josep Vllll
Ca.latlrhl !Bó lel 304-iil:.
LL.ID"U

CADIRES l TAULES
li.OK'Uer. Ca.neUaa. Oeap
~:~usebl s 18 O.) Tel
ESPARDENYU cwr
trenet.a oonet t rortt~~l
El.l(flu sempre La cS t I
1'ort.eUA tOtrona.)

SASTRE. ACObli" 11r1
veattl.a. Nou ae ta Ham..
prop H.a.mbl6l.

bla. lO

RESTAURANt rt11nA·
MAR. UDJC 11 tsa.rce10ua.
t~er ta seva temperatoura.

~ra.aao¡e

deu..

Wl..ULJh;,

Uç

Wtoa weua. 1 OIDUOt.eQ,ut:8
LUt.rena Muuauu l 'elé.t
1R!JUH Salmernn ~M
SEr•YOR; Per veu (,,U~
stgw e! vost.re ~estlt. u.a
Qtleaara nou, repara~ a
H.ameUeres ~. I er 1a.

Que a'bt gau-

tia.IOUB ~SpecJa.t8

a oooea

1

ou.uqueta.

Der

REPARAt::IUNS 1;111 ga.s

llla;ua l elect..riCitat. ce.ú
&cuera. Uurrer L~au . 10
~ou I raucs

CODEX
DESPATX JURIOIC
Testamentaries

Pleta

Divorcis

COBRAMENT
DE CREDITS

VCU1tl ..,.. IJ

a

COMISSlO I

sense

des-

peses oer al cllent
M&trUJIOnl& CIVIl$ • Natu-.
ralllzac1ó de fills • Pa·
a:amems d 'unposros. c ..
dules ~ Passaports

CUNSlJLTES
GRATUITES
Rbl. Catalunya, 13
Telèfon, 23489
¡)4111

t$ALO

a

:iWlfUfel

-'\U Mi QUERA. ~o:uns
c;rul·t.or d 'obrea ProJoct.ea
prt:uupostos. Meaêucte~
t PeJa¡o, 31 Tel 74576
Barce1ona

d AUUUJI t"UJul Perwa,..
DtJU\..8 pertect.ca l:.f. "t.ea.
"lcl 111~. üa.rce.Jooa.
t~aluteruu, ilt, pr&J.. ter.

UUiveraltu,.
ESl UDIS
rl.a. Ol teutaclO t prepa.raelo ertcaç. U. Prof Sal.
mea. 4"1

la humanitat

----

DIVERSOS

e1 xarop

de la pr emsa catalana

ta 4 - Tel
tona

pW'il.ClOUS,

tota mena de Toe, es
¡uaretz ~pídam.en~ amb

El de més tiratge

"OAN MIRAN DA.

ea traspnssa bot.~a. Moderna construcct , de 6

i

el diari popular

.JOSEP MO REY . UoO·
sta:oata.rt d.e vau;eUs.·Pia-

BALLS DE SALO
RAMELLERES, 6, bis.•

tfl\1

35~1

....

L'eficàcia d'un
anunci va es·
tretament lligada amb la ditu·
sió del diari

BOTIGA davant Mercat, traspasso. Raó: Tea..
!algar, 74, 3er .• 2na.

TERESA Z.URITA. LIOva.dor&.

VESTITS a termtols a
Nes. setmana tiaair&o
ria cPerreccióDt, Nova de
St. Franceac. 23, pral
~

SERRANU
NlCAHOR
k'intura l o.eoora.cJ.o. • a
Ca.t.aluan W Tel 7641\1
Barcelona

MOBLES 1\LTABA dl&.
s&ncJa, dunda econom.tl
No compreu ~enae vl.alta.r
aquesta caaa Joveuan ......
-fliim ~

és el dian català
de més circulació
ANUNCIEU-HI!
Ta 11 i Confecció
ACGOe1Wa.,

Institut Chelja
BaUlUerat . l'eM.tat¡e
Professorat. • làJOmeaJ eu~
ropeua l or1enW18 CaJt,..
brta.,. 04. Tetèroa B2Y:.i8
..,tPOTEQUES, &.ptoe.tt
:w.~brt C&lell renda b<mEIIt
condiciona. Not&rtat 'l
entri Tel ~.AMl
L'ESCOCESA ~'&l&et.
catiUee ortoDèdiQuea e_~
•
plt&l 133
OJNER. pa¡ru Qlet Que
ela altres oer aPa.peteta
Monteplo•. Jolea. m•QuJnes etc. La cua rnée antl.p.

Untó.

~à adi
~. Oral

el 1RAA

r&.ptd

t

d~U)'Il.Wt!D'

CCUUOWIC

t.8 r ..

Ueu oatroll8 Mart.! Ju~
Ua, 4. :.f..on. a.• \OTOP
LaJet.tulil)

RETOLI I ETIQUETES

ae Wtea menee per a apa.rad.on

Mercaae1'11

se.

SENYOR : t'er \leU QUe
est.tguJ el N8t.re V"fitit ua
Quedara com a oou, re..
D&aaat a B.a.meuerea.. 2
le.r_

u..

LES MILLORS
ool:lucaCiout son Der all
millora aJ umnee del LJ.
VaJéocu~
oeu Dalmau.
'l 4h tJ.A.rr-elnna rel 1R35'1

'
en L.A HUMANITAT
resso
trOben·
Justes
Totes les causes

humanildt

Dissabte, 16 de novembre del 1935
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LA GUERRA A L1 AFRICA DE L1 EST

Remarques so.
bre els incidents
egipcis

Blanques nits d'angúnia a la ciutat sil enciosa

EN FAVOR DE ta
BERTAT
" Ltt.
La nostra simpatia no
donar aquells que lluiten pePOt aban.
bertat d'una nació. Els gr r la. IU.
dents d 'El Caire han de eus lllc:t.
Anglaterr¡\ que els entorpprovar a
disgustos li vénen d'aquelles1IIl.ents 1
l'Imperi Britànic que encar Parts de
ten incòmOdes d1ns del
es Se¡¡.
glès. Anglaterra troba faclli~llla an.
banda d'aquells Dominis ts Pe:
!hures on el selt government Esfata
Ut un grau de plenitud sa . asso.
per al poble interessat La tisfactc11
cteió d'aquelles dificultats ~~mPara.
s facmtats és una lliçó per aquea.
glesos t ho hauria d'ésser peals an.
que no són anglesos.
r molta

(Del ?tostre corresponsal especial a Harrar, Eduard HELSEY)
mercad~rs

i les dones s'amagutn en
llurs cabanes, però els soldats i la
policia continuen els seus passeirs tot
i advertint la gent: u.Halte, halte!n
Nomes es sent aqucflt mot que sona
sec en el foscot• o el soroll d'un fu·
sell el qual estan muntant.

ComencEm avui a. publicar les cròAiques telegràfiques especials per a
LA llU:\IANlTAT que el gran repòrter Eduard Helsey escriu des de
la ciutat ltiòpica. d'Harrar, on es
troba.
El fet que J ean Allouchcrie, malalt,
hagi hagut de retornar a Europa, des
d'Addis Abeba, ens ha. fet estimar
de gran interès per als nostres Iee·
tors, procurar-nos Ets articles d un
nou corresponsal situat en un dels
llocs estretèglcs d'Abissmia i punt de
confluència teò1ica de la doble of1:'nliva italiana en els fronts Nord i
Sud. Aquest lloc és· Barrar, situada
a pocs quilòmetres- relativamentde ta línia de toc i <Uu..lv::u•uo..:ut
ccbejad" per l'alt comandament italià. Eduard Helrey, un dels primers
repòrters del &'tan periodisme inter•
nacivnal, 1ntocmara const:11o.ment els
nosttcs tectors dts d'aquest punt neur àlgic de la guerra italo-ehopica, de
les Incidències de les operacions pròximes.
ComeuCêtn a nublicar avui ri pri-

mentre cridava. amb veu fosca: ccPolicia!n

Un escorcoll

La porta va obrir-sc i veiérem un
<dlalln petit per on arribàrem a un
reduït pati. Allà hi havia, posada contra la paret, una escala gair(bé verRonda de nit tical que arribava fins al primer pis,
però a la qual mancaven alguns esVaig arribar un \'espre de lluna glaons.
plena 1 no vaig voler mancar a l'es·
Amb una. làmpa1·a elèctrica a la
pcctacle d'Barrar en aqU('St bany de mà, l'oficial va pujar al davant de
claror blava. Però aviat se'm féu tots. Jo vaig seguir-lo. Va. trucar viocomprendre que unes circ11mstàncies lcntment a una porta mal tancada,
tan mogudes com les actuals no eren darrera de la qual vaig veure, en cales més Jlt'Opicies pel pass(ig i que misa i p(tant de dents, una mena.
si volia circular sense destorbs el mi· de bandit turc que feia Ja salutació
llor que podia fer era acompanyar militar.
1:1 ronda nocturna.
Era un fotògraf, serons se m'ex·
Vàrem partir silenciosamen. Des- plicà. No sé exactament de quin càrprés de l'oficial francès hi anava un rec clandestí se l'acusava. Vaig poder
una poslol6 avanoada de l'exèrcit feixista. en tl oamf de Makat6
adjunt indígena i un intèrpret. Una saber que estava acusat, per diverses
<Foto. Keystone)
dotzena d'homes ens escortaven amb denúncies que concordaven, de rebre
la carra~ina carregada.
determinats encàrrecs del jove 1\ltne. na pr?fundit.at d'alguns metres. Al ment tancada. Tothom, al primer
d'una població protegida per dos mi·
De pruner ens ''àrem ficar en un lik, fill del negus mussulmà Lidj-Yasd un instant, vair: posar atenció senyal, va córrer cap a les portes. nartcts. Però aquesta ja és una altra
<'arrcró amb el paviment esbotzat i , sou. el aual, com és sabut, est-à a 1a l'cap
o una mena d'tnrenou <~.inistrl'. Una. La topada tou tan brut.al que dues història a. la qual haurem de refe·
dones donaren a llum al mig del ca· rir-nos després.
mi, mentre que diversos fugitius eNo ens moguem per avui, de tes
ren ferits i trepitjats 1 quo alguns rondes nocturnes.
guerrillers, enfollits, disparaven amb
No són pas inútils. Fa vuit dies,
neguit contra un cel innocent.
un gelós va estrangular la seva dona.
Per altra banda, si calia. tocar a so• Abans d'ahir al vespre, va trobar-se
metent cada vegada que s•as!>enyalen en un recó un pobre home assassí
al lluny alguns avions imaginaris, les nat. Aquest ntatí, mentre jo estava
campanes d'Barrar no st'l·ien sufi- cscrivi11t, m'han ensenyat una brusa
cients. El soroll més mínim d'un ca- amb un gran estrip i literalment ba·
mió passa per una esquadreta; un nyada. de sang.
voltor una mica alt, per un avió de
lla estat que trEs minyons, embombardeig.
pleats del govern, aquesta mateixa
Es possible que els aparells ita• nit, han cosit salvatgement a punya·
llans sobrevoli.n un dia.
d'aquests Jades un sentinella de la policia que
Barrar o Diré-Haua, encara que això els demanava els papers.
El desgraciat <stà cada moment
n~més serveixi per a cridar la poblacio a la revolta. Cal fer també rec~ pitjor. Encara que se'n puguin salnei':em~nt~ aeris .en tota la regió. var, conec gent que no s'escaparà: a
Pero, s1gw com SJ.gui, la. veritat és aquests assassins l'afusellament els
que, dc moment, no s'ha. vist per aquí esp<.-a. Això no passarà pas enlaire!
D'aqu.zsta. manera, l'aire d'Har·
l'ombra d'una ala italiana. I tinc
raons de ¡ws per a creure que la guer. rar ja. fa fortor de pòlvora 1 de guerra. podria prolongar-se mesos 1 mesos ra, abans que aquesta s'encengui.
sense que una sola ombra, encara que
Copyright Opera 1\lundi
fos d'un avió dels més petits vingués a posar-se iObre les teulades
(Prohibida la reproducció)

CRQNICA DE PARIS

•ll•a

'er~ Una re[on[l

Amb la mateixa intenció, amb lavoluntat «U ter forat en la polttica Interior francesa, assen¡¡ala la «Gazet.
te de Francjort»: «Una entesa de
França amb Alemanya, ja no depèn
sols d'Alemanya. A part dels motius
del moment, se sap que ja de temps,
Laval vol millors relacions amb el

•

~e~:;í:n:a ~~e c;>r:a~~~u!a;~~e~!
[·to' franro aJnmanya
~
~e~~t~~~1~:~e:¡~~ó~iaris
•

}

(Del nc;stre corresponsal especiat

d

Una patrulla de tropes abtsslñï"es al sector aud, practica reconeixements
1

mer arlicle clH nostre-nou corresponsal.

Ronda
Harrar

noctuma

a

Barrar, 14 de novembre. (Per ca·
ble especial). - Quan el camió que
Va portar-me a Diré-Daua, en el qual
jo anava instaHat més o menys con·
tortablement, va passar pt'l' davant
Llo l'estat&'e del petit príncep 1\lakonnen, duc d'Rarrar i segon fill del
Negus, vaig oïr un dispar.
Era. el primer que oïa des del e~
m t.nçamt>nt de les hostilitats. Valg
veure que Barrar no dormia tan beat íficament com Addis Abeba 1 que
nlmenys ací la gent pensava en la
rucrra.
Capvespre a Harrar
L a població, va semblar-me, en
efecte fat·ça animdaa. Era al capves~re. El sol, en el declivi, tenyia tot
1 horitzó de vermell alguns ocells negres, d'ales immenses, planejaven t•n
cercle, gairebé arran dels terrats. A
eada cruilla apareixien homes armats, molts dels quals anaven a pas
gimnàstic com si anessin cap a IE'S
muralles. Anaven de pressa i estaven
tots suats Per poc, hauria pogut
creure que em trobava en una ~
bladó assetjada.

1

Foto. Keystone)

a Paris .J, TOMAS I PIERA)
El sOjorn a Paris de l'ambaixador

e França a Alemanya, FrançoisPoncet ha mogut gran enrenou dins
e~ mitjans diplomdtics. Aquest
vtatge, tal vegada particular o unes
vacances sense altre objecte que resoldre afers propis o familiars, ha
provocat una poïèmica, a la premsa
francesa i a la internacional de més
VOlada, entorn d'una possible reconciliació tran
co-a1emanya.
te!~~. vol. suposbl.ar que la visita proana ' o ¡gada de FrançoisP~n~et al .seu superior jeràrquic el
mtmstre , d Afers estrangers té altre
ab.ast, se l supos~ P_ortador de determmades ~uggerenetes, per a Laval,
de von R_tbbentropp, ~:am!C ¡ consell~e~ de Httl~!f en les questzons de po1t1ea extenor.
.La ~e?nsa. alemanya oo defuig la
dtScussió, mes enc~ra,. ha ~onat pdbuz. ~l tema amb mstnuaetons i supos~ewns de tota mena.
Ja de temps la Wtlhemstrasse ha
pro<.1trat contplaure t reverenciar la
diplomàcia anglesa; la preocupació
constant ha estat ter-sc agradable al
Foreign Office. Fins ara, amb un peu
tora de la Societat de Nacions i en
plena discussió del plet italo-etiópic,
ha declarat no sols la seva posició
de neutralitat, ha volgut allunyar-se
de: conflicte, i per a evitar suspicàcies i malentesos - per molts esperats - ha aprofitat l'avinentesa
per a sortir de Ginebra.
Alemanya de la md de Brlanct

francesos
recullen la suggerència i es manitesten decididament per la reconcilia·
et6 amb la precisa condició d'un retorn d'Alemanya a Ginebra i el
manteniment de Stressa i Locarno.
Aquest és el tema defensat a França, amb les variants pròpies de la
matisació t classificació política de
cada diari.
J. Herné -solament- a «La Vict ·
Otrel) va més enlld, assegura que de
fC -se un plesbicit per a la reconciliació, seria votat afirmativament en
un 99 per 100. I que en el cas de retusar Alemanya tota reconciliació
prop d'Alsdcia i Loreña Fran a
dria tornar a Alemanyd Tog/i ~:_
meron, tot ¡ mantenint un exèrcit
tort t els pactes amb Anglaterra
Itdlia t Rússia.
•
¡ Amb possibilitats 0 sense, d'arranjamcnt i reconciliació, és de tenir en
compte i cal apreciar en el seu just
valor aquest nou intent de fixació i
consolidació de la pau entre els po.
bles.
.--------------,

I

CONFERENCIA DEL DIPUTAT
D'E, R. C. SENYOR ARNAU
I CORTINA
Avui, dissabte, dia 16, a un
quart d'onze tle la nit
F. A R NA l. I C O R T I N A,
diputat al Parlament de Cata.·
lunya, pronunciarà una conrerència al Centre Catalanista
d'Esquerra, Rambla dc Catalunya, 6, sobre el tema
LA VI DA M UN I CI PAL
D E C ATA L U N Y A

s1J'
ha

I EN FAVOR DE LA
La parcialitat sentimental ~deN,
ha de fer menys raonables 0 ens
cionalistes egipcis volen, entr~¡ na.
coses, que l'Egipte sigut adm a tres
Societ~t de Nacions, com ho ~ la
tat lliure d'Irlanda el Cana 'Es.
Indla i altres pobles 1 territll:·,~~
cnts a l'Imperi Britànic. El ~
ment egipc¡ d'aquests dies ha mon.
doncs, u,n moviment pro s. de ~t~~
deixa d ésser curiós que ha 1 · 0
en execució, tot l'aspecte d"~a P~
n10bra contra la matelXa SOCi ~
Això prova que pot haver-hi mo~t t.
dir, a. favor 1 eu contra de ¡• J.lQ a
tunltat escollida pels xmcionahst r.
d'El Caire per a fer valer llurs P;:
tensions.
UNA CARTA JUGAD
Molts són els qui creuen que a .\
ta «oportunitat» ha estat triadaq:
italians. Feia mesos que es parlava
de la propaganda italiana entre eb
nacionalistes egipcis. El possible moviment ccwafdista)),. que podia P<>r.ar
com a. conseqüènc1a el refús de l'E.
gipte de fer costat a Anglaterra en
el conflicte actual, era cotitzat molt
alt per la diplomàcia feixista. Aques.
tes cartes tenen sempre més força
a la mà, amenaçant, que no damunt
de la taula,. esbr.avades. ¿Ha donat
la carta nac10nalista egipcia, jugad1
per I~a. tot el que pot donar?
¿Conte altres possibilitats que s·a..
niran veient a contL.ïuació?
En els dos ca~os, l'amenaça egípcia
abandona la posició in being, en po.
tència que tan enguntejadora és, per
mostrar-se a. la llum del dia, nlxi
com és. Ara es veuran les coses més
clares.

f

EL RETRUC A FRANÇA
Clares, sobretot, per als francesos.
Itàlia, amb el seu joc diplomàtic actual, que oblida les clàssiques fineses
italianes, acaba de donar un argu.
ment pOderosfssim a la premsa frnn·
cesa defensora de la posició de la s.
de N. Això constitueix una falta greu,
de part del feixisme, perquè dCLl(B
en descobert la premsa francesa de
dreta, defensora d'Itàlia. En efecte;
l'amenaça de moviments nacionalis·
tes és tan feixuga. a. l'Egipte com a
Tunis. També a la Tunísia franc¡¡.
sa hi ha grans nuclis de població hallana com a Egipte. Davant d'un perill comú a França i a Anglaterra, e"b
diari asnglòfils de París poaran ar·
gumentar fàcilment contra Itàlia 1
convèncer molta de gent famcesa.
Nicolau Maria RUBió

AVUI· t·In dra• 11oc e1Consell de
guerra COntra eiS ex-agentS
de Policia de la Genera¡·tI at
t li
senyors Sanxo, De re '
Crespi i Balada
Aquest mati, .. les 10, a la Sala de
Consells de l'edifici de Dependèn·
cies :J:ilitars, tindrà. llc.- el Consell
de guerra que ua de veure i fa¡;ar
. causa núm. 359 instruïda pel comandant jutge eventml senyor Ma·
nuel Garcia Rebollo, en la que fi·
guren processats e:.S ::enyors Sanxo,
ex-<:a: del rondi especial de Miq:~el
Badia, DetreU, Crespi i Balada, <X·
agents de policia de la Generalitat.
També figuren processats en rebel·
lla els senyors Dencàs, Badia, Pérd
E'alas i Artur ~enéndez.
Els defensors &ón el:; lletrats senyors Vilalta. i Angel Muñoz i el
tinent senyor Francesc Carre.ros.
El fiscal sol:llcita la pena de vin'
t.nys de presó per al senyor Sanxo,
c. ti.~~ anys per al senyor oetrell 1
dotze anys per a cada un dels sen ..or::¡ Crespt 1 Balada.
La vista d'aque3ta causa ba ~

s'adherí a la Societat de les Nacions , ~;=;;;;;===::;;;;~~v;e~tl~la~t~gra.n::~in;t~e;r:ès~.~----'!!!1
amb el desig peru de fugir-ne el més !!
____ _
aviat possible; avui se n,ha aeparat
-- - amb el ferm propóstt de tornar-hi
de la mà d'Anglaterra f romandrehi. Els obstacles d'avui per a A·
lemanya, són Stressa ' Locarno. Una
•·
reconciliació amb França donaria
lloc al jet que les converses bilaterals I
es jessill generals i llavors el retorn
d'.4.lemanya a Ginebra dins les més
es~rictes normea del Covenant, po.
dna donar lloc a una suavitzaciv del
bloc - per ells considerat antialemany i a una nova estructuració dc
la Societat de les Nacions.

I Durant

l'oftnllva HDrt Makalt, 1ta tropea ltallanea oonatrul,_., una M ria escalonada de posiciona eatrat~ll•
ques, com la que ha captat la foto. Forces d'lntendènlca treballen en la construcció dels llocs Improvisats
A la nit fou pitjor, Per ací es te· I
<Foto. Keystone)
mE-n molt els at.acs dels avions. Per
tant, la consigna. és seriosa. Defensa ens aturàrem davant d'una porta baiabsoluta de deixar filtrar al defora el xa, que fou sacsejada per un dels presó des que fou destronat. Vaig h;iena menjava pels voltants ' no demenor rastre df' llum. Aleshores eb nostres ~àrdics amh tre" bastonades saber, WUl. mica més tard, el motiu VJa trobar-se caire lluny de nosaltres
car el nos~re apro¡¡ament va molesd'aqu(sta acusació.
Un escorcoll breu I un interroga- tar el ternble animal. El vàrem veutori. No va trobar-se res d'estrany re davant. del nostre nas. Però, hi ha
en aquesta cambra sòrdida, en la res d~ llei~ en un clar do lluna? La
qual jo vaig observar solament una mateJXa. hiena estava transtigurada.
Aquesta ronda nceturua m'havia
palangana plena de cebes tallades.
L
1 t
L'home fou cmèrclcament aconsellat agradat tant que vaig demanar que
. a. con ron ació dels textos de les
que no es bellugués gaire i prosseguí. ~ permetessin fer·la t.amb~ 1 en dema. Però, aquEsta vegada la férem a opmwns franceses i alemanyes sobre
rem la nostra ronda d'una travessia cavall
aquest punt, són una lliçó i una exa l'altra.
~·aques~a ~nera poguèrem anar periència política aprofitable. La
A cada moment ens creuàvem amb
una petita patruUa o ens trobàvem a. lDSJ:~c1onar els punts allunyats, premsa francesa, sempre se¡tsible,
cara a cara amb el sentinella d 'un Situats en els alts boscos que domi- manté un to obert concret i clar
lloo fLx. Va. u;tranyar-nos et trobar !~t l~a ~t'l<'ió. No o~lidaré fà<'il· ¡ no es mou de l'obje~tiu del problemd
dues vt>gades que la guàrdia no hi
. d q · a marxa silenciosa, en· f no vol segones intencions ni baib·
·
·
era. La. sentència venia de seguida. nug els soldats armats, sota les es- j .,.
trelles
copiOS<-, ni l'espectacle d'Har- ·es com mactons de bashdors. Ben
-Demi Eeràs posat als ferros.
rar,
adormit
en
la.
cavitat
de
la
vall,
contrdrl~me!lt,
a
Alemanya
s•esbiaiI prosseguim el camí sense pronunqu~n la. lluna. \-ermella. va començar xa la questtó, se la complica de tal 1
ciar cap altra paraula.
a. il~ununar-Jo de biaix. Si m'ha~es- forma que les negociacions - cas 1
a. .mi, no hauríem tornat 1 d'exister - ja no s611 viables.
Dispars a la lluna !~an:tde<'assort1r
el sol.
Fra~~ no rebutja la reconciliació, ,
Aviat sortirem do la població 1 -çà·
•
, la des¡t¡a, per a una política de pau
Av1ons! ¡ és necessària; primer que ningú tarem allunyar-nos una mica. de les
muralles. El foc arribava molt aprop
l se:.ons .crec, haunem fet bé, puix cilità l'entrada d'Alema1111a a la sonostre. El 'overnador d'Harrar, el q~e gauebé no m'havia adormit - o cietat de les Nacions 1 al rang de I
udedjazma.tchn Nassinou, havia. agru- a mny~ m'b.o va semblar-, que se'm gran potència. Però una cosa és la 1
pat un cos de francs-tiradors o, com desperta. bruscament·
.. .
Alerta! S'han as~enyalat tres a- 1 r~C?netltació, altra una aliança. ¡ de- ,
es diu ací, de gulrrillers. Se'ls donaren fusells de dlver!iOS models. Se'ls vions a sei"tanta quilòmetres d'aquí. cididament ço que sembla interessar
Es ~ecessari dir que ho escoltàrtm a Alemanya és un4 aliar1ça directe
distribuïren eartut.xos. Aleshore~, ja
no man<'a res. Cal que pro\in l'arma. ~ .m.unutar-nos?
amb totes les conseqüè¡!Cies. SigniI pam! pam!, fan a lguns dispars a la és Au:o es una ob,essio aqvi. L'alerta 1ticativament diu r.Voelkischer Bes1
pe.rmamnt. Per endavant s'havia j batchen - el més ortodox de tots 1
~ï Govern etiòpic na anunciat que les torces ablsslnles s•ttavlen apoderat lluna. Pobre del que es trobi a llur
- 1 S.,.,
d.eculit
que,
pas
!
eu.?S
Quo
s'encomani
dc perill, s'avisa· . els òrgans periodístics hitlerians _
a
Alà
!
L'a.vladora neo-zelandeaa Jean Batten, que acaba de saltar I'A•'•''t e cri,.
d ·una caravana Ital iana, la qual anava plena do queviures, municions,
~blai
poblaCJo amb una c!l'non;ula «Què vol França? Una aliança amb A ultima hora, Ja sobre el contment americà, es produeixen contra5~lct 1 ,.
etc., que es dirigia a Makalé. - Un dels camions de la caravana en marxa
La hiena en la nit ciar-hi. ~c~~:Sa;C:im~:.!:u:x~lè~: els bo!J:evics, o una entesa amb A· noticies sobre el parador de la coratjosa aviadora, per la sort de la qUI ell
a les regions del Tlgré
!emanya, de la qual són partidaris tem fonamen~dament Segons sembla, l'avtadora hauria ctesapareglll
D'aquesta manera, arribàrem a un cies foren desastroses.
(.Express-Foto.)
petit pont que uneix un torrent d'URarrar és una població complda- gram masses d'antlca combatents?».
la rut• de Nau! a Rlo de J aneiro
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