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EL TEMPS _ A Catal unya: Plou oel Pireneu. costes de Cirona I
.... rcelona , Baix Ebre i el Giron ès. El cel està cobert o salrebé cobert per
la resta del ppfs .
T
a Conca de
Els vents són forts per les costes de Girona , arragon •
Barberà i flu ixos o encalmatsh per la,hresta. . t t .. rectpitaclons d'aiguaDurant i"'s da• reres 24 ores s an re&• s ra ...
Eb
neu per tes ~omarcwes pirenenaues i plu ges per les ogstes 8 a1x
re,
Conca dt> Ba rbsd , el Gironès. ~ctualment neva oe r A'! or¡'a¡
&raus
Temperatures extremes: Màx1ma, 20 graus a Tor 1osa , m nm 8 • 4
sota zero a En golaster.

I

Preu: 15 cèntims

FundadOfl

Barcelona. diJous, 21 de novembre del 1935

LLUIS COMPAIIYS

VA A ENTRAR EN LA SEVA FASE AGUDA LA GUERRA DJETIOPIA

......

Enormes contingents de tropes es concentren en els llocs estratègics del
país i es considera difícil que 11exèrcit
italià aconsegueixi batre les fortíssimes
posicions de 11Alt comandament etiòpic
El Negus ha sortit d1 Ad dis Ab e ba cap al front

~----

~:om

e1 terreny SIKUI proptct a 1a sutsrr• d'e
(Foto Keystone)

senyor Vilallonga

«Ja tenim governad-or generahJ poden dir els catalans de la catalu..
nya estricta, bé que amb un to menys solemne que l'usat pels catòlics en
dir: «Ja tentm papal& Ha costat de sortir el nom escollit, taL com si ha..
gués passat per les operacions d'un llarg conclave. Però al capdavall el
nom. ha aparegut, una mica llarg t ritmic. Ignast Vilallonga f Vilalba.
El senyor Vilallonga és català de ValènCia. I consti que els catalans
nacionals del
Principat, quan apliquen~ als valencians i als mallar~
quins la denominació de catalans, no els imposem pas el nostre nom gen ..
ticilt, ans bé reconeixem que aquest nom és tant nostre com d'ells. La
germandat de totes les branques del nostre poble es manté viva, a través dels segles ubacs de la decadència, en els records de la història, e~
l'herència de la sang, en la comunitat de la cultura i en la unitat de
l'idioma.
I com que el senyor Vilallonga és jill d'una jamilia valenciana, com
El politic independent - a vega- que és un català de València, ens plau d'escriure els seus cognoms en la
des també anomenat neutral - ha forma catalanesca: Vilallonga t Vilalba. Si calgués rectijibar fona7JJenta¡
jugat sempre un gran paper en la dament aquestes dues formes o una de les dues, per raó de l'origen veti;
política. A manera d'un ninot de table dels cognoms o del cogncnn ajectat, ja ens ho dirà algú -el nzatef:e
Podrecca sortia a l'escenari cada interessat potser- amb el corresponent arbre genealògic a la mà.
vegada que convenia als animadors
de la política. La premsa. també
• • •
anomenada independent o neutral,
¿Es ben cert que, en unes declaracions tetes als periodistes, ez seny.or
li tenia preparats f confitats els Ig11ast Vilallonga i Vilalba ha dit que ell conei:c moltisstm el cdjalecte»
·millors elogis, sempre iguals f sem- catal4? Allò que sabem dels antecedents del nou governador general ens
pre llegits àvidament pels lectors
ja dubtar de la realitat d'aquesta relliscada, que avui en dia és un cas
partidaris del «fora polfttquesl».
Però el polític independent que excepcional entre els anticatalanistes mateixos i que ttns és evitada pel se..
resultava tant i tant quan tenia nyor Antoni Royo Vilanova (dit i escrtt generalment Villanova, per l'es..
l'ajut del partit redreçador no ha fil de Villalonga i de Villalba).
Una persona que, en la seva joventut de fervent valencianista -el
pogut resistir una baralla gitanesca. i S'ha hagut de quedar malmès valencianisme és un aspecte del catalanisme integral- va prendre pa11
i corferit en un recó d'escenari com a orador, l'any 1915, en la Dtada de la Llengua catalana celebrada
sense cap esperança de poder tor~ a Barcelona, és de les menys indicades per a caure en una barroeria cul..
nar a actuar. Aquests dies hem ha. tural de tan gros calibre. O el senyor Vilallonga no va dir això -en
el
gut de veure com el polític Jnde ..
qual
cas
la
rectificaCió
vindre).
d'un
moment
a
l'altre-,
o
bé
ta
tracta
pendent f neutral de Cambó resultava contrari de don JOSé Me.rla à'un lapsus linguae, del qual ell matetx deu estar adolorit.
No havem d'oblidar, de totes maneres, que l'encc!s valenCianisme pn.
~. per torna, l'home que conventa
a Catalunya, el neutral que pro- mttiu del senyor Vilallonga ha anat evolucionant àe vint anys ençd. El
posava la Ceda, als uUs de don fovenet entusiasta de l'any 1915 ha esdevingut advocat, politic, economi3·
Francesc no era ni equilibrat, nt ta i financer. ve a ~sser el Cambó valencià. I encara és de remarcar que
neutral, ni res.
en la seva evolu.Ció ha avançat el mestre, el gran mestre de la CataluI ai:d, per no haver-se pogut po- nva estrícta. El senyor Vilallonga l'ha tet de la ceda, mentre que el sa
sar d'acord Don José Maria f Don
Francesc, catalunya ha perdut l'o.. nyor cambó no ha passat encara el Rubicó dels partits centrals, a desp~
ca.sió de veure's administrada per de la seva doble temptativa centri3ta.
Res no

passa endebades. Tot
contratemps~ encara que es superi,
fa el seu. solc. ¿Creieu. que la veritable guerra que s'ha hagut de desenrotllar per a poder nomenar governador general no ha deixat senyal en algun lloc o altre? No ho
cregueu.. He1n assistit, no res
menys, que a la liquidació d'una
·' casta. ciutadana que tots coneixíem
Pet'nofu""de «polítics independents»
la qtïai.,-iZ:urant qui sap els anys,
n•ha"Vià"'" jet de verdes t de madures.

Villa~

longa, governador general número
¡; de Catalunya. El senyor Villalonmanijes~

tacions ha donat una prova del seu
coneixement dels problemes del nostre pafs en ter pr~ent als peTio<liS·
tes que conei.'l: moltíssim el dialecte
catald f que és molt amic dels prohoms de la Lliga. Quant a la referència al dialecte no ens estranyarà
que el senyor Villalonga aclareixi

veu

...

posteriorment que les seves declaracionll foren mal interpretades. Hem

de notar, només, que aquesta mena

és

a ala.car oe 511E1 s!'lf nauam. um aviat
guerrilles

Fàntena El

Segons s'anuncia, demà arribarà

de decl4racions sempre són mal interpretades quan la pifia ha estat
advertida.
E1z.s apena la subsistència de la
llei de n!gím transitori a CatalunM~a, negació absoluta de la Constitució republicana i de la voluntat
del poble, però no pot estranyar-nos.
Està dintre la trajectòria iniciada,
amb aplaudiment i coopera.c!ó de les
dretes catalanes, el dia 4 d'octubre
de l'an11 passat. Persisteix, en etapes
que van acabant.se. la suspensió de
l'Estatut predtcada per Gil Robles
i els ~eua coUaboradors a tot el país.
PersUtei:c la cooperació vergon11osa
da les dretes catalanes de cambó
a la trista tasca aense patriotisme f
sense decòrum. No U envegem el
paper a la Lliga.
No li envege1n, però el consignem
àavant la ciutadania catalana t da.vant les masses republicane3. No tenim cap raó per creure que el nou
Qovernador general ho farà millor o
pitjor que Pic l Pon. Si no hi hagués catalunya pel mig, dirtem que
en:; és tgual, que no ens importa.
Ens sobra dignitat per a saber mantenir un gest d'altivesa i ens sobra
raó per a saber esperar. Per a l'altivesa i per a l'espera en tenim suf icient amb l'e:cecutòria dels actes
de sempre -que són Jumor per nosaltres i per als qui avui s6n lluny
de no.saltres- i amb la convicció
absoluta i provad que ens assisteix
e! fervorós calor popular.
Ens é.s igual aquest nom dei cedista Vtllalonga, que cambó presenta a la catalunya sense Estatut,
com qualsevol aZtre. No és una qüestió de nonu. El problema és més
ureu i més profund. Es un proble·
ma de dignitat catalana i de sentiment democràtic. Una i altre .!6n
deaconeguts i burlats per la Lliga.
Con- sempre, cambó seguei:t venent
a! millor postor els ideals de Prat
de la Ríba i les quatre barres de
la .senuera que encara ostenta el seu.
Partit. Ahir, el millor postor /CJU la
menarquia. Avuí són les dretes vaticanistes que han falsejat la RePública i han creat la guerra civil

p~rar-so

'

UN GREUGE
MES
ga en les seves primeres

t"

l'ropes ablsslnles mari'I:B:1 ça" a1 rrom;""):Jer a

GUIO DEL MOMENT

a Barcelona. el senyor Ignasi
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L'estrany entUSiasme tnma COlumna de Veterans fn IOrtlr o&p a rAfrloa de ('Eat
(Foto. Urb!s-Press)
EL RAS SEYU~l ES L'AMO
DE TEMBIEN

Els comentaristes de ruerra recorden que els comunicats Italians
Londres, 20. - El corresponsal de han parlat repetidament de la supol'agèncb Reu ter, que segueix les sada dèfecció del Ras Seyum, mentropes italianes del front Nord, con· tre que ara s'evidencia que és el
firma que de la. re&ió de Makallé seu enemic més temut.
han sortit dues columnes amb direcELS ITALIANS ESTAN OBció a l'Oest; una altra columna ha
SESSIONATS PEL RAS SEYU~l
sortit de la re¡ió del lUont GundJ,
prop d'Haizien, en dJreccló al NordLondres, 20. - En relació amb les
oest.
informacions que es reben en aquesL'únic objectiu d'aquests ipmor- ta <'apital, transmeses pels correstanta contlnrents consisteix dirigir· ponsals britànics que acom,panyen
se vers la regió de Selos, amb la l'exèrcit Italià del front Nord, es
intenció d'encerclar el Ras Seyum, posa. de relleu que el Ras Seywn
que és l'amo absolut de la provincia constitueix una veritable obsessió per
de TemDién.
als italians, Hi ha indicis que l'esLa zona ocupada per les tropes mentat cap eUop, que posseeix nodel Ras Seyum és tota ella munta- dridís,;imes forces ben armades i
nyenca i extraordinàriament. abrp- equipades, ba intentat repetidate, a més de trobar-se a una ment un gran moviment envoltant
altura d'uns 2.500 metres.
per a tractar d'entrar en el territori
Per la seva part, les tropes del d'Eritrea amb la qual cosa es crea.general Mara.vigna, que operen a la ria una situació molt P'eU als conconca del riu Takezze, s'estorcen tingents italians de les avançades
a completar l'assetgament del Ras que podrien arrihar a veure'& atacats
Seyum.
per l'esquena.

EL RAS SEYUM ES DIS·
POSA A DONAR L'ATAC
Asmara, 20. - Noticies rebude.s
del front del Tlgré semblen Indicar que s'apropa una gran batalla
que serà Ja més terrible de totes les
lliurades des que s'inicià. la Invasió
d'Abissínia pels italians.
Unes altres lnlormaclons donen
compte que 30.000 homes del Ras
Seyum es disposen a atacar decidld.ament els invasors, convençut l'esmentat cap etíop que els italiana han
arribat en terreny favorable per a
l'acció etíop.
Unes altres lnlormaclons coinctdeixeu també amb les transmeses,
les quals parlen de la Jmminèncla
d'un atac general etiop al front entre Dolo 1 1\-ta.kallé.
Els etíops han fet entrar en acció
nombroses a-vançades que hostmtzen
const:rntment els italians, per la qual
caus..'\ s'ha disposat Ja sortida de
nombroses seccions d'askaris per a
batre els hostilitzadors.

EN El PROXIM ANIVERSARI
DE l'ASSASSINAT DE LAYRET

Londres, 20. - El corresponsal del
fCDaily 1\IaibJ a Addis Abeba diu que,
en contestar a una enorme multitud congregada davant et palau el
passat diumenge, que U demanava
que oo sortís de Ja capital, l'Empe..
rador digué; ctDonaré Ja meva sang
pel meu tron i per la lUbertat del
meu poblen. Balle Selassie féu aquesta declaració a l'acabament. d'un
banquet donat a honor de l'exèrcit
del dedja.zmacb Getaehous, que acaba d'arribar d'aquella capital per a
dirigir·se al ¡ront.
Durant e banquet, l'Emperador
es reürà a un petit pavelló, on con·
tereneià amb Getachous J et príncep
hereu

D'UN ARTICLE DE LLUJS COMPANYS
meus de Catalunya, recordeu-vos-en. D'aci a pocs d.les
es compliran anys de l'atemptat infame 1 heu d'anar al Cementiri lliure
a dipositar fiors a Ja tomba del gloriós precursor. Perquè Layret fou un
nacionaliBta convençut 1 un republicà integre.
Aquest a.ny jo no hi podré assistir. Fou el meu mestre, el meu germi\,
el meu cap. M'estimà tant. que sento remordiment per no merèixer-ho.
Porteu-U uns ramells per mi, gravant-.hi el meu nom.
I no oblideu que al pis de dalt, a la via 1mmediata superior, es troba
la tomba de 5alvador segui. Reposen un molt prop de l'altre 1 són a
al pat.s.
En aquesta llarga carta de greuges dalt. al cim de la muntanya...»
que Catalunva ha de presentar un
dla a la Lliga, podem ajegir·ht avui
UNA EDJCIO EXTRAORDJNARJA DE LA HUMANITAT
aqueata del nomenament de VUlaEl nostre diari prepara per a la data de l'aniversari de la mort de
longa, COOperació vergonyosa d'un Layret una sèrie interessanUssima d'articles de Llui<t Companys, Ventura
Partit catald a la suspensió de l'Estatut i al manteniment de l'estat Gassol, Joan Lluhi. Joan Comorera, Martt Barrera, Pere Mestres 1 Mart1
Esteve. També ha. escrit un magnlfic comentari a la commemoració l'Ud'e.tce1>Ci6.
Tot acaba, però. La carta de greuges lustre escriptor Gabriel AJornar.
tindrà un dia el &eu punt final. I
L'ACTE COMMEMORATIU DEL DJA 30
homes estim<1ta i dignes sortiran a·
quen dia de les presons espant~oles,
«El Comitè Pro Institucions Francesc Layret. s'ha vlst agradosament
amb el cap alt i la dignitat intacta ... sorprès per una. multitud de lletres de diferents indrets de Catalunya,
que s'adhereiXen al piadós record que tots els anys el Comitè dedica tJJ
gran repúblic Francesc Layret, en l'aniversari de la seva mort. l que euguany secundant la noble 1 generosa iniclat.iva de l'honorable Lluis Companys esdevindrà. en un veritable homenatge pòstum.
Hom anuncia la tramesa per al dia 30 de flors de muntanya 1 de ciutat, flors que el Comitè 1 les organitzacions que l'honorin acompanyantlo dipositaran damunt les tombes de Francesc Layret l Salvador segui
els dos genero..~ lluitadors que vessaren llur sang per o. una millor Jwr
~lléres, 20. - Es declara que 27
social.
!e úl dats laboristes triomfants en UclaTotes
le6 adhesions poden enviar-5e al secretariat del Comitè, Ate• times eleccions han estat linan!>els Trade Unions. D'aquests, neu Enciclopèdic Popular, carme, 30 1 a l'Ateneu Polytechnlcum, Alta
de sant Pere, 27, on es facUltaran tota mena de detalls.J
wputat.¡ tóo mlnairee.
11 ... Gennans

!RENTA-QUATRE DELS DIPUTATS LABORISTES SON
MINAIRES

Cts•.

,

UNES PARAULES DEL NEGUS

un home de seny, neutral, per
• • •
l'home que - en dir de la premsa
Afirma La Veu de Catalunya que el nomenament del senyor Vila.
neutral - ens convenia.
llonga ~IDa estat ben rebut a la nostra terra.» A la terra que tenen - i en
Ara ens governarà un polftfc, un
tenen moll<t- els directors i els seguidors de la LUga Catalana, no direm
pol!tfc per partida doble.
que no. A la terra catalana, a Catalunya,
pot satisfer-la l'existència,
Nomis perquè els nostres lectors baldament sigui transitòria, d'un càrrec com el de governador generaltinguin esment de la cursa del rt~ proveït de Madrid estant, aliè a l'Estatut de l'Autonomia.
dícul a què està engegada La Veu,
Encara que el senyor Vilallonga, a m~s a més à'éuer català de Va.
U divulgarem el següent: El geator lència, Jos personalment i pouticament
millor hotne del món, la gran
Vallès se'n va als pobles - diu el majoria dels catalans f la totalitat del.s catalanistes autèntics no consf..
diari Zligaire - per a dfr a la gent derarien plausible ni agradable que hi hagi a Catalunya un governadcr
que s'ha acabat el cattquisme. Que
general que, per la forma del .seu nomenament f per moltes de les sevt.t
VallèJ ~s un pelegri. de la verita...
facultats, ve a ~sser un quàdruple governador civil.
(Passa a la pàslna 7)
A. ROVIRA I VIRGILI
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EL «DIALECTOl>

ELS DEU

MJL ETIOPJCS
QOE OPEREN A LA FRON•
TERA DE LA SQ)tALIA
lTALJA.'iA
Barrar, 20. - Són d.i\'~ els periodistes estrangers que ban pogut
compro\>ar personalment la. marxa
cap al sud d'un exèrcit de 10.000 bomes a. les ordres del 44dejazmachn Abeba, germà del Ras Desta, el qual,
com és sabut, opera a la frontera de
la. Somàtia. Italiana, prop del terri·
tori britànic del Kenya,
Un periodista va trobar l'esmentat
cap quan se n,anava de Diredaua a
Harra.r, Diu que Abeba marxava al
front de combat. del sud amb 10.000
homes que marxaven amb pas lleu
cer, a uns cinc qullòmetres per bora.
Els soldats ca.nlaven cançons bèH.iques i dona,-en crits patriotics. Llur
entusiasme era extraordinari. Ana\-en ben pro\-eïts d'armament moder.
n1ssím i amb abundància de muni-

(Passa a la pàsloa 8)

I

)

-

Em sembla que no ens entendrem ...
(Per Nello)
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Aquest numero ha estat v1sat . per la censura

la humanitat
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TEAIRcS
Avui, a lea 9'15. INAUGURA-

OIO DE LA TEMPORADA. La. llegenda cussa en 4 actes;

-

LA CIUIAT INVISIBLE
DE KITEGE
per la célebre Companyia. l ball
rus. Mestre dlrector: STEIMAN.
Disbabtc, presentació dels célebres artistes Aranci - Lombar·
d1, Falhant, Batl!SIIB, l>lluua..uFont, Grantorte. Gubiani. Mes·
tre dm;~cLor; PODl\.STA. L'òper a

LA FORZA DEL LJtS I INO
9 decorats nous. Diumenge,
tarda: LA CIUTAT INVISIBLE
DE KITEGE - Dimarts: FUNCIO o·HO.MENATGE a la memòria. del plorat mestre GRANA·
DOS. - Es despatxa a comptaduria.

Principal

Pala ce

Deo.1t.l nit, a les 10'15. Presenta- .
cló dc a COMPANYIA de la genial primera actrl u

MARGARIDA XIRGU

amb l'estrena per aquesta Com-

panyia de la tragèdia andalusa
e1. tres actes l set quadros, de
Fredeno Garcia Lorca:

BODAS UE SANGRE

Protagonts~oa:

MARGARIDA XIR·
Bocets de decorat l tl¡ur!ns
de .tosep Caballero. Set decorats
nous realitzats als tallers Burman. Iliustractons mus1cals escollldea per Garçla Lorca. Direcció
ari.Lst.lca: C. Rivaa Cheritf.

cu.

,-

I ~TEA IRE HARCEl ONA

1:.

DIAl

Comoanvla
ARTIGAS CO\.LADO

Avui, tarda, a les 5'15, 2na.
presentació de CATERINA BAR·
CENA amb

PIGMALION
- de Bernard Shaw
Nlt, a les 10'15:

NUESTRA NATACHA
grandiós èxit de Casona,

GRAN TEATRE ESPANYOl
Comoanyla dt comidtes valen·
cianes dirislda Dtr PEPE ALBA

l'

Avui, tarda, a les 4'30. Entrael& 1 butaca, 1 pta. 4 actes. El
monumental cartell del diumenge:
ENCARA QUEDA SOL A LA
TOR RETA

ELS ESTUDIANTS
Nlt, a les 10'15. Entrada 1 butaca, 2 pts.:
EL LLENGUATGE DEL TABACO

ELS ESTUDIANTS
L'obra apoteòsica de les rialles

.- -- .

T.F-a-Tlr~--N -0-ú
·=Divo
.....barlton:
""""'"·""'··
~... ,r. ..
PAU HERTOGS
Avui, tarda, a. les 4'30. ReapariCIÓ de l'eminent divo baríton
PAU HERTOGS
EL DUO DE LA AFRICANA
p er Matilde Martin, Joan Arnó.
Per 1ra. vegada en matlnée de
tarda en dit\ 1e1ner - L'èxit apo.
teòslc del mestre PADILLA:

La Canción del desierto
NIT, a les 10'15: UNA MANCHA EN EL HONOR l

La canción del desierto
triomf Indiscutible de Pau Her·
togs, Glòria Alcaraz, Matilde Mar·
tln, Anton¡ Miras 1 altres artistes de la tarda - DEMA, divendres, tarda. Debut de l'eminent tenor Emili Vendrell amb
LA DOLOROSA.

TEATR E NOVETATS
T E A T R E

C A T A L A

Comoanr ia NICOLAU • MARTORI

AVUI, DIJOUS, a les 5. ESPECTACLE PER A INFANTS. La rondalla escenl!1cada en 3 actes l 9
c¡uadros, de Josep Ma. Folch i
Torres:

UNA VEGADA ERA
UN PASTOR

Protagonistes: Pepeta Fornes I
Pere Venta nrols. - Nl'l', a un
quart <t'onze. L'èxit grandiós de
Lluls Elias:

Amalla, Amelia i Emília
FLORIT

Nit 1 cada nit:
AMALI/', AMELIA Y EMILIA

OLYMPIA
TEMPORADA OFICIAL DE CIRC
EQUESTRE
AVUI, DIJOUI:l, TARDA, 4'30 I
NIT, A LES 10
SENSACIONAL ESTRENA DEL
QUARl' PROGRAMA
que acLuarà bOiameut 12 dies
18 GRANS DEBUTS, 18
4 hores de continuada alegria, 4

72 ARTISTES, 72
TB E GEORGY'S, antiJ)O(Ustes
amb escala J<.pon~.;a (Nou a Bare~! ona¡ - MI:;S MAEKERS, bclli:.slllla cont.oroiOnlSta. per !Jl·imera vegada a .tlarcelollü - 2 BRUN·
lf ER~. ollwpi<:s en pcde.;r.al (per
pnmera ve¡¡alla a .~:.:;panya¡ _
&;HOCOLATE and Co., l'unte
clov. n UCiórC del mon - 4 MIRAtf·
DAS GI RLS, en.tociOllD.Ilt acte
aen - HloLIAS, lt;S aven ~urtll> d 'un
tJ;unbrll:ita - CAPITAN SMITit,
sclliiaClon¡¡t at.r..c~o10 el" a:r"n emu.
cto. UU1C que uetura eula1re un
Ob\b cie CJ.no - 4 RASTELLIS,
acrobàtics com1cs 11.1 llit ela..t1c TROUPE BRADFORT, doble pern " gran altura lper prunera
Vt:¡¡.;,da u B:ucclona) • MUTTIS
SJ,OS. hun10rl!;te.s ang!esos amb
el seu cèlebre acte &El hombre
que se cae» ¡nous a liarcelona) HOWARV fUHCHOLS, l"llome de
leo 10 mana 1per prlnlera vegada
a E&p~>nya) - MALENAS, amb ell>
seus cmonos~ am..estraw, - POM·
POFF • THEDY, Nabucodonosor·
(;Ito • Zampabollos, els 4 cAsOb•
de la rialla - LES 8 BEN BEHEE,
celebre t1oupe ab1s;:;ma de sal·
t.allora 1pel' primera vegada a
~arcelona¡ - OSAKA, acte UJ!i.gla
Ja~,>Vuesa Cie l;.utastica pre.;enta·
CIO. - AVIS .L.Ml'OH1Atfl : A cau.
sa dll ld grau d1me ua16 de re~r
pectaclc, "'" tUUCIOU8 COLUençanw amb n¡:orOQJ. puntua..uç¡¡' a
le& 4 ~ de ta ~.<U"da 1 10 nit. &:> de..patxa aJS Centres de Locautaus amb tr~:.. d1e.. d 'antlctpacl6

TRE

Ningú com Margarida Xirgu ba.
d onat al teatre a Espanya Ull més '
gran prestigi, una més gran dlgmtat. Heus ac1 per què el públic no
manca, cada dia amb més Jervor,
amb més admiració, a le:; seves representacions. El nom de Margarida
Xirgu al teatre espanyol és garantia de dignitat i de bellesa, d'art
pur. El nom de Margarida Xil'gu.
tan alt en la dramàtica contemporàuia, no necessita adjectius, .lQuests
adjectius que han perdut valor perquè els hem prodigats massa, lma.8·
sa lleugerament. Per al públlc intelilgent n'hi ha prou amb dir Marga.rida Xirgu.

recció de Riva.s Cherlf, tan plena
de lucidesa - posa les obres a escena, tan sols cal dir que de cBodas
de sangre», la Intensa «tragèdia andalusa» de Garcia Lorca, hom n 'ha
fet cinc assaigs generals: decorat,
actors, maquillat, vestu.. :i, llums,
música d 'escenn, etc.
Heus acl com ens expliquem la
perfecció de les pruneres r epresentacións de la. companyia. que a.cabdilla Marga.rlda Xirgu. Caldria qu~
fos seguit aquest bell exemple de
r especte a l'autor 1 a l'obra, d 'absoluta devoció al teatre.

La creadora de cYer-m.u es presenta demà divendres al Principal
Palace e.mb «Bodas de Saugre», de
Frederic Garcll\ Lorca.
Per a donar una idea del fervor
de la cura, de la intelilgèncla amb
què Margarida Xirgu - sota la dl-

Companyia

TEATRE VICTORIA
Avui, tarda 1 nit; dissabte i diumenge, tarda I nit

EL

ABANICO
JAPONES

per A. MARïiNEZ, M. T. KLEIN,
M. TORNAMlR~ ~ MAYRA~
J. MIRET, V. APARICI, M. CID

TELONS CURTS
EL Bt SEMPRE TRIOMFA
DEL MAL
El passat dimarts Martinez Olmedilla estrenà al Muñoz Seca de Madrid la comèdia «l'tfi vida es m fa».
La protagonista d'aquesta 001nèdill
- sP.gons l'autor, ualta oontèdia» s'anomena Elisa t ~s ! Illa. d'una distit~gida jamflia arruïnada. La vida,
sempre implacable amb els dissortats, posa a prova Elisa t lt prepara
un parany perquè deixi d'~sser bona,
però, l'honestedat de la noia Ja que
salví tota mena d'esculls i satisfeta
d'haver vençut el Maligne endega
les seves passes pel corriol de la vida
al jtnal del qual l'espera - assegut? - el B~.
No ht ha dubte que l'assumpte és
torça. original. I nou.

TEATRE VICTORIA
Avui, tarda 1 nit; dissabte i diumenge, t'lrda i nit

EL ABANICO
JAPONES
per A. MARTINEI, M. T. KLEIN,
M. TORNAMIRA, a
MAYRA~
J , MIR ET, V. APARICI, M. CID

AMERJCA, MIRALLET
DELS COMEDIANTS
L'actuació de Margarida Xtrgu al
Principal Palace durarà fins el dia
6 de gener. Després, ~s fàcil que marxt cap a Amèrica.
Són molt temptadores les ojertea
que li han estat tetes.

EXCELS

Avut, dijous, en FUNCIO 011: ~
PRESENTA l'apla.udlcta ea~~
I

. .-

I

'

~ ~~

b ·'
f~

' J.·

'I •

,

DIAI DE ARTIGAS·
COLLA DO
Avui, dijous, taroa: PIGMALION
Protagonista: CATALINA BARCENA
N~: NUESTRA NATACHA
Protagonista:
JOSEFINA
DIAI
DE ARTIGAS

i , t
.__...,.._ _.,,._..,.___..._.__ _ _ _

' l, •

'

sions d'Art Espanyol a càrrec de la
companyia Manrique OU, una festivals infantils 1 grans vetlladea de
box& 1 de ccatch».

res a ter. Per a ells, tot el ~ue no
p orti el segell madrileny no te cap
valor. Al meu entendre, aquest crtten és molt provincià, però, que bl
voleu fer sl la mentalitat dels nostres empresaris no dóna per més!
Actualment estic musicant una
òpera en un acte i tres quadros, el
llibre de ls. qual és original dels dos
exceHents escriptors, Joan M.• Soler
l Enric Godó. Un llibre d 'extraordinària envergadura l d'un dramatisme que arriba fins a la tragèdia.
Aquesta obra l'escric sense presses I
ll dedico els moments més serens de
. la meva vida.
Tinc enllestida una opereta en
t.res actes, llibre de López de Haro
l i Gómez de Mlguel, titulada «Toda
tú para mí». I una altra opereta en
dos actes, «La princesa se ha fugado», origmal de J. Dàvila i F. Erdozaln, dos autors inèdits que jo he
descobert.

I

I

RAMON FERRÉS
Treballar? Molt, però, pessetes, po
ques. Per a aconseguir guanyar pessetes, els autor~ d'acl cal que anem
a viure a Mà.drtd, e~ donem importància i exigim pnm.es exagerades.
Aleshores, potser, els empresaris àe
Barcelona ens tindran en un altr~
concepte 1 ens serà possible poder
estrenar. D 'altre manera., no hi ha

I

Aquest estiu he mus
. !cat cinc pellícules i Jos sainets i per per al nostre volgut teatre llr1c català tinc
gairebé enllestida l'obra bomba que
aixecarà l'esperit patriòtic de la nostra terra. Aquesta obra, «Terra heroica», és de Lluis Capdevila. Sl amb
aquesta obra assolim un èxit _que
l'assolirem-, veuré realitzada la
Ulusió de tota la meva vtda, o sl·
gul, l'enlairament del n ostre Teatre Liric Català.

toR

BAR DANCING

-

Margarida Xirgu
Els nostres músics treballen
o la dignitat en el teatre
I

GRANITO
• · amb la seva original orquestra

MARIMBA

N UA~a~la~, re!~c!óNdeDO
HERMANAS TORRES
ELOISA ALBENIZ

Tote ela dies de&de les 11 Dl
sortida d'espectacles
t, 1

GRANITO MARIMBA
Una de les armes que
amb preferència utilitzen les dretes contra la
premsa d'esquerra, és la
coacció a l'anunciant.
Per a contrarestar-la,
cal que els lectors de
LA HUMANITAT donin
preferència, en fer. les
seves compres, als esta·
oliments i productes que
s'anuncien en aque.st
diari

POM PEIATEATRE MUSIC . HALL
EL MlLLOH CARl'ELL· -

amb la Coraudable •

DEMON'S JAZZ
Orau

é&J~ C1t

BLANQUITA PEREIRA
Trio ZIGANI SPASSOWt
Colo&aal atracció coreo&ràfl
Eioectacle nou ala noe~;r8101

uceoarta

-

HOLLYWOOD
BAR DANCINQ
CABARET ARISTOCRATIQ

PREMI PELFORT

DEMON'S JAZZTrio ZIGANI SPASSOWI

L'Ajuntament, en compliment del
ATRACClO MUNOlAL que fou acordat en sessió del dia 9
Rtaerveu la taula
d'octubre darrer, eu virtut del LleCada nlt, ij()ntdes d espect&Clea
gat del senyor J osep Pelfort a favor
Grana restat t!Ju les •
<:lo la ciutat, obre un concurs entre
alumnes procedents de les Escoles
Normals de Mestres de Barcelona,
per tal de subvencionar amb la
---.,.... ..,. .. __
CIRCOL VALENCIA uEL
quantitat de 5.000 pesetes cadascun,
TURIAu
per als dos que r euneixin, a j udici
del Tribunal, les condicions que s'inAquE:sta entitat ha organitzat un
diquen, perquè va.gl.n a. estudiar insfestival teatral per al dia 23, distitucions pedagògiques a. l'estranger.
sabte, a les deu de la nlt, al seu esAquest concurs es regularà subjec- LlCEU. - Nlt: eLa Ciutat invlslbl A
tatge social, carrer del Setge, 18
Klteg:t.
e "'
tant-se a les Bases publicades al NOV.t:..L'
(P, S.) al qual el quadre escènic
ATS. - Tarda.: cUna Vegada era
cButlleti Oficial de la Generalitat
d 'aquesta entitat posarà en escena
~ufaa:.tor•. Ntt: cAmàua, Amèlia 1
de catalunya», del dia 18 del mes en
les d.ivt>rtidissimes comèdies valenBAtl.l.:ta.ONA. - Tarda· cP!gma¡¡ó11
curs.
cianes «Tu tens pare» 1 «Nelo BaNI~: c.Nuestra Natacha;.
•·
cora». Es convida t.ots els centres 1
ESPANYOL. - Tarcla: • Encara u
sol a la torreta:t, cEla estu~ e<!a
aimaats d el teatre valencià.
Nit : cEl llenguatge del tabaco• n~
AGRUPACIO
ESCENICA
et;tudiants:t.
'
11ENRIC LLUELLESn
NOU. - Tarda: cEl Duo de la A!rtcaAquesta agrupació posarà en esna:t, eLa canclón del Deslerto:t Nit·
c.Una mancha en el honou, eL~ can;
cena el proper diumenge, dia 24,
clón del Desierto•.
al seu estatge (Cabanyes, 60 1 62)
POLIOitAMA. - 'I'ou-da 1 nit: cLluvla A
decoracions 1 la casa «Modes Cal.liJoo,
..e
la magnifica obra en tres actes,
~istrós~t confeccionen luxosos vestuaROllí~. - Tarda 1 nJt: c.Amon.
original d'Agustí Collado, que porta
ns.
OL~MPLIA. - Gran programa de Ctro
per t itol «La Bohèmia Trista».
TEATRE COMIC
El mestre coreogràfic 1 formidable
Eqüestre.
uENLLA ... n
Més de setanta boniques artistes ballari Nicolàs Pitcher ha muntat
COMI C. - Demà, estrena; cMUjeres <!e
tuea:o:t.
Aq,1esta agrupació ha organitzat estrenaran la nova revista en dos bonics ballables 1 brillants evolucions
Seguint el pla de divulgació moper al dia 24, a la tarda, una selecta actes 1 vint-I-tres quadros de Gon- que fiU'Illl resaltar d'una manera ex- torista que té establert l ~...nstitut del
reprt>scl'!tacló teatral, en la qual serà zàlez del Castillo 1 Muñoz Romàn traordlnària a l'escenari d 'aquest Pa- Motor per a la formació de mecàestrenadll l'obra en tres actes 1 en amb música del popular mestre A- 1au de la Revista, la nova obra «Mu- nies, ba organitzat per al proper AMEI.UCA. - cRumbo a! Calro:t, cAmor
de madre1, cCaballeroe <!e capa 7 ea·
vers, originnl de Josep M. Castell- lonso, «Mújeres de Fuego».
jeres de Fuego!. A l'estrena de uMu-¡ dl;wnenge. dia 24, una conferència
pada:t.
Les figures principals de «MujPrf'S jeres de Fuego» assiStiran els seus publica que sobre el tema: cDefec- Al'"'r.k.l>, - &Dejame soll.ar:t, c.El correo
nou. «Camins d 'amon, que ha me
,
.
,
tes,
Averle.s
1
posta
apunt
dels
morescut 1 elogi de tots aquells que la d e f uego» SÓ n les suggestives vedet- au t ors 1 1 orquestra serà ding da pel tors d'Explosió», pronunciarà el prode Bo~ay1 , cuna clama 8ln l&uaa.
AClUALll"A.l'S. - .Reportat¡;es, &vasU.
coneixen tant per la seva vigorosi- tes Mapr. Cor tès, Tereslta Moreno. mestre Alonso.
fessor dc motors i director de l'I nsl c.Ea horror de la guerra•.
tat com pel llenguatge fortament Isabel NaJera, Elva Rey i les bonititut, Josep Maria Esteve Botei, al ARNAU. - cC!en dialo:t, cEl d.la que me
realista.
quleras:t.
ques tiples Francesca Campos, RosiGRAN PRICE saló d'actes de l'Ateneu Obrer de
S'han fet importants r eformes a Barcelona, carrer Moncada, 12, a Al>.LVtl.IA. - eLa UJtlma ceremonJa;t,
En ls mateixa sessió serà estrenat ta Ortega, Isabel Molina, Mary DarcLa dlaoa del tuego1.
el poema per a infants, escenificat son, Raquel Bueno, Berta Sàncbez, la magnifica sala del Gran Price, la les onze del mati
AVI.l;GUOA. - eLa ruc¡;re d1vorciada.».
Promet interessar dita conrerèn- UA.R!...U.O.NA, - eLOI> m18Lertoii de Pa
per Miquel Nomen, que porta p er Maruja Sanchiz i Marie. Pérez, les qual ha estat convertida en UQI\ de
celebrades actrius còmiques
Rosa les millors del món per a :represen- ela tota vegada que el senyor Es1Ls~, cAàorabu,., cEttopia:t.
titol «El Jardinen.
Hemàez i Maria Portlllo i les tren- tar tota mena d'espectacles.
teve Botei, es promet rn~trar la 80ti""-\lL. - cEl correàor àe Marathon:t,
.
.
.
.
seva dlsertació amb matenal didàccl'olvorilla:t l cEl joroba.àO:t.
ta-sl5 din~ques «Còrruco Girls».
La sala ba estat degudament deco- tic que u permetrà desenvolupar els BOl>I.:U. - cTuranuot», cCuando el dla·
En <iMuJeres de Fucgo» també hi r ada 1 s'ba instaHat un nou enllu- casos de mena pràctica que presenblo aooma».
PU·
prendran part també els graciosos menat, que permet donar al local tarà sobre els defectes, la seva lo- BOllil:M..lA. - cAmor de maàl'e:t, cDonde
mcnoa &e plcnt¡¡u, cProtanaclón.t.
actors còmics J osep Santpere, Ignasi aspectes fantàstics amb policromes calització 1 posta a punt de les parts 6ltOAlHVA~.
- cC!en d!as:t, cEl CUa
Leon, Manuel Alares, Alfons ArLea- tonalitats de color. Ultra això, la tri· mecànica, elèctrica i carburació que
c¡,uo me quleras:t.
ga. Zenón Pedrola Baby Alvarcz 1 buna escenari també ha estat m ag- integren un motor.
CAo.JJ:rOL. - •Don Qulntln el Amar·
gao:t.
GI..Ínier
'
'
nificament decorada 1 ja ba comenLa. Junta de Govern de l'Institut
La p~esentació de «Mujeres de fue- çat a funcionar la calefacció.
d el Motor, invita a totes les socie- (..A.a.ALUNk'A. - cMaàl'e Alegrla:t.
tats 1 persones que directa o lndi- CW. .u uc. - eUn secuestro aensaclo
go» constituirà un magniflc i fas..
Entre els variables espectacles que rectament puguin interessar-los els
nnl», «Granaderos del amou.
tuós espectacle, puix que Morales 1 l'Empresa d el Gran Price es disposa. coneixements pràctics sobre motors COI..l::Ot.UUl. - d'wole.:a OOU<l.U.
COIIUAL.
cLos mllltenos de Palli»,
Asensi pinten vint-i-tres magnifiques a presentar, cal r emarcar unes ses- d 'explosió.
c.1$uque sln puerto.t, cConoce a W
nJJo:t.
OlANA. - cl..OII M.bt:rables:t, cMadame
Hutu"flaY:t, c'l'U sen.a mta••
El-iTt::NÇA. - cOJos carlñOI>O&:t, cNocbea
de Broodwan, cDiez dula mJllo!UrllU
hS&>.LAI. eLa aombra de Lli cludat,
cVlllJo de placeu, cEl secreto à8 Ulla
Lhlrla, 115. Telèfon aun
vida».
Sessió continua. Seient UNA PES~~...,...;:;wK. •Ju.Ueta compra W1 bl
Tel. 14544. Avda. Pta. Ansel, 11·13
Avut tarda, a tell 4 1 nlt, a
Avui, tarda, a les 4 t nlt, a
JO», d'lo me mates:., cm lobo:t.
SETA: NOTICIARIS, DOCUMEN·
les 10:
1e11 10:
F•l..o.~.LA.blO ,- eLa venus ne¡;ra:..
LAS HIJAS DE LA PORTERA
SEMPRE EL PROGRAMA MES
TALS, VIATGES, etc.
l'LOttWA. - cEl dia que me quleras•
ATRACTIU
(Solament tarda)
1• t..•tl.NA, c!.a viuda alegre:..
TARDA, 4 JO. NIT, 9 '45:
FOC NOU. - cS!empre en ml coraz.ónt
per In simpàtica Shirley Temple
EL JARDIN DEL MONASTERIO
c.Amor
de
madre:.,
cRumbo al CalrOt.
(documental) BEN BERNIE 1 la
oer Pau Horbiser
GOxA. - cEl dla que me quJerast
seva orquestra amb la d!vertlda
comèdla musical:
• "hwopia», d:!l secreto de una v1wu.
CUANDO EL DIABLO ASOMA
UttO>. - c.l:ianta Jua.na de Arco», cUna
per Joan Crawford i Clarl< CaEl
local
dels
B!'ans
oroB!'amu
c1a~ sill l¡¡uab, cEt!opia•·
ble - PREU UNIC: 1'50 ptes.
Contínua. 4 tarda, a 12'30
.. "
El meravellós f!lm amb tecnlcolor
Kt.U.l>AAL. - cJu.Ueta compra un bljot
Avui, estrenes:
ORO EN LLA·
cA.uora y elempre».
MAS (Will Boy d. 4 1 9·20); UN
LAII::"J:ANA. - cClnemanitu, c.Las tron
PAR DE DETECTIVES (Edmund
Creta Garbo amb el seu gran èxit
teraa del amor:t, cBronca en la ra
Lowe í Victor Mc. Laslen, en esdiO:t.
panyol, 5 1 9'20); LA ALEGRE
Gl.nJol, 3 (Plaça del Teatre)
MAlU!'OA.- cCena a la8 ocho», cse ne
DIVORCIADA (Ginger Roseu i
versió anglesa. DIUMENGE
Telèfon 17431
ccslta un proLectou, cSeamos opttmli
Fred Asta ire. 6 '20 1 10'40).
MATINAL 10·30. Despatx de localiPassels de Gràcia, 86 • Tel. 76988
tas• •
tats numerades oer a la seas1ó de
Totea lea tardes 1 totes les nite
1\LUA:;STIC. - cAaegure a llU mujert
d1umenu, tarda, a lea 6. - DINOTICIARIS FOX MOVIETONE
cEl secreto de una vidal, cPor W1 ml
actuació de
lluns vinent. UN ALTRE ESDEFRANCE ACTUALITES
llóu:t.
VENIMI:;NT: Claudette Colbert
Servei especlal de les nostres
1\lA.t~l<LMD. cSuceà16 una veu. ·"'
en el seu millor tum: EL LI RIO
aaènc!es lntormatlves
NONUMENTAL. - cOJoe c:ar!AOS06t, ,._
DORADO Gustau Frohelich
Darreres noticies de la guerra
modo
de
aman,
cDoble sacnnclot.
amb
els
seus
en el filin U. F. A. : BARCAROLA
!talo-et! op
MJl>l~.U.. cMeloCila. de Prtmaverat
Avui, tarda, a les 4. Nit, a les
POR LOS MARES DEL SUR
c101.1
d~.;u;,.,
c.El
Illa
que tu ma qule
10. Gran èxit de Jonfína Baker
Un meravellós VIatge musical de
UòS:t.
Renovació cont!nunment del suaen la comédla mUSical:
Warner Bros
MULHJlAL, - t.La tlota celesLet, clJ~
gestlu programa. de balls moderna
VELOZ PONNY O~ BUDDY
av.,u~ura eu PoloDla:t.
La celebrada artista
Dlbuu;os anlmat.s de Warnor Bros
l'llJltlA.
- cQue Uo mas granàe», cVIA
La mt.xlma emoció de l'any
amb Jean Gabin
jo <1e placeu, dOO dlllll:t,
SUCESOS SEHSACIONALES
Dem~. nlt, ESTRENA: CASTA
CA P I T O L:
PAlttO>. - cBaJo el mar de corab, c:&l
la Inimitable parella
DIVA, per Mar tha Eggerth.
Camera Tlmlls
velo plntado:t.
El film que ha emocionat
Avui, sessió continua de 4 a
PA'lHE PALACE. - cOro en llanlJIS••
Amèrica
12'30: DON QUINTIN EL AMAR·
cUn par de deteCtives», eLa alegtt
creadors del BOLERO de RAVEL
GAO, per Al!ons Mufloz 1 Ana Ma.
Actuació, a la pista, d'altres notaCustodio; ENEMIGOS INTIMOS,
dlvorcla.da:t.
per J aclt Hou I Edmund Lowe.
PlUNUPAL. -.Que tJo mu granue•
bles artistes
cl>l lantaama del conventot. cEl tl
Un espectsclo modern 1 de bon ¡uat
EX C E LS I O R:
Avut,
demà
1
totes
les
tardes
1
nits:
Avui sessió continua de 4 a
PJ!~~- CINl:iàJ.A. - Noticiaris, aevtsttB 1
12.30: JULIETA COMPRA UN HI la ~~<:,¡oua p..rt del !llm de Ja Grall
JO , en 8$panrol, per Catallnn &rPl. Urqulnaona. &. Telèfon 21866
Guerra, úlombres olvldadobt.
eena J LlUIS Alonso; NO ME MA·
1
els
seus
Ri\i\WLI::S.
- f.El velo pl.ntaàO», cJ&Il
TES, en espanyol, oer Mapy CorSessió continua. Tarda, 3 30,
Avui, diJous, tarda, de 4 a 8
l!òy.e:t.
te~; 1 P1erre Clarel; EL LOBO, per
(sessió contínua). Entrada 1 pta.
6'30, 7'15. Nit, a les 10: NOTI·
bA VOl{. - Uevl6tea, NotJc1ariS, SUCCCò
Bob ~:!tele 1 DIBUIXOS.
Darreres dels dos sorollosos èxits:
CIARI FRANCE ACTUALITES IJ06 IOJlSiiclOnals.
VARIEDADES HEGRAS (musical
COMTAL:
SELEC'I'
Cll'llnlA. Repoñat¡e$• Ac
UN
HOMBRE
DE
ORO
Warner Bros);
Avui sessJO continua de 4 a
tua.Utata, cEl .cereta de una vld&:t· 01
I
12·ao. LOS MISTERIOS DE PA•
S~lAR.l'.
cEl
dia
que
me qwe111.>t. •
RIS, en espanyol, per Henry Rop~eacuto a ml es~•·
..b
llau; COHOCE A TU HIJO, per
per Claudatte Colbert, l'InoblidaSPLENDW. - cUnn damA SID ¡gil '
Jack. Holt; BUQUE SIN PUERTO,
uer Tela Tachal
ble protagomsta de
SUCEDIO
A..-ul,
dijous,
tarda:
TABOADA
eLa novla alegre», cFt.cU de amar~~••
per Gené Raymond 1 Nancy Ca.UNA NOCHE. - PREUS: Butaca.
Nit a les 10. ESTRENA sensa.TEODORO contra SALSAMENDI TALlA. - cEl fantasma del con-re
aoll 1 DIBUIXOS.
tarda 1 nJ~. 2'50. A les 7'15, 1'25
clonaÍ.
cUFlLMS• presenta la
ALBERDL - Nit: ISIDOM - mARcRumbo
al Calro:t.
cSe ne
Ptes. Impostos inclosos,
W AL K Y RI A:
superproducció:
LUCEA contra GABRIEL - ALDATRIOiii.F. - c.Oena a Jas ocbo:t,
opiJ
Avui, oet;Sió contlnua de 4 a
ZA.BAL.
~U.
un
proteetou.
cSeaiJ1M
12·ao: EL HOMBRE QUE VOLVIO
mia
:.U.
POR SU CABEZA, per Claude
1EJ:I.i,U.O.' - eLa aombra de la duaa••
Rains; LA LOTERI A DEL AMOR,
cHlO dlu•, cQu6 tJo mà8 grandet .
en espanyol, per Lew Ayres 1 Pat
TIVOLJ. - c.El malvada carabelt· coro
Pntterson. VALSES DEL NEVA,
tJRQtJIJ\AONA. - eLa pequeéa
per Paul Borblger I DIBUIXOS.
Foaar del Cinema Nacional
ncls\:t.
uJe! •
A L I A H C A (P, N.):
VLI.OI.
- cAlma Ubre•, cUna Dl
(Passeig del Trlomt, 14)
0
AVUI,
cont1nua'
tard~
a
12'30
CONTRA EL IMPERIO DEL
v~~d~~·-·~~ !~entura en Potonl••
Grandiós èxit 11o la superproducCRIMEN. per James Cagney: EL
cCuando el dlablo a.soma».
Avui, tarda, a les ' 1 nit, a
voh·l6
cio nacional.
HIJO PERDIDO, per Lula 'I'renles 10. VARIACIOHES ECUES·
WALK\'KJA. - cEl bombre qelue Ne••••
lter; OJO POR OJO, per Buck
por
11u
cabeat
,
cVtJ.ses
d
TRES
(Documental>;
PARA·
Jones; NOTICIARI FOX I DIDUI·
MOIJHT HEWS Ho. 11 (ReVISta);
eLa loteriA del amoro.
b.OID
xos .
per Raquel Rodriao. Ann Leyva
EL HOMBRE DEL TRAPECIO (dl·
XILE. - cTrlàngUlO e1e !uego•. ~uJJe~
Avut, dli:>ua. tarda, a lea quatre:
1 Gaspar Campos.• Bores do probuix de Popen> I
bre que volnó por su cabeza:t, e
Jeccio. 4 10 6'20. 8'15 1 10·40 A
PartJ.t a ceata: ROMAN - NAV&Roompra un htJo•.
més: PASAH LOS GITANOS
RETE l l contra FIDEL - CBIQUI(Sir.etcb mustcal en colors¡ 1 WATO ERDOZA. - Nlt, a lea 10"1~ :
TERLOO (dibuixos) NOTA:
Partit a pala: IZAOUIRRB I • UNAper Charles Laus-hton, Charlts
Darrera volta del programa, a
MUNO contra ZARRAGA • OBQ.
Runles, MarJ Boland I Zasu
les 10.
Pítts
.Es
un
prQ¡¡Tama
Paramount
GALLARTA.
Detalls per cartells.
1

TEATRE
AMATEUR

*

ESPECTACLES PER
. A AVUI
TEA fRES

r

UNA CONFERENCIA SOBRE DEFECTES, AVARIES I POSTA A
PUNT DELS MOTORS O'EXPLOSIO

PELS ESCENARIS

r

CtNEMES

No responem de la
blicació immediata de les
notes pregades que no
estiguin en el nostre poder abans de les nou del
vespre

~==~============================ ---- -~~==~~----~~=================

TEATRE ROMEA
Tel. 22028
Cada dia, a les 5'30 1 10'15:

AMOR
tres actes, 36 quadros. a !a manera c!nemato¡ràflca, per Pau·
tina Singorman 1 la seva Compa..
nyla Argentina. Grandiós triomf.
Nova modalitat teatral. 136 ml·
nuts ¡noblidables.
Diumenge, a les 3'30, 6 1 10'15:

AMO R

creació de tota la CompanyiaDemà., tarda:

ROSER

=-

I~ EA_

EL

GRAN TEATRE DEL LICEU

DIJOUS, 21 DE NOVEMBRE DEL ttas

TEATRE VICTORIA
GRAN COMPANYIA LIRICA
Avui, tarda, 4'30. Gran Matinée
do Moda: EL DUO DE LA AFRICANA, per M. Vecino i A. Biar·
nis - 42 representació de l'opereta del mestre ,J, Baylac:

El abanico japonés
pels seus creadors A. Martfnez,
Ma T. Klein, M, Tornamira, R.
Mayral, J . tllirtt, V. Aparici, A.
Garrida, M. Cid. FASTUOSA PRESENTACIO, Cada. nlt, a les 10:
EL TIMO DE TIMOTEO - EL
ABANICO .lAPONES. Demà,
tarda : EL DUO DE LA AFRICA·
NA • EL SANTO DE LA !SIDRA
1 LA ALEGRIA DEL BATALLON.

TEATRE COMIC
PALAU DE LA REVISTA
Demà., nit. Inauguració de
la temparada o!lcial de Revistes.
Companyia dlrlglda per Josep
Santpere. ESTRJ::NA de la revu.ta
en 2 actes, 2a quadro~; 1 una apoteos1, orlgmal d E. Gonzàlu del
Castlllo 1 J, Mufloz Roman: muelca del me..tre ALONOO:

MUJERES DE FUEGO

fEATRt POliORAMA
Comuanyia dramUioa MARIA
F LADRON DE GUEVARA
Avui tarda, a les 5'15 l nit, a
les 1015.

LLUVIA DE HIJOS
Dem~.

DlVENDRES. estrena de

SOLA
de Mui\Oz Seca

CINEMES
CIN~MA

METRO POL

PARIS

PUBLI - CINEMA

URQUINAONA
La pequeña Coronela

VALSES DEL NEVA

MUSICA, MUCHACHOS

Bajo el mar de coral
EL VELO PINTADO

PATHE ·PALA CE:

VAR I ET AT.S

La Buena Sombra

---·-----------------.
SAVOY

FANTASIO

JAUME PLANAS
DISCOS VIVENTS

EMPRESA CAPITOL

LA VENUS NEGRA

VERA

ORLOWA

LEONOR AND GURRI

Llegiu L A HUMANI TA T

MARYLAND

TIVOLI

JAUME PLANAS
DISCOS VIVENTS

SUCEDIO UNA VEZ

VENGANZA GITANA

Frontó Principal Palace

EL MALVADO CARABEL

CINEMA CATALUNYA

ANUNCIEU A

COLISEUM

FRONTO NOVETATS

MADRE ALEGRIA

L1eg1u, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE

CINEMA

LA HUMANITAT

NOBLEZA OBLIGA

----------·--------~
ANUNCIEU A<<lA HUMANITAT•

LA..HUMANITATIIuita pels ideals catal_
anSI·republicans

-la humanitat
piJ

la humanitat

oUS 21 DE NOVEMBRE DEL 1135
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:> alutació a un nou
governador
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veu d'alerta:
~Se ha incurrtdo Y se està. tncurnendo e~ graves responsabilldo.des
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LES TASQUES DE L'I. C. A. F.

VATGES, UNA CONFERENCIA I UN

.al Stm1/0T Chapaprieta :
«NadtJ tan tnsóllto ni tan incon-

NOTICIARI
L'HARMON IA SOCIETAT
D'O.
PKUt t!:SS10NAL
BltERS BARBER S

La Societat Pro1essiona1 d 'Obren
gruente como esa especJe de crubarbers «L'harmonia.» convoca la
zada ¡,) que se ba lanzado el Je!e
«HàUase desde hace màs de un en matena electoral.
classe en general a la reunló que tin·
san:e 1onlt un met
¿Va a quedar lmpune el crtmen del Ciobierno contra Jos enemigos
año SOIT!etlda Cataluña a un règlJ ' f)ll o~ t••
dn\. lloc. avw diJous, dia 21, en el seu
61
10
f or• un tnme5tfl
seYa
financteros.
proyectos
sus
de
burque
men dr lnterinldad del que supo.. de lesa c~udadania àe los
' ¡ •
estatge SOCial, Sant Pau, 62 i 64, a
Am eriCI Llalln a 1 ~orh.oaut •
Mentre continua. l'incompliment blant meravella, va ter venir expres-- les deu de la rut de primera convota~ las hstas elect.ora.les al conocl- ria cxtTaordinario e 1nadmls1ble, en
nemo!i ha de saLr muy en breve.
•
13' un trlmettre
Aqu•, desde octubre de 1934, todo m1ent.o d~ los electores para que régimec consUtuciona.l, que el preo de l'article :lS de la Llei del Parla- sament de Madrid. segons va dir el ca tòria 1 a dos quarts d'onze de sen·- •
""''' oa1101 un "'"'"• ''~
ha sldo interiJ.'lo, provlSional, ines- éstos puedan formular las reclama- stden!.P del Consejo y, por lo tanto, ment de catalunya creant l'Institut senyor orrent..~ Dalmau, gestor de gona per a t.ractar del següent or..
table. La vida regional Y mwúcipal clones a que tengan derecbo? ~o jete -a.1 menos visible y ocasional-, contra. l'Atur Forçós que diu:
Treball, el conferenciant senyor Be- dre del dia: «Exposició de la situa.
cEn et cas que l'Estat intenslfi- gurado >1omés te vmt--1-set anys, ció protesstonal 1 les seves orient.a.catalana ha estada poco menos que ~asta tampoco con exhibirlas a úl- de la. meyoria parlamentaria acudietima. bora, porque la ley marca un se a otra tribuna para buscar en el qui l'acci6 contra l'atur forçós 1 però aiXò SJ eJ.s te tan aprotitadets cions.
en c.ompleta parallzación.
Y ast no es posible que cumpla térmmc para la reclamaclón, Y a pals un apoyo que las Cortes te nle- porti als seu5 Pressupostos esdeve- que li ¡.>t:rmeten. gràcies alB diners
nldors quantit.ats que hi siguin des. de t'atur forçós, fer les exhibicions
veces nr. da tlempo material de tor- g an o I e reg'atean ,
sus destines un pueblo de organiza- fularla.
~IUTVA D'EMPLEATS DEL
CO~lEitÇ I INDUSTRIA
Una actitud se~ejante sólo es 11- tmades, !a Generalitat ced1rà a prop1es tlels personatges de primer
EXSE SABE QUE HAN
ción social tan varia v compleja co8100
l'lnstit;ut etc: recursos que, amb càr- rengle.
cita desde la opmlón.
mo el catalàn.
El proper <Uumenge <tla 24 del prel{.eleri.nt.-r.os a la con!erèncla, ~ sent mes, a les deu del maU, la Mú«Para apelar al pueblo contra las r.,. a aquests servets, puguin corresBnrcelona y, mucho menos aun, CLUlDOS DE LOS CENSOS ME-cortes bay en la Constttuc.lón un pundre a Catalunya, de les quantt· c!em dir que l'eixerit minyó no va tua d'Empteal.8 del Comerç I !ndúetodo Catalufla, no puede ser con- DIO MILLON DE ELECTORES slderada como una de tantas p~ UN MILLON SEGON ALGUNOS-. procecUnuento que podia ser aplica· taW consignades en els esmentats pas dir res de nou, amo tot, gràcies tria de Barcelona celebrarà. j\lllt-a
tL ell molts tlels assistents varen pobubleran preo- Pressupostos.»
vim·:as de Espafia. La reglón au- ~c~~~~~A ~Y~~~:T:og do. si utas Cortes
general extraord.màna per a trac~ar
tónomn catalana es como un peque- SIMPATIZANTES DE 1 Z Q U 1 E a. cup~ o de bacerlo viable: e1 erete- 1 Mentre els que regelxen l'I . O. A. F. de, saber que l'atur obrer pot clas- d10 lo. reforma. d'estatuts en la Fedeestacie>maneres:
tres
de
Silicar-se
rénd•1m». Pero al jefe del Gobierno dt'scuren els problemes bàsics que
.
fio Estada dentro de la nacionalldnd
ració de SoCietats de Socors MU•
DAS. ,cómo SC les excluyó? Tu· te estaria vedada ese recurso. Con· poden fer disminuir l'atur a Cata- !LSl, tecn"Jlògic 1 ctclic. Aquesta fou tus de Catalunya, carrer de Llúria.
comUn a todos los espafioles.
Quiérase o no, ast es. Y el que ~eron que ser ~xtendidas certifica- tra las cortes no le cabe otra re- lunya.. Mentre descuren l'Obtenctó Ja seva reveHació cabdal. A més a 7, pnn..:tpal.
venga a gobernarnos. sea catalàn clOz:¡.es acreditatJvas de pérdida de beldia que la de dimitir. y luego, de .fons d'ingressos que puguin fer meb, va expllcar com funciona la
La. Directiva prega a tots els aso no, que no tengn. tnfulas de vlrrey vec~dad. Pues ~ien. ¿Quienes ex- que se presente ante el pueblo con efectives les act1vitats de l'I. C. A. f'. «Junta Nac1ona1 Contra el Paro», I sociats la seva puntual assistència.
d'utilitzar,
s'ba
com
man~ra
te
les
respectuosament
araten
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braw.
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proyectos
sus
nomSus
certJftcados?
esos
Pl(lieror..
ouslas
con
investtdo
Y n1 se figure
p!escindwt del tot de les lleis caS INDICAT DE C4MBRER
_ uEs lntlm d'En cambó, ha estat mas atribuctones que el gobernador bres tienen que constar al ple de encontrariamos todos y el electora- C.isposicioos de Madrid, sense ter talanes. A l'acabament fou molt
1
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que
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cosuscribt.eron,
que
documentes
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No.
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cualquler
de
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alguna vegada a B!ucelona,
molt
sinó
la
per
feticitat
1
aplaudtt
tenen
en
no
Català,
Parlament
:
de-.
taxatlvamente
dellto_,
un
meti~ndc
aqui
imponen
gubemaUvas
clones
conf~
de
tasca
Havem al;auat. la
nostre etdtalecte»... Què més voleu ?
prou amb RlxÒ 'I.Ue, ignorant ells •lO n JWbrosa., en canvi molt distingida cló de reglaments pro-fusió de lef
_ N'hi ha oen be l'rOll ... Em sem· una •llayor rcspon... billdad que en deflwdo en el Código, de faleedad
concurrència.
é.dsinó
catalanes,
Uel..s
.es
sols
tt.n
pu~lico.
documento
en
el
toda
donde
Espafla
de
reg!onet.
la Ponència nomenada
GermandatS,
bla que m•agra...aràh>
hllc Jes ~anyoles, varen creure neEl Poder ejecutlvo Uene el deber
Naturalment, un esdeveniment de a aquest efecte ta avinent a tots els
arte de buen gobierno se reduce a
.(De «Ln Publlcitat>l
cessar! fer venir -pagant el fons tl:l tmportancia del que acabem c!e cambrers que el dia 2.5 del corren~
La Líbertad demana:
seguir las lndlcaclones del miruste- de exCitar el celo de las autoridades
«Lucba por la reconquista de la d'atur forçós destinat a donar tre- descriure necessitava un final adient. mes començaran les assemblees deia
rio de la Gobernación Y a cumplir judicial~ para la. persecuc~ón de
Montepius a l'estatge de
las 6rdPnes de los caclques locates. esos del:ncuentes. No puede tnblb1r- RepúbLca y lticba Sin cuartel contra ball als obrers sense feina_ un Ae¡uest conslSt.l en un suculent so- respectius
«L'Unió Gremial», carrer de Piveler,
Otra advertencia. No olvide el nue- se, p~rque su inhlbiclón seria cons!- la ha.rbarle de las tuerzaa del pa- eenyor de Madrid perquè s'expll- pal a l'aiotel Colón», en el qual 30, esent S. Gll Abad el primer. El ella
<.s brindà amb xampany, probable- 2'1, la Germandat de Cambrers de
vo gohernador general de cataluña ~era .... a como una forma de parcla- asdo, que utlllcen todos los resortes Ql.iés.
Oportunament ja vàrem donar ment a la ss.lut dels pobres obrers Barcelona, 1 el dia 29, la de «La A•
del Poder pàra destrenar el réglmen
que !onosamente ha de ser eftmero lidad.
su rnando, pues la situaclón en que I A n~estro entender, la dàdiva que y desacreditatlo con su actuación compte de la. conferència que es va seuse feL"la, tot desitjant;..los que ~l Uanza.
Cas d'ésser possible, el dia 2 d~
a màscara de la ca~ autocràti_ca e inm?ral. Lucha c.on donar dissabte passat a la Bala M<> r.u treballen ni mengen, els senyors
l aqui vivlmos 110 se puecte prolongar. ~ reVlste con l_
Vient: a regir al pueblo cat:alàn en ndad -una candad dema_stado opor- un P~pirttu nue\to. Con un esplntu zart. Crelem. que avui val la pena c., l'I. c. A. F . ja ran el que po- desembre, es celebrarà en lloc que es
destinarà oportunament, l'assemblea
den.
, las circunstanclas màs desventajo- tunista-, no tiene màs Slgnlficac1ón que es suma y Concreclón de otros que la descrivim .amb més detalls.
d~ les tres Germandats. - Per la Po,.
Prèvia una mobilització de persaEl diumenge s'organitzà una ex- nència, el secretari, Joaquim Ducb. 1
sas. ·¡ mucho han\ el diputa do a que lo· compra. d~ votos. Pero com- estadm espirl~utiles, uno anterior y
de
Oficines
les
a
extraordinari
nal
alw
Y
magnifico
el
per
Guixols
presente.
I
de
otro
FelhJ
dela
St,
a
de
cursió
dificultad
la
] Corte:-5 redista setiar Villalonga -que pre!l.xte~os
'
e A. F. per a cursar invita· tal d 'estudiar la crisi suro-tapera
,
1 es yn nqestro flamante gobernador- mostra~1ón. Un vale _colchonero es esptr t11 rev?luclonar1o de los dias
ASSOCIACIO DE FUNCIO.
11
NARIS DE LA GENERAL!•
I si no oeja nmargos recuerdos de su · el p:ec10 de un sufrag~o. Pero el que en que fueron Bsestnados vilmente cions ·a tots els Ajuntaments de Ca- que un e dos diumenges abans haTAT DE CATALUNYA
¡ ~o .,; ~mpra aductrà stempre que le Galàn y Garcia Hemàndez, y el de U!.'unya, 1 previ l'estatjament del via anat t.ambé a estudiar el gesl act.ua.r-l(ln en Catalufia.>>
Aquesta AssociaCió ta ·a vinent alt
¡ Impll!sé. a su gesto un móvll gene- la umóLJ de todas las lzquterdas bajo co~ferenciant en un dels /hotels de tol Torrents Dalmau. 1 el dilluns,
aCOSAS QUE COHVItN t: OCULTAR
el signo de la revolución que Uenc 1 r,rimera. categoria de Barcelona l'illus~re conterene1ant senyor 5egu- seus afiliats, familiars i .simpatitzantS
roso.
- ¿ Y qué pellgro hay en que me
Periectameute. Sl estos delitos son SUB ralces en la tlerra fecunda de -pagant sempre l'atur forçós: viat- rado. com a secretari general de !n que, en el que resta d'a9uest mes, s'~
doctor?
hlga una radiogn¡f,
g~ del conferenciant, i dels enviats «Junta Nacional Contra el Paro• fectuaran els actes següents:
de ~!Icil persecución, los que de- la Libt;rtad Y el Derecho.»
- Que se le verà 10 que tiene us-Dia 23. - A dos quarts de cinc de
dels ajuntaments, segons un colle-- va rebre •es visites d'una dotzena
~ __
Venint de la Lliga-que és d'on nun(!JIH~os cometldos en ~ocumenttd dentro.»
el disSabte passat va tenir lloc a'alcaldes i tinents d'alcalde d 'A- la tarda; gran festival dedicat a 1&
t
.
ve - no té importància perquè tos t)flC!ales son de una clandad medels associats.
mainada
El públic que h1 as- jtt!ltaments de Catalunya, i de perno ve d'una. la Publicitat, comen- ridiana Bastarà un sincero deseo ebo ,}e los ciudadanos -el ejerclclo
(De «El Liberal»>
Ventrlloquia, prestldigltactó, etc., fo
~e ct&mplir la Jey para que los de- de su voluntad, ex_p resada en el sisti 00 arribà a emplenar el local; sonalitats tan rellevants en el ram càrrec del gran artista F. Sallim.
tant aquesta claudicació, escriu:
1
1 cEs una. paradoxa ben signiflcattva
lincu~utes den con sus huesos en la vo~ meréce un ngor implacable e5ta.va f'lrmat per alguns delegats de l'atur forçós com ho són els .se- Dia, 24. - Vlslta coHectlva a 1!1
por part;.P de toda. autoridad ver- dels ajurtta.ments, conspicus de :a nyors president i secretari de l'A· easa. de Maternitat de ln. Generan;.
I el ret que un partit que ha tingut càrceJ.
<... E. D. A., . la resta del pUbltc em. cadèmla de Belles Arts, general tat de Catalunya. Punt de reunlót
Delinquir contra el primer dere-- dadPramente democràtica.»
\ la consec-ució de l'autonomia com a.
aproximadament el mateix que bl Cavanna., un delegat de la Unió de Travesse ra de les Corts, núm. 19, &
obje-:·iu primordial de les seves acun quart d'onze del mati.
havia també a la Bala Mozart quan Propietaris d'Orsavinyà, etc., etc.
l 1 tivitats polítiques s'ajupi a les lmDta. 30, nit. - Gran vetllada tea.Fóra interessant conèixer les des- tral a càrrec del quadre escènic de
f• poc ,¡ senyor Dlmas Madaria.posicions d'una llei que ell mateix
ga hi va !undar, el nou partit «Ac- peses fetes per l'Institut contra l'A· l'entitat
denuncifl com a inconstitucional. 1
c!ó Obrerista».
faci nl€una cosa pitjor. encara: po.
tut Forçós, de la Generalitat de CaEl gestor Torrents. el qual regen- talunya, :\ffib motiu de tot el que
sar al lloc de la màxima representa, a l'empar de la. Llei del 2 cte deixem ressenyat. Sabem que no tots
tr.ció catalana una persona que per
REPUBLICA
ATENEU
gener, el Departament de Treball, e:.s elements de l'I. C. A. F. estan
honoMblP que sigut i per mèrits que
FEDERA L D'ESQUERRA DEL
DtSTiiiCT., VIII
v., fer la presentl\cló del conferen- d'acord amb aquesta. manera de pro..
1pugui tenir no és ciutadà de Barce(Planeta 16 1 17)
ciant a honor del qual s'havia tet cedir. Per exemple, el sopar dc l·«aoj lona ni pot ésser elector a Catalua
per
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Colón»
w:
sobretot,
i,
mobilttzacló
gran
ttu.
1
a les deu de la nit,
dijous,
Avui,
res1gpodiem
temps
altres
En
nya.
<~"j>~~:=_!j
:J~~~~~::._~~
Rambla Canaletes, núm 3, (xamftà Tallers) ton grans despeses. Es tracta d 'un vint persones l només n'hi anaren
nar-nos als governadors civils que
.
conterència sobre ~1 tema Avan~
jr,\lncel sortit dels Uuïsos 1 enrolat catorze.
· el podpr central ens Imposava; destatgeH dtl la setmana de 40 noli la C. E. D. A., que l'Institut conres a càrrec del conseller muprés d'aprovat l'Estatut amb totes - - «CUESTA ARRIBA
Tot plegat no és més que una
niéipal popula1 d'E. R. de C. je
¡Y vamos tlramsol))
per tal que •lO nova mostra de com actuen les dre-Forçós,
toa
espodlem
no s'ba
legalsque
solemnitats
les
Barcelona
de sem- tes. I l'atur forÇÓs creix, creix ...
ignorants
quedéss1m
ens l'Atur
dit ca~
que un partit
pcrar
(De «El Liberal»)
V I C E N Ç B E 1. N A D E 8
talanista ens pogués donar la sorpresa de rer amb la presidència de
la Crt>nPr<\litat allò que s'hauria do•'
Al Jutjat dc guàrdia s'ha rebut
nat vergonya de fer amb la prestuna carta, signada a Castelles, sedén~la df· l'antiga Diputació de Bar1
cciona Aquesta claudicació, que ad- gons la qual Assumpció Borràs s'ha
met .u:~ tutelatge incompatible amb dirigit al Govern Civil dc Ja proels orincipis més elementals de l'au- vincia, on ella es troba, per tal de
La .Cambra del Viatjant, CorreLA CAUSA CONTRA FRANtonomia, equival a la consolidació dir que s'ha assabentat, per mitJà
I Representant de Catalunya ba
dor
CESC MIRSE
del règim transitori. En aquesta de la premsa, que el seu marit, Joa:1
organitzat, per al dia 24, del corrent,
qüestió no és tolerable la teoria del Ala bareda, del qual està separada,
Ahlr estigué p1·estant declaració
a les onze del mati 1 en el &eu e!;mal me.nor. Si la Lliga no té homes ha lllurat al Jutjat de guàrdia Ja davant del jutge senyor Ramon Mola
tatge social <Claris, 6, pral.), una
que vulguin admetre les responsa- filla del matrimoni, anomenada Te- el capiU> del Primer Regiment d'ArEls vocals obrers pertanyents a i l'aplicació de les bases del 31 ho en- conferència a carrec de l'eminen"
billtats que el càrrec implica, que resa, de 5 anys, aRegant que no la tlllerid. de Muntanya, senyor Eduard totes les Associacions que formen el tenen amb efectes retroactius. AiXI,
historiador A. Rovira I Virgili , el
bo r.onfessi: tot és preferible a es- pot mantenir.
Sancbo i Contreres, en la causa Front Unlc de Treballadors Mercan· per exemple, unes denúncies presencLOS GRANDES FINANCIEROS tablir un precedent que pot ésser
La. seva mare demana que 11 dl- que s·tnstrueix contra Francesc Mir· tils, s'han retirat de les seccions de tades fa cinc o sis mesos, quan en- qual dissertarà sobre el tema «I&
- ¿Es Vlllaverde?
funest, perquè la transigència d'ara gutn on es trob la nena, per tal sé, per haver estat aquell el qui, ln. Menuda. 1 Alimentació del Jurat cara els «laudes» esta ven en plena lluita de classes a través de la nls.tòria de Catalunya».
- St; Vllla ... pero màs verde.»
de venir a recollir-la 1 eruportar- amb forces a les seves ordres, va Mixt del ram mercantil.
en Fa témer de pitjors.
vigència, ara es fallen com Si fos.,in
El tema assenyalat 1 la personaU·
(De «Politica:ol
Lünic cami p€: a rehabilitar l'Es- se-la.
recollir armes i explosius a Sant
El nostre col:lega «Ultima Hora» presentades després de la seva anul- tat del cou.ferenclant ban desvetllat
La carta ha passat al Jutjat cor- Celoni després de les jornades d'oc- d'ahir nit !éu pUbliques unes inte· lació.
tatut , tots els òrgans de l'autonogran interès ent.re els associats i, per
mia paralitzada amb un criteri abu- r esponent que instrueix el sumari tubre.
ressants manifestacions del presi-Però, aquesta situació no pot pas aquest moMu, cal esperar que ht a&o
siu é-3 deixar que parlin els ciuta- pel lliurament de la nena, la qual
dent del F. U. T. M., les quals repro- ésser eterna ...
sisteixi una nombrosa concurrència.
dans a les urnes. Negar-se en aques- es troba a l'Asll de menors.
PER AGRESSIO A LA FOR- duim a continuació:
-Aquesta situació no pot éS8er
ta pmva els que es refugien en el
ÇA PUBLICA
Els vocals obrers pertanyents a tQ.. eterna -.segueix dient el premaent
règim d ·cxcepc:ó que ens rou imP<>
En Ja causa número 597 que s'ins- te:s les Assoeiaclons que formen el del F. U.-. El jurat Mixt pensa resat pet la força és confessar que
contra Fulgenci Vera i CU- Front Uoic de Treballadors Mercan- soldre·la amb un projecte de bast:s
trueix
1
són minorin dintre Catalunya. L'ex- El porter de la Ceda no
declarà ahir ei palsà tils s'han retirat de les seccions de que té presentat. Nosaltres creiem
Córdo.va,
ment
I
VO
cusa dP salvar unes ruïnes no és
Joan Pérez i Manzanru;es, que en els Iu. Menuda 1 Alimentació del Jurat que és molt inferior a les del 31.
guàrdies
1
vàlida nt lleial, perquè s'havien arGairebé ja no es pot demanar menys.
momenU, d'ocórrer els fets objecte Mixt del ram mercantll.
ruïnat uns homes, les Institucions,
Els guàrdies de seguretat que pres- d'aquesta causa fou dettngut 1 des-tal d'obtenir algunes dades so- Els acomiadaments entre altres e<>
Per
però, són intangibles 1 no delinquei- ten servei al local que té la CEDA,
t::re aquesta nova situactó, un reEl proper dissabte, ' dia 23, a lea
xen mai L'oportunisme regionalista. en arribar al dit local, del carrer prés a!Hberat per no tenir cap res- dactor d'«mttma Hora» ha fet unes ses, ht són desconeguts.
de la. vetlla, tindrà lloc en l'esdeu
s'inscausa
Aquesta
ponsabilitat.
bl
solució
quina
Unic
Front
el
¿I
pot sati.sfer·se amb aquests sotlsmes. de Diputació, es trobaren amb qué
preguntes al president del F. U, T. aporta?
paiosa sala d'actes de l'Ateneu Re-que valen només per la força ma.- el vigilant del carrer no els deixa va trueix per agressió a la guàrdia civil M.:
publicà. de Gràcia, Montmany, Sl,
1 els fets ocorregueren al carrer de
terit ' qUP tenen darrera: el cata- entrar.
-L'Unica possible és presentar ttna interessantissima conferència a
-En electe, els vocals obrers s'han
Bant Pau
lan~... me però, els recusa, I per més
les
ja
Nosaltres
bases.
noves
unes
Els guàrdies, per desobediència,
càrrec del Vocal del Tribunal de Ga.
INSTRUCCIO DE DILIGEN- retirat, acomplint un acord de l'Asentrebru:cs que hi posin els ho de- conduYren el vigilant al Jutjat Je
semblea que, el 24 del mes ptl.s- estem confeccionant. Un cop enlles- ranties, Antoni Maria Sbert, el qual
CIES
<ILUSIONES DEL POBRE SEAOR mostrarà alxi que unes eleccions se- guàrdia. on manifestà que eren orAssemles
a
tides seran presentades
Han començat a Instruir-se diU· sat, celebrà el Front Unlc al Gran blees de les entitats adherides 91 versarà. sobre el tema «La Reform.a
- ¿Un banquete? serà por ml.l>
ran ('Onvocades.»
dres del porter de la casa, perquè gències
COnstitucional».
prèvies, amb el número 590, Price. Ens hem retirat perquè ens Front Unic.
(De «El Sob)
els guàrdies, durant llur estada, em- en ayeriguació de l'incident ocorre- trobàvem c:tue baviem de defensar
plenaven la portalada de cues de gut entrP un guàrdia d'assalt vestit els nostres companys que eren ac<>-Com les tareu aprovar?
cigarretes.
-Les portarem pels camins legals,
paisà . anomenat Aureli Lafuente, miadats, quan hi havia dlferènClt-S
El jutge, després de rebre declara. de
Al nou governador que conetx el
una parella de seguretat que dc sous, etc., d•acord amb les bascs però estem disposats, com amb tes
amb
n.ostre «dialecte». Aquesta. tendra cló al detingut 1 els guàrdies posà estaV!l de servei, fet que es produi d~ trel:tall del 1931. I el més anor- del 1933, lt portar la seva defensa
t cordial, la ht dedica La Veu de en llibertab el v1gUant.
el passat mes d'agost, quan encara mal és que l'anuHacló dels llaudP.S» fins a les darreres conseqüê111.aes.
catalunya (? ):
hi bavll" estat de guerra.
«Per fortuna, el nom ha estat troLa. Federació d'Entitat8 Obreree
LA CAUSA DE SANT BOI
bat, 1 ens complaem a fer·ho consd'IndUstries de l'Escorxador de Barvan
se'n
que
Els
Ahir continuaren les proves de
tar. amb major autoritat, per tal
celona, ha cursat el segUent tetegra·
plenari en la causa número 238, de
com el senyor VUlalonga no pertany
ma:
1Sant Boi Declararen sis testimonis
cSr. presldente COnsejo de minJ.s.o
pas a la Lliga, 1 no es podrà supoi assistí a les proves el lletrat senyor
El governadOr general de Catalusar que un esperit de passió InsLa «Confederació de la Indústria tros: Federaclón E.nttdades O. de L
Aymat.
nya, hs convocat una reunió, al del Taxi» 1 l'entitat f.David, S. A.» del Matadero de Barcelona en nompiri les nostres paraules de satis«LA CHARCA IKFECTA
t despat.x oliCJal, dels preSidents e:-s han comunicat que, igualment. bre mll RSoclados, ruégole indulto
- 1Un cubo de esta «disoluc lón)) ... facció.
LA CAUSA PELS FETS DE de les entitats del ram de TransEl senyor Vtllalonga, en realttat.,
IY se acabóhl
han tramès al president del Consell Florentina Prieto Cueta por creerlo
VIC
• ts, a la qual han conoorregut els de Ministres. 1 al cap de la Secció humana.»
és •m català més.»
<De cHeraldo de Madrid»)
Acabada la causa instruïda pels esmentats senyors, I se'ls '1a posat de Coordinació de Transports, del
1
A l'edat de 65 anys, 1 després d'u3 fets d octubre a Vic, z:a\mero 409, en cone..xement que el Ministeri d'O· Ministeri d Obres PúbUques, telegra.mes de malaltia h.a mort Bonaven- ha retornat al jutge, el qual l'ha bres Públiques requeria aquelles en- mes concebuts en els termes que deitura Murtra oeibriu, un vell lluita- 1 posat a disposició dels defensors titats perquè abans del d.la 21 d'a- xem esmentats.
dor de ta causa repub:icana 1 C\\ta- per al seu estudi. Despcés passarà quest mes nomenm delegats per a
al vOCB-j ponenc I s'assenyalarà la concórrer a una assemb!ea que conlanista.
PELAI, 8
!arà. el Ministeri esmentat.
Pertanyia. als Cors de Clavé 1 al 1data pel a la vista en Consell de
Les entitats de trans):X'rts. han
Casal d'Esquerra del Camp dEn Guerra
palesJ.t Wl& vegada. més, la dlscipll·
Grassot.
L'EXPOSlClO DEL
LA CAUSA DE VlLAFRAN- na qut: ela meix i han cursat caHavia militat en els rengles de !a
TOR LEPSCKY
dascuna un telegrama al senyor cap
CA
històrica SOlic\aritat Catalana, PD I
per la vostra salut compreu
Ahir començaren les proves de de la Sece1ó de COordinació dels
temps de la Q.Ual era membre desPresenta la més extensa cotlecció de
els aliments garantit. de la 1 ta Elno~~eb~~~~u~:~ó:q~:
plid'Obres
Ministeri
del
Transport..,
tacat de la Junta Directiva de l'A· plenan en la causa de Vilafranca, b:¡ques redactat en els termes setor italià. la qual fou molt concorreteneu Republicà de Gràcia, afillat Declararen diversos dels- processats,
guda pels aficionats locals i pels
«Aquesta entitat mani!esta
a l'antic P. N. R., de Sunyo1, Lluhl entre Plls el diputat al Parlament güents: seva
I membres dc la colònia. Italiana a la
representació l'ostenta
català. senyor Armendares. t diver- que la
Rissec, Carner, etc.
d'Auto.
nOStHL CIUtat,
!
d'Entitats
Central
0om.te
el
L'enterrament, que serà c1vU, tln· sos testimonis Assl.stiren a les proTransports, que té l'estatge a Maves t>ls quinze advocats defensors.
quart.s
dos
a
aijous,
avui,
lloc
drà
Consell dc
tent"'
62
Llúria
dt>
".U•
o:
,.,
UNA EXPOSICIO D'AR'I'
Alta qualilat 1 tant ft.o
<1.4<1. Avingud• Pl 1 Margall, 9, inCent 1 Aragó)
J
de quatre de la tarda. El segUici
ANTIC
tegrat pels senyors Vàzquez, Manzaveritable ocasió.
Sal meron, 222
sortim de Ja casa del finat., Muluanares, Ca.slaficras, Renteri& 1 Alcalà
Es molt vlSitada. a la 8a1a Parês,
D
lltat, 114, entre Sardenya 1 Marina.
(<!&van< del
72
Manso,
F pinosa. t.:l qual organisme caldrà
l'exposició de pintura antiga de dl·
Mercat.)
deixeu de visitar
Donem el nostre condol a la ra- FEMI &:On un prodl&l olenurlo convocar ()er é3Ser l'únic autoritzat
Allmtnlll especials per a. deU ca t ...
versos mestres Q.ue va inaugurar-se
IMITACIONSII
REBUTGEU
en
I,
Murtra
Bonaventura
de
milla
de l'aparell> di¡:estlu. infància, et( .
per a tractar del problema actualaquesta nova secció
el passat dissabte amb obres de RTail
...
especial. al nostre estimat amlc, Jo-l •• • • • • • • •• r - . • •
ment PlAntejat.>
valor artistlcn. t decorativa.
sep Murtra..
P IUW8 Ot

el cedista senyor Villalonga:
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La reti rad a de ls voca I s La conferència
d A Rovira i Virgili
I
d
b
I
d
ram
o rers e Jurat Mix t e
Mercantil

Conferència
d Antoni M! Sber't

Una altra salutació

Per l'indult
de Florentí Prieto

BONAVENTURA MURTRA I
DELBRIU, UN VELL LLUITA·
DOR REPUBLICA

HOTEL DE VENDES,

s. A.

11

CAPELLS DE S NYORA
No

El plet dels auto-transportistes

I

Les Arts

I

DíABETICS

*

U~n ~~~~m~ .

Ip ...,.,

L

Totes les causes iustes troben ressò 'en LA HUMANITAT

-

la humctriilat

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

MERCAT CENTRAL DEL
BORN (lO vegada) :
Lluís Garay ...... ........ .
Joan Corom1na... .. . ... .. .
Francesc Macaya ... ... .. .
Josep J uncosa Martl ..... .
Josep Julià... ... ... ... . ..
Jo"ep Ramon .......... ..

Suma a nterior ..... . 164,687'-

Un CODIPàl\1 .. ....... . .. .. .
Rafael Andreu... ·- ...
F ranc es~. Vlllegas .. • ... .. •
J osep Flores... ... ... ... ...
Manuel GB.ISCón... ... .. . . ..
B . A. A.. a la salut d'en

Fllrra.r. ................. .
~m1ct~

d'esquerra, de
cadA mea ... .......... ..
Pere Dalmau I familia.,
(44 vegada) .......... ..
J oan Mltj aiJA t Wlets .. .
Grup de vulcanistes {setmanu 11 ) .............. .
G r.. O P O E TREBALLA·
D OR S 1 TREBALLA·
DORES D'ON A IM·
PRl::M'J.'A 1 LLIBRERIA (42 vegada) :
CAIXES:
Xlcola .....................
Girona .................... .
Borruel ............ ........ .
Vidal .. . ................. .
Sis

Oai'CJa .•.••••, ............ ,.

To1-res ... ................. .
Rovira..................... .
Catalàt1 .............. ...
Mercé ...... ............ .. .
Barranquera ... ........... .
R. CIUlYissà .. .... ........ .
Call··te ................... .
Ros .. .................... .
Ferr•~r.....•.•.•••.......•
Centelle~ ..... ............ .
Valls ......... ........... .
Guuerrez ................. .
BOtiCh .............. .
Ca.nyihsà .. . •.. .. • .. . .. . •..
MINERVES:
Barea .. ..................
Madnd .. . ... ............
Beammt.e ...............
MAQUiNES:
Amat ... .......... ..

Vila.seca ............ . ..
O. G. S .••• ••. ••••.•.. .

Mor•·no ............. ..
Oil ....................... .
Baeza ... ................. .
Berran ........ . ... ...
Bargalló .............. .
Muns ..................
RELLIGAMENT:
Sangeub.............. .
Pla11as ............... ..... .
Ràfols .............. ..... ..
Majó ...••• •••.•.••••••••.

Jover .•.•.• ,,, •.• •.•. .•..•
Cort.és ......... ..... .
SETMANA 39:
E. Garcta ......... ..... .
P. Serrata ... .........
A. Laft.Ulte ... .. . .... ..
14. Gonzàlez... ... ... .. .
J. Pujol ................. .
F. Garcta ................ ..
M. JOVe! ••• ......... . ..

J. Trullàs.............. .
M. Andem .......... ..
M. Penut.a ... ........ .
E. Fr1U1Ch ......... .... ..
O. Gòmez................ ..
L. de Juan ......... .... ..
F. Villanueva ... ... ... .. .
M. Sauchez ...... ........ .
Ricart .................. .. .
MOLiN S DE REI, Un
grup d'esquerrans <set·
mana 46>:
J . Se~at ............. ..
R. Martl .............. .
F. Rosal ...............
J. Ferran...... ............
J. Tort........... . ....... .
P. Gaoat ................. .
F. Plat;a.o ................. .
T. Baraugué ... ... .........
R. Anglarill ... ... ... ......
R. Vilaplana... ... ... . .. .. .
R. Rovira ................ ..
M. Ambrós .......... ..
M. Vall~ ................ ..
A. Porals............ .... ..

A. c .... ..................
M. Ca.ser ............ ..... .

Dues nenes germanes, Tereseta Gaietana .. . .. .
La ne11B Asswnpció Serrat
M. Cuyàt ................. .
A. A J ..................
MANLJ..&;U, Centre Cat.IV
là Republtcà d'esquerra
(lii.sta 26):
Matrunoru .Kuri&C ....... ..
Joan Curos .............. .
JaUIIlt' G uard1a... ........ .
Ramon Riera ... ... ... •..
Antoni Pou ............. ..
Josep H.1~ra •.• •......... ..
Pere Faja ... ... ............
France~ Cornus ... ... •..
Mar1au Arbmx ... ... .. . . ..
Ramon Planes . .. ... ... . ..
Ramon Muns ... ... ... .. .
Josep Canudes ... ... ... .. .
Pere Canudes ............
M.arin Canudes ...... ..... .
A.

c.

1:$ ................ . ..

Gaspa1 Caballena .. .......
Màt·i~...... ..•.••••••••••
Josep Pujol ... ... ... ... .. .

x . .X. .

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

Adrl:l Ben1to... ... ... ... .. .
Mtquel J.&ern... ... •.. ... • ..
Esteve Corommes ... •..
Maties Con~:sa . .. ... ...
Dolor!' Toneu ... .. .
Josefink' Conesa ...
NarciS Toneu ... ... .. .
Teodot Torra ... ... .. .
Eulà!ia .. ...... ....... ..
Clllne11~ Prat ... .. . . ..
Famil.:. Portell . .. . .. .. . •..
Vicenç Vulle, de 9 am-s ...
Lluls V!lllt> ............. ..
Ramo11 r·tgueres . .. ... . ..
6. s .................. ...
Josep Berga ............. ..
Ramon Curbatera .. • .. • .. •
Joan Hoco.~saltx-s ... ...
Marla Campà ... ... ... •..

0'50
0'50
0'50
0'50
0'50

2'-¡' M. S ............ ......... .

Vicenç Llombart ... ... •.•
Pasqual Caballer. fill ......
,_ Eudald Casanovas... ... .. .
3 ,_ Benet Rtus .. . ... ... ... .. .
2
Elnill Cortlnas .. • •.. .. . .. .
13•50 Joan &>renguer ... ........ .
Josep Berenguer .........

30'-

E. E ......................
Ll. Roca ...... ............

Pau E.spanyol ........... .
Anton. Tresens ........... .
,_ Ignasi Berdejo ... ... .. .
1
Silvestre Berdejo.........
025
1._ Josep Aliaga. ............. ..
0 '25
0'25
0 '2 5
0'50
0'25

o·so

0'50
Suma i seruei.x ...
0 '25
0'25 LLISTA NUM. 94
0 '50 Rubiras .............. .
0'25 Faaul.J.a Moragas ... .. .
0'25

P. 0 .................. .

0'50 T. F .................. .
0'50 Pep1ta. ................... ..
0'50
LLISTA NOM. 93
l ' - . Mlqael Borratxero ... .. .
1'- LluiS Mestres ... ... ... .. .
0'50
.
Pere Llactos .. . .. . .. . ... . ..
0,25 Alexandre Qumtana
0.25
0 25 Jaume Adrover... .. • .. •
0'25 Claudi Torras .. . ... .. .
0 '25 Francesc Domingo .. .
0'25 Jaume Elnnandla .... .
Ramon Martmez ... .. .
l',- Ramon Bofanlll ... ... •..
1, - EsLeve Claramunt... ... •..
1
0.50 1 Joan Salvat ...............
0'50 1Josep Ribao ............. ..
0'25 1 Benet Esquius .. • .. . .. .
Aureli Elias . .. . .. ... .. .
Jaume Alslna ... ... ... . ..
1
0'50 Pere Rovlra . .. . .. .. . .. . . ..
0'25 Antoni Mercadé . .. .. • •..
0'25
.
Joan Bonet .............. .
0o·so
25
Ramon Vernier ....... ..
0.25 Pere Roca . .. .. . •.. ... .. .
0'25 Josep Vilard.ell ........... .
0'25 TomàS Batalle .. • •..
0'25
0'25 LLISTA NUM. 92
1'0'25 Un dependent de Duana
0'50 J. F ......................
0'50 Fenan de la Igles1a .. • . ..
O't>O Josep Ribes ............. ..
0'25 Joan Salvat .............. .

Jaume Esn!andia .........
Jaume Alslna ............
Joan Bonet ...............
.
Jaume Adrover ... ... .. .
0 50
0110 Alexandre Qmntana .. .
0'50 Esteve Clar..tmunt... . ..
0'50 Ramon Botarull ... .. .
0'50 Ramon Verruer ... .. .
0'50 AMoni Mercader ... .. .
0'25
. I Claudi Torras ... ... . ..
0 25 Pere Rovira .............. .
0..25 Francesc
Agell ... .. . .... ..
0 25
0'25 Francesc Dommgo ... .. .
o·25 LlUls Mestres .. . ... ... •..
o·25 Pere Llad6s ......... ..... .
0'25 Mlquel Borratxera ... .. .
ll'' - Josep Vllardell ........... .
- Pere Roca ...............
0'50 Tomàs Batallé ... ... ... .. .

I

0'25

0'50 LLiSTA NUM. 92
1'- Estanislau Suñer ........ .
LIUIS Martl . .. ... ... ... •..
J . DollllDgo .. . .. • .. . .. . .. .
Jo.sep Garcia ............
LlUIS Segarm ... ... .. • .. •
0'50 Ramon Clos . .. .. . ... ... ...
~:SO j L'IDViSible ............
0 •.50 Manna Martl ... ... •..
0 50 J . Rodriguez .. • ... .. •
o·so C Mascarell ........ .
0'50 J. Prunera ... ... ... •..
O'bO G. R1vera ... ... ... •..
O'f>O N Pascual ... ... .. • ...
0'50 R. Roma gosa . .. ...
1.
N.otlno ... .. . ... ... .. .
0
0.50 Pedas ...............

00

o·so A. A............. ......

0'25
O'f>O
0'50
050
,_
1.
0 50
0'25
0'50
0'50
0'50
0 '25

o·:>o
0'50
1' -

0'50
l'SO
1'1'1'1'-

0'50

OM

S'- M. P . L . ............ ..... .

2'- Albert Reyné... ...... ..... .
2'50 Jaume P ujades .......... ..
2'50 J. D . . .. ............... .
2'- Emill Combolia.......... ..
2'Un esquerrà ......... ..... .
2'- F.!.!. .....................
2'- F . B ......................
2'Un trat<sport!sta del Born

2'- Pere Regordosa .......... ..
2'- Andreu Pana dés .. • ... .. .

2'2'2'1'- V. V............... ..... .
l ' - Josep Marta Pasqual Re-

quena -

l '-

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

2'- Benet Sentís ... ... ... . ..
l'-

Enr1c Barriere ............

2'Florent! Mafià ............
5'- Damàs Mollna ... ...... .. .

5'- Lluís Serram1tjana ... .. .
Pere Franquet ......... .. .
Felip Perramon ... ... •..
Pasqual Gimeno ... ... . ..
Josep Putgneró ... ... .. .
5 - Francesc Zamora .........
S'- France~c Rondan ........ .
5'- Familia Serrà ............
8'- Joaquim Massó... . ........

5'2'l'-

1:-¡
2' -

2'50

Suma I set;uelx .. . . ..

CI

1'-

o·so

I

2'~·-

2'50

2'- 1

LES COMARQUES

2'2'1' 1'1'1'1'2'2'1'G1rona, 20. - El Partlt Republicà
._ Feder al NaciOnalista de les comar2

A LLEIDA

GIRONA

2._ t,ues gironines, adhen t a Esquerra
Republicana de Catah.mya, convoca
tots els socis del Centre d'Unió . te2'- publicana; Joventut Republ!cana
l ' - d 'Esquerra 1 tots els a.tlli.At,s al Parl ' - tit Republicà Federal Namonall.Sta
2'd 'aquesta ciutat, a la reUIUó general
2- extraordlnà.na que tindrà lloc avw,
2'diJOUS, a les nou
vespre, a 1es~:= tatge soctal del Centre d Unió Republicana, per a tractar de l'ordre clel
r2._ dia següent:
Reorganitzac16 adru;.ru.strattva del
l ' - partit; AJsessorame:nt referent a la
2'- recti!icactó i inclussió al Cens elec2'- toral.
2'-Anit pas.sadJ., al saló d 'actes de
- - - l'Ateneu Social Democratlc d'ac,ur·' a.
164.974':t5 ciutat, es va celebrar una gran 88semblea convocada per l' Assocl8ció
dels Transportlste.l p;.r carre~ra de
les comarques 6lronlnes. assJ.StlDt-bt

Cinc obrers morts en una
explosió a les obres de cons.
trucció del túnel de Viella

Lleida, 20 (per telèfon). - A la
Delegació Governativa s'na rebut Wl
telegrama del cap de la Guàrdl8 ct\oil de Vwlla comunicant que na ocor·
regut una explosió a les obres que.
per a la construcció de la toradada.
s'estan portant a cap en aquell terme murucipal
A conseqliéncl8 de
l'accident b.an resultat morts cii1c
obrers 1 altres greument ferits.
Per noticies que hem pogut obtenh
una mica 'més tard, se sap que
el succés ba occorregut a les dot.ze
de la nit a conseqüència d'una exva¡¡a el dia 28 de l'acLu&l mes, a les plosió de din.amita 1 nan resultat
ootze de ll\ llit, si el aovem no solu- morts els obrers següents:
ctom. abans d'aquella data el plet
,
del transport.
l-Ha estat detingut 1 posat a disO 30 1 p.J6ició del Jut~at d'Instrucció, J oo 25 sep Guàrdia t r·¡,¡ueres. de 1~ anys,
INFOR:\IACIO DIVERSA
1'- ;-1ntllr, ve1 d'aquesta ciutat, per haPer tal d'incorporar-se als respecver-se· trobat en un escorcoll e rec1'- tuat a.l seu domJCill. uns tulls cla.n· tius d'stms amb motiu del compliment del serve1 militar, un nomoros
de3tins de caràcter comuniSta.
1'0'50
Pel mateix motiu ba estat detin- estol de joves, pertanyents a la primera lleva, sort! de la nostra ciutat
0.50 gut el company de l'anterior. Joan
,
MJ.SSaguer, vel d 'Olot, al qual U Co- a primers de mes, vers dlver..os llocs
1.- , ren trobats, també,
uns fulls clan- de la península.
A tots els desitgem un prompte
~.50 destins, a la fonda on sojornava.
.- L'auroritat go"llernatlva na pro- retorn al costat de familiars i aiD.lcs.
-Hf'm tingut l'avmentesa d'estré~·so cedàt la clausura de les Societats de nyer
la mè. d'alguns auucs benefi,
Pesc-a 1 Caça que h1 ha establertes
0 .25 a Olot.
ciats pel darrer llicenciament. Ben0,25
vinguts.
1 -Ha estat a1xecad3 la clausura
-El dla 6 del mes actual, tingué
~.- I del Sindicat Agrari &Acció Social A·
lloc l'enterrament civil de la bono·so grària», de Moià de !l.oncal, el qual dadosa
senyora Dolors Mart.l 1 Pul'
es trobava tancat amb mot1u deis
jabet
<e.
p. r.>.
fets del sis d'octubre.
Nombroslssima concurrència acom1-A conseqüència del xarramp!ó e17
x1stent al poble de Castellfulht de la panvà 1.1\ finada a la seva darrera
60 Roca, s'ha ordenat el tancament de estada palesant-se, amb aquell motiu, les Innegables virtuts que adorl'Escola Nacional d'ambdós sexes.
-8'ha fet escàpol de la Casa d'As- naren, en vida, a la traspassada 1
sistència SOC1al d'aquesta c1utat, l'~ les múltiples amlstata de les quals
gaudi tothora.
,_
salln!! Julià Escuder 1 G!c-h, de 16
50
A la seva fam1lia 1 especialment
J.., ign()rant-se el seu pa.rader.
al seu marit Francesc Fàbregas 1
Boyer, fem present el nostre més
0'50
sentit condol.
0'50
-Ha. estat malalt de mirament, el
L'entitat Foment Nacionallsta Re- nostre volgut amic Josep Riu 1 Na0'50
0'50 publicà, després de la 3CVa reintegra- Yés.
0 '50 ció a la vida activa ha desplegat
Dintre la gravetat del seu estat
o·so una gran act1Vitat plena d 'entus~&s ba. experimentat una Ueugem mi0'50 me, per tal de recuperar el temps noria. que fa esperançar un total.
1'- perdut. El pròxim dissabte, dia 23, encam que no molt ràptd, guari0'50 tindrà lloc la primera Assem.blea ment.
Celebrarem que ben avlat el ba1'- General, després d 'un any t me80S
0 '50 de no haver-ne pogut celebrar cap, talladot repUblicà t periodista de
0'50 1 dintre d'uns dies es convocaran e- ploma tallant 1 poc amiga de paHia0'50 lecctons per tal de renovar la Junta tlus, pugUI reemprendre les seves
0'50 Directiva 1 Cormtè Poht.lc que llaura tasques habituals. lliure de les males
0'25 ó'infondre vida nova, a la mes im- passaa ~ que mare natura li ha ju0'25 portant 1 vital ent1tat pol1t1ca reu- gat, sumant-se a les que, temps ha,
0'25 senca.
ll dediquen els elements cavemlcoL'ordre del dia de r Assemblea de les de la n~tra terra.
0'50
0'50 dissabte és:
-Els propietaris rurals de les nos0 '50
Lectura 1 .>rovac1ó de l'acte ante- tres contrades seguetxen oonreant
0'50 rior, Discussió 1 aprovació situació aquella «Agitació al Camp" elabo0'50 econòm.lca.; Conveniència de la re- bora1a a la redacció del nostre sim0'50 construcCió del local d'estiu; Gestió pàtic 1 mal prou alabat quotidià
0'25 i d.l.mlss:ó del Consell Directiu; Ges- «Dill.rl d'Igualada».
0'25 tió 1 dimissió del Col1lltè Pol!Uc.
Fa pocs dies que, per un motiu
0'25
-Per suposades Irregularitats en el que guardem en cartera -temorencs
servei, el comissari de la Genemll- que Iu senyora «Anastàsia» no el
tat, a les comarques tarragonmes, ha delltl arribar a coneixement dels
8 '60 s• pès en les seves funcions el re- nostre.::: lectors-, foren portats al
captad< de la zona de Montblanc 1 d.lpòc;~t munlmpal de la nostra ciutat
ha disposat que el personal de la Co- 1 detlnguts un bon munt de dies,
m..t.ssaria efectuï la liquidació corre.<r vult o nou rabassaires, pel fet de
ponen ..
defeTlSat llurs drets.
1'-Es troba malalta la senyora APoc<J dies després, tots ells tras0'60 delaida Musté, esposa del diputat al balsats pels mateixos motius, vUlt
0'25 Parlan:ent de Catalunya senyor Jo- o no•1 companys més, deis primers,
0'25 S'lp Andreu. Celebran!m un rtpld 1 tots eUs dependents d'un mateix
0'50 total guariment.
propietari del Bruc. segons se'ns co-

•o' de dona f •IUS recaptats per e emen f s :~~-~e;res=~~u:::~··a!!/!
Re Iac&
~
I, "
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(
(
)
de Ies entltafs poutlques esquerra Per llistes

0'50
0'25
1' -

0'50

J osep Corbató .. • ... .. . ...
,
J oan For tea .. . ... • .. .. • .. •
6 - Ant.oru Godla .. . .. • . .. ...
6'- Hilari Esteban... ... .. . .. •
11'I inasl Vila .. . .......... ..
5' - Ram on Mart.l ... . ..
5'- Vicenç Brlcha .......... ..
5'- Francesc Torna .. . .. . . ..
5'- Valentí Serradell .. . . .. . ..
5'- Gaspar Esteve .. .... . ..
6'- Pere MaSSó ............. ..
3'Ramon Torns . .. ... .. . .. •

Josep Torrent ... . . . . ..
J oan G ambús ..• .. . ...
Josep Bta. Sedó ...
Josep Espinal ...
Marc E~ pinal . . . .. • ••.
Joan &pmal ........ .
Eliseu Cahxto ... ... ... .. .
J osep Franco ...... ......
C. Calveo ..................
Francesc Fontana Espat\&
Lluïsa Mellado Llana ...
Francesc Fontana Mellado.
Ramon Pastor......... .. .

A. Ec1ja ... ... •.. .. ....
J . Otuxa .............. .
Maria ::Sunyer .. . ... ... •..
Peret .... . ...............
VICenç Pera.J.re ... •.....
s. Bru ...............
LLISTA NOM. 90
Estanislau Sunyer..... .
Aurell Bergulnzo ... ... •..
LlulS ::)e~arra . .. .. •
Ramon Clos ...... ..... .
Francesc Portas ... ... .. .
LI uts Martl . .. ... .........
Anl:i\.lm t•'arres ........... .
SebiiStlà Bru . .. . .. •.. •..
L'mviSible . .. ... ... ... .. .
F. PareJà ..................
Ferrovian .........
Josep Parera ... .. •
Manuel Pousetl
Llorenç Ponseti ...

3,120'05 Joan Cabanillas . .. .. •

Marina ~iartl .. . .. • ...
Conxa Mascarell ... .. .
5'- Anneta Martl .. • .. •
2'-

2' - LLISTA NUM. 89
2'- J. A............... .
1'- Llws Mac1à 1 Moral .. • ...
1'.1tquel Maclà. ... . .. ... •..
La famosa T ... de la. Bar·
2'celoueta ...............
1'- Mana Climent ............
2'- Família Bosch ... ... . .. . .•
1' - La calcma1re de la Baroe
1'loneta ................ ..
1'- La plats 1 olles de la. Bar1'celoneta ...............
1'- Flllllllia Mir .. • . .. ... .:.
3'- Ramon Blanch ... ......
0'50 Jaume Caballé ........... .
0'50 Familia Llmares ... ... •..
1'- Un hwn.an.itan ... •.. •..
2'- Familia LJ.mares .. . ... •..
1'- Un esquerrà de la B.uce1'lon.eta ..................
1'El mateix esquerrà de la.
1'.Barceloneta •.. ... .. • •••
2'- Raimon Blanch ... ... .. .
2'- Jaume Caballé ......... . ..
1'Familia M.Jr .. • ... ... •..
1'- La. Miracle del Carrer At1'- làntida ...............
1'- La nena Dolors Macià 1
Gavina, Barceloneta ..... .
AlUla. CalaU ............ ...
1'- Joaqwm Moral .. . ..... .
1'- El visitant de l'«Umgua~
Ll. l\.1acià. ............ . ..
1'2'- Familia Roig .. • ... .. . . ..
Gavina,
1'- Pepeta N. o i g
Dat·ceioneta .. • ... ... ...
1'2'2'- LLISTA NUM. 669
l'- 1 Casal Català Martinenc,
1'uns SOCIS ............ ...

0'50 Antònia Canyellas ... •..
0'50 Josep Pons ...............
1'- Carolina lmbert .. .
2'- Paulina Serra. .. . ... .. • .. .
1'- Eugeni Tibau ............
1'- Pere S1tjà .............. .
2'- Pilar Sicart •.. ... .. . ... •..
1'- Narcls 'Iosca ............
1'- Maria Llwsa ............
2'- Remel Clusa de Gulnart .. .
2'- Rosa Arascó . .. .. . . .. . ..
1'- C. E ................... . ..
1'- Recaptat per Adela Ca1'nyel~as ....... ......... ..
Recaptat per una vaquera.
Antònia Amboda
1' - Manuel Porta . .. .. • •..
1'- Una sastressa ......... . ..
1'50 Ramona Borràs ... ... •..
2'- Maria Font ............. ..
1'- Carme Glll ........... .
1'- Emili Bahells .. • ... ... .. .
1'- Elvira ... ...............
0'25 Rosa Sagrera ... ... ... . ..
0'30 Rosa Bac ... .............. .

0'25 R=ona Pons ..... .
0'25

o·25 LLISTA NUM. 671
0'25 Recaptat per Aniel Pèrez
o·so Recaptat per Agustma
0'50
Galvany ...............
0'50 Recaptat per Pepeta Gar1'cia. ......... ... ........ .
O50 Recaptat per fàbrica Can
0'50
Borjas Nou .......... ..
0'50 Quuneta Sole . .. ... •..
1'- Merce Prades ........ .
0'60 Pau.lina Prades ... .. .
0'50 Francesc EIJas ... ...
B M .................... ..

Pepeta Cllnlle .........
1'- Antònia Fre.;quet .........
l'- Mana Esteve .. • .. . .. .
1 - Pilar Vila . .. . .. .. • .. . ...
0'50 Adela Gampmajó ... ... . ..
l ' - Valentina Oller ........ .
1'- Carme Capdevila ... ... •..
2'- Pepeta Tomas .. ..........
0:50 Fr.anccsca Le1ba .. . .. •
1 - Francesca Costa .. . .. •
l'- carro~ Jorba ... ..... .
0'50 1Pilar Ramon .. . ... .. •
2'- Antoma N.oVlra ...
1'- .J\.1anna Doñate ...
l'- Rosa RabOS!\ ... .,.
Lluïsa Sau ........... .
Ignàsla Fust.er .. . .. • .. • .. •
LLISTA NOM. 670
Ennqueta Banyolas ... .. .
Angela ..................
Carme Farre ........... .
Enriqueta Vila ........... .
Conxita Pujades ... •..
Teresa Forment ... ... ...
Angela A1mertc .. • .. . . ..
Concepc16 Xuclà ... ... .. .
Ant001 Deluéi> ............
Amèlia Marcet ........... .
Concepció Ri:llp .. .
Me~è Oliva ...
Pepeta Gwnart ... . ..
Consol 61lve:.tre ... •..
Antoru Giralt .. • .. . •..
Agata Tiñena ........ .
Fram·esc VIdal ........... .
Recaptat per Ma nu e 1
Rabuet ............

1'- Pepeta Torres .. . . .. .. •
0'60 Maria Torrents ... ...
o·5o Trmitat IgleSias .. .
0'50 Antòma Castells .. .

1'0'50

1'1'0'25

1'-

l'0'50
4'6'2'-

2'-

o·so

l'-

LLISTA NUM. 198
Maria Ferrero . :. . • ... ...
Claudi Lletja ... ... ... .. .
Elv1ra. Bartolomè ........ .
Teresa Sugrañes ... .. • ...
Teresa Pla ... ............
Angela Prats ... ... .. • •..
Carn1e Fums ... ... ... •..
Rosa Verdaguer ... ..... .
Teresina. ..................
Bàrbara .........
Teresa Ramlrez ... .,. •..
Agustina Arola .. • ... •..
Maria Arús ... ............
Angehna Caparó .........
QuimPta Tur ... ... ... •..
Pe peta. Cabot . .. .. • •.. . ..
Recaptat per Emnt Rl·
mundl .............. .

0'25

LLISTA NOM. 495
0·25

S'2'-

Ateneu Obrer d'Esquerra.
Republicana del Districte Vlè ...................

2'-

LLISTA NOM. 56
0'25 E Caner .....•.•.•••••••••
A Latorre ... ............
0'50 J. B ..................... .
cr~o

E. F ......................
0'50 J . Ortega ... ... ... ... . ..
J. F .... ...... ............
0'25 R. Canes ...............
1'- J . Ll. B ...................
J. Bartit ................. .
0 '50 Canul Radrlguez ... ... . ..
A. T. S ............. .... ..
Eulogi Ortega ... ... .. .
Josep Ala.gón .. . .. • ... •..
2'- Miquel Solsona .........
3'- Pere Nadal ...............
C. Fornieles .............. .
2'1'- Sebastià Portas ... ... •..
0'25 Josep Segui .. . ... ... •..
1'- Francesc Aoglada ... ... .. .
3'- Antoni Andreu . .. ... .. ... .
8'- x. x. x. ..................
1'- E. F ......................
0'25 Un català .......... ..

1'- Martl VUaldach

1'- Josep Canas ... ...
4'- J . Bernadàs .. • .. • ...
11'- LLISTA NOM. 57
15'- Dlvers<JS ••• •.• •.••••••••••

o·5o

0'40 LLiSTA NUM. 60
0'25 Casal Català de l'Esquer1'1! de l'Eixampla:
0'50
o·so Antom Rebles 1 Beltràn...
1'- Anneta Batalla 1 Icart .. .
0'50 Antoni Robles 1 Batalla...
o·5o Isabel Robles 1 Batalla .. .
Jaume Argemi ... .........
1'0'50 Josep Garriga ........... .
1'- Francesc Barrofet .. • .. .
Ramon Salvació ... ... •..
Josep Rumbau ........, ...
8'- Joan Ripoll ... ... ... .. •

x. x.. ...... ....••... ·.....•

13'70 Felip Gimeno ... ... ... •..
D. E......................
6"90 J . M. v. ..................
M. Ja.iins ...............
16'50 Piles ......... ... ......

0'50 C. Ulnjolé ............
1'- Josep Casas . .. ... ... ...
l ' - Esteve Navarro ... ... •..
1'- J. Mart! ......... .........
1'- Joan Batlle .............. .
2'- Un ...... .............. .
o·so Jaume Riera ............
0'50 z z. ................... ..
0':>0
0'30 LLISTA NUM.. 62
1'- J. R., del Casal Català
o·so
d 'l!.Sqllerm de l'Eixam·
0'50
pla .................. ...
o50 B'lrrell ... ... ... .. . ... ...
o·5o A la memòria de Dolors
025
Toemul ......... .
0'50 A. Sarra, a la memòria da
1'MaclA ...............
0'50 A. Dueh ... ... •....... .
O"f10 O. Dasca ...... ,.....
o·so J. Vila ... ... ... . .... .
r- La nena A. Quera!, a la.
memòria. de Macià .. • .. •
10:: ...... .............. .
~

0'30
0 '60

....................... .
77 .....................

0'50

5 ....................... .

0110

11 ..................... .. .

0'25
0'25

19 .................... .

0'25
1'0"60

1'2'-

050
0'50

21 .....................
22
23
2t
25
75
115
42
73

!:ii I

...................... ..
.................... .
.................... .
.................. ... J
.................... .
.................... .
....................... .
.. ...................

2'- LUSTA NUM.. 199
1'- I Diversos ... .............. .
13'~

LLISTA NOM. 33

Ce.nne Maiiaz ... ... .. .

l'- R. A. G ................ .

l"rancesca. Vln~
Maria Gu.rrido ... ...

0'30 Joan Balada ........... .
0'25 Llsquella . .. .. • . .. ... •.. •..
0'25 I Ripoll ...... ......... ..... .

Marta carreras .. .

IGUALADA

I

.-¡

REUS

0 '50

municà

0'50
o·5o A. Franch ......

050 Mahi .....................
0'50 B .. C.......... ... - --· •••
0'2i A. Costa ................ ..
0'50 Roig ...... ...... ....... ..
0'25 G. serra ..................

0'50 R. Eslnandla... ... .. • ... •..
0'50 J. Baladé ............ .... ..

o·w

A. Francb .............. .

0'50 Matl1 ................... ..
0'25 Llsquella ................. .
0'25 B. C....... ............. ..
0'50 R. A. G •••••••••••••••• •••
0'50 A. Costa ................ ..
o·oo Ripoll ..................
0 '50 Guardla ...... .......... ..
0'50 R. A G ...................

Diversos .........
LLJ.STA NUM. 251
J . Marsà .........
lO'- J. M. Canals ... ... ... ...
2'-

x. x .............•........

Corruella ......... ......

1'- C. H.•••.•••••••••••••••••

x. x

2'1'- LLISTA NOM. 260
2'- F. Garreta .............. .
2'- P. Mil teU ................. .
J. Coli ................. .
3'- Jawne Y. S ............... .
2'- D. sacnero ... ... .. .. .
1'- F. Uenovcs ... ... ... ... . ..

15'- P. Ra.burdoa ... ... ..... .
1'- Eduard Salinas ........ .
o·~

Jaume C. S .............. ..

2'- Jordi. C. . ............... ..

··-

o. Buchero ......... ..... .

2'- F . Genoves ...............
2' - E. 8a.lina.a ... ... .. •
2'- Garreta. ................. .
2'- Gracta ............
2'- P. Babadosa ... ... ... . ..

1'- Jaume Y. S ........... ..
1'- Josep e ............." ...
0'50 D. Bncllcro ... ••• .. ...... .
F. Genovés ... .......... ..
P. Raburdosa .. • ... ·- .. .
:13'- E . Sallilas ... ...... -· •••
F. Garreta .............. .
P. Mateu ...............
0'50 P. Grat'Ja ...............
o·~

o·5o
1'-

a teniu diari de la it:

T

Llavem ...............

suma

i ~eb: ...

Potser sl que serà veritat, que un
1'- dia •· altre ,eXistirà una veritable
o·so agltar,!é al nostre camp. Rocelebra0'50 rlem per la solvència del nostre
0'60 carisslm «Diari». On dia o altre
1'- n'naun¡, endeVinat alguna ...
1'-El Centre Republlcà celebrà el
4'- passat din 9, la seva primera Assem0'50 blea., després d'un any 1 escalg de
l'- romanarP clausurat.
O'bO
L'&s:.lstènct¡-¡ de socis fou remaro·so cable la tasca dels organismes di·
0'50 t•lgents meresqué mols elogiS, no
O50 , sense passar abans per un detingut
o·25 exam2 1' que la féu conèixer 1 apn~
1'- clar ri tots els Assembleistes.
2Amb altesa de m1res foren tracO50 tats diversos assumptes, tots ells
10'95 encamir.ata a enfortir la ventable
germ~mor Ja ex1stent entre tots els
elem-!!ltb republicans d'esquerra. per
r- cert hen nombrosos. a la nostra
l ' - ciutat
l'o·~qt.est acte, pnmera fita posada
3'- despr~ del llarg I obligat 61lencl,
t·- n'augul't'm fru1ts poSltlus 1 lndlscu1'- tibles per al Centre 1 el Partit po.
Utlc !l! qual aquell està adher!t.
-Hem llegit l'enunei de sUhbasta
3'- públi('t. per a la contractaCió del
subm1ntstrement de nwd elèctric pel
1'- servei d'enllumenat publlc 1 depen2'- dèOCIPII munictp:tla d'aquesta ciutat.
0'50 fNHg4il faodnmva.elrd6n
0'50
No hem pogut seguir endavant
0'25 l'~a'ller del plec de condiciona o
0'25 millor dit de l'extracte que ens ha
r- I vlngnt a les mans. pa- l'astorame-nt
l'- Que ens ha corprès davant 1a Pri·
0'50 mera d'aquelles condicions.
o50 Setantl1 mtl I escaig de pessetes,
o·25 ' per tiW contracta Que s'aturava a
3' - les trenta-cinc o trenta-Sis mil pcs-

2'- 1
I

2'- SetRs?
O~

L'arnp!Jació

de

l'enllumenat

en

r- quatre mn.l comptats llums. pot dul ' - plicar ur. Import tan considerable?

0'50
No u., sembl&. aml('s lectors. que
0'50 els nostres consellers esquirols, te0'25 utn el deure d'es.c;:or una lllk:a més
0'25 cxpHr:lts, davant dl'! mangoneig bar2'- roer dE' la cosa pública 1 no tancarl'- se " 11 el ro1mutismc oticlnl de: ue.s1'- ta a la di.spo$1Cíó del públic a la ser- crctflria de tai hora a tal altra».
sabent que anunciat aL'ii 1 cscudant3.666'45 se a m!> els articles de m L!el o Re-

Pere Sànchez,

natural de Pue

<Osca), Agustl Miralles, natura¡ :

reruel, Emili Mar tlnez, natura¡ ne
Lugo 1 Pere Gàlvez, natural d'Alba.
cete 1 Joaquim Domingo, natural d
Lisboa.
Ha rc&ultat greument ferit

e

un

al-

tre obrer natural de Tarragona el
qual va ésser t raslladat a l'HosPital
on ha mort moml!nts després.
Ba estat posat en lliber tat Tomàs Guardiola, el qual es trobav•
detingut en aquesta P resó a d!s;>oSICIÓ del Jutjat a causa d 'haver [ &o
ril. un company seu en una barana.
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glament ,la cosa pren el caire d'ensarronada?
Hi n a ¡ent que té por a la lll!Dl
1 als t.aqulgrats; nosaltres cretem.
pero, qu e en un BSl;umpte d'e.nuu.
menat no ha de regatejar-se un
quUowat . 1 encara que sigut sense
taqu1grafs. procurarem fer llwn,
molta llum.
-sabem que elUStelX molt di&o
gust entre les Mutualitats federades,
locals
comarcals, per la situació
en què han arribat llurs relaciona
amb 11. Cllmca Comarcal. arribant
a l'exLrem d'acordar la modificació
del contracte que hi tenien estabert.
Fins amb això s'ha de conèixer
que b1 manca la comprensió deia
homes d'esquerm?
-«Dtart d'Igualada), s'ha sumat.
«como co?», al cor de lloadors deli
homP.s de !'«estraperlo».
Ho consignem amb tota satisfacció, puix que considerem que això
llaura d'il:lustrar alguns dels seus
lectors dP bona fe qu eencara ht
cre1en una miqueta.
--1\1 teatre de l'Ateneu Igua!adf,
esta anunciada l'actuació de l'enmia actrtu catalana, Margarda Xir·
corrent portant a l'escena l'obra
gu, per a avui, dijous, dia 21, portant f\ l'escena l'obra que tant 11
escau, c Yerma». No ens eqUivoquem
en ang1...rar-la un èXit clamorós.
-A despit de la ferma campnaya
pro r•amet electoral, desplegada, sen·
se et:~cattmar mitjans econòmics, pel
nostr~ actiu batlle-gestor, recolzat
esplènd!dament per Lliga Catalana,
Ceda. Casino Radical 1 Centre Tra.o
dicionilhsta. i bombejat pel «Dt.ariJ
local portantveu de totes les causes
més baixes de sostre--. dels 9,600 1
escaig d'electors components del
Cens de la nostra ciutat, ftns avul
han soliimtat. el meravelós document,
Exlt esclatant d'un om~e per cent!
Malaguanyats diners!
1,025 votants.

VILAFRANCA
DEL PENEDES
l NF'ORI\IACIO LOCAL
El dimecres s'efectuaran les provel

a plenari de la causa contra ell
ami~ eucartats pels fets d 'octubre a
la nostra. vila, davant del jutge mill•
t-ar, senyor MarUnez Peñalver, qua
és el que ba tramitat les diligències.
-DISSabte s 'efectuà l'enllaç matn.
monial del guardla municipal Josep
Dorneoecb amb la formosa damisel·
la Angelets Vallés.
L'enhorabona més cordial.
-Ha estat tavorablemente comen·
tat pe¡.a homes liberals de la vila
l'editor-.al d 'aquesta setmana del por•
tantve~.;. de l'esquerra, «Fructidor»,
sobre eLa VIda polltica vilafranqul•
na», en el qual es fan una sèrie d'atinades constderncJOns entorn de la
perllon&:ada. clausura dels centres pollUcs locals afectes als partits democra..ucs. tot acusant-se d'una manera
directa .a les press10ns dels caciquetl
cedo-radlcals, que atxi tenen el camp
lliure pt:r n les seves atzagaiades po11t!co-administratives...

MANRESA
FESTIVAL PRO • PRESOS
OBERTURA DE CENTRES. - ALTRES NOVES

D ivendres, a la nit, es celebrà a.mb
extraocdinarl èxit, l'anunciat festi•
val a benellct cte la subscripció l ocal pro-presos de LA HUMANITAT.
Es representà l'obra humorlstiea
«Dua Cuan 'Ienona», que assoli una
remarcable acceplació. El públl.C,
nolllbroi!ISSlm, aplaudl els actors, tots
ella alidonats locals. En resum, una.
festa. simpaüca per l'èxit de la qual
felicitem als seus orgamtzadors. ;
Divendres, despres de tretze
meeoe d'esser clatlSurats. ea van cur·
sar els penmsos de rcober~ura del
local c:t'Esquerra Kepublicana i ~el
Centre de Dependents d'aquesta CIU·
tat. Iggalm~:ut ha estat ailtecada ta
clausura de l'Ateneu Republicà de
Sallent.
Degut a algunes obres t repara·
clons que s'hi efectuen, sembla que
et local d'Esquerra Republlcana ~

s'obrirà fins 1:.1 setmana entrant. "'"
Centre de DependenLS és molt probable ue resti obert dintre de dol
o tres dles.
,
Ba mort a. l'Ho.c;pttal dc
Andreu:. la senyora Dolors Parel a.
la qual \'a tenir la d.iaSOrt d'eoc~·
dre's b rOba en una estufa. tJal·
gmt ets esiorços delS meto;s. oo rou
posslble salvar-la.
La &celO de Cinema Alllll'
t.eur del Centre ExcursioniSta de ~~
Conuuca de Hages ha orgamt.zat d
na sessió dP. films premiatS ~ma·
I COnl:!ln Manreg.o\ de cmema
wur.
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A la Casa de la Moneda de Madrid, tenen cura com sap tothom
cte les ri/es periòdiques que ja l'Estat. Un dia varen rebre una carta
d'un senvor de cprovincias)) en la
qu_al, amb una ab!oluta bona. je,
tew. constar que portava vint-i-cinc
anvs jugant el mateix número a
tots els sorteigs, sense que mat ni
per broma li hagués estat ad;udicat
el més petit premi ni reintegre. Acabava l'home sol-licitant que els dir igents de la casa s'interessessin per
-Innovacions ?
aquell número i miressin de ter-lt
-Preparem, pel número cent de 1~ treure «encara que només tos una

Josep Janés i Olivè, ens assa·
benta de la tasca a realitzar
pels «Quaderns Literaris»
cat només consultar la llista de
útols dels «Quaderns Literaris» per
fi. rer..se càrrec que tunb poe més
d'UD any i mig de vida amb què
compten. han realitzat una tasca
inSUperable. Reedició .d'obres esgotadeS de temps: ~bllcació d'obres 1
traduccions mèdites. I una cosa que
no s'ha remarcat prou, com és la incorporació d'obres catalanes de l'è¡xr
ca de l'cAvenç» o anteriors a les
normes ortogràfiques actuals. Això
era 1 és molt important en la tasca
be reconstrucció de la nostra llengua.
La llista de titots d'obres 1 d'autors
és d'una qualitat innegable. Les traduccions totes gaireb ~ fetes amb una
dJgnltat màxima, quan no per s!gn,atures de reconeguda solvència.
En aquestes mateixes pàgines, ja
w ha qui s'ha. ocupat diferentes vegades de la llista de traduccions inèditeS" 1 de les reedicions aportades
per aquesta coHecctó. No repetirem,
per tant, allò que ja ha estat dit,
però, sl entre totes ens fos indicat
de remarcar-ne una, no dubtaríem
gens a fer-ho, per la seva significació, amb el colum que conté «El jardl de les roses», de Saà.di, 1 «Les
noces del cel i de l'infern», de William Blake, traduïdes per Agusti Escmsans.
Citarem les obres inèdites d'autors
catalans: «Miquel Angel i altres proses», d' AgusU Esclasans; cOn patge
de Maria Antonieta», de Mossen Josep Palomer; «El habitants de la
nuna», de Josep Morató; «La ciutat
maleïda», de J. Juan Arbó; «De viatge», de J osep IJeonart; «Sota el cel
dels tròpics», de Carner-Ribalt a;
«Ariadna al laberint grotesc», de SalVl!.dor Espriu. També han donat a
conèixer un' autor inèdit, Josep SOl,
amb l'obra «Elionor».
Cal remarcar que per la presentació, el contigut 1 el nombre de pàgl·
nes, «Quaderns Literaris» és avui
Wl& de les coHeccions més econòmiques del món.
Fins aqul, més o menys, la tasca
realitzada. Vegem el que ens diu Josep Janés 1 Olivé sobre els seus pro'lectes l la tasca a realitzar.

•••
En la. redacció dels «Quaderns»

trobem Josep J anés, el Jove poeta 1
amic, que tanta perseverància i en-

coUecció, una extensa antologia de
la poesia catalana. Serà venuda a un
preu molt mòdic, donat el seu contingut i la seva extensió, que sobrepassarà les quatre--centes pàgtnes. Es
una obra que feia falta .
-Projectes?
-També. Pensem, més endavant
i &i les coses van alhora, reed.it~tr, d~
tard en tard, alguna obra de poesia
que tingui tm valor significatiu i que
taci temps que estigÚi esgotad~. La
primera serà «El mal caçadon, de
Josep Maria de Sagarra.
També volem fer unes antologies
d'autors. Es a dir, una selecció dels
millors fragments en prosa de cada
autor. D,aquesta manera, amb tot
això que acabo de dir-vos, la coHeccló
tindrà un caràcter complet en tots
sentits.

heus ací que al cap de poc temps
reberen una segona carta, del dit
senvor, regraciant-los per haver estat
atès el seu prec. «I creguin que ;o
no demanava pas un premi tan
considerable.. ,,,

• • •

Algú. llegeix en veu alta vn tele-

grama de guerra que ta saber com
un avíó italià s'ha vist en el cas
d'aterrar amb una ala ttrote;ada.
- No es veu gaire sovint un avió
tocat de l'ala --comenta de segutda u.n dels que escolten.

• • •

•
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Ignorem que devia contestar la

1

a casa nostra una obra tan important en aquest sentit. I encara els
«Quaderns l.JterarisJt sobrePassen per
la presentació, nombre de pàgines 1
sellecció de les obres, aquella collecció. Aixi mateix, els setanta-cinc
cèntims d'avui són, proporcionalment
al temps, inferiors als cinquanta cè.utims que costava aquella. Es innegable que una cosa aixi no s'obté sinó
a base d'un desvetllament constant.
Avui aquests vuitanta-quat re volums
comencen a fer molt de goig, i seria
una cosa llasttmos1ssima que no poguessin continuar el seu curs-fins
avui tan normal-per manca de mitja-n s econòmics, que, per altra part,
no són cap cosa. en un pressupost
de cultura, quan la seva. desaparició
seria. !unestfssima. Una coHecció del
caràcter d'aquesta tindria d'haver
arribat, a hores d'ara, a tots els pobles i p. tots els recons més ignorats.
Nosaltres no podem fer altra cosa
que felicitar Josep Janés 1 Olivé
per l'encert, la constància i la imparcialitat amb què, fins avUi, ha
sabut portar-ho l perquè s'animi a
prosseguir aquesta tasca amb la mateiXa illusió que thlS avui.
J. P.-F.

LLEGINT •• •

tari:castellà va jer ez segilent
un

-Ese julcio, as! a boca de jarro,
es màs propio de un mayoral que
no de un Ferràn.

• • •

Conta Martin du Gard que en
oca--sió d'anar a Praga Jules Romains
per tal de donar-hi una conferència sobre cunantmisme» l'ambaixador francès va preguntar:
-Això d'unanismimt e, ~s la doc·
trina d'Unamuno, no?

MISCEL·LANIA
Una biografia del príncep de Viana. - L'enterramen t de Cal'les de
Viana al monestir restaurat de Poblet ra ben actual la figUra del prlncep, estudiada per Manuel Cruells
en el volum número 121 de la «Collecció Popular Barcino».
El uLlibre d'Amic i Amat))
talà modern. - En geni poètic de
Ramon Llull assoleix el cim més
alt en el «Llibre d'Amic i Amat»,
que figura, en català modern, d.ms
la sèrie «Els Clàssics Catalans Modernitzats», de la «COHecctó Papular Barcino».
Les obres de Mn. Cin~. - Acaba.
de 'K>rtir el volum Vlllè. de les
obres dt> Mn. Jacint Verdaguer, que
conté els titol.S: «Rondalles», cBet·
leiJU), «La. Fugida. a Egipte», «El
somni de Sant Joan» t:Nerto» Cal·
d.ría que aquesta edició oo~pleta
de les obres de Mn. Cinto, anés a
totes les llars, puix que l'autor mà~
xim de la literatura poètica catalana
mereix lfhomenatge de toU! els catalans

per M. C, Comas Valls. -

Una. selectissima audició musical
tingué lloc a la. Sala Marshall, amb
motiu de la Conferència que donà
la senyora Cannela Eulate, sobre el
tema «Schubert: l'ideal romàntic en
la mUsica». En aquesla dissertació
la senyora Eulate glossà. aquest suggestiu tema amb ple domini 1 conelxement de causa. i acompanyà amb
UllS breus comentaris l'audició de les
obres que figuraven al programa. En
l aquest oirem rexceHentissima pianista Maria canela en «<mpromptu
núm. 2» op. 90 i «Impromptu núm. 2»
op. 142, el dos de Schubert, executats amb la perfecta dicció i poderosa. tècnica que posseeix aquesta jove
concertista que tant honora les sàvies ensenyances del mestre Ma.rsball. La prestigiosa cantatriu Conxa
H . de Mac Crory, acompanyada amb
aquella superació que tan rares vegades ens permet assaborir l'iHustre
mestre Frank Marshall, interpretà
ta», cEl rei del Verns» l
~ Serena._
1 «A ve Mar1u, també de Schubert,
1
afegi.' davant la ~is_t.ència dels
a~laud1ments d.lnp~?lencm», del matelX autor al maamf1c programa que
resultà cwt, tant per la supremàcia
de les obres executades e~ per lnigualable tasca de llurs intèrprets.
Tant la. senyora Eulate, com la senyora de Mac Crory, la senyoreta
Canela 1 el mestre Marshall, foren
aplaudits amb entusiasme per una
concurrència més que nombrosa que
no permetia. bellugar-se a la sala.

• • •

El senvor Jull oantas, president de l'Acadèmia de la Llengua de Llsboa, que mentre donava la seva conferència a l'Acadèmia Espanyola de

tre Ricard Lamote de Grignon, interpretà amb magistral encert l'c>o
bertura de «FreïschutZ», de Weber;
una «Petita Suite», composta de
quatre magnifics fragments, de Debussy; la «Marxa Hongaresa», de
«La Damnation de Faust», de Berlioz i l'obertura d'«Els Mestres Cantaires», de Wag-ner. Mestre 1 execurència exagerada, de la qual el ma- tants foren objecte de càlids aplauperjudiprimer
el
n'és
teix solista
diments.
cat. No volem insistir sobre aquest
CAMIL OLIVERAS
punt, perquè creiem que el mestre
Lamote sap prou bé el que es fa 1
PRESENTAC IO D'UNA OJt.
no som nosaltres els que hem d 'aQUESTRA DE CAl\IDRA
conse11ar-lo. Exposem solament allò
Ha e-stat ttxad~ per al dia 29 d'~
que ens suggereix la. presentació
d'alguns concertistes que considerem quest mes, a les deu de la nit, en el
poc madurats per a ocupar un lloc Teatre Studium, la presentació de
l'orquestra de cambra «Barcelona.
de tanta responsabilita t.
En el concert que ens ocupa, oirem 1935», la formació de la qual vàrem
el pianista Antoni Diaz, jove que ja fer pública darrerament.
El programa estarà integrat per
h&VIem conegut al Conservatori del
Liceu, el qual interpretà el «COncert obres de Haendel, Vivaldi, Mozart,
en Re major», dit de la Coronació, lkonomow, Roussel. La direcció anide Mozart. El senyor Diaz executà rà u. càn-ec del mestre Ionel S. Paaquest concert l, sl no fntegrament, tin, i actuarà com a violi solista., el
en certs passatges observà una ve- conegut executant Eduard Bocquet.
ritable agilitat i fins 1 tot tingué
CINQUE «~IITING CON·
moments d'una nítida claredat. En
CERT PUBLICn PER L'INSaltres, ja no ho fou tant, en la ln·
terpretació general, però, és on l'arTI 'rU~' ORQUESTRA L DB
tista., poc conscient encara, no es
L'A. O. DE C.
manifestà com calia esperar. No volDiumenge, dia 24, a les onze del
driem que aquesta observació nostra mat!, tindrà lloc al Teatre Bosc, de
pugués desanimar el jove con- Gràcia, organitzat per vintri-quat.re
certista que encara té temps sobrat entitats de 1a barriada, el cinquè
per davant per tal de poder conso- «Miting-COncert públic» dels que l'As.
lidar-se. Es. per exemple en el segon sociació Obrera de Concerts ofereix
1 tercer temps •Larghetto» 1 «Allede la nostra ciutat.
gretto» que bom ¡:ogué advertir la als nuclis obrers
en semblan ts acconsuetud.
de
Com
apagamanca de relleu i un cert
de l'Obrera de
ment i mancament d 'ànima que con- tes culturals, els socis
tin·
trastava amb la superació interpre- Concerts, exhibint llur carnet,
tativa que el mestre Ricard Lamote dran lliure entrada a l'esmentat con·
de Grignon sug¡erí al professorat de cert. En aquesta seva nov8lla. audl·
la nostra insuperable Orquestra Mu- cló, l'Institut Orquestral, sota la g¡.
nicipal. Amb tot, el senyor Diaz fou recció del seu mestre, Joan Pich 1
molt aplaudit en acabar la seva Santasusana l amb la coHaborarió
del mestre compositor, Enric Morera,
tasca.
L'Orquestra Municipal d'Instru- interpretarà obres de Bach, Schu·
ments de Vent, sota la inteHigentfs- bert, Cluck, Morera, Mozart I Ha)'<
slma direcció del sots~irector, mes- din.

Sala Mars hali : «Schubert: l'ideal romàntic en la Música»,
per Carmela Eulate, amb el concurs de la cantatriu Conxa
H. d Mac Crory, la pianista Maria Canela i el mestre Frank
Palau de Belles Arts : l'Orquestra Municipal
Marshall
d'Instruments de Vent i el pianista Antoni Díaz

en ca- ¡

la Llengua tou objecte d'un robatori a les seves habitacions de l'hotel on
S'hostatja a Madrid. Ets objectes foren recuperats per la policia
(Express·Fotol

MIRATGES

•

dama. El que st ens consta és Ql(e

Fa alguns vespres, en un cenacle,
hom. elogiava una escriptora. za
qual, era present ( agraïa aquelles
•• •
demostracions d'afecte.
!!!'!!!!!!!!!!!!! !!'!!!!!!!!!'!!!! !.!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!'!! '!!!!!
Des de l'«Avenç» que no s'havia íet ! !!!!!!!!!!!'!!!!!

cert ha demostrat en la direcció d'a-

quests, \ qne, com sempre, està mo:t
enfeinat a corr'egir unes proves que
han d'estar fetes a.l cap d'una hOl'a.
Damunt la taula., feixos de paper,
retrats, dibuixos, mostres de colors,
retalls, etc.
-Quines són les principals coses
que teniu per a publicar?
-Un grapat d'obres inèdites-ens

de petita».
La. carta, naturalment, va ter riure molt els funcionaris i varen arxivar-la com a cosa curia~a. Peró

-Llàstima gran -va ter sorrut
Farran í MClJ¡oraZ.. - que Nostre Se~
n11or us hagi t et tan poc ajaoorlda.

8

seguint el proara.ma prêviament
traçat pel mestre Joan Lamote de
Grignon, l'Orquestra. Municipal d'Instruments de Vent, donà el seu acostumat concert matinal. No cal dir com
estava. la. sala, a. la. qual ben segur
que no ht haurien cabut els que amb
el ccomodi» del «simfonisme» os
queden a donnir ben repapats a casa. Nosaltres q_ue hi estem alU com
el peix a l'aigua ja escoltem també
per aquells que, per excés d'inteHtgència no es volen donar la pena
d'estudiar les enormes valors artisttques i «Simfòniques», vulguin o no,
de la. nostra Banda.
Només ens permetrem avui, una
observació al mestre La.mote. El grau
de superioritat a què ha arribat l'Orquestra Municipal, exigeix, potser,
dester-se de compromisos i apllcar la
llei de restriccions en el que es refereix a les coHa.boraclons de solistes principiants, els quals, naturalment, no vénen encara suficientment
dotats per a. cooperar a les audicions
simfòniques que avui gaudei.xen de
tanta. anomenada. Obrir les portes
de bat a bat als nostres artistes joves ens sembla més que bé, però.
cal que entre el solista 1 el conjunt
instrumental no hi hagi una di!e-

!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!'!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!'!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!

VOLIA LLUIR UN BELL CABELL 1 Suïcidi d'un xicot de
divuit anys
I El PERRUQUER LA DEIXA
Ahir, al maU, fou avisat el Jutja'
CALBA
de guàrdia pel' tal que es presentés
L'art!sta Núria Bosc Puigmitjà, de
40 anys, ha presentat una. denúncia
contra l'amo d'una perruqueria que
li ondulà el cabell 1 li cremà, per la
qual cosa en arribar a casa seva 1
pentinar-se 11 va caure.
La. denunciant es presentà a la
perruqueria per tal de fer la recJamació i l'amo no l'atengué, 1 només
U retornà les vint pessetes de l'tmport del servei; però ella insisteix
que li han de pagar, almenys, l'tmport de la perruca, mentre l1 creix
el cabell.

!!!!!!!!!

al carrer de Provença davant del
número, 527, en uns jardinets que
rdlà eXisteixen, on s'havia trobat un

jove penjat d'un arbre.
El jutjat de guàrdia que era. el
nt'unero 10, es personà en aquell lloc
i pogué comprovar que es tractava
d'un jove de divuit anys, anomenat
Enric Prades 1 Calvo, que viu al carrer de Coll 1 Vehi, lampista d'oílcl,
el qual apareixi penjat d'un cinturó.
Es pogué esbrinar que els seus pa,..
res l'estaven cercant des de la rút
abans, perquè havia sortit de casa a
les tres de la tarda per a anar a treballar t, en acabar la feina, se n'anà del taller 1 no se sap on estigué.
Es suposa que el suïcidi fou de mati·
nada, tota vegada qua no havia anaS;
a dormir a casa 1 es creu que el ro~
ttu de prendre tan fatal determina..
ció tou la vergonya per la falta comesa. A les butxaques no se U tr~
bà res de particular. ni cap docu..
ment en el qual expliqués les causes de la seva mort.
El jutjat ordenà el trasllat del ca.dàver al dipòsit judicial.

---Barcelona. 4 pessetes.
Un llibre de versos. Un Wbre de
que teia temps -massa
verso~
temps- que esperava el nostre comentari. Tot arriba, però, en aquest
món. Ad.huc el comentari, que ve
acompanyat d'Un prec: perdoneu,
Ahir al migdia es produí forta alarma al ParaHel en veure que de la
senyoreta, r.ue hagi trigat tant •questa. recensió.
teulada del Dancing Arnau sortia.
seva tntuna a tan insigne conferenCURSETS
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Aquestra.
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RIA, GENERES DE PUNT,
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LA GRAN TENS/O DEL MOME.NT INTERNACiONAL

A Itàlia continuen les manifestacions antibr-itàniques

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

Un diari italià fa marxa enrera i diu que no volen posar-se Etiopia a la butxaca
Segons un comunicat de l'Africa, molts
soldats han demanat que se'ls redueixin a un els àpats diaris

Un esquadró de cavalleria italiana
ha trobat forta resistència per part
dels abissinis, a ls quals ha rebutjat
després d'infligir-los serioses pèrdues.
Els italians sofriren la pèrdua d'un
capità i diversos soldats ferits.

Es diu també que l'intent d'avanç
italià. ¡1rop de Web! Shibeli ba estat
clons; però ,·estien el tí¡1ic W'ifonne rcllutjat pels abissinis.
abissini
Es diu, sense certesa, que l'EmpeAbeba portava un flamant unifor- rador ba anat a Jijiga p<r a con·
me do general europeu.
ferenciar amb el general Nasslbu.

ELS ETIOPICS AVANCEN
CAP A l\lAKALLE
Asmara, 20. - Notícies arribades
al Quarter General itaU:\ informen
que forces abissínies marxeu de Selieot vers 1\-lakallé, amb objecte d'atacar el front italià.
Es declara que en l'aterratge forçós efPctuat per un avió italià a
Hauzien, han resultat ferits els seus
ocupants.

(Ve de la pàgina 1)

CO~I

AVANÇA UNA COLUMNA DE 250.000 ETrO.
PICS CAP AL FRONT
Londres, 20. - El conesponsal del
ccNews Chronlcle)) a Abissínia acaba
d'arribar a Djibuti, des d'on envia
al s~ u diari aquesta informació:
ccDurant tres dies be seguit Ja m:tr·
xa de les forces etiòpiques que sE'n
van, per la gran carretera del nord,
des d'Addis Abeba al front septentrional. Són els enormes contingents
que sortiren d'Addis Abtba, després
d'ésser revisats pel Negus. Tot el que
es digui sobre l'entusiasme que sent
el poble abissini per al 9eu emperador és poca cosa. Només Estan descontents al~ns petits cabdills oon·
traris a les innovacions introduïdes
per Balle Selassie L
Per la carretera del nord avancen
enormes contingents que es calculen
en uns 250.000 bornEs. Se'n vao a
ocupar les posicions que els assenyalat l'alt comandament etíop des de
les quals s'oposaran a l'avanç general italià, que, sens dubte, ordenarà
el nou generalíssim mariscal BadogIlo.

I

COM UA ESTAT BOl\mARDEJADA UNA COLUI\INA
ETIOl'ICA
Front del Tirrré, 20. - El bombardeig que l'aviació Italiana ha fet a
les concentracions de tropes etiòpiques a la vall de Mt~i Mescbi, s'ha
dut a terme així:
Les l.'squadretes italianes volaven a
molt poca altura i observaren prop
d'un pollloet un camp compost per
nombroses tendes de campanya, dissimulades amb branques. Al mig del
camp es distingien dues grans tendes: una vermella i una altra verda.
Els aviadors italians han pogut obS!:rvar també la presència de nombrosos solJll'ts i gran quantitat de mules
qu·~ es fan servir ver al trasllat d'armament.
Quan els aviadors començaren el
bombardeig, els etíops es reuniren i
feren foc contra eis apart·lls. Les esquadrctes \'Oiaven cada deu minuts
sollre el camp sembrant bombes. Al
cap d'una hora i mitja,els abissinis
format::! en columnes, es dirigiren a
Buja, marxant ni front la cavalleria,
que l'aviació Ualiann metrallà desc<'Ddint molt. Els italians 11ogueren
veul'~ com queien diversos cavalls
abans que poguessin travessar el riu
1\leshi.
Es suposa, segons el costum etiòpic, els caps ocupaven les dues grans
tendes verrnl lla i verda i que es troba'l-~n entre la cavalleria que anava
nl front.
Per altra part, seria molt possible
que la columna abissinia que s'ha
assenyalat avançant cap a Selicot,
sigui la mateixa ~ue bombardejaren
els italians.

L'avanç d'aquE'Stes tropes és impressionant pel gran nombre de com.
batents, pel seu ardor bèHic i per la
rapidesa e:draordinària de la seva
marxa, que no la pot seguir cap europeu.
Aquestes tropes van comandades
per caps inteHigents i magnífics coneixedors del sól etiòpic. Entre aquestes tropes avancen també nombroses
camionetes i automòbils de turisme
dels alts caps,
El nombre de mules és molt crescut. Porten carabasses amb aigua,
municions, herbes medicinals, etc.
ES DONA COM A SEGUR
L ~s tendes de campanya van desQUE EL NEGUS HA SORmuntades en les motxilles dels sol·
TIT CAP AL FRONT DE
dats, que tot porten el , típic vestit
DJIJIGA I QUE TORNARA
blanc.
A ADDIS ABEBA
Encara qu l'avanç d'aquestes forAddis Abeba, 20. - Es confirma
ces fos vigilat per l'aviació, els e· plenament que el Negus va sortir
rectes d'aquesta no serien molt te- ahir d'aquesta capital en avió, en·
mibles. Haurien d'ésser moltíssims cara qu( de font oficia l es av desels aparells de bombardeig 1 volar mentir la notícia.
molt baixos, exposant-se a ls trets de
Arran d'aquest viatge es guarda
fusell i de metralladora. D'altra ma- la major reserva per tal d'evitar
Jtera la seva acció seria inútil, per- l'acció dels agents al servei d'Itàlia
fjuè els contingents etiòpics avancen que segurament es troben a Addis
molt espaiats en grups d'un cente- Abeba.
11ar d'homes com a màxim. Els etíops
Exísteb:en fonamentats motius per
s'han ~specialitzat e~1. !'art dc reduir •• suposar que el Negus marxà a
al mirum llur expos1c1o als atacs ae- una zona molt propera a la ciutat
ris.
meridional de Djijiga, on es posà
Si els italians aconsegueixen arri- en contacte amb el famós general
bar a unes quantes milles d'Addis Nassiol, i conferencià amb ell arAbeba, lluitaran amb poques dificul· ran de la situació al front Sud.
tats per a apoderar-se de la capital.
S'espera d'un moment a l'a ltre la
Dtosprés d'un barranc traïdor I)Ue hi tornad:\ del Negus, 1 s'afegeix que
ha als afores d'Addis Abeba, el carni abans de marxar a la regió de Djijiés pla prop de quaranta milles i se- ga estigué també a la d'Barrar can·
gueb: després per uns pujols, no gai· viant impressions amb els destacats
re alts, alternats amb petites planú- caps ehops.
ries. Es clar que per a arribar a aDintre de comptats dies, l'Empera.
quest punt els italians haurien de dor marxarà, en avió, al front Nord,
travtssar la terrible cadena de mun- i que pel' això aprofitarà un moment
t a nyes que hi ba entre 1\lagdala 1 que les condicions atmosfèriques siDessie, on es preveu una tenaç resis- guïn propícies per al vol en la zona
tència etiòpica.
central d'Etiopia i desfa vorables en
la perifèria. D'aquesta forma s'imEL NEGUS ES A BARRAR? pedirà un possible atac de l'aviació
Addis Abeba, 20. - Pot afirmar-se italiana.
que a Addis Abeba ningü no sap de
Els informadors no han pogut
cert ou es troba el NEgus, que, ahir
al matí, va sortir en direcció deS('o- confirmar el rumor circulat ahir,
neguda i es va amagar el lloc de segons el qual ,la marxa del Negus
d'Addis Abeba havia estat definidestí a tothom.
tiva i que, per tant, no tornaria per
Hom suposa, amb fonament, que ara a la
capital.
l'avió imperial va aterrar a Vessie o
a Barrar. A Dessie hi ha el quarter
ELS ITALIANS ATURATS
general abissini dels exèrcits que van
A LA VALL DE FAFAN
a operar al Front Nord, a les ordres
Addis Abeba, 20. - A la vaU de
del ministre òe la Guerra R:ts 1\olu- Fafan
s'ha aturat l'avanç italià. Fins
lugueta. A narrar re~ideix el gover- ara
no s'assenyala cap mo\•iment
nador de l'esmentada plaça i de Ja
tropes italianes al front septenregió que porta el seu nom, general de
trional
Nassibu, cap de les forces etiòpiques
del front centre sud i sudest (al sudELS ITALIANS BOllBARoest opera el misteriós Ras Desta, de
DEGEN LA POBLACIO CIqui es diu que segueix operant en
VIL DE 1\lAKALLE
territori de la Somàlia italiana, a la
Addis Abcba, 20. - Un telegrama
zona de Dolo).
oficial del Quarter General dels exèf.
Hom creu que el Negus haurà tin· cits etiòpics al Nord confirma que
rut preferència per la visita a Bar- els italians han bombardejat amb
rar, perquè així ho aconsellen les avions la població civil del territori
raons d'ordre militar.
ocupat, prop dc 1\lakallé, per haver
Barrar, segona població d'Abissi• protestat contra la confiscació dels
nia, es troba a uns 400 qullòmetres seus cereals.
de Gorahal. punt avançat de l'exèrcit del general Grazziani, i prop de
EL CONSOL ANGLES CAP
600 quilòmetres de les bases italianes
AL FRONT SUD
de Somà.lia.
Addis Abeoa, 20.- El cònsol d'AnDessie es troba a uns 200 quilòme- glaterra ha marxat cap a la regió
tres de 1\Iakallé, on l'antic aeròdrom del front Sud vers Djljiga, amb au(que va fer construir fa molt temps torHzació expressa del Govern abispel Negus per a ús dels avions co- sinL L'acompanya l'agregat militar
mercials etiops), no permEt l'aterrat- adjunt.
re dels enormes avions italians de
C O J.\1 U N I CA T OFICIAL
bombardeig que, pel seu gran ~~~ i
ITALIA
en\-ergadura, necessiten un terreny
Roma, 20. - El 1\Iinisteri de Premmolt més gran ptr a les maniobres, sa i Propaganda acaba de facilitar
sobretot a l'emprendre el vol que el comunicat
de guerra número 50,
van carregats de bombes i amb tres que ha estat transmès pel general
o quatre tripulants encarregats del de Bono. Diu ab:í:
maneig de tes metralladores i del
ceLes nostres tropes continuen el
Uançamtnt de les bombes.
seu avanç de neteja a la regió del
Tcmbién.
DEU l\IIL ETIOPICS DISProp de la muntanya Gandl hem
TRIBUITS EN PARTIDES
FAN LA GUERRA DE recollit més de 100 cadàvers d'etíops
morts en el combat lliurat el dia
GUERRILLES AL NORD
11 de novembre.
Addis Abeba, 20. - De bona font,
AJ front de la Somalia continuem
es declara que l'avanç dels italians reforçant les nostres posicions a la
al front nord està seriosament entor- zona de Gabre-Darre.
pit per la guerra de guerrilles, que
L'aVIació practica vols de reconeicada dia es fa amb major escala per xement al Tigré meridional.
part dels abissinis, sobretot en els
L'AVIO DEL CO:\lTE CIA·
dlttrlctes de Tembien i Scire. En a•
questes regioru~, les forces etiòpiques
NO FOU TOCAT PER FOC
s'han dhidit en petits destacaments,
DE CANO I METRALLAamb un total de deu mil homes, qu&
DORA
lle cessen d'hostilitzar els italiaru.
A!mara, 20. - En relació amb el

'-

combat Uiurat entre l'aviació italiana i les forces abissínies es fa
notar que els dos fills del senyor
1\lussolini també varen ¡1rendre part
en el comoat formant en l'esquadreta del comte Ciano.
Es precisa que les bales que tocaren l'avió del comte Ciano foren
de canons antiaeris I trenta-sis de
metralladora. i de fusell.
El dipòsit de gasolina fou t ravessat per diverses bales, i gràcies al
valor que demostrà el mecànic del
comte Ciano, aquest va poder retornar a les línies italianes.
ON ES EL RAS SEYU~l?
Asmara, 20. - llom no sap el lloe
exacte on es troba el Ras Seyum.
Hom diu que es troba a l massís Tem·
bién. i si és així, separa el segon
cos d'exèrcit italià del cos indigena,
encara que el buit entre els dos sigui
gairebé cobert pel moviment de l\laravigna vers Takaze. Unes aUres
informacions, en canvi, diuen que
es troba en moviment vers la regió
Sud de 1\lakallé per tal d'ajuntar
les seves forces amb les del Ras
Kassa I donar la batalla als italians.
UN GERMA DEL RAS KASSA S'HA PASSAT ALS ITALIANS
Roma, 20. - Es reben notícies trameses pels corresponsals de la premsa italiana al front d'operacions, segons les quals el Fitorari Sabagadis, germà del cèlebre Ras Kassa, ha
fet acte de submissió a les autoritats
italianes, després de molt temps de
di<;cllrdics amb el seu germà, que
l'acu..a\'a d'ésser partidari dels ttnliàus. F.l R:ts 1\:assa l'havia fet lH'esoncr durant tota l'època de plo~cs
i li balia confiscat totes les armel'. de
què disposava. Els últims dies, aprofitant el desordre provocat a les columnes del seu germà per la columna 1\larlotU, el Fitorari Sabngadis
ha pogut fugtr i arribar a Adigrat,
on s'ha presenta t davant les autoritats Italianes.
I ELS ITALIANS VOLEN
ENCERCLAR EL RAS S~
YUM
Berlin, 20. - El corresponsal de
l'Agència alemanya D.N.B. telegrafia des del front d'operacions que
al front Nord dues columnes italianes sortides de 1\otakallé i Hauzien,
avancen amb el propòsit d'encerclar
les muntanyes on es troba el Ras
Seyum.

fr~~ e~ ~e;e sf~~~f~:;~~~~t~~ ~~b~~;i El CELEBRE AVIADOR l'«A· ¡La

situació d'Egipte
GUILA NEGRA>> ABANDONA DISSENSIONS -ENTRE WAFDIS
LIBERALS
Tea
ETIOPI APER QUE NO ES VO. s'hEla ""'.,.'?sacirl·tea'tI 2u0na.
-dissSegolnsó sernbia,
ens ent
LEN ADAPTAR ALA GUERRA t1tuc10nal
v.:ar~tes 1 els del partit liberal re et;
sobre la política a dC,.~'::
volupar amb _el <;iovern
MODERNA
liberals cons~Jtuc~onals proposen' Els
tots els part1ts s han d'unir Pe que

Govern ja ha acabat un ampli programa d'utilització d'hulla. blanca i
per a l'explotació dels recursos carbonifers d'Itàlia.
.. , Slobre els carbéurants, Itàlia lmpor""' 'any 1934 m s de 300 milions de
lires de carburants a l'estranger els
principals proveïdors dels quals r~ren
.Romania, u. R. s. s., Irak, Estats
Units, Colòmbia, Venezuela, Antilles 11
Indies holandeses.
I tàlia ha augmeatat considerablement l'impost sobre l'essència d'auIU que es UO deVO t. deI NegUS
tomòblls, i el litre de gasolina, que
Djibutl, 20. - ~a ambat a aquesabans encara no valia dues lires, ac- ta el ja famós !i VIador negre ameritualment val tres lires seixanta-sis cà, coronel Jululll, conegut amb el
cèntims, i aviat el seu preu serà de sobrenom d'«Aguila Negra.11. Ha necinc lires.
gat les noticies propalades a la
Especialment, s'ha monopolitzat Ja Premsa internacional sobre la seva
compra i la distribució de carbu- ruptura amb el Negus. Diu, pel conrants. De més a més, hom estudia trarl, que HaUe Sela~ié I és un
la producció en forma sintètica. Amo home admirable, posseïdor d'una culaquest motiu, a mitjan novembre, tura poc comtm~ ,d'wl talent natu·
s'han fet a Milà experiències metò- xal extraordina.i i d'una capacitat
diques de carburants naciònals a ba- dE' treball que espanta.
se de gas. car~ó de fusta, gas-meta- . Manifestà que ha ma~at d'Etlono compnmit 1 del nou combustible p1a convençut que era lnutil el seu
«Robur», barrejat amb alcohol etl- intent d'as..o::olir dels abissinis que
He l essències. També es parla d'•m s'adapt~in a la guerra moderna,
nou combustible fabricat amb pols perquè 1nslstelxen a. practicar la.
d'asfalt. El Comitè permanent està guerra de guerrilles i no concedir exreunit a Roma per tal d'examinar 1 ceSSlva importància als tancs, avions
coordina r els esforços vers la produc- 1 artU!eria de llarg c!l.libre.
cló industrial de carburants nacloA t ravés de les paraules del caronals.
nel Ju!ian s'adverteix que a Etlopia
no ha pogut realltzar els plans que
D1u QUE DAVANT LES el portaren a aqupst país.
SANCIONS ELS SOLDATS Hi ha. motius fonamentals per a suRENUNCIEN A UN APAT posar que la tàctica militar que aDIARI
consellava el coronel Julian dlscreRoma, 20. - La notícia de l'entra· pava. en absolut dc la preconitznda
da. en vigència de les sancions ha pels altres conscllexs militars del
produït; grans manifestacions patrlò- Negus. El coroz1el Juli:m aconsellava.
tiques entre les tropes Italianes que que s'accepte-s uar~na oberta amb
combaten a l'Africa. S'han registrat els italians a determiaades zones 011
actes emocionants d'abneFac!ó. En- els efectes de l'aVIació no serien
tre altres, s·esmenta el d'un batalló molt mortífers. En c:mvi, els altres
de camises nl'gres, una. delegació dels consellers estrangeres, amb abso!uquals es pres!!ntà al seu comar.d:mt 1 ta unanimltat, han aconsdllat invali digaé que tot el batall~ estava dis- rlablement que els etiòpics refusin
posat a. renunciar a un dels dos àpats en tot cas la llUita ob<·rta de grans
que fan diàriament mentre durin !l's masses davant la temença que l'aoperacions. Un altre grup de soldats vlacló italiana de borbarde1g pros'ha ofer t a r enunciar els seus sala- duis espantoses carnisseries i m
ris, tot demanant solament a canvi provocar una. gran derrota obriria
que el Govern atengui les necessitats ¡¡ls invascrs el cami del cor d'Etlode les famUies, mol'; nombroses, de pia.
tretze de llurs camarades.
L'«Agulla Negra» dlu que en el
temps que ha visl'Ut a Abissú1!a ha
SUEZ NOMES REFINA PE· cobrat tan gran a fecte i admiració
TROLI PER A LES TRO· cap el Negus que donaria per ell la
PES ITAI,lANES
vida en qualsevol m'lrnent. Té tot
Port Said, 20.
Durant la pri- l'aspecte d'tm savi 1 d'un místic
m era quinzena. de novembre han tra- -ha dit-, i la seva s!mpatia persovessat el Canal, amb direcció a Mastot seguit.
saua, 800.000 galons de gasolina, pro- nal.capt1va
Finalment ha negat categòricacedents solament de Suez. Això dó- ment el coronel
_que hagi
na. idea de l'enormitat de combusti- rebut un cèntim d ful~::~n
AblS~fma, i afegf
ble que necessiten els italians per
!~ seva marxa a aquest pals
als avions, automòbils, etc., en la se- ~ue ~~va
estada la pagava un ameva campanya d'Abissínia. La refine- l.la
ncà
de ::lSicago anomenat ~va Roria de petroli de Suez treballa hor~s blnson,
.actualment a l!.ti?p1a, que
extraordinàries per tal de servir les és decld1t
~dmlrador dc 1obra que
comandes italianes.
estava .reahtzant l'I Negus 1•ar tal
d'assi:',-.tlar la ~eva Pàtria &.ls països
més Civilitzats, quan sobrevmgué la
invasió Italiana. que ha oblig~t a
Invertir en la. defensa de la independèncla sumes quantiooes amb les
quals la civilització hauria pogut
donar a Abissínia un pas gegantí.

o·

EL NEGUS ES REUNEIX
EN GRAN CONSELL A
DJIJIGA
Milà, 20. - La premsa italiana
publica una informació segons la
qual "'està celebrant una important
reunió de caràcter mUltar a la qual
hi assisteix el Negus personalment.
Afegeix ç_ue el Negus sortí el dimarts
d'Addi'! Abeba en aeroplà. i que notícies d'Barrar informaren que un
avió abissini va volar sobre dita
ciutat en direcció a Djljiga.
La premsa. afegeix que entre els
asistent.. a dita reunió mllitar es
troba el general turc Weblb Bajà,
cap d'! l'Estat 1\lajor abissini del
front Sud i altres personalitats.
COJ.\1 S'HA ATRINXERAT
EL RAS SEYUM
Addis Abeba, 20. - De font ben
Informada es confirma que les forces
abissínies sota el comandament del
Ras Seyum continuen defensant-se
amb ple ~xit en la. zona muntanyenca del Tigré, on s'ha atrinxerat a la
moderna prr a passar després a una
acció efectiva que ja ha causat serioses dificultats a. les tropes italianes
que es troben sota el comamlament
del general 1\laravigna, que operen a
la conca de Takazze i l'ala esquerra
italiana comandada pel general Biroli,
Es considera a Addis Abeba que
aquest fet, curosament amagat pels
italians, explica clarament perquè
les ales dreta i esquerra. italianes no
ha n aconseguit encara en,rar en
contacte.
Del front meridional comuniquen
que el<> italians continuen trollantse a uns quants quilòmetres ni Nord
dc Gorabai, encara que algunes column~!' del general Grazi:mi, integra•
des per tropes motoritzades, a\'ançaren en la darrera setmana fins arribar :t 8assabaneb, on les tro¡tes etiòpiques lf'S varen batre i les obligaren a retirar-se.

UN CARREGAMENT DE MATERIAL DE GUERRA MODERN
CAP A ETIOPIA

Les sancions

«La política dels treballadors americans -afegeix Green - no es basa.
en un recolzament a les sancions
Asmara, 20. - Hom assegura que
contra Itàlia, sinó en el desig de
ITALO BALBO I GRANDI guardar l-1 pau i que els Estats Units dos comerciants europeus han aconembarcar en un port del YeHAN EVITAT QUE MUS· roman3Uin totalment !solats de qual- seguit
guerra possible al continent m en un important carregament cle
SOL INI PROVOQUES UNA sevol
moderns fusells, metralladores, m'l·
europeu:
SITUACIO DIFICIL
nicions i altre material de guerra.,
Londres, 20. - El «Daily Mail11
LA FEDERACIO INTER· per tal d'ésser descarregat en un
publica avui una informació de font
AL I AD A D'EX·COMBA• lloc solitari de la Somàlia britànica
pròpia segons la qual l'ambaixad:Jr
TENTS A FAVOR D'ITA- i reexpedir-lo a Abissfnla.
Les armes són de fabricació e.lemqLlA
italià a Londres senyor Grandl 1
París, 20. - La Federació Inter- nya 1 txecoslovaca.
I alt comissari d'Itàlia a Libia, maExisteix molt contraban d'armes 1
nscal Balbo, influïren en sentit mo- Aliada d'Ex-combatents han convo- municions a la Mar Roja. S'efectua
les Associacloru Nacionals d'Ex·
àerat en les decisions del Gran Con. cat.
combaten~s dels països més directa- per mitjà de petites embarcacions.
se li Feixista.
ment interessats en el confllcte \ta- molt ràpides, que viatgen generalment de nit.
Segons aquesta informació, Mus- lo abissinL
solini tenia la intenció d'adoptar
En aquesta assemblea s'ha aproenèrgiques mesures de represàlia vat la següent resolució:
«Els ex-combatents anglesos, fran- El ministre de l'Aire de Francontra els països sancionistcs que
~aurien pogut tenir resultats pe- c~sos 1 ~talians, en representació ue
secc10ns dels tres països aliats ça assisteix a un banquet en
nUosos. Grandl 1 Balbo exerciren !a IPs
reconeix.:.::J. les
necessitats d'ex~
seva valuosa influència i aconsegui- pnnsió d'Itàlla.justes
Decideixen, en virtut el qual es parla de formar
ren que el «Ducel> tornés del seu d.els llaços fraternals, empendre gesprimitiu :1cord.
twns J?rop dels seus respectius Go- una guerrilla d'aviadors franverns. 1 ~a Societat de Nacions, per
cesos a favor d'Itàlia
LA NOTA ANGLESA ES tat darnbar, com més aviat millor
DoN AD A A CONEIX ER a una solució honrosa del conflicté
París, 20. - Segons «Le Jourl>,
ALS ALTRES PAISOS
Halo· abissini, d'ésser possible amb l'agregat aeri italià, general Picclo,
racord
de
la
S.
de
N.
a
fi
d'lmpeque
està a punt de sortu
· de Paris
Londres, 20. - El text de Ja res- d•r una propagació deí conflicte ac- declarà
en un banquet que una for-'
posta britànica a la nota de pro- tt•alment localitzat a l'Africa.>'
macló de pilots francesos es posarà
testa italiana contra les sancions
molt aviat a disposició d'Itàlia. per
ha estat comunicada als altres oC:
NO VOLEN FICAR·SE F.· t¡.¡J de prestar-li el mateix servei
vens sancionistes per a. la seva inTIOP
ou
1
'b ld'
t
formació. Diversos d'aquests Governs
lA A LA BUTXACA,
e e s gan a ills pres aren a
DIU UN DIARI ITALIA
• França.
havien expressaL desigs de conèixer
Roma, 20. _ La «Gazzetta del Po- I Bariath, cap de l'organització dels
les línies generals de les respostes P?lO» publica un editorial en re!ade Franc,;a 1 Anglaterra,
ctó amb les sancions que s'apl.nuen
Hom creu saber que els textos de a Itàlia en el qual emet concepte<;
Ie,s respostes s~ran fets públics d que fins ara no s'hi havien exprc~;at
dissabte 1\1 mati. La nota anglesa · a la Premsa italiana. ja que oliu e.1.
~~!n~~ada a Itàlia passat-demà, tre altres coses: «No hi ha més q..te
continuar vers els objectius asse~tya
LES SANCIONS REPERCU· lat~. perquè no hem anat a l'Afr;ca
Onental
amb la intenció de hcarELS DIRIGENTS ACTIVEN
TEIXEN A LA REGlO DE
LES NEGOCIACIONS
NIÇA :-: CONTRABAN EN nos tot Etiopia a la butxaca».
Aquestes paraules s'interpreteo als
GRAN ESCALA
Londres, 20. _ A Barnsley s'ha
.
.
Pa.rfs, 20. - A conseqüència de les ~ercles estran¡¡ers de Roma , om
sanc1ons decretades contra Itàlla a 1 ab!lndó pels italians de llur pr!mitiü reunit el Corrutè NaciOnal Executiu
la frontera franco-italiana s'ha Íni- proJecte, mai amagat, de conqu:star de la Federació de Minaires.
El Comitè ha declarat que és inciat un activissim contraban, per 11 tot Etlopia.
combatre el qual les autoritats frandubtable l'existència d'una aplasctses han decidit doblar el nombre
MANIFESTACIONS ANT I· tant majoria superior als dos terços
BRITANIQUES A MILA
òe duaners al llarg de tota la fronLon~es. 20 _ Els periòdics publi- neces.sarls perqu~ es declari la vaga
tera.
Els camperols italians ja no po- quen illformacions de Milà ¡ donen genexal de les mmes,
den trametre a la Costa Blava fran- compt~ de les manifestacions anti- I De totes maneres, ha preconitzat
cesa les grans quantitats de llurs frttan~que~ desenrotllades al ::onso- I el Comitè la conveniència de posarpzoductes que abans hi trametien, at br1tàruc, davant del qual desfilà se en contacte amb el Gover11 per a
DP. la mateixa manera ha. deixat de ~na manifestació d'estudiants qu<: reemprendre les negociacions que
creuar U. frontera l'habitual impor- bonixaven crits d'«A balx Eden!», <<A eviti el conflicte Els minaires proa Anglaterra!»
·
tnnt tràLc francès. S'anuncia el tan.
S'afegeix que el consolat d'An¡;Ll posaran que les negociacions siguin
cament de diverses factories de la
Coota Blava que treballaven gal- terra ha.gué d'ésser custodia~ per sobre una base nacional 1 s'espera
600 carrabiners amb mosquetons.
que toparan amb la insistència. de
ret-é exclusivament per a Itàlia,
(!. molts tramvies es llegien in.s- les companyies que sostenen que les
uOICOT ALS PAISOS SAN. Cl'lJ>CIOns fetes amb gulx, lnsu.t:mts negociacions hau d'efectuar-se sobre
per a Anglaten·a
una base regional.
CIONISTES
noma, 2v. - En la reunió celebraMUSSOLINI
DIU
QUE
LES
d'\ pels delegats de les organitzaQUATRE-CENTS MIL VOTS
SANCIONS HAN UNIT A
clons feixistes de comerciants s'ha.
A FAVOR DE L'AUGMENT
EL L TOTS ELS ITALI I\NS
declarat que 130.000 comerçÓs ue
DE JORNAL
. Amsterdam,
- L'enviat eJpeproductes alimentosos s'han <)olm- Cia! del periòdic20.«Telegrannf>l
<\ RoLondres, 20. - Ha. ting-..1t lloc l'espremés a vendre, exclusivament, ma ha celebrat un interviu :1mb el crutini
celebrada pels
ruercaderies Italianes o dels països senyor Mussolini, el qual, entre a!- minairesdedclalavotació
Federació. S'han obno sanclonlstes.
t~es coses, li ha declarat: «Les san- tingut 400.351 vots e. favor 1 29.215 en
ctons mai no faran cedir els itahnns.
de l'autorització soHicitada
LA FEDERACIO AMERI· L'actitud d'Anglaterra I les sancions contra
Comitè Executiu de l'esmentat
CANA DEL TREBALL I h;an donat lloc al fet que els italians pel
organisme
per a presentar als paLES SANCIONS
s uneJXen a mi amb més entusiasme trons la soHicitud d'augment dels saWashington, 20. - El president de que mai, disposats a realitzar s,\cri- laris. en dos xelins per als adults 1
la Federació Nord - Americana del ficls que aombraran el món.»
un per als joves. Es la. majoria més
T1eball, Mr. Gree.t, recomana a la.
fomtidable que es registra en la hlsLldústria americana que segueixi el
COM ES PREPARA ITALI~ tòria de la Federació de Minaires.
consell de R oosevelt i apllqui, no soCONTRA LES SANCIONS
El r esultat de la votació ha estat
lament en la lletra, sinó en l'espeRoma, 20. - Itàlla. està lhurant anunciat després de la reunió que <:I
rJl, la llei de neutralitat.
una batalla per tal d'alliberar.se tle Comitè Executiu ha celebrat a BaBa donat a. entendre que les tra- l'estranger, amb referència als car- risley, Yorkshire. tot afegint-se ,a
meses de material a Itàlia podrien burants, cereals 1 carbó,
declaració que ha·:ia estat comunicat
anar seguides de vagues generals de
Quant als cereals 1:1. batalla ja està al cap del Govern, i que s'havia sol13 gent c.e la mar.
guanyada, puix que Itàlia pot fer licitat d'ell una entrevista.

ElS MINAIRES ANGLESOS
I LA VAGA

I
I

I

I

'

Delegat etiòpic Cap
a París
Per a recomençar les reia·
cions diplomàtiques
Londres, 20. - Es probable que
demà sur:i cap a París, Mr. Maurice Peterson, car del Departament
d'Ablssfnia del Foreign Olficc. :Mr.
Peterson ha celebrat 1ecentment a
la c~pitnl franccsll. slgunes com·ersaclons amb tt:cnics del Q·1ai d'Orsay, amb objecte d'estab!ir alglms
detalls del pwbiema italo-abi:;sini,
com a t-1ses d'ultcrio:s discussions.
Aquestes suggerències, tal com es
retol .arà, foren refu:ades.
El presumpte viatge de Mr. Peterson a Paris tindrà per objecte assessorar :•ambaixador anglès n França. Sir George Clcrk, en discussions
que, sobre alguns assumptes referents al citat conflicte, se celebraral. amb el Govern francès.
aviado~s de combat francesos, ha
confirmr.t que en el cor dels pilots
àe França no existeixen sancions
contra Itàila.
En dit oanquet al qual assisti el
ministre de l'Aire, general Denain,
s'imposà. la Gran Creu de la Legió
d'Honor a l general Picclo.

UN DISCURS DE MOLOTOW
SOBRE LA SITUACIO
INTERNACIONAL

britànic~·

d'aconseguir tma delimitació d~ ta¡
de.rs en~re Anglaterra Egipte Po.
m1tjà d un Tractat, i consideranller
vigència de. la Co~stltueió dei ~
com una Cll'cumstància. secundà19
En canvi, els waf<!lstes advoquen ~
la implantació de la carta fonam r
tal com un postulat de la seva e7.
politlca..
&
A EGIPTE LA FORÇA PU
BLICA NO POT UTILI •
ZAR ARMES DE FOC co~·
TRA
LES
MANIFESTA•
ClONS
•
El Caire, 20.-El cap del Gover·
Tewflk Nessim Baja, en funcions ~!1.
min1stre de l'Interior, ha Publica
~a disposició en la. qual prohibe
l us de les arm~s de foc per a <r
soldre les ~1;\rufes~lons. El Gabi~
n.et ha dec1d1t obrll' una tnvestig~.·
ctó sobre els incidents dels dies p:~'
sa.t~. en els quals resultaron tres ~·
tud1ants morts.
,
Es declara que l'ordre ha. estat res¡,
t_ablert a tot el pafs. S'ha. Pfllhibif
I entrada~ la zona on es troben lea,
bas~s mlht~s sense un perillis es;
pe_cml del dir ector genernl de l'Ad·
mmistracló de la frontera, perillis
que serà concedit sols en casos ex.
cepclonals.
.
La zona prohlbtda, desèrtica, on
hi ha .oasis•. ~n els quals es trobe~
les bases mlhtars, comprèn la l't:gi~
entre la frontera. d~ Libia., una llnia
para.Hela de 300 kUòmetre~ a 1'&'1
de la mateixa 1 tot el temtorl dar.
r era de la linia. que va d'Est a Oest,
en una llargada de 600. quilò~etrea
al Sud de la costa mcchterràma.
TRENTA MIL PERSONES
A L' ENTERRAMENT DELS
ESTUDIANTS
El Caire, 20. - S'ha celebrat L'en.
terrament dc l'últim dels estudiants
morts aquests últims dies. A l'enter·
rament hi anaren més de 30.000 persones, sota la preslc!ència del ~Jaus
tre de la Universitat i els lidera
wafdistes.
No hi hagué el més petit incident.
A LONDRES HA ESTAT
DETINGUT UN PERIODIS•
TA ALEMANY
Londrc, 20. _ La detenció del periodista a lemany Gortz, després de
l'expulsió del corresponsal del <cVoel.
kischer Beobachter>l, senyor Thost,
ha produït descontent en els círcols
polítics anglesos, on es declara que
à its Incident s, si es p:odueixen mas·
s'l freqUentment poden comprometri' l afectar seriosament les reiacians germano-britàniques
·
UNA P~OTESTA GENE•
RAL CONTRA LA LLEI DE
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El Caue, 20. -

Com a prot.es\.2.
contra el decret que afecta a la.
premsa i l'actitud del Gabinet egípci respecte a la polltJ.ca britànica,
ci~ periòdics àrabs no es publicamn
demà, segons una decisió adoptada
avui pels seus propietaris.
Totcs les tendes propietat d'egipcis permaneixeran tancades demà i els advocats egipcis no acudiran als tribunals, també com &
protesta.

La política exterior
d'Austria
SEi\lBLA QUE EL GOVERN TE
L'INTFNT D'ORIENTAR-SE OE
NOU CAP A ANGLATERRA
Viena, 20. - En la premsa Internacional s'ha assegurat que s'anava
a produir a Austria un Imminent
1 important canvi en la política interna!'lonal d'aquest pafs. Segons ~
formacions recollides aquest mati als
cercles \'ienesos responsables, es pot
conslGerar segura. la dimissió del
ministrr austriac de Negocis Estrangers senyor Berger Waldenegg.
Tambe es declara que la cartera
d'Afers Estrangers ha estat oferta
al m!n\Etre d'Austria a Londres, ba·
ró Frankenstein, al qual s'ha con·
cedit algun temps perquè mediti la
seva re:posta, ja que la seva acceptació no és segura.
L'elecció del senyor Frankenstein
s'interpteta com un desig del Govern austrfac de millorar les reia·
cians amb Anglaterra, les quals, com
hom c;ap s'enterboliren bastant en
declarar Austrla a Ginebra que no
podia adherir-se a les sancions con·
tra HàUa.

Mo'>Cou, 20. - En el discurs que
ha pronunciat amb motiu del prl·
mer Congrés dels «Stach:lniu», pertanyent!> a la indústria. ferroviària,
el pr~s1dent de Comissaris del Poble,
Alx De Provença, 20. - El Tri~u
senyor Molotow, ha dirigit violents
atacs «al món capitalista», i després nal que jutja els complicats en I at
temptat dc Marsella ha nomena
ha P.xaminat el sistema. burgès de nou
defensor d'aquest a l'advocat
dicta.riura de tipus feixista.
Saudlnot I el debat ha quedat ajorQualificà al feixisme de «sfmbol nat fins a dem) , dijous.
dl
Saudinot serà assessorat per cÍ
de la bestialitat i de la. lluita fosca
versos advocats i es creu que
d'un món cridat a desaparèb\cr.ll
s'oposarà a això.
¡s
«Le3 nacions que han romàs en- Tribunal
L'anterior advocat defensor
darr'.lndes en el «rapte• colonial en ercartats. seny _r Decbons, ex¡> h~
relació amb altres països tractcn ara ahir de la. sala cmanu m!Utan»
d'avançar-se en el carni imperiallstat. volgut entrevistar-se amb els r~
Després declarà: «Qui sap on ens cessats, prrò hom li ha denega
on·
cond•lirà la dominació de Manxúria permís.
El senyor Desbons ha apeHat e
1 d'altres regions xineses! Qui sap tra la seva npulsió.
com podrà acabar això per als aventurers de l'Est! Velem aVUi l'aventura d'una ocupació d'Abisslnla que
implica el perill d'una connagraeió L'ESQUADRA GREGA QUE D::.A·
generl\l 1 d'una derrota de tots els
.. A ESCORTA AL REl .J 0tí bAll
Brlndisl, 20. - Aquest ma d{el·
sistemes del món capitalista».
arribat a aquest port el cre':i{ ·dyra.t
11» 1 els contrnLorpedinersd ~guerr&
«Psarat, de la marina e
Romania reprèn les relacions 1grega.
L null'
flota grega es farà a , a ri!)llr
comercials amb la U. R. S. S. la La
nit del divendres. per tal d ag~
Bucarest, 20. - S'ha promulgat un al Pireu el mati del diumen re<~·
A bord del vaixell cBcill» emba
decret anuHant el que es trobava en
vigència fins ara que prohibia l'Inter- rà el rei Jordi de Grècl:t.
sortl.rà
En el seu ç!r.tge a Grècia altri
canvi comercial entre Romania I 'a
u. R. s. s.
11 rebre aquesta C>'Quadret..'l.-~tent'•
Hom interpreta aquest decret com integrada P"ls d"strotcrs ""'~ ubJili
el primer pe.s vers la represa de les cLicót i cConduriotls». d05bth~ Je!
relacions comercials russo-romaneses, r ins 1 doo torpediners. ~:rti"tre d'
que precedirà la signatura d'un acord cCondurtotist W anirà el .waMsrina.
comer ciAl entre ambdós països.

El PROCESSAMENT PER LA
MORT DEL REl ALEXANDRE
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ON ES LA MAJORIA QUE SO STE EL GOVERN?

tanteig
Chapaprieta hagué de desistir d una votació de
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"O ES SAP,.ENCARA, QUAN PRENDRA POSSESSIO DEL
CARREC El NOU GOVERNADOR GENERAL DE CATALU·
NYA ··· SEMBLA IMMINENT QUE HI HAURA CANVIS EN
LA COMPOSICIO DEL GOVERN GESTOR DE LA GENERALITAT

Madrid, 20. - A les 4'05 el senyor
Alba obre la sessió.
Al banc blau hi ha el ministre
d'Instrucció Pública. Hi ha cinc d iputats als e3CQDS 1 les tnbunes són
gairebé bUides.
Es llegeix i s'aprova l'acta de la
sessió anterior. (Prenen seient al
banc del Govern el president óel
bla que, a la r eunió de junta de Co- COnsell de ministres i el ministre de
mitès regionals del partit radical ce. la. Guerra.)
lebrada el passat diumenge, s'acordà
EL PROBL E MA UNIVERSI
que el senyor Huguet cessi en el càrT ARI CA TALA
rec.
E~ Sr. COMIN manifesta que creu
Cal r ecordar també que el senyor que
a més de de3Cnrotuar el pla par·
Sedó ha dit r epetides vegades que lamentari assenyalat pel Govern
té presentada la dimissió del seu d'acord amb el senyor Alba, la Carn.
b
t
càrrec al depar tament d'Economia 1 br h d '
a a ocupar-se a.m é d'altres
Agricultura.
El gestor tècnic de J ustícia i Dret, assumptes de vital importància, entre altres el que es r efereix al prosenyor de Prat, també s'alarmà molt blema
unlversitari de Catalunya.
amb el nomenament del senyor ViEl PRESIDENT DE LA CAMBRA
llalonga, tant que marxà cap a Ma- fa veure al senyor Comin que a l'emdrid sense perdre les hores. Es més par de l'aprovació de l'acta cap dl
que possible que el senyor de Prat putst_n_o pot d_esenrotllar una inter:
veiês clarament que, amb una ma- peHaC'lo, com mtenta. fe r l'orador.
jor influència de la Lliga al Govern,
E_l Sr. COMIN insisteix en la seva
ell es veurà molt abandonat.
petició
El ~nistre à'l NSTRUCCIO P U
S'intenta crear un càr· BLICA diu que es pot tracta d
problema universitari de Cata~W1Y~
rec d'assessor jurídic quan
la Cambra. ho desitgi. Accepta,
de la Generalitat?
doncs, la interpeHació del senyor coR efer int·se a l'anada del senyor de min.
¡• dr
S' t
P rat a Madrid, algú ha fet r emarcar
en ra a or e del dia.
que possiblement el viatge estigui re.
L' ESQUERRA SOL .LICITA
lac1onat amb el projecte del gestor
EL QUORUM
de crear el càrrec d'Assessor J urídic
S'intenta aprovar definitivament
de la Generalitat.
Es de creure que no prosperarà. el la concessió d'un crèdit de ! .7óó.74ó
propòsit - sl és que existeix - del pessetes al pressupost del Ministeri
senyor de Prat, si és té en compte de la Governació, per al pagament
que al departament de J ustfcia 1 dels plusos devengats per la GuàrDret de la Generalitat W han di- dia. ci vil en el segon semestre del
versos caps lletrats -més de qua· 1934 a Catalunya,
El Sr. SENYAL, de l'Esquerra, detre--, a més de diversos oficials també lletrats, que són més que sufi- mana quòrum per a l'aprovació del
cients per a. estalviar un assessor projecte.
El PRESIDENT li contesta dient
juridic en qUestions de justicla.
Per altra part hi h auria el perill que s'unirà aquest projecte, per a la
que, en cessar del càrrec de gestor, seva aprovació definitiva, a altres
el mateix senyor de Prat tingués in- diversos per als qua1s també ha sollicitat la Cambr a el quòrum.
terès en ocupar el lloc.

El Governador general interí no
rebé ahir els periodistes, tal vegada
que - sesons feu dir-, no tenia notietes que comunicar a la premsa. A
¡e, secretaria de la presidència es
donà compte de les visites que havia
rebut el senyor Alonso.
A la Generalitat no es tenia, encara, cap noticia de la proper a a rri~
be.da del nou Governador, senyor ViUe.longa, i menys de la data en què
es proposa prendre possessió del càrrec. Tot fa creure que el senyor Villalonga no es farà càrr ec de la Ge~
·neralltat fins a fi de setmana o primers dies de la setmana entran t, per
quant h a estat convocada una reunió de gestors per a demà, di vendres, que presidirà. el senyor Alonso.
:aa estat disposat que la «Casa
dels Canonges», restdènCia oficial de
ls. presidència de ta Generalitat, es·
tigul preparada per si el nou G er
vernador vol instaHar-s·ru.
A la Galeria Gòtica es feien ah ir
tota. mena de comentaris sobre la
persona del senyor Villalonga, espe.
cW.Iment pel que r especta a les primeres declaracions que ha ret als
periodistes madrilenys, dient que «coneix el dialecte català». Per més que
algú insistia. en que eren unes declaracions dissortades, en general es
consideraven desencertades per a fer
una. encisadora entrada a la Gener alitat.
Es rema.rcable la satisfacció que
senten, amb aquest nomenament, els
elements dels partits que integren es
bloc governamental. Més concretament: la Lliga I la Ceda. La satisfacció, però, no arriba a totes les
esferes. El nomenament ha causat
veritable pànic a un conseller gestor radical 1 a un dels anomenats
tècnics 1, per aquests motius, no es
ra dificll preveure que l'entrada del
senyor Villaionga promourà al tera~
~!OTES
ció en la composició del Govern gestor de la. Generalitat.
Galeria
Els comentaristes de la
OFIC INA EL ECTOR AL D'AC•
Gòtica, alguns dels quals eren d els
TU A C lO VALENCIAN ISTA
ben assabentats, no amagaven el fet
D'ESQUERRA
el periode d'inclusió d'elecObert
q_ue, amb la separació dels senyors
Rocba i Pic i Pon dels alts càrrecs, tors 1 rectlflcació del Cens electoral,
el gestor de Sanitat de la GeneraU- «Actuació Valencianista. d'Esquerra»
tat, senyor Huguet, queda en el ma- (carrer Alda.na, 5, entresol), ha obert
olot desempa.r. Per altra banda, sem- una oficina per a ls verns del dist r icte U , la qual curarà de les Tectificacions e inclusions que correspon.
guin segons 1~ ne:.
L'esmentada oficina estarà oberta
tots els dies, Pe dos quarts de cinc
a dos quarts de nou de la tarda.
A HONOR DEL REGIDOR
(Ve de la pàgina pr imera)
R. JUNYE NT
Dissabte passat tingué lloc a 1a
ble pacificació dels esperits i que .. .
Poble» del Somorrostro un
del
«Casa
caldria atorgar - tal com llegiu
a honor del regidor popular
- el Premi Nobel de la Pau a festival
a l'Ajuntament de Barcelona senyor
l'autor de «L'elogi d.: catalunya», J unyent. El local era plenissim de
per l'obr a de germanor que pre- socis que vulgueren demostrar l'addU:a.
hesió al seu r egidor popular. La preEls premiadors, en saber això, sidència del festival fou ocupada pe l
senyor J unyent i pel president, sehan jet plegar en sec el premi.
nyor Abelià .
A requeriments dels assistents a
No hi ha desdita, el dia 30 de l'acte l'homenatjat adreçà unes emonovembr e el gestor Jover i NoneU cionades paraules, que foren subraten persona beneirà el tancament llades amb forts aplaudiments. Oferl
!"acte als amics absents i foren trade les «Churrertas».
A hores d'ara, per les noves que mesos telegrames en aquest sentit a
Maria. i Cartagena.
es tenen, les dretes han pogut re- Puerto Santa
CR IDA ALS GRACIENCS
collir en tot Catalun11a 95.000 vots.
Hom convoca. els graciencs per al
Això és un plebl3citf Com el po- vinent dissabte, dia. 23 dels corrents,
dran amagar?
a les deu de la nit, a l'Assemblea. dE
constitució del Casal Nacionalista
•• •
Una frase esguerrada en llavis Obrer de Gràcia. que tindrà lloc al
d'una personalitat polftica pot de- carrer de Santa Agata, 2.
CONF,ERENC IA
t erminar el tracàs de la seva carDivendres, dia 22, a les deu c.le
r era. Lt costarà més desprendre's la nit, l'ex·governador de la Repú
de la frase que l'ha Jet entreban- blica i secretari del Partit a Catalucar que no pas desempellegar-se nya, senyor Brauli Solsona, donarà
una conferència al casal del Par~
d'un gos perdut.
Certes frases ten en~ de cara el tlt Republicà d'Esquerra del districX , Luchana, 18, baixos, sobre «La
poble, la mateixa significació d'u- te
violència en la República». La dita
114 ridícula entrada d'un senyor conferència serà pública. Hom hl
carregat de pretensions i encartro- convida els socis i simpatitzants.
UNA SÉC CIO FEMENI NA
naments a una recepció davant els
Ens ha estat tramesa la següent
assistents a la qual cau a terra
nota :
més llarg que un sac.
El vinent dissabte, a les 10 de la
Certa entrada a base de «Conozsocial, Ronda Uninit.
co el dialecto catalàn m.uchísimo» versitalat,seu1,estatge
entresol, tindrà lloc la
té, per al seu fundador el doble in- constitució oficial de la Secció Feoonventent del la~us i dels pro- menina del Partit Federal Ibèric. A
!"esmentat act e prendran part alguns
PÒSits que l'animen.
oradors del Partit. L'acte acabarà
•• •
Lector, al Secretariat d'Esquerra amb un lluït ball de societat.
Hi són invitats tots els associats
Republicana, Ronda Sant Pere, 70 i llurs familiars.
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us diran si sou a zes llistes elector als o st els vostre nom i cognoms
ht estan ben escrits.
No perdeu un moment a anar-hi.
Això Sí que convé/ Penseu-ht, passeu avís a les vostres amistats,
consulteu les dades de tots els que
no ht puguin anar .
Aquesta sí que és bona feina!

•• •

Tan aviat com varen rebre a
~ Veu la noticia del nomenament

el sen11or I gnacio Villalonga es
varen posar a. escriure que el nom
havia caigut tan bé a Catalunya.
Els lligaires aquestes impressions
1es capten de pressa. Com que no-.
~s es refereixen a cambó i a Duran i Vento!a.

•••

Josep Pla escriu esveradisshn
Que no Jan cas de cambó quant
: la llet electoral. I aixó l'espar1Tt:a1. Diu que el líder només r ep
ta lete, de conUl».
b¡A.,mb ell s'embarcaran, si li sem-

ES SE PAREN DEL PA RT IT
R \ DIC AL
Rebem la segilent nota:
1Como se habia anunciada, ayer
tuvo erecta la Asamblea convocada
para la reforma de algW10S artfcl.llos del Reglamento, la que por varias
suspensiones gubernativas no habia
podido celebrarse a pesar de haberlo
intentada desde el mes de marzo, en
la que cast la totaUdad de los so.
'C,ios pedian la separación del Partldo Radical, cuya jefntura ostenta eJ
Sr. Lerroux.
Por fin ayer y con gran aststencia
de socios fué nprobada por unanim.l~
dad la reforma de dtchos articulos,
acordando que en lo suceslvo esta.
entidad se denomtna.rP. cUnlón Re-publicana de Izquierda del Camp
de l'Arpa», y adberiéndose en un todo a la polltlca que slgue el lnslg·
ne republicano don Diego Mart1nE'2
Barri o.
El prcsidente, Pelayo Basue. - El
secretaria, Rafael Nleto.»

PETICIO D' INDULT
«Excm o. Sr. Presidente de la Rea.
pública. - Madrid. - Centro Republtcano Federal de Sarrià de T er
supllca indulto Florentina Prieto,
di!t./altre dia par làvem d,unes con-. condenado última pena. - J alme Roat~ora.cíon.t d e Teià. I com que deja, prestdente.»

•• •

Ci6 btuem al Sr . Casala una jUiaela fcedi.sta) que no té ens cal a"~r aquest e;rtrem. El citat se' done,, no és cedista.

LA REVISIO DEL CENS
Rebem la següent nota:
Havent estat declarat obert el pe-

projecte de llei de bases per a lli reorganització de la mobilització mi·
li tar.
El Sr. ALONSO RODRIGUEZ defen 3a una esmena que no és acceptsda per la Comissió. COmbat durament el projecte, que considera im·
procedent i inadequat.
Es procedeix a votar nominalment
l'esmena, i és rebutjada per 10 vots
a favor i 106 contra.
ESCANOO L

4

Sr. TRABAL, de l'Esquerra. Republicana fa ús de la paraula per a
defensar una altra esmena en el
sentit que en la base primera. s'estableixi la diferència sobre les sanoions per als que exerceixen espionatge 1 per als que facin divulgació
de plans dc guerra. que no sempre
porten en fiÍ un propòsit d 'e3pionatge

Et

senyor ORTIZ DE SOLORZANnao.• per la COmissió rebutja l'esmed
El Sr TRABAL i . t .
fensar ~ltres esme~es~ eix en e-

I

ris. Per a la defensa de l'ordre públlc, t-é el ministre de la Guerra una
Llet d'Ordre Públic, i té a més una
Llet de Recrutament.
EL MINISTRE DE LA GUERRA ·
Però són molt dolentes i cal modi:
fi~ r-les.

El senyor ALONSO RODRIGUEZ:
S. S. vol poder tenir a la seva dis-

posició tot el món. (Rialles) .
El senyor GIL ROBLES (en to

irònic) : Això és precisament el que
jo pretenc (Més rialles).
El senyor ALONSO RODRlGUEZ ·
No és prudent prendre en broma elS
arguments en una discussió 1 en
qüestió tan important com la que es
debat. Continua defensant els seus
unts de vista i atacant el projecte
instint que en un moment donat
tots els espanyols podran tr obar...sé
amb la sorpresa d'estar mllitaritzats.
Per 156 vots contra 12 queda r ebutjada l'esmena del senyor Alonso
Rodríguez,
(El senyor Alba mana cridar el
senyor Chapaprieta per mitjà d 'Un
secretari de la Cambra. Puja a l'estrad.a presidencial el cap del Govern. Conversen els senyors Alba 1
Cbapaprieta i després s'uneix a ells
el senyor Gil Robles. Els diputats
tant els de la majoria com els de
1'oposlció, segueixen amb interès la
conversa dels tres prohoms).
EL MINISTRE JJ E LA GOVERNACIO llegeix un. projecte de Llel

P

Miquel Maura fou cridat al
seu domicili pel Preside,ot
del Consell i es concedeix
gran importància a l'entrevista celebrada després
QUE ES PORTIN ELS DlrUTATS ELS QUE GOVERNEN
Madrid, 20. - Ala passadlssos do la
Cambra comentava un grup de diputats
la manca d'a88lst ència 1 l a. 1mposslblll~
tat de reunir el quòrum per a aprovar
alguns dlctè.mena. En un grup de radicala, un d'ellS deia:
-Per qué anem a. molestar-nos n os·
a ltres? Els qul governin que portin els
seus diputats. Nosaltres no fem més
que coHaborar.
En un altre ~~:rup deia. un diputat :
-El senyor Alba ha dlt al senyor
Chapaprteta que desisteixl del quòrum.
Aquesta t arda no ht ba manera. d'assaUr-lo.
- 1 què passarè.?-lUl. preguntat un altre diputat.
-Qué voleu que passi? AVUi oortlran
uns telegrames urgents que l)bllgaran
els diputats de la majoria que asslSWl•
x:l.n a. les sessions properes.
- I a leshores, h1 haurA. quOru m?
-Aneu a. saber.

-Què més votació de confiança que el
c.quòrwn», 1 no l'ha aconseguit?
AVUI, IGUAL QUE AHIR, :1'
DEMA, IGUAL QUE AVUI
Mo.dl"ld, 20, - Un perlodlsta h'i ' pre•

gunta.t al senyor Barcla sl tenia alguna
notiCia d'lnteréa 1 lUl. contestat: ,
-Ht ha que estem Igual que ahir, 1 en
el cas que vinguin Incomplets els pres..
aupostos, tampoc no hl !murll dlctamen
demà, En el caa que vtngutn sêrè. paa-o
sat demà., 1 com que el dlctanl-en
d 'estar 24 h ores sobre la. taula p;r ~
Com.lsstó, probablement no cozraen~~~
la discussió d'aquells ftna la. set'iñan.a
J.'1f
vinent.

ru.

ES REPR EN EL DEBAT SO·
UNA CONVERSA MAURA-CUA·
BRE COMUNIC ACIONS MA
El Sr. ALBA, s'hi oposa per creure
PAPRl ETA A LA QUAL ES
RITIMES
que ja ha consumit l'orador la deCON CEDEIX GRAN IMPOR'"
1
T ANCJA
fe:a s~·e~~hqut~ U ~r:~ponia. je: ~~'6~m~ nt~i~~n:oRf:n¡kfe~
LU <.h ld, 20. - Els senyors Chapaprleta
S'aproven els articles 57, 58, 59 1
el president 1 diu' que fes tre~e::-b
1 Maura han sostingut u na llarga con~
nes que té presentades ho han est:t 60 sense discussió. (Pren seient al
versa aquesta tarda al Congrés. S'h a
d'acord amb el reglament. Dirigeix banc blau el ministre d'Agricultura) .
El senyor ALONSO RODRIGUEZ
NO Hl HA «QUORUl'th Nl V O ~ atrlbult lnterés polftlc a a questa en tre ..
atacs al projecte de refonna de mo- intervé en contra de l'article 61.
vista, p u l,.x el senyor Maura. h a esta'
T ACIO DE CONFIANÇA
EL PRESIDENT DEL CONSELL
bilttzació militar per creure que el
Madrid, 20. - Al8 passadissos han con~ cridat al seu domlcUl perquè acudta a
obser~
unes
féu
Q.Ue
diu
i
contesta
li
perseque
el
ministre de la Guerra
els senyors Royo Vllla.nova 1 P é- conversar amb el cap del Oovern ,
vacions a la Comissió i aquesta li versat
gueix principa1ment és dis posar, comunicà
També han con versat després amb el
després el que s'havia fet rez Madrigal. Aquest ha. comentat els
quan 11 sembli dels ressorts cle la amb respecte a la modüicació de rumors que circulaven per la Cattbra senyor Maura els senyors Barcla 1 Lara.,
l'article, d'acord amb el Ministeri del que el Govern provocaria l a votació de als quals segurament ha informat dels
mob11ltzació civil.
que havia sosttnAHudeix un llibre del senyor Cor- ram. J o crec que les modificacions confiança, 1 el senyor Royo Villa.n.ova termes de l'entrevista
gut amb el senyor Chapaprieta,
ha dit:
tés Caballero que porta una porta- són acceptables.
S'aprova l'article 61.
delia nntirepublicana. Aquest 111bre
Es acceptada una esmena del se-•A f t
diu
Soler de Soja a l'article 62,
nyor
del
CS\oao e per un am.lc
El senyor SE:RAL defensa una es- raula per a explicar el seu vot, una jo dic que a tots els Governs sembla.
senyor GU Robles.
que els ha estat aplicada per a no
El Sr. FUENTE PILA, L'autor d'a- mena a l'article addicional d 'aquest vegada acabada la votació.
El senyor ALBA: He de fer notar tractar ni resoldre aquests problemes
article. Diu Q.Ue s'hauria d'haver suquest llibre és amic meu.
El Sr. TRABAL: Jo no sé si és primit, com h o demanà el senyor a la. Cambra que l'article 87 del Re- econòmics <Rumors).
El senyor ALBA : No entri S . .S.
amic 0 DO de s. s., a ml no m'in- Cbapaprieta, però veig que ha que- glament, estableix que les votacions
e1 vtearrbeén. y de la cirurgia, perquè
teressa. però si que ho és del se- dat gravat, amb la qual cosa es per- siguin per bOles Q.Uan es tracta d'al- enno 11
judica enormement la indústria na- gun fet que ea refereix a un dipuEl senyor MANGRANE: Espero
clonal, en permetre's la importació tat en exerc1cl Crec que en aquest
nyor Gil Robles.
El Sr. MAURA (Honorio) : s. s. de vaixells estrangers amb drets r e- dictamen no ens trobarem en aquest que el senyor Cambó intervindrà. en
duïts. Això, a més, és una injusti- cas. Correspondrà la votació per bo- aquest debat per a exposar la seva.
és un indesitjable.
El Sr. TRABAL : I s. s. un vulgar eta, perquè es concediran divises per les, quan es voti la proposició que opinió amb claredat i solucions que
a l'estranger pel Centre de Contrac- diu h an presentat els diputats de mal les dóna
EL PROJECTE DE MO DI• t 111. dU eto r 1 un mal comediògraf.
Insisteix que cal evitar les impor~
ta.ctó a aquests industr ials, amb per- «Renovación Española». Amb tot, Ei
L IT ZACIO MILITAR
<El8 dos esmentats diputats es di· judici de les altres indústries que algun diputat demana que s'inter- taclons puix que aixi s'alleugirà la
COntinua la discussió del dictamen rigeixen
paraules dures 1 insults que necessiten importar primeJres ma- pretl aquest projecte reglamentar ia· situaciÓ. SoHicita el projecte de prode la Comissió de Guerra sobre el produeixen un petit escàndol a la tèries. L'altre dia el senyor Ventosa n1ent en el sentit que la votació si· tecció a la indústria i tot el que be·
neflciï a l'economia d'Espanya, que
plantejà un problema a la Cambra gm per boles, jo accediré...
Cambra.)
3 1 silenci de la Cambra m'indica es basteix per si soJa com ho demos~
El s r. TRABAL, es queixa a la sobre aquest particular, i crec que
riode d'inclusió de nous electors, alxi
amb ell estarà conforme el senyor que nlngú no deseja que es voti ¡>er tra dur ant la. flUerra europea.
Reclama per als ministeris persomitjà de boles. Es votarà., doncs, nocom les rectificacions que han de presldèno:la dels insults que li ha di- Soler de Soja,
nes capacitades per a acabar amb la
El senyor SOLER DE SOJO: Jo minalment.
fer-se, el Partit Federal I bèric ha rigit el Sr. Maura {H .).
sltUf\ClÓ actual. J o - diu - no m'aEl Sr. ALBA: El dificil és saber he presentat esmenes !imitatives a
obert una oficina a la Ronda UniEL DI CTA M E N ES APA O.. vinc a. aquest ambient perquè sóc un
aquest article. El que s'ha d'impeha insultat a qul (Rialles).
versitat, 1, entresol, telèfon 21186, quiEls
els
VAT P E R 178 VOTS C ON· h ome t reballador que compta
dir, és que vinguin de l'estranger
Tr b 1
seny
mJnuts l si estic acl és complint. ~1
per a tots els veïns de Barcelona, la
T RA 30
a a 1 Maura (H.), bêns de consum.~ no béns de renta.
ors
mandat dels meus electors per als
El senyor Senal diu que a cansequal informarà de tl>tes les consul· continuen insultant-se i mentre el
178
1
vots quals reconelxo que poc he tret fins
tes que ll f9.cin 1 tindrà cura en- senyor Maura anomena indesitjable qUència de les dificultats per a ad- a ~~~~oTa3 8 e~icc~~;~ per
El MINISTRE DE LA GUERRA ara.
sems de les incluslo113 l rectUica-- al senyor Trabal, aquest. anomena el quirir divises han anunciat el seu
Acaba demanant que es resolgui
llet.
cio?S que se U encarreg-..tin, grtUita~ senyor Maura «perfecte imbècilt tancament fàb riques de Vtllanova. i llegeix un projecte d~ explica
el seu l'altra calamitat, que és l'atur obrer,
El senyor MARIAL
la Geltrú 1 altres.
(Escàndol a. la Cambra).
ment.
E! senyor ffiUJO li contest9. en vot. Diu que ningú no ha pogut aftr- l afegeix que les dr etes no comptiEl PRESIDENT, lluita per tal de
Les oficines funcionaran diàriapromeses des de l'opa·
re~ les1 seve~
per fi ho acon""-"- r~om de la Com1fsió. rectifica. Insis- mar que les existències de blat el 1932 sicló,
li diU al senyor Gil R abies
ment, de 7 a 12 de la nit. a excep- mantenir l'ordre 1
El senyor SE:RAL
-=teix que amb la importació de vai· abans de la importació arribessin als que res ha complit sobre aquest ex·
ció dels dies festius, que solament gueix.
Restablert el silenci, el Sr. TRA- xells i el consegilent empleu de di- 40 mllton3 de qu.intars mètrics ne- trem.
r estaran obertes des de les onze
1n t ervé e¡ senyor CALVO SOTE.
cessaris per al consum. Respecte 'il.
l d' rà
vis
.
.
es, es per u Ica enormement als l'arribada de vaixells anteriorment al
BAL con t mua en l'us de la paraula.
del matí a la una dc b. tarda.
fonamental
LO. dQualifica
El senyor TRABAL cont1·nua el altres industrials, .que no poden
¡ el¡ te1 de· dl
1
. ad- perm is d'impor t ació, solament exis- m
a. e s canv s 1 u que n pe seME MO RI A DE PI seu discurs 1 diu que en un periòdic qu lrir ma té r Ies pruner per a 1a seva
LA
A
Chapa,
d'un capità. Tam~ nyor Ventosa n l ~elt senyor
<OcuRa la Pr esidència el teix la declaració
de significació afecta al ministre de indústria. "ó
I MAR GALL
¡ ¡
bl
'h
bé insisteix l'oradcr en la inconsís- p · t
La )
r1e a s an o . ec a so uc ons.
ra ,
la Guerra s'ha publicat en lloc pre- senyor Tu n n e
Se'ns comunica el següent:
Es l'efereix a l'article segon del deEs rebutjada l'esmena per 125 vots tèncla de la conclusió setena. Nega
aniversari de Jn ferent alguns fragments del ll1bre
En virtut del
que al Govern civ"l de Barcelona \ ·1 eret del senyor Chapaprieta i diu
34
"" del senyor Cortés CabanUlas, amb contra. 12.
el Centre de Contractació expe~
que
que
documents
els
El senyor SE:RAL defensa una es- haguessin existit
mort del gran apòstnl del federalis- tot 1. portar a la contraportada una
s'ha dit. R ectifica algunes de les ld- dirà certificats als creditors per fl.
me, el _Consell Executiu del Partit candldatura de significació anti-re- mena al tercer article addicional.
fres que s'han presentat amb respec~ que els mobilitzin i pregunta si a~
Republicà Democràtic Federal, per publicana. Ataca el ministre de la
posa de rcleu el quests crèdits seran en pesetas o en
ES P OSA A VOT AC IO EL te a aquest punt,
tal de retre homenatge a la memò- Guerra. per la presentació d'aquest
DI CT AME N ESPE C IA L S O~ preu assolien el blat lles farines t:n divises. El senyor Ventosa creta que
projecte.
ria de l'illustre patrici Francesc Pi
ls s
en
aquella època.
BRE ELS BLATS
t
ed ·
E
wv e
Es mostra disconforme amb el dics proc elX a va ar nominalment
Margall, ha organitzat els següents
~} sesenJ'yoorr CCAMBALVOO: ESnOTELpesseotes.P
~~~mja~naapúeerlls3e2nyvoortsTerabal tl és¡ rle-9 &lEa! v'oetanycolór dALBeldA¡·c'taEsmevnaeasppecrlocedalso-ir tamen tal com s'ha aprovat.
actes :
e: en
El senyor MARTI: · i MARTIN ex~ rò el senyor Ventosa digué que
n con ra
Dia 28, a les 12 de la nit : coHoca· . .."" favor.
t~ n: els blats.
EL PRESIDENT concedeix la pa~ plica. també el seu vot, 1 diu que In- divises.
El senyor ALONSO RODRIGUEZ
ció de ramells 1 corones al peu del
El CAP DEL GOVERN segueix
tervé perquè s'ba pretès coHocar en
monw:'-ent a Pi i Margall, situat a intervé en contra la base primera . mula al senyor Barcia.
dient que aquests certificats de crè·
una situació que no li correspon.
ls. cr,nlla. entre el passeig de Gràcia Es queixa que presentA dues esme·
dit signifiquen anar passejant per
Queda acabat aquest debat.
INTE R VE EL SENYOR BAR ·
1 Avinguda del 14 d'Abill. A la ma-- nes i que per un error dels secreEl senyor FABREGAS demana que Europa la nostra incapacitat.
CIA
teixa. hora seran dipositades flors a taris s'h~ considerat com una sola.
Examina les possibles solucions 1
El senyor BARCIA recorda que es voti definitivament el nomenaLa ComlSsió s'ha mostrat contràd Mi
la casa del
ra11ers, on ria al seu criteri, però ell l'ha de quan acabi\ la discussió d'aquest as· ¡ment del vocal parlamentari a~ Trl- creu que la qüestió que h a d'aborcarrer e
és la de la balança comercial.
dar-se
Garanties.
de
bunal
mantenir, puix que cal que es pun- sumpte, féu unes manifestacions
va. nèlxer el Mestre.
Llegeix xifres estadíst!qn~s per a.
El senyor ALBA: A jutjar per la
Dia 29, a les 10 de la nit: Vetllada tualltzi com s'entén o es defineixin que ofert reiterar en el moment de
la votació. Aleshores vat¡ dir que votació anter ior s'ha vist que no hl demostrar que s'han reduït les ex·
Necrològica al Centre RepubUcà De. els actes d'espionatge.
En votació nominal queda rebut- no es discutia un dictamen puix que ha nombre suficient de diputats a la portacions en tots els països des de
mocràtlc Federal del Poble Nou car
rer Marlan Aguiló, 27 . Hi prendran jada l'esmena del senyor Atanso Ro. aquest dictamen dels 21 diPutats que Cambra l seria un cansament inútil l'any 19 :.i 1, mentre que a Espanya no
ui 1
t
i
formaven la comissió solament fou per a ell fe r una votació sabent d'andrfguez
p~rt els oradors J'>Sep U son Artur A colltinuacló, en votació nominal acordat per quatre. ' Vingué sense tuvl que no hi ha a la Cambra els se segue x aques a po t ca no han
disminuït les importacions i, per al~
Gunénez, J. Mauri J ulià, L. Torres és aprovada la base primera del signatura al saló de sessions, i es pre- 221 diputats, necessaris.
la balaça
xò, que
El senyor FABR.EGAS Lnslsteix, 1 mi
Vidal, Elisi Sala 1 Francesc Corbe- projecte per 120 vots a favor i 12 sentà fora del recurs que assenyala
porta. comercial porta el caEl senyor RODRIGUEZ DE VI·
en contra. (S'asseuen al banc blau l'article 52. Abd i tot, diguérem a la eI senyor Alba diu que es farà demà.
1la,
GORI: L'any 1932 s'arribà a la ni·
Queden invitats als esmentats ac- els ministres d'Obres Públiques i Presidència que nosaltres no vollem
CONT I NU A LA INTERP EL.. venació.
flirtar la seva discussió. Això és el
tes tots els federals 1 simpatitzants Treball),
ls·
El senyor CALVO SOTELO
l.ACI O C" O B f: E POL IT ICA
L'opinió pública
ha h9.i\lt.
que hl
. EBALL s'ha
lleELgelxMlNlunpSrTRojecEteDdELeLleTRI
de Barcelona-ciutat.
MO N ET A A I A
i Ja
de l'esdevingut
assabentat
S'ex~
greu.
punt
el
és
aquest
que
ix
te
••·
del
interpeHacló
la
Continua
aquest
aprovar
vol
es
Ara
~jutjat.
~<IN G PRO· PART IT SO· El senyor ALONSO RODRIGUEZ
1
d'Hiició de n què es troba el
~ca tia pos
defensa una esmena a la base se- dtctamen. 1 nosaltres demanem que nyor Ventosa sobra politlca mone't à•'
1
sen a.
re
C IALI S TA DE CATAL UNYA gona i assenyala la seva discrepàn- es portin les conseqüències fins el ria
El senyor CAMBO: Adverteixo a.
El Comitè de Relacions Pro-Par- ela fonamental amb el ministre de ~arrer tràmit, pu}X que sl s'inicià 1 Et senyor MANGRANE es lamea1
..
com
és
fent
tlt Socialista de Catalunya (Unió la Guerra. Nosaltres entenem que 1 assumpte, han d exigir-se totes les ta que hagi estat plena la Cambra S. S. que el que està
Socialista de Catalunya i Partit Ca· no es pot decretar la mobilització responsabuttats que no refusem. El quan es discutia una qUesttó polftica batre la polit!ca que vàreu seguir
com a ministre d'Hisenda.
que no volem és que resti la menor 1 que en canvi els diputats s'abs
talà Proletari) assabenta que havent. sense que l'aprovi la Cambra.
El atnyor CALVO SOTELO: EviEL MINISTRE DE LA GUERRA : ohmonrbrad sobre el nom d'Una persona tin aÍ-n_, que es' tracta d'una qües"tnlóestat autoritzada la celebració del
dar que el món ba canviat radical~
. 0 0
mittng projectat, aquest tindrà lloc S. S ., segons es veu, no ha llegit
)
ment.
La cainbra agricola de Còrdova re- de veritable interès n~cional.
diwnenge vinent, dia 24, a dos quarts bé a2uesta base, puix que no parAfegeix qu e e1 senyor Ohapapriede maig
prunersPriet
que ela senyor
.onze d e1 ma t1 a1 1oca I del «Gran I a m s que d e mabllltzac Ions en cas conegu é la dill g è ncla 1 1a bon d at d e1 delRec:trda
....
parlà.
s
32
1
1
dPri.ce» (Casanova., 2. P rendran part de guerra..
o n....,- ta està al banc blau per mèrits de ,
.
procediment amb què el Govern baEl senyor ALONSO RODRIGUEZ: vta acudit a la importació. La darre- ressant-se I!,er aquesta qüestió 1 do- les circumstàncies, per òei que es
oradors dels dos partits esmentats i
dt-1 Partit Comunista de Catalunyn, Aquest projecte no distingeix fàcil- ra importació que feu el 22 d'abril nà una sol .... ció que fou acolllda sa- necessita. és que h1 hagi un president~
I
Per invitacions als se¡Uents llocs: ment una i altra cosa; és a dlr, el del 1932. Prestem el nostre assentl- Jtisfactòrlament (rumors.», com ho de- del Consell.
El s~nyor CHAPAPRIETA: sense
posteriOrs, 1 jo puc
els íe~
Redacció de Justfcta Soclnl (Pelat, que es r efereix a la defensa nacional ment a la votació d'aquest dictamen, mostr~n
1 1 orgull
1
is~
d
el
demà
contestar
de
perjudrci
ha·
d
diu
honor
tenir
ret
10, primer); Redacció de l'Insurgent 1 el que és qüestió de l'ordre públic. amb les observacions que hem
lPortaferr1ssa, 7 i 9, primer); U. S. C. Nosaltres no combatem aquesta llei puix que el nostre dest¡ és que eS ver estat l'iniciador que evités la curs, dec dlr-vlos que avui estic
1
b
¡¡
la Presidència d ¡ e
Secció de Sants (López de Ayala, 10) ; per motius polftlcs. (Rumors\, depuri acf tot el que es vulgu.l i cl caiguda de la pesseta.
anse arn
ded Financi!S les prerrogativese i compto
el ministre
l'a":.'
ambtotes
i lfi
d Adver_telx
U. s. C. secct'ó d 'Horta ; u . S. e . c . . Aquests rumora no tenen justificació, que es cregui oport 1•1•
1
1 p ill
que m' egns 1 oea! "de l~ocrnzeet ~eel jut de les forces del bloc. Quan'
Entre els senyors BARCIA, ESTE- 8 e de e~
cló del Poble Nou <Passeig del perquè hem aprovat sense adoptar
1
v s vulgui
•l
actual
Triomf, 87); U. s. C. Secció de Sa.nt aquesta actitud altres projectes del VANEZ 1 ALBffiANA s'entaula un
demà mateix, presnteu
d'aquest any. Acl DO es
també
juny,
residència.
P
la
talla
que
diàleg
viu
•
inno
perquè
Guerra,
la
de
re
minist
PRICE
al
i
517)
(València,
Martf
thla propo::a•~ ~ i jo us demostraré
com
estrangers
capitals
necessiten
El senyor MARIAL demana la pa.- s"ha
\'adien atribucions d'altres Mintstediumenge, des de les 9 del mati.
demostrat. amb les subscr iPcto:tS que compto a'llt'l ls majoria
El senyor CALVO SOTELO: No
públiques. I nvita el senyor Chapa.
prleta a prestar atenció sobre la és això.
El senyor CHAPAPRIETA:~ Doncs
qüestió, puix que mentre la v. s. ;.o
em doni raons, jo sostindré que ;!ls sl V. S. no el presenta, la. presentaesmentats decrets constituetxen L.ll.l ré jo
El senyor CALVO SOTELO : V . S.
greu error.
Crea que aquest és el problema esteu ajudat en precari per a aprovar
mé'3 catastròfic que tenim pendent, deterinnt.s projectes.
Es suspèn el debaz l s'aixeca la
1 per això cal t ractar-lo amb tot.a
sessió a les nou 1 vlnt-1-einc minuts
amf?litud.
Dtu que el que deu Espanya s'ba de Ja n it.
mort als 64 anys
de pagar al canvi actual, puix que
som un Estat formal.
Recorda un discurs seu el mes de Autorització als cecs per a
E ls seus apen ats : fill Josep, filla política Rosa Llari, néts,
març del 1934 advocant per la nivenóre rifa
Hortènsia, Eliseu i H eHeni, gerro a na Josefa, cunyat, n ebots i famívellacló de la balan~ comercial.
Valg advertir el dèficit d'aquesta
Ma.drld , 20. - La. «Oaceta t publica:
lia tota en par ticip a r als seus amics tan dolorosa p èrd ua els preguen
balança i res s'ha fet per a. remeiarcMinla:terlo de Bactenda. - Orden au•
lo. Esmenta diverses xifres per a tortzan do a las e n tlc.tades benèrlca.s cons.
l'assistència a l'ac te d e l' en terra m ent civil, q u e tindrà Boc avui , a dos
d emostrar les seves afirmacions l t l1.uhtaa o que 150 con&tltuyan parA. la
qu arts de quatre d e la tard a, sortint del seu domicili, Mu tu a lita t (abans
qualifica de criminal la passtvikt protecclón M clegos e lmpedldoe, para
que s'observa en aq_uest assumpte. realtzar,
Pa re Clare t), 114, p e r anar al cementiri de les Co rts.
bajo au exclusiva responsabllipuix que en nou mesos d'aquest any
portem un dèficit de 225 mil ions de dad, la ex-pe.ndlclón ambulante de tme ..
tes de la Loteria Nacl.onal que adq\lle ..
pessetes or.
A Alemanya - afegeix - lli. b!l ran baJo laa c:ond lclonea que ae tnser.•
ta.n
una llel anomenada d'est.erilitzactó t
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Català, el dLari de la

ULTIMA HORA

•

la humanitat

8

OI.JOU8, t1 DE NOVEMBRE

u

les reunions de la minoria radical

,
COmi
bres els noms dels quals han son:1t
amb motiu d 'afers encara d 'actuaUta i que s'investigui l'actuació d'algÚns diputats del grup que h an exercit alts r:àrrecs.
Segons noticies que hem obtingut
a última hora, 1 que considerem dl!
font ben informada, creiem saber
que els dos membres radicals aH..Idits, contra. els quals es dictarà proposta d'expulsió, són els senyors Pic
i Pon i Moreno C&lvo.
.\ favor de l'expulsió, dintre la comissió «depuradora» han votat, segons sembla, els senyors Alba, Darío
Pérez, Diego Hidalgo Alcalà Esp:nosa. Contra aquesta mesura, han
votat Pareja Yébenes, Rey Mora i
Arrazola.
Com diem, es concedeix extremada
importància a. la reunió d'avui, dijo-J.s.

1:

ELS DECRETS SOBRE ELS
CARRECS DE GOVERN A
ARA RESULTA QUE ALLO DEL
CATALUNYA
«DIALECTO» FOU MAL INTERPRETAT

L'INDULT DE LL. BELLO
A L'AUDIENCIA

Ara han equivocat
el decret!

1

(Continuació de la nostra informació d'ahir)
ULLED TREN CA PO L ITI•
CAME~T AMB FRIGOLA
El senyor ULLED diu, en la seva

intervenció, que l'actitud del senyor
Frígola significa la separació seva,
no solament de la minoria, tilnó de
la disciplina del partit radical Li
demana que tomi del seu acord 1
que retiri les paraules que ha pronunciat. Molt eufòrícament dm que
el partit radical no ha renunciat a
cap dels seus postulats de democràcia, de laïcisme i justfc1a s.>c\8.1,
tot dient que s'ha vist obligat a
adoptar una posició de centre perquè els altres han anat massa. a l'esquerra. (El senyor Ulled és celebrat
pels consellers de dreta.)
El senyor FRIGOLA rectifica 1 replica al senyor Ulled d1ent que ell
no ha elit que es separés del par:Jt
r adical. Afirma que en cap cas no
anirà a. un all.re partit i menys
deixar de dir-se republicà. Dm al senyor Ulled que la minoria l'ha fet
objecte de tracte d 'tnler10rita~
El senyor ULLED replica que no
és aixi i li demana que rectifiqui la.
seva posició.
El senyor FRIGOLA diu que no
pot.

-Almenys no voteu en contra-U
demana. el senyor Ulled-; sortiu
del saló, però no voteu en contra.
El senyor FRIGOLA accedeix a
això darrer 1 surt del saló tot seguit.

AL TRES

UN INCIDENT ENTRE ELS
SENYORS TRABAl I MAURA
(HONORI O)

«La Libertad » parla ••• amb
motiu del nou Governador Ge·
neral ••• de la ressurrecció
de velles polítiques

L,afer del blat

LES SANCIONS GOVERNAll·
VES AlS RABASSAIRES

lES TASQUES DE LA COMIS·
SIO DE PRESSUPOSTOS NO
AVANCEN

Una. que tendeix a fer generalís·
sim de la Guàrdia. Urbana el tlenyor
Vendrell, el qual es té fet ja un un\!orme com no en té cap Goering,
que !!ns ara era l'inventor més acreditat d'uniformes del món. Davant
del que passa, el senyor Domènec
comença la lectura d'una esmena,
diu, rebutjada.
El senyor RODA I VENTURA !a
notar que ha estat rebutjada una
esmena, la qual demana que sigui
acomplert un acor d d'un ple ant~nor
a. conseqüència d'un concurs guanyat davant d'un tribunel. Acaoa demanant votació nominal. El st>nyor
Bausili el fa entrar en raó, i el senyor Roda. i Ventura accedeix al que
ll demana. el seu comoany, que passi a la comissió de Govern, on passen una gran quantitat d'esm.mes,
o sigui, al «panteón del olvido», que
dürta el senyor Dotnènec
El senyor TORRAS vol de totes
passades que un patrocinat som torni de la plantilla d 'amortitzaeló a
la deftnltiva. Hi és refusat.
El senyor BAUSILI defensa. una
esmena que tendeix a reduir en un
milió el contracte de neteja.
El senyor MATEU diu que un contracte per acord d'una sola de les
parts no es pot modificar.
El senyor MISERACHS defensa 1a
poClsló del senyor Bausili.
El senyor DOMEN EC: Això acabàra apujant-se el vi.
El senyor BAUSILI rectifica t
manté l'esmena.
Continua la «suite» de rebutjament d'esmenes, fins que el ::.enyor
Saltor té l'ocasió d'intervenir i parlar de la. seva obra de cultllrllo. La
comissió de Govern rebutja tota mena. d'esmenes, les quals van al panteó de la comissió.

DISCUSS I O D' ART I CULAT

EL PR ESSUPOST D E DES·
PESES: VUIT MILI ONS
D'AUGMENT

A les tres es reprèn la sessió 1 comença la lectura d'esmenes que són
Queda aprovat el Pressupost de
llegides i aprovades o rebutfades Despeses, que puja a l32.168,066'4:l
sense discussió.
pessetes.
Capftols

Ptes. Cts.

I Obligacions generals~ ... ••• ... ••• ... ••• •.. .. .
l i Representació municipal ............ ...... .... ..

III Vigilància i seguretat ...
IV Policia urbana i rural ...

v Recaptació . .. .. . . .. ... ... . ..
IV Personal i material d'ofi cines
VII Salubritat i higiène .. .. .
VIII Beneficència . . . ... ... ... .. .
...... ...
IX Assistència social ... ... •..
••• •.• .. •
x Instrucció pública ... ••• ...
...... . ..
XI Obres públiques . .. ... ... .. •
... •.. .. •
XII Monts ... ... ... ... ... ... ...
........ .
XIII Foment dels interessos comunals...
•••.•••••
XIV Mancomunitats ... ... ... . . . . .. ...
........ .
xv Entitats menors .. . •.. .. . . .. . .. ... ... ... ... ... .. .
XVI Agrupació forçosa d~l Municipi ... ... .. ..... ..
XVII Imprevistos .. . ... . .. .. • ... ... ... .. . . .. ... •. • . .•
XVIII Resultes...... ....................................

67 .591.257'40
566.200'4.504.006'50
6.362.:.187' 6.394.Uil2'11.376.;182'50
14.379.6.11'49
5.350.605'25
411.000'9.682.498' 5.90-1.'706'28
75.000'-

Total general de despP. ses ... ... ••• ••• ... ••• 132.168.066' 42
S'aprova una esmena del senyor molt alegrement, proposa. precisaViZa. sobre la lfnia número 1 del ment que l'Ajuntament deixi de cotramvia.
brar prop d 'un milió de pessetes, com
~ I M P OST DE SOL AR S fa. notar el senyor Viza.
Aquest senyor demana que es faci
El senyor CULILLA aprofita l'ocasió per a. coHocar el seu discurset aquesta rebaixa només pels que tincontra l'impost de solars, el qual, se· guin les voreres fetes.
El senyor CUlllla no h1 està d'agons l'econòmic senyor Culilla, carrega sobre la riquesa bàsica i més cord. Ell vol que els propietaris no
respectable: la propietat urbana.
paguin ni facin voreres, perqJè la
Diu en el seu discurs que els Pres- propietat és el més sagrat; pot apn
supostos són iHegals, perquè ba pas· jar els lloguers, però no té per què
sat el termini de pròrroga. d~ l'un- pagar impostos ni tampoc complir
post que li pennet la llei. Per Sl no les seves obligacions w·baniswques.
ho ens ho hagués d!t ja la. mateixa
El resultat és que els homes de la
nit ens fa saber que l'impost el pa- Ceda que han atiat els prop1etar1s
guen els llogaters l no els propieta- contra el senyor Pic i la Lliga I ara
ris.
els posen en un mal pas.
Per primera vegada durant aqüesEn definitiva s'aprova tal com ba
ta sessió parla el senyor Jaumar, I demanat el senyor Viza.
com no pot ésser més, també t!efensa la supressió de l'impost. Proposa
EL PR ESSU PO ST D' IN·
que es nomeni una comissió per D.
GRESSOS
estudiar la supressió de l'impost, i,
Queda aprovat el Pressupost d'Inde moment, proposa que es rebaixi gressos, el qual puja a 132.168.066 42
del 0'25 al 0'20. El senyor Jn.unar. pessetes.
Capitols

Ptes. Cts.

I Rendes ............... ....................... .
l i Aprofitaments de l>éns comunals . .. .. .

m Subvencions . . . . . ... ... ... . . . . ..

242.4.64 GO
73900'-

IV Serveis municipalitl.ats... . . . ... ...

v Eventuals i extraordinans. .. ... . ..
13.809 &0'VI Arbitris amb fins no fiscals . .. . ..
639.(11)0'VII Contnbucions espectals... . . . . . . .. .
272.000vm Drets i taxes .. . .. . ... .. . ... . .. ...
31.452.919 56
IX Quotes, recàrrecs l pmlcipacions en tributs
30.346.000'•.
nacionals ....... ..
x Imposició municipal
55.082.J02'26
XI Penyores .................... .
2501)(,0'XII Mancomunitats ... ... ... ... . ..
xm Entitats menors .. . ... ... ... . ..
XIV Agrupació forçosa del Municipi
xv Resultes .................................... ..

Els fets d'octubre

I

INTERVENC I ONS

El senyor CULILLA pronuncia un
discurs de ~eCastell dels tres dragons» i es dóna per aprovada la tototalitat. Són tres quarts de tres de
la matinada.
S'acorda suspendre la sessió per
un quart d'hora.

AVUI ES PARLARA Al PARLAMENT DE LA FESTA AHONOR
DEL GENERAL PAVIA

I

PLE DE L1AJUNTAMENT GESTOR

de la fallida La discussió del Pressupost augmentat acabà a les sis del matí d ahir

(Del nostra corresponsal especial çut. Tl e11p del Govern no li queda
a Madrid ALARD PRATS)
res per a fer com no s'operés un miMadrid, 20. (1'20 matinada, per te- racle. I no hi he. miracle. D'això ja
lèfon>. - Res menys que el propi se n'ha convençut. Si no ha obrat
president del Consell donà amb aire d'acord amb el seu convenciment en
optimiste la noticia que en la tarda el dia d'avui ha estat a p recs dels
d'avui anaven a celebrar-se diver.>es seus consellers. S'ha de passar com
votacions de quòrum. Es corregué la es pugui sense atiar amb votacions
veu tan autoritzada. pels passadissos a la majoria en el que r esta de la.
del Congrés. Es pogué observar certa. setmana en curs 1 durant els priagitació en tots els sectors. Els dipu- mers dies de la pròxima. Aleshores
tats s'apresaren a. prendre la. porta si ve la crisi, e!s estrall3 no seran
giratòria en direcció al carrer. Altres tan considerables. Hi haurà reforma.
pujaren a. les seccions 1 quan els Constitucional? Hem preguntat al
timbres cridaren abans que comen- senyor Samper, president de la Cocés el tanteig, per a comprovar si missió al qual han estat encomaen realitat hi havia suficient nombre nats els preparatJu.s d'aquesta t:Alsca.
de diputats per a afrontar el quò- El senyor Sarnper s'ha. perdut en
rum, s'estengué la noticia que el consideracions ambigües.
quòrum era impossible.
La Comissió acaba de celebrar reUn quart d hora després es conei- unió. No crec que les Corts s'autoxia el resultat de l'assaig. El Govern dissolguin». Es ascepUc quant a la
Tot ho paga
havia obtingut fins a 120 vots 1 des- possibilitat d'aquest suïci<Y coHectiu.
prés fins a dues dotzenes més de Com c.ue ll hem exposat
el pobre periodista !
els nostres
vots. Alguns diputats exclamaven dubtes respecte a l'eventualitat a.
que si donaren el seu vot fou per l'auto-di:SSOlució ens ha dit:
sorpresa i que sl s'hagu~n donat
-Vós sou un eutrapèlic.
compte que es tractava de fer un
- Hem quedat d'una. peça. Les nosrecompte de vots s'haurien apressat
Madrid, 20. - La «Gaceta» d'avui
a desertar dels escons. Aquests no tres paraules han estat interpretapublica entre altr es les següents disposicions:
eren diputats de l'oposició. Eren del des pel president de la Comissió de
Reforma Constitucional ea la qual
«Presidència del Consell de MIBloc.
nistres. -- Decret creant el càrrec
Davant d'aquesta situació el pri- solament actuen representants de les
d c Delegat genera• d'Ordre Públic
mer impuls del cap del Govern ha. fraccions que integren o haurien
a Catah•.nya.
estat
provocar una votació per a cer• d'integrar la majoria com una insiUn altre nomenant Governador DEMA ARRIBARA EL SE·
nuació burlesca. Les fonnulàrem
car
la
derrota.
general interí de Catalunya al sen yor Ignasi Vlllalonga. Villalba.»
NYOR VILLALONGA
Conferències amb el senyor Mi- quan el moment a la Cambra apa.
.
quel Maura, amb Alba, amb Gil Ro- reixia. r evestit del més critic ooràcMadrid, 20.- El senyor Villalon-¡ bles. L'aldarull 1 l'agitació que tot ter. Ni refo~ Constitucional, n1
ga, Governador general de Catalu.
és
pressupostos, n1 lleis fiscals? Es tal
nya pregà als periodistes que acla.- aix? promou
vonslderable. Pre- vegada excessiu aquest pessimisme
rissin unes manifestacions publica- tema el cap d_~l Gocern prendre P~U del enyor Samper. Que va a passar
des per algun diari de Barcelona, per a la vo~c 10 esmentada en l_a dis- aqui, en resum? La crisi segueix el
Santander, 20. - S'ha rebut a en les quals es diu que va qualificar ~1 ? de 1 assumpte de les Divises. sue cami vers la meta del dia 2 de
aquesta Audiència la sollicitud d 'in- de dialecte el català. Digué el se- '": 6 .11 féu veure que no era condult del fill del senyor Lluis Bello nyer Villalonga. que això obeïa segu- \ement enverinar la polttica en un desembre. Després vmdrà una altra
etapa polltica tal vegada amb la maque formula la seva mare. L'Audiència després de soliicitar al penal rament a un error d'interpretaCió, ~roblema que pot _ésser c~nsiderat teixa. significació patrocinada per alpuix
que,
segons
la
seva
opinió,
el
cels
a~om~ats
de
tipus
naclonaL
~
d el Dueso el full del presoner, l'intres homes? Es molt possible. Càdult del qual es sollicita, i del dic- ter aquesta declaració seria incórrer desJ.StelX d_assatjar novament el quo- bales sobre qUi serà l'afavorit amb
tamen del fiscal, elevarà el seu in- en una. falta imperdonable de cul- rum. Empes Pels diversos consells, el
torm, a 1 Suprem. Es creu que en tura. per a un home que tota la vida cap del. _G~vern, ja a:ança~a la tar- el decret de dissolució. Quatre ciutadans almenys es consideren com
totes aquestes diligències es trigarà ha e&tat regionalista
da dest:>tel.x de realitzar 1acte que
uns quinze dies.
Maruf tà
h ·1. d
nat ho- ha. anunciat. L'acord d'aquesta etila- a imprescindibles 1 amb mèrits soes . que av a e~ .
er ció ha estat acollit amb comentaris brers per a rebre tan preuat encàrra al PreSldent de la Republica P
gens respectuosos per al cap del Go- rc:. Maura, Chapapríeta, Portela,
El Governador general
a cumplimentar-lo i co~ que ho vern. Per part de les oposicions? Alba.. . Tal vegada d'altres.
podrà fer demà. Ha dit que avui
Avui, dijous, es reuneix la minoria
h vi dedi t el dia a. assumptes Per part dels seus aliats del Bloc.
a a
ca
. . d
Les masses del Bloc e3peraven que radical. Reunió sensacional segons
particulars i que té el propos¡t e l'esdeveniment es produís i l'actitud els nostres informes. Els «depuramarxar divendres cap a Barcelona
dors» del partit van a presentar prOner "
dre possessió del càrrec. acordada pels seus caps les .ha de- posta concreta d'expulsions. Dos
., .. pren
fraudades. Al Saló de Sessions es noms s'anunciaven la tarda d'ahir.
Madrid, 20. - El governador general
disouteix el projcte de mobilització El senyor Joan Pic i Pon 1 l'ex-sots;e Catalunya, senyor Vlllalonga ha conmilitar. El senyor Trabal respongué secretari de la Presidència senyor
{erenclat extensament amb el senyor 011
adequadament els intolerables in- Moreno Calvo. T&l vegada hi hagi
Robles 1 amb el mlnlstre de la Oovernasults del conegut plagiari de comè- altres noms en aquesta llista que
ctó.
dies Honorí Maura. Després als pas- els «contaminats» estan confeccioEl decret sobre nomenament del senant. Els acords que s'adoptin si és
nyor Vlllalonga serà modl!Lcat. puix no
sadissos el senyor Trabal hagué d'e- que amb una sol:!. sessió la minoria
té caràcter lnteri I s'omet a méa la dexercitar les seves dots de professor est.à ja. suficientment preparada per
claració que se'l noment en com188ló 1
Madrid, 20. - En acabar la sessió, de gimnàstica i la. seva fonnació es- a. tractar les múltiples matèries soper tant, és compatible amb l'exercici
el senyor Alba, entre altres coses, di- portiva 1 li ha clavat w1es quantes bre les que s'ha pronunciat el grup
del seu c:lrrec de dlputat.
pinyes al conegut literat 1 merode- que fins ara. ha tingut per cabdill
Al despatx de mlnlstres el senyor Vl- gué als periodistes:
Per a l'última de la sessió de de- jador de repertoris estrangers. L'in- e! senyor Lerroux, seran sens dubte
llalon¡¡a ha celebrat una nova conteimportants. Ultn l'acceptació o la
rêncla de prop d'una hora amb el mlllic- mà reservo una pregunta del senyor cident no arri!>à. a més i aviat que- repulsa de les propostes d'expulsió
tre de la Governació. En sortir el nou La.ra. sobre la festa a honor a la me- dà esvaït en la mar grossa en què es tractarà de l'assistència que al
governador ha dit als periodistes que mòria del general Pavia i unes ma- s'agitava en el recinte parlamentari. Bloc, i al Govern es ve dispensant.
havien tractat de temes relacionats amb nifestacions del senyor Gordon Or- Perquè el senyor Chapapríeta es re- I això ha contribuït a afegir un nou
dax, relnciC'nades amb un incident
el seu càrrec.
tractà de la dects1ó anunciada? Es element de disgregació a allò que
Els periodistes 11 han dit que pel que sorgi sobre l'actitud de la força
tan disgregat i escletxat apareix.
temps que hAvia durat l'entrevt.5ta, pública en un poble de la. provincia evident que per molts esforços que Sobre aquest extrem, t<»t el que els
es realitzen conminant els diputats radicals puguin decidir no es pot
aquesta es devta haver desenrotllat en de Leon.
perquè es presentin a. recolzar el Go- afirmar que sigui una. incògnita.
termes lnteressa.ntlsslms.
vern, faran ordes de mercader a tan L'excepticisme del senyor Samper,
Ha contestat que encara. que fos.sln lntereesants els extrems que havien abcrdramàtica crida.
dibuixen de manera. prou clara l'acdat en la con.teréncla, solament ban
Ni a un quòrum ordinari de 183 titud del Partit al qual pertany. Sotractat d'aten que suarden r.>.lactó amb
vots es pogué arribar. No cal dir que ta el pesombre de totes aquestes coel càrrec que va a exercir.
no arribarà. a. assolir-se la. meitat ses el gabinet Chapapríeta !a el seu
d'amargor vers la fallida demés un • El Govern n'està. conven- cami
finitiva i Inevitable.
La reforma constitucional
Madrid, 20. - El senyor Tra.bal
LA COMI SSI O PARLAMENTARIA P &EN comentava als
passadissos de la
ACORDS
cambra, unes manllestacions d'HoMadrid, 20. - Aquesta tarda s'ha re- nori Maura. El senyor Trabal les
unit en una de les seccions del Congrés quallfl.cava durament.
la Collllssió espectal de reforma cte la
Després el diputat monàrquic ::-.orConstitució. La reunió ha estat tla:-ga 1 ti de l'hemicicle a cercar el senyor
en acabar, el President, senyor Samper, Acuña. Els periodistes cre¡ueren que
ba dtt el següent:
no era pas aquesta la persona a la
-Hem acordat la reforma cte l'article qual cercava, sinó al senyor Trabal,
125 de la Constitució que tracta del pro- per tal de demanar-li explicacions
cedtment per a la rev1s1ó constitucional; pels qualificatius que ll havia dirila reforma dels articles 107 1 109 en el git, però no fou aixi.
sentit que el pressupost s1gu1 bll'nnat;
A tres quarts de set els senyors
que ctesaparegut rapeHactó dels Tribu- Maura i Trabal es trobaren al pasnais d'honor; et 58, que es refereix a la sadls que condueix al despatx de midurada dels 4ioils perlades legislatius. nistres, i el senyor Maura en actiCrelcm que ex16telx una desigualtat en- tud un xic excitada demanà extre aquests dos periO<les, puix n'ht ba plicacions al senyor Trabal, ensems
un de dos mesos 1 e1 que coment.. en que intentava unir l'acció a la paMadrid. 20. - «La. Libertad» pu- sin escrúpulos de la polftica y de
febrer de tres mesos. Aquesta dlterèucla raula, la qual cosa. n~ aco~ blica. avui un interessant editorial los negocios, estàn por decir verés des~roporctonada perqué p~cis:\meut ~~~~~r la intervenció d altres di- titulat «La designación de cgober- dades de que se ha de prescindir
al periO<le més curt correspon 1 aprovació
El senyor Trabal refusà t'àpida- nadar general» de Cataluña».
ahora.
del pre~~supost, 1 ha ~e desapa.rèuer. Per ment l'agressió i donà una empenta
4CAl cabo de numerosos diàlogos
Llegó, al fin, la fecha gloriosa
això creiem que ha d anar-se a una dis- al senyor Maura que el féu retrocetrtbucló més acomoda.da, com per exem- dir. Alguns diputats els separ!lren. discutiendo - escriu - no el proce- del 14 de abril, y con ella la Repúple exigir cinc mesos de Corts a l'any,
dimiento, al que nadie tenia cosa blica, Y puestos e11 fu¡r~ medrosa
deixant en lllbertat la Cambra per a
COM EXP L ICA EL SE N YOR que oponer, sino sl el designada ba.- los monàrquicos, y trntada. catalud1strll-~.
T RABA L L 'AG RESSIO DE L bia de pertenecer a uno u otro parti ña Juiciosamente, con sentido buTambé s'ha aprovat la reforma de l'arSENY OR MAURA
do, ¡por fini los componentes del blo- mano, el fantasma separatista se
t icle 51 en el sentit d'establir el Senat.
Madrid, 20. - Acabada la sessió que de octubre se pusieron ayer de desvaneció... Cercano todavia està el
En a.rrtbar a aquest punt hem suapés la
reunió per a donar lloc a qué cada un tou preguntat el senyor Trabal res- acuerdo y fué nombrada gobernador recuerdo de la acogida nutrida de
dels Individus que formen la comJ68ló, pecte de l'incident hagut amb el se- general de Catalufia el diputado se- entusiasmo ardorosa y explosiva, con
nyor Maura., i digué:
pugui formular la seva proposta.
L'incident o intent d'gressió ñor Villa.longa, que sl ahora, en la que Barcelona y cataluña entera
que ha tractat de fer~e objt!ete el República, se titula ced!sta, antes, acogió, cuando las visiló, a. su exsenyor Maura als passadissos. de- en la monarquia, se dUo a.fin en celencia el Presidente de la Repúmostra fins a quin punt es cr~uen ideologia oportunista al Sr. Cambó. bllca.
amos de la situació polftica els mo- Sl 1a fuerza que a lo lar¡ro de un
Mas, como en las novelas. ha panàrquics. En plena. Cambra - i tots año, un mes y catorce
<llas viene sado el tiempo... le Autonomia, el
els
redactors
de
Premsa
que
astaConsell de guerra contra sis ven a la. tribuna hauran pogut a- controlando nuestras opiniones Y do- Estatuto que la:; Cortes Constituyenpreciar-ho - la Presidència tolrrà. süicàndolas o suprímlèndolas, a ve- tes otorgaron a cataluña estàn en
militars
tota mena de procacitats, i eis di- ces, nos lo pemúten, vamos a ex~Madrid, 20. - S'ha celebrat un Con- putats republicans no tenen altra riortzar el juicio que el tal nombra- suspensa. En suspensa también el
~'Malàn y el fuaciOnaeell de Guerra contra 8111 milltars acu- defensa. que la llur pròpia. Si això nüento produce en nuest.ra. senstbUI- Parlamento
mient0 d
aats del delicte de eedlcló milltar. Segons passa a la Cambra, ¿què és el que dad de republicanos y de constltu.e la GeneraUdad er, cuanl'apuntament, els avui encartats &1la- passarà. als passadissos? El senyor cionallstas bien probados.
to se reftere a sus bases or lgi'larlas.
"tlen reunit en grup amb motiu dels ¡;uc- Maura es creu amb dret a •,tualifi.
Otras normas rlgen Y ¡:ara presi1
c:eseos d'octubre 1 foren assenyalats com car tots els d1putats republicans que
Fué norma. en la polit ca monàr- dir estas nonnas, en concepto de
11 vingui de gust, I avul ha. tractat quica - segu1da COD.Ilecuentemente gobernador genfral, es lJOmbra.do el
a perillosos eoclallstes.
de
fer
quelcom
mes
en
agred1r
un
El delensor l!Cnyor Melero ha dem'Ulat
cuando mandaron lo mismo qu1enes Sr. Villalonga, desconocedor del pafs
que ea lle¡rl.s l'ofici de la Dlrecc16 gene- diputat. Deixo els comentaris per a se llamaba~
conservadores que qule- catalàn, sin mà.s razón para ocupar
qualsevol
persona
discreta;
però
jo
ral de Seguretat que diu que cap dels
faig constar que per a defensar-me nes se_ dec1an llberale:~ - tratar a el _Puerto que su actual filiaclón po.
ncu.sats té antecedents polltlcs.
El Plecal ha demanat un any 1 ma me- personalment no tinc necessitat d'es- Catalunn, el ¡ran pueblo mediterrà- Ut1ca y su buena relacióu de amis- per. a l'alléres Al!re<l León, un &nJ ser monàrquic. Mai no be agrecLt nco, ni màs ni menos que como una tad o de empresas con el seilor
per al eota-ttnent Josep Fernàndez; vult cap diputat n1 penso !er semblant colonia. Iban a Barcelona los gober- Cambó, este sr. Cambó QUe en su
mesos per al mestre armes Llorenç Rlos. cosa, però no estic disposat que nin- nadores civiles màs que como tales, rodar sin tregua ba llegado en Slis
Per al .er¡¡ent Angel Garcia 1 el mestre gú es cre¡ui amb capacitat per a como altas comlsarios: a imponerse, celestineos polfticos mucho màs Lajo
ter-ho.
Antoni Bur¡os h& retirat l'acusació.
a dominar. Lo de menos entonces de lo que hubiera podido figurarse
La cauta ha quedat llesta per a aenera la voluntad del PalS El tema. la nobleza. de los catalanes ...»
téncla.
requeriria tlempo y espacio superio.
res a los que estàn al alcance de
una ràpida nota penodistica. Pero
es el caso que la conducta de los
gobernantes monàrqu1cos, tratando
asi el pueblo catalàn, provocó en
Una
proposició
del
senyor
él dictamen de la Comissió
aquella cludadania. una reacción
Rubió i Tudurí
de descontento y de malestar, cuya
fou aprovat per 178 vots
:N.adrld, 20. - El diputat de l'EIIquerra exteriorlzaclón tuvo diversas manlcontra 30
Madrld, 20. - En la reunió celebn.enyor Rubió I Tuduri ha preaent~;t a festaciones que, al cabo, el caciquisMadrid, 20. - En la sessió d'avul s'ha la Cambra una propoatcló, no de llei, ruo centralista, utuiZàndolo en su : ~~ la Cambra de PreS~uP<l&t06
concorregut més que Vult vo- ,
f Otat el dictamen cte la Com1ss1ó espe- en la qual demana que la Cambra es
provecho. dió en Ua.mar cseparatls- cals dels 35 que formen el ple.
Cial eobre blats, respecte a l'acl'Jactó pronunctl contra les eanctons governaLa dlscuaaló ba tatat prolln per tea
d el eenyor DomJ.ngo, que decretà 1et. dl- tlvea cte què eón obJecte ela rabas&alrea mo». También sobre e~e truco del distinte3 consultes que han hagut d'etea 1mportactons. El dictamen ha eat.at que no es dobleguen ala desigs dels vro- cseparatismo catalàra, de cuya es- vacuar, però no s'hi\ pogut avançar ta
aprovat en votació nominal per 178 Tota pletariA 1 que acuden ala tribunats en pecu1ación ban vivido y siguen vi- !etna. F1ns a dem·• no ea poclrl nsa favor 1 30 en contra.
de1enaa del& seus dreta.
viendo todavfa muchos traficantes llumar l"emlw6 de cap dictamen.

Madrid, 20. - Hom espera amb interès la reunió de demà de 1!1- minoda r ad1cal, en
qual donara compte dels seus pn mers treballs . la. Comissió depuradora. Els per1odisks
11an pogut observar aquest-a tarda, al
congrés, algul13 canvis d'tmpresslO:J.'.i
que celebraven continuam~n~ els
membres de resmentada conuss1ó, e3pecialment els senyon; Pareja Yebenes, Arrazola. Rey Mora i IDdalgo.
El secretari del senyor Lerroux ha
facilitat una. llista de persones que
havien visitat el seu cap en el dla
d'avui. Els senyors Hidal~o i Rey
Mora han dit qu~ 1 "l hay¡en estat
a vui a casa del senyor Lerroux.
Sl bé la comissió porta els seus
treballs dintre la major reserva, segons sembla portarà a la reun ió
la proposta 'concreta de l'expulsió
immediata del partit de dos mem-

DEL~

Total general d'lnl)ressos . .. ... ... ... ... ... 132.168.066'4.3
Es rebutjada. una proposició que
proposa suprimir el treball t'Kt.-aordinari de tardes. Ara resulta que els
enemics jurats de les gratificacions
ara no les volen treure. Si muéss~m
qui cobra les gratificacions: t~ són
amics dels consellers.
UNA EXTRAOR D I NAtl i A
PROPO SI CIO LLI G U ~ R A

El senyor DOMENEC, amb el seu
llenguatge poc parlamentari ho <'llu
clarament al senyor Bausill : cEl que

tenen els pa¡esos són vots i tots 11s
baralleu per a tenir-los. Ara el'i de
la. Lliga volen reprendre l'rvant.,tge
que ens ha. guanyat la Ceda .\111b h
reducció de l'impost de solars.»
L A LLIGA I L A CEDA ES

El senyor BAUSILI defensa una
B A RA LLEN
proposició que diu, en resum, que
El
senyor
SANTACA.NA defensa
~ doni a h-. Unió de Smdicats Agrícoles 1 Unió de Vinyaters i Cellers la supressió total de l'impost deJ vi.
El senyor SAGARRA defensa la
Cooperatius cno de classe», tota la
quantitat que depass1 de la. recap. proposició del senyor Bausill, I cotació de Sis milions en l'unpost del mença un pugilat entre la Lliga 1
la. Ceda per tal de saber qui es el
vi.
Cap proposició no té un caràcter Vdre de la proposició.
Intervenen els senyors Ja\lilUl" I
més de classe que aquesta proposició. La den0111mació de no de classo Mísserachs, els quals reclamen la pa..
és dir ter minantment que els Sindi- ternitat de la proposició.
El senyor Bausill engega la ca1xa
cats o Cooperatives que no siguin
dc propietaris, no tindran dret a dels trons I diu que els pares són
participar en aquest repartiment. ells.
Eleccions en perspectiva, crld11 el
ta
•
So
la C:.emagogl.a de 1 ajuda als senyor Mateu.
pagesos, volen protegir els comPOEl senyor Bausill continua el :.eu
nents. de l'Institut de Sant Isidre. discurs atacant fortament a la c.::da
Tot alXò é::; e~ producte de la lluita i els diu que no !a.n més que exp1es·
e1:tre la Ll.1ga i la Ceda.
sar un bo ndeSl¡ a demanar que a

primers de gener del 1937 Per
primir l'impost totalment. . ,a au.
tindreu la majorta vosaltres?'~ Cllle
que no. Nosaltres també esPer Cl'tol
mateix, senyors gestors!
~lll tl

i~~ RADICALS, EN tolt,
El senyor ULl.ED intervé
dir que U crida. l'atenció que~
prés de r~gat.ejar unes P9QU~
setes als empleats muruéillals Pe&.
ho necessiteu per a menjar • Qlle
V(\1 fer un present de més
ta
11~ als propietar is vinyater 1111quals n1 tan sols són veïna d~
celona. Pro~a amb el senyor •
que es nomem una COmissió
CGil
'udlï el problema, però que :~ ._
cas la >eva minor ia no Votaràcag
p1oposlció del senyor BaUSlll.
la
El senyor FARRERAs també
bat la proposic16, i diu que
aprovar una proposició alJí
!alt~n tantes coses a la ciutat, q~
La tants obrers sense feina.
•I
El senyor SAGARRA intervé 1 fa
enfadar el senyor Farreras. el qua¡
l'engega a rodar amb ¡ran i Oi& del
c~useller de Lliga, que veu una ~
s1bllitat de fer barrila. Però tl ~
nyor Ulled mira el rellotge i ~
que són dos quarts de sis del lllaV
i talla l'incident.
Tots els consellers al mig de lbe.
micicle escolten la proposta del se.
nyor Coll que evita el present all
propietaris de la Ceda 1 de Lliga.
El senyor ULLED protesta lndia
nat del que volen fer de don.ar ~
milions a uns propietaris qlJa!l en
nom de l'economia no s'ha volgut
solucionar petits problemes d'empleats.
Mentre el senyor TORRAS at.aea
la proposta del senyor Bausm, eb
consellers de Lliga i Ceda fan ~
llos per estudiar una fórmUla que
faci quedar bé davant dels elet:tore,
que volen ja prendre's mútuament 1
no quedar malament davant de BAr·
celona.
El senyor COLL I RODES accep.
ta la proposició del senyor CoU. Ba
estat la sortida. a la dlficil situad6
a que havia portat la rivalitat per
a conquistar pa¡esos de Sant Isióre
de la I.Jiga. i la Ceda.
S 'acorda. que una CO!n1ssió port¡
un estudi fins al 31 de desembre.
Sense gaire discussió és aprovat el
Pressupost d'Eixampla.
El senyor SOLER JANER diu que
vc,ta en contra de tot, 1 s'aixeca Ja
sessió a :es sis del maU.

d'::
r:

no esC:

Ultima Hora
*
Un sensacional vol
' .
transantart1c

Nova York, 20.- El famós aviador
1 explorador polar americà Ellsworth,
acompanyat de l'aviador anglès Ho-

llibg Gewyon ha despegat aquest ma·
U de Lilla Dundee, arxipèlag del
South Sbelands en direcció a LiUa
Amèrica, on l'almirall Bird, tenia establerta la seva base.
En l'esmentat vol hauran de sobre.
volar més de tres mil quilòmetres
sobre l'Artic, i hauran de sobrepassar
tota la mar de Ross.
Degut al !et que tot el territori que
han de sobrevolar és inexplorat, un
accident qualsevol que pogués passar-los els posaria fatalment en ¡ reu
perill.
Una hora després de la part!!~$
Ellsworth, ha comunicat per ràdiO
que tot anava bé a bord.
UNA AVARI A A BORD?
Nova York, 20. - El diari cNeW

York Times», que és el qu esufraP
les despeses del vol transantàrtic, ;¡a
rebut un lacònic comunicat a les quatre de la tarda que diu que l'indiCI·
dt,r del consum de ¡asollna de l'avió
&'havia trencat.
L'objectiu de l'esmentat vol d'E!Js.
worth, 1 el seu company és resoldre
el problenm existent de poder ~~
xer . la superffc1e total de la ~
antartica mexplorada que hom su,...
sa que és tan gran com l'EI1r0Jl& 1,
l'Austràlia reunides.

Hilari Martínez conW
nua essent campió
d'Espanya
Anit, al Nou Món, va celebrar46
la vetllada de boxa en el curs ~
qual va disputar-se el camP1 larl
d'Espanya del pes mlg entre lli ió
Martínez i Isastl. Molta expectacú·
ha\·ta despertat el combat•. i el P u
bllc que assistia. a presenc1ar-lo f~e
molt nombrós. Hi havia gan:'vant
veure el què podria fer Hilan . •
I sastl, 1 diguem-ho de passada, 1~~1
nió general era la de què poca
podna fer-hi.
· onl
Doncs contra totes les supOSI~ doàdhuc les mès raonades, Bilanbl lliç.)
nar a l'asptrant una venta e pug!·
en tots els ordres de la. ~f!roens.
llstica. Hil:ui va vèncer amp
sela. seva tècmca, la seva escola.d~¡:na.
va expenencm es va I.IDpOSIU
nera resolta.
ed
~
Hilarl fou declarat venc tg~ de
punts. però per un avanta
punts extraordinarL
dedi·
I el pubhc, naturalment. va deS
car a Hilari repetides i perllonga
ovac1ons.
tat.
El combat 1ou w de venFe f8iUt I
En el combat pnmer,
r
0 fi
Cru;¿ varen fer matx nuL se~Ca!Ao
vèncer Ros al segon comb~t 1tèCJllca.
amb tot i la seva manca e va ~re
va supera.r MoreJón, que estable. !:11
sentar en una t.Jrrr . !amer Sòna teel darrer combat.
Lot el-oriren un mal .:omb<;t. so re \"iC~
UJer Els jutges donaren ~re ~
a Lozano, al nostre en~,,0 1 IP.II
raó. Sòria portava un " ......
a 'a"-antatge.
, ..
r~ IS)
En conJunt. una \"e~
teressant.

En cap llar catalana
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ELS ESPORTS •

•

-:sES O e LLEB RERS

AVUI, DIJOUS. a lea DEU en punt de la Nil:

C U-

PROXIMES
DISSABTE,
DIUMENGE, a

REUNIONS D'AQUESTA SETMANA
a les quatre de la tarda i deu de la nit:
CURSES DE LLEBRERS
dos quarts d'onze del matí i quatre tarda
CURSES DE LLEBRERS

8

era 1 segona. Amb el campionat
El «C8.nòdrom Guinardó», Q.Ue tant
~atalunya, pot dir..ae que de fet es. preocupa. de eultlrar la part es-de nça la temporadA be.aquetbol..i&- portlva. de les curses de llebrers., va
00~ uoDlés voldrlem que la que a- tenir la feliç tdes. de portar a cap
I& 0
ouperéa en activitat la celebració de competlc!ona dedl·
~ts a. ¡•a.nierior.
cades per complet al cultiu de com·
1 è,..
peticions que tende1xin. a crear una.
t
d afició del tot lliurada al cultiu 1
I
calendari de amplona e propagac¡6 de l'af!cló ats llebrera. Es
Catalunya 1935·36
per això que va posar en Joc la
•Copa President», entre els mUlars
qu

portar per la !mpre,.!ó que .Careto•
va causa.r-.11, es n. lliurar de ple
&e les manifestacions de slmpatia.

que en el curs de la. carren. ;a
s'havien ma.nifestat.

·

e

RUGBY

Diumenge comencen les ti·
rades de Nadal

DIUMENGE VINENT, UN MAGNI•
FIC PARTIT DE CAMPIONAT DE
CATALUNYA

El matx Ioo, donC3, magnlf!o !
el públic va seguir-lo amb verl~
El vinent diumenge començaran
ble lnteres, Interès que es man!!es- · les tirades del Concura de Nadal. A la
tà en el moment d'ésser murada pel galeria baixa hi haurà una t1rada

l1935:

!D.atx accentuarà l'interès del$ dlrec·
Uus del popular canòdrom per a. repetlr aquesta. mena de competicions
cada. vegada. que les c1rcumstàncies
ofereixin una ocasió a propòsit.

tat de J, Serra..

~ Unió Manresana
«Careta» i «Toofwood. Mtcb són
B B · Duro S. C. - C. D. Espa- els dos rlvalB més destacats de
4t:' Grup d'Intendència - 5o- quants llebrers actuen al Canòdrom
cteti Patri-e; F. C. B&rcelona - 1..&1e-- Oulna.rdó. Cada C\U'8& que ambdós
deJ\. a. Juniot'3

l

:;m;·

s. c.

Unió l/l&lll'alUl& - Soc1eté Patñe:

tAietà s. O. ~ Grup d'Intendènda;
A. B. Juntors - nuro s. C.; F. c.
J9ICflona - O. D. Espanyol.
omquena data, dia 22 de desembre

ATLETISME

PARTITS PER AL VINENT
DIUMENGE
F. c. Barcelona~u. E. Santbolana.

MOTORISME

U. E. Joventut..B. Universitari C.
R. c. Hospitalet-U. C. Horitzó.

de camp.

El primer Cross de prepara·
ció de la temporada

tl

o!«S. Soc!eté Patrte - Laietà s. c.;
e D' Espanyol • Unió Man.resa.na.
U~.,' s. c. _ F. c. Barcelona.
'
ou dates de descans 1 es reprèn
es
a
~ Campionat ~ugant els P rt1ts en
~ camps canviAts.

la prova de regularitat i
ESGRIMA
tur1·sme de1 Moto Club de
Catalunya
IEduard Alesson es fa càrrec
Avui, a les set de 1a tarda, quedarà de la sala d'esgrima del
definitivament tancada la !nscr!pcló
Ti·r Nac • ·al
per a. aquest& prova que

pel

1r. GRUP
Primera data, dia. 24 de novembre del 1935:
u. c. de Joves .. Aeronàutica; Ju·

Ripollet B. B. C. -

u. s.

•· preparacló que es correu•
-""
cros ..u;;
damunt la distància de cinc quUòr _etres a.proXimada.ment.
En aquesta prova no s'establirà
classtficació pública, i únicament la
que s'estableixi, serà a fins d'ordre
d'orientació per a la FederaC'Iió.
Aquesta prova no serà v&lid& per
al pas de categoria dels atletes part1cipants, ja que únicament es pretén l'adopció dels corredors de
fons a la característica. de les proves de cros. No és necessart ter !nscrtpd6.
El segon cros de preparació se celebrarà en terenys de sant Bot en
la data dtl d1a'15 del pr0x1m desem·
bre.

filat I va

amb marca.t avantatge damunt el llebrer angles. Tothom, màxim coneixent els
dots d'esprtnter de cToofwood Micb,
esperava. que o. la recta recuperaria
el terreny perdut, però no fou alx1,
ja que «Careta» va respondre magníficament als intents del seu contrari l pogué entrar primer al viratge tinal, &.mb la qual cosa la
cursa ja va ésser seva, ja que «Careto» és un espcclallsta de córrer
·e n corba.
El públic, que es va deixar em-

SEGONA CATEGORIA

Allè-

2n. GRUP
COrnellà;

-

la IX Volta a peu a Sant
Andreu

CaJasanct •

E.

u. o.

vinent diumenge, en el recorregut
Barcelona-Tortosa-Barcelona; es pr~
cedirà seguidament al sorteig per
.l'ordre de !':Ortida de les dlstlntes
classificacions.
A les inscripcions ja publlcades cal
afegir les darrerament. rebudes, que
són:
\ Motocicletes: Joan Masstp, amb
Rudge; Lluis Marquès, amb Vel~
cette.
Sidecars 1 automòbils: Miquel Hostench, Ford; Jaum:! Bigorra, Peugeot: Josep Gulrdia., Erskine; Rossweisa. Ford; Josep Bultó, Alvts.
Diumenge pa.sca.t es veié summament concorreguda 1& carretera en
el trajecte on la prova ti.ndr~ lloc,
t per les impressions que hem pogat
recollir es té per descomptat que
s'obtindran mitjane.cc molt notables,
tant en motoclclet~ com en auk>mt)..

Per aJ. proper dia 8 de desembre.
l'Agrupació Atlètica «Vida», de S:tnt

- -

Centre d'Esports I Excursions - P.
Quarta data, dla 15 de desembre
O. Martinenc; Centre Catòlic - Ate- del 1935:
lletl B C.
1r. GRUP
Segona data, dia. lr. de desembre
Ollmp!c B. C . • U. C. de Joves;
$>! 1935:
Juventus A. C. - Aeronàutica.; C. E.

o.

Andreu, d'acord amb la F'Pderac!ó
Catalana. d'Atletisme, organitza a-

qu~lla

popular cursa ll1ure per totes

les C':B.tegories 1 d'un recorregut a,..
proximat de cinc qUilòmetres.
1r. GRUP Calasanot - B. c. Atlètic.
S'han rebut ja les prlmt>res tnsde Joves;
2n. GRUP cripcirns. ço que demostra clara--

Aeronàutica. - Olimpic B, C.¡ Juven·
Centro Catòlic - Ripollet B. C.;
luo A. C. - B. C. Atlètic.
C. d'E. I E. - U. S. COrnellà; F. C.
2n. GRUP Martinenc - Ateneu B. C.
F. c. Martinenc - Ripollet B. B.
Cinquena. data, dia 22 die desembre
D.¡ U. S. COrnellà - Centre catòlic; del 1935:
C. d'E. I E. - Ateneu B. C.
lr. GRUP
Tercera data, dia 8 de desembre
B. C. AtJètic ~ U. O. de Joves; A.e·

ment l'interès que el seu anunci b.a
desvdllat entre els aficionats en
aquest noble esport.
No ee regateja cap esforç per tal
que aquesta oovena edició, a.sso-leixl un èXit superior en tots ris
seus aspectes a l'assolit els altres
d~ 1935:
ronàut!ca - C. E. Cala.sancl; Ollm- ¡ anys I digne de l'historia! I repu.
1r. GRUP pic B. C... Juventus A. A.
tació qur gaudeix la popular Volta
U. O. de Joves - Juventus A. C.;
2.n GRUP a ~ant Andreu.
Aeronàutica - B. C. Atlet!c; Olimplc
Ateneu B. C. • Ripollet B. B. c.;
Les inscripcions poden efectuar-.se
B. C. - c. E. Ca!asancl.
U. S. Comelli. ... F C. Martinenc; al local de l'Agrupac.ló Atlètica «Vi·
2n. GRUP Centre Catlòlic • C. d'E. 1 E.
da», carrer Otto. 31-33 <Ateneu oRipollet B. B. C. - O. d'E. I E.;
Dues dates d.e descans 1 es reprèn brer). de sts a nou del vespre. i a
~. S. Cornellà - Ateneu B. C.; Cen- el Campionat canviant l'ordre dels
P. C. d'Atletisme, Sant Honorat,
lrt Catòllc - P. c. Martinenc.
camps.
número 7, pral.
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,Jat
d&rle&ell
1 61
I d entrar·h1 de noa.
1 Les aoctons ferrovtà.rtes, en difeAQUEST A NIT, dissabtes tarrents Victss1tud3, es limitaren a dl. ~ ~:· · ' .._.., .
.
ferènctes de mig enter. Les accions
da i nit i diumenges i dies de festa, matí i tarda
lndu.cttrtal.B no !eren ni alxò, 1 hi hagueren molt poques operacions Les
acrlons Ford most"""aren quelcom
n.tés de rermesa. Les accions Petro-- 11
Autoòmnibus Uetra P. i Taxis coHectius, Plaça Catalunya
lets amb poc negoci, 1 es notà quelcom dP fP!vugor.
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Club Atlètic Hartlnenc <Camp de
el Moto
lAli-oli). al Poble Nou., una prova de Clab de Catalunya organitza per al

sa va permetre evldenciar·ho aW, ja
: que els dos competidors lluitaren
1 amb tSo:l b.raó, que la cursa ea ~a
mantenir indecisa fins el moment
de l'arribada. De primer moment, 1
degut principalment a l'avantatge
q~e cToofwood Mick.t havia adquint a la sortl~a. va ~er mantenir
l'avantatge fma el pnmer viratge,
1 però en la corba, «Careta» va dU-

Itrar-se•
costat del
poder enfocar la recta

registrat •questa din un tort terra•
trèmol el qual ha destrult moltet cases I tKiificls., entre ells aquest
coHeg~ que aol apareix com un munt de nmoa. En el sinistre ,...
sultaren nombroaot mort• 1 ferits
eEx presa-Foto.)

I

ambdues competicions podran canviar els torns d'acord amb èl jut¡o

\ rament esportiva. 1 va celebrar-lo letlsme, organitza per al pròltim dluo o Espanyol ~ Grup d'Intendèn~ .sense travesses.
cl.a: U~ Manresana - Urun S. Cï;
«úareto» 1 «TOO!Wood Mlck» PB menge, dia 24, a les onze del mati I
La~.à s. c. - A. B. Juniors ; Societé presentaren en bona forma. La cur- amb sortida 1 arribada al camp del
Patrie • F. C. Barcelona.
Sisel1t\ data, dia. 29 de desembre
iel1935:
Societé Pa trie - Duro S. c.; C. D.
J:spanyol ~A. B. Juniors; Untó Man·
JeSBllB _ Laietà s. c.; F. c. Ba.rce-lona • Grup d'Intendència.
serena data, dia 5 de gener de
hDJlg36·
Grup d·Intendènd.a _ A. B. Ju·

-.. ta olutat ae r..ova Yortt s·na

I

ci6 de. cdllettantl:t per les curses de
llebrers, ja. que «C&nòd.rom O ulnar·
Amb 1a finalitat de preparar ets
dó» va voler que aquest matx ea ce-atletes
a la pròxima temporada
lebrés amb el caràc:ter de cursa pu~ de cros,per
la Federació Catalana d'At-

dell935:

ces entre els dos contrincants són
molt igualades. L'expectació és ex1 traordlnària puix que el resultat d'a•
' quest partit ens donarà. a conèixer
qui serà el campió d'enguany en la

I

dir que Ja no lli ha cap mena <te
dubte sobre el fet que a Barcelona
eXisteiX una veritable t arrelada afi-

de11935:

1 també de tot el campionat.
IdedaEnguany
serà tJ més interessant
tots. degut al fet que les tor-

9. 8, etc. Dos grops de tiradors en dita competició.

-rercera dat.&. d1a 8 de desembre bontc de f:egui..r, donada la clrcumsdel1935:
tància que le!i forcea d'ambdós són
wetll. s. C. - C. D. Espaoyo!; A. n:olt igualades. Això expllca l'""pecB JuoJOlS - Socleté Patrle; lluro S. tació ma! Igualada que el susdit
0·. orup d'Inteodencia; Unió Man~ matx va. desvetllar, 1 precisament
~a - F. O. Barcelona.
arran d'aquesta. expectació es pot
dla 10 de desembno

A la galeria. de dalt es tirarà, amb
carrabina., la. prova anomenada 4Al
Oentro», a la distància. de 60 metres
t 15 trets sobre blanc 1ntemaclonal
de 0'20 m, en posició ajegud.a. La.
classificació es farà pel major nombre d'impactes a la zona 10. Per als
empats servirà el major nombre de

la !arma acostwn.n, amb premw per
Aquest encontre tindrà lloc al camp
a ambdós grups o categories. L& ma,.. de l'Avinguda del 14 d'Abrll, a les
tricula quedarà tancada doe dies 2'50 de la tarda, sota l'arbitratge
abans de l'assenyalat per aJ comen- del senyor Cugueró.
çament del concurs, a les 7 del vespre. Els que estiguin matriculats en

llebrers disputen constitueix un dol ¡

!'"tus A. C. - C. E. calasano!;
\c B. C. - OUmp!c B. C.

S S t
F. C. Barcelona • U. • an •
boiana

del canòdrom Ou!nardo. . amb arma curta de guerra, a la ell&llebrers del popular canódrom, els president
la copa a. la propietària. de «Careto».l tància de 25 m., 20 trets per a. les
I ara, per la nostra part, hem de categories segona. 1 tercera d'aquesta f Aquest partit es presenta com el
creure que l'èxit assolit amb aquest representació.
· més interessant de le. vinent jorna-

PRIMERA CATEGORIA

prl.Dlera data, 24 novembre.
quals. separats en dos grups, <tona,.
nuro s . c. - Laietà S. C .; 4t Grup ren dos finalistes, els quals dlumen~
difl51ona.rl d'Intendència-Untó M.an- &e disputaren la .tina! en Wl matx
,.sana B. B.; Soc!etè Patrie - C. D. en el qual sols participaren els dos
Js~yol; A. B. Juntors • P. 0. B~ eue.nyadors de lea eliminatòries:
oeJODS·
«Careto.t, propietat de M. López
segona data, à!a 1 de desembre Alonso i «Too!Wood. Mlck», prop1e-

Q1lllll8 data,

TIR

varen rep.tQdul.r-

per a en, 1 al final

"'""ençar

a

D'UN

EL QUE QUEDA D'UN COL-LEGI DES PRES
TERRATREM OL

._UINA..BDO

Ui\NODRO

EL CAMPIOHAT DE CATALU· la gran competició de llebrers del Canòdrom Guinardó
NYA DE BASQUETBOL «Careto» va vèncer «Toofwood Mick»
piUlllenge que ve. dia 24, comen·
la mAx!ma competició del Basa la distància de 450 iardes
~eci>Ol catalun¡a, e. les categories
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iots eJs republicans lleqeixen cada dia lA HUMANITAT

EL CINEMA

Dt mà, d ï ve11dres tarda
11

~~ ~ ,• · B~J~A

paper femení, imposant una
creació sublime. Joan de Landa, RaEl SECRETO DE ANA MARIA}) J I pal
mon de Sentmenat, Fina c . mesa,
filM MODERN
etcèlera, completen el valuós repartiment d'aquest excepcional mm

((

Fms ara la produCCió penmsular que aporta, a més, un nou .-alor al
bavta est.at maucaaa d 'àgil desen- cmema h1spàmc: «Chispita», mera·
rotllament. d 'aque~XS. extraordloàr!a. vellosa criatureta graciosfssima i I
variet.at escenica, d'aqueiXa grata simpàtica que br1llarà amb Uun1
lleugeresa caractertstica de la pro- pròpia en el nostre firmament cineducció amencana. El contrast amb matogràfic.
ella era una m1ca dur i certament
perjudlc1al per a les nostres pel:llcules. Calla contertr a la nostra
producció totes aqueL'<es caracter!stiques a qué t.an acostumat estava
GRAN
el nostre pubhc, i exigibles en una
època com l'actual, en la qual les
ESDEVEmes grans dJStimcles són saivades
l':IlliiENT
en pocs nunuLs.
«SeleCCIOlleS (.)apJLu!IO» ha vwdUit
la seva nova gran prodt.cció «El secreto de Ana Mana» d'acord amb
aquestes eJUgcnc1es. Es a dir, que Je
cara a la v1da ha realitzat la seva
nova obra Jmpre~nada del seu esperit. Les unat~es se succeeixen, en
bella contmunat, amb IDDegatle raplde~a, a r1true torçat quan el ca- 1
ràcter de les situaciOns ho fan possible.
1 _ _ _•._..•._
........._ ...
_ ....-. ...
....... _
.-erò tins i tot en aquelles en les
qualS l'estudi psiCològic, la wtrodw:,- Reestrena a Barcelona de la
cio als caràcters, exigeix certa distmció superticlal, tenen intenorment
«Línia general»
un dinamisme Indescriptible. Es llaEn la. sessio de cinema que org~
vors que els sentiments en fortes
oposiciOns, se succeeixen, s'e¡,tre- nltzen l'Ateneu Popular de Gràcia
creuen 1 topen a tot ritme, :to- 1 l'Academ10 J..abOrista Esperanto als
nant per resultat 1ma acció mterior cinemes Bosc 1 Gal11eu demà., divendres, ella 22 a la nit. es prearravatadorll..
La cambra es troba en «El secre- sentarà novament a Barcelona l'into de Ana Maria» en constant des- teressant!ssim film rus d'Eisenstein,
plaçament. D'ac! i d'allà va sense «La llnla general» Donat el caràcparar, recollint els punts de vista ter especial d'aquest film, en el qual
mes oposats, més persuassius el'> aP es tracten d'una manera insuper~
¡les 1 plans més bells. Això d0ta el ble els problemes de l'organització
film d'Una vanetat i una mobilitat agrària a base cooperativa, la «Unió
realment cinematogràfica, de la. que de Rabassaires de Catalunya» na
fins ara mancava, com hem dit, Ja decidit patrocinat la reestrena d'~
questa producció, la qual cosa dóna
nostra producció.
1 sobre una realització impecable, "' la sessió de demà un r elleu es-lntelilgent, una interpretació admi- pecial. La resta del programa serà
rable. Llna Yegros, la triomfadora completat per un film de René Clalr
«Sor Angéllca» assumeix el prfncl- i un documental sobre Leningrad.

PROXIMAMENT

puntaneïtat, aquesta simpatia natural de Shirley Temple? smcerament,
creiem que no. A «La pequella coronela» ens produeiX Ja 1mpress1ó
sovint d'ésser ella realment aiXl, d'e~
ser aquesta criatureta eutremahada
que empastüa de Iang e1 vesl1t clar
clei seu avi, que capoussa a i'a1gua d
petit negre per a remar-li els seus
pecats volent Imitar les cenmomes
negres que ha presencia~. o altres
moments, Shirley Temple ens ta l'efecte d'una actriu duna sensibilitat natural realment poc comuna,
I c:·una intuició, d'una mteHigènc1a mterpretatlva sorprenent. &;, en fi,
una. petita coronela que haurem de
recordar ~ovint amb delec~ac10. Les
estones d inelable plaer qu~ ens na
produït veient-la jugar aquesta vegada al ~enç de l'Urqumaoua, no
ens seran pas fàcilment oblidades.
Cal remarcar l'oposiCló Interpretativa que se i1 ha procurat aquesta
vegada. Lic>nel Barrymure es 1encarregat de donar-li la replica adequada. Llonel Barrymore es, acl, el de
sempre. Compenetracló protunda, espiritual, amb el personatge a encarnar. Ni ur1 gest en fals. Es ac! d
vell coronel aferrat a la tradició.
En el seu cor perdura l'odi nascut de les llui..es de la guerra ClVII.
Es un personatge bumanissim el
feu. Malhumorat, rondmaue, tossut.
Cosa dels ~nys 1 dels desenganys,
que han curtit la seva vida. Sols la
frescor, la ingenwtat, la simpatia
de la seva néta - la 11eneració nova
c¡_ue empeny- serà capaç d'apagar
let> brases enceses encara del seu
odi tradicional. Gran creació, com
sempre, la. de Ba.rrymore. No és capaç, però, d'eclipsar la brillantor de
la Interpretació de Shirley Temple.
Ni, ambdues, amb tot 1 ésser coses
fora del corrent, de diluir llur treball l'Interès, l'agradabilitat de l'anècdota.
Es, ¡cosa realment estranya!, un
film homogeni, equilibrat, en el qual
Meitat humor
~
Meitat misteri
tot s'enllaça i es compenetra estretament per a donar lloc a una proComèdia
Drama • Acció
ducció d'una vàlua sincerament notable.
Emoció • Gangsters
No correspongué l'Interès d 'una
producció d'aquesta mena a la reduïda concurrència que acudí a l'estrena. El fet ens sorprengué forAvui, dijous
ça I desagradablement. El film, per
la seva importància, pels seus atracDarreres projeccions de
tius naturals mereixia ésser pas- 1
sat a sala plena. El públic sembla
haver-se retret dels locals d'estrena i no és just quan algunes emPer compromisos contrets, aquesta
preses, i en aquest cas la de l'UrpeHícula surt de programa després de
quinaona, realitzen tota mena d'esforços per a portar al seu llenç produccions com la que ens ocupa.
Esperem que es produeix! una reacció favorable. El fUm «La pequeña coronela» s'bo mereix. Per la nos- Aquesta nit, l'estrena de obtingut de les dlferents pelllrulet
tra part, el recomanem sincerament.
que s'han estrenat fins a la data.
«El malvado Carabel», pro· Amb tot això no és d'estranyar
JOSEP SAGRE
avui ja quedin poques local\l.a\1
met ésser un gran esdeveni- que
per a la funció que d eixem dcte.na.
aa i que el Tívoli es vegi ple de ga
ment, al Tívoli
q gom.
Quan un fUm és presentat per
una marca de la solvència d'Ufilms,
quan en la seva interpretació hi na Casta Diva, Púltima crea·
noms com els d 'Antometa Colomé,
Antoni Vico, Amàlia Sànchez Ari- ¡)ió de Marta Eggerth, al
fio, etc., quan ha estat dirigida per
F.antàsio
un director com Edgard Newllle I
quan es sap que en la seva realitzaPer al divendres, a la nit, està •
ció no s'ba. escatimat cap quant itat,
nunciada l'estrena de la nova creació
és
natural
que
existeixi
una
expectaal cinema Savoy els crit!cs teatrals
de l'admirable protagonista de c\'u&o
i musicals de Barcelona per tal de ció tan gran com la que ha pro- lan mis canclones», Marta Eggerth.
duït l'anunci de l'estrena del film
presenciar la projecció d'un progra- nacional cEl malvado Carabel», que En lo. seva nova wterpretacló, cCasma de cinema gentilment ofert per aquesta nit veurem al llenç del ta Diva», l'admirable actriu crea un
ta obra, el del coronel Lloyd, l'avi 1
personatge deis que més s'ajusten
Teatre Tivoll.
el de la petita coronela, la néta. l'empresa d'aquell local.
al seu temperament artlstic. Notio
Dues generacio,ns de concepcions
Assisti a la sessió el bo 1 '11lllor
A més a més de la projecció de ment la trobem dintre un ambieni
oposades, en lluita, de la qual ha de del món teatral barcelonl. Entre els «El malvado Carabel», l'empresa del de pur romantiCisme 1 com a enascrtir-ne vencedora la darrera. De
Tivoli per tal d 'envoltar aquesta e~
totes maneres passa al prlmer ter- selectes films projectats es dtbtacà trena amb tot el caràcter d'.un ve- morada del cèlebre comp051tor Beo
lUni, la deliciosa música del qual ba
rot- de l'atenció la néta, Shlrley Tem- un notable d ocumental referent a la ritable esdeveniment, ha contractat estat
portada al cinema en els 1110'
ple.Nena entremaliada, dolçament in- història i funcionament de la Co- Li cèlebre parella Simone i Carments de més bOna Inspiració per
gènua., veritablement Infantil com mèdla Francesa.
dona, els quals actuaran com a. 11 al plaer del públic.
correspon R la seva edat, a. estones,
El nombrós 1 escollit públic que dc festa aquesta nit donant a. co«Casta Diva» es la consagració d&o
i en d'altres, criatura precoç, amb
nèixer els balls que major èxit han
posats de dona gran, amb gestos i asslstl a la sessió aplaudí tots els
flnitlva de Marta Eggerth, com •
expressions de nola entenimentada. films presentats, alxi com el breu
artlst~ I com a cantatriu, la creiiC!6
Una dellcla sempre. Sense força.- recital de poesies que donà l'lntelUsuprema de tota la seva carrera arments, sense afectacions, espontàtlstlca 1 on la veiem ldentli!rada
nia sempre. ¿Hi ha quelcom més ¡ent recitadora Marta Antonla duamb el personatge que encarna.
Al seu costat. com a protagonista
apreciable que aquesta graciosa es- rant un dels entreactes de la sessió.
mascull hi ha el gran actor PhlllP
...,..._..,..,.., • --. ....-- · · - - - - - - , . , ...P.a.... ...,.,__..,...,_ _ _ __
1!!!
Demà,
Holmes, les anteriors interpretaclonl
del qual no ha pogut oblidar eJ cot
tre públic 1 que va. ésser expres.<ao
I
ment contractat per a interpreW el

EDWAR.DG.

-~

ROBINION

DON QUINTIN EL AMARGAO

La 20th

Century·Fox Plctures ha
procurat, amb gran lntarès, que les
seves actrius, demés de qualitat ar•
tlstlca, siguin belles... I bona mostra
d'això que diem la tenim en aquesta
Suunne Kaarcn que velem en Ja

3 SETMANES D'EXIT

foto~afla

UNA SESSIO DE CINEMA A

HONOR DE L'ASSOCIACIO DE
CRITICS TEATRALS I MUSI·

«LA PEQUEÑA
CORONELA»,
I .w~A~slao~.~~E~O~'~"'"
'u •
a I rqulnaona

oiA M KIEPURA
el ben conegut tenor europeu, marit de Marta Eggerth, ha arribat reoentment a Hollywood, sota contracte amb la Paramount. Klepura, a
l'estació, fou rebut per un estol de belles uglrls», per a les qual~ canta
totjust t ocats peus a terra... Klepura farà per a l'esmentada marca, uGI·
ve us thls nlght)), e, 1 el qual film serà acompanyat per Gladys s wars·
thont, la diva del Metropolltan Opera de Nova York

T I V Ct 1.4 I

AVUI, N IT
ESTRENA

Direcció: David Butler • No·
veHa d'Anna Fellows Johns·
ton • Intèrprets: Shirley
Temple, Llonel Barrymore,
Evelyn Venable I John Lod·
ge.
Producció: Fox.
No és pas massa fàcil trobar un
assumpte adequat per a donar lluïment a la famosa petita actriu americana. Es a dir, no és fàcil aconseguir lligar l'interès de la narració, tant més quan que aquesta lla
d'ésser de cert caràcter lnfaotivol.
amb la tendència Individualista que
ba d'lmposar la seva popularitat. No
és aquest sols el cas de Shirley Tem.
ple perquè estem cansats de cons~
tar-lo amb films de les grans «vedettes», la fama de les quals porta a
la supeditació absoluta de l'assumpte a la seva personalitat, donant
com a resultat lògic un lluïment
personal Innegable però ensems un
film mancat en absolut d'Interès
anecdòtic.
En el • as actual, la cosa varia
completament. Hom ha tingut l'encert de trobar una obra d'Anna Fellows Johnston que permetia lligar
les dues coses. L'interès argumental l la brillant exhibició de la «vedette», tn aquest cas Shlrley Temple. A la novelia original el personatge que aquesta encarna té evidentment una Influència decisiva
dintre de ~'anècdota, però està molt
lluny d 'ésser el personatge princl1 pal que és en el film. Però l'escenartsta, amb una habilitat que cal
reconèixer 1 que sincerament aplaudim, ha desviat l'atenció dels
problemes esp!rit.uals que l'obra planteja -diferències profundes producte de la guerra civil ianqui que
perdurarien llarg temps - per a
l centrar-la, no exclusivament però ~~
preferentment sobre el personatge
que hauria d 'encarnar Shirley Temple. L'obra cinemaLogràfica. més superficial r.ue l'originària, lliure de
l'enfarfec llteran 1 esquematitzada
convenientmenL d'acord amb les exigències del cinema, resta el que és.
planteja •-ls mateixos problemes sense capficar-s'hi massa. però, sense
obligar·nos a un estudi que, donat
el caràcter del film. resultaria extempor.mi, 1 porta al primer pla ln
Influència grandiosa. d'un petit personatge, d 'una Kamosa criatureta.
especie de sln1bol, que unirà novament en ilaços !amillars el Nord '
el Sud americà espiritualment distanciats.
F8 a dir, n'hi b.a. dos de personatges força Importants en aques-

Fan fa S

I

.
I

eu

nit
ESTRENA

JII,Ma

PRJSfHU~~-~~l H pe~~=~eC:elp;!l:!:r S:::::t r~

SIMONE

y

CARDONA

que entre altres balls dels grans èxits cinematogràfics
p resentaran per primera vegada a Espanya

"E L

CONTINENTAL"

Nota. - Per anteriors compromisos de l'Empresa del Tívoli, aquesta peHícula sols podrà projectarse una
setmana.

Re pu ·b licà I el diari

~~\.

1
ILI PP
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l

Segons la noveHa de W. F e rnàndez Florez. Una veritable
joia del cinema nacional - Fi de festa per la cèlebre
p arella de ball

1• 0

dóna. una mostra més del gust
qwsit que té per a elegir el seu ro;-'
I terial i l'empresa del FantaSio,:
nota un nou exit, puix que l'est• la
de «Casta Diva», el divendres s es·
I nit, ha d'ésser un e-;n""çn;'l1 nt
I traordínari.
1

A l' Astòria es projecta
«La Oiosa del fuego»
Voltada d'una presentació espl~~
dorosa, d'nn atractiu sens 1 al
s'exhibeix cada dta tarda. I n~t
Cinema Astòria, la fon_nosad ~ ruezació Ràdio Films «La d1osa e c•:~e
go». F8 el veritable espectacl~, •!U
que sobrepassa t
S'J"
111atogràflc
llm1ts de la imaginació. Es 111 rats.
prema grandlos1tat en els decc a!ll
pl fastuós, el magne.. !irreal- ~JaVS
. •n la mentalitat humana sem 1 Jlll·
quedar detrnguda i qu~ amb ~ooptr
racle realitzat per Menan C. cOIJl'
:;consegueix apoderar-se per C(tl"
lJICt de l'ànim de respectada!,· S(J
Un film de suprem tagiant-lo t subjugant-lo amb e•
nt ractiu.
.
e:JO'
homenatge al gran ¡ El decorat és un proctJgó1 ~~.dl
.
B }}' . graHa, el film un nlard l . r~rcomposJtor e Jnl resum, que eléspúbllC
tul d :p11 dJ!Ii'
-..
•
se per tots els conceptes
S
roman t 1 es rar,
s.,-ott I
amors d 'Un geni en Hclen Oaoagao Randolpb ¡a¡gtS
Helen Mack cree.u tres pers!.t 11"
un ambient d'ex- en els quals constrSstll el ....
• •da poeSia.
•
real amb rhumaniSJDe.
Ul ~·
QUlSI
eLa d1osa del fuegoJ éS b êd'
cula Ràd1o ou!' f'f- oroiectll ~tm
g·nndlós

f'

EI

SHAROtl LYNNE
és una de tes no1es - de les noies boniques - que veurem en «tiS.Sino
de Parlsc, notablllssima producció First Natlonal, quo veurem aviat
a Baroelona

de la

u·tTIMA HORA

f

la hum41dfal'

piJOUS, t1 DE NOVEMBRE DEL 1935

El LLAPIS TERMOSANes-üñreme1 universal contra
dolors, cops, congestions, torçades, dolors neuràlgics; reu1
màlics i ciàtioa. Es net, pràctic i eficaç. No embruta les mans~

CLINU:M

CASA SUBIROS

I

.__.. Alfred
Hospital, 42·1. 13651

Sonahu¡a

Advocat

Accessoris per ,.. autos a millora

DlVORClS, PLE'I't;, CAUSES, etc
Ulrona, 10. pral. (de s a 8)

CASA SOLE

F A R R E -PI JUA N
MET G 1!:

ACADEUIAA~JEIUCANA
d'Automobilisme

AU-TOMOBILISTES

MERCAT D'OCASIONS

VIsiteu

preu1 QUe nlng1).

presentació d'aquest anun.

RAMBLA OF CANALETES, 11, l.er
llt1Pil8"1P

36, SOQUERIA~ 38
Camlsea

Ol MOIILEB. PIANOS, RADIOS, OAJ.JU.ll DB
CABALS. 14AQO!Nl!:t; D'l!:SCR!URJI: 1 Oli <X>
SlR. MALtTEI!. DI.BC08. ell>

el es farà un 10 'li de descompte

ESPEClAI.dSTA

PELL- URINARIES
DEFECTES SEXUALS

Ferrer Batlles

COMPRA/VENDA/CANVI

Diputació, 139 • T. 36364
!\. la.

jfi~:;:;;:~c:am::ise:n~·a~-~co:rbtba;t:er~ia~... ,

L'eficàcia de l'anunci té
relació directa amb la dl·
fusió del diari

<patentada)
Gèneres <lo punt; mltgea PER RO
(da garantia)

Preus baratíssims

TOT D'OCASIO

consell de cent, 324

CORTS CATALANES, 414

(junt Pp¡¡. de G ràcia), T . 20951
LA MES BEN MUNTADA
LA MES IMPORTANT
LA MES BARATA
DE TOTES

relèfon 30422

Acreditada d'any• ençà com la
D'lillor, per la. sew. seriosltat t
pel seu sistema especial d 'en·
seDYament. ja qae és el més ràpid l perfecte de tots

fbarra y c.a. S. en é:

13ARCELONA

Línies cegulars de grans vapors per als destins
que es detallen
Carror Nou

ae

li Rambla, 11 - PELL • 8ANU • VENERI • PROSTATA
OlreoiOfl Or. RIU Porta UIATERMIA

TlTOLS DE TOTES
CLASSES

· conaulta. 11 a 1. 4'H a 1. P. 10 a 1

Tr&spassos, altes l baixes d 'autos l Patent Naclonl\l; canvis de

cameta, documents, etc., etc.

APAR ELLS
FOTOGRAFICS

RAPIDESA I ECONOMIA

'

f'RISMATICS • BINOCLES •

Mobles i decoració Urrutia

t.a

ot.rre~a

Estils clàssics i moderns. - Ta·
propis. - Realització de models darrera
temporada a preu de cost

llera

CARME, 14

OBJECTES DE I:ILATA

'l'elé!OD 13686

dOrt.ltlM

IANTOH,

~

ao 4e

<prop R.amblesl

UJ.ea c&aa

~1

<UeM

MON TE VIDEO L BUlNOS A&REH ;~urura
"lovembre del 1935, la magnUtca motoa..u

01

IOla

«CABO SANTO TOMÉ»
que &amet:B pa.ssat¡.,ra 1. werce.aerlu
c.a c&rrep ea r ep una la fetua del cua de aorttaa .a.1 tlngla4o oo.m
del Moll de B:U&ara, l'elé!on 1827f

.Carret de Sant l:lau, 6

CASA BAGUES

· CALL, J3 · 15 (abans magatzems Joroa)

.. rep a.& T1nalad.o Cle ta 00mP&DJ1& Mou aeJ

UlWJa tc..A.FW ()Al' AJ. ~ll.r · li"L.A!'A
per moto-uauaatlàntlca oorreua e&Da.DVOll

TOT de VERiïABLE OCASIO
CANVI
COMPRA, VENDA

cap mena. -

üAtt(;ii:I..A.Jl\1.6 I. a::IJ.J.J:SAO

CINEME~

JOIES· BRILLANTS

GriUI facilitat de pagament sense augment de

~TJ:UI.

tUil:C.V'&l ~TWii BA.RCELO~A . d.K'J..Ii: J. M.Al:tS.I!!U..A
SorUdll Qu.1.DZ8oa1.6 ela J.1Jous cap a t:;éte t Maneu.
&.l'Vel QU1D~ OI.P i U&NOVA

PEL·LICULES · PATHE · BABY ' MAQUINES
fONOGRAfS DE TOTES MENES • DISCOS, oio,

RELLOTGES

dK'l'MANAL

Sott.le188 OQ4a DIMECRES a la nlt oap &4 V!Uéllcl.&. &lacan~ AUia¡a
~vwa.. Vtao, vwaa:a.rCla. corunva.. Muaet, ~t.aoder t BUbao
A.U.etna.ut-ee ioa asoa1eo ae;
J.'arra.¡¡oui., oeuta 1 Huelva oa.c1a auea HtwaDN
Sa.nt oartc. 1 FerroJ oacta àuu setmanes
•&aVl<l ooruuan ENTRB ll&!W&LO~A I SIUIAO
cada au88 setma.nea
doetiC18i ell DlYENDREl::J a. La Olt, cap 1:t. .&.'&rraiWla, drult Oll.rlea,
vwaruo. YalOD.c.l&. Cullera. AJ.acaü~ cacr.aa.,aa. .6iU1~ AJ.merla. M•
WJa. a.wc.ru. Wl&i&. Ceuta, cacuz. t:Mwtu.., Huelva, Vl¡o, M&rw, y~
Uaaarc1&. f'orroJ., corunya, AVlJ.é6. b.t.usel, l:)aoliancter, Bllbao 1 Pasajes
&u - lee UniM ri.plel 1 corrent t 'aQ.wet canega Ll8l' a l'A.n¡or, LarralJ:
Qaaablauca amb W'BDBbOrdaoleot a MAJ.ap 1 tamc• per a t'lUa on.
t1DP. ~ A,J&moot.e amb trao&Ooraameot a f:lue.iv&.

MATRIU • IMPOTENCIA

des do

J::&.A~UJ

tUa:L\1&1

CLINICA GALLEGO •• VIES URINARIES

;gE:5 2 5 Ptes.

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

RAGt.AN

I

ADAM

QObiSIONA1'AWJ:I ;

Tal. U131

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

B AR C E L O NA

J.'E1...EF'U~ ~06'1

'fi U U.l.C'l'AMA ~

SECC/0 D ..ANUNCIS PER PARAULE S
Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per oada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte
tHPOTEQUCS, , a¡.¡1aea
consfitser acer, 10
cases rústiques
nova, a egre,
.M.a.!a.lttea aeJ.a oena. • P.
rijoàa coneà
ca
marca. Allsteel.
ADVOCATS
amb solar a. tres canera eructar 'obres. ro J
TORRETA
f~!T~c~~~~
de~~J~\
DISPESES
habttacion.s, jardi, sol,
·Tel.
de
pressuposooa. Menéndez
Nota.rtati 1
Verga.ra.,
mtr. Tallers, 35, 2on., la.
prop plaça Rovira. dues
barbarata. Raó: Olot,

OfERTES
I DEMANDES

0

4,

EARMAC!A
rotUrta regentar o arren·
col:leod&r, rarm.acèutlc
ltat. EscrJw·e a La HU•
manltat. Núm. 109.

COBERTS a 1'60, en•
treteoiment.e 1 3 plata s
ele¡¡1r a 1a carta, pa., v1
l poaUes, tot superior.
Ronde St Pere 11 ora.!
SENYORA orereJx

a so.

nyor de poalcló tormo-

sa. llabita.cJó reservada.
Escriure a La Humanl·
tat. Núm. 391.

'

II0 \1 E d'Esquerra. amb

boou reterénClea 1 pràc-

~lc, desitJaria adm1o15trflt tlo.quea al a •¡ •. Esc.
Lo~ Human1tat. Núm. 108.

110VENE.T a.mo l.D.Imluo1ta.btes reterénctea a·oerelx Per a bot.l¡a. o ea.
Ctlp\oorl. Eacrlul'e a LI
Humanitat. NUm. S~l.
U .UQO Pi~t81,

HUI.t:.Q

per a ne¡ oci ed.J torla.! ca.
\la Escriure a La HU•
104.

IYian.tat. Num

,.EAT ALA, uorrecCJo a ·o•••lli!J.I 1 provea d 'im·
~t.&. EILU 1 ortQ8ra-..., Preua wòd.Jcs. E&~';!~ l~.La Humanitat.
l'OFER EIX

mosao car.

~- Co.aeu oé l'oti·

fl

26 a.uys, ESCl'lU•

nl lait,Human itat. Nüw.

PENSIO «La Mundial•,

Hospital, 125. pral. Viatgers L bo&tes. Habita..
ctons a.lreJadea, bany '
teléton

I Di-AL PENSIO, ta. mes
céocrica 1 confortable,
exc. menJar, peustó complata., des de 125 ptea.
mes, dlà.ria t$e8 de 6 ptes.
EscudUiera, 6, pral. prop
Rambles. Eaca.la estanc.

PENSIO Clo 7 l Y pt.ea.,

des de 160 ptes. tot
confort Pl. Maell. 18.
n~:os

oral

PENSIO DEL CARME,

prop B.arublea. Al8'. corrt,
t . oatar des de lQO ptea.
Carme. 12. E .

VIATGERS , so.la babJ...
tacló ver f ptea. COnfort,
a.i¡¡ua correnc, tel. Aribau,
64. prat.
CASA FAMILIAR deait;..
Ja. 2 o 3 Jo'Ves a dormir.
ktera Alta. iS. Ser., lra..

PARTICULAR
CASA
tot estar, 'racte fam.lllar.
Rambla Sta. Mónlca., 18,
bis.. ler., 2na.
VALENCIA, 169, pral.
Muntaner .. Artba:u, ba·
bitncion.s a dormir, aigua
corrent, cale!accló.
DISPESES a tot estar,
25 duros mà.xim confort.
Sant Pau, 28, ter., 2na.,.
Junt Rambla.

.~~ta. d'Esquerra

dentielJ: oer a deoeo·

H es referències.
~ La bon

.!!!,.

umanitat. Núm

ttU~f~YOA

CATALA

-ce¡¡

t.pa,¡p~

~Pioa~¡~ftaQile

de

CODeJ.I la

OOQ:¡ercza.~ ~ot~e&l>Ondéncla
~· SOlli··•• ... veraoe ldl~
""..... col:locaeJO
:::-....
~retenatons. Dlrl·

t""
~.._l'o~l

La

Humamtat,

, .. ~OVIE ca
-.,;,¡t, resi talA, represendent a. Palma
G!III:iiJa
~~t.lelea per a. re~
· . Eacrture Sr
~~

\tei ·~er Creu, 8, ~
..............: a de. Mallorca.

~epresentacions
~-~

de casea ror-

fe_~a.t ~ Comercial
tl ~~ 8 a la plaça
.:. ~riure La
ll"'ar11
._. num_ 401.

t:P

6

TOTA PENSIO 7 dur08
setmana 1 as du.roe mes.

roba, dutxa.. Ur¡eU, 120,
pral., prop Corts.
HABITACIO

d.ormlr,

persona sola, 2S pta. mea.
Barbar~. 7, 2on.

BOSC DE BOLONIA,
pensió en torre, cale!ao-ctó central, atgua corrent,
c. Bélgtca, 121, Junt Pl.
Mollna.

moblada..
dret cuina. Ronda St. Antoni, 35, Ser.. 2na.

HABITACIO econòmica

preu mòdic. Bot, 8, 2on.,
2na.

MALLORCA, 168, pral ••
2na., dos am.ica o senyo-

re.ta, tot estar o sols men..
ja.r, bany, teléton.

DESITdO un o Cioa dJ.a..

pesers, tracte !ami llar.
Carme, 3ts. 2cn., 2na.

PARTICULAR tot estar

o sols dormir, bany. Pa.rc,
1, 3er., lra., Junt Colom.
CONSELL

DE

CENT,

239, 1er., 2na., entre Ca.sauova. 1 Muntaner, se..
nyora cedeiJ: habitació
independent.

ARIBAU, 110, 2on., 2a.,
1 o 2 persones, a tot estar, uacte famUJa.r, bai·
eó carrer, sol, bany, ucensor, telèfon.
ES DESITJA jove tot
cstaril preu econòmic, en
exce ent casa. Banya
Nous, 12, 2on., 1ra.
HABITACIO indepen.
dent per a matrtmont o
sen}'oreta, 110la dormir.
BorreU, 88, 5d., 1ra., asc.

senyor,
balcó carrer. tot confort.
Caaanova, 46, 3er., Ira.,
escensor, telèfon.
HABITACIO

CASA

PARTIÇULAR

habitació balcó, tot esta.r
126 pta. Ciutat. 6, 3er.,
Sra., junt Pl. Sant Jau·
me.

rla.da Parc Güell. Tram·
vta, 24.

PISOS 12 duros, 4 ha,.
bttaclons, tra.spaaso amb

o sense mobles. Raó: St.

• 6.

LLEI DA, 5, Pisets es tu·
dis, water, dutxa, ascen..
sor, de 14 a 16 duros,
PISETS nous moblats,
tot confort, ascensor, telè!on, bany, molt barati.
Rooal, 44, DOrt.erta.
PROP RAMBLA, princigal modern, lloguer
m dlc. Raó: BéJa.r, 41, b.
liostatra.nca.
PIS 11 habitacions, ca...
lefa.cc16, voltat Jardhu,
sol tot el dta. Carolines,
24, torre.
DESPATX balcó carrer,
lloguer amb llum 1 tel&.
ron per 140 Pta. Plaça
Catalunya, 3, ter .. 2na..
FONDA per arrendar,
antiga 1 acreditada. Ad.re-ceu-voe: Fonda Comerç.
Mora. d'Ebre.
PISOS oer a llopr des
de 95 ptea. f dormitoris,
galeria coberta amb ta.fa.relg. PaSsatge Marimóo,
18. Raó: Porteria..
PISOS no\1!1 66 .. 71 pta.

ai~ua compresa, asceD.50r,
te é!on. 3 • 4 habttactona.
Còrsega, 687. Tra.mvlea:
4. 46 1 60.

cat Clot.

PISOS A 70 I 75 PTE&.
Noua, compoet.ol de 6
¡raoa t lusosea babJta.
dons. water. lavabo. dutxa., cuina econòmJca, sa-fareig, a.aceneor 1 tel~[On,
en el carrer de Paris. n'Il.
meroa ~. 32 t ~t (entre
el de Tarraaona l pla-ça d'Ernest Ventòa, autobUA lletra S) .

MUDANCES
AUTO - RECLAM
P"ranceso Lavret, 150 (Pa·

raHel). Tel•fon 30002

...

PISETS mobla.t..
censor, telêfon, bany, ea

lloguen 45 dtu041. Còne~a . 367, entre Llúria i

ruc.

BOTICA amb habita..
clona I pati dS pta. !Del.
Sallnes. lS 1 1&, prop n.
naJ carrer AttUdee.
DESPATX céntrtc 1nde-.

reindent, preu mòdic. Te.toneu B1 nüm. 23690.
moblata,
ascensor, caleOrt..
de
Paaael¡
!acció.
eta. 47.
DESPATXOS

teléfo.n,

HABITACIO

HABITACIO dret cul·

na. consell de Cent, 261
Ser., lra., entre Artbau i
Muntaner.
GICNAS, 25 pral ., 1r&.o

ca.sa particular,

de&itja

matrimoni o 2 amics, tot
estar, banr, dutxa. telè-ron, balcó carrer.
PARTICULAR
CASA
desitja 2 amtca., to~ pen·

sió. Sant Pau, 15, pral ..

Ira., junt Rrunbla..

URijUfU

~IH

El quo nece&slt.eu. al pnu
que ua t.nterMII t al Uoo
quo w. convln&Ui. ua el
ractllta.ri

GASA CARRERA
Son'eU. 13:il, n.aurà
Diputació
PISOS per a Uo¡ar dea
de 16 duros. Mlllt. 1 Fon·
tanals. 46.

Trlbuna.ia. Pag. àe ora..
~r. t.a TelêCon
Barcelona
761~

••

rAU LER

Corts. ~·

sa,

Conaulta çava.dora.
tult.cs. f'lorldabla.nca, 119.
anti 4ta. Tel. 85747.

TRANSPORTISTES:
Motors fiercules Uleael,
amertcaoa, modela espeper u. ca.mton.s.
cJW
l-'Teua ecooomtca. A!ma.
coa. o. de Cent, a1a. Barcelona.

TERESA ZURITA, u.a.
ta.dora Parla. u . Tel.

~~~g}

CONCEPCIO JOFRA DE
CARBO . LJ~naora. CU'ur·
taua.. Uda. St, A.ntool.

28641

COMPREU LA
VOSTRA RADIO

r

HIGINIA RUIZ.. UOf&Clora cirurgiana. OOOIUl·
ta ¡rat.u\t&. 'l'a11era. 715.
bla Tel :ll846

el coWJçruct.or.

núm. ~.

Paloma.

CAÇADORS

sabates. espardenyes per
oount.anya. Tallera. 8~.

METGES

PIANO nou sanaa, vl·

slble c. PedreÚ, 40, torre
(cMas Juanlta»). Font
d'En Fa.r¡ues.

Dr. FRANCESC ORTES
Cle
PARERA. Numerar!

terna de l'Excm. Alunta..
ment de Barcelona Ee pe.
cia.Usta en malaltlee ln·
ternee. consulta de 4: a
5. Ara.¡6, 224, prat Tel.
10168

~r. J~~~~ ~. ~~n

dels ml·
COLMADO
llora llocs de la Travea-

sera, prop mercat, bon
es<levenidor, cala.lr. 250
a 300 pta. Bona babl·
ta.ctó. Raó: Olrona., 110.

MedJClna Interna. llll&U·
eta. Ellsabets, ~ t 4. prat..
{xamlrà Pl. Bon Succés)
Vlslta de 11 a 5. Econ~
mtca: Dtmarc. 1 di.s&abo
tea. de 8 a 'l.

FLASSADES llana, de-fectes com rea:aJ.adea.
Jonqueres, 13, maa:at.zem.

modem.
lmos, menjador, làmpara,
MOBLES pta

Cristalla, armarts. Telé!.

7i157.

magnUic&
marca cChassatgne Frê..
Men·
barata.
ven
reu ea
dez Núfiez, 14, DOrteria,
a':! lJ a 12.
BARBERIA a la Ram-

bla. venc urgentment. R:
Meodizàbal, 26, pral., la.

LLEGUMS cuits, cal&lz
76 pts dia. Bona lnstal..

lactó 1 habitació, carrer
cèntric. tracte directe.
Independéncla, 313. Bar.

OCASIO, abric nou,
sense estrenar pell llegt.
tlma Mumel, 600 pta. c.
Nou de la Rambla, 43,
entresol, esquerra..
ARMARI lluna. 14 dU·
ros, llit, matalàs 1 taulo.
ta de nit, 6 duros. vua.domat, 104, pral. 2oa.
MENJADOR, cburtet»,
taula, là.mpara. 1 cadires.
Mont.seny, 79. Gràcia.
SALAMANDRA, ven o
barn ta. Raó : Salv&llora.
13, b.J<;lt,.'a.
URGEIX vend.re motor
500 HP. bara.tisalm. Esc.
1.151. Verga.ra, 11.

vador Se¡ol, 15, 2on., ta.,
de 3 a 8. COrredora, no.

BOTIGA queviures, amb
habitació 1 gèneres, tras.passo per 5.000 pt1. prop
Mercat St. Gervasi. R:
Joa.qulm Costa.. 37, pral .,
2na.

Bar,
VENC acreditat
casa de menjars, molt
cèntric. Entenca. 44, 6ê.
QRAN.tA es traspassa,
t habitacions, lloguer 10
duros. Font de la Mula&aa. 11, de 10 a 12.

NECOCI flcll en pis,
2 .250 pta. Aribau, 48, 1er.,
lra.

ORQUESTRINES: veuc
saxo I e-balx. Aelreceu-

met:aWQUCI
PORTES
Vl.la.r. Marl& A¡uUO, 60
l'eiefon 5a7ts:¿,
JOSEP MUREY. 000·
sis:natarl de vaueHa.·.Pl&-

vo.a a

Núm.
~

Human itat.

La

as~ .

VESTITS li terWIOII, a
ptea. secmaua $ast.ro-

rla cPer!ecciónt, Nova dc
St. France6C, 23, praJ.

e amil

Company• Jove

~

i.-

.

RONDA SANT PERE, 42, PRAL., L'
De f a 1 (uceple disaablea J fesllao)

Bare<>

AGENCIA TRANSPORTS

,

ESPARDENYES CUlr

treoeta booee 1 torteer
E:r:IQ:IU aempre la cSal
'rorceUA (Ot.ronaJ .
MOREN ES, FistUles, LI..
gues, Eczemea, FuròncoZ.
l altres r:nala.ltiea de la
peU. Es ¡uarel:r.en amb et
producte vegetal Que ea
ven al carrer Botella. ~
Herboristeria.. Tub 5
'
Pta.

Vestits a terminis

.

BALLS DE SALO

REPARACIONS t;tü
aJ.aua 1 electrlC.Ita.~.

Paloma,

20.

FUSTES
del fabricant al púbUc.
Ronda. Sant. Pere, 24
GRAN stock de motora
elêct.rics, bombes 1 tubs
totes mides Uq , Raó: No.
bas, 33. Tel. 52690.

Balmes.
CASA carrer
ml\ñm contort bona ren.
da, per 160.000 dUI'OI.
Rambla Catalun}'a, 66,
4rt. A., de 5 a '1.
18 HP. ea ven molt b~

rato per absentar·me.
Ga.ratae. Calàbria, ~. de
10 a 12.

CU1"808 de b 8. bU pt,.e&. Or·
Q.uestra, prolesaor 1 pro-

lessoll1..

sos. tnt.

Pec.rl~.

CARNISSERIA amb ha-

bitació 1 nevera elèctrica,
mUlor bard Poble Sec, ea
ven per no poder·la aten·
dre . Corredora abatenlu·
,.Ot.. Raó: OraeU, 103. en·
tr eeol, 2na.

COMPRES
MAQUINES COSIR
Compro. mot, otlm.. 115.
Dlobtee. Dl.
aoe rumpleta, torrea. penelona, caixes de cabals.
mè.quloee d 'MCrlure, co.
alr. ptanoa. rldloa, etc.
Pa.¡o

852ia

b6 oomLJc.&t. Tel.
meat~.

Ot

I ALLER ae poara W'tl·
UCiaJ., diPóllt.a 1 W.Oiia!CII,

INSTAL.LACIONS ' r&a.lllU&,

J06ep
Oala.brta. 186. Tel

¡¡u,

Vll&,

!16'lli~

LLIBRES oowpru, Oti
tuta mena. 1 olbl.lot.equee.
l.allt.reria. MUUdiaL Telél
78908 Sa..lmeroo , :l'..&4

ESl U DIS

•

CODEX
DESPATX JURIDI8
Pleta

Te&tamentarlll
Divorcia

COBRAMENT
DE CREDlTS
a comissió l sense d. .
oeses oer &l Cltent ~ •
MatrtmonJs ciVIll •
•'
ralltncló de ftlla •
Kltnenta d'tmoostos • C

lfttj

dules • Passa.oorta

uotverat~

ria. o,¡tentaclO I prepa,..
ractó ellcaç u. Prot Bai.
mea, 41

-

NICANOR
8ERRANO
t>lot.ura ' deooractó... a.
Cata.lunn ~ Tel 715419
Barcelona.
MOBLES ALTABA, et..

ll&llcia, durada., economia

No compreu sense vatt:ar
~~es~ casa J ove1tan01,

- Institut

Chelja

BRONQUITIS

RETOLI I ETIQUITEI
de tot.es wenee per a apa.

\.' ESCOCESA•

rallen

.......

-.

Mercadera 86

ART&CLEi

vta;.

¡e, ela trobareu a t'acr•
dltade caaa Ramon ou.
.. eua. suc. de F, cast.eH·
tort Bosplta.l 141 Tel!L
' Ol • 1'71R5

SALO

C1 AUon¡

~

"' ~u~~

PuJOl.

Per~

neut;a verrecta 1:. ocel.

711 ~ . &rceaoo.a.
&!werou. Ui uraJ.. 1er.

Tel.

Tall i Confecció

Acaaeuua. enseuyll.Went
rApta t eounoauc. &t tallen P&Wna. Martl "-hi·
4. :.t.Qil, a.• tPf'OP
lAJeL&Da)

u'

CAOIRES

cotilles Otto~aue. HO<
plt.al 188

van arreu. OtposJt&rl
8 . Alslna I Passatge del
Cñc:tit. ol•

i1ii.
oua
GàU, 70i

...

SASTRE. AO.Ob& . ¡tra
t81t.lta. Nou de la Ram.
bla, 10 oroo Ra.mbtea

TUTUSAUS

ltll nA·

CONSULTES
GRATUITES
SENYOR; Pe¡· VeU que
lliUl el VO&tre •ea-c..t
Rbl. Catalunya, .la
q uedar& nou. repa.r&t.
Ramelleres. :l, ter. 1•. •
Telèfon, 23489

DIVERSOS

Kti

hO.:>L~ trance .

1 tota ell doriva.ta ae La couatruccto.
Francesc üoneda.. ua.va,
a7 t all reléton !10670.

p¡uac&.ona;

AURANl

Bachero. Carrer

pavtm~;~ota

Ba.t:r.Uiera.t . Perit.al¡e
Professorat · LdJoooes eu~
ropeus 1 orlen &liJJ O&IA·
bria, 94. Telêtoo 82938

i tota mena de Toa. 11
I U&ret r ràpidament amb
el xarop

Hlli:~ l

1a l)t.l..

H&POTEQUES rt.ptaea
100re casea reuaa, prè&teca aoore &errenya 1 U.D•
quea ruaw.quea. Notariat,
1. entreeoL

electrlcJt.a~

emb&iat¡e, Uenva
etc. Sa.nt Andreu , S60 .
Teléron 62g t8

d'. .a.mpt.ea admlnlstraUas cUri rii per

L38a6

'

'

Cle totes classes. St. Andreu, 360. Teléton 52913

recordeu:

tus~.

ASSOCIACló DE CONTRIBUENTS

4·Tel

tona..

entrl !'eJ.. 41:.1661

MAR , Uruc a tsa.rceJooa
per 1a &eva teruperatUia
a.araaab.le Que a'bl gatJ..
d eix. Salona eBl>ectaa. 6Qr
a bodes t banqueta.

Revenedors Ràdio

En construir edifi Cll

~lre

...

liOO« CILSe8
COOtl1CIOll8,

J osep t•'ia:ueras, ea:·terrov-1ar1. FacturacluDI 1 ...
coLUda de mercadertea per
terroca.rrll, reca.aera t ca-mlona. wrormea terrovl~
rLa, marit.lm.i 1 aerl..l. lo·
tormaclo sobre vlat.¡¡;ea
ooHect.lua per terroca.nH
1 . a.uto-ca.r. Pau lalealaa,
re1. na~ .

CUftfPRO Wtil

ADVOCAT

••

Unies tramvia.. Rao: Ma..
rina, 379, de 12 a. 2.

COMPRO

ASSESSOR EU·VOS SOBRE CONTRIB OCJ:.O~'i-.:. ,
ARBlTRlS I IMPOS'l'OS, A t.A

Peia.Yo, 37. TeL 1f576
Barcelona.

~

MACNIFIC cotx.e sedan

BONA carntsserta, amb
por mi& 1 ca.mbr&. R: Sal-

ect:ea

p

d

1

En constituir soci etata mereantila
En comprar estab ~enta o finqueo

&:!:

pral

J ., UME QUERA,

VENC

14.

Llegiu L A HUMA NI TAT

s aec.reta.riea 1 aaló espec..

ot.

VENDES

GRACIA GARCIA. U~

ES LLOGUEN
Clavh. Ct\çadora,

Uraeu, ~u. praJ.. Consw.
tadeHaG.

LLEVADORES

TORRE moblada.. jardl,

VIoleta

SalULi, R.alp X., SOl artlllClaJ.. Dr. Llufi CUtlta ,

4

Advocat Ro68eUO. :163.

• Tel

t'Ulwuns,
Medlelna ¡eueral,

MALAL T8.

Cor,

tot l'aos. 6 dormi tora.
abundant, Ja.rd1.
I cale[aocló. Raó:
ó, 13.

oLa

u.mfrll o.

llOS EP Ma. ESPANYA

VENC
lai.l. OS,

PIANOLA

JOSEP RIERA, aavocat.

ca.aanova.

aigU&
~tge

ta.clet.

Barcelona.

maJaHlee de t'apareu dl·
s:eatl u. Estòmac, Fetae,
RaJ.¡a X. VUlw-roet, 9, de
4 . 5.

PALUMA•

RES. Advocaç. Sa.n~ Pau,
ret 2344g,

74

TORRE llogo o venc
Sant Bol do Llobregat, p."C)pla per a viure

De.J.mases, 52, Junt
aelg Bonanon.

l:ll38.

DR. BATTESTINI

eta. 41,

&

&Ol tot dia per 225

MIRANDA,

Or&cla, t

ac:Jvocat., Procurador dela

GH, 6, 2on., 2na.., de 4

PISOS 9 i 13 duros al
mea, sol, 4 dormltorta.
Muntanya, 22, prop Mer.

LLOGUERS

TOMA& JORDI BLANC,

DR. JOAN

I

TAULEI

uoauer. ca.neuas. IJUp
St Eusebi S (6 0 .) Te! '
7t6U~

SENYOR : t'er veu Qil't
est.LgUl el voetre yt-eUt. ~
q uedarA. com a o ou. r.~~h: RameUere., 2.

LES MILLORS
li)C.)Hocac.Jooa IÒD per

j!

•
millora &lumnea deJ
V&léo .,
01u Dalmau.

2t5

tJareetona ret.

18:!5~ .

UI NER, pqo me~ Q'Úe

els &itrea per cPapele~
A.ionteplot, Joies, màQÜl·
oea, etc. La cua més anFuo dada el 1888.
tiga
Onll'l n oral

De_mo, crate~s! ,L legiu LA HUMANIT AT

la humaititdt

Dijous, 21 de novembre del 1935

SOBRE LA CARTA MILITAR D'ABISSINIA

fi mariual ~a~o~Iio ~a ~e tenir mra ~e

no ~ortar rex~uit italià a una ~e~teta

A V U I
CARLES

eht&.n constituïdes per \U1 conjunt
d~ tropes regulars metropolitanes,
camises negres i \L'11tats indigenes
(uns 300.000 homes) dels quals
110.000 són a Eritrea, dividits en tres
ossos d'exèrcit i una. columna tncU·

Horror, presa d'inquietud, tern
¡la inconstància de les tropes
abissínies

PI

sout reunir un contingent de cent gena, comandats respectivament pels
vint mil soldats. Els flancs de les

generals Blroll, Santtni i Marav1gcolumnes italianes han sostingut un , na, 50.000 soldats es troben a la SOcombat amb els somalís anglesos del i malia a les ordres del general Ora~
qual resultaren diversos morts i fe- ziani, existeix després una. altra pe~
rits per ambdues parts. Tres coturn· tita columna de Oanakils sotmesos
nes indígenes a les ordres del feix que no s'ha. tornat a parlar d'ella 1
han sortit cuita·corrents en direcció que és de suposar que s'ha dissolt.
a l'est de la regió de Tembten on han Aquesta columna és la que operava
ret e.cte de presència el ras seyum a les immediacions de la Somalla
amb trenta mil homes.
francesa 1 va ésser derrotada. prop
El ras Kassa, per la zona d:el Se· de Musa·Ali 1 Amba·Alagf. La. resta
Ut ataca la banda dreta de l'ala de forces està. fonnada d'obrers 1
contrària simultànejant aquests &· tropes auxiliars.
tacs amb freqüents emboscades 1
Els exèrcits d'Itàlia posseeixen asorpreses als convoi5 que es dirigei· bw1dant material modern, artilleria,
xen des de les bases a les linies d'o· forces motoritzades, avions, tancs,
peraclons. Els indigenes sotmesos del gasos asfixiants, etc., etc.
poblat de Makallé s'han sublevat
Haile Selassié, el Negus. compta
contra. els invasors. Els italians con- per a. la defensa del seu territori
testaren a aiXò amb un intens born- amb la guàrdia imperial - 3.500 hobardeig que ha destruït gran nom- mes - les tropes dels governadors,
bre d'habitacles i els ha confiscat el 1oo.ooo homes, i les regionals, uns
bestiar 1 els cereals.
Soo.ooo homes. Disposa de 6oo meL'Emperador ó'Etiopia ha sortit tralladores, 4oo peces d'art1lleria,
d 'Addis Abeba, en avió, en direcció vuit avions, 5oo camions 1 força caa Dessie o Harrar. La presència del nons antiaeris. el cap superior és
Negus entre els seus soldats, indica Mulugheta, ministre de la Guerra.
clarament que l'ofensiva abissinia
A la part del Tigré, el' ras Seyum
en tots els fronts és imminent, aiXò assumeix el comandament de les
és natural. Els italians, inferiors en forces, aUXiliat pel ras Desta i el
nombre, situats en terrenys dominats ras Hayelu. A Dessie que és la base
per les posicions dels emplaçaments principal d'aquest sector, és va con·
etiòpics, es veuen preoisats a comba.- centrar l'exèrcit imperial i l'estat ma
tre, en zones muntanyoses on no els jor etiòpic. Es la residència de la
és possible emprar els seus elements Caserna general de Mulugheta.
moderns de combat, han perdut la
Al front Sud de l'Ogaden, el genaseva superioritat tàctica i es troben ral Nasitu és el cabdill de les forces
en condicions d'inferioritat amb res- defensores. Està assessorat pel genepecte als seus contraris. Estan im- ral turc Wahih Paixà auxiliat de
possibilitats de poder defensar les gran nombre de tècnics europeus, a
seves linies de comunicacions i per la part sud~est I d'acord e.mb les

Si fossin batudes a Ogaden, , P?drien amenaçar 1a seguretal
de les colomes europees
(Del nostre enviat especiat, Eduard H
1
'"li

Djibuti, 20 de novembre.

I

La festa de 1'11 de novembre ha

SUNV~R
COMENÇARA A PUBLICAR A

Com vaig
veure Rússia
AMB IL-LUSTRACIONS FOTOGRAFIQUES EXCLUSIVES

AR.tllfA'

'MVDITA

estat celebrada a Diré·Daua amb
una simplicitat molt curiosa. 1 una.
emoció que les circumstàncies feien
més sensible.
La població d'Harrar 1 la de Diré-

~~~tnc:ud~ Iii ng~~ v~~~~f:s à~i

front i s'acontenten alegrement de
les faules més puerils. En veure les
coses fantasioses que els habitants
acaben per prendre per realitats és
impossible de no sent'• un sincer
.....
sentiment de compassió.
Els comunicats italians us deuen
proporcionar indicacions més precises
que les que nosaltres us podriem donar aci. Un fet cert, no obstantt,
és que el general Nassibu, el qual
dirigeix el front d'Ogaden, reclama
impacientment reforços. Se li envia
tot el que resta disponible, però l'estat material i moral de les tropes
ês lamentable.
s.e les enca~a per ferrocarril i
arr1ben en petits destacaments de
setcents o vuitcents homes. El seu
armament és arcaic. Però no se'ls en
pot proporcionar d'altre, car els ma·
gatzems d'armes etlops estan buits
R~?tu~ment. Ja no resta en els
~pòs~ts una sola a~ ~oderna 1
s espe~ febrosame~t 1 arnbada de
materml que ha d ésser desem barca~ a . Berberà, port ~e la SomaHa

Comunicacions
.,

.....

f\

.

.• í

~

.
·.

-..

afegidura es pretén d'aquestes tropes nous avanços 1 cada pas que facin en terreny enemic empitjora la
seva situació, si a e.iXò sl afegim l'efecte moral 1 material de la imposició de les sancions, les baixes que
l:~n experimentat els expedicionaris,
les penalitats del curs de la ce.mpanya, la nostàlgia dels combatents
que es troben allunyats de la seva
pàtria 1 forçats a seguir aquesta.
guerra que ells saben perduda, tenint en compte tots aquests factors
físics i morals podem treure en con·
seqüència el futur abandonament de
l'empresa. començada de la. conquiSta militar d'Etiopia. Si el mariscal
Badogllo no va de pressa. a portar
els seus exèrcits a una probable desfeta, no seriG. dificil trobar una Cór·
mula d'arranjament per via dipl<r
màtica, per mitjà de la qual sense
vencedors n1 vençuts es salvi almenys l'enfonsament del dictador
italià al qual, oom àigué Romanones,
hi ha una lila que l'espera.
BALAN<r DE LES FORCES
Les forces del mariscal Badogllo

EL DIRECTOR DE «El PUEBLO»
com ja. saben els nostres lectors,
el penodist& tortos1 senyor S. Carn·
pos Terrè, director d'cEl Pueblo» d'aquella. població hagué de comparèl·
ser da\o·ant d'un tribunal acusat de
injúries pel senyor Palau, pare del
diptJtnL radical.
r
IR vista ha estat absolt
l' •

••

cuoa "'ns comolaPm a fe·~·

batalla que havia de comen
bans d 'ahir a la regió de çar ¡.
El sots-goven 1ador d'Barra0 agaour,
rerari Giongul, acaba d'é~'r el a.
fora de combat, ferit a la e . ~
una explosió de granada. El\lixa Pf:
dà ver ha estat posat
cos:u 4
81
seu germà, mort després d'ell t del
L'enterrament ha tin t ·
quest mati. Amb dos comgupan lsloo •
Y !~
cesos, he volgut assistir a la
mònia, celebrada a l'església de~
Trinitat a. l'entrada de 1
la
ció
'
a PQb:a.
·

.

·

Les esg1éSles coptes són de cons.
truccló .nua, en , forma roctona, va¡.
tades d un claus¡,re circular 1 situa.
des al ce~tre d'un. gr~n paU. Hf$.
tà.rem a 1 entrada 1 vetérem a. tren.
ta metres els pastors que terütn
estés un gran drat blanc per a em.
bolcallar el mort. Un pastor dan.
sava amb gestos: de dolor. Una li!IJl.
titud de dones i de guerrers agru.
pats, ploraven amb cadència; moV!tn
el cap i es fregaven el pit.
Estàvem mirant aquest espectacle
feia alguns minuts amb prou fel.
nes, quan a un senyal del paskf
els assistents corr egueren cap a DO&altres i ens tancaren brutalment la
porta als nassos. Instantàniament
fórem cerclats per una quinena de
rostres amenaçadors. El pati de l'e~
glésia. dóna a una plaça bastant
gran 1 la ciutat est àplena de so!dats que deambulen en petits gru¡:c
amb el fusell 1 a l'espatlla 1 la mi
1al puny del sabre. Tots ens miri·
rem amb una viva hostilitat. Un cap
va trametre cap a nosaltres alguns
soldats per a privar d'acostar-nos.
Tant a la ciutat com al camp 111
regna. una nerviositat extrema.
Ahir al mati, els etiòpics es bat1ta
furiosament als vol~nts de Oag¡bur. El «dejaz» Nasstb?u estava pusent personalment al front de. com·
bat. S~bla que els cercles a~wlnil
esperen Impacientment les novES dfJ
ras Desta que opera al sud oontn
ld. reraguarda italiana.
Entre els guerrers que volten Har·
rar, alguns sembla que tornin dd
front. Alguns van plens d'embenat·
ges.
Tots deploren amb una furor to0
oentrada la mort de llurs pares I
·
dc llurs germans, sense que sigui
A HARRAR EN LA FEBRE possible saber sl parlen del:¡ prop!!
DEL COMBAT
o amb sentit figurat.
Però hi ha un fet cert: é.s qUt,
Harrar, 16 de novembre.
Una gran animació regna avui a per primera vegada, potser, es reaHarrar. Tota la població comença pira r.~f la febre de combat.
Cop¡¡rtgth opera Mundl
a vibrar per les emocions de la. gran

l~~~~J'ee:a!~tv:a~e~;r~~l~~o~~

rà de guanyar Etiopia. per Ojidjiga.

..
Els elements mob~lltzats així en
massa no .es t roben unicament man·
ca~s de IDltjans ~e com~at, stnó que
gairebé estan prlvats. d aliment. Naturalment, ll~r espent és dels més
inquietants. S ha. sabut avui, de font
absolutament segura, q~e recent-

tre els soldats d'un mateix destacament. En voler embarcar tots llurs
cavalls i mules i com que el nombre de vagons disponibles els sem·
blava insuficient es llançaren els
uns contra els ~ltres, i s'agrediren
amb pedres. Molts d'ells resultaren
ferits entre els quals una dotzena ho
foren' de gravetat.
Els animals que acompanyen els
contingents estan esgotats 1 coberts
de ferides. Els d'un ¡rup arribat ahir
havien estat quatre dies semse menjar ni beure.
Els homes no són, igualment, tractats d'una millor manera i no es
preocupen de parlar en veu alta de
llw-s descontentament. J o n'he vistos
diversos aquest mati. Mal no han oït

Els japonesos continuen la invasió de Xina
Els governants de Toquio exigeixen que avui
es separin de Xina cinc provincies del Nord
LES CONDICIONS D'ESTABLI·
MENT DEL GOVERN AUTO·
NO!\IIC DE XINA DEL NORD
Peiptng, 20. - El governador de Xahar,

es resisti..ssin a. declarar con.stltulda Ja &'amaga en afirmar que ba d'arrlblr..
Federació d'Estats Autònoms del Nord a l'expulsió del.IJ blancs, primer de lli
ctne prov1neles septentrionalS de Xlna.
de XIna.
<1esprés de la resta de l'ex-celeste 111"
general Xtao Meng Ying ha declarat a
ANGLATERRA I ELS ESTATS pert 1 més tard de tota l' Asla.
un periodista xinès que les cinc proe
UNITS ES PREOCUPEN DEL
QUE PASSA A XINA
''inctes del Nord de Xina. es deClararan
NO HA ESTAT CONTES1''!
Wàshlngton, 20. - El sots-secretari
independents e. l'acabament del ConL'ULTJl\olATUAI
J AP O l'Oli
grés de Kuomlntang. El general Dotha· d'Estat, Philips, t l'ambaixador d'An ..
XAN'llUNG I XANSI NO
ra, cabdill del moviment, ba avançat les glaterra, etr Ronald Llndsay, han con·
TAN D'ACORD AMD LA S
garanties següents: El Japó no inter- !erenciat, en entrevista oficial, per a
PARACIO
vindrà en elS assumptes Interiors del tractar, segoJlS s'ha Informat, del movi ..
Xang-Hal, 20. - Ba expirat l'uit!:
Nord de Xina. El Japó no envairà. el ment autonòmic del Nord de Xina. Ee
Japonès sense que s'hagi donat
i terri tort xinès; las provlncies del Nord creu que els GoYerns de la Gran Bte· tum
cara contestació a les exlgéncles de~
tanya 1 els Estat& Unita estan estudlant quio
en relació amb el nou règlnl qOI
~z.,:• ;':t:~~nm completsment del oo- actualment com afectarà la. situació ac·
Japó desitja que s'instauri al N(ll11
¡ Sembla que les autoritat& xineses han tual en relació al Tractat de les Nou el
Xina.
preterit acceptar l'autonomia d'aquestes Potències.
.Be sap que les provincie& se p:tnufC•
td
Les autoritats del depa~ment d'Es- nals
provfncies mitjançant les condicions exde xantung 1 xans1 no es ~
tat
ban
admès
que
per
ara no es té el dlaposades per ara a. acceptar
el
taforces Italianes &blssfnlques en el moment actual
propòsit d'emprendre cap acc.ió amb re·
que se'ls proposa acta 11J'llll"
lacló al dit Tractat. L3 Impressió que es autònom
Paris,
20.
_
Segons
estadístiques
d'aquea~
man~ra
aconsegueixen
1n
influència del Japó. S'a.fege1J. qU:S ttt:•
tropes de Wahih Paixà manioba el tuació dels combatents la distribuoficials el pressupost francès de dependencla só ... Hopel , Xantung, Xanlil, té aqui és que nl la Gran Bretanya, n1 blent a la provincia de xantung 'J'tdtt
ras Desta. amb un elevat nombre de cló de les torces.)
guerra.' per al 1936 és de 4.398 mi~ 1X&har, i Sui-Yuan, 1 a més entraran t.n els Es~ts Units intenrindran en el mo· cament bost.U al general Japontsses
presoners.
01
M.
hons de francs, dels quals m és de aquesta federactó les muntcipalttata de v1ment autònom de la XIna del Non1.
que comando. les tropes Japo~ Ut''
(En el croquis que publiquem po806 mlllons s'empraran en artna.- Peiplng, Tientsin t Tsingta.o. El nom
Xlna t que lea autoritats de :U ~
<Prohibida la reproducció)
A GINEBRA TEl\tE..'i QUE Xl·
dran veure ell nostres lectors la siment~.
que es donarà a la regió serà el de ~onbegen abans do respondre a les 5
NA DEMANI QUE S'APLIQUI
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.,..__,. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""~""'~""!!!!!!!!!"".;.._ _!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! seU Autònom anticomunista de la regió
tions nipones.
t\
L
JAPO
EL
~IATELX
TRACTE
-- - --de Xina del Nord de la República de
QUE S' APLICA A JTALIA
Xina. Fora de les dcclaraclona de ca·
J.U'os5:1
L'Al\lBAIXADOR
• sGn\cter general tot.es les notlcles d'aquest
Glnebra, 20. - A Ginebra se scgue•.xen
S'ENTREVISTA AMB XA·
moviment separatista han estat fa.clll- amb gran interès i gran inquietud ela
KAJ-XEK
tades pel Japó. Els natural.IJ no desttcen esdeveniments que es desenrotllen a
¡;!
Xang-.tluJ, 20. - L'a::!:d~~ ¡!l·
la segregació 1 els funcionaris de l'Eat.a.t l'extrem Orient., principalment
demostren la seva aversió f'n '\leuro's s'espera que tard o aviat, XIna dlrlgln\. Japó ba sortit preeipl~ vlstarl atnD
obligats a desentendre's del Go,1ern Cfm- un crida a la Soclett.t de Nacions per a recció a Nanquln, on s entre
protestar de l'atropeU de què la fa ob- , el mariscal Xang-Kai-Xec. a ba crJeCJ'II
tral.
SERA UN GOVERN AUTONOl\1 , jecte el Japó barrejankle en la eova
Abans de la eeva partld
l':'·lrt&tJ
DIUEN A PEQUIN,
PERO politlce. interior 1 desartlculoot el pala deUngudea conferències ambb r..areP'
QUE TALLARA TOTA RELA- mitjançant una comminació armada 1 mlHtar japonh Is&ohlgl 1 am
CIO Al\IB EL KUOl\UNTA.NG
perquè es proclaml l'autonomia de les naval a1mlrall Sa.t.o.
d riOIJlt.t!•
Toqulo, 20. - Comuniquen de P(>t- ctne provincies septentrionalS de XIna
Es declara que el vta=~en\ ~
La protesta 1 crida de XJna és tnd•Jb· xador nlpò es troba di
ptng al periòdic cNicbi·Nleh.b que els
no~!tl,.
estatut& provisionals del nou règim de table que provocarà a Ginebra gnm ooa- clonat amb el movtment auto ruor!> ¡¡,iJI
la Xln.a del .Nord preveuen 111. creació leatar t una situació delicada ja que en Nord de Xtna 1 amb e~ ~ve~ q\11
d'un Comitè autònom ant.tcomunlt.La elS termes de l'article 17 del Pacte g:tne- clreulen lnalstent.ment fen Janquin df•
que administrarà les cinc provtnctes, bri t malgrat que el Japó no fonna part sorgtrt. la resistêncta. de eses
reconei.xerà en prinCipi la &ablmnta de de l'organls.me internacional, aquest es ''ant les exigències Japon
·
XinA 1 conservarà la bandera na.clonal; veuria obligat a intervenir en el nou
JAPONESOS
però posarà terme a tota classe de reia- con!llcte Xino-Japonès.
Jl\ESf&'
ELS
En conseqüènctn es considera a Omeclona adm1nlstratlves amb el Oovern de
UNA RESISTL"CIA
Nanquin, t s'oposarà a l'autoritAt del bra com possible, que la Societat de NaRADA
1\& ~
cions es vegi obligada a decidir l'apUcaKuominta.ng.
Xsng-Hal, 20. - Encara n~ de r;t.J.•
cló de l'article 16 del Pacte contra el murada la resposta del oove però 111
EL .IAP O DIU QUE NO INTElt- Japó en el cas que les tropes ntPQnes quln a l'ulUmlLtum Japonès¡~, en eJ
VINDRA, PERO QUE Sl ALOU franquegin les fronteres de les provin- creu que existeix un esforç
rol~
S'OPOSA A .-:L'AUTONOMIA •, cies de la Xina septentrional.
termea del qual s'ajorna 1 ~ .]
En certs cercles ginebrins es conside- acció japonesa en espera e dhl s,_a
ENVAIRA EL TERRITOR I
Pequln, 20. - Es preveu que el dla ra que l'intent d'executar aimultànie.- de les negociacions queN:!quill·
d'avui marcarA un fet de gran tra.na· ment l'acctó de l'article 16 contra dues entaulat entre Toqulo I
cendêncta blstòrica. a la història. t1e Xl- potències com Itàlia i el Japó suposa un
L gL1
na 1 de l'As1a entera. Aixl ea desprêu esforç que sobrepassa la cap&.citat exe ·
L 'AGENCIA REOTE•&S~
de les declaraelon.s orida.Ia fetes a. Kar· cutora de la Societat de Nacions.
BA FRACASSA 'f L ll'
¡'j'
Es reconeix, no obstant, que per a
gan pel go..-emador de la provlnda de
munJcA' dl ,.
Londres, 20. - On co I JaP" llD~
Xshar, xtao-Xln-Y1ng, el que ha man1e apllce.r l'article 16 al Japó s•aoonaeaul·
testat que el Govern Japonèa ha. ame - rta probablement unanimltat absoluta 1 géncla Reu ter diu que v~dts del -·f.•
la lJldt~
naçat amb mobWtzar onze dlvialon.s 1 a•aconaegulria a més l'ajut dee1d1t dela l)O&Ut convence.r le8 pro
Uançar·lea contra les provlnctes del Estata Units, que no veuen cena.ment de XJ.n& perquê P~cif.. rau
dtncla
l
que,
en
conseQ
per
.~
Nord de Xina avut, dimecres, al algun amb bons ulls l'apllcacló prktlca del
El senyor Italià que nomfs tenia un vest1t i er1 de Plnyo anglès ...
dels caps de les provincles .eptent.rionals doctrinari naclonalistl\ JaponÑ que no m.Ja ha rraca.ssat, aJ.menrs

ABÏSÏNiA

La situació de Its

S'ban dirigit al senyor Companys
els següents comunicats:
«El Ple Comarcal del Baix Ll<r
bregat, amb assistència dels delegats
dels 25 pobles de la Comarca. acorGà
enviar-vos la seva adhesió més ferma. 1 entusiasta. als pos~ulats d'Es·
querra. Republicana de Catalur~ya,
dels quals sou vós la veritable encar·
nació i, ensems, a l'obra realitzada.
Us agrairem saludeu companys
nostres Joan Comorera 1 J . Lluh1 i
penseu que a totes hores serem a
vostres ordres per Catalunya i per
la Republlca. Signa: COSme Petit, secretari.»
«I.Juis Companys. Assemblea
general «Centre Catalanista d'Esquerra», Rambla de Catalunya, acorda per aclp,mació enviar-vos ad·
hesi6 entusiasta fraternal abraçada.
IJardent, vice-president; Carrió, secretari.»
«Lluls Companys. - Joves re·
publicans catalanistes lleidatans saluden en vós a tots els presos, trametent adhesió fervorosa. sendrós, president.»
- També han dirigit comunicats
d'adhesió 1 salutació als ex-pre51dent
i ex-consellers, el «centre Republicà
d'Esquerra», de Vallcarca, el «Centre
Federal Autonomista», el grup «A·
vant i P àtria», l'«ASSOClació Federae
llsta», «Comitè Politic de la Joventut
Federal de Tarragona», «Centre Re-publicà Català» de Sort, i «Agrupació Obrera Republicana Federal».

parlar dels italians i no saben per.
què van a batre'&; en canvi repetelxen obstinadament que quan s'envia gent a la euerra se 11 dona. menjar.
Tot el que jo puc saber dels esdevenlments del front d'Ogaden em
f,a. tèmer .en gran .~anera. i, per a v~t,
1 acovarchment d lDlportants contm·
gents etfop.s, ,als quals no es podrà
t 1
j
te
bo
d
con ro ar Sl s a un n en
n or re.
Cal preguntar-se si Harrar no estarà directament amenaçat pel mateix
atur de Djidjiga, encara. que a Harrar la població europea és poc im·
portant car s'hi compta amb prou
feir..es una dotzena de francesos.
En canvi a Diré-Daua hl viuen
diversos ceÓ.tenars d'europeus molts
dels quals són francesos.
Davant
d'això, totes les disposicions
que
s'han pres han estat per a defensar la concessió francesa contra un
atac eventual 0 una temptativa de
pillatge per les hosts de fugitius.
La policia local, molt ben organitzada per oficials francesos, ha posat la ciutat en estat de defensa.
Per altra banda, una companyia
d'infanteria colonial disposa de tot
un grup d'edificacions, molt eficaçment organitzades 1 que constitueixen una mena de fortí prou gran
per e donar asil a tots els francesos
1 a tots els protegits.
El príncep Ismail Paixà, cosí del
rei d'Egipte, arribat aci al davant
d'una missió de 17 metges 1 6~ m~
fermeres, no ha trobat orgamtzat
nu sol dels hospitals que hi bavlR,
segons se li havia dit. Creu que almenys seran necessaris uns dos mesos per a constituir un servei sanitari.
Els cercles etiòpics de Diré-Oaoua
es mostren profundament afectRts
per la nova de la mort del «grazmabeh» Anavork, al qual es cansid~rava com un gran es~cialista
dOgaden, i pel poc èxit d un fill
del país, Ato Bacha, el q~l de 200
homes que comandava n ha tornat
només quatre del combat.
.
sempre és extremadament dl.ffcll
assollr informacions precises sobre
la. situació al front i és absolutament
impossible sondejar més enllà d'Barrar, del qual vaig marxar ahir 1 al
qual tornaré demà al mati.
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LA GUERRA A L'AFRICA DE L'EST

~elinitiva

Els cinquanta mil homes de Graclan! que operen al sud de l'Africa
Oriental, han estat detinguts en la
seva avançada davant Daggabuhr,
per la resistència dels guerrers de
N9.Slbu i Wahih Paixà que han as-
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EL PRESSUPOST DE GUERRA :
DE FRANÇA Es DE MES DE
. QUATRE MIL MILIONS I~~:sa;~s ::: X: v:ur: ~~~:~::i ~~;

L'APLICACIO DE SANCIONS A ITALlA

El diari de -Ja
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