El TEMPS. - A catalunya el cel aptrelx cobert o plreb6 cobert
per tot el pals_
Ela vents ~or. fluixo~ o moderats de direccions variables. Durant
lea darrere 3 ~4 nores s'han registrat precipitacions de poca lmportàn·
ela per g1urebé tot el pats.
Hev?. al Port 11e ta sonalgua I el Pallan. - Temperatures extremes: Màx ima, 15 graus a Tortosa¡ mlnlma, 1 sota zero a Envallra.
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Barcelona, divendres, 22 de novembre del 1935

Fundadora LLUll COMPANYS

MENTRE LES TROPES LLUITEN AL FRONT

a Etiopia
Dos avions de
caça italians
•
van persegutr,
infructuosament, l'aparell
que conduïa
el Negus a

.GUERRA .••
D'Addls Abeba 1 les prln cl~ls ctltats d' Etlopta surten constantment expedl·
olons de tropes etiòpiques oap als fronts de guerra. Heus acl una columna a
la seva sortida d'Addls Abe ba

Ha r ra r i Di iiiga

•• .ITALO·ETIOPlCA
Una columna Italiana de les qu maniobren en el front Sud, en marxa oap
a una de les poslclom oo ntra les quals sembla que s'Iniciarà d'un moment a
l'altre la contra-ofensiva ablsslnloa

(Fato Ke.-e>
(1'000 Ke,tonel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~o

ELS ARTICLES DE LlUIS COMPANYS

Comentari a la situació
política
El MercantU Va.lenctano, de Valèn-

cia, ocmttnua la publicació de la infet e&santtsstma sèrte à'articles del
rwstre esttmat Llufs Compan¡¡s.
Reproduïm a continuació l'article
que el gran rotattu del pafs germti
JIUbltca en la seva edtctó d'ahir,
dijous:

clones de Goblemo republlcano? La
revoluclón en el sentldo m~s dlsolvente y catastró!ico se a.llmenta en
las voces, los modos, los procedi·
mientos y la doctrina de los medios
gubema.ntes, republlcanos de ocaslón
como todo el mundo sabe y ellos ~oo
niegan. De qulenes hablendo vota..do contra los articulos 26, 43, 44 v
4êl de la Constltuclón, y a.nunciado
su propóslto de revisaria., han procurada mtentras. falsear sus preceptos. En cada una de esas crisis
extrañas para acomodo de los intereses, pugnas, receles y convenlenclas de los grupos del bloque, 6e
ha lanzado el engaño del restablecimiento cie la nonnalldad y de la
convoca.toria. de elecclones para d&jarlo lncumplldo y en olvldo, mlentlas cunde el malestar, aumenta. tl
paro obrero y se hunde la. economla
uel pals, qu)tn se pregunto. porqué
L:l.comprenslbles razones no se pone
fill e. una. sltuaclón semejante.
La reforma constitucional no pa.rece ser la causa, pues apenas be
babla. ye. del articulo 26, que podia
despertar mottvaclones esplrituales
obsesionantes. Ademàs. la. comlsión
revisionista se nombró hace dos meses y se na. reunido. en dos ocaslores para estudiar la reforma. del articulo 125. El viejo pronóstico revisionista ha. cambiado mucho desde
Q.ue se advirtió que pudiera. ocurrtr
que la revlslón se h1c1era en sentldo
contrario a lo que se pretende.
Es posible que la. reforma se aborde señalando dicho articulo 125, o
cualquier otro que sea, al solo !in
(Passa • la pàgina 7)

«El buen ciudadano españ.ol debe
de la tenacida.d que
el designlo invaria..ble de prolongar la vida de las aciuales Cortes, que producen Gobler,_Of, cada vtz màs pequeñitos y en c.·eciente .z:ttmo acelerado de fracasos.
Estàn en el Poder los mtsmos
hombres de la. monarquia, con las
pt-àcticas que usaron cuando sirvieron a. aquélla.. Pero n1 aun entonces se habia. llegado a. los extremes
dt1 boy, ni se habia. faltado con el
alegre y audaz desenfado de ahora
t. la Constitución. En la. actualidad
todo el mecanismo estatal vive fue1'11 de la Jey bàsica de la. República: el Tribunal de Gara.ntias deb1a
haberse renovado y no sc ha. heebo. Debia.n haverse convocado elecclones mun1c1pa1es bace sets meses
'I no se ha. cumplido, con burla. del
articulo primero de la Constitución,
Q\le dice todos los podares de la Re·
pública emanan del pueblo. Llevamos cerca de afio y medio con las
¡¡arantias suspendldas en gran parte del terrltor1o nacional, y la Constituclón rem que tan sólo podrim
suspenderse cuando lo exlja la se.llortdad del Estada en casos de noto·
fia e mmlnente gravedad. No son
r~:spetados los derechos de los clu<ladanos, n1 del Munlciplo, n1 de la
Pl'ovincla, ni de la. región. Las Cortes, incompletas, exhlben su agota.llll.ento y arrastran su lneflcacla. Vibran nada màs para aplaudir y detencter cuanto se baga. contra los
Preceptes constltucioua.les y para
lel.zar dicterlos contra las mlnorias
El trat.an de detenderlos. Lo demàs
no les mteresa, ni logra reunir a la
ma~orta sln grandes esfuerzos, nl
constgue <::stlmularla. En poco màs
àe un año ha babldo ocho criSis ~
óO lninistros en un continuo tel(;t Y desteJer, sin expllcación clara
nt lògica pollt1ca. El actual Gobierno vleJlSimo nació bace tres semar.as. Nmguna obra. de Goblemo, a1
Plan PQ.lltlco, ni ahento gobemante:
~~Uletudes, sobre::.a..ltos, peligros, es..
c••.uda11JS... .:on la. wnca preocupar
ClOn constante dc buscar la conti0~'acr6n nueva que permlta ir UraCDdo Y prolongar la vida de Jas
Grtes.
~" acu:>d .. :as w.¡urc:IClà:, de per·
turoo.a(Jras y revoluc10oarias; pero lo
~><'llurbaaor, lo revo1uc10nario y to
Pel!gruso pot Sl mlSmo y por sus
~0~Ut.nc1as es lo que viene sucet lt:uuo cte~e que se Ulic16 la polllllca del trl.Sciucnam1emo de la base
1e la H.epübllca que nos na tratdo a
aesutcbad'l. sltuacton presente.
~ s uquHmla~ ) todos los republl,anus
~u•··
~
~ "'-'Dttcos no p1dcn màs que
Cll Ptt.o :~ U\ ConstltUclón y que &e
1
~Ult.e al cuerpo electoraL ¿Es que
: mucno •1t:du en el actual momen01 PoUt1co? ¿Es penuroaàora. una
ct·~~acuu,la qüe sc maruhesta por
J.les~~-~t~ d~ llllles de a..lmas en
~
--. üaraca~ao y M.aànd. sm
~d.1Sturo10, blD e1 mas leve de.sorY Que ieepta y ac.la.ma onen\8>e~tar asombrado
~ demuestre. en

l'ASSASSINAT DE LAYRET

Commemoració Les esquerres catalanes prepa~en
i record
la celebració de
diversos actes
públics
El dia 30 de novembre del

1920, e. poques passes de

casa

seva, el diputat Francesc Lay.
ret calgué foradat de bales.
El mateix dia, Lluis Companys era portat, pres, a La
Mola..
La. repressió reaccionària contra els paladins del poble havia començat ...
D'això farà. ara., dintre de nou
dies, quinZe anys. 1 aquest any
Llu1s Companys també és a la
presó, com aleshores.
Per això en aquest aniversa,..
ri cal recordar més que mal
el drama del 1920; perquè és
com sl encara fóssim en aquell
mateix dia ...

UNA NOTA DE LA COMARCAL
D'E. R. C. DE LA RIBERA I
TERRA ALTA
Davant una actuació
confusionària
Hem rebut la segtient nota, que
considerem de molt interès polltic:
«El Comitè Executiu de la. Federae· ' Republicana Federal Sociallsta.
de la Ribera 1 Terra. Alta. (Comarcal
d'Esquerra Republicana. de Catalunya) fa públic el disgust amb què
ha vist l'actuació confusionària. del
nou partit Republicà d'Esquerre. que
amb l'equivoc del nom no s'ba. ajuspt a una. norma veritablement cor·

recta.

Fou perseguit l'avió

El moment polític a Catalunya

del Negus?
~delis ADeba, 21. - Le~ ~utoritats
ehops han cursat severJSSJ.mes or•
dres a Ja policia perquè reprimel.d
energicament l'espionatge q~e in_dubtableme~t es practica a A~ISs:ma, a
carrec d u~~ veritable legio d agents
a sou d'Haha.
Es enorme ta indignació que exlsteix a. Addil; Abeba contra l'espionatge italià, perque nlngu no dubte que
el Negu!> s'ha jugat la. vida. duran&
el viatge que acaba de realitzar des
que s'ban rebut not&cies oficials
d'Barrat i Djijiga donant compte
d.el '!0 1 sob&e .dites ciutats i. els terntorts lmmed1ats, de dos av&ons itahans que indubtablement bav•en
d'executar' un atemptat c'ontra el
Negus.
E~ fet .~emos~ra el perf~cte dc l'or.
··
gamtzacw italiana d'esp&onatge, ja
que rungu no s'ex¡tlica com l'aviació
• • •
italiana va tenir not1cia del viatge
·
El senyor Vilallonga, català de Val~ncia, no serà un virre¡ a l'estil del Negus que s'efectuà a la matinada, dintre del major secret i sense
antic com assegura La Veu de Catalunya.. No serà tampoc un governa- que e~ donés a conèixer l'itinerari
'
.
dor general del mateiX estil. Cal tenir en compte, en etecte, que en el que pensava seguir.

Està anunciada per a a1--ui -divendres dia 22 de novembre del 1935, .
~
l arrtbada a Barcelona del senyor Igna~i Vtlallonga í Vilalba, nou governador general del vell Principat de catalunya. L'órgan periocttstic de la Lliga
Catalana ha advertit al públic català que el senyor Vilallonga no serà
un vtrret a l'estil antic I la prova d.' això ajegim nosaltres és que l'en·
•
,
trada del governador general no es jarà amb les cerimònies a què donava
Zloc, en els segles XVI t XVII, l'entrada dels virreis a la nostra capital.
No veurem per exemple la visita del senyor Vilallonga a la seu a
'
•
'
fi de 1urar solemnement els Estatuts Exterior i Interior de catalunya,
tal com els virreis juraven les lleis i llibertats de la ciutat t de la terra.
No trobem a manror ara aquell 1urament, que els virreis no complien
gaire. Reis t virreis sabten prou bé com es teta per a suspendre quan ai:ct
.
.
.
'
,
els conventa els Est.:t.tuts i les Constttucions. Fins sabten la manera a imEn l'última reunió del Comitè d'en. pedir les eleccions normals dels diputats de la Generalitat i dels conse.
Uaç de les esquerres catalanes l da- llers de Barcelona,
i de destg11ar de retal ordres les persones que havien
vant la impossibilitat de portar a d'ocupar
aquells llocs. No hi ha res nou sota el sol.

terme els propòsits de celebrar l'acte
projectat a la l'laça MonllDlental,
s'acorda el pL1o dels actes públics que
els partits 9ue l'integ~en pr~jecten
celebrar c~DJuntament, 1 que ündran
lloc els diumenges o dies de testa
s-'anunciaran oportunament a
~~e ciutats de Girona, Lleida 1 Tarcagona, per a acabar amb nn ¡rau
acte, fins ara 11uspès, malgrat 1a
voluntat dels organitzadors, a la ciutat de Barce~~na.
La. cele_~~ac1 ~ de~ acte~ ~rganltzats
pel dCom1 ce d nllj ç,. adn,lra. aincotempanya a, en e1 con un. una
osa
campanya de propaganda pol.J~Ica
amb la d'aquells altres que proje~
tln les organl~cions locals dels diversos partits que formen lea esquerres catalanes.
Altrament ens cal fer públic per

a conel.Xement dels nostres afillats,

l

bell règim de catalunya existw, ja abans que el càrrec de virrei exishs
UNA DESFETA ITALIANA
habitualment, el càrrec de govemador general, que era la segona autoLondres, 21. - El 11Daily Teleritat de la nostra terra. I és remarcable el Jet que mentre el virrei acos- grapbJ¡ publica una Informació del
tumava a ésser un membre de la família reial o un 1>ersonatge de l'alta seu corresponsal a Add.ís Abeba, segons la qual el general abissini Ayela,
11oblesa castellana, ez governador general era un noble català.
català és, nacionalment, el senyor Vilallonga. Encara que la Cons. amb mil homes, ocupant el pas
d'Adua. a les muntanyes, ba causat
tltucló àe la República, per la iniciativa i per la tossuaa insistència d'u- grans pèrdues als italians. Afegeix
.
.
.
na alta personalltat, prolubt la federació de regions autònomes 1 per tant que és probable que tes principals
l'eventual federació cte la Catalunya estricta amb el Pats Valencià i tes accions provocades pels abissinis, restin en suspens fins desembre.
Illes, nosaltres sentim proJundament la unitat de totes zes terres de !Zen...a informació afegeix que el cap
gua catalana i sabem que la voluntat dels pobles triomfa finalment.
al>issi.ru que comanava les forces que

captwaren sis tancs a Anela, ha. fet
història de l'operació personalment
i ha detallat tot l'ocorregut fins isoPerò tot essent català de la Catalun¡¡a gra~¿, ez sen¡¡or Vilallonga no lar els tancs, als quals no temen
és, administrativament nt poltticament, ciutadà de la Catalunya estricta els abissmis com el començament de
les hOE.lilitats.
que ve a governar. ¿Ja s'han aàonat els ministres de Maàrid i et goverLes baixes causades pel bombardeig
11ador nou que el règim legal d'autonomia ha creat una ciutadania cata- aeri dels ltaUans al Sud de 1\lakaUé
s'eleven a 10 morts l 30 ferits.
lana, perfectament de¡tntda en l'article 7 de l'Estatut Interior?

• • •

no secundin oop maniobra. esclsslonista rebutjant tota actuació que no
sigui expressament avalada per la
nostra Federació sota la dllsclpllna.
Si el governador general (càrrec inventat per la llei deL 2 de gener
única d'Esquerra. Republicana de d'enguany) no tingués altre cardcter sinó el à'un representant del Poder
Catalunya. - Mora d'Ebre, 20 do- central en les facultats r eservades a aquest, no seria cap obstacle l'al-luvembre del 1935. - El Comitè ~ dida manca de ciutadania, Però és el cas que el tal càrrec compr~n
actualmarcaiJ.
ment el de President de UJ. Generalitat, que az seu torn comprèn el de

L'EXERCIT E'IlOPl C DIS•
POSA DE CANONS ANTI·
AERIS
Add.ís Abeba, 21. - S'ba facilita&
un comunicat oficial en el qual ~
declara que, durant l'atao de vln$
cap del consell Executiu quan no en Ja delegació.
avions italians de bombardeig, reaEl senyor Ignasi Vilallonga i Vtlalba, que entrarà avui a Barcelona litzat contra els etíops al Sud de
si no ht ha contratemps ni contraordre, haurà de pensar tot seguit en el ~takallè, els enormes aparells enemics foren foragitats a "trets de canó
problema d'aquests tres càrrecs conjunts. Esser President de la Genera- antiaeri
metralladora i fusell.
litat, ni que sigut en ComiSsió, sense tentr la quaHtat de ciutadà del terAfegeix aquesta referència que éa
fals que els euops sofrissin milen
ritori autònom, és com ésser alcalde de val~ncta sense ésser-ne vet.
dé v&ctimes l que les seves pèrduei
foren de 30 morts I 50 ferits.
A. ROVIRA I VIRGILI

EL JAPO

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATAlUNYA
•

Grup d'estudis i plans socials
.1 economacs
'
.

la

-

-==---

#

Epl Ara em tOOii a mil

(per Ba.rtoll)

El diumenge dia 1 de desemore all del Partit <Ronda de Sant Pere, 10,
mati se celebrarà la reuruó gcnernl principal, prunera), e. dispos1c1ó ue
d e constitució del cGrup d'estudiS 1 tots aquells afiliats al cGepse» q•J.e
plans socla.ls 1 económ1cs» d'Esquer- vulguin exanunar-lo abans de ta ~e
ra Republicana de Catalunya., en 1..1 unió general.
qual s'aprovarà el Reglament de resEl lloc on se celeb.rarà la. reumo.
roentat organisme.
a.lxi com !"hora de començar-la, serà
En Ja proposta de reglament que anuncmt oportunament.
la ponenc1o. deSlgnada per la Co::rusLes dthcultats. amo les quals na.
sió executiva del Partit pre&mta a Lagut de moure s la nova orgamtle. reuruó general, s'lla. tingu.t en zaclo. han retardat la constltucJò del
compte l'aprovació gairebe unanune cGep::.e», peró ara, davant la. urum.
de les Urnes tonamentals del .>runt:r nencm que emprengui amb tota tuprojecte, que e:; disungt entre els a,. tcu.:¡.¡tat els .seus treballs, són cndats
fUiats, a. l'ensems Que s'han recollit a PilrtiClpar-bi 1 a. lnscriure·s com ·~
aquelles esmenes que pel seu mtert:.s membres seus en el Secrt!tao per vemr avalades per l'oplD.ló r1at, els militants d'Esquerra ttep ..comctdent d'un grup dels mal.clXos, bllcaoa ae Catalunya que sentin ins'ha cregut convenient de fer·bo.
tere:; pels a:.sumpte-s econollllt-'S 1 so.
cuil:¡ i vuigum aportar el seu conEl proJecte de reglament estaca LO curs als estod.Ls 1 treballs que porQ
ta la setmana vinent al Secrt!tartat " terme l'esmentat orgiUlisme.

Aquest nu_mero ha estat visat per

la

Ot;SERClONS ITALIANES
Port Said, 21. - Cin c soldats Italians que anaven a l'Africa Oriental
a bord del uBelvcdere,, s'ban Uan.
ça~ del v:uxell I han desertat gua·
nyant la costa nedant.
Els cinc dCl>ertors foren recollits
per un guardacostes egipci i lliurat~~
a la policia de Port Said, que disposarà d'ells.

ES DONA MOl TA IMPORT ANGlA
POUTICA AlA PROXIMAGOMB!NAGIO DE GOVERNADORS
Madrid, 21. - Des de diverses setmanes ençà es dóna molta Importància poliUca. a la combinació de
governadors, 1 aquest mterés pot considerar-se augmentat avui més que
mal. Es clar que si es guarda la. pro,.
porclonalitat que llra existeix en relació amb els partits que formen el
bloc depen que algun d'ells continU]
o no prestant ajut a la sJtuacló amb
la mateixa efiCàcia que tins ara.
Potser tamoo s'ha parlat d'aquesta
questtó en la reunió celebrada a vui
pels radicals.

censura

la humdllitaf

2

DemA, presentació dels artistes
ARANGI - LUMBAR.Dl - FALLIANI • SATAULlA - ORANF01tTE bANTJ.AGO-FONT. Mestre Podosta
Amb la ¡randiosn òpera del mestre VERDI:

LA FORZA DEL DESTINO

«Bodas de sang re»,
al Principal Palace

Oireccio escên1ca: C. SCAFA. -

CiUTAt
INVISIBLE KITEGE. - D1marts
Funció d HOMENATGE a Ja meLA

tarda:

C RANADOS.
CONCERT

I

per Concepció Badia d' A&ustf.-

Es d&;paua. a comptaduria. TeJéfon 2501:.1.

Palace

Principal

Avut. nit, a. Ics 10'15. ESDEVENIMENT ARTISTIC. Presenta..
cló de la gran Companyia d& la

genial prlmera actriu

MARGARIDA XIRGU
amb l'obra d.e Frederio Garcia
Lorca:

BODAS DE SANGRE
Bocet.s de decorat 1 flgurtns de

"ose» Caballero. 7 decorats nous
reaU~t.a als ~llers de Bormann.
Direcció a.rtistica: C. Rivas Ch ...
riff.

Aquesta nit, s'estrena al Principal f'alace la tragèdia andalusa de
Frederic Garcia Lorca «l:iOd.as de
Sangre». Amb aquesta obra debuta
la gran actriu Margarida Xirgu.
Heus ac1 dos dels m.agnllics flgu.
r1ns que, per a aquesta obra, ha dibuixat Josep Caballero: el de «La
Madre» -Margarida Xirgu-. 1 el de
«Leonardo» -protagonista de l'obra..
Aquesta tnteWgent estilització dels
figurins ens donarà idea de com~
das de Snngre» ha estat posada en
escena: amb un bon gust extraor
dmar1 1 amb una dignitat digna de
tots els elogiS.
Decorat, interpretació, tol, en la
versió qye Margarida Xlrgu ens d(>.
na de cBodas de Sangrelt, respon a

fEAIRE tURCHONA

CINCO LOBITOS
Nito, a les 10'15, l'indiscuttble
èxit de Casona:

NUt:S I KA NATACHA

BRAN TEATRE ESPANYOL
Com~anv•• de oomed1es valen cianes diri&lda oer PEPE ALBA

Avui, tarda, a les 5. Butaques,

1 pta.:

CRATITUT
LES CHIQUES DEL BARRIO
Nlt, a les 10' 15. Butaques a :!

pessetes:
EIXOS CASEROS!

ELS ESTUDIANTS
Voleu riure'/ Vegeu aquesta obra.

creació mimitable de
CATALINA BARCENA
Dissabte, nit, 1 diumenge, tarda, en
les sessions de 3'30 i G. el gran èxit
de ALEJAti 0 'RO CASONA

Nuestra Natacha
D i AZ

DE

ARnÇAB

!\e- Yo..,. W~ A;o~W~.. (~ --)

..

MUJERES DE FUEGO

NIT,

ESTRENA

TEATRE COMIC

Avul, tarda, no hi ha funcl6

l'~

PELS ESCENARIS

Aquesta. ESTRENA tlndrt. lloc
la nit, a lea 10'15.

TEATRE NO VET ATS
TKATRI

CATALA

TEATRE COMIC

TEATRE NOU. - L'empresa d"aquest popular teatre acaba de tenir
un encert que no podem menys d 'elogiar, puix que. en contractar el
tenor Emili Vendrell, ens demostra

TEATRE COMIC

Companyia NICOLAU· MARfORI

AQUESTA

AVUl, a. les 5. L 'éxit de dOS&D
Ma. da Sasarra:

MUJERES DE FUEGO

ROSER FLORIT

c1·eae10 de Mercè Nicolau i Ramon Martori.- NIT, a un quart
d'onze El. gra.nc11ós éxlt de Llu la
Elias:

Amalia, Amelia i Emilia

creació de tota la Companyia -

........

I

TEATRE COMIC

MARIA
dramàtica
Comuanria
f . LADRON DE GUEVARA

SOLA

,

....

•

na Bàrcena fou amb «Pigmalton», de
Bernard ~haw, comèdia ja a basta· ment coneguda del nostre públic,
pwx que fou ta mateixa Bàrcena qUi
l'estrenA a.1 Barcelona ja ra més de
sis anys,
«Pigmallon:t, aquesta reeiXida ~
mèdia tota ella saturada d'un fi l
agut humorisme, plenament s'adiu
al temperament artistic de la BàrBffiUOTECA TEATRAL
cena, la qual, una vegada més. palesà la seva exquisida sensibtlitat en
interpretar magistralment el complex «Catalunya Teatral» ha pu·
personatge central de l'obra, donantU, alhora, el prects humanlsme i na- blicat «Roser florit», i anun·
tural ponderació.
cia l'aparició d'«Anna darre·
La presència de Caterina Bàrcela cortina», obra inèdita
ra
na a l'escenari del Barcelona fou acollida amb fervorosos aplaudiments
de Joan Puig i Ferreter
t al final de la representació s'emTal com s'havia anunciat, aquesta
plenà l'escena de flors, enm.lg de soexceHent biblioteca quinzenal d'~
ronoses ovacions.
bres escèniques de la casa «Arxiu
Manuel Collado I Manrtque, aixi
DE
com la resta dels intèrprets, contrl~
btüren amb la seva exceHent actuació al major èxit de l'obra,
DE
ESTRENA
NIT,
AQUESTA

Un esdeveniment a.rtistic fou la
present.a.cló de Caterina Bàrcena. a.l
teatre Barcelona la nit del passat dimccres. La sala plena de gom a gom
recordava les grans solemnitats Leatrals, aquelles n1ts d'emoció en les
quals foren estrenades cYerma» 1
«Nuestra Natacba».
No hi ha dubte que quan al pd·
blic se U ofereix quelcom interessant,
quelcom arttstic, sense mistificacions
de cap mena, acut al teatre ple de
fervor i entusiasme.
Tanm.uteix, res no té d'estrany
la justtncada. expectació del públic
per a tornar a veure a Caterina
Bàrcena en el marc d'un teatre des.
prés de llarga. absència de l'escena.
La reaparició escènica de Catert.

AQUESTA

bra de Muño:z Seca:

JOAN B. LAMBERT

La presentació de Caterina Bàrcena
fou acollida amb entusiastes ovacions

fEA IRt PULI OH AMA
per proceair;e a l'assaig de

Això no vol dir que, per sl arribés
a ésser un fet, el tan enyorat teatre
liric Català, hom no esbossi ja quelcom 1 com que no es tracta de cap
secret, m'escau assabentar-vos que,
amb Albert Piera, estem ja treballant en una obra 1 en la qual, no
cal dir, hi posem el nostre major
entusiasme.»

PIGMALION

èxit Immens de

treballen

NIT,

ESTRENA

DE

que segueix el cam1 traçat al començar la temporada, és a dir que vol
oferir al seu pübllc totes les novetats
possibles.
Emili Vendrell, l'eminent tenor que
mare& una època en el nostre gèn~

ESTRENA

NIT,

AQUESTA

DE

MUJERES DE FUEGO
re liric, i al qual segueixen una legi6
d'admiradors, ens oferirà des d'avui
divendres les primicies del se.u art
des de l'escenari del Teatre Nou. Per
al seu debut ha escollit una de tes seves més grans creacions eLa Dolorosa», obra que ha estrenat a tot
arreu d'Espanya i que ha representat més de mil vegades.
A les nits, segueix l'èxit apoteòsic del mestre Padllla «La canción
del deslerto>, triomf d "autors I intèrprets.

MUJERES DE FUEGO

L'ATRACCIO

AVUI,

MUNDIAL

Trio ZIGANI SPASSOWI en

MUJERES DE FUEGO
sar-lo a l'abast del poble a preu
econòmic i sota una bella uniformitat editorial.
Com a important esdeveniment J1t erari-teatral, cal assenyalar l'apa~
rició per abans del dia 20 del proper
desembre de l'obra inèdita de Joan
Puig 1 Ferreter, «Anna darrera la
cortina~>, amb la qual producció el
seu autor, avui alt valor de les lletres catalanes. després d'haver-se
consagrat com un dels nostres mi·
llors novellistes. torna al teatre on
hi havia aconseguit èxits fonnld~

TEATRE COMIC

MUJERES DE FUEGO

GRANITO

M ARIMs"Atro
NUEV O MUNo

EMPRESA CAPITOL

l;)e&Sió CODtiDUa :5eleut UNA PESSETA: N011CIARIS , OOCUMEN·

CA P I T 0 L:
Avui, aesaió continua. de 4:

Tel. 3:20'28

Cada dla, a. lea 5'30 1 10'15:

GRAN COMPANYIA LIRICA
Avui.t tarda, 4'30. LA BUTACA
MES \.iARA, 1'60 PI'S. LES Alr
TRES BUTAQUES I LOCALITATS.
0'90 PTS. ENTRADA GENERAL,
0'60 PI'S.: LA ALEGRIA DEL BA·
TALLON • EL DUO DE LA AFRICANA • EL SANTO DE ' LA ISI·
DRA. Cada nit, a les 10: EL Tl·

AMOR
nera clnematogràticn. per Pau·
li na S ingerman 1 la 88\'a Compa..
nyta Argentina. Grandiós trioml.
Nova mortalitat teatral. 136 mi-

METRO POL

nuts Inoblidables.
Diumenge, a lea 3'30, 6 1 10'15;

AMOR

LIUrla, 1 u .
AVUl
les 10:

OLYMPIA
e 1Re
AVUI, TARDA, 4'30. NIT, a les 10
NOU PROGRAMA
que debutà ahir. 18 grans atracclons, 18. Sensacionals DEBUTS.
Actua.ra.n solament 12 cUes. 4 ho-

rea de continua alegria, n

AR-

TISTES 7:-.i - THE GEORCY'S •
MISS MAEKERS • 2 BRUNNE RS·
CltOCOLATE and Co. • 4 Ml RAN·
DAS GIRLS • HELIAS • CAPITAN
SMITH • 4 RASTEL.LIS • TROU·
PE SRADFO RT • MUTTI$ BROS·
HOWARD NICHOLS • MALENA$-

TEATRE COMIC
PALAU O! LA REVISTA

AVUI, NIT, 10'15. INAUGURA·
CIO de l& temporada, ESTRENA
de la revl&ta en 2 actes, 23 Qua-

dro& I un apoteosi, de Gon:zàlez
del Castill o 1 J. Muño:z Roman:

mestre ALONSO;

MUJERES DE FUEGO
Vedette!: Map~ Cortés. Tereseta
Eln
Moreno, lsabelita Nàjera,
Roy t el tercet de la gtàCJa Sant•
pere • León • Alares. Prendran
part en MUJERES DE FUEGO
la !ormidable atracció de tama
TRIO ZIGANI SPOS~
muncUal
SOWA. 38 oòmioo GIRLS. 36.
GRAN PRESENTAClO

Amb el número d'aquesta benemèrita I Imprescindible publicació tea.
tral, el qual ha sortit el dia 15 d'a..
quest mes, són 42 els volums qr:e
porta publicats d'obres que mal ao
hav1en estat editades dels autors
Prudenci Bertrana, carles Soldevila,
Ramon V!Jlyes, Lluls Capdevlla. J.
Na.varro COStabella. Adrià OuG.l.
Lluís Elies, Domènec Guansé, Ventura OassoL Ambrosl Carrion, J. Mt.llfo.s.Raurell, J. P. Vidal Jové, Enrtc
Lluelles, Albert Piera., Florenci O'lrnet, Agusti Collado, Jaume Rosqu..,_
lles 1 Alessan, A gusti Esclasana, J.
Carner Ribalta., Josep M. Francès,
Josep Maria. Miquel 1 Vergés. lgna·
sl Agusti, J. Roig-Guivernau, Joau
Trias Fibregas, Carles Fages de CI\-.
ment, Joan Oliver, Nicolau M. Rubió 1 Tudurl. Modest Babaté, Dumenec Farrés. Marti de Riquer, J. Ol·
meno-Navarro l Antoni Torra.s.
Aquesta diversitat d'autors qae fins
ara constituei.xen la coüecc1ó «:El
nostre teatre• palesa la seva 1mpor
tància e . el món de les lletres.
També t emostra l'interès que ha po.
sat l'empresa editora. per a tncorpo..
rar en aquesta coHecció tots els nu.
tors catalans de màxim presugt 1
'els nous, de reconeguda soivènc 1a
dintre l'art escèmc. En fer-ho Aixf,
l'empresa editora d'o:El nostre loea·
tre» ha aconseguit, a més, posa.r a
l'abast dels amanta del teatre català obres noves de tots Pls gèner~s.
«El nostre teatre», en el número
que ha sortit el dia. 15 del mes que
som, ha fet una. valuosa aportació
a. la dramàtica catalana en publicttr
el vigorós 1 inspirat poema uL'A.mor
in!tmt», del llorejat poeta. J. Ow1e..
no -Navarro, totes les produccions U·
teràríes del qual són, actualment.
molt elogiades
Per al número vinent, que sortl.ra
el dia 1 del mes pròxim, cEl nostre
teatre» anuncia la publicació de la
valuosa obra lLes Gàrgoles de la
Seu», de l'eminent pintor 1 prest,giós
liter.a!. IJu1s Masrtera, president cle
la Federactó Cat.alana de Socie~ts
de Teatre Amateur.
Sabem, a més, que «El nostre teatre» co,npta amb l'autorització ¡>er a
publicar moltes de les obres l'estrE".
na de les quals s'espera. que tlngul
efecte en el decurs de la pre.3ert
temporada,
MUNDIAL

L' ATRACCID

ZIGANI SP'ASSOWI en

MUJERES DE FUEGO

TEATRE NOU
t!R.t-1

COMPANYI ,6

I. IRICA

Divo barlton: PAU HERTOCS

AvUi, divendres, a les 4.'30. Matln6e popular. 4 actes, 4. BuUl.-

QUefi, 2

ptea.

DEBUT d 'EMILI

VENDRELL. ler.: LOS CLAVELES .
2on .: LA DOLOROSA, per Emili
Vendnll 1 Matilde Martln - Ser.;

LOS DE ARAG.ON , pel seu creador
Antoni Mira.s. - NIT. a les 10'15.
ler.; UNA MANCHA EN EL HO·
NOR - 2ou. L'èxH; apoteò61c del
mestre Padilla:

La canc10n del desierto
creació de Lluis F abresat, GlOria
Alcara:z, Matilde Martin , Antoni

M1ra•. M. Garcia, P. Acuavlva, R.
Cebrià.

~

----------J

tarda, a ·' !es 4. 1 olt. a

VALSES DEL . NEVA
per

Pau Horbl&er

CUANDO EL DIABLO ASOMA
per Joan Crawtord 1 Clark CaPREU UNlC: 1'60 pte&.
ble -

Llegiu LA HUMANITAT

PARIS
CINEMA
Tel. 14544. Avda. Pta. An¡tl, 11·1J
SEMPRf EL PROGRAMA MES

ATRACTIU
l'At-LUA, 4 'òiU. N.U', 1:1 '46:
EL JAROIH DEL MONASTERIO
(àocumeut.a.!) BEN BERNIE 1 J"

&

PASAPORTE A LA FAMA,
per Edwarcl G. Robtnaou: TODOS
SOMOS UNO, per Douglas Mont..
12'30:

gomery t Anlta. Louta.
E X C E L 8 I O R:
Avui, sesslo continua de 3'45 a
l:.l';:m: JUL l ET A COMPRA UN HI.
dO , en espanyol, per Catalina BAr·
cena I L1UI8 AJonso; NO ME MA•
TESI en espanyol. per Mapy CorLes Pierre Clarel: EL LOBO, per
Bob Sceus 1 DIBUIXOS,
COM 1 AL:
Avu1 se.sa10 continua· de t a
12'::JU; LOS M1STERIOS DE PA•
RIS, en o&panyol, per Henry RoUao; CONOCE A TU HI..IO , per
Jack tiolt; SUQUE SIN PUERTO ,

per Gené Ha)'mond 1 Naucv Ca-

rroll l DIBUIXOS.
W AL K. Y R I A:
Avui, 8éSèlo oom11lua
12'aO: EL HOMBRE QUE

comed.ia mll81cal:

CINEMES
SAVOY
PasseJa de Gràcia, 88 • Tel. 78811
NOTICIARIS FOX MOVIETONE
FRANCE ACTUALITES

especial de lea nostres
a¡énclea intocmat1vea
Darreres notac!ea de Ja. euerra
ltai<H::tiop
POR LOS MARES DEL SUR
Un meravellós viatge musical de
Warne' Bros
VELOZ PONNY DE BUDDY
Dlbw:rr.os anlmat.a de Warner Lros
La màxima emOCJ.ó de l 'any
SUCESOS SENSACIONALES
Camara T h rilla
El fllm Que na emocionat
AmérJca
Servei

MUSICA, MUCHACHOS
El

meravellóe 111m amb tecntcota'r

Bajo el mar de coral
Greta Carbo amb el seu 2ra.n éxJt
EL VELO PINTADO
DlUMENGB
versió anglesa MATINAL 1u·ao. Despatx de locall·
tau numerades oer a la sess1o u.
diumenge, tarda, a Iu 8. - Ollluna vl.llent. UN ALfRE ~DE
VE.Nl.M.E.NT: Claudttte Colbert
en el seu millor fl..lm.: EL LI RIO
Gustau Frohe11ch
DORADO en el 111m U. f'. A.: BARCAROLA

de t a.
VOLVIO

POR SU CAüEZA, per CJaucte
Etaíns, LA LOTt;;H:IA DEL AMOR,
en espanyol. Der Lew Ayrea 1 Pa.t

Pat.tersuu. VALSES DEL NEVA,
per Paul Borblger I DIBUIXOS.

CINEMA CATAL UNYA
Foaar del Clntma Haolonal

CONTRA EL IMPERIO DEL
CRIM EN, per James Cagney; EL
HIJO PEROIDO, per Luta Trenker; OdO POR OJO, per Buc&.
Jones; NOTICIARI FOX I DIBUia

xos .

~~OJ,~,Ade!l~.,E~l2

SOrtida d'espect.a.cre: tllt, 1

GRANITO MAR IMBA

POM PEIA..
TEArRi MUSIC · HA LL

HOLLYW OOD
BAH OANCINQ
CAIIARET AiUSfOCRAfiO

DEMON'S JAZZ
Trio ZIGANI SPASSOWI
C:.:ada

AJ. kAWlO MUNUL\L
Reatrveu la taula
IIIVC«.Iaea a esuecu...1_
IIH
OciUlll [eet.ea n 01 lea , -

ESPECT~CLES PER

A AVUI
TEATRE S
Nit: c.L& Ciutat invls!ble

LICEU, Klteg»,

-----·--- -----'

MADRE AL E GR IA

Nu;: •Amàlla, Amélia. 1 l!.lniUa:. r!b,
'l'azcla: e(;i.nco l~bltos
t.
N1t: Ci'4Ue&tra Nataeha»
EJ)t'&J-'11 kv.&.o. - Tarda: cü~tltudt 1 W.
cru.qu~:o <tel ba.rno». Nit: eEixoe C8òt
row 1 c...l:o.t.B est.uaumts.».
Nuu. - .1arcta : cLoe cLavelest, eLa Do·
lorosa.» 1 «L.oO& de Aragón», Nit; , 0111
lnàl..I.CJJ.a en el honor., eLa caneión !iel
lkweHo.».
PULauHArYIA. - Nit: cSolaJ ,

Dru.-\...t..t..VL'IA.- -

.a.u.cdu. I w~. t......uor»,
... ~.., .. ~........
OLol. >u.r&.oAA. - Gran PlvóUtna de CiN
11i(4Ut:atre.

Estrena : o:MuJeres de tue¡ 0,

COI)U..,;, -

Pltlllil.JJ>AL l'ALACE, sangre.».

ClNEMES

""""'·

cDeJa.me

An-.a...,a:..:,. -

MARYLAND
Pl. Urauinaona. 6. Telèfon 2196&
Sessió continua. Tarda, 8'30.
6 '30 7'15. Nit, a les 10: NOTI·
CIARI FRANC! ACTUALITES VARIEDAOES NEGRAS (musical
Warner Bros):
Darrer dia de proJecció de la

per Claudettt Colbert, l'tnob.Uda.-

SUCEDIO
ble protagonista de
UNA NO CHE. - PltEUS: Uutllca.,
tarda t nit. 'l'60. A lea 7 '11S, t'25

Avui, tarda., a les 4 1 ntt, a
la. 10: GALA ARIBTOCRATICA a

VARIACIONES
(documental. PARA-

corren ta:

preus

ECVESTRES

MOUNT NEWS No. 11 (Revista):
EL HOMBRE DEL TRAPECIO (dl·
buix de Poge)'l) I

NOBLEZA OBLIGA

per Charles Laughton, Charltl
Ruuies, Mary Boland I Zatu
Pt 'f'q ~ un ornR"rama Paramount
Diumenge vlnent, matinal a les
11, a preua popuJ.ara.

F AN f

Avui, tard&, a
projeccions de

AS I l
lea &: Oe.rrerc.

LA VENUS NEGRA
Nit, a les deu: Gran e!ldtvenlment. Estrena de la aran pnx:tuocló CASTA DIVA, per Marta

URQUINAONA
Avui, tarda, a 1M 4 l
lea 10:

n.tt, a

DISCOS VIVENTS
Renovació continuament del

O.IU iU>üUla.».

nv .................. - cAmor de madre», cDocdl
muuo,w; &tl Pl(l~». d'rolana.clónt.
«Ule.U Qld,l!», tJ:J 1111
Bh.v~U~"UAX,
\,luu wt~ qweraa:t.
t::Au .... v .... - •uo.n Qu.tu.tm el Amar·

Kuo.».
t.. ............. v.(lj kA. - d4.attre AJegriat,
eUn secue&~J.:o senaactoo
t,.:bo.l., ... .a.,..,;, IUU»,

c\:lran&GerU6 aei wnou.

FEMIN A
Avui, tarda, d&n'crea proJooclona de
LJ\ VIUDA ALEGRE

TIVOLI

LA INDOMITA

•ua:·

ORLPWA

la 1n1mltable parella

LEONOR AND GURRI
creadors del BOLERO de RAVEL
Actuadó, a la. plata, d'altres
notables artistes
EspectaCle modern 1 de bon guat;
Avul, demA., cada. tarda 1 cada
nit:

1 ela seua

DISCOS VIVENTS

l..uw..a.~t.~.o.

c.Lüi> !nlStenoo d8 Patf&t,
e1n puerw•. cCOnoce a ~

-

EL MALVADO CARABEL

,________________
EXITII
1'1 de testa pe.r

GRAN

1
SIMONE et CARDONA.

de

u.ua..»,

<11 uu

ru~

t.A. ..... -:..c.ult. - eJullet.a compra un bl·
J O~, 41.t.O DlQ ma.WS•, cEJ. !oDOto
ia..-. .... a.:uv. - u.. v~:uUB .ue,srat.

~

eLa

t11a t¡Ue J.WJ qulerau.
vludB. aJeguet • .NU: et.

1nU.DUU\.a.,

•H"'"• - c.Siempra en ml corozi)DJt
c.Alli.ur ue ma.are», d.{umbo 111 calfO••
C.,l!;l Ql" que llU! Q.Wtll'llifo
CiVJt..t.. u,~¡vpu..•, e~

llt. ~. -

secreto ae

umopl.ll.».
•..t®ew cu.t.n~-a un ~.

~ua.l»,

~v~i. ~mc".I~~•.

ressucltaç
e tormosoa braus de M. Garcia

Bo;rero, 8
PACO CESTER
FELIX ALMAGRO

JOAN MAN::!l.LI...A.

ENTRADA: 1'75

FRONTO NOVETATS
Avul, dlvendrea, tarda, a lea 4:
& pala. GALLARTA lli .
PUJANA contra PASTOR - LKJONA. Nit, a les 10' 16. Partit
BLENa Cistella. URRUTIA
NEU. contra FIDEL - LIZARRI·
BAR - TRECET. - Detalls per
P&.rt.it

cartell&

Avui, divendres, tarda: GUTIERRE.Z l l . VICENTE I contra JU.
LIO - BASA.B&. NU: JUARIS'ri.
ARRIOLA contra ARGARATE •

cLal JlOI·

t.urol.IO ael amor., e.sronca ell la tlDl"
dlo».
I'd.&..u,u-.A...- ccena a lU OCbO:t, e~
~~w. UD prbtecton, esea.moe op

ta6t.
lll.A.. .Iloo).nc.

-

uJdl
cAsegure • •u m llll!

Ot:creto de una v~. tPol
UOU».
u.J.

lh.A.a.. .o: .....l.NV. -

\1ll

..sucediO un& veu .

.a

M.V~vru...a:..~.l'Al.,. - cOJa. ça.riJ1o,sOIJ•
nwau a~t amart, cl.XIOJe sa.cziliCJD~

d&.eloelülo Qe ~~
M.J;,..t.AAL. c.Jw Cllalt , cJS.L cua QUil tu Wl

M~'::,iAL.

dA

-

runa

c;:eleBt>e», eUal

~~~oveuudv. e.n .Poionliu.
l'i l/li.UL. - C\ol\10 UO .PlU ¡randtlto

Jü

u~;~

placeu , dOO QlaB;t.
el mac dl

ctmJo
.PAti.!~. Vt!.IV 1)LDlaUU:to

e\'lr

rsb
•

CO

ca

lla~'

alfil"
cQro en
PA.um rALAC.:&. nJu par Cio deteCt.l\'es», eLa

.Plla:o.a...t CJ..N&ro.A. -

& lea 3'45:
NOVILLADA
gran toreJadOI'
MANCI.LLA

Ulla Vldal·

c.O<I'uwl. Jua.na ua ArCOI, cODI

Diumenge, 24, tarda,

CAZALIS n.

~

&~;croto

eLa sow.ona.

¡ua.cer., e&

.PJ:'U.I'H,.li.';U., -

Frontó Principal Palace
Llegiu, cada dia,
la nostra secció de
TEATRE 1 CINEMA

cvto~,~t~
\'1~ ...

BRAUS ·ARENES

Producció Metro Ooldwyn M&yer

coa.-

C.I•UU1ç;,c.¡j, Ut.>~U.;f,

f,..UÀoA~OltVU.L. -

c.uuw•• au1

La celebrada art18ta

GRANDIOSA
Preaent:a.cló del
flldlt.à JUAN
L'espontani

l

lJb», t..tlUulllblb», c..t:iUv¡,H.o),~ ,
Bvu...t.u... - ~tol cvrr..:uvr ut.: Marat.b.olb,
u-unvnJ..Ia• 1 41..1Ú JoroOaClO:t,
41..1 Ul'allQO~:t, cUUAlldO el d.LIHVol)'-U • -

¡¡...., ..... ~ -

¡¡¡:eatlu programa de balla moderut

VERA

cere~,

FV"'

amb ela seua

almpàtlca Shirfey Temple

Nit: sensacional eatrena

NO'l'A :
Tli:IU.OO (dibuixos) Darrer& volta del pfOKI1UD.a, a

Bl d.eap&tun local.ltata per a 1&
numerada del dlumenge I tarda.

actuació de

La pequeña Coronela
per la

eLa última

ttW wo~ del tue~o».
UM -gce d.Jvorelàda),
A\'Jnu..,.vtt.. •l..ol:. lWsteruw de Pabà.M~o-.:..L.oVl,.&. -

t'J:.UU.t.•A. -

1 totee lea Olta

JAUME PLANAS

JEAN B.ARLOW-WU.LIAM POWELL
FRANCHOT TONB en

Avut, tard&, de 4 a &, aeaaló
tlnua, Ntt: a Iu deu:
DlBUlXOS SONORI

lea 10.

Teatl'fl)

JAUME PLANAS
COLISEUM

como

cEl

qWt;nLb,

AO).a.v.-.ul. -

' ' "'"""""'· -

lea tardes

sonar,.,

Clú J:>Wnba~», C lJll& dama, Si.n iguab,
Al..&.t.IA.t..J..t.aJ.:S. - tW¡~v.n.a"t;t:::l, !W~J.Ij\el
1 cli.L J.o~•rrur de ia guerra.».
AKJ.-.d'-1. ·- ct,;1eu Q.l&l.l:i~, c.JSl dia que mt

CW .D.C~WQ.y;t, CiJUlZ wa.ti ~·

La Buena Sombra
Totes

ck

Nit: cBoàa.

Ai\lERll!A.. - cRumbo a1 Cairo», cAmor
de maare., eCaballerot¡; de capa 7 •

t.~r.&.o&.&.

Astalre. 6'20 l 10'40J.

LA HUMANITAT

JecCJO: 410. 6 '20, 8 '16 1 10'40. A

PASAN LO S GITAN OS
mèl;
tSketch mUSI.ca.l eu COlol$) 1 WA•

VARIETATS
GinJol. 3 (Plaça del
Telèfon 17431

A.

,.

Tarda: eRoeer Fio

NO.-r..a.ATS, -

eL.Oa .M.ISel'&.bles», cMadaml
l.h.-. • ..a.. .Du.¡,çJ:J,Wf:t, e.LU t>eru.s ~
cOJoa Q~,llilü.:>OS», cNocbtl
ht\.a.~•-.a... -

Eggertb..

AV1!1, oontinua t Wda a 12'30
Grandioa èd.t de la. auperproduo-

per Raauef Rodri¡o, Ann Lena
1 Gaspar Campos. • Bores d.e p~

ASSISTEIXIN
Tarda: &!pec1al. a let~ e. Butaca,
2'50 pte&.
UN SECUESTRO SENSACIONAL
per DOfotea Wieok • Bl.by Le Roy
&mb el proerama de .la aeanana.
Nit: Continua,, Butaca. 1 pta.

ANUNCIEU A

Ptu. Impostos inclosos.

4 Dlbul:rr.oe 1 2 oO.tn.lquea:
S'OBSEQUIARA AMB JOGUINES
A TOTS ELS NBNS QUB Bl

3':JO, Butaca.. 1'6S

Fred

A L I A N C A (P. N.):
(Passeig del Trtomt, lf)

SUCEDIO UNA VEZ

c1ó nacional:

le~

Avut. dlvendrea: ORO EN LLAMAS (Will Boyd, 4 1 8'201; UN
PAR DE DETECTIVES (Edmund
Lowe i Victor Mo. Laslen, en esLA ALEGRE
panyol, ó I 9 '20 );
DIVORCIADA (Gin,ger RO&trt i

1"'ÜiCU11lo

Dltll4:ENOB: MATINAL a lea U.
Bu~ 1 pta. TARDA. Inta.ntu

a

PATHE PALACE:
El locaf dels crans procramea

seva Orqu«mtra. amb la divertida

POMPQFF TEDDY

Nabucodonosorcito - Zampabollos
LES & BENHEE • OSAKA - AVlS
iMPORTANT: A causa de la gran
dimensió de l'espectacle, les l uncloDJ començaran punt.ua.J.men' a
les 4.'30 I 10 olt . Despatz amb
tres dll:S d 'aotlctpacló.

hlelon 11'222

LAS HIJAS DE LA PORTERA
<Solament tart1a)

EL ABANICO JAPONES

TO DE LA ISIDRA 1 EL ABANI CO
JAPONES.

VIATGES . eto,

TALS

tres actes, 36 QUadroe. a la ,ma-

MO DE TIMOTEO. L'opereta del
mestre J. Baylao:

grao creacló d'A. Martlnez, Ma.
T. Klei n , M. Tornam1ra, R. Mar·
ral, J. Miret, V. Aparici, A. Carndo, M. Cid. FASTUOSA PRESt;N_
TACIO -DEMA~ tarda; EL SAN-

Tot.

«Du.,¡,u.e

PUBLI • CINEMA

-

O

HERMANAs TORREs

lli.Jv.»,

TEATRE ROMEA

TEATRE VICTORIA

A la Plsta, reaparteió

I ¡

tasca renovadora de la dra·
màtica catalana

DentA, dissabte, TARDA 1 NIT.
L 'é.l..lt de l'any:

Amalia, Amelia i Emilia

-

¡Dl

amb la seva origina¡

ficar le6 prtmeres obres d"ac¡uest
autor. certament el nom prestigiós
de Pulg i .Ferreter és sempre una
garantia de cosa agosarada l ori·
ginal.

Millà», ba publicat •Roser flortb,
de Josep Marta de Segarra. Amb AVUI,
MUNDIAL
L'ATRACCIO
«Roser florit», són ja tretze les ~
bres de Segarra que porta pubil~ Trio ZIGANI SPASSOWI en
cades «Catalunya Teatral», entre
les quals es cor.pte tota la pr~
ducció escènlCI;l d'aquest poeta, des
de cinc anys ençà, t la reedició d'o- bles de critica. 1 de públic, que han
bres anteriors que estaven exhau- contribuït poderooament a impulrides, te qual cosa obeeix al pla que sar el teatre català. Els qUi conet~
té fixat «Catalunya Teatral» d'aple- xen <LAnna darrera la cortina», as-gar tot el teatre de Segarra. 1 po- seguren que aquesta. obra per la
seva novíssima concepció, per la
seva tècnica 1 per la. força extra· AVUI,
té un valor Trio
DE ordinària del seu diàleg
ESTRENA
NIT,
AQUESTA
de renovació dins de l'ambient del
nostre teatre actual, equivalent a
la que en el seu temps van signi~

MUJERES DE FUEGO

QR

L'aplaudid.a estrel~l Q~

MUJERES DE FUEGO

Demà, dissabte, tarda, I diumenge,
ni;

COUAOO

Avw, tard&, a les 6'15. 2na.
d.e t'abonament organitzat per
o:Llulta contra Ja mortalitat in•
fan tal»:

e.

1lll

AVUI, dtJoua. en FUNcro~

«Senzillament, com a compositor
MUNDIAL
L'ATRACCIO
d'obres per a teatre, he de dir que, AVUI,
degut. la crisl de bona llibres per la
Trio ZIGANI SPASSOWI en
qual travessem (1 en reterèncta al
teatre líric castellà), m'estimo més
no fer res per ara 1 dedicar-me. pel
moment, a inteosiiicar la meva pro-«El Nostre Teatre», amb les
ducció simfònica, a més d'altres acobres que publica continua la
tivitats d"ordre pedagògic.

que conver&el.xen el teatre en un comerç vu.

AL TEATRE BARCELONA

Uomoanvla
AAT I GAS

m~sics

Els nostres

Això és fer teatre amb dignitat.
Això hauria de servir de lliçó als

JOSEFINA

aquesl& estllitzacl6.

OIAZ

E X Ca&~ o~c~}

EL .T E ATRE

GRAN fEAfRE DEL LICEU

mòria del mestre
Maria del Carm cn

oe~

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

TEATRES

U!.UMENGE,
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Les coses del partit
radical

Una silueta
Aquesta silueta és la del senvor
Vfllalunga i la publica Politlca
Creien
con~'enient r eproduir-la
perquè coneguem millor el nou
qovernador.
_
.
«El sust1tuto del senor P1ch y Pon

L'amic del senyor
Cambó

COMENTARI DEL MOMENT

L obra econòmica de Chapaprieta i el

mia, el fuster va ~111r el n¡Wor
bagul del seu taller, va tancar la.
porta 1 després d'baverse pres una
trentena de comprimits de veronal,
es va posar al taüt. Abans de claudicar del seu renom d'economista
va preferir morir, del producte dt
l'aplicació del seu sistema.
Voldrlem tenir In. sort que aquest
conte danès arrib->-s al coneixement
de Cbapaprleta, 1 que COilSlderés que
. el bagulaire economista únlcament
es va fer mal e1l mateix, quan un
cap de govern desconeixedor del qut
toca vol aplicar un sistema d'economia dlr1g1da -de la qual no sorn
coLtrar1s mentre el qui l'apliqui sàp1·
g" el quo es tar- porta la gam 1 la
misèria a molts llocs del pafs, 1 arruïna moltes de les o.ctlvltats econòmiques de l'Estat. Es el que ha.
fet Chapaprieta amb el problema
del.> canvis. Ara tots n'anem tooant
les conseqUèncles. Almenys a bans
de fer més c~tralls ell 1 els sel.l.l
companys de Govern es dec1diss1m a
ter, polltlcament la digna n del ba.
gulaire economista.

1
El corresponsal a M adrid d'El
Diluvio, escriu:
L'amic del senyor Cambó, el caJ ' f>U J t•~
«Pero resulta pintoresco, grotescatalanista (?) del «partido centris-10.61 •
mente pintoresco, que la. minoria rata», és el senyor Villal01l¡¡a, nou
dical, acuciada de escrupulos purita-, es. como se habla anunc!ado, el dl·
«governador gener al».
nos, vote el dictamen. Es para des- putado ~edlsta por Castellón, don IgH eus ac! les paraules qiU! el seu
I J 'tornillarsc de risa. Sobre todo, cuan- naclo _Villaionga, qulen ayer celebró
nomenament merei.un a La Liber.
E.:. cosa sabuda que ap:icar Eistc- 1 p1etar1s de la fàbrica va morir en
'l l'- J
do anda. dc por medlo tmn. Conus1ón su.s pnmeras entrevtstas «para carntad:
¡' mes d'economia. dirigida, d'una ma- ! Wl accident d'automòbil. La vidua
depuradora que cncuentra resistt'n- bmr lmpresJ<.nt::.», Y anur.c1ó que vicRepubllcanos, defensores d <! la ne:ra parcial o totalitària, a bran- tot seguit ~a env1ar a cercar el
cia para actuar en el seno dc la Sltarta al senor Lerroux, segiul dljo Constitución Sln menna, no podomos qurs de la producció o de les activi- bagulaire econonusta, el qual ja feia
propia mtnon a radJcal. Hoy andaba est~. «_para sollcltar su consejo». ¡Te- menos de exprcsar nuestra protesta tats econòmiques, reswta sempre dies que no menjava res. ja que .JO
por los pas1llos del Congr :>el scñor merano propóslto !
por est~ nombramlento. Y ante él perillós. Ho resulta més, quan es vol!a fer cap compra sense la comSànchez Fuster repartlendo llstas de
No le faltarà, por otra parte, al reclamar el restablecimlento Integro desconeix el mecanisme complicat I pensacló establer ta per les lleis de
asistentes dl:' ~isitantes al domlclllo nuevo gobernador el consejo del se- del Estatuto catalàn y el funciona- lnestab:e, ple de variats ressorts, de l'economia d' plglda. El fuster, alegre
del señor Lerroux. Algunos de los ñor Cambó. de qwen es antiguo om!- miento de su Parlamento, que es, les diferents branques de la modt!r- I debilitat, es va presentar a la. vi·
íncluldus negaban la aslstencia.
g~ Y aventaJado dlscipulo. El seúor por designio constitucional, de donde na economia. Sempre que s'ha In· dua i tot segtút 11 preguntà: «¿Què
Mientras tanto el señor Alba con- Vl!-lalonga fue, en otro tlempo, algo debe salir el nombramlento de la per- ¡ t.rntat esta.ir normes reguladores rte em donareu a canvi del taüt?>> La
vocaba a una reuniOn de coJTeligio- aSl _como el representante en Vn- sona que preslda los destinos de Ca· ¡,.s activitats econòmiques des èe bona dóna plorosa, prou li feia veu. narios, entre los que se hallaban los 1_enc1a del «leaden catalan, cuando talufta, el gran pueblo que, por su . les esferes estatals, per elements rJ que la sevo. especialitat era la
depuradores. Se a fi rma que se va '\ este asp1raba a crea,r la «España senslbllidad polftíca y por su ejem- ' desconeixedors dc les mateixes, t:l fabricació de veronal, que poca utlla expuJsion de a lgunos dcstacados ¡;rande» med.lante la adquislción dc plaridad en el trabajo, honra a Es- umei ha resultat pitjor que Ja ma- lltat pod.t;ia fer al fuster, però a·
rad.lcales, prec1samente lo que, sln granctes organos pen ooli>ttcos re"u>- paña y le da grandeza.»
la.ltla.
quest, entestat amb la seva tesi d'e·
dnda, se quisiera evitar. A cstas ho- naies, encargaaos de d.lvUl~ar la docDurant el bienni esquerrlsta -que conomlsta va lliurar el taüt, i vn
rr don AleJandro Lerroux està t ras- trma autonomiSta a. tuel'2a de reproàdhUC les dretes que tan el critica- eu.plenar el seu magatzem de vepasado po1• los catorcc puñales de ducll' diScursos del senor Ventosa soven troben a !altar avw-, per part ronal.
F. GRAU I ROS
la Mater DoJorosn..»
bre el prOI>Iema corchotaponero. Cod'aquestes dretes tot eren censures,
A la nit, quan tot el poble dormo caudlllo del valencianisme poll1 eJes es presentaven com les soles
Uco, el señor Vlllalonga tema la micapacitades per a endegar els dUeSiòn de saludar - desde las columH eus acl el que opina l'edito- rents problemes econònucs de la vir !at!3W d'El Liberal:
d.1 del nostre poble 1 resoldre, per
.-tnget ossorw publica amb a- nas de «La üorrespondencla de Valenc1all,
contratactas
entonces
para
«No se hace un nombramiento que tant, el problema de l'atur forçós.
q~test titol un interessantlssim arpubucar aquellos discursos sobre el no sea de la c. E. D. A.
Tenim pa~sat ja un bienni de goticle a IAI. Vanguardin. Ens plautP'ARA SUPR IMIR LA CEHSURA
corcho - con una VIgorosa prot.e~l a
A med.lda que se prooucen vacan- ven1s de dreta, I els resultats els
ria.
ja no cat dir-ho - reprola llegada a Valencla de cada nuevo tes en altos cargos, la C. E. D. A. los toquem toU!. Cada d1a són mes les
c... y en caso dc t.res seotendttir-lo integre, peró com que atxò
gobemaaor CIVU envl!ldo por t:l «Po- cubre,
clas con-.1enutor ias 1a suspenfàbriques que es tanquen; a les no110 pot ésser per ta manca d'espai,
der
Central». La pluma autononusLa
slón deflnlth·a.»
Los rad.lcales, que hablan ocupado tes estadlst!ques de cada mes s'hi
act en va un fragment :
El Const>ll Dirertiu del Front Unic Mixt s'extralimita en les seves .tun.
del señor Villalonga daba un brio ex- los que pueden considerarse «pues· veu com roman en peu el problema
- ¡Ahora 11 Qutt va a tener usted
«Luego Vlenen las expllcaciones t raord.mario a los ataques contra
la tos de mando», los van perdiendo. I de l'atur forçós, 1 en molts llocs, com de Treballadors Mercantlls ha en- clons en obrir aquesta lntormac!4.
Ubertao para escrlbl( lo que qurera 1» cont1anzudas.
dt: aquelles «funciona- Los reg10nai1Stas no ttenen influen- a Catahmya, s'ha anat agreujant viat a. la presidència dels Jurats Mix· tot fent acatament a autoritats g~
<ne «La N<"~clón»)
-¡Pues cJ.aro que lo snb!amos to- 1ntrom1Sión
rios colonialesll en la vida valen- cia en el Gob1erno ni para nombrar cada dia més. El dètïclt comercial, tos del Comerç de Barcelona el se- vernatlves que han passat per dado I Pero, ya ve usted, la vida tlene ciana.
munt de la llel en aq:.testa qUestl6
el gobernador de Cataluña...
sota el bienni de les dretes ha aug- güent comtm!cat:
sus ex!gencias... Hay que transigir...
«!!:lustre senyor president dels Juque, per tant, en no complir el
Hombre de negoclos - y de gran·
Este
nombranuento
ha
recaido
en
mentat
d'w1a
manera
tant
paorosa
La polltica no se hace con àngeles... des negoc!os: tranvlas, Banca, elecrats Mixtos del Comerç de Barce- Jurat MIXt la seva 1mssló de rer
persona
grata
al
señor
Cambó;
pero
com
ho
demostra
el
fet
que
mentre
Peo.- seria que los dejàscmos solos... tncidact, etc., - a medida que ex- es de la c. E. D. A. Y de los agra- durant
els nou primers me~os de lona-Cli.ltat. - mustrtl senyor : Vist complir les lleis, fa recaure la responSiquiera algunas veces servlmos de tendia la influencia de los suyo~ en rios, ¡ru hablar! Lo .111c1eron tan mal l'any 1932,
malgrat el trastorn na- l'Edicte, amb l'Anex a les Bases de sab11itat en els funcionaris responfreno...
la región valenciana se fué deblli- en Agricultura, que hubo que llevar- tural que porta tot canVI de règim, Treball dc l'estament de Detall pt.l- sables - en aquest cas els senyora
Esas excusas son lnadmisibles en tando su fervor regionaliSta, hasla los a Estado, departamento que ni aquest dt:cifit fou de 134 milions bllcaU! al «ButlleU Oficial» de la Ge- Ferran Higueras 1 F. Guasch- , 1 al
una mediana ética, El Código penal que ingreSó en la «Derecha Regional de ce:ca n1 de lejos tlene naua que de pessetes or, durant els nou neralitat del dia 9 del corrent mes, seu dia els les exigirem. Des d'ara,
obrint una informació pública sobre però, els declarem la nootra Incomseilala como encubridores a los que Valencianru>, sumàndose al oport\1· ver con el agro nacional.
primers mesos de l'actual any 1!>35, les
dites Bases de Treball, el Front patibilitat, I treball!U'em per tal de
sin haber partic!pado en la com1sión nlsmo polltico en el cual disclpllnó
De hecho, qulen goblerna es la el dèficit ha estat de 229 milions ! Unic
de Treballadors Mercantils de foragitar-los d'aquest organisme. per
del delito intervtenen con poster10n- el seilor Lucia. a las antlsm•~ p&rll- c. E. D. A. y lo bace ~I n darii.' Sig- I gràcies als governs del bienni dredad, para aprovecharse de sus efec- das del carlismo valenc!ano. Al ntra- nificac!ón al Gabinete. SiD contrat>r tlsta que enca:~. sofrim, Espanya les ent itats Associació d'Empleats de no haver sabut demostrar les corre$tos 0 para favorecer la lmpun!dad de lisa1o conservador del seiior LL!cla la responsabllidad que corresponde apareix arui a l'estranger com un Duana, consignataris, Armadors 1 SI- ponents dignitat I enteresa en l'exerAssociació Ferretera; Acció cici de llurs runclons, 1es quals ela
lo.~ culpables. En el orden público. ell aportó el señor Villalonga su fuer2a al jefe del Goblerno.
pals de crèdit migrat. La reglamen- milars;
Professional Social de l'Associació de obligaven a la defensa de les lleis, l
provecho puede no ser pecunlarlo, plut<>cràt1ca. En las últlmas elecctoLo hace. en f!n, como editor res- tac!ó establerta per Chapaprieta al
~o pol!Uco. Pero el escàndalo es nes .fue elegido dlputado por caste- ponsable, porque el Gob!erno fué no- ccentro de Contrataclón de Mone- Comptables de Catalunya, Associa- per haver-se dobleg. t a les disposició de la Dependència Mercantu;
¡g':I.
d
llón, donde maneja grandes lntere- tes del señor Lerroux y ahora del da ' ha donat com a resultat un o!e- Cambra del Viatjant, Corredor • Re- cions extralegals, les quals, en el
ay que proce er sin hipocresia. ses.
señor Chapaprieta; pero tanto ahora gan1ent gairebé total del comerç p: esentant de Cat:AI.Jun;¡ra; Centre de compliment estricte de les seves funIEL BLOQUE SIGUE INT ACTO Con la autoridad Y la intranslgenc!a
En los dos afios que llevan de VIda como antes, el Gob!erno es y fué del d'importació, la conseqüència lmme- Dependents del Comerç 1 de la I n- cions. no tenien per què acatar. 4rt..
EL UJI ER (oar.ta noo>> _ Un ru· de buenos jueces. 51 un hombre es las Cortes, el señor VWalonga se ha scñor Gil Robles.
diata del qual ha estat una reducc•ó dústria; Centre de Dependents de Que, per tant, no acceptem res del
1
8
t e
'
, tan enamorada de los bienes ajenos movido en los pas!llos del Con¡reso
La c . E. D. A. no gobernarà, se també en l'exportació 1, per t ant, Badalona; Sindicat Mercantil de que es pugui fer en matèria de Basea
dos hgrupos,l r s grupos en el que no le fiarlamos las llaves de como un' personaje lmportante u as'
de Treball, i que tots els greuges I
po
qu,ó rum,
acen a m1:;ma voz que un
t
j
dr
, 11
oye dec1r por ah1...
una dismInució tota1 d e l'intercan- Barcelona ; Unió tntrama1·1na Untó perjudicis que, a l'empar d'Una si-lniPO suolum , 1>
1 nues ra_ ~ a, menos po emos dnrle veces del brazo del señor Cambó
No
sabemos
sl
gobemarà
o
no;
VI
comercial,
base
de
la
riquesa
de
de Mossos 1 Cobradors, pren part en tuació anormal recolzada en la fQtlo
~
>·· · 1
la administraclón pública. Si es tan otras cuch!cheando con el sefior oti pero lo lndudable es que està gobcr· tots els pobles.
aquesta qüestió, I declara: 1r. Que ~s
<De «Informac!ones»)
bruto que no serviria para maes~.ro Robles.»
nando.»
El resultat de tot plegat, de la improcedent obrir cap Informació pú- ça Infereixin al proleta:&lat mercande nucstros hijos, menos podremos ""!!!'!!!!!!!"'!"!"!illl!!"'!"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l! Incapacitat de les dretes, de la des· blica sobri! les Bases de Treball, per- til, aquest. valent-se del Front Unto
fiarlc la instrucc!ón nacional. St es "'-----orientació dc Chapapr!eta, de la me- què estan en vigència. les Bases con- de Treballadors Mercantils, recolzal
tan cruel y bàr baro que su trato
!lcàcla del Parlament dret1sta que t lgnades en el «laude» del 31 de de- 'U.n ànlmement per totes Ics entltata
part!ctúar nos repele, menos podre•
L
deixa drsert el Parlament quan es sembre del 1935, ja que l'esmentat responsables no les respectarà, 1 al
mos entregarle mandos de autoridad.
¡;;;
discuteixen temes econòmics d'inle- «laude», segons tot els t extos le- SPU d ia n'exlllirà la rectl!icacló i les
Para las ideas, la màxlmn toleranrès fonamental per al pafs - però gals, no pot ésser anul:lat. 2r n. Que sancions que corre5Pl>nguln. - vacia. Para las conductas, la màxima
que segurament formarà com un sol per tant, considerem nul tot el que queu molts anys. - Ciutat, 19 de
novembre del 1935. - Pel Consell
intransigencla.
home quan es tracti d'aprovar la pugui !er-se relatiu a noves Bases, Directiu, Jordi Arquer, secretari g&En eso radica la just!cia; y en
llJ1
J
mllltaritzacló de ia població civil ment re no !incld la vigència de les neral. - Vist l plau, J . MartJ, pr&o
cada 1mo de nosotros el verdadera
que preveu el monstruós projecte de consignades en el «lai.lde» esmentat.
sldent.
juez.»
ne1 de mobilització que vol rer apro- 3er. Que considerem que el Jura;
var 011 r:.obles- el resultat de tot
plegat. és l'empit jorament total de
In situació econòmica del pafs.
x.ISta, 1 a la formació d'un gran
uiLUS; ONES
bloc obt·er.
- Esto es el proyectlto de la ley
En una car ta adrcçade. pel Com !~
Electora l que deblan 111probar Lo voy
len res, no pode.J resoldre res, ni
Fxecutlu del Partit d'Unificació
I leer, dol\a Brúlula. «Lat personas
Què farà? pregunta La Publlci·
El governador general lnterl, se·
Va concretant-se que amb la pre- deixen resoldre res als que. almenys
Marxista - :kJ. O. C. i Esquerro. Coque tengan so.ooo pesetas de renta ! tat. 1 el lector 1a S'ho pensa el que nyor Alonso, en rebre ahir els perio- sa de possessió del càrrec, Inevita- compten
amb la confiança d'aquest
A causa de les disposicions legals munista unificats - als Comitès Dltendràn 160.000 votos; los que la ren· I farà, però s'ho callt.,
distes, wgué que no tenia noticies blement hi haurà. variacions en la
Les experiències econòmiques establertes cada dia es f a sentir més rectlus dels Partits Socialista 1 Cota sea de 200.000 p.se a·.. tendràn ' «Si al governador general no 11 és oficials de l'arribada del senyor Vt- composidó del Govern gestor de la poble.
Chapaprieta van esgotant les re- l'esca.ssetat de matèries primes per munista d'Espanya, 1 en vistes a la
•oo.ooo votos · los qL:e paguen hasta atribuïdn. cap fwlcló ni representa- llalonga, malgrat que, com a valen- Generalitat. Es dóna per descompta- de
serves que el pafs tenia, 1 el condem- a la fabricació de sabons, ço que por- poss1bll1tat d'unes pròximes eleconce duros d~ alqullor cf'l cuarto, ten· ció que de dret no tingui el presl- dà, és amic particular d'ell.
<..a la sortida dels gestors radicals nen a una mort lenta. Després del
cions, ,.; proposa tma tasca conjunta
dràn un voto por tamllla ... n.n
. dent de la Generalitat, de !et es
-Espero resposta _ digué _ al senyors Sedó l Huguet, i la del tèc- bienni dretlsta ha quedat demostra- ta com a conseqüència l'augment 1 la formació
Front Obrer in·
da
la
incapacitat
de
tots:
del
Par- dc preu d'un article de tanta neces· tegrat pels tresd'un
<De «Heral:io de Madrid»)
a~u~st el càrrec que proveeix la IIll· telegrama que 11 he tramès dema- nic senyor de Prat, malgrat que apartiU!
marxistes r:.sitat
com
el
sabó.
Davant
aquest
ctattva del govern central, perquè en nant que em digui el dia que ar- quest és a Madrid, intentant apundretlsta, dels governs dretts- estat de coses el «Gremi de Detallis- mentats.
la pràctica el governador no farà res ribarà a Barcelona, per tal de pre- talar-se. Sembla que ja ha estat pre- lament
tes, de la CEDA, 1 dels seus aliats,
,
Segons la carta. esmentada, aqu~
que no correspongués ter al prestperò molt principalment de l'única tes dOli 1 Sabons» hn. adreçat una
dent. La inutilitat de la figura del parar el que calgui per a. la presa sentat al senyor Villalooga.
esperança que tenien e~ un home Instància al min.lstre d'Agricultura, Front Obrer, una vegada constituït
governador és evident, 1 justament de possessió del càrrec. Extraoficialestudiaria la tàctioo electoral mél
Els periodistes han parlat uns moment, sé que es proposa arribar el ments amb el gestor d'Economia, -Chapaprleta- per a endegar els f pregant-U que tingui a bé prendre les ndlent, tenint en compte les cirper això ressalta m6s la Intenció que pròxim dissabte.
problemes econòmics de l'Estat. L'ac- disposicions següents:
cumstàncies creades, 1 la necess!t.d
amaga la permanència d'aquesta fi.
A!egi el senyor Alonso, que donada senyor Sedó., al qual han pregun- tuadó d'aquest bon senyor ens na
1r. Prohibir rigorosament la re- d'esclafar completament la reaCció.
tat
per
la
seva
dlnuss!ó
que
té
pregura. Abans ens enviaven governa- la unportàncJa del càrrec 1 la doportat
a
la
memòria
una
història
finació
dels
olis
de
pinyol
d'oliva,
dors dvlls; ara ens designen un dele· ble representació que porta el senyor sentada des de molt de temps.
que vàrem llegir en un diari danès amb la qual oosa s'eVItarà la !nse-Bi, recordeu que he dit moltes - «Grundskyld»- sota. el titol cEl gur1tat que existeix per a adquirir
gat general d'Ordre Públic, i ens Villalonga, 00 es pot preveure sl
A l'opinió ferroviària respecimposen un president de la Genera.- prendrà posse3Sió el mateix dia de vegades que espero ésser rellevat. Es bagulaire que es va Inspirar en l'e· ol18 d'oliva amb tota llur puresa en
de
creure
que
d'aquesta
vegada
no
litat camuflat de governador geue- l'arribada, tota vegada que és precls
conomia dlr1g!da». Creiem que val la favor del prestigi dels olis nacionals te els transports mecànics
ral. PosaU! a fer, ¿per què no deSig- trametre unes invitaelons s1 es vol passarà.
pena d'explicar-la.
ensems que ES fac111tarà la fabrlca.per carretera
nen l'alcalde de Barcelona, que anre celebrar l'acte amb solemmtat.
-sem bla que el senyor Hug-Jet
En un poblet danès hl vivia un c!ó dels sabons de pinyola .
acabaria d'arrodonir l'aspecte coloquedarà desemparat?
fuster que fabricava taüU!, 0 baguls;
2n. Supr1mlr la contingentació de
La 9a. Zona del S!ndlcat Nacional
nial que va prenent tot plegat? Si
Un periodista digué al senyor Alonso que segons la forma com va
-Nosé què farà el doctor Huguet. tenia molta feina car era ell sol que greiXos per a la fabricació de sabons, Ferroviari, ta avinent a tots els seU5
I per a ésser president de la Genera- redactat el nomenament del senyor Nosaltres, vull dir el partit, no hem feia aquest o!lc1. Al cap de poo enca.ra que s'hagi de carregar un associats 1 als ferroviaris en general
litat no cal ésser empadronat a Ca- Villalonga, aquest no és de caràcter pres cap mesura respecte al senyor temps un altre fuster va obrir ta- tant per cent en entrar aquestes ma- que s'abstinguin de se¡ulr inlc1atl~·ea
talunya, tampoc no seria un requisit
ller, es va posar a construir taüts, tèries, ja que la lliure adquisició per , nascudes de les ~preses terro~àinexcusable per a ocupar l'alcalclla efectiu, tota vegada que parla d'un Huguet.
<•ENTRE J.. BISIN IOS
1 va començar a ter-U la competèn- a tots ets fabricants s'eVItaria l'es- I ries en pro que s apliquin per 1 ~
càrrec en comissió.
-De
totes
maneres,
és
innegable
..- t No crees o~u9 serf¡. mejor que voltat de gestors governatius. D1es
cia· malgrat això encara hi havia cassetat que avui existeix 1 per tant tat uns impostos als transports m~
- Això és degut _ Intentà o.clarlr
!eu;a per a tots dos.
els abusos que s'estan portant a cap cànics per carretera, per consider~~r
sanciones las apll!:"àsemos no~ passats el Consistori remeté la desig- el governador general lnteri _ a la que lú haurà canvis importants...
-Ab! Caldrà esperar l'arribada
tli'0$7n
nació d'alcalde fins n conèiXer el necessitat d'acoplar-ho n. la llei d'!nun dia que el nostre bagulaire es- en els preus, amb pretext del contin- que en un plet de competèncJa entre
<De «El Sob)
nomena~ent del governador. Sl la I compatibilitats, per tal que no perdi , : Sr. Villalonga. Tampoc no puc tava a la barberia preocupat pel gent, ja que é3 un fet cert. que en el t2 trusnlrts calsp!tallst
btellsadno hi bandd'~
deSlgllactó de la persona que haurà la representació parlamentària. D'a- dir qui nomenarà el parttt en subs- competidor que l'hi havia sortit, va. mes de setembre darrer, els e$llen- .;rve l t e b ~e ad orst cons e~....,.
tltucló dels que poguéssim sortlr.
d'ocupar l'alcaldia ha de donar tants 1
arr1bar a les seves mans un dlart tats fabrtcants adqulrtren l'oli de r:,~ :ls~esf:s ade e ;:r S:o!p!ll)'l~
, algun
lc del t,uesta manera pot exercir durant un
Després la conversa versà prop <1e de ciutat. 1 es va fixar en un titular coco a ctne pessetes per cent quilos, ferroVIàries,
de neguits, no f a )tar..
am
any que és molt.
llençarien a la misèria
l'estat
de
salut
dels
gestors
...
senyor Cambó, afillat n. la C. E.
Des és el senyor Alonso assaben.
que deia: «L'Economia dirigida.. més barat que en mesos anteriors, més de 300.000 famllles d'obrera
A. o a qualsevol altre part1t, dis¡x.sat tà ei3P~;iod.istes que per 'disposiCió
AiXò el , a, 1ntrtgar 1 hi va posar 1 en canVI continuen elevant el preu transportistes.
a treure'ls del comprornls, pel bé dc ' del ministre de la Governació haVla
tota la seva atenció; alxi va saber dels sabons a raó de vult 1 deu pes. Per tant prega a tots els ferrov1ar!J
cataltmya. Els partits catalans go- estat uspès l'acte polltlc que la eequ~: el que calia per a tenir èXlt setes els cent quilos, segons classe. que no segueixen altra orlentac~
ve~ame~tals es veu qPe estan , en da ha~a de celebrar el pròxim <lluen el comerç era obrar segons d
Vlsqaeu molts anys.
que la que traçarà en tot moment el
dèficit, d homes que sàpiguen go~er· menge a la plaça Monumental. Rcprincipi de la «balança activa», éS
Sindicat Nac!ono.l FerroVIari.
nar. L ordre publlc no els fa goig, 1 marcà que és un acte que haVla es•tLA VIDA DE F RA.l•oJCCSC a dir, no comprar més que a aquell
els càrrecs de responspbtlltat tam- tat suspès I ajornat diverses vegades.
que us comprt a vós, 1 en Ics matei- Cambra de l'Automòbil de
LAYRET,>
NOTICIARI
poc; s'estimen més entretenir-se estlUn penodista ha preguntat al goxes proporcions. Ja en va tenir prou
Catalunya
rant cordillets a l'hombra 1 quedar vt rnador general lnteri, sl podria
Sobre aquest tema tan interessant, eJ nostre fuster: content de la troUNIO PROFESSIONAL Dl
bé amb els amics dc forn dc cas:u donar ja alguna resposta a la solll- dissertarà, Braull Solsona, ex-Gover- balla va resoldre aplicar el sistema
Els elements adheriU! a la Cambra
COBRADORS I MOSSOS
de l'Automòbil de C1l.talunya de toDEL CO MERÇ, BANCA I
cltud que se 11 féu respect~ a l'ai· nador de la República 1 Secretari {X'r a enfonsar el seu compstidor.
L'endemà, el nostre home se'n va ta la regió han pres l'acord d'adheINDUSTRIA
xecament de Ja suspensió del setma..~1, Nosaltres, senyors, tampoc no
nari satlr1c «El Be Negre», I respon- General del Partit Il. Catalunya, en anar cap a Ja tenda, 1 emprenent rir-se a l'actitud adoptada pels transLn. «Umó 1'rotCSS1onal de Cobralaa rare"' cap acte a la Monumen·
gué que per ara no podia complaure una conferència que tindrà lloc, avui, cl te1der n va dir: «Estimat J.fiquel, porttstes de t<lt E:;panya d'anar a dors l Mossos del Comerç, Banca 1
•· Paraula !...!)
a les deu del vespre, en el «Casal m1le do~1 at compte que durant tres l'atur indefinit dc les seves indils- Industria» de Barcelona, es reuniri
la pettc!ó.
!Dc «La Publicitat»)
Amb la consigna de no alterar la del Partit Republicà d'Esqurrra del anys que he estat el vootre client ~les des de les dotze de la nit del en assemblea general extraordinària
us he donat molt diner a guanyar; dijous, dia 28. del corrent mes, en al seu local, Mont<:ada, 14, pr1n·
tranquillltat del senyor Alonso, els Districte .X., Luchana, 18, bnl-:.os.
en canvi vós encara no m'heu com- virtut dels greuges qu:! per ells re- cipal, el proper dlssabt~. dia 23 del
period~t~3, obeint el convingut, s'aLa conferència serà pública. I nom prat res 'a mi». El tender, estranyat, presenten les disposicions minlste·
comiadaren del governRdor general
corrent mes, a les deu en pu'lt de
conVIda per aquest mitjà t>ls &OCis prou va tractar de fer-11 compren- · rials del 24 ~ 29 d'agost ~rrer I que la nit.
, interi.
dre que sl el fuster no renla més els 1mpossibillta toL tràfic.
•• •
Es recomana l'assistència de tota
1 s.tmpatitzants.
que taüts, ell encara no tenia ~eaL'acord adoptat per l:l Cwn!>ra és els seus associats per baver-se de
~s
de
morir.
Tot
va
ésser
en
va.
el
tancament
de
toU!
els
SeU3
comerVa precisant-se la crisi
tractar :\ssumptes de molt d'intcres.
CO"T:ERI::SC IA
O'.\SG EL El fuster 11 va ter un gran discurs ços 1 indilstries, tants associats com
del Govern gestor de la
PESTA....,."YA
expllcant-11 la teoria. de l'economia no associats (botigues, magatzems,
SIN DICAT DE DE PEND E-.NT8
«CO MO ITA LI A
t .
dirlg\dn, I no el varen poder tr~ure tallers. garatge::, etc.) per espai de
Generalitat
OE TA ULELL DE LA IN &JU8Clncuenta provlnclas estàn dlspuesRebem aqu~ no a .
d 'aqu!. A casa del flequer, a la car- 24 hor<a d'acord al previngut a les
Emre els JlOC.i concurrent,¡¡ de la
28, a les deu n!~eria, arreu va passa! Igual. No autoritats superiors de Cata ltmya al
T RIA HOT ELERA I CAFETE•
tas a apllca.r Iu sanolonean
El
proper
dijou~,
dia
Gtlleria Gòtiga del Palau de la GeRA
(De «La Llbert6dJ)
lr\ vetlla, a 1estat¡;P del Partit -rn voler comprar res a. ningú s1 n seu de¡ut temPS
neralit-at, es continuen fent comen· de
Fed,.,ral Ibcric <Ronda Unl\'ersttat, 1 11 compraven taUU!, 1 a t~ts els ex~
.
El s 1nd i o n~ dc Dependent.
taris variad.isslms respecte al nome- entreson,
donarà una. confen:ncla. pllcava ¡·~'CODomia dlr1glda.
Taulell de la Indústria Hotelera
nament del nou ¡oven1ador general
Aviat vu córrer pel poble la \'Cu que
Partit Obrer d'Unificació dc
1 Cafetera de Barcelona. convoca tot t
de Catalunya. Referent a la perso- el lider del s~1d.lcaUsme Angcl Pestanya el qual alssertarà oobre «Sindl· el nostre bagulaire era un sanàs un
Marx'lsta
els seus nssoc1ats a l'assemblea g~
na del senyor VU!alonga a'inslsteut callsme
politlc 1 s\ndicall!lllle C()(lnò- gran economlsta, 1 la seva ram~ va
neral ext.raordmària que es celebr&o
a
fer
remarcar
princtpalment
les
{solS dormir) . Babitaciolls • moblaarribar fins a la propera dutat on 1 Continuen 1"':. &··~•.ous per a arri- rà aVUi, dl\'endres, dia 22 del cormani!
e¡;tac:ic'lS f etea als peModistes mie».
~ P ELtCULAS ESPAAM.AS
des tot confort des de 8 PWS. GaratS'invita a tots els as..~lats l clu- b.1 bavta una. fàbrica de productes 1 bar a una entesa d'Unifl.roctó de tots rent m~. f\ d()S quarts d'om:e de la
"Don Quintin, el amr.rgao1>
ges indlvldnal3. c. Ntra. Dona Coll, de Madrld, parl!mt del dfalects ca· tadaDS runpatiU.:mt•.
quimics.. A'.s poc_ dies, un dels pro-I els çartlts obrer-i dc significació mar. nit.
talà.
núm . 30. Tram Zo. Tel '78712
( Oc «A B CJ)
tA
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bagulaire economista

I

Per això
anem tan bé.'

El veritable jutge

Protesta del Front Unic de
Treballadors Mercantils

I

G Q V ERN G EN RA L •

NO SABEM RES DEL NOU GOVEDUADOR EH COMISSIO,
SENYOR VlllALONGA ••• L'ACTE DE PRESA DE POSSESSIO VOL FER-SE AMB SOlEMNITAT ••• ELS CANVIS,
Al GOVERN GESTOR, SON INEVITABLES
es~ iab~g~~a~\:td~~~n~~ ::! DAVANT l 'AUGMENT DEL
PREU DELS SABONS

I el Governador
general

l

I

o. ¡

NOTES POLITIQUES

l

I
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VlllA

~l[l~RIA (lal~t)

Totes les causes iustes troben ressò eo LA HUMANITAl

la hUIIktnifaf

'

p

La mar i l'aïre EL SORTEIG D' AHIR

DIVENDRES, H

DE NOVEMBRE D

EL ~

~

la nostra subscripció RA DI O
na
-

COMPRO

~

VAiXELLS ENTRATS

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

Primer premi, núm. 27.292, premiat amb 150.000 pessetes

Emissió Ràa10 Btlrcelo

De Brema 1 Auvers, amb càrrega
UNIO, RADIO, S. .\.
¡ en c.-:ai 1 de tr!l.ilSlt, el vaixell aleEIVISSA, OVIEDO, MEDINASIDONIA
many. <tHestla»; de Liverpool, nmb
PafJO mes c¡ve ni'ngú per
1'Jo.:.ep Torres......... ......
PROGRAMA PER A AVlJ
Ptes.
dos passatgers de transit 1 amb càr1'!rossos drz cocknrtS, to~s dt~.
Ramon Solé ...... ••• ..... .
DIJOUS
I,
rega general l de transit, el motor
1'Suma anterior .. . ... 164,971'25 Josep Pallejà ... ... ... •••
7'15: Primrea ed.Icló de
rellotge,
denf3
.
medalles.
BARCELONA,
VELEZ
à1ALAOA,
SANTIAGO
angl~ t:Pmto•; de Llvorno 1 Geno2'- rauh\ll. D1art radiat de RADI~ 1\.
2'- Fortunat Sans ........... .
anells ,¡oi'es, montZdes,rdc. Antoru Torres .. . . .. •.. .. •
va, ¡,miJ càrrega general 1 de trau1'- CELON A - DISCOS.
B.\a,:
Josep R !bes ............. ..
1'50 Joan Bri.ls ........ ••• ...
sit. e\ vn.lxell 1tnllà «Ouido Brunnen,
2'Delf1 Colomé ... .. • •.. .. •
1'- Jauou: Barril ...... ..... .
8'20: Segona t:c.ticló de «La P
de 1ltlb;.o 1 escales, amb s1s passatSEVILLA
1'- la». D1an radiat de RADIO B atallUn baturro .............. .
2'- Antoru Codina .. • •.. .. · ...
¡¡ers carrega general, el vatxell es2'- LONA EdiCIÓ decticada a les AR.ct,
FranCP.SC Bnls .. . ... ... .. .
Josep Sotos .............. .
2'panyo! «Cabo CretU.Jt. Cie Fililaol11a,
0'50 ques catalanes.
Una republicana .. . ... .. .
Un grup d'obrers catalans
COhlap.
Nova York, LI.Sboll 1 Vaiencta. amb
O'f>O
Sebastia Barnola ... ... .. .
P. J. D ....... ·.........
9'-: Senyals horarts de ta
ALMERIA.
BAEZA,
G&ADO
càrre¡;11 general 1 <te trQll.'òlt, el mvtor
0'60 ruru.
R. P., de MO?>.'TSENY, a
Gabne1 Sans... .. . ••• •.. •..
~~
Hospital, 65 I 69
noruec cYngnu; de Palma. amb cor1'la memòria de Macià ...
Premiats amb 3.ooo pessetes cada un
1'- Ennc Brufau ... ... ... .. .
11'-: St:nyats noraus de la
reu, tr.en:aàenes I 42 passatgers, el
M. B. V. (el deure setma1'- dral. - Servei Meteorològic de Cate,
Ramon Escolà .......~. ...
44
Madrid
motor &panyol postal «Ciudad de
1a Ge.
na<) .....................
0'50 neralltat de Catalunya.
~11quel Daceny ........... .
a·TRENTA-CIN
:Mn.
148
BAH<..:ELONA.
Granada
BIU'C'. l!k·nat; d8 P"llUI\g, Suez I JafF.
L.,
a
la
memòria
del
0'[)0
J~p
Dareny
...........
.
030
035
117
133
140
1~1
143
170
218
396
BARCELONA, Mad.nd
t:a; amt. ctu"rega general 1 cereals,
meu marit .............. .
0'50 ,
25'- Ramon <..:amardons .. . .. .
.\lJ(.iOlA
253 304 305 425 427 503 520 526 532
60lll
Béjar, Moron, 'it!Cl&
el ID"'tUI diUles «Annan»; de Geuuva.
Jo:;ep Mora ............. ..
569 581 611 624 652 660 661 671 698 Pere Balcells <quota set1'- 1 12'-: SenyalS horaris de la
11358
1 L!vomo. en llast. el vaiXell italià
M.Mna, Canagena
manal) ................ ..
2'- Man:1el Omedes ........... .
1'- , dral. - Sec<:~ò FemenJ.na. _
~ate.
703 707 742 773 809 818 831 840 84!í
«Adao» , d' Atgecu-cs, amb càrrega
18li81
BARCElONA, Corunya
Co.llXlt.. Roma (setmanal).
o·60 selecta en eü&coa.
MUSII:a
0'50 JoàqUlm Tngmer ... ..... .
873
889
890
918
963
general 1 àe trà.nSll, el vaiXell es.36319
Las Palmas
un grup d'esquerra, de la
Antoru Escolà . .. ... ... .. .
l'-¡ 12'~!0:. «Plat del dl&», del Resta
panv<ii cMnr1n H..»: de Marsella. Gè37580
cartagena
«Bomba Prat», BADA•
Benet Jou ................ ..
1'- rant Tívoli. - ContinuacJó d
U.
TRENTA-SIS l\.1IL
nova , M.areella., amb 40. passat22644
LONA (5è. vegada> . . ..
BARVELONA, Madrtd
19'- Josep Omedes ... ... ... .. .
0'30 I grama dA diSCOS.
e1 Pro.
003 022 034 083 105 112 131 132 175
gers de transit i amb carrega de
9824
2'50 Joan Solà ...............
LLEIDA, Madrid, SANT FELIU
2'12'40· «COcktall del dlu d
!76 178 216 226 265 274 338 363 367 Bartomeu serra ... ... .. .
tràn'ilt el pust11l trancès «CampaDolors Terrats . .. . .. ... .. .
2'50 Pau Omt:des... .. . .. . .. . •..
16844
Ceut.a,
BAlt<..:ELONA.
Amorab1eta
0'30 Ch1cote - Continuació
;~
377
379
385
l!99
407
450
496
503
524
na~>; d Argel, umb ctos PallSatgers
5'- Joan Carrera Batalla .. .
10'50 ma de discos.
""'~'..
24469
LLEIDA, .BAHC.Ii:LONA, Murcla
527 532 553 589 606 625 526 531 534 Emi.lia Canals ........... .
per nqE.e:>t port 1 22 de traD.Slt 1 amb
5'- Antonl Baró ............. ..
0'50
SOmtE'I'AULA
10235
Bilbao, Saut Sebastià; Madnd
sos 573 579 751 752 787 788 797 837 E. R ..................... .
cilrrr>~.. general 1 de tràllSlt, el vaiU u atlmirad.Ol' de L 1 u h 1
Pasqual Comjat ... ... .. .
1'13'-. Senyals horarts, _ Lect
870 881 893 931 966
21579
ouaaalajara. Ma<trtd, Vatencl&
xell lrances «Stdl Oltba»; d'AmsVallescà ................ ..
0'60 Pau Castella ............. ..
2·- del programa.
UI\
Badajoz,
Madrid,
Sevilla
4811
terdam Rott.erdam I Argel, amb carTRENTA-sET MIL
2'Tomàs Jové .............. .
Maria Juliana Damàs. .. ,
0'50
1305: «CocktiW d'avUll) de
rega general 1 de trànsit, el vaiXell
1
Grup d'amics de la Cia.
Joan Ptúg ...... ...... . ..
CENTENAR
O50 taurant Brasserle Tívoli. '
R4
VINT MIL
1104 016 070 072 073 083 105 114 115
boland& llRhea»; de Bilbao i esca- ooo oa·1 077 o6.. 1üll 2-10 246 258 210
Fabril d' o li s vegetals
Joan Condal.. ............ .
0'50 ; 13'10: Cotitzacions del Borst
les, amb pa.."':atge 1 carrega general, aj5 ~24 a2s 3J6 ati4 382 421 426 ~69 010 039 050 093 096 107 108 118 125 ,.130 157 188 189 234 262 263 274 286
(G.a vegada) ... .. . . .....
22'50 Angel Miralles ... ... ... .. .
0'25 mntf. - Programa de dJscos
del
el vau~:ll espanyol «<..:abú <..:arvoet- :>27 ~ 5511 5'11 5115 631 648 671 $97 l<W 150 194 29:.! aoo 308 :ns ~ 360 ~1:19 291 231 330 362 375 404 438 503 Ela mateixos de cada setJaU!ne Fusté . .. ... ... .. .
385
395
400
428
439
49a
4!14
501
b33
0'211
13'20: .lntormactó Teatral ~!4.
t51
553
560
596
601
638
7$6
764
820
1'01: ue Ceuta 1 8S(•ales, amb pa~a~ 105 727 728 765 769 790 sou !S6'J t\111 599 600 616 644 665 716 '143 761 '164 851 859 875 896 905 908 918 919 927 1 mana .................... ·
9'2$ L. Ebar.ista .............. .
0'40 tcllera - Contlnuactó del pm.-~~
¡e 1 càrrega general el vaiXell es- 9i0 961 963
, Josep Pasqual ........... .
113'1 939 969 995
Un gmp de dones de la.
0'25 de dL~COS.
--..·~
773 792 834 870 1187 895 923 976
pan~ul «Segarra»; de Londres 1 escasa F-abra 1 Coats CsetRoseta enrulla Torres .. .
0'50
13'30
.
Cartellera
de
Cinemes,
MlL
ViNT-.1-UN NIL
cales, amb Càrrega genera! 1 de trànmana. 48) ...............
18'40
- - - Conl inuactó del programa de ~
J. N. tt. l3.• vegada) .... ..
lllit, el vatxeU angles c<..:arpKJ»; de OUS 061 OliS 06í ll18 138 155 170 200 009 017 024 041 0411 U:ill 071 W lSo
2'Suma i seguch: ...... 165,li9'65
13'55: C11tlca d'estrenes de cJ.n&,
Una dependenta catalana.
Torrt·V1eJa, amb carrega de tran- ¿lQ 221 :.!~ 262 286 2ila ~5 341 :!81 169 192 :ns :us <!:.lO ll:IU alS J~ a1111
(setmanal¡ ... ... ... ...
,_
En la llista publicada el dia 16 mes. per J. Cucsta Ridaura.. <Ev
sit, el vaiXell noruec «Konslla~»; i63 bl9 540 581 bllb 645 608 686 ·143 407 436 443 45;) 460 4til 470 4/6 481
3
•
510 51~ 5Jii :>49 567 611 683 /47 'lao
consignàvem a Ramon castells, un ~~1.
de F1ume 1 escates. amo passatge 'Ib:& 785 sn 857 illll 1130 971
14'-.
«La
Paraula».
Enussló
de
UOS
MlJ...
766
801
817
820
8ti0
888
!114
IH1
950
REUNIO
OE
LA
JUNTA
UN
GRUp
D'ESQUER·
donat.lu
de
l'50,
enlloc
de
12'50,
en·
1 càrrega general. 1 de trànSJt, el
wo 010 012 Ul5 oaa 121 167 181 185
Vlli'l-l-UOS MIL
RA.NS:
cara que la xitra de la suma total les t'u~¡, de la tarda. Informació
motor Italià «Verdi»;
de G1jon.. 197 204 2011 210 218 242 :.!58 268 277 en 030 Oll;i 137
149 188 190 215 229
D'AQUARI1::RA!\IENT
M. F ............. "' "' ...
0'50 estava d'awrd amb la quantitat re- neral 1 local. «Butlleti OftclaJ deg~
amb carbo nuneral. el vaiXell espa- 3·5 317 341 378 441 451 4:>.1 463 487 264 268 309 34:i 356 363 440 519 574
L'alcalde interí, senyor Jaumar de M. S. ··- ...... ••• ... ... ...
0'50 buda.
Generullt de Catalunya». Suman
nyol «Ultra».
50H 540 651 561 562 576 606 61f> 6a6 b1U 623 627 685 775 784 818 842 883 Bofarull, ha presidit, aquest mati, la A. B .......... •· • ...... "'
•0'50
A la lHstn de participacions de numero publicat avUi. _ ActuaUtata
VELA. - ue l::lant Uarles, amb
rewnó que ha celebrat a I'Ajunt.a.- J. T ................ "' ...
~:~~ la rí!n de Nadal, hem d'a.feglr-h1 Tt:atralb I MuSICals.
efectAo> el Uaud «Teresas»; de Pal- 1)41 651 693 719 73:.! 818 847 918 !124 970
V.lNT-Fl'ltES MIL
ment la Junta l\1ixla d'U1·banitz.acló A. M ................... "'
,
les següents:
14'30· «El fet del dia», per Joan
ma. amb cArrega general, el pai- 1135 952 976 9711 992
0.50
TRES MiL
Qjll 107 110 14:.! 1611 197 198 234 280 i Aquarterament.
~ ~- "' ... ... ... ... ·" "'
Mal'ia Cotoll, de Badalona, dues AlaV'!1tra - Continuació de les A
lebot «Estc>la>>.
l125 032 034 o.?ll 070 074 077 097 100 ~,95 :¿¡¡ 6 327 33:1 393 394 405 445 ~
tualitats.
e· • ........ · ... ·" ... ...
0,50 d'una pesseta, del número 3.711.
.32 145 164 170 187 224 230 251 275 .,89 499 502 537 597 626 6J8 647 IOJ
CONCURS PER IN::,TAL- ~~ ~ C. ... ... ... ... ... ...
0.50
A.gustJ Albiol. una d'una pesseta,
14'55:
Borsa del Treball, de d
A J 11.
0 50 del número 23,795.
ut:sTANUlA
279 285 302 307 347 38·1 421 423 441 72$ 750 'ISl 798 804 1106 915 930 U40
LACIO D'ENLLUMENAT
A.·
DELS VAIXELLS SORTITS 442 452 456 470 496 4ll8 411!1 5U!l :.tol 94A 955 965 no"
•
0'50
Joan carbOnell i cs~a Consol
15'-: Sessió Radlobenèflca.-DJs.
AHIR
t-29 645 666 ti85 739 749 779 780 853
"'
.;,e.,
Per a la instaHació d'enllumenat J. M. P. ... ... ... ... ... ...
O'SO Nogucras. de Mataró, una d'una cos estoJllt&
Fól"... d uomzo t::s troben els espa- b67 878 902 906 910 917 944 955 975
Vl.N'I:.l-~~AT~E ~~
de la nova nau en construcció de J. C. .. ... ... ... ... ... ...
0'50 pesseta del número 12,940.
15'15: «La Paraula». Emlss!ó d'un
nyol<; ~· 5», en llast. cap a HuelQUATRE MIL
?5~ ~~ 1~ ~. • 8~ aus 3 a~ 824 l'Escorxador, l'Ajuntamt:nt obre con- 1 J. A. P . ••• ... ... ... ... ...
0'50
Pelegrl Planes, un futur per l'es- quart de quatre de la tarda. Dtrec.
va; I'J trwter «Santa Ana», amb 063 074 076 077 087 092 144 146 lSO : 05 ~ ~~ ~ ~;¡ ~ ~ ~: ~ I curs sot~ el tipus total de 7.991'99 ! JA.. CC. P. •·• ............ •••
0'50 deventdor. una d'Una pesseta, del tamenl de:> de Mficlrid. In!orlllli('JI)
càrreg~> general, cap a Tarragona, 228 258 284 300 301 311 350 355 375
I pessetes 1 ta una crida als induslnab
· ... ... ... ... ... ... ...
0'50 número 29.212,
de Madrid 1 general.
809 820 821 861 858 21
Les Palmes 1 e:>calo.s; els poslals ;,so 433 464 534 586 590 591 630 705 ~~ ~~ ~i
1}
d'aquesta ciutat ~ue vulguin pren- A o"""""'.......
Rosa Gener, dues d'una pesseta,
15'25. Directament des de la R6o
ttancl'-1>0.'> cCamp~~.ua~~, alllll 404 pas- '115 773 797 823 834 842 865 895 902
VlNT-l·ClNC MlL
dre-tu part, perque fins al dia 30 del
G·w-u~v•, .. ·
del !lumero 28,»86.
daccll) dl! «La Paraula, a Barcelooa.
satgers de trànslt 1 amb passatge 952 956 °67 976
corrent
mes
de novembre, presentm Pere Carulla ... ... ... ...
1'Pasqual Rovira, de Borgonya, una Informació local. - Continuació de
4 094 121
1 càrrega ae tràusit, cap Buenos
CINC MIL
ll3S 039
lM 184 210 230 llurs ofertes per escrit, en sobre clos Josep Codina ... ... ... ...
2'- d'una pesseta, del número 11~3.
la Sessió de Radlobenèftca.
247 207 263 21 357
611
Aires , escales v1a Duar; ntalla 034 037 049 083 086
096 2104 119 124 <:.iS
~:>B6 457 47
:l
3
401 4~ i convementment lacrat, al Negoci.Qt
6'Ad~>la Coch, una d'una. pesseta,
2
18
433
1 capo PlllU», amb càrrega
480
006
de tràn- 148 158 173 178 10 235 69 290 323 'i
~
~
509 1>3<1 d'Estadlstica 1 Polltlca de Proveï- Ramon PiJOan •.• •.• ... ...
1'- del número 6.622.
TARO A
1
1
359 618
378 626
3811 654
406 6f>9
423 719
481 523
~ 068 577 582 5811 601 616 105 , ments 1...,_
"'~~orvador>
1'Penys «calaveres Dan'hit,
duSit, t:ap a ora· ousak escaies; l' t a- :'35
t>38 561
740 532
783 !>t3
16'-: Programa de <llscos.
"
' on eo;tarà de Eusebi Pintó ... ... ... ...
\03
1 12 719 787 825 864 877 889 961 9
""
l1à uGt.ldo .Brunner11, amb càrrega
. ,
68 manüest el plec de condicions per als J osep Maria Vldal ... •••
833 895 923 937 43 958 9
6'- d'una pesseta, del número 31,.249.
18'-: Mús•ca «Da Carnera». Rode tràuSit, cap a casaolaoca I. es- 994
!SS SOS
9
85
VI NT+l:>J.S li;UL
qUi. desitgin consltltar-lo.
Josep Marsà. ... ... ... ... ...
1'Ca -'U 1 d'Esquerra. Republlcana, saura Coma, Plano; Juli Jarque, nocales, vta Tarra,;ona.; el tt·ances cStSIS MIL
011 013 016 026 Oli3 09a 107 127 134
Vicenç G!bert ... ... ... ...
1'- Francesc Layret, 105 1 107. cltle d'una U; Ferran Pérez Prtó. violoncel.
d1 Okba», amb 22 passatgers de 010 041 047 0811 090 104
182 188 203 206 218 221 224 231 247
Jaume Peralba ... ... ... •
1'- pesseta, del número 34,22,.
18''30. Suplement de «La Parau·
171 2
1
trànsit carrc¡¡a genet'&l de tràns1t,
l38
17 2u:& 21!li 291 350 3;,7 4ao 432 4f>9 473
la», dt'dlcat a la Secció Infantil d&
220
230
274
28:t
287
30:~
32t
335
337
480
546
Sb'3
l111
li90
~a
6111
644
774
cap ~ Marsella: el suec ~». en 344 348 384 40ó 417 43'i 49!1 554 572
RA D I O BARCELONA. Rondalles,
Jla,!;t, oap a Valencm; el noruec «Ha.n- 579
658 730 753 796 844 ~ 889 '199 817 82:> 334 845 1147 860 862 870
contes. con.sels útils. etc. - Progra,.
u. en llast.. cap a Burnana; l'ell- 927 647
:>3
87'..!
879
902
948
962
979
983
995
9
958 980 985
ma del Radiooient. DISCOS a peucló
pany_,¡ «Ciudaa de Teuente», amb
SE.T MIL
\'IN'l'-1-QET M•L
de ~enyors SUbsc1iptors de RADIO
pass~tge 1 càrrega general, cap B 012 035 Otl6 095 117 13!i 177 22:> 234 01:l 029 O:ll OISII 104 139 157 174 193
BARCEl.ONA.
Lea eal.mes 1 escales.
237 271 274 2110 293 350 371 418 437 ! 227 2&8 3J8 ll6ó H4 4:.!0 442 443 4.'i6
19'40. «La Paraula», Emisstó de
VELA - El «Vllla de Calella.t, 460 557 558 564 595 604 605 621 632 46'..! 497 Mti 514 539 l;-!8 5Ò}4 557 587
dos quarts de vtUt de la tarda. In·
amb eitcLel, cap • Torrevteja; el 662 707 713 716 724 73\1 779 826 904 638 'i02 715 738 807 843 830 !130 963
L'E~JEMIC
formaci(¡ renernl. - Cotitzacions de
«Pons Martl», amn electes, cap a 9l5 922 946 977
007 !)58 970
monedes
Si hom havia cte jutjar d'un esMaò: el «Virgen Dolorosa», amb
VUIT MIL
VlNT-.1-VUll' MIL
19'45: «Actuallt.at de I'EstudJ de
tament per les mesure& legislat~
c:àm.>ga general, cap a Alcúdia; el 1 002 045 054 140 180 .86 263 281 297 012 042 0;,1 056 057 077 103 154 155
Jesuc"lst». Conferènctll per Joan ser.
ves que insptra.. nosaltres, el8 peI.Pepn.oll. amb etectes, cap a Vlna- I 300 305 307 314 316 32¡¡ 332 39~ 401 212 246 2;.,0 ~sa :;21 ~37 :!il4 41~ 415
rat, f::. ,J
riodistes, devem d'esser qualoom
roc»; 1 «Adela Villanueva», amb efec- 1 463 481 :1a 520 571 574 60~ 607 615 448 4¡¡8 464 4 4 419 507 61:> baa ~o
semblant als enemics públic1 nu1
tes. l'ap a Gandia; el «Cala Murta», 1709 722 723 738 758 759 920 925 964 f>62 604 616 631 652 664 773 811 824
Nl'I
merats, com els articles d'un
amb electes, cap a Palma; el «Cala 967 980
862 87~ 901 916 9511 979 998
20'15: «Cinc mmuts mutuallsteu.
pular ciutadà, fill del Pont d'ArLlamps», amb càrrega general, cap 1
NOU MIL
Secció e càrrec del Secretari Genementera.
a Alacant; l'«Ant.oma Acosta», amb 012 027 031 054 Oti.> 077 110 132 143
V!N'l-.1-NOU MiL
ral rte la «Federació de Mutualitat&
Ai.I:i quan men11s deu g!Ulitarerccll·s cap a Cartagenaú el «Ràpi- 1148 217 237 245 253 :J65 269 284 342 030 090 108 110 119 1611 :'.07 !l15 217
de (',.:\lalunya», Senyor Antooi Oliva
nos aquest senyor Salmon afortudo», omb efectes, cap a Alacant; el 1 357 379 392 414 436 437 458 46U 477 225 257 323 350 3ü0 3110 411 412 430
Oliva.
nat
autor
del
projecte
de
llet
IU
1T. 0oucepclón», amb electes, cap I 483 511 533 537 6'}4 33il 70ll 705 732 • 476 488 527 542 590 f>li:S 598 606 616
20'20: Programa de discos selectes.
Premsa
que
l~a tmgut la virtut de
a Vlnaroç; el <<Cala castell», amb I 839 873 960 999
712 715 752 761 784 76a 831 843 898
20'~:
<tE¡,;cursionisme». Emissió
sttuar-nos a tot¡¡ -tiru t trotan.sefect1~li cap a Gand.la; l'«Amparo»,
DEU MIL
900 932 942 962 96:> 9'1 2 999
dcdlcade en aquest ¡mportant esport
d'aquest c.:mtó ck la banicaàa.
t.mb efectes. cap a Alacant.
029 041 077 093 091 096 217 218 247
TRENTA 1\11L
en collaboractó arn bla «Federacló
sembla desprendre's de l'actttlld
I 267 282 323 378 37
39!> 402 440 441 001 018 051 119 18:1 21:1 ~9 314 387
d'Entitats ExcursiOnistes de Catalu·
de tot4 la Premsa -amb la na-•u:.c.ouKo." OE L'AERO- 451 461 523 539 573 ss 59'1 s2o 623 , 398 4a2 4.64 4ti6 473 5al 541 5M w1 tural exctpctó de El Debat+- <r~
nya» .
NAUTICA NAVAL
686 767 773 81~ 816 839 874 878 895 ó87 592 606 673 C96 734 741 '150 758
20'~5:
Notician des de la Reti»
ningU
no
està
conjonne
amb
le.s
Prooc<ient de Madnd no arrlbà 920 921 937 943 9!:.0 ~s:;
7=; 830 889 901 916 9~ 981
ció de «La Publlcitat».
elucubracions del legislador cedtsl'aVIó, aegut 1\l mat temps regnant.
,
ONZ.l!. Mn.
TRENTA•UN .MlL
20'55: Cotltzacions de mercadertel,
ta, al costat del qual DrQ()Ó dev4
Proc~ent de Stutgart amb escales 009 030 161 154 1511 167 20:1 276 285
rto s
valors i cotons.
un inofensiu collecciOniSta de ae208 ¡¡221 245
a OUiebra 1 Marsella, a les 14'33, 1 2~ 316 324 397 413 449 470 474 539 010 099 105 164
2<1 35 1 8 SSI
21'-: Senyals horaris de la cat&o
gells o .:osa anàloga. Tothom està
87 389
arribà 1 avió postal alemany «Jun- 1 573 581 59<1 632 ti!O 373 684 693 703 273 276 308
us 3
83 370
dral. - Servei Meteorològic de la Geo
contra .:l propecte del ~enyor Sal465 4 1 483 499 504 509
ters» llmb correu. mercaderies i tres 747 764 788 847 923 ll2ï 946 9{8 952 399
ó70 433
s
5 9 631 660 678 680 682 696 710
neralltat de Catalunya.
mon. Però ez senvor Salmon ..a.
p asssl.gers.
967
'lTl 788 795 82:1 1128 113.5 841 844 898
guanta ferm contra tothom. No és
21'05. Orquestra de RADIO BARPr()(·eoent de Ber1J.n, amb escales
D0'.1.'~E MIL
912 936 950 953 963
estran11. El salm.é és un peí:c que
CKLONA
a stul!(art 1 Marsella, a les 11'48, 032 ou osa U58 088 «.'911 125 154 164
TRENTA-OOS MIL
te la caracteristica especial de
21'40 Pro¡rama de d1Seoo.
ba pa&.at per Ui DOSI.ra CIUtat, amb 169 lH 181 218 231) l 2'0 331 358 388 055 144 161 180 201 206 214 226 229
nedar contra el corrent. 1 Q!Uln A 1.. orauanee anglelea a'etU, actualment, treballant amb tota activitat
rumb oevilia-LarlloChe. l'av1ó postal 460 462 478 490 506 510 5~ 524 574
•
22'05:
«La Paraula». Emwió dl
algú que sap nedar contra el cor- en la construcciO de nous destructora I vaixella. - Les drassanes de Cowea les deu 1 clnc del vespre. Di.rectamen•
aleman~ uJu..mer:;», amb correu, cnp 5'16 603 605 &:sl 676 682 6&1 697 703 254 258 283 289 366 03 437 481 494
496
002
503
513
533
554
rent
s'enfila
dalt
d'un
ministeri
580
584
23
(Anglaterra),
amb doa dntruotora gaire~ acabats 1 dos méa qua comenc:en dea de Madrid. Sess1ó de Corts.
599
a Amenca de! l:)ud.
7
774 784 SO_. 823 847 849 872 899 629 653 678 660 699 722 741 754 773
pot donar molta feina. Sobretot
Sortl a lc:> 11 1 ttVló postal alemany 1913 934 96'1
828 848 857 1100 935 IM6
• construir
22'20 Prugmm asetmana.l cFordto
si lla entrat al riu per a criar f
cJuntcert. U·Aml>4•· cap a Stut¡art,
TRET¿.E I\1lL
TRENTA-TR.k;::; MIL
(Exp1·css-Foto.)
que serè r etransmes per les e~
pondre com el salm.é pròpiament
amb ellC.-al.ea a MIU'Sella., i Ginebra, 031 {)44 1a1 158 170 17. 19li 211 222
[)
~
res •Je Uruon Radio Madr1d, Valen•
033 043
061 07
dit.
155 209
amb curreu. mercadenes i set pas- 344 346 378 382 394 396 397 415 437 245 275 04
405 443 448 082
526 576
594 222
607
cia. SevUla. San sebastian i Sant!J.De
fet
el
projecte
del
senror
saLgers.
1458 550 637 685 727 752 773 810 812 623 642 648 672 726 739 740 763 769
competència entaulada entre l'au- go de CompusLeta.
Salmon obre un tnterroga11t, en
Cap "' M.adna uo na sortit l'avió 819 826 817 864 873 891 920 946 962 792 806 814 824 830 832 852 870 899
toritat judlctal i la militar a.mb
equiparar els periodistes, pel trao23'20: Programa de diSCOS.
deguL a! ma1 t.emps.
CATORZE MIL
942 944 952 956 959 971 976 979 987
motiu del Prooesaament del senyor
te que ens resena, als corruptors
Cap a Marseuu tampoc no ha 048 099 110 14:> 163 174 208 219 22'.1
24'-: «La Paraulall. EmiSSió dl
993 999
Abel
Velilla
en
el
sent.it
que
sede menors o aif rebentador' de
eortit l'avió degut al mal temps.
265 272 317 341 346 376 3!19 438 463
les t\otzE de la nlt. Darreres Ull~
TREN'l'A-QUATR€ MIL
gueiXI actuant l'autoritat militar,
pisos, àdhuc t que el Codt penal
546 óf>O 565 675 007 010 012 017 020 021 053 060 101
maclons.
481
482
501
528
544
El jll.lljat número 11 d'aquesta ciulSAl:l~ tli:RONAVAL
és molt més benèvol amb aquests
5 717 721 733 102 113 152 156 239 276 312 328 341
FI DE L'EMISSIO
tat
qu.tema
la
causa
la
PI\SSar~.
t>roct:O.ent de Roma, amb escales 581 590 592 611 613 6 1
que el projecte amb nosaltres. ¿1
El Deganat dels jutjats de Prim~
per
tanc..
a
l'autontat
mUltar.
a G~nova l .Marsella. a. l€$ 10'30, m~mmm~ru~~~mm•~m~599~
si Zil resposta Jos que l'Enemtc Pú- ra Tnstàncla, ha rebut del Tribunal
960 963
638 654 670 690 704 777 792 817
arnbà 1 ruaroa v1o pu¡;taJ I tallA esa- 901 924 933QUINZE
Supr~m la resolució de l'esmentat
blic és el sen11or Salmon?
MIL
852
853 863 948 959 963 970
boya l ·Ontla». amb correu. merca- 026 038 100 120 149 159 193 204 213
J. M. FRANCES
org:mlsme segons la qual resolt la
Progratna per a avui, clijolll
der!~ 1 tres pH.'>Siltgers.
266 284 290 291 359 381 382 385 423 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I
12'-: ouertura. senyals norar!A
Sort.l a lea ll'JU. 1 WdrOOV1Ó pos- 455 475 480 488 513 569 589 624 628
mu.slèu vanaaa en discos.
tal . tallo\ «l:illboya t-onde», cap a 630 650 652 667 723 768 791 793 811
12"JO: Fragments de Sarsueles.
Roma, amb escales a Marsella 1 Gè- 819 822 838 863 874 898
Una. U.uga expenènc1a en assump.
14'-: M~ca escollida.
nova amb correu. mercadertes I dos
tes financers l monetaris, fa que
SE'lL..t; •. al.o
14':~0. F1 de I'EmlSSló.
passatgers
sempre eus assabentem amb satlstac021 049 063 06b 016 103 110 l41 140
19 -. Obertura, senyals norarlJ.
ció de tota llOLicta <i'adqulskió d'un
147 152 161 194 196 28b 2611 336 342
&t:.ü.OUl,UM
OE
L'AIR- 344 384 412 417 428 4ti2 b03 aOl 509
luunoble per una Societat Assc¡ura- muslcu var111da e11 disCOS.
19~.iO: El rusc del Radiooient.
.t<'l-tAN<..:E
513 524 536 tna 63:> 645 6aa titlli 674
dora, degut a creure que la Pl'OPIE'tllt
20'-· Co1Jtzac1ons
•
Procrocnt de rolósa, a les 8'49, 703 720 749 772 785 787 822 8b3 936
urbana no pot sofnr nta1 les Vlci.;..
20'05: Musica varmda en dlsco;.
arnbà l'avtó pustal francès, amb 961 784
situds que mt"nacen les ln~rstons de
21'-: N<ltlctes locals l servei Jr(.correu mercadenes i dos passat.U.l&:il<:'l' MlL
valors <àdhuc els de l'Estat) amb
gers.
et069 149 169 213 2;,6 296 317 a20 344
penlls tan greus com les cnsls moot." teoro!òg1c.
21'1[), Emissió de ValSOS dl: dlV
t>tuet:<!eut Clt: M<u1;cl.la, a tes 8'49, 347 313 391 40'/ 4H 478 549 551 óó9
tàries que, en un mon1ent donat. ban
1
arribà I av16 postal francès, amb cor- 561 602 679 717 740 768 793 847 912
dJ
redwt. al no res monedes que hom sos estils
i
22'15, Notleles de Premsa des
reu. mt:rcadenes l passatgers.
924 926 936 97~
crcta invulnerables.
Procedent de Va.sabl.aoca, amb esDlV UIT MIL
Les entitats de catiUlter ecooóml· Maano.
2'30: Jazz.
calCS ll H.abat, Tà.uger I Alacant, a 024 U26 078 080 .1.7:3 lrti 188 269 2'78
co-soctal, el capital de les qua1a r~
i
23'-· FI de l'Emü;Sió.
les 12'30 lll'nba 1'av1ó postal fran- J69 407 411 4:ill 448 484 4W -.13 [55
presenta un be del comü. especiatecs, ramt correu mercaderies l qua- 558 583 593 600 636 642 669 611 682
ment en tro.ctnr-se de Mutualltat.s
~ara
d'Assegurances, han d't1Mar Stmpre
tre passu"*'er:;.
· 710 714 759 827 857 858 881 003 994
Pr~eut ac Parts. a les 13'30,
DiNOU MIL
a cobert de totes les oventuahtats
nrn'Ja el tr1motor postal francès 001 015 016 032 oGJ 100 12:1 125 131
pollUques 1 cont.lngéncjes de l't\81o.
cW .bal!l\lt amb tres passatgers l 140 143 161 179 281 283 :l81 4'.l3 391
Per aLxò ens plau fer-nos re&$Ò
el 'le!l eQUIP
d c la noticia que ens artilla de cMu412 4:ll 423 430 4DO 517 565 5110 5811
Sort.l a 1es 12'41, l'avió postal 606 642 668 6a:J 6V9 70:1 706 110 727
tun General dc Scguros», la qual ens
que foU
fran"l'.-, cap a Màrsella, amb corres- 7G1 768 716 797 805 859 863 960 983
assabenta que, per a I~ lntta.l:lació
Hom dlu que J<)S(p Clotet.
t
ponr:lcneia. n1eread~nes I tres passatde tes ~:aves of1ctn•:s 1 dispensariS de
detll\iUt
com
a
suposat
comP~
ge~
laB seves a¡èocle:s, ae&Qa d'adqutrlt
&ru. a les l:l'41, l'aVió postal !nm- cès cap a Casablanca amb escales
\In grau immoble a Corunya, carrer en la tuga dels ex:.:tgents de ~.-.\ a
Ges cup a Ma.rseUa. amb correu. a A.la~t. Tiul¡er i Rabat, amb
Juaoa de Vega, 18 f 20, t un altre senyor Crc.!pi 1 Balada. ~
i
correu. mercaderlea l dos passatmurcnaenea 1 SIS po.ssatgers.
a BllbBo, car((!¡' Lioondt'ido P<Wl, I. disposlcló de l'autorit~t JudiCial·
es~ .rer
gers.
::,urt.t. a les 12'41, l'aV10
Ttullbé tenlln noticia que estan
La 6êVà tnnocência en nqu t dt'Sortt. a le& 13 '~. l'avió ~1 uantrun,.ès cap ~ 1\J.usella, am cborretL
molt nvança~tcs obres d'h:\IJllltiU
t::unen
<:ea cW1lbaultlt, cap a Madrid, amb
merro.aertea 1 trea passatgers.;
per a igual objecte el p:\lau quo fil ha qtll Ciat pero comP1e
M
§J
Si';
l
I3i
l
·I
·l
#ll?(·l
:1 tj: ff~ W
I
So,.t l n les 9'08. l'a\•ió postal fran· tr&; passatgers 1 el seu equlp.
POò lldQUiri a M:!.rirld AlrolR 6'1
mnsrnHI.

Segon premi, núm. 37.834, premiat amb 70.000 pessetes

Tercer premi, núm. 23.862, premiat amb 50.000 pessetes

5'80 a 11 ptes. gram

Quart premi, núm. 4.847, premiat amb 15.000 pessetes
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L'ACTIVITAT NAVAL DE LA GRAN BRETANYA

PUBLIC

po-l

El SUMARI CONTRA El SE·
NYOR VELILLA TORNA ALA
JURISDICCIO MILITAR

8331

Emissió Ràdio Badalona

Les reserves de les Societats
d'Assegurances

El dolor
: e velleix

;¡ més petit sofriment es reTaecteix

posw

en el rostre. El dolor hi marca
els seus senyals, desfigura la
més jovenívola i fa que semblí
més vella. Afortunadament, per a
· lliurar-nos de tots els dolors, de
cap, de queixals, neuràlgies, etc.,
ni ha la CAFIASPIRINA. Amb 1 ó 2
tauletes n'hi ha prou per a acabar,
en pocs moments, amb la sofrença per a retornar-nos el benestar
i optimisme

De la fuga de doS
condemnats

I

ffi

(;afla~pirina
r. ·xa

¡

En cap llar catalana no ha de mancar

la humèlllllat

ENOAES, 12 DE NOVEMBRE DEL 1nl

•

LES LLETRES

MISCEL·LANIA

•

Ullftl-HIH~O~ ~MUR~IRI ~f ll M~Rl ~f Iltnm

•

Les oficines dels J ocs Florals de "'

Barcelona han quedat instaBades definitivament a la Casa l'Ardiaca,
Arxiu de la Ciutat, del carrer de
Santa Llúcia.
Aix1. mateix, la bústia per P. dipoaltar les composicions que concorrin
als J ocs Florals d'enguany, és la de
l'esmentada casa, la qual és a la
porta d 'entrada al dit carrer de Santa Llúcia.
-s'ha publicat el número 6 de la
revista valmctana eLa. Republlca de
les Lletres», que correspon al trimestre octubr~esembre. E:n el número
que citem es pot apreciar una major
aelecctó en els originals 1 una interessant tessonància. dèls IS!>ments
que vivim, ~ ~~ t~dica sola1nent
llegir el 5egiient s~i :
Blasme de la guerra. Invocació &
la pau. - cCentenarl de la fundació
del Pals Valencià», per Adolt Piz.cueta. - cPau 1 !rllternitat entre
tots els pobles de la terru, per Joaquim cases-carbó. - cEl poeta Miquel Duran de València», per Eduard
Martínez i Ferrando. - cEls primers
versos, per Miquel Duran de València. - cEs perdrà el folklore?», per
Enric Navarro i Borràs. - «.Els serafins del cementeri noU», per Mart!
Martell. - «Poemes proletariS», per
Pla 1 Beltran. - «Tàctiques històriques i dinaSties nacionals)), per Salvador Donderis. - «Paradisos de papen, per Enric Valor 1 Vives. - Dlversa.
-Ha estat posat a la venda el número doble (40 1 41) de cCriterlón»,
prestigiosa revista filosòfica, que
constitueiX l'homenatge al seu fundador, P. Miquel d'Esplugues. Conté un
selecte 1 escolllt su.m.art.

LES COMARQUES
.;;:;:

TARRAGONA

:::e:

1

I

OLOT

•

se•

REUS

EL DARRER PLE .MUNIClPAL : :
NOTES DIVERSES
CONSTITUCIO D'UN SINDI~AT LA QUESTIO DE LES AlGUES I
El president de la J unta del Pa·
AGRICOLA : UNA CARTA DOS- LA PISCINA •. LES J OVENTUTS
SORIO I GALLARDO : DIVERSES D'ESQUERRA Ï ELS PRESOS DE tronat de l'Institut de Puericultura
P UERTO DE SANTA MABIA I s'h.!. adreçat a l'Ajuntament dema.NOTES LOCALS
nant que U sigut abonat el 50 per
CARTAGENA :: NOVA JUNTA
Sinel
const.ituit
s'ha
Darrerament
100 do la subvenció que té assignaEl darrer Ple municipal celebrat
dicat Agrícola de Tarragona, que
tal dia com ahir - calendari
anar a l'estable a fer enganxar els
i qoo no li ha estat aatlsfeta a
da
descendeiX de l'antiga Societat Agri- per l'Ajuntament ha estat mancat comptar del primer de gener del
En_ féu, justos, vint-i-cinc anys
cavalls i s'entrebanca en 111- fosca 1
altra
t>stat
ha
No
interes.
tot
de
dedi~arà
es
qual
el
Pagesos,
de
cola
rus Tolstoi moria a l'estació perduda
en el fang, 1 cau, 1 amb això li cau
al cooperativisme entre els agncul- cosa que una digna continuació d& 1935.
q~.:Stapovo. «En aquell mo~ent ~
també el casquet de llana que por-Ha estat nomenat mestre-rellot.
d. un buit immens en el mon», diu
totes aquelles sess1ons d'estèril xerra- ger de l'Escola de Treball d'aquesta
tors.
tava habitu¡¡Jment al cap, 1 quan la
teu cronista. Immensa, en ef ecte• era I
Es nomenà advocat assessor al meca a les que tan habituats ens ciutat, l'Industrial del ram senyor
seva filla se n'adona, tem que no li
diputat del Parlament Català senyor tenen els reguiors lliguers, carlms 1 Manuel Rovira, al qual amb aquest
un pèrdua, per a la humanitat, de la.
hagi passat alguna cosa 1 Tolstoi li
radicals. El més dolorós, però, és que motiu ens plau de felicitar.
la sona Vlva- tan viva! -d'aquell ¡
Manuel Galés.
dm que no és res i la seva. filla surt
per t.rilJ.rCa antic». Al cap de vint-iCal fer remarcar com a nota mentre aquesta xerrameca. continua,
a cercar un altre casquet... I marxen
-Ha sortit el número correspo.
almpàtica que s'acordà ajudar a la no es fa res de profit a la població nent al mes de setembre de la re-: c anYS, però, ~ la.. persona. és mo~
camins enllà, amb un criat a ca vall
familla d'un company fa poc tras- 1 tota la vida municipal està para- vista rComerç 1 Indústria» que edita
ta l'obra és mes v1va que mal, es
que !Bumina e~ carni amb una
passat, i l'haver-se nomenat un equip lltzada.
~rna. Havien de passar moltes cotorxa. S'atura al convent on Ja
la Cambra de Comerç d'aquesta
-El nostre Ajuntament, lliguero- ciutat.
que voluntàriament atendrà els seus
a R(lsS.ia. després de la mort de
seva germana és monja. Però no s'hi
l'esport,
de
aferrissat
enerruc
carll,
prestar
puguin
no
que
Els
cultius.
Tolstoí. canvis socials i polltics, que
sent segur. Vol fugir lluny, ben lluny,
-Aquests últims dies a'han regüs.
aquest a jut material el prestaran en la netedat 1 la higiene, se n'ha em- trat bastants robatoris a diversea
han trasbalsat de socarre! el que
de la seva. dona, de la seva mansió
tou tmperi dels tsars. Però la figura
pescat una altra per tal de dificultar cases de camp del nostre t.erme.
metàlllc.
senyorial d'Iasnaia·Políana. En aquest
- Ha estat molt mal vist per l'opi- 111 construcció de la Piscina-Estadi
uegendàna, de tan grandiosa, del gemoment, més que mai, és el pelegrí
-La Comissió de Govern de l'A·
nió popular el nou contracte que que hi ha en projecte. El Comitè pro juntament gestor, ha acordat proni de I.asnaia-Poliana no .ha fet més
que veu en ell Gorki («Records sobre
amb
comptat
havia
Piscina-Estadi
la
efectuat
ha
Canadenca
la
amb
que créixer. Més que 8.1Xò ha fet
Tolstoi, Txekhov 1 Andrele~). «Tolscedir a la lnstaHació d 'una esta~
Gestora Municipal per un període l'aigua que surt de la deu anomena- telefònica al domicili del senyor c&l'elllpenta de la seva obra extensa: ha
toi em fa pensar en aqueiXos peleda «Els bullidors», per tal de dotar pità. de la Guàrdia civil.
!et péixer en la repUblica dels
de deu anys.
grins que viuen durant tota la seva
Hom !a remarcar que la gosadia la pisCina d'aquest element. Però els
viets novellistes que, com Xolokhov,
vida recorrent, amb el bastó a la
-Ens diuen que en les obres quo
de la Gestora passa de la mesura, senyors de la majoria consistorial. s'estan realitzant als baixos de l'Insprovenen directament del seu realismà, milers de llegues, d'un monestir
d'obstrucció,
obra
llur
continuen
que
la
segons
que,
compte
en
té
es
81
IIlB artistic. 1 .la seva obra, que ja
a l'altre, de reliqUia. en rellquia, hortitut Policlinic Municipal per tal
era conegudissima en el seu temps,
llei vigent les gestores no poden volen emprar l'aigua d'aquest ma- d'instaRar-hi el Dispensari Mèdlo.
riblement solitaris, estranys a tot i a
la
amb
empalmar-la
a
per
nantial
contracte.
cap
efectuar
LLEO TOLSTOI
ba. arribat a tots els àmbits de lai
tothom. El món no s'ha fet per a eUs,
s'han descobert diversos calabosSOS
.
- Sba vist la causa per jurats que assorteix la població, pretextant 1 galeries subterràmes que llom suterra ja Slgul en la seva forma docmi Déu tampoc». Li resen per cos~a. que l'emparenta a Gandhi, pagés Novikov, amic seu: cMlquel tum; però en secret l'odien. ¿Per
contra Jaume Ripoll, acusat d1n- l'escassetat que d'aquest element hi poaa que s'UtUitza,·en en temps que
l 10 en les seves grans noveaes edi- Petròvltx, a propòsit del que us vru.g què els obliga anar d'un costat a
cendi a les oficines de la Ooopera- ba a Olot. Si bé, diss:ortadament, és l'esmentat edlllcl er.\ convent de
tiva Elèctrica, fet que aP8$sionà massa certa aquesta insuficiència Sant Joan.
t deS en tots els Idiomes 1 adapia.des, dir abans de la vostra partida, he l'altre de la terra? Per què? ...»
~b més o menys d'encert, al el- de !er·vos un prec: En el cas que, Pel cami, Tolstoi cau seriosament
d"aigua per a les necessitats de la
molt l'oplnló pública.
Sl bé com a predicador d'un efectivament, vingués a casa vostra,
població, resulta curiós que hagm
.nred.lcjurat
el
deliberat
Havent
En el tren qu~ viatja aviat
pensat amb la que anava destinada
o1
fJ.SCal
el
nl
d'inculpabilitat,
te
n:lstiani~me les seves idees no ¿no em podneu trobar al poble una malalt.
Aviat apareixerà :
corre la nova que Tolstoi és un
l'acusador privat no es donaren per a !a Piscina, tota. vegada q•Je el ca~ prosperat,' són aquestes idees cisba» qualsevulla ben petita, però iso- dels
i que està malalt.
passatgers
satisfets 1 aquests aconseguiren que vlill de batalla del elements reacctoNOTES DIVERSE~
< e ja apunten en els diaris 1 es- lada 1 calenta, per tal que no us Tot seguit cessa el batibull Tot de
El asesinato de Sirval
es reVlSés la causa per nou jurat. naris d'Olot enemics acèrrims de la
c~~s de la seva primera jovenesa) ~o;esti a vós i a la vostra. f~la, cares
L'eufòria del nostre Ajuntament
s'acosten al seu compartiment,
- Augmenta l'entusUlSDle per ob- piscina, er11 ' precisament, no fa gai- gestor sobrepassa de molt a la delS
les que donen el sent'~ de definitiva swo el mfnlm de temps possible? plenes de curiositat.
seqular amb una festa popular als re la insuficiència del manantial radicals abans de l'ensopegada amb
desa a la seva obra i a la seva Us previnc, a més, que si he de teLa seva fllla Alexandra té feina a
jugadors del Tarragona F. C., que cÉls bullldors)) per a les necessitats el «straperlo», d'Strauss; amb la dèi que és a fi de comptes la legraftar, no signaré amb el :.neu
obtingueren el titol de campions de de la piscina. Però ara resulta que ria d'arranjar-ho tot anunen connom, sinó amb el de T. Nicolaiev. fer·les enretirar. Per fi, donada la
'
v a obra sup;ema.
Esperaré la vostra resposta. Amical gravetat del malalt, decideixen bai• • •
sev
l'aigua que no era suficient per a tractes que no fineiXen fins a l'~
futbol del seu grup.
xar a l'estació d'un poblet. La nova
- Davant el fet d'haver·se .notat una piscina (les necessitats de la 1937, perquè els carrers de Sitgel
I el senüt, com si diguéssim le retoc enca.1xada. Lleó TolstoL
irregularitats en la recaptaCió de qual totnom sap on arriben) serà en el proper estiu puguin lluir ~
Us prego de no dir res a ningú de s'ha escampat 1 tothom corre a ofe!lnal, d'aquesta vida, el dóna la seva
p er
rir-se. «Amb tanta gent que sofreix
contribucions de la zona de Mont. prou per a posar remei a l'escassetat lllumlnacló nova de trinca. Segona
fugida de Iasnala-Poliana 1 la seva tot això.»
i necessita ajut, ¿per què vosaltres
blanc, ha estat suspès el recapta- d'aigu de la població.
•••
mort en una vulgar sala d'espera
Eduardo Ortega y Gasset dor d'aquella zona senyor Esp!nard. Els 11lectors forans que no han es- les nostres noticies el disSabte prol)o
només us recordeu de Lleó Tolstol ?.t,
El simple relat dels moments que di.l als seus !amillars. I la mort, que
d'estació de ferrocarril. Són conegu.
passat fou signat un contracte amb
- La . visita que ha efectuat a- tat mal a Olot, diran que primer és la oompanyia. R. F., de l'Ebre, la
des les seves diverses temptatives de precediren la partença, fet per la no li era desconeguda, que l'havia.
pisuna
pas
no
que
públic
servei
un
comisel
B~elona
a
dies
quests
fugida. El seu sofrir per la manca seva filla predilecta, Alexandra (A. sentida fins 1 tot en la plenitud de Ja
duració del qual fineix a l'any 1~,
sari de la Generalitat, hom el re- cina, de la qual ens podem més o tu.eu·vos-hl bé, a l'any 1945, o siiUl
d'acord entre les seves idees i l'am- Tolstol. eLa. meva vida amb el méu seva puixança. arriba a la n. No
podria
que
això
Però
laciona maliciosament amb la con- menys passar.
bient familiar que el voltava i, sobre- pare») és d 'una cruesa tràgica que com ell l'hauria volguda (un dia, parper deu anys. Les condicions de dit
jum1nació dels nomenaments que es ésser cert en una població sltunda contracte ningú les coneix ja qu.
tot, amb la seva dona. D'aquesta fu- fa venir caltreds. Tolstol s'aixeca a lant amb un amic, deia que li haurta
puguin fer a Catalunya amb motiu al mig d'un erm no ho és en el cas fins a la data no ba estat aprovu
gida, però, de novembre del 1910, no la nit, tot temerós, t. sigilosament, abellit de morir com Sòcrates) però
d 'Olot on l'aigua abunda d'una ma- pel Consistori, no essent doncs, en·
del nou governador general.
tindria temps de desdir-se'n. La avisa la seva filla i l'amiga d'aquesta s1 d'una manera més significativa.
- El senyor Angel Ossorio i Ga- nera 'privilegiada. No senyors, noi cara públic, tenen cura els nostre4
perquè preparin el necessari pel viat.
mort l'att1lpar1a pel carni.
SOPAR D'HOMENATGE A llardo, amb carta que ha tramès &1 Havia d'ésser aquesta precisament! brillantfssims gestors, de fer-ho amb
El 24 d'octubre havla escrit ja al ge; 1 el gran vell surt a fora. per
Josep SOL
Però la piscina es farà., malgrat
lUARTI cDlart de Tarragona», es suma a la
L'ESOULT O R
molt dE' secret perquè ningú no tf
campanya que sostenien les esquer- tot Malgrat els escrúpols de certa n'assabentés, 1 és tant l'interès q~
LLAURADO
resclosida,
moral
d'una
nom
en
ge~t
de
dignificació
pro
tarragonines
res
Amb motiu de l'exposició a la Sahan tingut en guardar el secret que
çats amb el tema que toca. La seva precedeix el llibre, fixa la. poalcló de
les presons i principalment de la del malgrat les traves que els seus coeprimfilada exposició de fets - ama- l'autor en aquests problemes. No és la Parés de l'escultor Mart! Llaura- Pretori d'August, que és una ver-- mies li han posat 1 puguin posar-li fins har invertit el procediment,
sigui que primer han signat el connida. però, amb judicis prudents 1
la seva una visió marxis- dó, se 11 oferirà un sopar d'homenat. gony& per als tarragonins.
encara, la Pisclna-Esta.Qi aviat serà tracte i després l'aprovarà el c<no
ELS PRIMERS MOVIMENTS imparcials - abasta l'etapa embrio- certament
ta, però tampoc no és reaccionària. ge avul divendres, dia 22, a les nou
un fet, gràcies a la meritòria i incan- sistori. Voldrtem saber si la llei emnària de l'obrerisme revolucionari, Es liberal i palesa un excel:lent des!¡
SOCIALS A CATALUNYA entre
sable tasca que du a terme el CO. para el procediment.
de la nlt a Casa Llibre.
el 1831 1 el 1854, època en què i una preparació poc comuna.
mitè nomenat a l'efecte, mereiXedor
En saber la nova tot el poble n'ba
Preu del tiquet, Ui pessetes. T1per JOSEP M,& V ILA la classe, organitzada en nucli comBenvingut sigui aquest Interessant
Lleida, 21 (per telèfon>. - Prop de per l'obra que ja porta realitzada, protestat i en protesta l fins e1
(Barcelona, 1935) batiu. semblà e.dopur una actitud estudi retrospectiu que ve a acom- quets e. Casa Parés 1 al Cireol Artisla Comissaria de la Generalitat ha dels millors elogis.
parla d'un recurs d'alçada per part
La. intensitat que de dia en dia passiva que no l'ha de deixar fins pletar la nostra història nacional, tlc.
estat atropellat, per l'automòbll nú- -Dies enrera, els entusiastes mem- del Foment. Per a avui no em parles darreries d el segle.
romania.
ara
fins
que
zona
una
en
mero 55.587 de la Matricula de Bar- bres de la Joventut d'ESquerra Repu- lem més quan tinguem dades su1lCom a curiositat literària fan de fosca.
prenen arreu del món les lluites socelona, el vei Pau Esteve Florensa, de blicana de Catalunya enviaren als cients coneixem a fons l'assumpte
cials, especificament obreres, aconse- molt bon llegir la majoria dels doF.
67 anys, el qual habita a la torre mustres empresonats de Puerto de
llen la coovivència de conèiXer-ne els cuments oficials que el senyor Vilà
l'extensió que el
cSlerra.t. Conduït al dispensari mu- Santa Maria 1 cartagena una e!u- ja parlarem amb1 sinó
antecedents 1 estudiar-ne l'eclosió, no exhuma, en l'estll 1 les imatges dels
anem eq\Jl..
tema requereix,
ti
te
·
hl
sempre una 1 la mateixa a tots els
ferides
diverses
de
C'Jrat
!ou
nicipal
siVllo salutació redactada amb aquests vocat3 la situació greu de les fi¡..
ve1eu es reo països. NI a tots els pobles no s'ha quals dir1eu que
l'H~ termes:
a
ingressà
després
cara;
la
a
pada l'època en què varen dictar·se.
nances municipals, ha in!luït en
pita!. El xofer de l'automòbll ha. esSe'ns !a simpàtic, en tot moment,
produït l'enfrontament de l'assalariat
En els exàmen; de juny, un alum«Des d'aquesta terra que tant es- gran manera perquè els senyors gesè 1 to
amb l'amo d'una manera sincrònica
tat denunciat a la Comissaria de la timem tots, us enviem la nostra més
rn: dels darrers cursos de Dret, tintors es decidissin a signar la reni el redreçament no ha revestit idèn- l'esperit liberal amb qu 'au r enemocionada 1 fervorosa salutació, novac!é del que no tlnia fins l'BJll
toca la seva obra. En el traçat d'a- gué la trista sc. t d'ésser suspès a
CLOTILDE I ALEXANDRE Generalitat.
questa ens trobarem sovint amb totes les lU!signatures. El noi, abans
Uques particularitats.
oficialment
declarada
estat
Ha
més
àra
rsperit,
nostre
el
que
puix
uMUSICA
A
SAKHAROFF
l'existència de la verola al bestiar del que mai, us acompanya i té neces- 1937. <Sembla que la ballarem).
A Catalunya - on com tots sabem aquest liberalisme ben definit. Entre de tornar al poble, trameté a la seva
DA OAMERAl>
-El proppassat dissabte es 1'llo
les forces socials es troben mobllit- moltes, és digna d'ésser llegida la mare <-l telegrama segUent: cSuspès
terme munlcipal de Juncosa de les sitat de proclrunar que res no podrà
morejà que l'alcalde gestor havia
L'Associació de Música «Da Ca- G1l.rrigues.
zades i en peu de euerra des de fa pàgina 194, on, parlant del general a totes; prepara. el pare». La resposabatre la nostra !e en els ideals que
molts anys - aquest fenomen col- cpopulachero)) Ramon de la Rocha, ta rebuda tou: «Pare preparat; ara, mera)) té anunciada la vinguda, du- Aquesta tarda ha mort. mentre amb tanta fermesa haveu defensat, preS(>ntat la dlmissió, cosa que no
s'ha confirmat Llàstima pels po.
rant la present temporada, d'artis- treballava a l'Alcaldia, el pare dels
lectiu arrenca ja de l'any 1831, en el qual, després de prendre partit pels prepara•t tU».
dels alts destins de Catalunya bres, perquè de confirmar-se hauria
tes com Fritz Kelsier, viollnlsta; An- nostres estimats amics els germans 1endepro
començar d 'ésser plantejades .pels fabri.cants 1 acorralar 1 perseguir els
la República.
pogut esmerçar el temps en protlb
obrers les primeres reivindicac1o~. obrers, va esponjar-se quan les seves
toni Brossa, viollnlsta. català.; Lotte Xuriguera. A la !amllla Xuriguera
•••
Per la Joventut d'Esquerra Repu- seu, ja que segons el cBaluart», fil
Entre nosaltres va actuar de reactn~, . victimes l'anomenaren cpadre y proLehmann, gran intèrpret del clied.t; expressem, per aquesta pèrdua irreblicana, Josep RoVira, Joaquim Casprincipalment, l'aparició del maqu1- tector»
En un cinema de barriada que ca.- Marian Anderson, cantatriu negra; parable, el testimoniatge del nostre tanys, Josep Juanola, Joaquim Mar- el pare de tots ells i d'ençà que 61
.
···
nlsme amb el seu reflex immediat
alcalde no s'en pot peocupar. Tan
L'enterrament,
condol
sentit
més
Ivalencià;
pianista
Querol,
Leopold
Sibèria,
petita
una
esdecé
hivern
a
<
tinez, Pere Trladú, Francesc Bartri- bé que hauria vingut ara que s·..
-«El general La Rochalll.- escnu
de disminució de braços, complicat
sabelle Marti..COlin, pianista; Pierre que serà civil, tindrà lloc divendres, nas.»
apartament
'
l
determina
cosa
qual
la
satumilitar
un
era
~ilà
M.
J.
pad'alguns
abusiva
l'actitud
per
propen eleccions.
tarda,
trons que exigien tiratges exagerats rat de disc1pllna de caserna. Volia es- del públic, l'empressart previsar va Fournier, violoncel:lista francès, etc. a dos quarts de quatre de ladel
Aquesta lletra fou degudament
-Els de la Unió Democràtica <?);
dosortirà
fúnebre
comitiva
la
1
ja
que
noms,
d'aquests
costat
Al
«Molt
deia:
que
cartell
un
col-locar
a les peces. L'any 35, el de la crema ser eu, sempre ell, nom~s ell;
contestada de la manera següent pels estan que truen foc. Un dels seua
Comandel
carrer
finat,
del
mlcUi
temuna
constitueixen
sols
ells
per
central».
calefa.cctó
aviat,
de convents es pot dir que va ésser guiar la vtda dels subordinats, fin3
Wustres empresonats:
membres, el senyor Julià, primer u;.
Efectivament, hom ha installat al porada brillantisslma, l'Associació de dant Magent, ~. 2on.
el pòrtic o!~rt a la violència amb la 1 tot en els detalls elementals de
cJoventuts d 'Esquerra. Republica- oent d'Alcàlde 1 un dels dos senyon
proaltres
té
camera:.t
cDa.
M\15ica
crema de la fàbrica Bonaplata 1 la convivència; actuar de pare, no en el centre mateix è :: la sala d'espectana d'Olot. Estimats amics: En nom repri!Selltants del senyor Fradera a
repressió que va se¡uir-la. Abans, els sentit tutelar, d'orientació, qu~ avui ,¡ s una modesta estujeta de petroli. jectes de gran Importància.
deis meus companys 1 en el propi us l'Ajuntament gestor, va tenir la pen.
També podrem veure «Els Sakhatreballadors s'havien limitat a recla.- ens és donat com a expressió d afecte
adreço una efusiva salutació, amb un sada d 'anar-se'n a Montserrat <amb
•• •
roff que actuaran aviat a Barcelona
mae1ons teòricament ateses. Però la sinó en el de la pàtria potestat romaGirona, 21. - Ahir va tenir lloc crit de Visca Catalunya!
les dt>speses pagades), el dia de la
insistència. dels fabricants a no com- na, en el del dret absolut. I ésser
exclusivament per a l'Associació de a l'Ateneu de Girona la inauguraVostre, Lluls Companys.»
A nosaltres no ens eecarlinada
Sorpr~s en una llotja de teatre:
pUr els laudes dictats pels organls· obeït sense recança. El seu fdol JO;
Música cDa. Camera:.t.
ció d'una admirable Exposició del
«Penal de Cartagena. Estimats tranya Per alguna cosa U digui
-Per qu~ mires amb els binocles
mes arbitrals aixi com la resistència el seu enter!, cordeno Y mandoJ.
d'Esquerra
Joventuts
les
de
amics
Sarabia
Rafael
pintor
conegut
un conseller d'esquerra en ple conNo són doncs cosa d'avui els con• 4 l'inrevés?
a reconèixer ' a l'obrer el dret d'asAssisti a aquest acte una nombro- Republicana d'Olot. La vostra salu- sistori que ell no era ni demòcrata,
ELS CONCERTS DE LA
&oeiar-se abocant-lo a la clandestí- !tietes entre patrons i obrers, amb el
-Per 4 tenir més llun11 un cred~
com
Penal
al
arribat
ha
ens
tació
BANDA MUNICIPAL AL sa i selecta concurrència.
ni repul:llcà, Dl catalanista. L'~
nltat W: sembrar la llavor de mol- seu seguici de va&Ues. de conflictes tor que és al pati.
-Demà., dissabte, a les ctne de una aura d'encoratjament 1 d'espe- panyà., perquè no es trobés sol el
PALAU DE BELLES ARTS
tes ~es que han crescut i s'han \ !lns de sabota~ges. En els temps
la tarda, tindrà lloc a la Sala de rança. Us l'agraïm amb tota l'ànima. senyor Secretari interl de 1'Ajunta.:.
multiplicat en el curs de les dècades. dels ¡ècs i les levites, .Ja entenien les
•••
Diumenge vinent, dia 24 del cor- vtstes del Tribunal de Cassació, una
»Sabem que cada nou sofriment
Josep Ma vua és un escriptor in- autoritats en coses d aquestes. Alesrent, tindrà lloc al Palau de Belles conferència a càrrec de l'!Bustre que passi Catalunya serà un amor ment. Deu ésser com agraïment &
les Esquerres que U donaren 4
Un compan11 nostre té al seu des- Arts, el cinquè concert de la pretelll.gent i pulcr;, alhora que pensa- hores, però, la politlca h~ abasse~
lutge de Primera Instància d'aques- més gran pel seu ideal t una nova
sent tanda de tardor de la nostra ta ciutat, senyor Pau Bansells, la. lllbertat el dia de demà 1 per això lloc :¡ua ocupa, perquè a més de 1&
clor agut i cronista desapassionat. El va. tot. Rom P~l~ns~~ :eda- patx un retrat de Dostotewskt.
L'altre dia, un visitant un :ric pe. Orquestra Municipal d'Instruml'Ilts qunl versarà aobre el tema: el.& do- sabem esperar, amb més fe que mal, seva competència era un bon •
que tractava
llibre que acaba de donar-nos és partit 0 :;nala ~
querrà.
el
e1
cl'uo notabU!ssim valor documental. va fora e
dant i un altre r..: peix, digué, re- de Vent. El programa d'aquesta au- na oriental en el dret 1 en la fa- la seva victòria definitiva.
En ell l'autor palesa trobar·se excel- d'organitzar-se per a defensa~ preu Jerínt-.se al retrat del gran escriptor dició és com segueix:
milia».
»Rebeu una abraçada de tots per
lentment preparat per a l'estudi de del seu treball. :am~rft~rls nie~ rus:
-Davant el Notari d'aquesta ciu- a tots que sigui el mWor auguri.
I
d
q;¡è ens ta. particips. I hem d'agrair- d'ara els organ mes
»Ventura Gassol, Mart1 Esteve,
-Es de Duma3, veritat?
Brahms - J . Lamote de Grignon, tat, senyor Jaume Genover, ha es·
li la complexa tasca d'investigació intervencions, no sempre atortuna es,
S'ha constituït en aquesta pobla ~
-sí - contestà el nostre compan11. Primera sim!onla, en do menor, op. tat slgn~ aquest mati l'escriptura Pere Mestres.»
que ha fet per a nosaltres, cercant de generalsòl 1 ~~~~~~~ciós que
de cessió de terrenys propietat de
-La Junta actual de les Joventuts el cComltè d"unió dels homes
I el pedant, 'PeT 4 engrandir la pf- 68.
__
___
,._.,.aa
eg,__ _ _ __ El_pr
enllalleis arxius notes 1 documents
l'Aluntament, que aquest cedeix a d'Esquerra Republicana d'Olot està querru, el qual ajuntarà en un
n
fia, ategf:
... - -!!!!
troot de llmta tots ea partits 1
per tal d'edificar una nova. integrada de la següent manera:
l'Estat
Ori
d
te
Lam
J
-Pan o Jfll?
0
elssohn • ·
homes de tendència esquerrana de
allotjament d e les
a
per
caserna
ge
Mend
vice-preRovira;
Josep
President,
-Amb aquestes barbes qui voleu non, Concerto en m1 menor, per a torces de la. Guàrdia civil d'aquesta
sident, JoaqUim Mart.lnez; secretari, localitat. Aquest Comitè ha qu
que rigui rinó el pare?
guarnició
violi 1 orquestra.
J oaqUim Castanys; vice-secretari, Pe- constituït per les representacions .¡
-Per I~ Direcció General de Pri- re Triadu; tresorer, Josep Juanola; ¡üents:
Collaborarà a aquesta audició el
•• •
.mera Ensenyanç:1. ha estat conce- vocals, Domènec Prat, Roseta Cels,
jove violinista. Joan Alós.
Manuel Comes 1 Segura 1 FelJD
dida. autorització per a establir a mb Josep Verdaguer, Carme Madereya, Sales 1 Brossa., en representació d'Ei:
En una pen11a política les oonverquerra Republicana de CatalunyaJ
PATRONAT DEL TEATRE caràcter provisional un Collegi d'cn- JOllD Reixac i Anna Ma.rUnez.
ses deriven, amb trec_iléncia, envers
senya.ment privat a IJoret de Mar
LIRIC PRAOTIO
La gestió d'aquesta Junta 1 l'entu- Francesc Pentinat 1 Saladié 1 J oan
el camp de les altes especula.cfom Jilosófiques. Però no tots els assistents
La direcció artistica del Patronat 1 Llansl\, 1 ho comunica als Inte- siasmo que regna entre tots els mem- Saladié 1 Serrano, en representac14
estan igualment preparats ~r a in- ha organitzat per a aquest curs, a ressaU!, senyors Josep Ma:r:Ja VUa- bres de les Joventuts es fan merei- de la. Cooperativa Obrera, 1 Lluis Ea.
xedors dels millors elogis. Ells són coda i Navarro, en representació del
tervenir-hf. L 'altre dia, parlant de la més de les representacions d'òpera 1 hur i Miquel Morro i Sastre.
l'ànima d'una bona part de les lnl- Partit Radical Socialista.
r a6 pura, un demanà al que l'Inter- opereta habituals, unes sessions de
ciatives de la «Concentració RepuLa seva finalitat essencial és a¡e~~o
r omp:
música de cambra mensuals, en la
blicana d'Esquerra» d'aquesta ciutat manar els obrers 1 ajuntar-los en let
-Però, tú no coneixes l't$0014 d e qual prendran part diferents con1 al.Xò fa que es tinguin posades en múltiples activitats que han de de&o
certist.cs 1 formacions orquestrals, 1
K ant?
ella Justificades esperances per a les plegar en ea moments actuals. a
la
de
alumnes
els
&mb
alternara.n
- No, en això de la 10l}a, mal no
properes lluites polltiques que es de.s- Comitè ha començat la seva actuac16
insUt.uc16.
LA FESTA !\IAJOR : ALTRES
he pogut entrar·hL
capdellaran a Olot.
amb l'obertura d'una Jl1;ta de <!m'•
I.& primera sessió que tindrà lloc
NOVES
tius pt:riòdics per als empresonatl
el dissabte proper, dla 23, a un quart
celebrarà
es
25
Els dies 23, 24 1
d'onze, a la Sala Cs.psir, est:J.rà de- la Ff'~tfl Major d'aquest poble. A- jectaran diverses pcllicules en espa.. pol!Ucs i socials. Té, a més a- més, ell
dicada a la presentació dels alum- quests Festa Major és esperada amb nyol, entre elles cEl Signo de la preparació un gran mltin d'unió d 'es.
querres a celebrar & oomençameot.e
nes cantaires de l'Escola d'Art Líric, extraordinari entusiasme, ja que enCruz». Audicions de sardanes 1 lluïts del proper desembre 1 el projecte ~
corresponents als graus elemental, quan e,q troben al poble reintegrats balls.
realitzar una tasca que pugui conmitjà, suv..rior 1 de perfeccdona- a les seves llars 1 sobreseguts la majo..
- Cada dia creix el descontent tribUir a desvetllar, tn els hom.ée
m ent.
ria dcl jovent. del poble que, per la de tes dretes d'aquest poble, les quals esquerrans de TIVissa, el sentiment
Aquest concert estarà dedicat. a Festa Major de l'any passat ea tro- amb mol.iu del 8 d'octubre llançaren de la. responsabilitat moral que da..
CAMISERS
la interpretació de lieders 1 princi- baven detinguts al Castell de Figue- tota cla.sse de blasmes contra els munt d'ells recau davant la critica
BATE~ GUANT~ BUFAN·
pals fragments de les òperes Tosca, res, oel~ feta d'octubre, motiu pel b om:-s d 'esquerra, 1 especialment consituació que travessen Cata:!unya. 1
DES, VESTITS I MITJONS
Tahla, Rl¡oletto, La BohCJ."le, All- qual apenes es celebrà la Festa. Ma- tra t>ls esquerrans del poble. Ara Ja la Republica.
LLANA
drea Chenier, Manon, carmen, Gio- jor.
es queixen també dels governs acLa primera recap tació feta per
conda, Ta.nnhaUser, Hamlet, Flauto
Per a aquestes diades, l'entlta~ tuals. No hl ha du.bte que el prò- aquest Comitè i a profit dels empre!.!~•lortes PGbl1c1ons del Sud-Oest d'Anglaterra hAn '?_.fdert ~~-~=
M!¡tco, L'Africana, Dinorah 1 U IFlor d'Un Diu, té contractada l'or- xim t.riom! de les esquerres els té
..-na a oonaeqo•nola de la crescuda dets rtua. Tonb.. P
de 25'8e
Barbiere d& Sevi¡Ua, sota la direc- questra-cobla eLa PnneipaiJ, de La atabalau 1 la processó comença a sonat.<!, ha donat. la quantitat
pessetes, que han estat trameses a
convertida en una nova Y enècla, secons • pot """ Poto)
ció del uuetre VIdal Nunell.
Blsbal. Al cinema «<mpera ea pro- anar per dintre.
( E:xpressl'Adminlstracló de LA HUMANITAT,

La fugida vers l'inconegut
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El món aplica les sancions

Frqn~a i

Anglaterra han replicat ~ la bota italiana·en tons·conciliadors
o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-.::::::!!

El processament per la mort La restauració grega
de rel. de ugos avia
, .
1
1 1

El dia 28 es reunirà a Ginebra el Comitè dels divuit -- Els El BEL-UCPOETA D'ANNUZIO
EN UN MISSATGE, PARLA
comunicats italians confirmen les dificultats que troben al
DE LES GRANS VJCTORIES ELS
«ROMANESll
TRA
ALEMANYS CON·
AUS•
Front Nord
TRIACS, TURCS I ' BULDOS AVIONS ITALIANS
VOLEN DAMUNT D'J.IAR..
RAR I DJIJIGA
Barrar , ZL - Aquest matí, han vo..
lat damunt d'aquesta ciutat dos avions que hom creu quo eren italians.
Els aparells efectuaren diverses evo·
luclons a bastant d'altura. Produïren
núvols de fum i desaparegueren darrera aquest núvois cap a l'oest.

•••

AddJs Abeba, Zl. - Un ràdio rebut
aquetit matí del quarter general etioplc del front sud, comunica que ban
volat per damunt de Djijiga i la seva
regió dos aeroplans que sembla eren
Italians. Volaven a gran altura i
&emblava que feien observacions perquè insistien a volar sobre dl•term.ia. ts llocs.
EL NEGUS HA TORNAT
DEL SEU VIATGE 1\-fiSTE·
RIOS
Addis Abeba, 21. - De retorn del
aeu misterios viatge aeri, ha arribat
aquest matí a Addis Abeba, Haile
Selaule L
EL NEGUS SEMBLA QUE
HA VISITAT BARRAR I
DJIJlGA. uRIRA BIEN QUI
RIRA LE DERNIER)I, DIU
EL GENERAL WAHD BAIXA
AddJs Abeba, 21. - En relació al
'riatge aeri realitzat pd Negus, durant el qual ha estat a bsent d'Ad·
dis Abeba 48 hores, corren les més
diverses versions.
Una versio, que sembla autoritza.
da, diu que l'Emperador ha aprofitat aquest viatge plr a aconseguir
objectius morals i materials d'extraordinària import-ància. Se sap posi·
tlvament que ahir va estar a Harrar
rar, on va visitar els ferits del front
sud, que són atesos a l'hospital francès de la segona ciutat d'AbiSsínia.
Sense conlirmacíó, però de bon origen, es diu que el Negus estigué el
dilluns a la tarda a Djijiga, on celebrà una important conferència militar amb el general Nassibu i amb el
general turc a l stnei d'Abissínia,
Wabld Baixà.
Un periodista britànic que ba pogut parlar a Djijiga. amb el gl'DUal
Wahid Baixà, va demanar la seva im..
pressió sobre el curs de la campanya
1 l'esmentat cap li contestà que més
que el curs actual de la gutrra, li
Interessa el desenvolupament futur
aeu que es pot endevinar molt fàcilment.
El reneral turc va clei.xar c:ntreveure que ja ha arribat el moment que
~ls UaUans toparan amb enormes di
ficultats per a la conquesta de mi·
nimes parts de terrenys t tiòpics i acabà dient amb un somriure mali·
clós: c<Rira bien, qui rira derniern.

CREU ROJA CAP AL FRONT es porten a cap actualment al front
Addis Abeba, 21. - Han sortit cap l dll Tigré tenen per objecte netejar
a Dessie quatre grans c.anúcins dt' la la l':!giÓ mwltanyenca del Tembien
Creu Roja . L'expedició va dirigida de tots eis petits nuclls etíops que
per un metge irlandès, un austríac havien aconseguit f1Itrar-se per en•
i un ianqui. Poc després, ban sortit tre les línies italianes. Aquests nucinc camions més transportant pro- elis prttenen tallar les comunica' 'eiments.
cions de l·:!s columnes italianes amb
la reraguarda amb l'esperança de reNO HI HAURA OPERA- petir la maniobra que l'any 1896 perCIONS FINS QUE ARRffil meté a les tropes del Negus !UeneEL GENERAL BADOGLIO lik derrotar tols italians en el com•
París, 21. - Recents informacions bat d'Aduà.
procedents del quarter general ita·
~s informacions oficials italianes
lià del front nord, deixen ent1lndre declaren que la concentració etiop1ca
que no hi haurà operacions fius que à la regió del Tembien ha estat des011 arribi el general Badoglio.
coberta per l'aviació.
Altrament, per la lectura dels coLlegint els comunicats d'ambdues
municats oficials italians de guerra, parts blHígerants, es dedueix que els
és fàcil endevinar que es treballa per abissinis, marxant per la regió mea l'estabilització del front.
ridional del Tembien amb direcció
Els Cfltícs rt·marquen que, malgrat a l'Est, han intentat tallar les cola lentitud de l'avanç, els exèrcits del municacions dels italians entre Adimariscal De Bono han deixat alguns grat i Makallé. S'han registrat dos
llocs febles a la reraguarda, que po· xocs d'importància que palesen l'esden provocar contraatacs eho¡ucs. mentada maniobra: el que va proEl ¡:·~riU que és considerable ha estat duir-se a Gundi al sud de Hauzien
comprès i els italians s'esforcen per i el que tingué lloc a Azmi, al nortal d'evitar-lo.
oest de l\lakallé i al nord en lmia
Els abis~inis, vista la seva inferio- recta de Dessie.
La maniobra etiòpica no ha pros·
rita t tèC'nica, practiquen una tàctira
molt intelligent que consisteix a a· P'2rat i els italians adopten mesurls
llargar tant com poden el front de per allunyar definitivament aquest
l'enemic i així l'obligueu a dures i perill. Per aquest motiu, es proposen
difJCiis maniobres.
envoltar la regió del Tembien, a l'oAl camp italià s'ha comprès la est, per mitjà del novè cos de l'egravetat del pu-ill, puix que el gros xèrcit ;a l'est per mitjà de les tropes
dc l'exèrcit abissini segueix intacte sortides de 1\-Iakallé i a l nord per
després de vuit setmanes d'opera- mitjà dels contingents que descencions.
deixen d'Bauzien. Simultàniament,
ELS ITALIANS CO!\IPRE- a1tm1 forces italianes han tallat la
NEN QUE S'HAN D'OCU- carretera d'Abaobaro que
enllaça
PAR DE LA NETEJA DEL amb Ja carretera d'Abb1·Addi que es
TIGRE
la que devien utilitzar els etíops per
Roma, 21. - Les operacions que a aquesta maniobra.

EL NEGUS HA ATERRAT
EN LLOCS DESCONEGUTS
Djlbuti, 21. - S'hal! rebut els st·
g üents importants detalls del viatge
efectuat pel Negus.
Segons aquesta versió, el viatge ba
tingut més amplitud de la que fins
ara se li conctdia i s'ha realitzat en
condicions veritablement misterioses.
Tot I que va sortir d'Addis Abeba
en avió i aqu~st matí també ha retornat en aeroplà, s'assegura, en
canvi, que a totes les ciutats on ha
anat ba fet l'entrada en automòbil i
escortat per altres vehicles terres-

tres.

La sortida del Negus d'Addis A·
beba va fer-se, com és sabut, el ma.
tí del dimarts. El Negus se n'anà a
l'aEI'òdrom i emprengué el vol amb
el seu avió particular, amb la reserva més gran i escortat per altres aparells equipats amb metralladores.
La seva primera visit a sembla que
fou a Djijiga, on va entrar en automòbil i no se sap per tant el lloc
on aterraren els aparl'ils.
Visità també Harrar i també efectuà l'entrada en automòbil
A Djljiga, l'Emperador va pre~l!Ur
un Consell de Guerra, en el qual va
ordenar a ls caps militars que a urmentessin fins al màxim la resistèn·
ela a l'invasor.
A la tarda del dimarts, a Hàrrar,
Ylsità els ferits als Hospitals i els
prodigà frases de consoL Acompanyat dc metges angles<'s, suecs, francesos i oolguls, el Negus s'assaben•
tà de les necessitats sanitàries dels
hospitals de campanya i prometé remetre tot el n ecessari
Ahir, a la tarda, el Negus marxà
ca p a Diredaua on ba pernoctat.
Aquest mati, a dos quarts de nou
h a arribat a Addis Abeba en pvió i
escortat pels avions j a esmentats.

ELS COMUNICATS ITALIANS SON POC EXPLICITS
Roma, Zl. - El ministeri de Premsa i Propaganda acaba de facilitar
el comunicat de guerra número 51,
tramès pel ~neral De Bono. Diu :
uAh.ir, les tropes europtcs i les erlt reanes del primer Cos d'Exèrcit foren detallats reconeixements i arribaren fins al poblat d'Adi·Keat, al
Sudest de SiUicot, sense que trobessin la ll)enor resistència.
Als altres sectors prosegueis I:\ labor d'efectuar exploracions de neteja per tal d'a~gurar el control perf~te de les nostres línees.
L'aviació segueu practicant recosements i han descobert una impor-¡
t ant concentració etiòpica al sud de
Buya.n
~lES
DE ~fiL SOLDATS
~tALALTS I FERITS CAP
A l'l'ALIA
Londre,, 21.-NotLcies d'Egipte lnform.,n que en els darrers deu dics
ban trave!>sat el Canal de Suez, cap'
a ltalia, 1.021 solda ts italians ferits
I mahlt~

SEMBLA QUE LES NOTES
FRANCESA I ANGLESA
ESTAN REDACTADES ~N
TO CONCILIATORI
AlíGMEI>'TARA EL CENS DE GA•
Paris, 21. - Comentant la resposL!..INES I CONILLS QUE SERAN ta francesa a la nota italiana oore
CRIATS PELS FEIXISTES
les sancions, ccLe Matin», després de
Roma, 21. - Per tal de fer front fer ressaltar la cordialitat deis tera. la greu situació creada per l'apll- mes en què està redactada, diu:
cació de les sancions a Itàlia, tl
«La nota és paraHela a la resp(IS·
Govern està estudiant la manera rle ta anglesa . Ambós documents es di·
fer front a la manca d 'articles de feren ciaran més bé en el to que aC\
primera necessitat.
pas en l 'argumentació.»
Una de les dificultats més conL'«Excelsior» est ima que cmo \"S
siderables és la del proveïment de pot dubtar que els amistosos ;entl·
carn a la població. Per a solucionar
t
F
·
ell el possible aquest problema s 'ha men s que rança sent vers ItàUS\,
ordenat arui que s'incrementi tot fo} que es d eixen veure en la nota, &l·
guin compresos a Roma».
possible a tot Itàlla, la cria de coP ertinax a «L'Echo de Parts» denllls i :-.us de corral, especíalment clara :
polhstres.
«El senyor Laval, curós de no feS'ordt:na que tots els grups rurals rir els sent iments nacionals ltàlla ns,
d'I~àlia 1 àdhuc les fàbriques, pos- que s'haura n de tenir en compte en
seeucm g«:gantines conilleres L galli- l'esdevenidor, sl ha de prevlller un
r.ers.
•
acord pacífic, no s'ha adherit al senLes organitzacions feixistes locals timent preconitzat per Londres, i el
fl_l~ilitaran conills per a la reproduc- qual consisteix en una resposta colc.o, amb el qual motiu s'organitza lect iva. Optà per respostes .::oncorcurosament aquesta qüestió.
dants. La nota francesa expressa uEs t:men grans esperances en els na vegada més el desig d'un arran·
result ats d'aquesta organització per jament pacific el més aviat possila gran facllitat de cria d'aquests ble, i deixa entreveure que no dc·sanimals.
curarà cap ocasió per suscltar·ho.
EL DIA 28 ES REUNIRA EL Malauradament, tenint en compte el
COMITE D~LS 18
punt al qual han arribat les co3es ,
Ginebra, 21.-üflclalment s'amm- 1 sols sembla possible tal desenll':lç
cia que el dla 28 del actual sota Jd amb la capitulació del Negus.ll
presidència del senyor Vasconzello>,
es reunirà el Comitè encarregat ric
EL SUDAN PROHIBEIX EX·
vigilar el resultat de l'aplicació de
PORTAR A LES COLONIES
sancions a Itàlia.
ITALIANES
Kartum,
21. - Les autoritats del
LA NOTA FRANCESA HA
Sudan han prohibit l'exportg,ció
ESTAT TRAMESA
Paris, 21. - Els periòdics d 'aquet.t de cavalis, muls i camells.
S'espera que d 'un moment a l'altre
mati comenten el contingut que s. uposen que té la resposta de r'rança es declari la prohibició d'importacions de productes italians.
a la nota italiana.
Tot fa creure que la nota france:¡a
serà lliurada al Govern de Roma e!
ELS ITALIANS CARREGUEN
proper dissabte.
MAT ER JAL PROHIBIT A
Com sigui que no es coneix el text
STAMBUL
integre de la nota, qualsevol inter-~
,
pretacló d'ella resulta aventurada..
Estambu1, 21. - Per tal d impedir
la càrrega de 300 tones de crom en
LA NOTA ANGLESA el vapor itallà <<Livorno», ha estat
Londres, 21.-Hom creu saber que recordat avui el de~ret turc lmpola resposta del Govern brltàmc 1\ la sant sancions a Itàlia.
recent nota itallana protestant conEs vigila estretament tots els va1tra l'aplicació de sancions serà lllu- xells italians al port per tal d'evJtar
rada al Govern demà divendres.
que carreguin productes la exportaSegons informacions dignes de tot cló dels quals ha estat prohibida.
crèdit. la resposta anglesa refus"
sense discusló els arguments continguts en la nota italiana.

Les sancions

GARS
Roma, 21. - El poeta Gabriele
L'advocat Desbons, que ha estat destituït,
d'Annt.Zio ha adreçat un missatge
als combatents italians de l'Africa
en Unes manifestaCiOnS diU qUe l'atemptat
Oriental, en el qual exalta la • lrti·
haVia estat preparat per a prOVOCar una
cipació d'Itàlia en 111. victòria asso!ida. pe' aliats, afirmant que els que
guerra
Afirma que li han estat oferts
Itàlia salvà cinc vegades la sort d'a·
quatre-CentS
mil
franCS Si feia UnS diSCUrSOS
quests: Primer, «en n.gar-se al principi atacar Fran a; després en «enque haurien facilitat una campanya per a
trar en el gran joc mentre els rusSOS es retiraven de Leopol (LWOW) a
prOVOCar la guerra
Riga, ~..~ta la pressió deis austro-aieL'ADVOCAT SENYOR DES· tar que jo no actuaria de defensor
manys»; més tard «quan la traïció 1
BONS HA FET UNES CRA· en el procés per l'atemptat de Mardissolució de Rússia deixà Itàlia so~lg~ISME~ MANI F E S TA· sella. A més se'm varen repetir les
la enfront d 'Austria»; «La quarta
Aix en Provence, 21. - L'advocat ao;~~ar~e~t ~b~~~dies que he actuat
vegada fou per la collita del solstici, senyor Desbons, que defensava eis a Aix de Provença s'ha donat el laquan la falç donà la palla fresca ais tres complicats en el regicidi de Mar- mentable espectacle que un advocat
ferits 1 el nou pa ais nostres sol- sella 1 que fou expulsat de la sala defensor sobre el qual pesaven tals
dats», i la cinquena, «la victòria de tA~'rèiòcia i ~usat defimtiva- arr.enaces, va haver d'ésser proteclàssioa, la força del ~als romà que Te~na
J~~a!>> se:~~~:~ :e~ 1 t~r ~~ 1tJ>~~~s ~~s~:~~~~~~
trencà en do3 trossos 1 ad versam.
claracions.
tats al seu mateix banc.
El poeta acaba tirant en cara als
Ha començat dient que se l'ha tet
»Particularment, s 'ha volgut que
seus antics aliats «que han comès vfct~ d'una maquinació per tal el dia que el doctor Pavelich es precontra Itàlia la més n egra de les d'ev1tar que en el procés d'~ix de sente davant la Justlcia franeesa,
injusticies» ais quais diu :
1 Prove!l~ se sabés tota la ventat.
com es proposa de fer-ho, jo .10 .>i·
«Doncs bé, francs justiciers d 'ui·
«Exlst1a enorme interès-ha dit- gul el seu defensor. I és que el doctramar nosaltres acabarem amb els perquè jo no revelés les raons per tor Pavelich posseeix un documeut
•
.
da
l les cuals es descuraren els o~rveis escrit en el qual pot provar que se
nostres enenucs fabricant ca
dia. de policia de Marsella en arribar el 11 proposà participar en un pnmer
un exceHent acer. Per a això tenim rel Alexandre.
complot tramat en el mes de juliol
en la nostra fàbrica el nost re cap
»No s'ha volgut que jo parlés d '1m per agents polítics provocadors esque és l'acer de la voluntat, l'acer complot tramat en el mes de juliol trangers.>>
de la disclpllna i l'acer de la decisió. en t:l qual els croates es negaren a
El senyor Desbons acaba dient:
El millor de tots»
~ part1cipar. Es produl després el 1et
«Encara sé coses molt més greus,
·
que es deixés arribar el rei de lu- pero que, co1.1 a bon patriota, no vull
PERO MAl NO VAREM goslàvia a Marsella. No ban volgut publicar. Diré únicament que es
TREMOLAR, 01 UEN ELS I deixar-me pa~lar en el procés per- tractava de fer possible l'enderrocaDIARIS ALEMANYS
què hom sab1a que jo anava el ex- ment de l'obra de la pau 1 d 'apropi\Berlin, 21. _ El «Boersen ::leltung» posar en les meves declaracions fets ment entre les nacions tan dlficilreprodueix alguns tragment.s del mis- històrics m1tjançan~ documents al- ment realitzada a Ginebra després
,
plomàtics l'autenticitat dels q•1als de l'atemptat de Marsella.»
satge del poeta d Annunzio, princi- ningú no pot posar en. dubte.
palment aquell en el qual diu refe»A més a més, m'interessa ter
LA VISTA HA ESTAT SUS·
nnt-se a les gestes ita lianes durant constar que, des de fa alguns rnesos
PESA FINS EL PROPER
la Gran Guerra: «Nosaltres ens ba- ¡ es venien emprant tots eis mitjans
GENER
térem contra eis alemanys contra eis per a subornar la meva consc1~n;;J.a
Alx en Provence, 21. - La vista de
.
1 falsificar la meva defensa. Per eturcs i contra eis búlgars. No~altres xemple : al meu despatx de Paris ne la causa contra els terrCJrlstes <roaamenàçarem Baviem. I precipitàrem rebut, per dues vegades, la ~islta tes, acusats d'haver intervingut en
l'esfondrament d'Alemanya.»
de missatgers de partits polltlcs es- l'assassinat del rei Alexandre de IuEl dian berlinès escriu el comen- trangers, els quals vingueren a ore- goslàvia ha estat ajornada fins el
tari següent:
rirme 40~.000 francs si jo con~entia proper mes de gener.
Els motius de la suspensió són de«Hem de dir només al senyor d'An· a planteJa! durant els debats dues o
nunzio que no recordem haver tre- t~es qUestwns sense cap Interès ju- guts al fet que eis acusats deman~n
dlcial, però les quais permitirlen ca- que siguin defensats per l'advocat
molat en aquells moment.s.lt
mençar una campanya d 'opinió pú- parisenc Berthon, que primerament
blica, sobretot a l'estranger, per a havia estat nomenat ajudant de Desfacilitar una pròxima guerra. Tam- bons, l'advocat suspès. Com si~u1
bé valg rebre dos ministres balca- que Berthon no es troba a Aix i caldria temps per a estudiar la causa,
El Campionat mundial d'es- rucs.
»Quan vaig exposar la meva més el Tribunal ha decidit ajornar les
cacs acaba a causa de l'em- rotunda negativa, em van assaben- sessions.

I
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I

briaguesa d' Alekin

I

Els japonesos continuen la
conquista de Xina

EL REl JORDI S'E
VISTA AMB Musso "TAE.
Roma, 21. - Aquest lllatil liti
Jordi de Grècia acompanyat dei ~
seguici ha visitat al Panteó e e seu
soleu de la familia real.
llllau.
A migdia, el rei Jordi s'ha ..
al Palau del Quirinal on h dirigtt
rebut pel rei Víctor Manuela estat
A la un11. de la tarda. el SOb'
marxat cap al Palau Venezla lrà ht.
Visitat el «DUOO».
on ha
En el& cercles politics roma
concedeix gran importància t\ ns ea
tes visites.
aques,
Es posa de relleu que la
italiana ha !et remarcar ¡rerrts&
ment les estretes relacions q arrera..
teix entre les dinasties gre ue eJda.
glese., que es féu més visi~~ 1 an.
Anglaterra recolzà la restaurac~uan
la monarquia a Grècia que li
de
clonava una important mJl'OPo!·
damunt aquest pafs que ocu uènc1'
posició estratègica d'alta
ela per a la flota anglesa.
·
Inclús s'ha declarat aquests di
que en la pròxima Conferènc· es,
val de Londres els delegats i~~a..
esmentaran l'important oonvi
na
en l'estratègia de la Medi operat
Co
terràrua.
m que e1 rei Jordi per altra
part, ha declarat en més d'una
sió que Grècia no té la inte · oca.
part1c1par en cap atac contr n~~~ de
es suposa a Roma que 1 a
lla,
aprofitarà les se es
e rei Jordi
v
re1aclons fallii.
liars amb la casa real anglesa «Per
tal de contnbuir per mitjà de Propo.
Slcions concretes a la solució del conflicte italo1etiòpic.»
SEMBLA QUE VENIZELOS
I EL REl HAN FET LES
PAUS. EL CAP REPUBLI·
CA SERIA AMNISTIAT
Ate~es, 21. - Malgrat la denega.
el(, oflclal, continua circulant amb
gran insistència el rumor d'una re.
conciliació entre el rel Jordi ¡ ve.
nlzelos.
Es declara que després de min.u.
c•oses negociacions, el leader repu.
bhcà ha reconegut la monarquia ¡
c.:>operarà per tal d'acabar amb les
lluites polítiques intestines de Grè·
cia.
sembla ésser que el Govern té algunes objeccions per a incloure ve.
ntzelos en l'amnistia que s'anuncia·
p erò es creu probable que el rei l'ex:
tengui al cèlebre politic cretenc, amb
la qual cosa aquest podria retornar
a Grècia.
Els rumors arriben a afirmar que
Venizelos, després de passats uns
mes.os, presidirà un Govern d'unió
n9CIOnsl.

Vaga general
a El Caire

Lincoln Ellsworth i Hollick Ke·
nyon emprenen un vol antàrtic

LA CASA FRANCESA D'AVIONS
BLERIOT HA FET SUSPENSIO
DE PAGAMENTS

d.::~Ò;l'ïs iae~~p~=:os~~.à~ri~~ ~~o:~rd~~ ::Ss~d~

HOTEL DE VENDES,

s.

Els _feixistes mex1cans ata~
•' Obre·
quen una mani•testaCIO
ra que desfilava davant del
Palau del Govern
I

A.

HA MORT El VENCEDOR DE
LA BATALLA NAVAL DE JUl.
LANOIA

CAPELLS DE SfNYORA
No

s~

t

itn:rt':

EL DOCTOR EUWE DIU
QUE EL CAMPIONAT JA 1
OBRERS AMNISTIATS
NO TE INTERES
La Haya, 21. - Durant la vint-iAtenes, 21. - El Consell de minisuna parti ' <:l del inacabable matx que,
tres ha decidit amnistiar els ol;lrers
per a. campionat mundial d'escacs,
condemnats a conseqüència de les
,¡
dlsputeo el rus Alekin i l'alemany
ctarreres vagues, aixi com ,ta!lll:!é ~ J
c!!pítà. Lukldcs, acusat d;agressló conEuwe. ha sorgit un veritable contra
el general Panayutak:os.
flicte.
DIUEN QUE, Al\ffi DIFIEL FRACAS DELS JAPOInformacions que encara no han
En flecte, el doctor Alekin acudi
CULTATS
O
NO,
LA
XINA
NESOS
SEl'ffiLA
EVIDENT
estat confirmades, anuncien que el
a dis¡:,utar aquesta partida en laDEL NORD SERA «AUTOm en t able estat, en forma que a EuPekin, 21. - S'informa que les ne- rm Amnistiarà els coidemnats Rl;llb
NOMA>>
motiu del moviment sediciós del pri.
we li resultà fàcil batre'l.
Toquio. 21. - Als cercles oficiosos gociacions per a instaurar una regió mer de març.
Es te la seguretat que el cas serà d'aquesta
autònoma al Nord de Xina han escapital
es
declara
que
la
elevat a la consideració de la Fede- constitució de la Federació d'Estats tat trencades, fent cas omís de l'ui·
ració Mundial d'Escacs, la qual haudel Nord de Xina serà tlmatum japonès que acabava avui.
rà de jutjar severament la conducta Autònoms
Corren rumors que el Govern jaun
fet
pròximament,
encara que
d'Alekm.
ponès ha manifestat al General Doialgunes dificultats.
Per la seva part, el doctor Euwe h1 bagi CONVERSES
AMB XANG- hara que no podria recolzar eis seus
ha declarat que ja no té cap inteplans i que el Govern de Tokio ha
KAI·SHEK
El Caire, 21. - Ha estat decretada
rès ei1 aquest campionat. pel fet
Shanghai, 21. - Oficialment s'a- informat al de Xina que no preten.ta la vaga general aquest mati, com a
que el públic podria creure que sola- nuncia
establir una regió autònoma per la
que
el
mariscal
Xang-Kaiment es capaç de guanyar-lo quan Shek i l'ambaixador del Japó han força milltar. S'afegeix que el gene- ~>rotesta per les vlctimes deis succesl'adveroari es troba sota Ja infiuèn- entaulat
Importants negociacions ral Chang Kai Sek, en tenir ,;otlcia sos de d.les enrera.
cia de l 'alcohol.
relativer. a la qüestió del Nord de de l'anteriorment exposat, ha deciELS ESTUDIANTS EGI P·
dit susprendre tota negociació.
Xina.
CIS PROTESTEN A CI NE·
OFICIAL!\IENT ES DIU
BRA DE L'ACTUACIO DELS
QUE ALEKIN ESTA 1\-lAANGLESOS
LALT
Ginebra,
21. - Un grup d'estuAmsterdam, 21. - La raó oficial
d iants egipcis i àrabs residents a
de h. suspensió de la partida per
suïssa han tramès a la secretaria de
al campionat mundial d'escacs que
la Societat de Nacions una nova noes disputaven el campió doctor Alekin i el doctor Euwe, és la que aquell
tt:. de protesta contra les maniobres
sofria una· «indisposició». Eis metnavals angleses que s'efectuen avul
ges bar, reconegut el doctor Alekln.
Alexandria.
i han declarat que no està en disAfirma la nota que els egipcis conposicio de jugar durant uns dies.
DURANT LA PRIMERA HORA comuniquen que ha tornat a aquesta tinuaran per tots els mitjans, la UulEn vista de l'informe, la partida
l'avió
«Estrella
Polau,
EL VOL MARXA BE
que
intentava
el
ta per a. assolir per complet la indeha estat ajornada fins el diumenge.
Nova York, 21. - El perlòdlc «New vol transantàrtlc. Els expecllclonarts afeYork Tlmes» publica la següent lnfor- geixen que es proposen reprendre el vol pendència del seu pais.
md.cló relativa a l'lmportantlsslm vol tan avlat com hagin reparat l'avaria de
ELS ANGLESOS VAN PREla conducció de gasolina i les condicions
NENT POSICIONS ~[ILI
sobre l'Antàrtic qu" s'Inicià at.lr.
Aquest per1 \!lc aufraga una part lm- meteorològiques slguln favorables per al
TARS DINS D'EGIPTE
portant de les despeses de l'e:'f pedlfl.ló 1 per1llós vol.
El Ca1re, 21. - Continuen amb
gran activll,at eis preparatius mlllrep Informacions exclusives d'~~olt lnte·
tars dels anglesos a Eg1pte. El cap
rés.
egipci del port de Suez ha. estat reAhir al matí, l'aviador brit~nlc Ho!.llclt
per un anglès. Els transL'eficàcia de l'anunci té emplaçat
Parts, 21. - Les fàbriques aero- Kenyon, 1 el famós explorador polar
POrts de carbó són tan enormes Q~
nàutiques «Frais» d'avions Blenot, americà Ltncoln Ellswortb despegaren a
possible encabir el maten
relació directa amb la di· '"s és
s'ha declarat en fallida, 1 ba fet sus- l'lila Dundee, a l'arxlpélag de South
LES NOTES DE FRANÇA I
vaixells i trens, i s'empren bar·
pensió dE.- pagaments, tant a la seva. Bhelands amb la intenció d'arribar en
fustó
del
diari
ANGLATERRA SON MOLT
-.a55eS.
un perllloslsstm vol sense escales tln.s
clientela com als seus obrers.
SEMBLANTS
Aquestes fàbriques varen construir, Pequetla Amèrica, on establi la seva IY.!·
Londres. 21.-El «Times» escr!a
se
l'expedició ant!t.rtlca de l'aliilirall &1·
durant la Gran Guerra, més de deu
aquest mati en un comenLari polü ic
Chard. Byrd. &qllt&t vol suposl\va un salt
mil
avions.
•
que ha yogut saber que les notes úe
de més de 3.200 quilòmetres per a reo.llt· ·
Roma 21. - Aquest mati ha mort
França Anglaterra respectives "' la
LA
CASA
BLERIOT
HI\
zar
el
qual
l'aparell
transantàrtlc
havia
resposta a la nota. italiana, no són el mariscal Gaietà Giardlno, que
PLEGAT PERQUE EL GO- de sobrevolar la mar de Weddell, travesIdèntiques, encara que en el fons no va prendre part en la campanya del
VERN NO PAGA
sar el continent antàrtic 1 volar sobre
difereixen el més minim.
1.894 a. l'Africa Oriental.
550
Comanava un cos d'exèrcit durant
quUomctres a
LAVAL CONFERENCIA AMB la Gu~rra Europea i després fou mitarda, es declarà en suspensió d ll
Una gran part del territori a sobrevoL'AMBAIXADOR
D'ANGJ.l\· nistre de la Guerra.
pagaments. La Direcció digué ala lar es troba completament lnexplomda
TERRA
L'any 1926 fou elevat al grau de empleats
i obrers que no podia seguir per la qllal cosa un aterratge torçós eh
Paris, 21. - El cap del Govern se- mariscal.
pagant-los els salaris.
. tals paratges seria gairebé Inevitablement '
nyor Lava! ha rebut novament l'amLa seva mort ha produït a tot Itàbaixador de la Gran Bretanya seEs declara que aquesta entitat va fatal.
lia. gran sentiment, per la qual causa rebre una 1mportant comanda de!
L'avió d'Ell8worth 1 Kenyon, posseeix
nyor George Klerk .
Respecte d'aquesta conferència 110 s'ha rebut una gran quantitat de Govern francès per l'abril, però fUlli 1estació de T. s. F . que comunica amb
testlmcnis
de condol.
ara, el ministeri de ¡•Aire no eis na el vaixell polar ~Wyatt Earp•, el qual
ha estat !acllltada cap nota.
abonat res i la casa bague de bea. retransmet totes les Incidències del vol
treure els diners per a comprar m 11,_ al cNew York TLmes•.
6 MORTS 1 45 FERITS nifestants. Tres dispars tocar~~
terial, sous, etc., per tal de poder
una bora després d'emprès el vol, <·ls
Ciutat de Mèxic, 21. - S'ha pro- propi balcó des del qual pr~e~~
donar compliment a la comanda.
aviadors comunicaren que tot marxava
dwt una sagnant topada entre eis la desfilada el senyor LlWS
b6 a bord.
A les quatre de la tarda, comunicaren «camJSes dauradeS», de tendència 1 guez.
.
ccaPELAI, 8
Afegeix aquesta versió quf {~nt de
que s'havia trencat l'Indicador del con- felxiSta i els membres del Front Unlc
Obrer.
rotses
daurades»
porta~en.
a
cavall·
aum de gaaollna. però que el \'Ol prosseLa lluita fou veritablement sal- Ja seva manifestació millctes a
guia feliçment.
MITE DE DEFENS-'
L'avió que utllltzen els arriscats ex- vatge í per a separar els contendents
que
EL CO
MANA 1.-'
ploradors per a aquest vol, ba estat ba- hagué d'intervenir la policia
carregà amb eis fusells amb la baPROLETARIA DDEELS FEl·
tejat amb el nom d'cEstrella Polar•
DISSOLUCIO
El vol té per objecte obtenir determi- loneta calada.
balanç de la terrible lluita fou
XI STES
El CO!IÚ"
Presenta la més extensa collecció de
nats detalls que ajudin a resoldre el deEl5 morts
1 45 ferits.
Ciutat
de Mèxlt, 21. -s'ha adrtLondres, 21. - Anir, a la nit, mor[ problema de la massa antè.rtlca encara
Segons la vers10 esquerrista, els tè de defensa proletària úbllc9 1 11
sense explorar, la qual es calcula que és fets es desenrotllaren com segueix: çat al Prestdent de !:d~: dlSsoiuciO
repentmament l'almirall Jelllcoe.
El famós almirall agafà. un tort tan gran com Europa 1 Austràlia reuni- quan es manifestaven pacihcament ha demanat la óimmf ixlSta dels cc&·
encost.ipat ei dia de l'Armistici, du- des.
7.000 homes del Front Un.lc Obrer de l'orgamtzact
e
rant la certmònla davant el Ccll!.concentrats a la capital per aques- mlses daurades»b declarar Ja. vs~~
L'cESTRELLA
POLAR•
HA
DE
ta
organització,
acudiren
els
«CaiD
IAmenacen
arn.
L'li: a e.queS·
tafi;
però
les
not.icles
que
es
tenll·u
Alta quali téll 1 tanlaSÍèl a pre us d e
RECULAR A CAUSA D 'UNA ses daurades» a la Plaça Principal general sl no s accede
"
ahir, al mati, informaven que el seu
AVARI.\ C.'! LA CONDUCCIO on tenia lloc l'acte d 'esquerra.
veritable ocasió.
petició.
AMNISTI _
estat mlliorava molt. No obstant,
DE GASOLINA
En el precís moment que s 'iniciava
mb mot1u de co~ha mort a la nit. Contava 76 anys
Nova York, 21. - El cNew York Tt· la des!Uada dels manifestants davant
MèxiC, 21. - A ·nt-i-cinQUè g,ll ~
d'edat.
deixeu
visitar
La p:emsa dedica afectuosos art(. meu . que rep Informació excl\llJva de el senyor Lluis Al varez, secretar1 del memora~se 1 ele-o'fucló el preside~
eles necrològ¡.cs a l'al.mlrall mot t, l'expedició antàrtica de Llncoln Ells- President de la República, . general versar• e. a r • eu or Càrder.as
a questa nova secc1o
sorgiren els «camlSes dau- dc la Repub~a l~a lmnisti.a.
el qual fou una de les mes desta('I\- worth 1 Slr Holllck Kenron ba rebut Càrdenas,
P
un rl\d!n dP l'D!n Il'.JndM', .. n Pl qual rades» que ataC'aren a trets els ma- sl¡ma t una
G..- - -- - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - ' des figures navals durant la gurrr, ,

HA MORT UN DELS GENERAl S
ITALIANS QUE FOU DERRO·
TAT A ETIOPIA l'ANY 1894
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el

de

I

E l diari de l_a nit-: ·U LTilDA _HORA

I
I
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.
·
anunciada
·
confianca
de
votació·
la
0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

diputats de l'esquerra protesten d'a- sin protestat contra els que intente- justícia amb què el mlnlstre l'al'Estat (A 1 dl cusà, d'excitar a la guàrdia civil
t
ta
quest punt de vista.
P au - contra el poble.
·
El president de la CAMBRA diu ven a es con ra
ments de la. majoria).
que al s.e':l judici han desaparegut
Demana que consti al Diari de
El senyor LARA: S. S. parla sem- Sessions l'Informe de l'alcalde d'a~oltes dificultats per a l'aprovació,
Ja. que s'han retirat moltes signa- pre amb el braç enlaire. Jo dic que quella població i una relació de testures en la petició de quòrum, ja aquests fets a què ha aYudlt el mi- timonis. Si el miniStre segueix penque aquesta petició es troba damunt nistre de la Governació, no anaven sant q"e va cometra la villania de què
la Mesa s'ha de tramitar, per la contra l'Estat sinó contra la polltica m'acusà, espero que s'obri una in1
qual cosa es procedirà a votar noformació o en tot cas que rectifiqui
m\'Oalment l'aprovació definitiva &egulda pel Govern, e que no és el cavallerosament.
En dir que venia de Barcelona, els
Madrid, 21. - Els periodistes conesquerperquè d'això no es pot prescindir. mateix. (Aplaudiments en les
El ministre de la GOVERNACIO
Es procedeix a votar el dictamen res) . Però és que S. S. creu que els es lamenta que s'hagi pogut portar versaren en els passadissos del Con- periodistes li demanaren una. im·,
diputats, perquè cobren dietes del aquest assumpte a. una qüestió per- grl>s amb el senyor Portela Vallada- pressió sobre la situació de la. regió
relatiu als sucres.
compte que es autònoma. 1 respongué que aquella
Es aprovat per 208 vots contra 5 Parlament, no poden fer la critica sonal entre el senyor Gordon i ell, rts, al qual donaren
feie-n circular uns rumors molt par- regió tenia. una. sensibilitat molt
r,iadrld, 21. - A les 4'15 obre Ja minuciosament la labor realitzada a
t?
t p 1
d'
6 abstencions.
l'uGordon,
senyor
el
amb
que
ja
1 Insistiren dient que la si- acusada. i que per tant els proble.
aques ar amen
Alba. Al banc blau favor de l'esmentat personal i es
una gran amistat. Es refereix ticulars
5510 el senyor
tuació polltica estava embolicada 1 m~ que l'afecten s'han de tractar
. El MINISTRE DE LA GOVERNA- neix
ALT
rninlstre d'Agricultura. Poca ani- mostra conforme en un prmcip! amb
a una declaració prestada. pel senyor l'ex-ministre
"''es
perquè
que
dit
he
no
Jo
CIO·.
DE
VOTACIONS
RES
1
d
·t
'
de la Governació es 11· amb un tacte molt especial 1 una.
l espen e a proposta del senyor Se....,.. Et'uard Fernàndez que diu que \'11.
!ó als escons i tribunes.
«QUORUM ll
~ llegeiX i s'aprova. l'acta. de la. nya.l, però que no la pot acceptar
Es procedeix a votar el quòrum bra no es pugui parlar en contra. sentir dir al senyor Gordon Ordax mltà a dir que no estava. malament cura exquisida per a no empitjGrar-los.
seSSiO anterior 1 seguidament s'en- amb tot, per oposar-se a al.xò consi: demanat al dictamen relatiu a l'a- Es S. S. el que ha sostingut aquest qu~ la guàrdia civil diSparés 1 que ni molt menys.
tra a rordre del dia.
mortització en el cos eclesiàstic de criteri. Jo precisament, creo que es ell assegurava que no li passaria
deraclons d'ordre econòmic.
pot parlar i en aquest cas es troben res.
El senyor SENYAL, rectifica. <En- l'exèrcit.
S'APROVA EL DICTAMEN tren els ministres de Comunicacions
ul
ü t
1
La t Ió dó
El smyor GORDON ORDAS: gan!smes del partit a Madrid 1 BarInstrucció pública. 1 Governació). ' tat: .J~tsa~ fav'!a 1 ~2 . seg en res - eis diputats socialiStes. Jo he sigSOBRE EL SUCRE
una infàmia. A mi no se'm celona.
Això
ContinUa la diSCUSSIÓ del dictanificat el cas. però no és que consi- ta. la és
La votació produeix rumors.
Queda. retirat el vot de l'esmentat
Pel que fa a Madrid, hom refereix
que es feu entorn del
llegenda
en de la ComlSSlò d'Agricultura diputat català.
El senyor FABREGAS: ¿Però és deri que sigui UUclt el !er-ho. Tot el senyor Azaña. de trets al ventrell.
es feia notar que preciSament fa
que
:ore el projecte de u.e i restringm~
contrari.
Queda incorporada al dictamen que hi ha quòrum?
El ministre de la GOVERNACIO poc temps fou reelegit com a. presila producció de matènes sucreres 1 Ulloi esmena a !'art1cle 4rt. addicioEl Sr. LARA: Doncs aquesta t,e(}. es refereiX a altres declaracions que dent del Comitè Municlpa, dE: MaEl PRESIDENT: Per a aquesta
faoncaclò de sucres.
nil~, deis senyors Irujo, 1 Soler de votació solament es necessitaven 185 ria ha de registrar-la el Ministre de coincideixen amb aquesta afirmació. drid el senyor Benzo, l alxl '~
Es Uegel.xen eis articles novament
la. Go<ernació en el registre de la També hi coincideiX el guàrdia CIVIl ratificar el d1t Com1tê la seva adheredactats I són aprovats sense dlS- Sofg. senyor SENYAL: defensa una votants.
Baldomer Garcia, que assegura que sió a l'esmentat senyor, i ara. aquell
Madrid, 21. - Aquesta tarde estl·
A continuació es procedeix a vo- Propietat.
nova esmena. (Pren seient al banc
tar el quòrum de la reforma d'alsenyor Gordon Ordàs va treure organisme directiu queda dissolt.
gué al Congrés el senyor Portela Vac~~Zda aprovat tot el dictamen bla u el miDlstre de Ma.rmal.
El senyor MARTINEZ BARRIO: el
guns articles de la Llei de Desvagats
lladares conversant una estona. amb
una pistola.
QUe tornarà. a la Cambra per a la
_lAI ban~ blau s'hi apropen divers0s i Malfactors. (Al banc blau els se- En el de la propietat industrial.
L'organiSme directiu del partit a els diputats radicals que en l'actuaEl senyor GORDON ORDAS:
seva aprovació definitiva.
diputats 1 parlen ammaaament a~b n.vors Gil Rebles, De Pablo Blanco El Sr. GIL ROBLES: Em vol dir Mili no he usat una pistola. Aquest Catalunya queda també dissolt. Es litat semblen trobar-se més a prop
ixò d guàrdia civil és precisament un dels n ll. :enarà a Catalunya. una comissió de la seva persona que no pas de
· si T t dó
1s s
el cap del Govern 1 amb els minis- i Salmón)
LES COMUNICACIONS MA- tres,)·
e
na a a
S'aprova' per 190 vots contra un. · ·. qum gm ~ca
,
signants del document que jo tinc, reorganitaldora del partit, la qual la del cap radical, els senyors CàmaRITIMES
Es concedeix la. paraula al senyor propietat industnal?
L ora_dor es lamenta d aques~s
1 en el qual es diu tot el contrari. hom creu que començarà a actu!ll' ra, Mora!ta 1 Echeguren.
Jo
BARRIO:
MARTINEZ
Sr.
El
seu
el
explicar
a
per
Ramos
G<..nzàlez
s1gum
que
delXen
no
que
c'?nverses
dictamen
del
Olscussió
1a.
Es reprèn
EL MINISTRE DE LA GOVERNA- tot seguit. Hom cita el nom del
vot en el dictamen de sucres ¡ en la dic el que vull (Protestes en 1a. ma- CIO
,
.
de la comlSSiò espec1al sobre el pro- oïdes.
continua llegint algunes decla- senyur oedó per a la. presidênc.1a de
jorla. 1 veus que demanen que e.cla.. racions
l...A . PRESIDENClA, cnda a 1 ordre Llel de Desvagats 1 Malfactors
jecte de llei a l~s mdilStr!es i comuentre les quals figura la d'un
relx1 les seves paraules).
·
~~ng~~~!~~ i aquests es retiren del
nicacions marit1mes.
cap de la guàrdia civil, que assegu- la dita ComiSsió 1 també per a 1a.
El senyor SEN ~AL, de l'Esquerra,
COM S 'EXPLICA OFICIAL· El PRESIDENT DE LA CAMBRA ra ha ver sentit dir al senyor Gordón presldêncla futura del partit a CaEl senyor SENYAL, proposa que
(Pren
defensa un vot particular.
Ordax en altra ocasió, que la força talunya.
~~NP~~;~cTE A HONOR dóna per acabat aquest debat.
na
que
parlamentària
CoiiUssió
la
a
seient al banc blau el cap del Gopública havia d'obrar quan no se 11
Segons ens ha manifestat una de
DE
INTERVENCIO
UNA
seva
la
formula
LARA
senyor
El
l'aa
per
reglament
el
redactar
de
vern) .
feia cas. Jo no tinc més remei que les personalitats que han assistit a
GORDOf\1 ORDAS SOBRE atenir-lnt~
Demana l'orador determinades plicació de la Llei, hl figurin m~s 8 nunclada pregunta. Diu que desitja
als informes que posseeixo. la reunió de lu. minoria és propòsit
ELS INCIDENTS DE VI•
que el Govern informi la Cambra
mesures encammades a ~illorar la diputats.
El senyor GORDON ORDAS reLLAFRANCA DEL BIERZO ciaren
Madrid, 21. - Aquesta nit 0 w
partí~ mtenslf!car els treballs de
Ei senyor SOLER DE SOJO, U sobre un fet recollit pel rumor púsituació del personal nàut1c.
els fets desmenteixen aques- del
bhc. Dies passats uns senyors soHi- El senyor GORDON ORDAS 1n- pUca que
reorganització del partit a Catalu- demà emprendran el viatge a BrusEl senyor SOLER DE SOJO, per la contesta.
presenque
persones
les
que
denúncies
les
Marutesta que es comptarà amb citaren autorització per tal de cele- tervé per a aclarir
comiSSió, diu que aquesta estava distes atirmac!ons del min.l stre. Demana nya. bo 1 donant a aquests treballs selles per tal d'assistir els dies 23 1
posada a acceptar íntegrament ,a l'assesso~ament del Con.se!l superior brar un àpat en el qual es glorificava l'altre dia. formulà contra el minis- que s 'incorporin al Diari de Sessions una gran activitat. També s'mtensi- 24 al Congrés de la Unió Interparla·
i
p
1
Ma
d
d'
t
f
esque
Ahrma
marítimS.
serve1s
de
proposta del senyor Senyal. Exposa ta contorme que s'ampliï el nombro un f«;
nf ulle d av a, quie tre de la Governació. Tracta dels in- les declaracions llegides, i declara ficaran els treballs de reorgam&zacló mentària., els senyors Alvarez del
armes 1e
vma franca del que utUitzarà els recursos que U a Madrid, on es nomenarà una Jun- Bayo 1 Fernàndez Bolaños, socialiSts
e serve s. 'd ts
no 1gura en e seu u
,
de vocals parlamentariS a. 1 esmen- La. Direcció General de Seguretat no CI en ocorregu a
la Llei per a fer valer els ta proviSional per a portar a terme tes. Just, d'Esquerra Republicana;
tat Consell 1, tra!lletrà aquest prec negà el permís. Segons sembla en Bierzo, en els quals, segons digué atorga
Casas, de Unió Republicana; Santadrets. Amb les paraules de S. s. aq;¡ests treballs.
aquell àpat es pronunciaren parau- el ministre de la Governació, l'ora- seus
aJ IIUnlStre d Industrta i t;omerç.
taló, de l'Esquerra, 1 Bollvar comu.
Sessions
de
Diari
el
en
figuren
que
1
l
Ens ha Indicat també que acord nista. Estaran de retorn a Màdrld el
Queda retirada 1 esmena. del se- les delictives 1 es proposà anar n1 dor havia. demanat la protecció de i amb els informes llegits, exerciré
a. la. minoria havia estat unànime. proper dimecres.
collocar una. corona de flors a la la guàrdia civil
nyor Senyal.
corresponent.
l'acció
El secretari de la Cambra, senyor tomba politlca del senyor Alba.
Seguidament s'aixeca la sesió a. No ho hauria estat de no haver-se
Llegeix un informe de la pròpia
El senyor ALBA: Al.xò perllonga
AL!<'ARO, mtenta donar lectura a
adoptat les mesures proposades per
Guàrdia civil per a demostrar la in- les 9'20.
una esmena del senyor Carranza.. 1 la meva vida
"
la Comissió, car la majoria dels memPensa I diu que és illegible l'escrip- ~ El senyor Í...ARA llegeiX una renela
estimaven
minoria
la
de
bres
ferència de l'acte publicada en un
,
tura.
(Ve de la primera pàgina.)
cessitat d'adoptar acords enèrgics
El senyor ALB~. agafa 1 esmena diari de Barcelona, en la. qual resulque posessin de relleu el propòsit de
de que las Cortes puedan autodisol- 1 sense el més pet1t entrebanc i amb ta que hi assistiren unes 100 persones
verse. En un mitin celebrada dias veu clar~ procedeix a la seva lec- l· Sollicita del ministre de la Governala minoria d'anar a la reorganització
ció els informes oficials que tingut
a fons del partit. Eis acords d'avui,
pasados, el señor Martinez Barno tura. (Rialles) .
Ei senyor CARRANZA, proposa sobre el particular.
els quals es portaran a la pràctica
recordaba que las facultades constiMadrid, 21. - En el Consell de de.
EL MINISTRE DE LA GOVERNAdel diner del crèdit mariti:n
ha dit el qui ens Informava de
-ens
tucionales se hab~an otorgado para que
es tractarà. d e la combinació de
z:.:.à.
solament es pugui disposar anual- CIO manifesta que ha de lamentarla reunió-, han servit per a soldar governadors
ser consumldsts Gordón Ordàs hace ment el 10 per 100 per a. la com- , se que es portin aquestes coses al
civils. Seran vuit o deu
la minoria. L'abstenció del senyor
ya basta.nte t!empo venia anuncian- pra de vaixells a l'estranger.
Parlament, no perquè revesteixin
Pérez Madrigal no té Importància, eis nous governadors nomenats 1 hl
El senyor ALONSO RODRIGUEZ gravetat, sinó perquè són tan petites
'd o al vaticinar sobre declslones fupul.x que és deguda, no a discrepàn- hauran canvis de destins per sis o
turas, el ritmo a que éstas se ~m~ detensa una esmena l es dóna per que no mereixen la pena d'ésser
cia, sinó a la posició particular d'n.- set. En els nous llocs entraran reterlan. Manuel Azaña en el m1tm acabada. la discussió deis articles tractades. Plantejant-les al Parlapre:Jentants dels grups governamenque
Importància
una
dóna
se'ls
ment
1
.
.
addicionals.
quest senyor.
que
lo
«pase
que
,de Madrid aseguró
Demana que s 'arr1bl a la legallt- no tenen. No hi hagué petició d'autals en una proporció ajustada a les
l'acde
congratulat
hem
ens
Tots
pase estas Cortes no seràn disuel- zació de la situació dels vaixells es- I toritza.ció per a aquest acte 1 no ocortuació de la comissió reorganitzado- forces parlamentàries, però sense éstas».' Indalecio Prleto en «La Liber- trangers adquirits a Espanya, que regué tal co mes diu per ac!. Tinc
ra i desitgem que continuï els ser un reflex matemàtic d'aquelles.
tad» ha pubhcado un articulo, del es dediquen al servei de cabotatge.
una instància del senyor Garcia Roseus treballs amb tota inteLlSitat. car
EL PRESIDENT DE LA CAM.t:SRA dríguez, en la qual s'anuncia el deque són los slguientes pàrrafos: «A
no eis ha acabats nl molt menys. El
partir del 9 de dlclembre próximo, dóna per acabada la discussió I ma- sig de celebrar un àpat al qual han
Partit Radical ha de seguir el seu
rutesta que queda pendent la dlscus- d 'assistir 70 començals per a fer els
en que se cumple el primer cua.- sió
carni 1 continuarà essent una torça
del titol c(ll'responent a Comuní- treballs necessaris de constitució, al
\neni() d~ la. constituclón, la faclll- cactons
,I
seu dia, d'unà Associació que .-ortransoceàniqUes.
de la República, amb la qual haurà
taa de disolver el Parlamento, hastarà aquest nom. Es clar que en la
comptar en tot moment. Mande
t.. este instante reservada al PresíCONTINUA LA !INTERPEL· instància. figura el nom de Pavia,
Madrid, 21. - Des de les 10 del dical i que per llur estat actual ne- cava l'entusiasme en alguns elements
LACIO SOBRE POLITICA però els organitzadors cometeren la
dente de 1a. República, por no ha1 ara. renaixerà en tots per -al
imprudència de canviar el nom d'a- mati fins a les dues de la tarda es- cessiten de l'esmentada mesura.
MONETARIA
ber votos revis10n!Stas en número
bé del partit.
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tigué reunida la minoria parlamensuf!c!ente, se extlende a las Cortes
Madrid, 21. - «La Llbertad», refe-feren
es
Seguretat
de
General
ció
monetària.
lltlca
Pl
amb
orientació
aquesta
en
fortida
tària del partit radical sota la prerint--se a les actuacions del jutge t-S·
m!smas al reducirse el «quorum».
El senyor SIERRA RUSTARAZO les investigacions prectses I fou en- sidència del senyor Lerroux. A la sor- vot de la mlnorlr. per a continuar
peclal, senyor Bellón, diu:
Las Cortes podrim dlsolverse por su intervé I dm que el problema és molt viat un agent, 1 ací tinc allò que ell
«Son reservadis!mos. naturalmen•.e
prop!o acuerdo, sl la mitad màs uno més greu ara perquè no és possible mateiX fa constar sobre aquell àpat. tida, el senyor Lerroux digué als pe- els seus •~ebal!s amb la rapidesa i
traba.jos que v!ene efectuandÓ
los
eficàcia que les circumstàncies impode los diputados en ejerclc!o deci- conèiXer el dèflcit de la nostra ba- Això no hauria quedat sense la san- riodistes:
mlnuclosldad y con rapidez el
con
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coneixetingut
ha
minoria.
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.
1931.
l'any
fet
està
balanç
rer
Comisment de la proposta que la
Si las Cortes se autodisuelven, si
tar adentrar nuestra natural avidez
Manifesta que l'any 1931 el dèficit les als senyors diputats. En aquell sió reorganitzadora del partit ba por- llt!ca. marcada pel cap del partit en
no son dlsueltas por decreto presi- era
de periodistes en el secreto del Stulll\de 250 milions de pessetes or. acte es pronuncià un discurs, el text tat a debat 1 després d'oir àmplies el sentit de mantenir el bloc gGrio; pero detalles, cabos sueltos, h~
dencial, no quedarà agotada, no r.e En els nou primers mesos d'9.9.?-est del qual tinc també. No es pronunun
constitueiXI
mentre
babrà consumida esta facultad, que a.ny, t1 dèficit puja a uns 225 mi.Uons ciaren ni els visques ni eis atacs de opinions jo he fet el resum, 1 Ja vernamental
Un redactor del nostre fraternal chos aparentemente lntranscendenrecogldos por nuestra vigilanpodria ejercerse, si se estimase ne- de pessetes or.
què es parla. Llegeix el discurs que proposta, sotmesa a lleugeres modl- instrument. de Govern que salvaguar- collega. «Ultima Hora» parlà il.tnb el tales,
de observadores atentos, nos perEl senyor CANTOS I SAIZ DE consta de tres quartilles 1 en el c:ual diflcacions, sense cap essencial, fou di les essències democràtiques de !a senyor Ple 1 Pon sobre els acords cla
cesario, para las Cortes futuras. Naque la conf!anza que hacc
creer
mite
die duda, sin embargo, que el próxi- CARLOS: Examina l'estat de la es tracta de l'organització de l'AssD- aprovada amb l'única abstenció del República com a expressió d'una po- de la reunió de la minoria, i, entre qulnce cUas ponfamos en la acctón
digué:
li
eoses,
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puc
no
que
Pavia,
de
n&les
a
d'Amics
respon
elació
el
que
en
centre
líticapagaments
de
balança
nostra
diputat Pérez Madrigal.
mo Parlamento serà màs republica«Jo ho sabia. ja des de fa dos Jles. del juez no va a ser defraudada.
aspecte de baLança merca.~t!l, sotmetre a l'aprovació el seu reglaVaig posar a discussió el que !a cessltats del pafs.ll
na, màs flel a la Constitución y a los seu
A punto de dar por terminada el
Això és obra d'alguns çue no h11:l
i diu que aquesta es podria millo- ment per falta de còpies. Acaba ma- referència. a la reforma electoral,
postulados del 12 de Abril que tra- rar amb una millor politlca de CG- nifestant que desitja que tots proceparat fins que han portat l'Alba. a. primer t!empo de su actuación HI
BRASERS
I
BRASES
Madrid para desplazarse a BarcelGjeron la. República, escribleron t;U cerç exterior.
del.xln amb patriotiSme, 1 sense vo- segons vaig oferir al cap del Govern
Madrid, 21. - En arribar a Ja n .a11tzar-no.
na y a Valencla, donde ha de entenler donar a les coses l'interès que e~ la. reunió que celebràrem l'altre Cambra
ley fundamental y designaran sus
-I com creieu vós que s'ho pren- der
el senyor Pérez Madrigal 213
con otros acusades, es poslble
órganos representatlvos.
GUERRA dia al Ministeri de la Guerra.
SON REALITZADES Dl· no. tenea.
U demanaren una amplia- dren els organismes d'aqui?
periodistes
que en plazo brevislmo, cuestión da
:
El MINISTRE DE LA
La minoria ha ratificat acords an- ció de l'esdevingut en la reunió celeVERSES VOTACIONS
saber.
talta
ara
que
el
és
-Això
Los textos constitucionales a quese exterloricen con publicidad
horas,
Se suspèn aquesta discussió per En tenir notícies del que es deia teriors 1 ha decidit mantenir el cri- brada per la minoria radical.
Perquè aquests senyvrs que han a- inevitable las prlmeras determinl.l.se vi, ne alud!endu dlcen asi:
havia. ocorregut en aquell acte, vaig
votaverses
di
a
lloc
donar
de
tal
dit
ha
Madrigal
Pérez
El senyor
cordat. això, avui són diputats. però c!ones del señor Bellón. ¿De qué g!.
ccEI articulo 125. La Constituclón cions de quòrum.
ordenar els esbrinaments necessaris teri del sistema del vot restringit, o que
el senyor Alba havia. donat • <>i ve una di.:ss<>luc!ó de Corts? ... nero? Ins!stlmos en que no intentaper. a saber si havia assistit al mi- sia el majoritari. També ha. acordat compte
POdrà ser retormada:
Es posa a votació el crèdit ex- ting
pardel
reorganització
la
de
algun militar en actiu. L'esbri- que s'incluelxl en la reforma el vot tit radical, proposta que jo he con- Els organismes regionals poden dei- mos cometer ninguna ind!screción,
a) A propuesta del Gobierno.
t raordinari d'l.755.747 pessetes lli
mas por prestigio de España, del réb) A propuesta de la cuarta par- pressupost del Ministeri de la CD- nament ha demostrat que solament acumulat per a determinat nombre siderat Inadequada. El senyor Alba xar de conèixer llur autoritaz... glmen
y de la mlsm.. justlcla, ClU<!·
militars retirats.
de persones, és a dir, la llista na- ha trobat l'ajut de t<>ts per a seguir Una. mesura. o aquest&. intportàncla
te l!e los mlembros del Parlamento. vernació per a dietes i p1usos de- hiEla.B."istiren
remos apresurarnos a expresar nuessenyor LARA rect!!lca. Diu que
en la tasca reorganitzadora. Tota la potser només la. pot prendre l'Assem- tra esperanza de que las primeras
En oualqulera de estos casos, la vengats per la guàrdia civil durant crmprèn que al Govern no U hagi clonal.
Per últim, he donat compte de minoria ha estat un braser per a blea General del Partit ...
Propuesta sel'lalarà concretamente el el segon semestre del 1934.
determinaclones judlclales respondeproduït inquietud un acte d 'aquesta
-A què creieu, don•:s, que és degut rà.n e. un criterio de rectitud que s~
El quòrum gran és de 221 dipu- mena,
prestar calor, tant al senyor Alba
articulo o articules que hayan t.le
perquè no es tracta de cap la meva visió. del meu criteri sobre com
he
Jo
Chapaprleta.
senyor
al
direcles
dissolt
s'hagin
només
que
sobrepone a categorias e lnfluencias
supritnlr:e, relormarsv o ad icionar- tats.
complot. Jo crec que és llc!t enjud!- el moment politic I la minoria acor- actuat de fumall en el que es refereix
verifica la votació 1 el resultat cJar
pollticas.»
tasca del Parlament, dintre dà que en el cas que el cap del Go· al senyor Chapaprleta en aquest bra.- .tlves de Madrid 1 Barcelona?
se¡ seguirà los tràmltes de una ley y és Es
238 vots a favor i cap de lala Llei,
següent:
el
dissoluaquesta:.
a
que
és
I,
-.Oh
però .fets com el que vern plantegés la qüestió de confian- ser. Que consti, doncs, q;¡e hi ha narequerirà c.l voto, acorde con la re- en contra.
estem ocupant, no poden ésser ça, 11 prestaria els seus vots, tot gut unanimitat en el que ha proposat cions en seguiran d'altres. HI ha
forma de las dos terceras partes de
Queda aprovat definitivament el ens
tolerats, perquè signifiquen una apo- procurant que concorri el major la
l~s diputades en el ejerciclo dol car- dictamen.
Comissió reorganitzadora, a ex- pres l'acord que a totes les provinlogia, una. exaltació al cop d'Es-- nomt.e possible de diputats radi- cepció
meva. En el que més han ;.,s- cies on no hi hagi diputats es faci
Bo, d ura :-~te los cuatN primeres al'los
tat de Pavia, amb el desig que torni
tat tots d'acord és a poder admirar el mateix.
NO HI HA «Q UORUM ll PER a ésser comès. El senyor GU Ro- cals.
de vida constítuc•onal, y la mayorfa
-I de l'actitud de Lerroux, e! vosA L' ELECCIO D' UN VOCAL b!es ens ha dit que no hi assistiren
La reunió ha acabat, 1 encara que l'alfar.ge del senyor Lerroux, tot t!Sabsoluta e:t lo suceslvo,
perant que un dia d'aquests l'esgri- tre amic entranyable i cap venerat,
DEL T. DE G.
Acor Jada en estos térmlnos la ne·
militars en actiu. Però hi assistiren no l'hàgiu vista, ja haureu sentit mirà
per decapitar el senyor Cha- que ha presidit la reilnló d'aquest
Es procedeix a elegir un vocal del militars retirats, però militars.
a dintre la major harmorua I que
cestdad d3 la reforma, quedarà auteComençarà dilluns a la sala
En això he estat jo braser mati, què en dieu, senyor Ple? ...
de Garanties ConstitucloEl senyor GIL ROBLES: Són re- he merescut ja un unànime aplau- Ipaprleta.
tnàtJclmllnte dlsuolto el Congreso v Tribunal
els altres fumalls.
na..s, votació que ja fou verificada
-Fa molts dies que nt estic en con- del ple del Tribunal Suprem
lerà convocada nueva elección para 1 que no es considerà vàlida per no tirats 1 per tant, com uns ciutadans diment d 'afecte dels meus correligionaris.
LERROUX DESMENT PE· tacte amb ell 1 no puc opinar, per
dentro del térmlno de sesenta dlas. haver obtingut l'elegit el nombre qualsevol.
Madrid, 21. - El vinent dilluns coEl senyor LARA: Però es tracta
tant. Segurament, aquesta nit tinREZ MADRIGAL
Articulo 81, - .. . El Presidenta po-o suficient de vots.
mençaran les sessions del judici ornl
¿'individus que cobren pensions de
amb
telefònica
conferència
una
dré
ACORDS
DELS
NOTA
LA
Ja
a
arribar
En
21.
arribat
s'ha
Madrid,
no
En aquesta votació
drà disolver las Cortes hasta dos vecontra el senyor Largo Caballer:>.
l'Estat.
Tindran lloc al saló del ple del Trices como màxlmo durante s u man- al quòrum, perquè es requerien 221
Tot segu1t el senyor Rey Mora Oo· Cambra el senyor Lerroux els perio- ell.
manifesles
de
n'han
l'assabentaren
se
sols
distes
1
gran
quòrum
del
vots
MES
ALBINYANADA
UNA
bunal Suprem, 1 potser, sobretot en'
llato CW\ndo lo estimo necesarlo, s~
nà als periodistes el dictamen aproMadrigal
Pérez
senyor
del
tacions
dos primers dies n'hi haurà al
els
203.
emès
El senyor ALBI'RANA: Visca el ge- vat a la reunió que dlu:
IA!I slgulentes condiclo·
JetàndoSI'
El senyors Lerroux ha dit que no 'li
¡
mati I a la tarda.
Ei president de la CAMBRA: No neral Pavia.
nes:
:a
per
nomenada
Comissió
«La
havia res d'això. Jo he requerit els
crec necessari que es facl l'escruEl president del Tribunal, senyor
El senyor ALBA: Hi ha certes minoria radical per a reorganitzar diputats
a) l'ur oucre\u motlvado.
perquè donessin llur op!mó
Pérez Rodríguez, ha facilitat a la.
coses que per la seva pròpia niciesa, d partit, 1 ~r unanimitat ha acordat:
b) Acompaflando al decreto de tini.
per al cas ctue el senyor Chapaprlctn
premsa la següent nota:
El senyor FABREGAS diu que
a si mateixes.
nela
de
dlsoluclón la convocatoria de las com a conseqüència que el Govern es Elresponen
compte
Hagut
Primer.
i
confiança,
de
qüestió
la
plantegés
«Hom prega a les empreses de pe.
senyor LARA continua dient
Amb relació a l'acord de la minoria rlòdlcs I agències que trametin a 'R.
nutvas <>fecciones para el plazo mà- no compta amb majoria, ha de di- que es tracta d'un atac contra les cessitat, reconeguda per la minoria, tots han donat el seu assentiment a
parlamentll.rla del partit racllce.l de cUs- secretaria de gover..1 del Tribunal sutenen
No
confiança.
de
ratificació
la
XIn¡o de sesenta dlas.
prenent
partit,
el
reorganitzar
de
mitir.
l...lstltuc!ons. S 'estranya que fets d'aaq;¡estes manifestacions eoldre els or¡nntames dlrectt us del par- p~em fins a les sis de la tarda del
En ol caso de segunda dlsoluclón,
q'l:esta mena puguin restar sense com a base l'acord 1 la votació recai- base, doncs, Pérez
Madrigal sobre fa tit a Catalunya, 1 per tant, el cessi del d1vendres nota del redactor que hali'
DE
LLEI
DE
PROJECTE
EL
sanció, al mateiX temps que es con- guda en Ja reunió última dels par- del senyor
U Primer acto de las nuevas Cortes
referència al cap senyor Pic 1 Pon, sabem que el presi- d'assistir a la vista de la ca;¡sa seamb
¡>03lció
nostra
PER
APROVAT
ES
SUCRES
republicans.
propagandistes
a
demna
lamentariS radicals, la Comissió pro- del Govern.
S6rà examinar y resolver sobre la
dent de la Comissió depuradora de guida contra el senyor Francesc Lar208 VOTS CONTRA 5
genedirector
el
que
fet
al
Quant
necosidad del decreto de disolución
l'cstraperlot, senyor Alba, he. conferen- go Caballero, per tal dc fer la distriEs va aprocedir definitivament a ral de Seguretat no se n'assabentà, posa a la minoria les següents mcde las anterlores. El voto desfavo- 1:~. votació del projecte de L!el de se m'ha de permetre dir que crec sures:
C O N SEQOENCIA DELS ciat tele!Ontce.ment amb el senyor Al- bució de llocs destinats a la premsa.
ACORDS
A) Declarar disSOlts els organls·
fred Sedó, del Consell regional 1 Gestor amb el ben entès que els que no
l'lble de l;t mayorla absoluta de las sucr~.:;.
que es tracta d'un cas d'caurora boEl senyor ROYO VILLANOVA real». Per les gestions realitzades en me;; directius del partit radical a CaMadrid, 21. - La reunió celebrada d 'Economia de la Generalitat, el qual, acompleixin aquest requlsít no tin-"
~~.rtes Jev1 rà a neJa Ja destituclón
déna lectura a un article del Re- aquest cas, es pot deduir que el Go- talunya.
avui per la minoria radical havia sembla que he. e¡¡tat cridat a Madrid per dran lloc reservat en la sessió def
""' Presldente.>
B> Prendre Igual mesura amb despertat enorme expectació. S'es- tal d'entrevistar-se :unb l'e¡¡mentada oo- judici oral. A cada periOdista 11 &..:
La divulgación de estos textos a glament. Diu que està prescrita la vern no prengué cap determinació
rà lllurat un volant que avall el seu'
peraven amb gran interès el3 acords mJ.r;t;ló.
Que tantas veces se alude en es- qüestió que es tracta en l'actual per a Imposar sancions, i a. més a l'organització de Madrid.
Reglament, per la qual cosa s'ha més es presenta. ara. davant l'opiEa creu que &erà ofert al senyor Sedó carnet professlom.h
complir
Ha
de
l'objecte
adoptar
Amb
p<WUés
Segon.
aquesta
que
~rltos Y declaraclones poUt1cas, pu~ d'ap:icar
ha
hi
l'antic. AfegeiX que
el oomanament del partit radical a canió en una actitud Inhibitòria que
bl' contribuir a. que la op!nlón pú- un projecte pendent de votació de- s 'assembla molt a la complacência.. el que es diu en l'aparta~ anterior, la crescut l'interès en veure que la :-e- talunya, 11 b6 &embla. també molt posCàrrega perillosa
llca ~e oriente y forme julclo.
finitiva, que solament necessita el
El MINISTRE DE GOVERNACIO Comissió proposa posar-se en con- unió es prolonga\'a, la qual cosa do- &lble que el geetor de la Generalitat no
quòrum petit, o sia. el de 185 dipu- Jo em pregunto per què havia d'lm- tacte amb les organitzaciOns emcn- nava a ent~ndre que la diScussió era a.cttpt.ar~ el cArrec, basant-Be en la seva
Luls COMPANYS
San Sebastlan, 21 - A l'arribada del
\iPrestd!o Puerto Santa Maria no- tats.
temporada, tren de França !ou detingut a Inm,
declaló de dcscallSl\r una
posar sancions. Encara que s'haguès tades en dit paràgraf a l'objecte de detinguda.
'
embre 1935 li
El senyor DIAZ PASTOR 1 altres
En realitat, 1ll reunió no ha de- oom fa temps ve anunciant.
un lncUvtdu que portava. en un sac cosoWcítat el permís de l'acte en al- designar la Comis:;ió reorganitzadora
Avui mateix, el senyor Sedó marxarà sit amb roba, 27 carLutxos da dln!UD.Ita,
tres termes, no hauria pogut san- que dirigeiXI I pres!del1.1 els .treballs fraudat l'expecta<"ió despertada oor
-=
.
Madrid
a
cap
l'obamb
ncords
erecte
alg-.1ns
aque;,t
a
adoptat
necessariS
s'ban
bé
si
fulminants l 12 metres dc metxa.
60
c!t-nar-lo. Dir que els que han assistit
ACABA DE SORTIR
a l'acte cobren drets pa..<slus, no sig- jecte que en finalitzar aquella ta que er.n esperats per tots. com el
nifica res, puL'C que cada u tü les se- se,·a tasca designIn eis part! ts orga- referent a contmvar ajudllDt el Goves idees. Per aci van parlant contra nitzats els se-LIS òrgans directius.
\·em. se n'han pres d'altres de gran
Tercer. Adopta. 1dênt1ques me.o;u. lntcr~s polit!c i de transcendència
el Par:ament e:s diputats socialistes
per S. Campos i T erré
· ay•·~da
que cobren del propi Parlament. (A- r es 1, en conseqilèncla, procedir ni per a la futura man:a del partit.
UNA CRONlCA VISCUDA I EMOCIONANT
plaudiments en la majoria). Jo crec nomenament de Comi.~ló reorganit- Aquests acords d'interè; són els dos
NAS-GOLA.ORELLES
De venda: Partit Republicà d'Esquerra, P. Gràcia, 42, pral. que les e3querres tindrien major au- zadora a les provincles que no tin- primers que figurE'n a la nota 1 que
a la dissolució deis or- Bruc, 71 , entresol, t.•
refereixen
es
raparlamentària
representacl"
uin
g
haguesocasions
altres
en
s1
toritat
Telèfon 12441
BARCELONA
Comandes: IMPREMTA POPULAR, Tortosa

Catalunya té una sensibilitat molt acusada
i els problemes que l'afecten han d'ésser
tractats amb cura exquisida --- diu Porte fa
Vall ad ares

Però es votà algun quòrum
sense valor polític i es ¡ustificà
oficialment el sopar a honor
del general Pavia
:f

El SENYOR PORTELA VALLADARES VISITA ELS SEUS
AMICS POLITICS

I
I

SANTALO I ALTRES DIPUTATS
AL CONGRES DE LA UNIO IN·
TEHPARLAMENTARIA

ELS ARTtCl.ES DE
LLUIS COMPANYS

I

I

·

I

LA COMBINACIO DE GOVER
NADORS SERA TRACTADA EK
EL CONSELL D'AVUI

LA REUNIO DELS RADICALS

I

ES dissolen els organismes di-

rectius del partit a Catalunya
i s'acorda prestar a¡ut ai"Bioc"
rraentre faci republicanisme
·democràtic

L'actuació del jutge
senyor Bellon no
defraudarà

EL SR. PIC I PON DIU QUE
LES ORGANITZACIONS RE·
GIONALS PODEN NO CREURE

LA VISTA DE LA CAUSA CONTRA LARGO CABALLERO

SEDd, PROPOSAT PER A
CAP RADICAL ACATALUNYA?

tL 6 D'OCTUBRE A LES COMARQUES

---'
--------------------~~
Dr.Joaqu:m Bnyés
.

LA HUMANITAT lluita pels ideals catalans i republicans

S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a~~h~uoon~~a~n~i~la~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~D~I~VE~N~D~R~E~~H~D~E~N~O~V~EM~B~R~E!D!t~L~--=
«PER UNA QUESTIO DE GOVERKADORS NO HE DE PROVOCAR S'ha arribat a un acord en
UNA CRISI, COSA QUE EM SERIA FACIL» ---HA DIT LERROUX al dictamen de drets reals,
«Després ja veurem» - afegeix
de servir els
Madrid, 21. - A un quart de set
-No se m'ha parlat d'això. SOlade la tarda ha arribat el senyor Ler- ment cal pensar que no vull crear
Finances --- diu
roux al despatx de ministres de la lnconvemen ts ni dificultats,
i pensar

Cambra cridat pel senyor GU Ro- en la reciprocitat per a l'esdevenidor.
bles. EÓ sortir, el cap radical ha dit
Un periodista U digué que aquesta
paraula de reciprocitat per al futur
- He estat crlòat pel senyor 011 i la frase que ells tenien la paella.
Robles i bem tractat de la qüestió pel mànec, semblaven suposar algudeis governadors civUs El senyor OU na cosa.
Robles entén que havent tingut tot
El senyor Le!roux replicà:
aquest temps el partit radical la (e-:-Per Wl& qüestió de governador ~
preser..tació dels gr.verns ctvüs és ::te civils n~ he de plantejar una cris1
desitjar que les vacants que existe1- ~e sena per a mi una cosa molt
xen actualment s's.tribueixin als 111- f cilAix
.. ò j
tà é
.•.
tres partits del bloc.
. a es m s e1ar - u.Jguo.
M'ha semblat bé. ja que tenen ela. un permdista.
.
.
paella pel mànec», la combinació
- I abans també - rephcà
se~
que creguin oportuna. Jo, com us nyor Lerroux -. El que passa.~el qu,.
dic, em resigno sense amargura ~~ vosaltres voleu provocar la cn s1, i jo
t ristesa
no vull.
_ ¿Però vós heu donat algu na
També ~ li va dir,. fent a.H.usió a
pauta respecte a la combinació cie la presència a Madnd del senyor
governadors? _ 11 ha preguntat un Porteta. Va.llada.res, .que s'havia parlat
periodista
de la s1tuació polihca amb motiu de
·
l'arribada de dit ex-ministre, 1 el se-No, perquè ~o es tracta de cap nyor
Lerroux digué:
qüestió de doctrma. El que ~ans
-La persona a la qual vosaltres
mana. Hi h~ tres ministres radicals alludiu ha tineut la. bondat
visial Govern 1 sense compromet re ta tarme a casa meva. La sevadevisita
vida d'aquest poden defensar !~s ha. estat tan cordial que l'he inVItat
on puguin els interessos del partit a dinar demà.
radical, i jo no vull crear cap dif1En acomiadar-se dels informadors
cuitat al Govern perquè crec neces- aquests digueren al senyor Lérroux.
sari que aquest compleixi la seva que semblava molt satisfet 1 resmisslo arrtba~t a ~·aprovació dels pongué:
'
plans econòm1cs 1 fmancers, 1 des-Jo sempre tinc a mal temps ber
près, ja veurem.
na cara. Vosaltres haveu vist que he
No hem parlat de proporciona lltat. passat pel moment més dlficil per a
Al senyor Gil Rabies no li sembla un home politic 1 sempre m'ham·e~
excessiu que les vacant.s de governa- vist serè. Jo el malhumor el serv()
dor que existeixin es reparte~ en- per a casa. Us haureu donat compte
t re els altres grups parlamenta riS de que al meu voltant molts joves
la majoria tenint en compte els ger barren, però a mi no m'haureudesoït
verns civils que exerceix el partit ni una protesta.
radical.
Espero que recollireu vosaltres les
~erà exclòs el partit radical d'a- meves manifestaci ons sense
esmequesta. combinació?
nar-les i sense cap verí.
als periodistes:

I

LA SITUACIO DELS EMPRESO- Chapaprieta diu que
NATS POLITICS
hi haurà «quòrum»
Demanant l'indult de Florenti Prieto
Madrid, 21. - Han visltaL al ml·
nistre de Justícia i al President del
Consell de Mlnistres, la senyora Veneranda Garcia, diputat a COrts per
Oviedo i una CoDllSSió de la Confederació d'Obrers del Nord per a reiterar la demanda d'indult per a l'er
bser Florenti Prieto, condemnat a
mort per haver intervingut en els
successos revolucionariS d'octubre.
Els senyors Salmon 1 Prieto varen
rebre amablemen t la petició i prometeren que la tindrien en compte
quan l'afer sigw examinat en Consell.
La minoria parlamentà ria socialts.
ta lliurà. a la Secretaria. de la Presidència de la República vint-i-vult
plecs que contenen dues mil signatures en soliicttdd de l'indult del
condemnat esmentat.
En la Visita que feren al ministre
de Justícia. la. senyora Veneranda
Gartia, s'oiuparen tambê de la situatió dels empresonats al Fort de San
Cristobal de Pamplona 1 el senyor
Salmon digué que, ultra les ordres
que ja havia. iursat per a. traslladar
uns centenars de reclosos a altres
penals, faria. tot. el possible per tal
que, dintre de les irremeiables deficiències que té el penal, els empresonats puguin porL&r una eXistència
més humana 1, per aquest motiu, es
faran algunes reformes i se'ls proveïrà de les flaSSl\des 1 dels llit.s necessaris.
A FAVOR DELS RECLOSOS
Madrid, 21 . - El diputat socla·
llsta D. Antoni Ramos visità el Director de Justícia 1 11 demanà que
es proveeixi de flassades i calçat als
empresonat.s del Penal de Burgos;
que s'inclogui en els expedients de
condemna condicional a tots els reclosos; que s'instaHin coberts al pati de la presó de santa.nder per tal
que, quan plou, no s'interromp eixin
els passeigs; que es coHoquin llums
als locutoris 1, finalment, que els empresonats preventius de Santander i
Reinosa. que es troben a Burgos, siguin traslladats a la capital muntanyenca.

Madrid, 21. - El president del
Consell parlant runb els informador s
es referi al pla parlamenta ri d'aquesta tarda i diguê que hi haurà
quòrum i que continuarà el debat
sobre el problema dels canvis. També es posarà a discussió el projecte de llei d'utilitats, que representa~ un nou ingrés 1 que tot just hi
he.urà discussió perquè solament hi
ha uns vots particulars 1 no hi ha
demanada la paraula per tal de
combatre'l.

LES CLASSES MODESTES
SON PRUOENTS
Un informador en referir..se al

classes modestes bastant castigades per ell, es mostren en una ac~
titud prudentissima, que Còntrasta.
amb altres actituds de diferents
classes.
-En efecte -contestà el presi·
sident-. Si jo tingués darrera meu
300 diputats disposats a votar el
meu pla econòmic, a ben segur que
no protestarien ; al contrari, potser
m'agrairien la suavitat del projecte Aquest és un mal que preveu
d~ la manera com es formen les
m o.jories parlamentàr ies.
Preguntà després el president qui·
na. tmpr.:.ssió havia produ'it el debat d'ahir sobre el problema de!s
canvis, i els informadors 11 contestaren que no hi havia res de nou
en allò que manifestare n els oradors.
-Això és veritat -respongu é-.
El problema excedeix a les possibilitats del governant. Un ministre
d 'Hisenda pot en determinats as·
sumptes portar la iniciativa, però
en aquesta. qüestió no pot fer-ho
perquè són molts els obstacles que
se li presenten; depèn de tantes
e· ~u mstàncies alienes al Govern i
al pals aquest problema, que jo
dubto molt que nill!¡ú sigui cap>ç
de pr&entar una solució concreta.

EN ESPERA OEL QUE
ACORDIN ELS RAOICALS

El cap del Govern preguntà als
periodistes si tenien notfcies de la
reunió de la minoria radical. t com
que li contestaren negativame nt,
digué que segurament els seus ac .. :ds tindrien interès polfttc, amb
repercussions, qualsevulla que fossl:-:, sobre Ja politica general, per
la situació en què es troba aquest
partit dintre de la mecànica poUtica general.
U:1 informador li preguntà. si E:.l
Madrid, 21. - Al despatx de ml· projecte relatiu a la balança Comernistres del Congrés han celebrat cial es tractava d'una. llei d'Autoaquesta tarda. una conferència els ritzacions, 1 el senyor Chapapriet a
contestà afirmativam ent.
senyors OU Robles i Cambó.

Cambó i Gil Robles
conferencien
Lerroux continua
sacrificant -se
Madrid, 21. - Un diari del mati
diu:
«Les gestions del senyor De Pablo
Blanco, referent a la combinació de
governadors han assolit un acord
respecte a le. proporciona litat que ha
de concedir-se als partits representats en el Govern. No obstant s'assegura que el Sr. Lerroux no li agrada la distribució. Aixi ho féu COllStar, acceptant la proposta que se U
léu, amb resignació però no amb
conformitat. Segons !rase del senyor Lerroux, ni per aquest afer nl
per cap altra prendria la. inictatlva
de trencar el Bloc governamental.

EL MERCATLLIURE DE BlATS
Per lndlcació del Consell Superior
d'Economia, el gestor d'Economia 1
Agricultura de la. Generalitat , ha
tra.rnès el següent telegrama al ministre d'Agricultu ra:
«A proposta Secció Agricultura del
Consell Superior d'Economia a Ca,..
talunya. acudeixo informació sobre
ordenació mercat blat significant
V. E. s'entengui improcedent establir
mercat llture abans liquidar collita
actual. Per tal evitar siguin burlades disposicions legals sobre blats
precisa mantenir preceptes actuals 1
crear a tot Espanya Comltès o Juntes regionals o comarcals amb preponderància. elements productors als
quals es tracta. de defensar. Actuant
tota autoritat i energia i facultant
Junta citada intenenir venda. 1 circulació farines. Amplio informes
correu. El Saludu.

NEUMA TICS
?reus r Jbentats
Transformar.ions
totes les marques

Service Station, S. A.
Aragó, 270 i 272
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Madrid. 2 1. - Acabades les votacions, e! President s'ha traslladat al
despa~ de ministres, i s'ha detingut
uns moments per a conversar amb
els periodistes.
-Aquesta és l'última votació. Hi
ha hagut cinc quòrums i '& més les
votacions corrents són avui més favorables. Demà es d.iseutirà el dictamen d'utilitats i la setmana p ~
xima e'i de drets reals, timbre i potser alcohols. D'aquesta manera, el
primer de desembre estaran aprovats
els projectes econòmics més fonamental!; 1 tindrem set o vUit dictàmens de pressupostos per a poder
dedicar tot el mes de desembre a
la seva discussió en sessions de sis
hores 1 les nocturnes que siguin
precises. Discutint solament pressupostos, les sessions donen molt més
de sl.
Ja. he tramès a. la. Comissió tots
els documents que m'havien demanat, gairebé un carro de papers.
-Ri ha hagut arranjamen t per al
dictamer.. de drets reals?
-Tot està arranjat ~ntestà.
-En quin sentit?
-En el de servir els interessos del
ministre d'Hisenda.
-Doncs. s'ha dit que no us satJ.s..
!ela. la fórmula del senyor Azpeltla.
-si, és bastant dèbil.

NUMEROS CANTEN

•

El

-Quan plantejareu la qüestió de
confiança?
-Quan ho creguí convenient. No
s'ha mterpretat bé el meu pensament d'ahir. En vista que per algú
s'ha dit que jo era. un cap de Govern que no comptava amb la majer
rta, vai~ pensar fer una demostració.
Avui no és prec is. Ho faré quan
faci fa lta i quan jo bo estimi convenient bé amb moUu d'alguna intervenció oposicionista. o d'algun diputat de la majoria. Aleshores es
veurà. si la Cambra. em segueix i
si estem tots rew:lits. Però insisteiXo
que jo seré el que eligeixi el mer
ment.
Ara vaig a dir al ministre de la
Governació que me'n vaig a descansar una. estona i a demanar-li que
contesti a les preguntes que formularan ara. els senyors Lara 1 Gor~
don Ordàs. El senyor Lara parlarà
sobre l'àpat del general Pavia, que
és una poca-solta. Quina llàstima
que es perdi el temps en aquestes
coses.
-Anira.n demà al Consell els g<>vernadors?
-Al Consell aniran tots els ministres. Fot ésser que es tracti de ger
vemadors. però solament per a la
provtsié de les vacants que existeixen.

Ahir, a la

•

l[ni;e~~ltt ._

Eleccions a la Fa.

Gov ern no té ma1 ona cuitat de Ciències
Novament, hem de registrar
per o' eh ap ap ri•eta se 9 u e •Jx esnostres
columne_s, el fet dolorós' ...
manifesta sovint a la. vida uñt que
sitària. de casa nostra.. Se.tnbl ver.
a I ba ne bIa u
trany que hi hagi. elemêni:s q~ :

tegren la matelXa UI}i~ers!tat ~

manda.ment, que aviat serà el prl· tònoma, que es co:qduebdn aztlb
mer, del pa rtit radical. aquell .rol- sentit tan negati_u, en !a ~Và. tond1 \Ul
dat de files que arrlbà. fa dos anys de catalans. Cada d.ia7'tèrihn extCVJ
a la minoria lerrouxista donarà l'e- ples, d.ocumentadlssims~ ·l'e Dl~
a.ssai~s del dimecres, eJ.l. la tarda xemplar disciplina de moralitat i sió que es deixe. sentir -~a_ la ~
d'aVUi et Govern s'ha. llançat pràc- rectitud, a. prova d'ccstraperlos» de Universitat quant a len~mive.s ~
ticament a plantejar un quòrum a tota mena.
"'
Aquesta és la important qüestió què sensiblemen t és vf~
la. Cambra..
El senyor Chapaprieta, una vegada que s'ha ventilat en el mat! d'avui .Ahir, casualment tou un·d.Ia l>rò.
més, ha repetit al mati que els caps al si de la minoria radicallni que al dig en aquesta acció impertinent
del Bloc l'assisteixen amb la seva senyor Lerroux 1 als seus Ums tn nociva que es manifestà. en el n 1
confiança. i ha afirmat, en unes condicionals no ha deixat d'ocasio- tre primer centre docent. Amb
manifestaci ons cantades en el to nar algunes amauures. A la ti - &1- tiu de celebrar-se a la Facultat de
.més optimista, que aquesta tarda guem humans - en aquesta bora Ciències les eleccions de l'actua¡
més optimistant e-oúetaoish r etashr trista es sacrifiquen molts antics
el quòr..xm anhelat s'aconsegUiria.. efectes, moltes amistats mantlngud<.s curs acadèmic, els elem!-Dts, host1Ja
Era. 1& cançó del que tracta. d'es- al llarg dels anys. Altrament, la mi- esmentats provocaren, un_ seriós ¡¡..
paordir la por. Pesi l'acord solenme noria albista-radi cal ba acordat pres- darull, per a entorpir a!XI, tot& ma:.
dels radicals d'ajut al Bloc, el quò- tar ajut al Bloc, ajut que, segons Ler- xa legal 1 sensata que es PUgui eteo..
rum, de caràcter }Xllitic, no s'ha IO"JX, està a prova del nomenament. tuar J?Br a reoonstruir ·l:eipent au.
aconseguit. c¡El Gobierno no tiene de governadors que s'ha de fer t'n tonòrmc de la. n0$tra. cÜltüra.
mayoria en el Parlamento! ¡Que di- el mati d'avui. Ell no portarà l'ev
A les eleccions es presentaren <U..
mi ta!» Ha exclamat el diputat se- pasa per decapitar el senyor Chap~
nyor Fàbregues, en ésser conegut el prieta.. des del seu escó, com. impru- \ ;;.ses candidature s. Quan tot ea
r esulta~ de la votació per la qual es dent, ha anunciat el senyor Pérez desenvolupava. - encara que amb un
pretenia revalidar l'elecció del se- Madrigal, al qual ha titllat de menti- xic t:e nerviosisme - per arribar al
el senyor Lerrou.'l( amb tota la moment de l'escrutinit una int.er.
nyor Vega de la Iglesia, per a la der
seva boca: Aquest està disposat a re- Tenc:.l
vocalia vacant del Tnbunal de Ga- colzar
violenta i ridícula. téu que
el senyor Gil Rabies, en cas
ranties Constitucionals.
es presenti l'ocasió que el cap quedés anuHada. l'elecció.
La. jornada ha estat moguda 1 que
Un element mateix que actuava
de la ceda fos designat per a ocupar
desbordant d'interès com totes les la
presidència del COnsell, en un t:S- d'intervento r trencà l'urna. Aquea¡
que estem vivint en aquesta estrA.- devenidor
era . 1 feiXista.
Un condemnat a mort in- nya època. Al mati s'havient reunit Està immedia-t.
clar que dues hores després
les
minories
de
la
Ceda
i
la
Radical.
gressa al Penal de Puerto La ptimera tractà de la
el senyor Guerra del Ri< anunciava
Reforma
Constitucional, de la Reforma de la en una conferèncta. que ha donat a
Santa Maria
Electoral 1 de la situació polí- l'Agrupació Radical de Madrid, que
Ha començat el repartiment natPuerto Santa Marta, 21. - El condem- IJei
tica plantejada. Tal vegada bagt s'haurà d'anar pensant en trencar
a mort Bohorque, de la. ConfedE-ra· estat sotmesa a la conSideració
dels els compromisos que lliguen el Pardels subsidis
ctó, ha tngressa.t tJ. Penal de Puerto diputak, vaticanistes
El Centre Català Republlcà d'Eoo
la poSSlble even- tit Radical amb el senyor Gil Rcr
§anta Marta.
tualitat que el senyor Oil Rebles bles 1 amb el Bloè. El senyor
querra, ha cursat el telegrama se.
Múrcia, 21. - Ha començat el re-GuerEl procès arrenca d'ü.lt1ms del 33 amb arribi en data
propera a la Presipartiment entre els intoxicats pel moUu d'una vaga de
camperola 1 de la dència del Consell de MinisLres. A - ra del Rio, definia amb intenció e- güent a s. E. el Pre:!ldent de la a.
Pd, de la. primera quantitat de 5.000
pública.
mort d 'un ¡u.àrd1a. L'lngrês dél con- questes perspectives contribueiX
en en minentmen t política circumscrit a al
pessetes que s'ha rebut tramesa pel demnat a l'ü.ltlma
«Excm. Sr. Presidente de la Rep!)
pena,
ha
produit
present
emol'esdevenido
r del Partit Ragran mru1era a animar els grups
senyor Salmon.
ció al penal. S'espera, peró, 1 ea té gal- pollt+cs esm<?rteït.s,
blica., el centre · Català d'Eiiquerra
s·ha lliurat .. cada familia. 50 cen. rebé
a
mi~es. pel can- dical.
la seguretat de l'indult.
sanet i a m1tges per la comprovació
tims per adult malalt i 25 cèntims
En les declaracions del senyor Ler- Dte. IV, Jaume Gi.ral, -4, pra.l.
del fracàs dels seus desigrus.
per nen. En els casos de manifesSuplloo a S. E. Indulto de Flore"'
roux, que no en les de Guerra del
La minoria radical, per l'indole Rlo, que encara no
t~ gravetat del malalt, s'augmenta Ja
han trobat Papaelo
havien estat fe- tino Prieto y amnistia general moW
el socors en un 25 per 100. A cada
dels assumptes que ha tractat, ha tes. fiava
en l'èxit del seny~r Cha- vos pollticos y sociales•.
familia s'ha lliurat el donatiu corobtingut dels lnformadors polltlcs
de la ~ota
responent a una setmana.
major atenció. No menys que la paprieta, però el quòrum no es proS'esperen noves quantitats per a
Madrid, 21. - A la Direcció General Comissió depuradora o reformador a dui. Se celebraven dues votacions,
augmentar els socors, ja que les lllu- de Seguretat a'han rebut noticies de la de l'històric partit, ha donat els una d'elles en la que participave n
rades són insuficients per a atendre ComJ..ssa.rlJr. d'Irun que partlctpen
de- seus primers i sensacional s passos, tots els sectors de la Cambra. Es
a tots els malalts en la forma de- mA, dia 22, arribaran a la fronteraque
acom- ~s d.i.5:Cussions han estat llargues, traota. va d'aprovar un crèdit per al
guda.
panyats de la policia !ra.ncesa., Ferran unpreSSlonants.
Els
«depuradors»
Aquests cabals que avui s'han lllu- Papaelo 1 JOrS<!p Oviedo de la Mota, per s'han presentat com una invisible pagament de plusos a la guàrdia
rat són independen ts dels que dis- haver concedit el Govern francés l'ex- falange arcangèlica, tremolant llurs ci vil. El quòrum res n ) tenia de poposen l'equip d'infermers que en sor- tradició soHicltada pel Govern espanyol espases de la condemnació a tort 1 litic. Tampoc el frustrat e. continuatio; de Madrid rebê una quantitat per tenir-los processats el jutge d'in.a- a. dtet. A tots els diputats radicals ció tenia aquest caràcter pUix que
del Govern.
truccló de Pamplona, en el sumari tns- ha intimidat un xic aquesta sessió. : retenl!'.. un simple refredamen t d'uEls malalts continuen en la sevn truit per la desaparició del tresor artls- Del paradís radical han estat pràc- na elecció de vocal del Tribunal de
majoria estacionaris. Els metges i tic de la. catedral de Pamplona. Papaelo ticament expulsats els organismes dl· Garanties. L'elegit, a més a més perels equips d'infermers tenen un tre- 1 Ovledo de la Mota seran traslladats
des rectrius del Partit de Madrid i Bar- tany al Partit Radical i el votaven
ball aclaparador per a atendre al c~·Irun a Pamplona, 1 quedaran a discelona. En l'organisme de !\olad.r1d, els monàrquics i fins el.J nacionalisgran .nombre de malalts que hi ha, posició del Jutge d'Instruccló.
NOTA DEL CO~IlTE EXJ!lo
destacava la. ja cèlebre flgura del tes bascos i els independents, t algun
cspecmlment, a Cartagena i Pacbe-CUTIU DELS MlNAffiES
senyor Benzo, i en el de Ba.rcelona el que e.ltre dipuLt
C1 Tam:Jé es reben noticies de la
de les oposicions
Londres, 21. - El Comitè Executiu
mai ben bé prou ponderat don Joan
provincia d'Albacete donant COmPL'AFER DELS BLATS
Pic 1 Pon. Alguns diputats ban ex- que volien retre un tribut d'amlstat de la Federació de Minaif.es ha pu..
t.: que al alguns pobles d·aquesta
pressat la seva opinió adversa al fet per:;onal al candidat. Amb tota :i.· blicat una declaració en )"tl. qual d.Ju
s'han registrat també alguns casos
que S'hagi incorporat amb aquest questa ajuda el quòrum es frustra que, per una majoria del 93 pir 100,
d'intoxicació.
ha est.a.t autoritzat pels ieus compoo
Ha
estat
presentad
a
a
la
procedimen
t la fatalitat malèfica I per la manca de divuit vot.s. Es pot nents
S'espe¡a que en el Consell de dea presentar la petició d'au¡..
col:legir
'
d'aquest
injusta
que
resultat
a.bruma
el
que
sense
poremei
les
mà el Govern acordi l'ajut promès
b
ment de salaris, recorrent, si cal, a.
am
ra
t
una
propos
d
a
acurates.
<El
mal
de
les
rates
el
fan
den
donar
les
votacions
dels projec- la vaga. Es considera que el Comit6
per a atendre · degudamen t tots eis
unes 1 el paguen les altres».
malalts la situació econòmica dels
sació contra MarceHi
tes del senyor Chapaprieta , que Executm no pretèn realitzar
una a,e..
SJ. hi ha 1ndesitjables en Wl orga- oomp~n amb l'enemiga
quals és en extrem precària.
dels monàr- ció precipitada i també hom creu que
nisme social o polltic s'ha. d'anar
Domingo
contra d'ell, però no contra els or- quics, molts cedistes 1, naturalmen t, la votació no és conSiderada com
Mo.drtd, 21. - Ha quedat presentada ganismes. Però els arcàngels depu- els radicaJs en massa, digui's el que l'autoritzaci ó final per a anar a la
davant la Mesa de la. Cambra una pro- radors no estaven per eotretenir·s e es vulgui. Ni el petit quòrum no po· vaga i s'espera que es poden arran..
jar algunes coses per mitjà de neposta d'acusació contra el senyor Do- en ocioses disquisicions. Han
dirl- d.rà aconseguir-se en cap moment.
mtngo, que manté davant el Tribunal git la seva acció punitiva contra
cEl Govern no té ma.jorir a. la gocJ.acions.
El cap del Govern serà assabentaC
de Garanties constttuciona ls, pel deUc- els orgamsmes directrius 1 Qfi) con- Cambra; que dimiteixi». I
s'ban exMadrid, 21. - El ministre de la. te de prevaricació.
tra els indesitjables d'una manera tremat tots els procediments per a- de la situac16. El Comitè Ex~utiu
Guerra, comentant el resultat de k.s La propoata. no ha estat presentada a nominativa.
minaire
ha anunciat que farà tot
L'acció dels depuradors glutinar els ~putats en l'assaig d'a- el
votacions, es mostrava complagut la Mesa fl.n.s després d'haver estat apro· continuarà sense
possible per a evitar la vaga.
descans sense respels quòrums assolits.
vat el dictamen de la comissió lnveatt- pecte a. la jornada dom'inical, tota vui. Sols ha mancat condUir-los a la
- S'han aconseguit tots - ha dit ¡adora..
ELS MINAIRES S'ENTR&
vegada. 9ue el grup que la promou Cambra a eada un d'ells per una paun P~riodista-, a excepció del del
VISTEN AMB MR. BALDo
rella de la guàrdia ci vU. Quan la
Signen ta propost& tots ela dlput&ts es ~eunirà el proper diumenge
al
senyor Vega de la Iglesia, que t-.a de cRenovación Espo.tiola. 1 tradiciona- mati per a pro.s.seguir
W IN
la feixuga votació fou ultimada i comprovat el
Londres, 21. - El Comitè Execuestat sacrificat.
llates, alguna de la cCeda:t 1 el radical tasca. Després d'aquests esdevent- fracàs del Govern de la majoria, el
- Sí- ba contestat- , però els di- senyor Ruiz Se.llnas.
ments el paper Alba ha pujat con- senyor Chapa.prieta. s'aixecà airada- tiu de la Federació de minaires s'ha
putats de la C. E. D. A. igual ban
dliigit per escrit al Premler, Mr,
El primer flrn'ul.nt és el aenyor Antoni siderableme nt entre els radicals i eJ
ment de la capçalera. del banc blau. Baldwtn, i 11 demanen una entrevista
votat aquest com els altres afers. El Gotcoechea, que defensarà la proposta. al paper d ~l vell cabdiU,
senyor
LerL'estiraren
de
l'americana , menude- per a tractar de la situació creada
que caldria saber és quants diputat.s saló de seeatons la setmana vinent.
roux. presenta una baixa sense preradicals han deixat de votar el se·
cedents en els costums polftics. Més ta, perquè es restituís al seu lloc 1 després de la votació celebrada. darnyor Vega.
entre els a!iliats.
- -- - - de trenta diputats estan francament per fi es convencé que allò de ml un rerament
Es creu que, abans que tot, es ceal costat del senyor Alba., persona· momento màs aqui sin la aslstencoia
lebrarà
un
canVi de punts de vist&
litat «pura», <incontaminada», tan de la mayoria» podrà ésser dit conentre els cabdills minaires 1 el seIYI allunyada dels baixos negocis tem- siderat com una frase de pur i valor
cretari de Mmes, Capità CJ:ookJo
retòric.
hank.
el
Després s'ha parll!.t, ja com a una
barbuts de la llegenda daurada, les
virtuts taumatúrgiques dels quAls cosa formulària, del banquet celebr~t
La conferència anunciada per a de- eren capaces de transformar al pe- a la memòria del general Pa via. El
mà. a l'estatge del Tnbunal de Cas- cador mês recalcitrant en sant i al senyor De Pablo Blanco ha declarat
sac1ó de Catalunya, que ha d'anar a saltejJ.dor de camins en prodigi de que el tal banquet no fou més q,ue
facècia pesada d'uns senyors aleMadrid, 21. - La presidència de la càrrec del jutge de Girona, en 11~ co.ritat 1 bondat infinita. El partit una
de tenir efecte a les cinc, tal com radical, una vegada depurat pel se- gres ...
Cambra ha tramès al diputat senyor s'havia.
Londres, 21. - Ja són oonegut.t
Arribades les coses a aquest pu~lt
es celebrarà a les nyor Alba, 1 els seus acòlits es conJust una comunicació segons la qual set de laanunciat,
tarda. Aquest retardamen t vertiran en una comunitat d'ascetes no resta sinó esperar la setmana v-1- rodons els resultats de les passadel
eleccions
per la qual cosa ja es pot
nent.
ja són a la Cambra, per al seu exa- de dues hores és degut al fet que i ldealistes que per l'ideal
serà cafacil it:J.r la composició de la nova
men, els documents i informes de- la Junta del CoHegi d'Advocats u paç de retòrcer el coll amb mà.
dura
Cambra
dels
Comuns. Serà la a&o
manats per l'esmentat diputat en reuneix a les cinc, 1 per haver pregat a tots aquells que sentin el desig
güent:
ordre a la mort del periodista Luis aquesta que es retardés la conferèn- de la possessió dels bons fugaços de
Govername
ntals
:
cia, per tal de poder~hi assistir.
la vida. Des del lloc del segon rode Sinal.
conservado rs. 395.
~~~~~~~~~~~
Liberals nacionals, 32.
Laboristes nacionals, 8.
Independents, 3.
Oposicionistes:
Demà, dissabte. <11a '' 23, a les deu
Madrid, 21. - Amb motiu d'haverLaboristes, 154.
d~ la vetlla, el Vocal del Tribunal
Liberals
d'oposició, 17.
de OarantJes, Antoni Mf4na Sbe~
se
el senyor
ahirtraslladat
des del Congrés
al Chapapriet
domlctU dela 1·
Liberals de Lloyd George, f.
donarà la seva anunciada conferènPresident de la República, circulà
Laboristes independen ts, 4:.
cia sobre «La Reforma Co'1Stituc1er
Independen ts d'oposició, f.
amb tnststència el rumor que havia
nal», en la magnlflca sala d esCOmunistes, 1.
plaotejat davaot el Cap d'Estat la.
pectacles de l'Ateneu Republicà de
qüestió politica. Segons informe3
Gr àcia, Montmany, 36.
que han pogut recollir els periodistes. el rumor està mancat de tona- Ba tlngut lloc la inaugural
del Gran senyor Poseemkowak y, han estat aplaument. La. conferència d'ambdós pre- Teatre, amb una brillant Interpretació
sidents durà una mica més d 'un de l'obra mestra de Rtmsky- Korsakoff didis.slms junt amb el mestre Stelmr:.nn.
teatre s'ha vl.lt completament ple,
quart d'hora, 1 en ella no es plante- eLa Ciutat lnVUlble de Kttea•· Tota els t El
presentava l'aspecte de lea més grana
jà cap tema. d'importàncta..
artistes de la Oompan:vta russa., entre solemnlt.a.ta.
(Crònica. del nostre redactor a
Madrid, Alard Prats).
Madrid 22 (per telèfon, 1'20 matinada) . - Després dels frustrats
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Per als intoxicats
de Múrcia

Per l'indult
de Florentí Prieto

ESTRAN"'GIR
*

Els minairés
anglesos

I

e

I

GIL ROBLES ESTA SATISFET
PELS «QUORUMS» OBTINGUTS

JA SON A LA CAMBRA ELS
LA CONFERENCIA DE DE JJA
DOCUMENTS I INFORMES SO- AL TRIBUNAL DE CAS SACIO !f'~~· q~ej::"~ma~r.eo~~.lsd~t;
BRE LA MORT DEL PERIODISTA SIRVAL

COMENTARIS A UNA VISITA

ULT IMA HORA

•
•
!·==========================================================

RESULTATS OFICIALS DE LES
ELECCIONS ANGLESES

La conferència
d'Antoni M: Sbert

La inauguració del Gran Teatre del
Liceu: «La ciutat invisible de Kitege»

ells lea senyores Spl.na.del, Ouebrant,
De la Interpretació de l'obra, en parNad1na I ela eenyora Jourov1tcb, Toul- la.rem en una propera edtcJó,
més deUnmann, Jurentetr 1 molt eapec1alment el gud.ament.

Reunió de la Ceda
Madrid, 21. - Aquest maU a1la reunit la mlnorta de la ~a. prealdJda.
pel senyor au Robles 1 hJ ba a.aststlt
el m.ln!stre d'Obres pUbliques.
El senyor GU Robles ba fet una n poalció detallada. de In situació poUtlca.
Després ha tractat deia treballs que ve
realltza.nt laoComtaa.ló de reforma oowtttuctonal, 1 ba ln!orm.at ela membres de
la mlnorta sobre la dita labor en determinats punta relaclonats amb el proJecte de revisió.
Després s'han ocupat del proJecte electoral, 1 ela reunlta han exposat el crl·
teri que tenen de reunir totes les optntom que aervira.n 4e normes per a. un
acord poatcrtor.

Diuen que no es vol la taxa
loladrtd, 21. - La Comlasarla del blat
b.& fac1lltat la. eegtlent nota:
cEl Com1.asa.rl del blat a.cabê. ahir a la.
nit el perfode d'Informació p'O:bllca oberta en poueaslonar- ee del càrTec. & es-

coltat eta parers
cant.e de fart.nea,

d 'agricultors,

fabrt-

lnd11&trtea panlficadorea. comerclanta, banquera 1 dtputata a

Corta. Po.tal 1 telegri.flcam ent a'ba.n
manifestat ta.m.bé prop de 500 oplnlon.s

dela dtvel"ttl» 1ntercuoe 1 ro~rtona..

Pred.omlna rotundamen t e l crltert de
no mantenlr per méa temps el r êglm del

mercat.

--- ---

«Ha arribat el moment de
meditar», diu Guerra del Rio 1

JUSTICIA
MILITAR
DJSSENTJM ENT
SENTENCI A

EN

Una importantíssima
entrevista

Una nota amistosa de la
conferència de Hitler amt
l'ambaixador francès

21. - S'ha publicat aques-el
UNA ta Berlin,
tarda un comunicat of1c1al en

L'Auditor de la Divisió ha dlssentit en la sentència recaiguda en la
causa pels fets d'octubre a Cambrils.
Aquesta causa passa ara per aprovació o dissentimen t al General de ta
Divisió 1 en el cas que aquest també
Madrid, 21. - Aquesta tarda a darrera cló polftlca 1 flnr el punt de vista del dissentis, aleshores passaria a la
aahora ba donat una. con!eréncla. al Clrcol partit és el que cal !er 1 ba de convo- la
sisena del Tribunal Suprem.
ro.dlcal , el acnyor Guerra del Rlo.
car-se a més una assemblea naclonal.
Ha &tlnDat que l'ocorregut en la qüeaHa estat tnolt aplaudtt.
CONSELL
DE
GUERRA
Uó del Joc demootra l'honradesa del r6PER A DEMA
glm republicà. Aquesta campanya !ou
Demà, al maU, a les deu, at Saló
decuda als enemlca de 1a República.
d•Actes de Dependènci es militars tln·
Després ha posat de relleu que el partit radical creu necesàrta la formactó
dni lloc el Consell de Gut'rra per a.
del bloc, però davant l'absència del aeveure 1 fallar la causa instruïda pe!
nyor Lerroux de la Prcsidèncla. del GoMadrid, 21. - Aquesta ntt el ~enyor capità senyor Aguado,
contra P.ls
vern 1 amb lres ministres radlcala me- Gil Robles ha celebrat
llarga con!e- paiSans Rizal Robert Ballester 1 Ferd1at1t.mt.a, pregunta eJ no ba arribat el réncla amb el Presidentuna
de la Repúbll· ran Lozano Vicente, pel suposat demoment que tnedlttn ela radicals.
ca, en la qual a'ha ezamtnn.t la attuacló licte d'inSult a la força
armada.
No es re!erelz ala proJectes econòm.lca polfttca 1 pru-Iamentàrt
a.
perquê !ou el eenyor Lerrou:J: el quJ enEl eenyor au Roble., aegona sembla,
LA CAUSA PELS FETS DE
carregi. la c:art.el'a de Plnanaes al eenynr enU:n que ha de oonttnua.r la mntelxa
BOT
Cbapaprleta.
&ltuadó .tba el dta 31 de desembre
Dimarts vinent, tindrà lloc a Tarlwllstell:: en ela Ideals representat& pel amb l'obJecte d•aprovar ela pre!!suposto.
partlt rad1ca..l, espectalment en el que 1 proJect.ea oomplementarta. Ba prom.6s ragona el Consell de GUE' rra -oer a
es refereix al lalclame, lc. autonomies. 1 a S. E. quo poearlL tot& la aen. lnf1uén- veure i !allar la causa pels fe ts d'oca la. .tusticla eocial, 1 estim& la creença cla prop de la maJoria perquè vot.l el tubre a Bot. contra Baptista Pallaque el aenror Len:oux participa. d'aquee- Govern que amb els quòrums d'&vul ha rés Giménez 1
setze més PE'l suposat
t.a matelxn. tnqu!etud Resoldre la attua- aconseguit e.clartr l& llituadó.
delicte d'aux:lli a la r.!be.Hió.

I

Cap a una entesa
franco-alemanya?

qual es diu: cEl canceller Hitler ba
rebut l'ambaixador de França_..,,~
presència del ministre de Neg\,1\.ol-e
Estrangers del Reich. La oonversactó, que tractà sobre la situació
politica actual, en Unies gen~
fou portada amb esperit amiS d•
ha permès confirmar els bonS
sigs d'ambdós GovemSJ.
A AMSTERDA lll

Ha estat arrencada la ban·
dera de la creu gammada
d'un vaixell alemany
Ams!.<'rdam, 21. - Del va.IJ<ell ~:::
many «Adele Traber», ancorat a.vant A.quest port en espera d'adtudA
llar-se de carbó, ha estet arren~b
en ple dia la bandera almallYil
la. creu gammada.
t, el
Tot just fou a.nuncl•t el 1e del
capitA del vaixell 1 la. pollcta ves
port ln.iclaren activament les se co-recerques i detingueren qustre ans
munistes, que es decJ.arR-reD, ~era.
sembla autors del fet. La bada foll
que encara no ha estat troba •
llençada a la mar.

Tots els i~pubJicans llegejxen cada dia LA HUMA~ITAI

9

lo humanitat

DIVENDRES, H DE NOVEMBRE DEL 19SI
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Com a conclusió em c:tl dir que sl
PILOTA BASCA
Dues organitzacions d'Acció
concerti el combat U:t.cudun-Louis
Atl' t'
fou perquè tinc el con\'enciment que
e ICa
:'únic púgil que arui pot vèncer Joe Un festival al Club Bascònia LCAIALJSORINEALDACADMEPIROENCAOTRDDSE sc~:
Louis és Pauli Uz;cudnn. 1 qu,. la condició i.ndi.<¡pensable perquè existis amb motiu del seu Xl Ani-.ALUNYA Df PENTATH LON
aquesta possibilitat era q'Je la Uulta
versari
Per alr dies 8 i 15 del propel de1
es p;olongués durant 15 represes.,
sembre «Acció Atlètica», anu?cln la
Hem aconfeguit. que Joe Louis nccepDiumenge, a Its dt· del mati, el celebració d'aquestes ducs wteresti aquesta distància... Ara cal e.spe- cClub Basconlu celebrarà a la ccan· sants competiciOns d'atletisme en
rat.»
xa» del Frontó Novetats un magni- plsta que prometen revestir una veEl periodista ha pregunta~ ol se- fic festival amb motiu de celebrar el ritable solemnitat.
nyor Aguirre si creia en la probabl- seu onzé aniversari.
No ens cal remarcar la importàn·
llt.at que el comuat es dccldls per
Per aquesta ma~lnal, el «Club Bas- elf:' de la jomada dt." rècords soctals,
k o. El senyor Valenti ha respost cònia» co:npta amb valuosos ele- tots PIS aficionats saben bé prou
}3el'Un· 19 01'30 n.>.-El «fullren
Bulgària, Iusgoslàvia, HO(Igrla,
que no ho creia prob:lble; en tot cas, ments que s'hi han ofert per a ac· t'I que Gtgnlflca, sobretot per a aeb'J)Orts c1e1 RA; Ieh, senyor 7s· Austria I Txecoslovàquia, països que
possible. I ha afegit: cUna cosa crec tuar en aquest !esth"lll.
~aro 1nor 1 Osten en la seva rocent han d'ésser travessats en la cur'»\
quell!l Clubs que en les competicions
que puc afirmar: que sl al final tle
. ¡w, a Grècia, assenyalA el l.klc on de torxes, activen llurs preparauus.
El locnl estarà g~mit, i l'element de caràcter oficial no poden asptrar
viS d'atxecar-se l'nltsr del roc. del
les quinze represes Paulí segueix femen! serà obsequiat !lillb ramells a altra \.0&'1 que n coHocar els set1S
A Iugosll'l.\'ia prendran part en la
haual p:~rtirà la cursa de relleus de cursa personalitats de noble 111nat.dret, com teli es¡rerem. no serà LOUls de flors.
llom"..s en les elimlnatònes. Amb aQ rxes nns els terrenys de I Olim- ge, i s'ha pregat ar jove rei Pere
el qui dis~ti e~ titol mundiAl B l'ac- ~.
questn oportunitat que els dóna «A~que
~a. La flama OlliDpica arrtb:ua ,u porti la torxa durant breus mmuLs.
tual campto, J1mmy Braddork.»
FUTBOL
ció Atlèt!cu, milloren tot un segwt
J;¡gt Oy!U'Zàbal comparteix en abx.ustgar&Len. de Berlin, el dia ~~imet Es probable que la porti fins ia tom
de marques que no tenen altre IDlt·
d'agost. a la una de la tarda. L alta-r ba del seu pare, on encendrà una
solut els optimismes del senyor Va- DEL DARRER PARTIT MADRID· jà d'obtenir que al]u~st. I st ens re·ai,xecarà enmig del recinte sng'rat llàntia especial.
lentl de Aguirre, ! expressa la seva
ESPANYOL
fenm als Campionats de Catalunya
~e roUmpia, o sigui en el mateL'<
esperança que la campanya de Pau- .
ae Pentathl01.. desprt'!s del passat La final de la «COPa Pre&ldenb af
L'hora sagrada olimplca e11 terrillOC on es troba el temple de 2oeus. tori hongarès es celebrarà a Budllli a Amèrica es prolongui cons.ide-C'oncurs e l'Atleta Complet. i tenwt canbdrom Gulnardó tou guanyada
per a encendre el foc no s'utilit- pest, davant la tomba
rnlllement.
I
A
Pérez
i
a
Solé
els
ha
estat
en compte que en aquella data ja pel llebrer acareto,, en vèncer uTodel soldat des·
p.rà. matèria fosfòrica. SutUitz;ara, conegut.
Tant el senyor Agtdrre com el so- . •
• •
1 &'haurà
celebrat el Campionat de ofwood Milkl1. El presidOnt del dit
_
com antigament, ela raigs solars A Austrla, la qual serà travessada
nyor Oynr7.àbal embarcaran a 11Ja- Imposada Una deSqUahfJCa· Catalunya Uruversltarl d'aquella es- canòdrom, senyor Ja:..me Vlds.l, lliup:¡ltjancant. un potent equip òptic.
vre, d'un momt""' ' l'altre, IL"Ub dl·
CÏÓ de quinze dieS
pecialltat, hem de creure que la rant la copa al representant del prox,es torxes que portaran elll r..orm- de punta a punta, correran les torpietari del llebrer guanyador
recció
n
N0\'0.
York.
.
llu.ita
adquirirà un Interès d'allò més
dol'S fins a Berlin seran de magn&- xes els m1llors atletes austrlacs, J.·
El
Comitè
Executiu
de
la
FederemnrcadJSSim.
11!.'!..~""-....~~~-------....,...,~!!!
11. amb una capa de Emc en 1orma companyats per la bandera olimpica
~lt;LI!:iME
ració Espanyola d& Futbol tla imPoden cursar-se lez; 1nscnpclons
i
per
les
banderes
dels
diversos
!l'.sde bugia llal'ia en uns cande"IOIJrP,S,
començat
rebre lea primeres InsPrem' Impremta or·lol
P.Osnt dues setmanes de d~squal~ca- per a les dues competicions. a «ACCIÓ cripcions, a que
eiS quals quedaran en propietat deU t.ats de la. República. A l'hom sa· tre fins la front.era de Txcco.:;lovà·
fan preveure una
,I
1.
•
..
~tó
als
jugadors
espanyolistes
~oler
Atlètica»,
urgell,
9.
primer,
1
a
la
grnda,
a
Vtena,
hl
Mslstlrà
tot
el
G.r
qnta.
corredors com a record.
L A¡::mp.lció Cic~a. Montluto l 1 Pére7., els quals foren expulSats «Fedtració catalana d'Atletisme», a!ernssada llu.ita no solament per
Acompanyaran els corredors dos vern.
.
.
Quant. la Oama olimplca hagt ar- La Penya Esportiva d~lugues, or- ~ diumenge passat del terreny de joc Sant Hcnorat
alS primer& llocs, sinó també per ala
7 pral
ut01Ilòbil.S. en els qual:; anii".ln e! i
El president del Com1tè Ol1mp1ç rtbat. a Berlin, el Comltê internaclo- gnnltzcn llei' ni proper diumenge durant el mat.." Madrid-Espanyol.
llocs secundaris, per als quals les
' '
·
1
cUrec:tiu.:> esportius, un met.¡e, perio- austriac, senyor Schmldt, ha dema· nal. el qual assistirà al solemne ac· una cursa reservada per alS correforcea est.àn d'allò més nivelacUssl.·
A l'internacional Soler per desadiStes i els corredors suplent.b amo nat que se 11 reservi l'hOnor cte Còr- te, anirà al palau del Reich, un serà dors principiants, pnttocinada per I cat. a les ordres de l'àrbitre, i al deEl Campionat de Catalunya mes.
rer personalment el dnrrer quilome- rebut per Hitler.
~nes de recanVl.
Papers DogwWer i Impremta. Oriol. fensa Pérez, per creure que tes se·
Les 1nser1pclons, acompanyant ea
Pentathlon Universitarr comprovants
El circuit serà el següent.: Sort!- vos jugades coost.Uueixcn a¡ressló a de
de la condició d'uni•
da a les deu del mati d'enfront del un contrari.
El proper dia 1 .de de~ernbrc se Vllrsitans. poden cursar-se al Barsarà de les seves grans qaallt.nts fi- «Bar CMalunyn», d'EsplugUes, cap
celebrarà a l'Estadi de Montjuïc elS celona Universtta.rl Club i a la cFestques 1 de les seves enormes reser- 1\ St. Just, St. Feliu. Molins de Rel.
C:1mpionats
de Catalunya Uruverst- deraCló Catalana d'Atletisme», esPapiol,
St..
Cugnt
del
Valies,
RnbasEl
Campionat
Bancari Co- tf:rlS de Pentatblon.
ves moral, que sorgeiKen prec~
de la qual or- sent, a la vegada, necessària la possada
i
arribada
abans
del
pont.
d'Es'ment. en Uzcudun en els combats de
mersial
d'enguany
gamtzació
té
cura
el
Barcelona 0- &e=•tó de la lllcèncla de l'actual
plugues
:-.mb
un
total
de 70 qm. 1
mes importància, tal com es posà de
k!!tpornda de l'esmentada Feder&La. llista de premis establerta és
Es fa. avinent a tots els .-<¡ulps ruversitarl ClUb, que ha empres ja
manifC::Jt. en la tercera edif~IO del
d'entitats bancàries i cases comer- les tasques en aquest. sentit 1 ha cló.
combat. U:t.CUdwt-Schmcling dtsputat la següent:
l.er, 40 ptes. l un pantaló a mlda: cials que vulgum prendre part en
a Alemanya. ALXO. que a molts el
semb.lal'à una cosa fora dc rnó, es 2.o.n, 30 ptes. i un objecte; 3.er, 20 el campionat que organitza la Lliga
completament cert. Uzcudun dóna pesoctcs 1 un altre objecte; 4 rt. 15 Amateur de Futbol, en¡,¡uany, que ta
CONSTRUCCIONS AUTO-MECANIQUES
molt mes rendiment entre els ene- p~ssetes; 1\.è, 10 ptes.: 6.è, 10 ptes.¡ 1 lnscrlprló al dit campionat acaba el
PISTONS PER A AUTOMOBILS
7.e, 5 ptcs.; 8.è, 5 ptes.; 9.è, 6 ptcs., proper dissabte, dia 23 del corrent
nllcs de qualitat.
1 10.è, 5 ptt~:
1 mes, 1 que ha de ter-se aquesta en
L'Havre. 21. - He u arribat, proce- vnlg veuro els Harry Wllls, Jack
Valg a fer una aflrmnd6 cntcgòr1·
ClasslfleaciO per als locals:
lletra. expressa, dlrígtda a l'esmentadents de San Sebastià.n, el senyor Dempsey, Tunney, Jack Johnson 1 ca 1 ben tonamentada: Joe Louis és,
1.er, 20 ptes. I una copa; 2.on, 15 da Lliga Amateur, Duran 1 .sas, 14.
Just oyar.Gàbal, manager de Paull tc.ts els asos del pugilisme contem- evidentment, ci pitjor adversari que pt>ssetes: 3.er, 10 ptes.; 4.rt, 5 ptcs.; I principal.
CONSELL DE CENT, 5 36 .. BARCELONA • TEL 53630
uzcudun, 1 el senyor Valentí de poranl, 1 puc afirmar que Joe Louis pot tenir Paull, pe¡-ò atege1xo que 5.il, 5 ptcs., 1 G.è 5 ptes.
,Aguirre. l'acabalat hostaler basc es- és tan bo 0 potse. millor que el mes aqaest és el pitjor l nemic que pot.
Es disputarà una copa per a equip¡
ATLETISME
tat>lert a Nova York, gran admira- destacat de tots eL que he eomentat. tenl.r el negre. Aq 1est es veurà per cte tres corredors d'lliUl. mateixa. enttms runb les acclons ferroviàries
dor, amic 1 conseller del ctoro dels El considero ¡,¡n veritable fenomen prtmera vegada davant d'un home tltat..
Nord l Alacant 1 gairebé sense opePireneus».
del pugilisme. Es un boxador dotat que li imp().'I(U'à en determinats moEl gran rotltler Màrlan Canynrdo,
roclona en el rotllo d'acciona UldusAmhdós han fet 1n~ressants ma- d'una ciència i una combativitat ex- ments el seu poc vistent pe;ò temi- e11 atenció a la Penya Esportiva La I Volta a la Barcelona
tli.al& Això 6S tot.
Jl}festaclons, 1 han coincidit en afir· traordinàlies, unides a una potència ble cos a cos. I nlng.i no sap l'efecte o'Esplugues, s'ha brindat per a d()o
antiga
mar que consideren el prò.dm com- formldllble. Encaixa tot ela cops que que els cops ~t 1 «toro dels Ptreneus» uar la sortida ala participants d'aHan
començat
a rebre's lnscrlpbat entre Pauli Joe Loula com el rep 1 posseeix un cop mortlfer.
podran prodwr al fenomen de color. questa cursa;
Borsi del matí
lrr.pressió Nord: 40'40, 40'20,
fet de més transcendència per a la
Després de tot el que he expos•t. Jo apostare una forta. quantitat S()o
Per a mscrtpctons, mitjançant ¿ clons per a la cursa que, orgarutzada
40'35; Alacant:
En la sessió de borsa d'ahir en- 34'50, 34'65; Ford: 396, 398; Petr()o
nda pugillsUca d'TJzcudun. Tots dos molts creuran q•1e Uzcudun eva a bre que els mes poderosos cops de pagament d~ dues pessetes, al lo- per la. F. A. E. O. E., es ccleurarà
han exhibit periòdics de Novn York l'escorxador». Res d'això. Uzcudun Joe Louts es perdran als bra•;os pn>- cal social de l'A. O. C. M., Francesc el dia primer de desembre.
cara r.'intensificà més l'encalmament let.s: 6'05, 6'00, 6'10, 605; Colonial:
Aquesta cursa, com ha estat anun- 1 gran manca de negoci a tots ela
en els quals es concedeix extmordi- té la seva «Cbancc», que, en aquest¡ tectors d 'Uzcudun, sense arribar en Layret., 126, o en el cBar Catalu36'50, 36'65; Explosius: 127; Aigües:
Dàrla lmportàncla a la lluita., 1 fins cas, és minima, però existeix. i, per cap moment a les parts vulnerables nya», Laureà. Miró, 69 <Esplugues ciat anteriorment, constarà de dos deutes dl' l'Estat, però les diferències 193'25, 193.
circuits de 5 quilòmetres per a les de canvi, tot 1 demostrar feblesa,
18 11 arriba a concedir el caràcter tant, de prod<.~ir-se, podria provOCflr del cos del nostre compatriota.
, del Llobregat.
d'una seml!lnal del campionat del un sensacional combat per al titol
"""'_,,..=-,..,......
,...,...,.....,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1111!1!'!!'!!!! categories de debutants i neòfits, 1 de foren d'insignUicant. tmportànc1a.
Borsa de la tarda
set 1 mig per a les de juniors 1 seEn al aector d'obligacions muruc1món.
mundial entre el nostre «Vell» l un
niors.
pals, Diputacions 1 Provincials éa
Nord: 40'25 40'50, 40'35; Alacant:
El senyor Valentf de Aguirre, ve- attre veterà. com l'actual campió
El recorregut de les curses serà el on fa uns dos wes que s'hi veu bas- 34'55, 34'85, 34'75; Rif: 64'50, 65'00:
rttable organltzado,. d'aquesta lluita mundial 1 antic descarregador dels
ecgücnt:
tant ferme83. 1 animació en 1~ con- ExplOSius: 127'25; Colonial: 36'35,
be. explicat detalladament les ges- molls de Nova. York, Jimmy BradDebutants 1 neòfits: Scrtida de la tractació.
I 36'50; Montserrat: 23'25, 24'00; Hul.lons que ha hagut de realitzar per dock.
VIa Laietana (davant del Banc d'Es- Les obligacions de Tresoreria de lleres, 46'00; Petrolets: 6'00, 6'10, 6'05;
¡tal d'aconse¡~l.ir que la lluita tlnPer a JutjiU' degudamen~ Pauli cal
panya), Plaça Antoni Lòpez, Passeig la Generalitat han perdut un vuitè. AlgUes! 193; Ford: 267; Montserrat:
~¡ués efecte al Madison Sq-.1are Gar- conèixer-lo a fons, cal conviure amb
den.
de Colom, Avinguda Fràncesc Layret,
ell llargament. Solament d'aquesta
En el rotllo d'obligacions ferro- ex-dret 23'50.
Preguntat &obre les possibilitats manera l'observador s'adona. que el
Ronda de San~ ~u. Ronda de San~ viàries, amb poc ne¡;I.X'l. Lea obligaque concedeix a Pauli en aquesta regUdarra és un fenomen pugilistic.
Antoni, Plaça Universitat, Pl~ça Ca.- olons industrta.la bastant SOótinguaes,
Borsa oficial
nutta, el senyor Valentí ha dit:
i encara més extraordinari que Joe
talunya, Ronda de Sant Pere, Plaça excepte les obligacions de la Pr()o
Nord. 40'25, 40'35; Montserrat:
- El 13 de desembre, 1 essent Louis. Paul1 es presentam el 13 de
Urquinaona., VJn Laietana <arribada ductora de Forces Motrius.• que se- 23'50; Cbade: 431, paritat; Chade D.:
\l'e.uli un v~rà, s'acararà amb l'ho- desembre al ring del Madison com
al mateix lloc de sortida).
gueixeD perdent terreny.
185'20, paritat; Chade E.: 85'20, pari1
.¡ne niés perillós de la seva carrera. mal no s'ha presentat en la seva
Juniors 1 sentors: Sortida de In
Creiem que en ols canVl.S actuals tnt; AlgUes: 193; Fíllpines: 399, opeJie vist en acció Joe Louis, 1 abans carrera. Per o. aquest combnt dtspo.
Vía Laietana (davant del Banc d'Es- d!lvant el fet de no necessitar-se el racions: Petrolcts: 6'10, 6'00; Ford:
panya), Junquercs, Ronda de Sant nume;oari, és una tcmerttat desfer- 268.
Pere, Arc de Triomf, Passeig Fermi se de les esmentades obligacions,
Galan, Parc de la Ciutadella (donant siguin els que siguin els prop<)slts
una volta al circuit), sortida per la del Cousell d'Adm:D.IStració de l'es·
porta de l'Avin.,"'Uda Maristany., Pas· mentado companyia, per a aniU' a
sei¡ de Blasco lbàftez, Passeig de un arranJament amb els seus oblllltl'ló
ll6'\!5
Lliurea
l•rauiJII
Colom, Avinguda Francesc Layret, gaclonistes, srmpre 1 quan els obll·
4H ab
41Hb
ll'lilua
1
ab
7 :i1
Ronda dc Sant Pau, Ronda de Sant caclorustes tinguin cura dels seus
J..lres
5910
69'40
Antoni, Ronda UniverSitat, Plaça da drets 1 que no dellun perjudicar
;,¡ ijtjó
d114b
Mill l'<~
~!I ;.Ib
:.laij bO
::;u·ssoa
Catalunya, Ronda de Sant Pere, Pla- la hipoteca, que és la garantia de
egi el nou model Opel.
l!H 50
l:lelguee
l:.!HO
ça Urquinaona, Via Laietana <arrt- les IICVCS obligacions.
4118
o 00
~ luru...s
bada n1 mateix lloc de sortida).
Lm impressió respecte al fi de
••• un cotxa de ciutat, un cotxe
a:.1 oo
aauo
ll:scUI.I
llU
IlO
3060
Cu•
t'l'aga
Els clubs poden cursar llur inscrlp- mes podricm repetir exnctament els
Hilari Martlnez va efectuar, dimecres, un gran combat êlavanttiastl;-;¡de canetera, un cotxe cie qualitat.
1'88
Cor. autlquea
1118
cló a l'estatge del club organitzador, t.òplcs que ja vàrem exposar attlr.
qual va. vencer per punts. La fotografia recull el moment en què Hilari
1'81
18:i
Cot ourue~uea
l'fill
coHooa un bon darecte d'eequerra
Balx de Sant Pere, 35, o a la. FedeManca de negoci a tot el sector
\ 61
,::Oc daneses
<Foto Sa¡;arra)
ració Catalana d'AYettsme.
~Romagosa
de fi de mes. Una pérdua d'uns cenen C.295-Ban:elona
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El foc sagrat dels Jocs Olímpics
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LA CURSA DE TORXES ATRAVES DE SIS PAISOS
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A la vigília del combat
Uzcudun • Louis

El que pensa del combat Valentí Aguirre,
l'home de confiança del boxador · basc
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Aventur'". ~ :-Iumorisme
Amor ...

EL CINEMA

Tot en

Més opinions de la Premsa
nord-americana sobre «No·
bleza obliga»

«Observen: Semblo. un film de
Chaplin, però amb !"amable filosofia chapllnesca apuntada cap a un
!1 lleugerantent pollt1c 1 soc1al. A
més a més, té tota la força 1 t:l
15 ~t i'un diàleg lffiaginatlu que o l
el mateix Cbaphn no s'ha permès
mat la llibertat d'emprar.
«.Sundc.y D.spatch»: Aquest és el
millor !Um del mes, I, per al cas,
bauriem d'anomenar-lo runa joia»
er la mOderna tradició... , es un fUm
amargament còmic que Obhga l'espectador a riure des que comença
fins 'IUC aeaba.

Homenatge al director de Ràdio Films

cNews Cbronicle»: eUna vegada
més Charles Laugbton ens demostra
Recentment, en celebració dc J'a•' aeu gran talent com actor.
eStar»: En «Noblcza. Obliga», Char- nivel'l>ari de 1.\ installació a Espanya
le.'> Laughton se'ns revella com un dc Ràdio Films, els empleats d'aeòm.lc genial.
questa empresa. cinematogràfica, ho-

AVU

menatjaren el seu director-gerent,
senyor Robert Trillo, 1 11 oferiren t.lil
banquet a la Taverna Basca, al qual
fou invitada 1.l premsa cinematogràfica.
L'àpat va transcorre en un pla
d'intimitat I agradable companyoma
I es presctndl de tota mena de dl8cursos 1 l'alt empleat de la Companyta, senY,or Anto li Blanco, es llmità a oferir, en brlllant parlament,
l'acte a l'homenatjat.
Aquest s'aixecà, finalment, entre
els xardorosos aplaudiments dels
comensals, I donà les gràcies per
aquell acte que l'honorava 1 desvetllava en ell el desig do poder repetir-lo l'any proper en celebració
de!s nous triomf:. de l'empresa.
D'aquestes columnes estant fem
vots perquè els desigs del senyor
Robert Trillo es compleixin i Ràdio
Film segueixi la seva triomfal actuació.

Passen els dies
Augmenta el públic

AVUI, ESTRENA Al CAPITOL

<<Pasaporte a la fama», una alegre j emo·
cionant peHícula d'Edward G. Robinson

és una comèdia que
supera els càlcula més
optimistes del p6blic:

Protagonistes:
/""'"'

Charles Ruggha
Mary Boland
Zasu Pitts
Roland Young
i Leila Hyams

DIVENDRES, TARDA, ESTRENA
Un programa extraordinari

COLISEUM
Es un film Paramount

La pnmera. cnttca que s'ha escrn; !'«Enem1c públic núm. 1». ~obinson clons còmiques, l resulti. altament ede «Pasaporte a. la fama» és la de fa dos papers amb un fons perfecte. moclonant, original 1 divertit Durant
Bland Johaneson, de «Daily Mlrror»,
El comptable Jones confón la nn.. la peWcula es posen al descobl!rtmol.-~ tes de les encisadores animalades de
de Nova York. Llegiu-la:
lleia per la. seva. semblança amb el la policia. Robinson és esplèndid. No
crtmlnal
Mannlon,
per
la.
qual
cosa
«Pasaporte a la fama», a la li donen una contrasenya per tal que ba tingut tan bon paper des de fa
«Ràdio City Music Hali» no el detinguin a cada mo:nent. Dis- molt de temps i sembla gosar-lo en
Gran comèdia. Produït per sortadament, aquest document únic gran manera. L'ajuda molt Jean Arla Columbia. Diri;it ptr John el fa famós, 1 apareix en tots els thur, l'heroü1a, acompanyada de
diaris.
tan bons actors com Donald Meek,
Ford.
Aquesta emocionant comèdia és la
L'assassí es dóna compte de l'es- ~allace Ford, E~ Brophy, Arthur Bymillor pellicula que ha fet Elwnrd plèndlda oportunitat que sc li pre- , 1011, Etie1me G1rardot I J. Fnrrell
G. Robinson des de «Little Caesl'lr» senta. Esvera l'inofensiu J oncs 1 1 o- McDonald.
<Petit Cèsar). El l'alegre 1 viva rela- bllga a deixar-li el passaport. Es
L'argument està escrit exquisidació dels embolics en els quals es fica canvia a casa de Jones 1 àdhuc arri· ment, brillant amb un bon diàleg. Es
un insignificant empleat per haver-se ba a besar a la seva promesa.
un entreteniment. de primera per a
donat la casualitat de semblar-se a
S'originen complicacions 1 situa- tota la fam1lla..

«M ADRE ALEGRI A>},
•

al ctne ma Catalunya
Director: Josep Busch. • In· ho.:1e d'una concepció clnematogràtèrprets: Gaspar Campos,' fica gaire apreciable. Busch que és
Raquel Rodrigo, Anna Ley· dels 'tue més temps ve treballant en
v..., Lai)' Cad1erno, Bavlera, el cinema és en canvi el directo
~~~~!:!"ol~n:roducció: Ex- I ofereix més resistència a aques~ ~~:.
el que menys progressos ha demesAvui el cinema nacional domina trat. La majoria de les seves obres,
sob!"e tota. la resta de la producc'ió ¡ sigui•. del temps que siguin. es manPOdrlem dir àdhuc que la peH!cul~ te~en { el mateix pla 1 això és una
penmsular és run~ea. que assoleix do ~~a. desespe~ançador. Busch sembla
porta= el públic ai cinema ja que les f. .-se exclUSivament en l'èxit que de
altres, dissortadament, passen en un
ambient d'una fredor inconcebible.
Generalment hem vist les estrenes
d.e films espanyols amb sala plena cosa que no ba succeeit amb altres
B.ms. E1 fet és mes que Slgnificatlu.
COnrrentment la prOducció peninsular sol basar-se damunt d'èxits
teatrals, 1 amb tot 1 que nosaltres
n... ho CODSl<te•em encertat com a.
oosa. sistemat1ca creiem també que
r.,; ba pas d'ésser tampoc. ara, motiu de censura .màXIm s1 aquestes obres teatrals en ésser transportades
al cinema hom bo fa cenytnt-se a les
exigències d'aquest, es a dir. donantles-W. un catre cinematogràfic el
lY'
elevat possible. Fer una traducció gràfica senzillament de l'obra
teatral no POdria satisfer-nos.
Amb «Madre Alegria» no ha succeït ben bé això, per) hem de reconèixer que Bmch no és tampoc

·

I

I

En el mateix programa:

TODOS SOMOS UNO
prodúcció "Universal" per
Douglas Montgomery i Anita Louise
Sessió contínua de 4 a 12'30

r-------11'2'
L'EXIT
DELS EXITS

del Teatre es repeteix
al

LIHtMA

(~JAlUH~D

amb la formidable ..
adapt,.,.:.; "' ' "' "'.,"'~alla
e'~

Avui:
Gala aristocràtica

ment a l'obra., adaptada. això si, amb
tota honradesa. «Madre Ale~a» la
fama de la qual havia d'atraure po.
dcrosament al públic, és una obi'Q
el contingut de la. qual arriba Intensament al cor de l'espectador, l'apassiona de manera profunda.. Busch
per la seva part, podia fer aques\
~vit molt superior.
La tnterpretaciO és força discreta.
El so té moments defectuosos. Cal
convenir, però. que el públic l'acolll
amb devO<'Ió t la veié amb interès.
JOSEP SAGRE
si matei): 11 ofereix l'obra bàsica, ucgant-se a. posar-hi tot el que un dlrector mteH1gent haurin de donar de
A la Barceloneta
sl, I això el P<>rtarà a més d'un fraProsseguint f>Js actes culturals qua
càs. Respectuosament 11 hem anat
advetUnt aquestes c03es a través de Acció catalana de la Barceloneta,
les critiques que nosaltl'es hem fet st Miquel, :!, té assenyalats, ucmà
de totes les seves obres i ja és hora dissabte. a. les deu d~ la nit, tindrà
que canvi'! de directrius. O ell o nos- l!oc una sess16 publlca extraordmà.a :es, els critlcs, que, ara. més que ria de cinema amateur, a càrrec del
mal, hem dú vetllar pel nostre cine- prestigiós clncasto català Joaquim
Cascs.
ma.
El programa " projectar està cons·
Aquest, darrerament, ha anat dc- tltuit
per una acurada selecció de
mostrant progressos evidents 1 cal films de .:aràcte• arttstlc-documen·
que Busc-b es doni una mica de pres· ta.l (Cases, !::IOCICS, Galceran, Prats,
~a. per a. posar~e al corrent.
b són .epresentat.s), els quals sens
En el cas actual l'éX1t popular de dui.Jte respondran a l'interès que la.
«M.adre Alegria» es deu exclusiva- dita sessió ha desvetllat.

AVUI, NIT
Gran esdeveniment
ESTRENA

Martha
Eggerth
en la seva creació
suprema

Casta
Diva
Sublim homenatge
" l'immortal Bellini

Novament els amors
d'un geni
i l'art admirable
de

Martha Eggerth
p er

PATR 11.1: ·~

l ••

T !.líJOT ·- t1S CMI nll! - ac:ompan)lb CM ile IUQeetiVes l!SII'I'S
tel!ista ~ The cast of the Lucky tegs ~ , de la Wamer

.:r;.l oe la

eo• •

111

_.

RAQUEL RODRIGO
ANNALEYVA
GASPAR CAMPOS
JOSE BAVIERA, etc.
Hores de projecció :
4'10, 6'20, 8'15 i 10'40

Es despatxen locali~
tats per al dissabte
diumenge.

1

da teniu diari de la nit: IJLTIMA HORA.

'

•

!

119- JtunJES, n

la humanitat'

OE NOVEMBRE DEL 1935

cent quUoe; pomes, 100 pessetes cent Urgell superior dèclmeso, 180 fd..
qut1oo.
Tortosa corrent 5', 150 id.

MERCATS
DE CATALUNYA

Pulgcerdà, 17 novembre 193S.

*

Preus a l'engròs del dl& 18 de n <>vembre del 1935:

GIRONA

Aragó fi dècimes•. 17().180 ld.
Preus per cent quUos.

uroo.

ou d'oliva, !d., de

quilograms.

2'l0 a 200.

Vins

Formatges, quUo, de 7 a 6,
cavaU.. cap, de 1.000 a 500.
Mules, ld., de 1.500 a 1.000.
AseS, ld., de 300 a 100.
vedells, quilo, 5'50,
Cabres. ld. 2.
porcs, td., 3.

id., 2'80 .
Gallines, pa.rel¡, 21.
pollastres, 1d ., de 14 a 8.

]JOUS,

Conills, 1d., dt 11 a 7.

Most blanc ensotrat, 9

ous, dotzena, de 4'40 a 4'25.

bestiar el mercat Cf ·avui ha estat més
anlma.t Q\J.e de costum.
De fet, ja en tt.Q\J.est mercat h1 ha
hagut força transaccions entre els
propietaris de bells exemplars ca vallars 1 els negoc\ants d'aquest ram
que cada dia h1 aflueixen '!n ma-

8 A8Y

•

M~ N E 8

MAUUINE8

~'VIa

D ISC OS IlO.

OBJEC TES DE PLATA

Excursions i viatges
NO OBLI DEU

(prop R.amolesl

tee

Huelva

ae.

~

1

duee !&8t.w.liuea

J.'I::(.JI. tsAttA.;i!.LUNA I t:SL.L.bAl
~t.w.anee

Tel

lM u1¡,
A..l&&.::IWt..

4.

UUller~

Va.&BllCla

t:f~V&J

1t13J

b:lllttua. I:SAtWta...uNA

Socuoee

B AR C E L O N A

No det.a..llem les adquisicions portades a cap, per reservar-les per a
la. ressenya. de la fira, però s1 les
del mercat, que són ~;om segueixen:

BllliVW ~W OA.t' AJ. J:Ut&:UJ... · ~L.AJ.'.&
par WUto-W'IW8atUWÇlf,.:D WrlvU. éllpa.u.fO,U

uxe.¡ uaaa

~r.&Ot11

o

Oap

l~~Te
·l:lt' '..on 37 1 021~!M!~~W~~~~~!8~
'I
t'a.&IU I~ u .. ur. ..JUI.ttU!WM., ••
dAt<V&LUNA.
LINIA RAPtOa Ot: URAH LUa¡ 8ARt:ELONA CAOIZ

'f

td.AI:Jt<IU .

IM! !~

111>

t!;t04.>tUar&li òl

(A

Ul1tlt.ana

Vhl

CANIIRIEI

,oerveJ

l&l

0\1Ce~

Uti1

tea

8AHTOti,

MUN I EVIOEO

~~

dUll
Al Ht:~

8UENOti

I

que 114W.etra ~t.¡ttn. . wc:~rcaaentwt
cUte¡e ea rep Un. ta vetlla Cltw 111.8 Cle svrt.J.aa .&I tlQ&"la.clo aum.
Q.e1 MoU cte HJJ.ea.n retetoo Utllf

leE a:Wtw:lAUl"

UU~til~A1MW:I.

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

motuoaut.

•f.iiUOAll Ut 8ARCEL0NAt 1 •CIUDAD Ut tJALMAt
HEUULARI EN1Ri IARHAGUNA YALENCIA ALACANt 1 PALMA
Oi MALLORCA P.ARCiLOHA
MAO I BARCELONA
EIVISSA
UNIA (.;UMEH.ClAl AMI:i ESC"-L..H.b A .I.Ot"b E~ POtH'b U8 U
U.!Wl·
l'EH.ttANIA NURU U AHtlt,.:h I UAN lt.HJ.~
t:;urt.laea QU1Dt..eUa.J8 oe tkl.rIJ61Vll8 ela QIJuU&. LolNilt. OUM!:M.CIAL HIUiAO
OAUJZ.
CANAH.l.J!;d AMb
Et)L.AL..A A ('(..~l'S EU:! K>KU:S U& N UttlJ O~~AN'tA
- t:k.lrtiQ~ QWD·
uui!Ja a:e tsiLD&lJ oUI 01Jou.a UNllt. ttA~lUA t:t.I!:I.JULAH &:N .l'HE ESPAta- A
I l 'EktUl'UI;Uf:! UE I..A UUINKA ~AN'tULA lf'E!i.NANUU PUUJ
dur·
tloe& el t1la 11 a:u caoa wea. tWlD uau&..~.- et. Vaumcta C &dl:l.. L..u Pa.tmaa, &ut.a
crw Cle renerUe • FreeLowu t:iant.a 1.8a.Del ae l'eroando Poo. Bata KOKO '

.L'~~·,

ti~HY~UI

(d.

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles

tUO ~nlk. D6l.A ValltUi i

•liiUOA C 01: CAOILt I tLEOALI'h
REUULAR EHl RI: 8AAt.ii:LONA
ALACANt
ORAN
MELILLA
YllLA ALHUCEMAS
CIUTA • VICE·VfRSA
~toe~o ae ~a.rueturu~ uac~a "UuroeoatJ a 181' ti oorew. d Alacan' oLI aauuna;
d'Ot&D oU. d.lma.rtat c:I'Or&o oa.o a Alaoanr. ell d.J.mattA l d 'A.Iacant. cap I!!
UNIA

:NDA

36, BOOUERIA, 38

S&rofuona. ea Qlmeuru

CASA SUBIROS

Camlsea

Hospital, 42· J. 13651

AOIIM L ltAOLAN
lPtt.t.eut.ada)
Gèneres de punt, aut.¡¡es F E lt RO
(de "arantta)

MERCAT D'OCASIONS

Preus baratíssims

COMPRA/VENDA/CANVI

Cal que els lectors 1 sim·
patitzants de la ideologia
d'un diari, procurin ad·
quirir el que necessitin
dels comerciants que,
amb llurs anuncis, hi
aporten el seu ajut. Els
elements de dreta segueixen aquesta tàctica. Cal
que també la segueixin
els lectors de
LA HUMANITAT

Favons, 46'50. 1d.
Moresc (blat de moro), 39 !d.
Ous, 4 pessetes dotze.m; llet. 0'4b
Gutxes, 41 ld.
litre.
Caça a Perdius, de 4 a 5 pessetes
Veces, ~ ld.
Erp, 37'50 ld.
una; llebres de 8 a 12 pessetes; ro
Preus pP..r cent quilos.
nllls boscans, de 2 a 2'50 pessetes un .
Carn: Bou a 5 pessete.; quUo: porc.
GR1 ro fP.&
Garrofes velles, 6 pessetes.
! '50 quilo, vedell. de 6 a 7 pessetes
Id. noves, 5'75 td.
qullo; moltó, 5 pessetes qulio; anyell,
de 6 a 1 pessetes quUo.
Preus per quintar de 40 quilos.
Oil dollva
Blat, 48 pessetes; farina, 62; des-Reus superior primera. de dèctmeso
puUes, 35, preu per ceílt quUas.
Patat
24 pessetes cent quUos; 170-180 yessetes.
Id., ld. segona 1 e. 2o, 160-167 ld.
mongetes pats, 0'90 qUUo; cebes, 0'40
ld. flull<oo 5•. !50 ld.
quilo; ~es. de 225 a 150 pesseteB

~rr.a&

26 de , ovembre del 193$, la ma&ninca motoaau

«CABO SANT O TOMÉ»

tCILIOAO Ol: liEYILLAt 1 « VILLII OE MAORIOt
LINlA KAPIUA OE GitA" LU.CE B•RCELONA
PALMA OE MALLORC.I
Sortldee caelB d1s tUev•t el., OJuUJeua:&~J de ~uelooa , Palma • tel

Faves, 47 td.

Mal'MUa

rep al l'l.oaL&e~~..o <1e 1.a Oompa.orla MoLl 461 tteoats
l 'eLètoo 18686

ta aA.nea• •

u

$U'tldef Hun&tUUt" dU! QLS8lt1Jt.eb

Trit.s. 31 !d.
Segó, 32 !d.
Ordi. 3~ !d.
Civada, 35 ld.

~

d.llò!& ,

Q WDrumaJI et. J.lJuua ca11 " ~t.t; 1
t:ktn'el QU.W¿,ijn&J tJa.V .11. lJtUIIUVA

Tercerillo 32 ld.

Jor nombre.

CLINICA GALLEGO •• VIES URINARIES

DB MOH~ li'lANOI:I, RADIOI:I, CAUW:! DB
OABAI..ti, M.A~U lNEil D'E:::!Uit!Uftl! l Dl! OQo
SI..K. 114ALEl'ES. IJl&X.ll:l. eto.

Carrsr NOU CIO 11 Rambla, 11
MATRIU '

PELL

IMPOTENCIA

CAT~LANES,

CORTS
relèfon 30422

VENERI

PRU8TATA

O!I'IIOIOro Dr. RIU Porta
1, 4'10 1 1. f , 10 a 1

Consulta, 11 a

TOT D'OCASIO

SANI.ò

OIATERMIA

ESPANYA I ESTRANGER
CAMIONS DE DIVERSOS TONATGES DE DOMICILI
A OOM.ICILI

Ve.Iéncla.: Una tona ................. ._.......... u..o.
..... ..... •••

BARCELONA

Saragoaaa: Una. tona •u ..... ..... _
Madrld: Una. tona .......... .......

no • • • • • •

U•

65'- Pessetea

70'lSO'-

•
•

LES MERCADERIES VIATGEN ASS.t..""GURADES A 'l'OT R.lSO

VALENCIA. 271 • TELEFON 77295 • BARCELONA

s

Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte
.
DISPESES
•moni
.!;~,~A sen~~rRTo'C~~f,f PI~OS A 10 L10 PTES. ADVOCATS
P.
•vuoa• • t La
esçar, o sols
tot

FARMAe I A

L. t1uman1ta1. Nwn

oyor

"""
'""

oWW'-o

i!:llc.raw·..,
utu Nuw

lo ~ I

ALA

rl¡lu.a

L

Ul.H~il

('>¡u.w

104

t"~:.N:SIO

pral

....

.. ~H510

Humannal

b ' OFUl~IA w~ ~-

Gu~X;¿vUb

aul

VIATGER:;

co¡..
~t.eua.
oU.j,>

Ja 2 o 3 joves a dormtr.
Alta. 48 3er .. lra

Riera

~

-. W'""
trauuea »

-Srta. d'Esquerra

a·ottrt:ll oer a aepeo.

~~La oones

rc:ierencle:t
Le Humamtat Nwn

'l:ttY(JR CATALA ae
~Ja e.Jal. QIJe coueU ta
t.lc: Dt.liOlUt.aL p a 1 prac.
eu ac·.rf'e6uvuoé.ocJa
::tuca a, t di versue I CU~
lt!l

'iOÜlt.ilLa

COHOC&CIO

t~ DrEteD&IOU8
l.lQ)

-

~..

Oirt-

La Humanitat

~O YE. e&t.aJ.a.. represen-

deaal., te&llleu¡, n Palma
~a antc1.ea per a re&cnure Sr
1 Dtar.
~r,
Cllcter Greu. 8. bo-... P&l.ma. d e Mallorca.

!t&ls~Klctta. de caaes Ior-

~tjèaia~fm~ Comercial
Der a !a plaça

.. lj¡¡,rc!

llum _k>oa, &.crture La
-._: nna1 Nom 401

I:nntt>rntn

habitació, balcó, sol, du&xo.1 telèfon, banr, ca.le!ae-

AmP_'•.:.•_a_.___-:"

F A M I LI A. lloga a
monl o familia,
hablt&Cló, teléton.
sor, bany. &ambla
&alunya, 71, 2oo.,

t'ASSEU~

FAMILIA parttculo.r ofe-

reix pensió,

contort a
persona nonoraule, tocant 8.l .Passeig de Orà.cia. 'l'eléfon 82607,

SENYOR alemanJ, desitja habitació mOderna,

calelaccló, telétoo. eol, s.
dormitc•rl , to<llca.r preua.
Escriure 8152. verpra., 3.

PENSIO a seoyoreta.,
bonica habitació, ba.oy,
telèfon, confort. V11a.do-ma.t, 138, 2on., 1ra.
PLACA

.

SENYORA desitJa ha..

bi&acJó matrtmon1, tranprop
Muntaner 1 Dl~ooal. Escrture 1292. Ver¡rara, 11.
quil&, sol, bany,

ESTRANGER
desitja
habitaeló, 801. tot confort
1 telélon. Eserture detalls
a ver¡-ara, 11. Núm. 1346
CENTRI C• .Familia sense

fUls, 2-3 babt taclona

d.ependenta, moblades de
nou, balcó, bany, tel&.
con, preu redurt. Comtal, 15, ler.
PENSIO • VUla Carme.

tenia. màxim contort. . .Fi·

de Ca.2na.

PENSJO de ler. ordre,
maa:wt1ques nabltaciooa

m.atnmonl, cale!acctó, 1.~
léfon. aacensor, es:ceilent
cuina.
Preua
redUlts.
Rambla CAnaletes. 6, 4rt.

ES DESITJA JOVe • r.ot

est.ar, oreu econòmic, eL
ceH.eut casa. Ba.nys Noua,
COR T S~

651. 2on. 1•a.
xamlrà Ouona. Bab1tncló
exterior. a.taua. correu,
freda 1 ca.lent.a Cada ba,...
bltació, telèfon 1 ba.nJ.
.Pensió acurada. Tarob6

DESI TJO bablr.ació tndepeodeo~ per a estudl.

preferible casa poca Camlu.a.. Escrture 1374. Vergara., 11.

oteret-

Grans jardtna

2na

23.

prop COrts.

1

pa.rcs

na.J. carrer Dr. Rous:. Tres
Torres (SacrlA).

RESIDENCIA Ideal. Recomana.ble a vlaqem, tu.
rtstea 1 ta.mllles. Pl. de
l'Anael. 2 1 3, ler.
RAMBLA DE CATALU·
NYA. 111, pral , 2na., ha.blt.actó 2 Ulte, balcó a.l
carrer, ban7 1 dutxa..

LLOGUERS

oua, cowposcoe oe o
llf'd.n.& L lU.I~ OaOlt.&ctona, wat.er . u:..vaoo. dut.xa. cwna eoouowtca. sa,..
ta.re1a:. ll.liCeusor 1 telelou .
eu e1 carrer de Par&a. ou..
merae .W. :J:.t 1 414 1ent.re
tarragona I Dl ..
Ol
ça d'Erne&l. veut.O&. autc.
bus ueua SJ.

••

S aecretarlea 1 saló espec..
r.a.clea. &La VIoleta de
Cl&v6•. Caçadora. f.. ora.J

M u DA N e E s
AU fO RECLAM
Fran.,;e&c Lawret, 15U tPa·
rat-leU . Teleton 3000'1

~U?

ID qu., neceutwu., al preu
ln\eraul l &1 Uoc
que Ull conrtugul. u. eJ

Q\ltl u.

C&C'\Uta.ri

CASA CARRERA

3e.r ..

f0MA8 oJOROI BLANC,
i.C1 vocat.. Procurad.Ol' a eLa

....
••

ae Or&Tr1Duna.la.
t1.
I .O felélOQ
1616-'S ~a.rce1ooa
(;'8.,

..

R•s

ALII..t:H .. AUJMA•

I

Aavocw.r. tsaot. Pau,

[eL

<&:S4til

Oor~ta

660.

Koo6ttll.o.

w.

LLEVADORES

PIS '2 1 duros a.mb ucen.sor. Avin¡uda Milalll
del Bo6c, 4.8,

vauora..
couswtea ¡ra..
tuJt.es 1''lortclabüwca., W
eu u <ta rel lib74'l

DESPATX moblat, amb
caletaccló. Ausiàs March,
7, 1er., Junt Plaça IJr·
c¿ulnaooa..

Hó:iWl

PIS pe Ut, prop Pa&.
setg de Grè.cla, molt bQ..

nlc. 15 duros. Bon&vlat&,
28, 4rt,
PISOS nou. molt

~n-

tries amb bany, culna
ga.s amb torn, sol tot. el
dia, 4 dormit.orla i safa.retH, 25 duros.
Balléo,
1011 xa.mtrè. Val~ncla.
BONIC PIS

ascensor,

,.

duroo,

lavabos, &ata.-

rels. alaua lnciosa.

En-

tença., 129, entre Valênela 1 Mallorca.

•

PIS Placa. Espa.uya,
habi&llCiOUS, water. u va.bo, galeria. ai ¡rua lnclosa. Pta. 10. Leyra, 88- 90.
CASA NOVA . Lalet.a.na.,
29. Piao& dea de 30 du·

ros. .Despat.&os de& de lO

LLEIDA. 5, pisets • es--

tud!a. war.er, dutxa.

a.a-

censor, de 14 a 1e dutoB.
PISOS 40 l 50 pte.
Mora d 'Ebre, 59.

mea.

PRINCIPALS ara.o t.errassa, sol t.ot el dia. Pro.
vença, 6:¡ 1 6t.

P ISOS moblats., ascen-

sor, \e18Con, banJ, es Ilo§uen 45 duros. Còrsega.,
67, ent.rb Llurta I Bruc.
b&!CO

s.1

carrer, llum 1 r.etétoo per

14:0 pt.s. Plaça Catalunya.,
a. ter .. 2oa.
C RAN LO CA L per a lndú&trla. o ~tn . Tor--

res. 12

al :run.

<?O•

1. Raó:

AIRE' S EC, aa, 3el. pta

complet.a.ID¡eot nou. t. bAblta.clOUS. p1er1a., b&.D.J.
ascensor. te16ton.
PiS.
lOS. Crarwtnekel, I. Jun'
Avda. Rep. Argentina.

GRACIA GARCIA. U.e-

fERESA LURil A, wo.
Pe.rta, 10. Tel.

vaoora

Jfl&na.. Hda
1 eJ.

t:Jt. A.oton1.

TeL

~1846

la humanitat
és el diari català
de més circulació
ANUNCIEU-HI!
MALALT&.
Pulmon.t,
cor, M.edlelJla ¡eneral,
ll.a.Jp &. l:k>t ~
unCl&l Ur. Llule Cuelte,
Urgell, ~. praL. Coa.W.
ta deia O.

VENDES
TRANSPORTI&TESl
O teael,

Or. FRANCESC ORTES
PAHERA. Numerari

••

terna de 1 E&cw IL,Junca,.
m.eulo de Sarcet.ooa. .Esp&.

eo mat&ltlCI lDt.eroea. OonsUJt.a ae t a
~. Ara¡O, :¡:u, pral. Tel
10168

ClO.USt.a

Dr. J~~~~ ~. ~n~f

MadiClOU lll terna. ¡_ott.uCJa &US&Deta. :¿ 1 t . praJ
txamtra. P! Bon SuOCêa)
Vla1ta d.e ~ a 6. Econc>

auca.: Dlma.rta 1 cttaao¡,ea, de 6 a 1.

a.meraco.na, modele ea~
c.1.aa
per
11.
ce.mlona
~reua eoooómJ.CI.
AJ.~
coa. O. de Oeo~ 318. Sar·
cetona.

COMPREU LA
VOSTRA RADIO
el conatructor.
OÚID

Paloma.

20.

CA ÇA D ORS
a&bat.ea. eapardeoJ~ per
mu.ota.oJa. Tallere, 3~
P IA NO nou. pop.. f'l·

Bible c. Pec1cell, 40, torre
(dia.a Juanltal).
Pont
d'ED. Far¡:uee.

PER

ABSENT AR·M E,

BAR - RESTAURANT

prop &ambles, 4 billar&,
6 habitacions, taulell carrer. Factlltata de pagament, 3 anys. Raó: Xu~
clt., 23, entresol, Ira., de

veno
c.balx Adreceu
Humanitat.

0

1

VIESTITI

.

......

Revenedors Ràdio
Paloma,

20.

FUSTES

BOTICA molt eêntrlca
1 licors, veritable
aanP per abse.Duu-me.
Escriure 1603. verpra.. 11

Vestits a terminis
PESCA SALADA

I

••

Vergara,

11.

CRANJA, ccnllla. gs.lll.
nes 1 coloms. Ca.nona:e
Almera, l~ (aorta) .

posició
maqU.lru\rta moderna, ea ven a
causa malaltia,
preu
16.000 pta. Val el doble.
:E8crl ure 1190. V erp.ra.. 11
TINTORERIA

1mmlliorable,

aulilrC&.r. Pau
fel. li(S;,¡!~

l..a:J661U ,

-.vuce~

••u1

na"Quee
1. eutreeol

COMPRES
MAQUINES COSIR
DUm ll&.

....

COMPRO moble&.
o.>mpleta, torrea, peo·
ca baJa,
stone, catue
mi.Quinee d 'eecrture, e»
etr ptanoe. rè.d.Jot. e&c.
Paa:o bé comptat. Tel
86:.198.

••

w. W.·
UÇ~.&J., d.l¡.¡oaJ.W 1 tn<.llaJ.ca,
¡)aVWleD.L8 l (.OÇ& lt.i.l d&-

L'eficàcia d'un
anunci va es·
tretament lligada amb la difu·
sió del di ari

INSfAL..LACIUN$' r•
&J&"Ua, iU.

pa.racwoa.

e!ecl.r1Cl~;.

Jose¡) Vtu&.,
Ca..J.abna. ltsb, J.el a64d:l
LL I GR"

li~NYOR;

I AIT R&. AQOb& • W1rl
•eet.ate
Nou ae La R.aa:a.

bla

ADVOCAT
BONDA SANT PEILE, U, P&AL., L '
De t a 7 (esceple .u.ables I resU•J

k"el

IJK"W e1 voatre

veu QUu
ie&YI. UI

'" •

to

Prou tte.m bt..

BRONQUITIS

l ~ta mana a. oro.. •
I\1&I'8U ñ.pldameot amb
el urop

TUTU S AUS
Ea Yen a.rnu, Dlpoe;&tart.
S. A1&lna t PaMatae del

Cr6dlt. • .

amo

el

:S

ven IU cacrer BoteU&
h ert)On&Lerta.. TUb 5'•
Pte.
'

CODE X
DESPATX JURIDIG
Pteta

T~tamentatiM

Divorcia

COBRAMENT
DE CREDITS
a comLSSto 1 sense d•
oeses a>er al client
Matruuoma ciwlla - NaturalltUclo de 11111 • p ..
&aments d'&moostoa· c..
dutaa • Pas.saoort.s

CONSULTES
GRATUITES
Rbl. Catalunya, 13
Telèfon, 23489~

ESl U DIS
Wllver.. """'
OHODtaclO 1 prep...
racto encaç. U. Prot Ba.1..

l'Ui,

mea.

41

HICANOR

6ERRAHO

t'IDiour& ~ dOCOCac.lO. • JiL
Cawanz• IXI l'ei 16tlQ
~oetona

1 all

<.ontecció

1
llfU8i::lliYII.Wen'
rapia l ecoooauu. u ¡,a..
lle.o P&trooa. A4a.rtJ. , ..,_
4e&a8Wl&,

MOBLU ALJABA. tll..

DIVERSOS

Companya Jooer.

u.

CUll.& Uf"....

t.or.a wena 1 DIDUo~ubl.
WU.recla Mu.od.la.l.. letet
71ll10<1 tie.lmeron, ~

~ela.

eu. 340 ..

auw.euw

oroauct.e veget.aJ. que •

n v~ua a e La. eowitirU\:.CJ.O
f'ra.ucesc ~rreua ow.va.
a1 1 aw Letetou .:soo7u

dWal(1&, tiCOUOm1l
compreu seo.se Vlllt&r

~ee~

caaa Joveuanoe

- Institut
Hat~erat

Ceotre d' UOUIDPies admlrLiatratlu cllriPt per

l.H;IW.M.

q1eoara nou, repara~
J:taweueres. ~. lar

eto.. Saot &.u
Telèfon 62Q18

ASSOC lACIO DE CONTRIBUENTS

u.o-

l

NO~L&&

que~~

I ALLt.H av

COMPRO LO'-& mena Qç
CUl'-•· emba.l.a~, Ueoya

ASSESSO REU·VOS BO:SRE CONTRIBUC10NS,
AR BITRIB 1 IMPOSTOS, A LA

raptae.
reua&, p.ra.

¡,eaa subre reJ"reuya

:¡,700. Canuc1a., SO, B., la,

101

1362.

Vl&l.¡¡t)lt

X06. Ult.

zar, venc bar aparroquiat
pt.a.,

peu. t.s

uer ttlrrOCW"ru

HIPU IEQUE6

1.000
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ECC/0 D!fANUNC IS PER PARAUL
OFERTES
DEMANDES

en.

Cala.tl.Laoca a.wb uauaouraawen1o • M&J.~a 1 t.a.woe pe¡a a rtua
tlru' 1 A.Ja.muor.e twlb c.ra.nsburuaweot a Huwva

mes torD'lldable d'autocars de gran luxe. - Preus redwta

Id comarca., 46 id.
_ r1nes de força. 69 !d.
Id. corrents, 64 1d..
Fariuetn, 39 1d.

t' u..!:SAQ

~L.I "
LJ.nquua ~~ .,.,.,,e¡,
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C:W.o\ Carlet ·

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUlS

d.lliJ.' ~A.L.

.L'ac~ ~.,.eut.a L

TOT de VERiïABLE OCAS IO
COMPRA, VENDA
CANVI

prest!ntacto <l'aquest anuu.
fan. un 10 'lo de descumpte

ü..U'llJ

Sortia• ua.aa OIM ECREa "' ta Ult !Jtl¡.i " V~t..~f'u~ Alac&Dio. AUiq&,
tMvwr.. Vlao. Ywa.ta.rCl& Ouruora MWitU :NI.ot&na8l 1 HUbaO

JO IES· BRI L L AN TS

Diputació, 139 • T. 36364

Id. refinat vlnlc ld, 245 !d.
I d . dest~f\t 95-t96o, 240 ld.
Preus per hectrolitre Cranc Reus.
Cereals :: Fatmes :: Despulles

PUIGCERDA

RELLOTGES

CASA SOLE
!1 la
~I es

PAlHE.

F ONOI.òHAf8 Oi TOlU

Accesaorts per _. a ut os a mtllort
pre u t que nlng(l.
Ytslleu

ld . negre ensomu., 9 td.
:sacallà, :oo quilos, de 220 a 160.
Preus per grau 1 carga 121'6 lltres
Alfals, qu1utar mètric, de 17 a 12.
franc Reus.
carbó mtneral, id ., 15.
Alcohol IndustriW. 96/97o, 260 pesSucre de terròs, ld., de 216 a 206. setes.
Amb motiu de celebrar-se els dies
al. 22 i 23 del corrcnc mes J.a fira de

P E L ·L.I ú ULE I

AUTOMOBILISTES

[ ~laoove-1.

VI blanc camp, 8 rals.
ld. negre camp, 8 1d.
ld blanc Conca 1 Urgell, 8 ld.
ld. rosat, 8 ld.
I d. negre, 8 id.
Id. negre Priorat sec, 9'50 ld..
Id. Priorat anu.stelat, 11 td.
Id.. blanc Ribera Ebre, S'SO fd.
Id. negre R1berst. Ebre, 8'50 1d.
ld. blanc Mancba, 9 td.
Mlstela blanca, 13 fd.
ld. negra., 13'50 ld.

l\4alltegues, !d.. de 3'50 a 3.
sucre, id., de 1'80 a 1'70.

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

PRISMATICS · BINOCLES • CINEMES

PfeUS de més a menys l en pes.
,.tt;S dels productes agrtcoles. p&t.ris t els seus derivats, del mer·
OU r. se~manW celebrat el dia 15 de

f rui ts
Avellana gra primera, 131 ptes. ela
~1'600 qg.
ld.. ld. petita, 122 pessetea els
~vexnbre dei 1935:
41 'ti00 qg.
D Biot, quintar metrlc, de 50 a 46. · ld. crosta negreta, 74 pessetes els
Farina de blat, !d., de 67 a 62.
58'400 qg.
Ordl. ld., de 41 a 40.
ld. crosta comuna, n p essetea ela
Civada, !d., de 40'50 a 40.
58'400 qg.
oarrota, ld.. de 22 a 20.
Amettla molla, 69 pessetes els
Blat de moresc, td., de 43 a. 39. 150'400 qg.
)!lli, !d., de ~3 a 42.
ld. gra llarg gs. 365 pessetea els
pan!s, !d., de 50 a 49.
100 qg.
lldollietes, ld., de 85 a 63.
ld., !d., ld. propietari, 360 ela 100
I'1L ves. ld., de 50 a 48.
quilograms.
cigrons, ld., de 90 a 65.
ld.. ld. esperança prl!r.era., 330 pes!d., de 66 a 63.
setes els 100 qg.
Fesols. !d., de 105 a 82,
ld., fd. esperança segona, 325 pesAvellanes, id., de 115 a 100.
setes els J oo qg.
f'1LtateS, !d., de 28 a 25.
ld., 1d. comuna pafs, 320 pessetes
palla, 1d., de 11 e. 9.
.
els 100 qg.
carbó vegetal, !d., de 28 a 23.
ld., ld. comuna Aragó, 320 pesseLlana blanca, ld., de 200 a 180.
tes els 100 qg.
Llana negra. !d., 210.
Id., ld. marcona grossa 385 pesVI, nectòlltre, de 70 a 50,
setes els 100 qg.
Aiguardent. id., de :125 a 131.
ld., !d., !d. propietari, 330 ela 100
AJcobOl. ld., de 310 a 300.

f barra y C.a. S. en C.

APARELLS
FOTOGRAFICS

Id. !1 3•, lb4 !d.

Id. super.or lO, 160 1d.
Id. extra 11/ 2', 165 ld.
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AIXI ADMINISTREN LES DRETESI ·

El Pressupost de Barcelona,
sotmès a l caprici personal
dels gestors
En la nostra història municipal
no s'haurà donat un eis com el del
Pressupost, que no sabem ben bé sl
és nou o pròrroga, que acaben d'aprovar els gestors municipals, amb
un augment de molts milions sobre
l'anterior. J usta trobem la indigna.
ció del senyor Fr!gola 1 la seva actitud per a evitar que el confonguin amb els qui han pres la hisenda de la ciutat com a pròpia, per tt
servir a amics 1 clienteles polftiques

dial I, a l'endemà, la seva Prem·

sa hauria. denunciat a. l'opinió pú-

l conf~ssionals.

En una ue Jes poo1ao1ons etiòpiques envaTdes recentment per l'exèrcit tetxlsta, els soldats lndlgenes ran
lliurament de les seves armes a un oficial Italià
(Foto Keystone>

SOBRE lA CARTA MILI TAR D'ABISSINIA

Les for~ etiòpiques tracten de
copar els italians entre Adigrat 1 Ma.kallé <segons els feixistes) ; ho ban
deduït pels t4 ~1bats que han sostingut a Gorendi al sud d'Hautlen i a
Agbi al Nord~est de Makallé i per
aquesta suposició han mogut cap a
l'oest les tropes del 9è Cos d'exèrcit.
A l'Est han desplaçat la columna
de Makallé i al Nord el cos d'exèrcit que baixava d'Havazien.
Ara bé; si els abissinis es decideix, a tallar-les no serà per on es
creuen, el més probab' serà que succeeix! en una. altra banda, per exemple passant el Tacazé que és el lloc
més feble 1 dificil de privar-los el
moviment.
A l'Ogaden segueix el silenci 1 el
fracàs de les columnes de Graziani.

La seva discussió es va portar
de la manera més Irregular que ts
pot imaginar. El compte que varen
posar per a evitar que la premsa conegués el seu contingut abans de
la discussió és comparable amb el que
els. gestors varen posar, després, a.
evitar que fossin coneguts alguns
dels seus extrems, especialment. en
les regles complementàries, les quals
tenen la mateixa força que qualsevol dels capítols del Pressupost.
Ara, als dOs dies, hem conegut
una d'aquelles regles que varen ésser aprovades sense discussió 1 sense ésser repartides a la Premsa. Representa una enormitat tal, que és
difícil de creure que mai en el món
cap Corporació pública s'hagi atrevit a tant, per «gestora» que sigui.
La regla diu:
<<Es faculta la Comissió de Govern perquè pugui, dintre de l'exercici, a proposta dels consellers-regidors, procedir a la reorganització
dels düerents serveis de llur competència, sense més limitació que t-1
conjunt de despeses que representa
1a reorganització no passi de la suma
de les partides consignades en el
Pressupost per a cada servei.»
De manera que els consellers-gestors podran disposar de les quantitats del Pressupost per a !er-ne allò
que els sembli millor, sense altra 1¡.
mitació que el seu criteri personal 1
el total de les sumes. Han pensat els consellers gestors de Barcelona el que això suposa? Han pensat
que si una cosa aixi no hauria estr.t correcta, ni acceptable, en un
Ajuntament legal, ho és molt menys
en ells que tenen l'autoritat delegada i no reconeguda més que per
l'autoritat governativa?
Costa. . oc imaginar-se el que hauria passat si un Ajuntament d'esquerra hagués presentat una regla
complementària de tal naturalesa.
Els consellers de la Lliga, en ple
Consistori, haurien cridat: c¡Al jutjat de guàrdia! ¡Al jutjat de guàr-

blica que els cabals públics havien
estat posats sense limitació a. mans
d'uns senyors. Naturalment que una
cosa aixl no s'hauria produit en un
Ajuntament regular perquè el concepte de l'ètica dels homes d'esquerra no els permet conculcacions
del dret públic l administratiu d'aquesta naturalesa. Coses aixl són
privatives de les dretes, amb la Lli·
ga al cap, perquè elles posen per
damunt de l'interès públ!c, el dels
amics 1 els de la classe que serveixen.
Amb la regla complementària que
varen aprovar 1 amagar - li amag&rl- els gestors que regeixen l'A·
juntament sense cap representació
popular, es confereixen ells mateixos
el poder d'alterar totalment el Pressupost sense tenir per a res en
compte el criteri dels ciutadans ol
els drets de ningú. ¿Qui sap concretameLt la limitació que representa això dels serveis? ¿Es que per
ventura els consellers gestors un
dia que els sembli, podran desfer
la guàrdia urbana, per exemple, l
refer-la. al seu gust sense tenir per
a res en compte els drets dels seus
components? ¿Què pretenen sl no
amb aquest dret de reorganització
sense limitacions? ¿Es que els consellers gestors podran fer transferències sense donar-ne compte al Ple?
Això sembla desprendre's de la regla complementària que comentem
una cosa semblant està en contradicció palesa amb la Llet Municipal de
Catalunya i amb totes les lleis que
ban regit fins ara els nostres municipis. No ens podem explicar, com
uns homes que molt sovint obl!ga-

ren a fer sessions de deu o dotze
hores per a aprovar la transferència d'uns milers de pessetes destinades a proveir serveis mancats de
consignació, es creuen ara amb força moral per a concedir-se aquest
dret sense llmltació.
Més encara. Un dels consellers
gestors de 1a majoria, ens sembla
que el cedista Mlsserachs, en fer l'a-pologia de Ja. seva obra, va manifestar que l'Ajuntament actual ha-via fet dues-centes quaranta-nou
amortitzacions. El senyor Miserachs
sabia ben bé que aquestes amortitzacions les havia fetes el senyor
Martlnez Herrera. en compliment de
la suspensió de provisió de places
que havia acordat l'Ajuntament Popular, i que les féu per tal d'esca.motejar-:cs a les pressions que 11 volien imposar certs medis per a collocar amics i parents. Els gestors
actuals 1 o solament no han fet cap
amortització, si no que ban posat
tants temporers com els ha semblat. Ara es troben amb unes duescentes placC;s vacants 1 la regla
complementària que ens ocupa Indica una èe les reorganitzacions que
volen portar a cap. Aquestes duescentes places, complint l'acord que
ells mateixos varen prendre d'adaptació de personal temporer, de mica
en mica &eran atorgades a amics,
o el seu Import acumulat al salari
c.'altrr3 llmics, I els temporers, els
quals tenen drets reconeguts, tant
per l'Ajuntament popular com per
l'acord del ple d'agost passat, quedaran relegats 1 oblidats.
Ben poca cosa més es podia t:Sperar dels qui regeixen el nostre
Ajuntament que el regateig d'un
mos de pa a uns pares de familia t,
tanmateix, rebaixen l'impost de solars ner a afavorir els propietaris i
pretenen lliurar més de dos milions
als propietaris vinyaters, posant com
a condició expressa que els masovers i rabassaires no han de gaudir dels beneficis d'aquest present.
¡Aixl és com administren eis cabals de la ciutat els representants
dl! totes 1~s gran companyies, de les
Cambres de Propietat, de Comerç t
d'Indústria! Els que treballen, per
a ells no compten. Per la mateixa
raó, un dia no llunyà, el poble treballador sabrà prescindir d'ells.

--..;;;;:

Gestions estranyes

LA GUARDIA URBANA DE BAR.
CELONA DIRIGIDA DES DE
MADRID?
Segons les nostres noticies
estimem certes, una del • QUe
guàrdies urbans, que es dl: : clo de
sentants de tota la iUàrdia repre.
dc Barcelona pel fet d'ésser d~bana
d'una entitat que s'anomena ~ts
r al de la Guardia urbana» ~ tu.
no representa més que un Peti~ qua¡
al servei de certes altes je &l'Up
del cos, ha. anat a Madrid perarqUlea
caba.r del govern de la Re;ú~l!re.
que porti a la pràctica el proje te ca,
Salazar Alonso d'unir en un e de
totes les policies urbanes de ~o1 COS
pública.
a Re.
Aquests senyors sembla que ob
per Instigació de certes persones ren
tre les quals sembla que s'hi b-e~.
un cert protegit dels consellers 'lda
la Lliga 1 que va entrar a la guàrd~
urbana per la porta falsa 1 en
50
t1 quan la reorganització del seny~;
Vachler. Ara, novament, aquest
nyor es tenia preparat un
com mai ni Goering no n'ha P<lrta~
cap.
Sabem de manera certa que
1
gran majoria de la guàrdia urban!
està en desacord amb aquests se.
nyors que pretenen privar l'AJ'.Int.ament del dret de curar i dirigir la
seva guàrdia urbana.

unifor:

Lluís Alcalà-Zamora,
socialista, parlarà a
Còrdova
Madrid, 22. - El mes entrant,
prendrà part en un m.lt!ng socialista
a Còrdova, el senyor Lluis Alcaià
Zamora, fill del President de la R~
pública.

LA SITUACIO FINANCERA etiòpics. Els abissinis després de vuit
D'ITALIA
setmanes d'hostilitats estan Intactes
Tots els tractats militars de l'art 1 s'han convertit d'enclusa en marde la guerra aconsellen l'estudi dels tell. Una prova definitiva és el darpaïsos en lluita, no solament sota rer telegrama oficial de Roma que
els aspectes tècnics de la tàctica 1 diu el que segueix : «A la regió de
de l'estratègia, sinó examinant a Tembien els elements etiòpics es con
més els nombrosos factors morals centren i s'infiltren entre les Unies
que influeixen poderosament damunt Italianes per tal de tallar les comuels combatents i especialment la nicacions de les columnes amb la reforma dels governs, la seva politica raguarda. Roma, 21 novembre. 1 la. qüestió financera.
Front del Tigré.» - Després de lleM.
Itàli!. ha consumit, fins ara, en les gir aquest comunicat no calen
seves despe3es de les operacions d'A· mentaris.
(Prohibida la reproducció)
bissinia la quantitat de 1oo.ooo ooo
de lliures. El seu deute interior, a
pagar en cinquanb anys, es pot ctllLA VISTA PER L'ASSASSINAT DE
BARTHOU I EL REl DE IUGOSLAVIA
cular e.l voltant de 1.5oo.ooo.ooo de
lliures. La banca Italiana nacional
disposa únicament com a reserves
or de la xifra de 8o.ooo.ooo de lliures.
Fent ús d'aquests dipòsits per a. continuar la guerra, en espera de trobar bancs estrangers que concedeixin emprèstits, Mussolini podria. allargar el conflicte armat uns
. deu mesos, ni un sol dia més. La.
banca nord-americana, però, el darrer mes d'ago3t ja va negar els crèdits al Govern feixista, els bancs
:francesos i anglesos també han negat crèdit a Itàlia.
La Hisenda italiana en la seva agonia ba dictat una llei de conversió
Sobre ta costa ae Flor•aa s'ha desencadenat recentment un furiós tornado. La ventada ha ca usat diñys pel
de Bons de l'Estat dels crèdits i In·
valor de més de tres milions de dòlars. La foto, a Mlaml, recull un Impressionant moment de la tempesta
ver..Ions Italianes que existien fora
del pals, fixant per altra banda el
6 per 100 com a dividend màxim per
1
a. totes les societats i empreses industrials 1 darrerament ha prohibit
Govern Laval va acabar el 31 d'ocla circulació dels 1ehicles de servei
~
tubre, ara és imprescindible el carni
públic que necessitin per al seu consum productes d'importació. La taxa
En rebre ahir el vespre els periobancària. s'ha elevat del 3'5 e.l 4'5 per
~
el Govern a un munt de contr:~one- distes el cap Superior de Policia ela
100. El ·banc d'Itàlia ha retirat l'ormanifestà que oficialment no sabia
dlre de cobrir l'encaix del 40 per 100
tats
dificultats
Uni acord
entredecisives.
la Comissió de Fi- encara el dia que arribaria el nou
or per a. les obligacions i bitllets en
nances i el grup parlamentari radi- Governador general.
circulació. A diversos milions de lliucal es considera viable a molts meUn periodista 11 preguntà quin ~
res ascendeL"< el deute dels italians a.
dis politics; ha fet néixer moltes es- el nombre de detinguts governatiUS
Anglaterra, únicament en pagaments
( Del 1zostre corresponsal especial perances als grups que integren rac- que hi ha a Ja presó Model de Bar·
als exportadors de carbó anglès. AleJ. Tomàs i Piera
tual bloc governamental. La mateixa celona i el senyor Bàguenas con~
manya, PQJònia, França, Romania,
En el Consell de ministres de dl· possibilitat d'entesa ha donat lloc a tà que' de socials n 'hi ha actualmel)
Rll!:Jia, Pèrsia, Estats Units i les In·
uns trenta o trenta-dos, inclosos '!IS
mecres a l'Elysée, s'assenyalarà de- un cert desencis i malhumor dintre que
arribaren de Burgos.
dies Holandeses formaran en la llisfinitivament
la
data
del
recomençales
esquerres,
lrs
polèrmques
enlre
ta de creditors perquè Itàlia ha
Respecte als de delictes cOlllUli!
ment
de
les
sessions
a
les
Cambres;
la.
premsa
radical
i
la
socialista
s'han
Els
encartats,
acusats
d'assassinat,
Pospitxll,
RaJtltx
I
KraiJ,
durant
la
vista
de
la
causa
que ae- ceÏebra a
d'importar d'aquestes nacions el ferla del 26 de novembre, en principi lntensúirat 1 presenta, a vegades, ns- n 'hi ha uns deu o dotze. Afegl que,
Aix (Provença)
ro, la llana, el cotó, l'acer, el coure,
segons noticies qu-.: havien arribat •
acordada, serà. ajornada fins al 3 pectes de violència.
el zinc. el plom, el magnesi, cautxú,
ell ,a la presó de Sabadell hi ba UilJ
de
desembre,
es
prelen
amb
aquest
Herriot
acaba
de
dlr
unes
paraUles
tungstèn, crom, etc., A Itàlia
major
m~J.rge de temps, fer possible que entranyen una importància ex- trenta-quatre detinguts, i coro que
no existeixen matèries primes, el poun acoro entre la Comissió de Finan- traordinària, el president del Partit aquell establiment no té capacitat
ble !tallà no pot viure sense adquices i el grup parlamentari radical radical 1 ministre d'Estat assegura més que per a vint-I-vuit tractarà
rir-les a fora. Trobarà qui els les
i radical socialista. Han començat ja que en el cas d'obligar a dimitir La- d'estudiar Ja manera que el més aviat
vengui? Com les pagarà?
les converses i negociacions a la re- val no serà ell el qui el substitueixi. possible siguin traslladats al¡rJns
El slmptoma de tragèdia és la vi·
cerca de la fórmula que s'adigill a L'afirmació categòrica d'Herriot s'ha d'ells a la presó de Barcelona.
sió de Ja lira en les cotitzacions de
les conclusions del Congrés de la interpretat com una signatura a l'aborsa. Sense voler, el Govern, desSala Wagram i permeti una conti- cord, que es treballa al ministeri del
valorlzar-la la lira ha baixat a línuació del Govern d'Unió nacional carrer de Rivoli. L'acord continua,
mits inversemblants. Les dades que
de Lav~l.
.
però, en vies de negociació; res en con
posa de manüest demost¡-en rodonaRegruer, autor material, 1 Lava!, eret no pot assegurar-se; les dificulment que el cas econòmic del Govern
eciilor responsable dels decrets Ue1e, tats esmentades d'ordre tècnic i pollde Mussolini, és de crisi graviss!ma
fa poc aprovats, conduents a la ni- ~ tic el dl!iculten. De continuar els po1 d'imminent ruïna. Els lectors s'han
vellació pressupostària, estan d!spo- ders excepcionals del Govern, rar- . La policia prossegueix les sevfr
de fixar, en l'a· Jlllent de deutes,
sats a transigir i _modificar, per tant, ranjament sena possible. Avw, atès mvesligac!ons per tal de d~~0~!x
expropiació de crèdits i inversions
1
aquelles disposicions que es cons!- I el moment polític s'ha de considerar r eis autors del suposat rapte ensor
dels ciutadans; el crèdia s'esfondra
òerin injustes o desproporcionades. ¡ ta fórmula de;plaçada quant al regidor d'aque:st AJuntam¡n~~ rolSfins a l'extrem que han de despenEl més interessant del cas és qne els temps.
Este ~rany, desapahregut,~gnuto~íent en
dre les reserves or, no es poden sos· · ti
nosa, rom
em Vu•
h an de ju dic~r sobre ¡a lDJUS
que
.
.
anteriors
edicions.
•
tenir sense comprar a l'exterior; les
Cia 0 dc·sproporcló de les m ·ures
Com mes aprop es troba el Part1t
M1
arn!> què e:. por
1
...
.,
dl
al
d
¡
f
·
·
d'
G
.
r
a
grat
a
resen'll
s·b!i
sancions els impossibiliten de seguir
acordades de reducció i restriccions ra e
e a ormaclO un O\ern ta aquest assumpte sabem que ·
la. lluita.
són els prop1s radicals. En el darrt:r I dc front popular, més se n'allunya esbrinat que el desaparegut ten!~.~~
Davant d'aquest panorama hi ha
Congrés radical el report Zay va voluntàriament. Els ra~cals són ~s- caràcter molL retret i _que fre:!~bla
qm pugui assegurar que Itàlia és la
és3Cr votada per unanimitat i en ell I querra per a les soluc1ons de tipus ta va molt poques per::.on~. veínS U·
es pronunciaren contra la polltica 1polític i dreta davant el fet econò- molt poques vis1tes ~:::::sea ~ trac·
yencedora?
Unicament dos mesos seran sufi. de decrets-lleis en general i a favor mic i financer. A les renglen•s radi- temitava !etes sevesò rseunpcc.rficial.
'
correc
· per
IB
cients perquè el feixisme 1 Mussollde l'anullació dels
sacrificis' lmpo~ats ¡ cals es se?t Ia .responsa bilitat d.11n
En
les inve~tigaciCIIls
tetes perd'~
ru s'esfrondin en la fallida financera
als petits pensionistes i mutihlts de ~~vel? d ~squerres per les c.onse- policia. apareixen dues. pers~n;s alllb
del poble d·Itàlía.
guerra, en particular.
quenc1es fmanc~res i econò~ques dat mitjana q!le el \ls~':"~au w:·
La fórmula, a la recerca de la qual que podria ocas1onar. El darru .ba- molta f!cqüèn~~a ~ qt~f seu do!ll.lcili
ELS ITALIANS ESTAN Aes treballa tendeix a la finalitat lanç dei Banc de França els h"' rm- nat a esser vu;:tos pdcsaparegue. ""'
'
dia que e
MENAÇATS D'ESSER ENabans exposada;
la dificultat grossa, 1 press·!~na t fon.damen t·' hi h. n una. dis- d'cnn"'
sn q~ del
ha fet sosptt!u' que potser sa·
I>
VOLTATS PELS ABISSIpotser insuperable, és Ja. quantia de I mintl~ló d~ 1 encaix metall!c d uns ben quelcom d'aque:.t ass~mp;:óo~S.
NIS
les reduccions a fer, que Importa la.¡soo rml!ons, en 2 dies sol~~ent•. han policia cerca aqt:estes due::. ~tall rexifra de 200 milions, aproximada- sortit 3.000 qmlos or. L e.eva~Ió de per si poden donar algun
el dr5L'ofensiv¡. del Nord s'ha suspès
ment Per a equilibrar-la dins la llei 1 ln taxa de descompte els hn l.Ilquic· ferent a la vida que portans seaU>Ja.
fins a l'arnbada del mariscal Badode p;essupostos obligaria el Govern I taL seriosament.
aparegut, puix queiÍl ~teriosa derl~
r lio; els comunicats fellÓStes deuen
'
.
.
.
el segrestament, o
(:ndevmar que la ¡¡ltuaCJó de les troa augmentar altres reduCCIOns
d1ns
Passat que 51gui aquest esveramt.:n t, aparició
del senyor EstranY.• P<J!i
06 c!e
pe;, invasores en els dos fronts de
els
decrets
lleis
o
a
cercar
nous
mels radicals recordaran, com sempre, tenir alg-.JDI\ relació amb q~!st seu
na
vista
de
conJIIft!
~oe fa Bala de I'Audlènola d'Aix on .. celebra la oausa contra els supoe&ts anasgressos sobre una mat~r!a imposstble els deures que els Imposa el d~anat diners, tota vegada
combat és força critica I que estan
a
sins del rel Alexandre de tu goslhla I Mr. Barthou, ministre d'Afers E'>trangers de França
ja gairebé e.'thaurida.
esquerrà. que represent.en.
nyor tenia alguns es
·
prp;,
'· ··'· contraatacs
(Foto Keystone.)
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