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EL TEMPS. - A Catalunya, en ceneral, al cal uaraix cobert o cal·
rtb6 cobert Qtr tot al pala llevat cel Pla do Lloada, el Pallars I Vall dl
Ribes on eati. ser• o amb 11001 núvols . 8'ob1erven botrea .,., la oomaroa
da Bun. Riberes del Secre, Conca da Tremo. el Pall!.ra I Pla da VIo.
Solament s'han re&istrat PrtOIP itaoaons dl poca lmoortanola a la
Vall d 'Aran - Temperaturea ex.rames: Maxuna, 21 craua a Tortosa:
mlnlma. 3 craua aota zero al Port da la Bonalcua.
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EN El XV ANIVERSARI DE l'ASSASSINAT

ui davant la tomba

lunyaser

~~~~~~~--~~ae.a~~~~~~~~~~~~~~o

·antena ¡EI director de

GUIO DEl MOMENT

~UN

Catalunya recerda. avui una aJ.
tra. data. t.rt5ta, la d'ac¡uell 30 de novembre del 1920 en què el plom del
l!tcular enemic del pobla prenia a
la. nostra. terra una de les v1des quo
r.1és precisa ll era: Francesc Layret..
Lluta Companys, que va lligar semput 1& seva. vida de lluitador amb I&
dc.; l'home que avui tota recordem,
v.s. demanar al poble que portés flors
a. la seva tomba. I el pol:lle ba corrtspo.st. complidament.
En el dia d'ahir foren molti scltns
t:lr c:utadans 1 1~ entitat~ que ~
rt-n al Cementin ha. <lilN"I·" · ... . .;
1 coronea 1 avui el poble, endiumen~t:.t per fora. ~ò amarat de dOlor
1 record, acudirà també en massa &
ter l'otren~~o obligada.
Moltes ~e les corones ahir dlpo.
sttades duien una llaçada catalana
amb el nom de ¡Juts Companys.

Libertad"
HOMENATG E bu~~:':~~· li~~~~u::,~: e~tera~;~: '"La
a Ba ree Ion a
11an de cau1a.r all bona republtccn•?
Lli Ced11 quan va fer banca amb els
lerrouz!ltu 1a va posar teta la
E5 troba de pa.s per Barcelona el
cura en 1Z contracte. Bona de¡ze. nostre estimat amic i director del
bltJJ dels tuuít., Ito tian preveure grau porlantveu repubaca d'eaquerra
tot: fJCr al..t radicals l'attmin!ltra- eLa Lfberte.d», de Ma4rid, &enyor
ci6, per a la ceda la pohtlca.
Ant.om Hermosil!a.
•
A reserve. de publicar en una pròEl •envor Nombela que no tro- xima edició un Jnteres.sant mterviu
bava natural que la tnclemnltzació amb el d1rector de «La Llbertad» a les oaea Tava pugee de 200.000 a la qual ens uneixen tantes atlnl·
peuete• a 500.000 I aesprl!s et set tllts t<teolbgtquea 1 amistat_, persa.
milton• per acabar en 3 míltOIIS, nais--, ena plau saludar cordialment
va de,,tanar r! aenvor Gil nobles des d 'llques& lloc el 5enyor Hermo.51que tr~tervlngué•. El cap de la Ce- lla, q1,1e ha ¡~but convertir «La Ll·
bertacb en el gran rotatiu de la deda, però, t:a voler servir amb I~ mocràcia republicana espanyola
t
delttat e¡ pacte t s'opoaa a fer res tei~rar-11 l'atccte 1 cstlmq. a.mb què
que poguts produir una crlrl.
le;; esQ.uerre.s de Catalunya vouen la
-Es que m'lli va la meva ho- scvp. Qbra magnifica en pro dels
ide&la
de llibertat.
ftorabtlitat I es tracta de mllfo¡ts
del Tre1or...
-No pot ~sse1, nosaZtrer potsfT
perdrkm l.l polittca, t ai:có éJ pitjor.

SIMBOLIC
IAI. nwtra prtmera pàgina s'bonorl. ahir amb articlea clela eatlmats

• •

Lluil CQmpany" MJ.rii Barrera. Ventura Oassol, Pere Mestres. Joan
Llutli, )úrU Esteve 1 Joan ComQrera. ~crivtren le.s seve.s quartilles en
les ceHea ~enCloses deli Penals on compleixen condemna; dedicaren ~:!
a;eu emocionat homenat¡e a Ja ft¡ura inlú¡ne de l"'ranceso I,.ayret, senyera l honor del poble català., f& quinze anys, quao 1ú era., 1 avui, que ja
no hi és més.
Que ja no lú fs més fisicament. però que lli rotntl\, iJnmutablo. espiri·
tualment. Sobre aquella Catalunya del a cl'&brtl 1 ¡obre aquesta Catalunya lllenciosa, dolorida 1 vtva d'avw, bate¡ra l'è.Ut poderós do Layret.
copductor 1 mestre. L& p!'O.'!a t-rèmula dela estimat.s absents, evocava 111.
¡ran ftgura.. En primer r.e.rme, le. lletr& nerviosa I !In& de Lluta Com·
panys, que aque.st& dies, en evocar Layret, ha escrit U.l del3 mll.ors articles per1o<11&tic:a <te Ja seva vtda: cOeni!~ meus de catal1.111Ya.- I'ort.eu-ll una ramells per mi. Enguany jo no P<ldr* t.eucllr·b1...•
AVUl, d,iwr.ep¡e, per 1& invocació de Company$, la tomb& dt Layrilt
a'omphrà de !lora. Més amunt, a PQQuca pa.s5e~. florirap ramelLs en \lll,.
altra t.omba: la de Salv¡¡,dor Segui Dot homfS Juatoo. neta. pobres, bons
l preclara entra el poble. Els .eua azubtftlta foren dura 1 modMtos. Els
eeus companys 1 amics foren lluitadors 1 ambicloso.t. Ela aeua seguidors
ve&Uell senzilla tela blava cio proletarl o burda pana ¡ris& de ~mperoL
En el dens stlenol d'avui, ela $eguldonJ esperen. Elt &eus aJDics. ~n a preeld.l. Els &eua ambients 6611 eb mateixos ambients d'alúr'. El terrible I
dolorós contrast amb ~1 elatema pollUo 1 aocial exterior no ~ .menys
int.oens -a desgrat de tot- aquest d'avui que aquell d'ahir.
En¡uany l'tlomenat.ge &l record de Layret tlnqr& una. signlflcaeló especial 1 transcendent. Serà com una silenciosa protesta olvU contra eiS
q111 han falsejat 1\quell règim que somntà Layret J <:ue ~roclamaren aquella
m&teixos qua -per tràgica paradoxa- són avu1 a presidi. A )a vista està
tot el que el$ ha porta.ts a la situació d'avUI. Ara, com & ver¡ony6s epile¡
d'una. gestió polit.lca que ha destroçat 164 méJ !inea es$èneles del règim
1 lla. negat el3 postulat.s fonamentals cle llibertat, una onada de tanr en•llelx l'Estat republic&. Dos afen e.scandalORoa acaben de passar davant
eb ulli! &tbnltll. avergonyita, de les multituds ctutad&nq, No seran ..ls
únlea. Sobre la trans¡;r~ó polltica. la transcrew6 moral Sobre el
41~tre d'una Lltli \iolada, e.l podrimener 41e l'assalt a !es catxi"S de l'Admlnl.ltrac1ó pl'lbllca. Sobre 1& C03ccló al pensament, Ja coacció al tunClonan que es nega ll avalsr un expedient d'Indemnitzacions InJustificable:;.. ,
A la vista està tot 1 nQ cal Insistir-hi, fins per propi decòrum. Encara que es tractt -1 tant!- d'adversaris politlcs, aquestes CO!e.s repug'tlen
i apenen perqu~ ea produeixen dintre la zone. del Poder d'un rèiim es-tlmlt. que no mer~ aques~ sort ni aquesta vergonya.
El fqrtlssim contrut de elt.uacions, d'home., d'ambients. Cle .records,
&erà. l'esperit transcendent 1 slmbbllc de l'homenatge d 'avui a Francesc
l4,Vt'et l a Salvador Segui Tot al que foren, tot el que predicaren l anhelnren. tota l'aurèola çie les seves vides 1 del seu Impuls, s'ha perdut momentàniament. Els noms escrita en lu cinta de moltea ded.lce.tbr1ea de
flors, són, però, la garantia del clest1,

I

yret

AV.JI 1 ANIVERSARI DE L'AS·
8ASSINAT DE LAYRET

Oh~ta<1ar11:

61 oomitil pro-monument 1 lnat•tuolona Franoeso Layret, us recorda, en la diada d'avul XV.è antverSilrl de l'assassinat de. aran repúbllo cata!à, el deure de oontrlbulr a
la subscripció pro-monument I In..,
trtuolons, oberta a l'Ateneu Enol·
olopèdlo Popular. AW!neu Polyteoh·
Una reunió inesperada
nlcum. Unió de Rabassaires I a tou
•••
Madrid, 30. CA les 6 <1e 1a tar- els centre. polltlca,
Un altre f un altre f mér f YM$ da). _ A '-OS qu•rta de cmc de la
«Straperlon. I tot de cos present
.ba
cOOM QUE COMPANYS NO
en l 'epoca mir.iaterial de lll Lliga. terda ha arn ~ 1nf4pera<1ament al
PODRA ASSISTIR•HI.. .»
L'eStraperlo» num. 1 Jou trami- dom1cill de ~. E. e.l :Presiden~ dc la
El nostre poble té el do de l&
ta~ l 'anr 1934 i no ha tsclatat fins Republica el senyor Gil Robles, amiJ més pregona sensibilitat. Ea fidel al&
que Rahola. lla entra! al ministeri. el qua.l està conteren"ian~ encara en lluitadors i tothora, 1 més en les
Ara 1u.rt l 'cStrapllrlo» núm 2 que¡· aquest-s moments. Deu mmuts me:~ boce, de l'adversitat, bo demostra.
el ·u1 · • d'a e t
_, Cintada
Ha vingut
la nostra.
Redacció
un
ve d 1 10.
qu s any t ... ma ¡. tard que e1 senyor OU R ob1ea. ""
enaa lla.
dit: Demà
<avul),
grat haver-se'n parlat ateshores al sen-¡or Çhapa¡,>riet.a lla s.rríbat a ca- el poble1 català portarà unes fiol'll
Parlamtmt no ha sor,ttt a llor d'a~ sa del President de la u.epublica. de recorde.tori al gran Layret. Llufa
gu.a. Jlnlf que la Lltga ha pe~Jcat ua. di~ 3ls periodistes Qun anava. . Oc•mpanys ha donat la veu que totuna cartera.
...
•
•
voleu una dissort mt$ constant? despatxar amb S. E. perquè avui ha hom vagi al Cemen.tri on reposa
1 ta el què diu la qent· «St la u¡.. d'e.bsentar-se de Madrid.
aquell qu-3 fou un gran republicà I
HotQ concedeix ¡{ran lmportlncla U'l gran nacionalista. Pero... Lluis
ga no <J!e"a. no acabarim lea oala.
" "
ió
d
Compan~s està reclòs, no podrà M·
mttats».
po11~1ca a ~~oquest& reun lnespera a. elbtlr a. l'&cte
per ell propugnat. Jo
• • •

Ane1n rebent novt.! acte.! d'escrutíni que demostren l'aversió a.
les dretea.
Sant Adrtel 200 car11ets en un
cem de 4.000 vot3. Un copo com
una casa.
L'acta de Tb.rre~a ens h11 pro.
duït unc¡ gr'! ;t •ensació, puiJ: que
es tracta d' una població molt dretanll. I b J, ,._ l .50? vota?tts nomé$

...,
l'han tret 300 Carnet•.
«Cal saber nectari» sen¡¡orr UI·
gaires, o 1Ln6, com en 1orttrcu1

• • •

La minoria radical u va reunir.
Ht va haver eujórla ¡ cordtazttat
a. ào1<>. nom;, oomprendreu el voZum d'ellelf dtent-vos que varen 4cordar, ,er unanimitat, declarar
«a intangibiltdad moral del partido».

I)lo
I

pens•t -diu tot emocionat-

ou e podia. oferir, des de l'anonimat'-" d'obltoar • , jun.. e'l. record material d'ell a Layret. J&
1
¿~u "' Ch...v
"
IUP060 que VOli~ hi portaran unes
ctonaru d.e Tarrago11a t Lleida 11 tior:s, però, què voleu!, jo he voltreure el Carnet electoral per 4 gut fer queleom més 1 he fet un
ooòrar1
1br<~nu pa\.ina verda que simula un
¿Des de quan l4 u-:neralttat 11D pçrgami exbornat amb un ram de
U 7Uri.8di(:Cíó CJ aqueUs lloc$?
llorer 1 u.1 altre de roure. En tlll
El q~ a oarcelona no lla. e$taC lú ha eseri~a la aesUent dedtCfltò"""~Silf~ u J(l tranqudlament a r~a: cA 1')1Ulcesç Layret, Lluls Comr-- • '
pgn-¡s» m 'ha semblat que era la mltora..
l!oJ manera, aquest&, de pagar a
• • •
Ct.~mpa.n¡¡¡ una mica del QUt li do.
PoUtica. administrativa dfl pn. vem.»
mer btennt. .tw1i4 va del:tar a~
El bronzo 6a simplement un t.reJo~ secretr 350 ,000 pesflt•s, ca. ball delleat i acabadisslm. El qul
l'ha portat no vol donar el nom.
ll«rel Qutroga 600.000 ;¡81setu t «¿Per e. què, ena ha dit, 111 el qul
Andrés Casauz 250.000. pel$t!~l.
1 ofereiX és Llull Oompa.nys?a
E~ azo.ri.lstea van 8tn'tir pobre•.
~~;Com que Lluls Companys no poAra hom va en auto o en val:z:elZ. dr-4 as:slstlr-hl ...»
,

è ...

ci'En Ta¡¡Q.

EMOTIVA ADHESIO DELS
PRESOS DE LLEIDA

EL TRIBUNAL SU EM ABSO1~;~~~~¡~~~c:~rr: ::.:
I
EL S NYOR LARGO eABA1LERO
'd
• 1•
, h•
d d
d
d •d
10

Dtsttnglt amic: Msabentata per
la. premsa. de l'nornenat¡e que ttn.
orà lloc diumenge dla. 1 de desem-

~~fs ;~sr~~!~ g~iq~~re. <W:~~

J..ayret 1 Salvador Segui, els em¡..reconata de Lleida ua tr¡uneten la
nostra. adhesió per tal que la féu
~nstar en dlt acte.
En momente a.¡nar¡a per a nosa!ttes recordem com estfmu1 de &acriftcl1 lea dues fl¡urea màrtira de

.

EI II er SOCIO ISta sorfl a tr a 1es ues e 1a Presó e Ma n
LA SEN'¡ENCU.

m~nez de Ama, de la que lla. aido
Madrid, 30. - J a St!nténcla recai- la unlca parte
acusatorla el Mlnl¡;.
rudA en la caus& seguida contra el
terio fl.se&l

y slendo ponent. el exCaballero celentisimo señor Ma¡lstrado O. M.diu aW;
nue.l Polo 1 Pérez,
«Madrid 80 de noTielnbre de 11135.
OONSWERANDO: Que al proc.
VIsta en julcio Olal y públlco, ante S&<to por e¡ta causa. D. Franclsco
la Sala &eg\mda d·l Tribunal Supre- IA.rao Caballero. se la imputan por
ma, la caUS& eegwda por el dellto eJ Mlnl3terto Fiscal, únice. parte
de rebelióa mU1U.r, contra o. Fran- acusatori&, los al¡ulente,¡¡ t1ecb011:
cl!!co Largo C&ballero, hljo de ClCoo pretexto de resolverse en oc·
naco 1 do Antonla., de 62 años, natural y vectno de Madrid, viudo, de tubre do 193' la crtsi5 polttlca pJan.
teada, hablendo ent.rado a formar
proteeiòn estuqulsta con lnstruc- parte del Ooblemo de la Republlca
clón, antecedentea penalea 7 buena
conducta, y en pria16n prorulonal tres mln1str01 perteD«Ientea al parpor; estA -;ausa, representada en ella. tldo de Acción Popul&r, w.rlos elepor el procurador AUreào oorrea y mentoe polJUcos 1 alndlcale.s, de exdefmdido por el. letrado o. Lula Jl· trema orientaclón lz.quierdlsta, rea.l.iM.ron en dlvei'IQS puntos del terri11ny~

.France.sc

La.r¡o

~,~e; d~re~~de:uea~vulma~~txaq't:

torta nacional y con actlvtdades re- lentament. del Poder polltlco. ~

Jacionada.s y conjuntas, un movl· ronndo P""te (n 1&s aotlvl"n"eo de Ja

.......
rntemo polltlco de 4'lsurrecclón ar- lrlsurrecclòn
mencionada, dando órnlllda contra el Gob1erno le¡ittzno, denes a los jefe& -¡ cabecUlaa de !&

PreSó de Lleida, va nelxer S~vador
Segui.
lJesitgem que aquest bomenat¡e a
la. memorlllo dels dOl ~l¡uts al¡ul
el da.rrer ¡¡ue .s'ha¡¡;i de celebrar en Ahir, al mati, les tombes de Layret I seauf eren Ja cobertes de flors 1 ooron•
c¡rcumstànciea tan doloroses per a
to
· tots 1 quo en l'es<ievenidor po¡uem
<Fo • Centellea)
&lorUtcar vilment
COil'l cal
l'exempleperdels
lluitadors
&l$a8Slnat.s
la . 11
reacció. - Presó de Lletde., novem- ;1
bre del 11135. - J. Benavent, J. ca. ¡
marau., J. Sol6 J. Meneses, A.
NOTA D'INSTRUCCIONS
Uamp, p, Goya, l.J. Mas:np, R. Tornlles, M. CUrc6, M. Morell, J. SolEl Comitè fa avinent a tots els ciutadans que l'acte
sona, J . Pane, B. Agw.là, M. Bellart,
M. Prim, J. Beliet, A • .Bellart, F. An·
commemoratiu
al cementiri tindrà lloc avui, diu·
tull, R. Farre, R. Vidal, R. Farré,
J. Gamà,~· Ye~ron, M. Bosch, J. Al·
menge,
de
deu
a
una del matí.
~ P. Unbes 1 S. Mas&.»

al q,ue juntamente con laa demAa Juventud Soclahst& de Madrk1 1
lnatltucionea const1tuctonalea ae pre- a los miembros o Oomltéa a.
tendtó por tales medios vlolentos de- enlace, t.ransmtt1endo lnstruooones •
~""'"OS de los orrantsmos que en
rrocar.
·.
otras provincial realiz&roll el movt•
El Sr. Largo CabaUero. liendo auento, be.blendo converudo y conpresldente de la Cooll!íón eJeeuttva vlnlendo co
. n la. representact6n de
del partida SOCialista y &ecretarlo uno de aquellos or¡ani3mos de w.
aeneral de la Un.t6n Gene~ de Tra- la¡a y senalando como en efecto se
bajadores, haciendo honor & lo qui senalo el collllenzo de l& revotucióo
expresó ell aus dt::cursos y con!eren- b!lbléndase' desde quc1 éata se lnlctó,'
cíaa y otroa actos de carteter lin· ocultaào & los a¡entea de poUe!& que
Per tal de facilitar la tasca dels informadors 1la
d.cal, llama retteradamente propu¡- prestaba.a &ervicto de prOI.eCClón, Y
ELS PRESOS D'ES PLUGA
nado la necestda<! de que el part1do s.iendo detenldo el ella 13 de oetuCALBA
del Comitè, aquest prega a totes les persones o enti·
IOClall:;ta y los trabajadores afllla.- bre en su dollllcilio.
De la. auu.t.L\A PreSó de Lleida retats que portin rams a les tombes de Layret i Segur,
<1os &1 marxtamo aa apoderaran vi~
DO
d
beul
una
Lletra
dela
empresonats
RESULTAN
: que e 1ae prue- l>t'li te~a d'oc~ubre a. Espluga Cales serveixin fer a mans de:s organiizaciors una tarja
bas pracUcadas en el acto del Jut· v... Ens demanen, ateses. les dole>cio y de !as razones expuestns por rosca •lrcumstànctes perquè passen.
amb el nom de l'entitat o bé de la parsona si és un
Ja e.cu11aci6n y la doien.:.a y <1e las que vol¡u~m ier arribar a Esquerra
ma.ni!estac1onea del proeesado, ea. !kpub>lcana el desig que !ao1 consparticular.
metldas Wl~ y ot1as a un ~:xaa 1e 11 LM llur Qhe¡;tó alS actes 1. la meell ·
mòna de F. Layret.
També fa avinent el Comitè que la tomba de
aereno y r exJvo, stendo mlradas
etgnen: Pere Roure, Ramon Sartundadamente y en au cooJunto y
v li erd
J
p
Layret, està SllUa~a a 10 Via oe la I C U~tmt, n::r... "o
contrastada.:; Y formaQO eJ c..Jnven- O..l., Joan a v u 1 aume ons. I
I
242, Agrupació segona, en el ree;lnte lliure del Ce·
CUDiento <le que Jaa menc1onaacAS
ELS REPUBLICANS DE
unputac!oncs earecen. a traves de
P.lALLORCA
mer1tiri Nou.
los diversus alement.o& de la jus..
Hem re~ut •.ma ¡ran corona que
tiUcllCI6n sulic1cnte \llUll llt.var 111 t.h:. uamet «E:;querra Republlcana.J,
Per a traslladar-se al Cementiri, ultra el servei
àrumo a. los JUZ¡tdorea Ja pe~u 3 • l1e l\iallorca, per & por~ar-la a la
.s1ón firme ï dectdld& de w. ~eraet· ~c.mba de Layret
de tramvies de Can TUilis, hi ha un servei d~ ·~::is
dad da sus asenos.
:i!?S no¡;tres ¡erma~ h&n YOlgut,
coHecuus a la Porta de la Pau. 1ambé pot utilitzar·
,
r.m.J aquest record delicat, recordar.
Só!o es dable declarar, como ple- nos la !e t:n e:S 1deals 1 en els bo.
se el Metro fins la fllq~a d'Esp:myn on •. ~en parada
nament.e acreciltado. y ha.rr det:la· me:. ql:e rum donat 1 donen la vida
raci6n, lleí&un oonctencta, que ao!'l ~· llur de!ênsa.
els autobusos que fan el servei Piaça Espanya.
1
.r ran.:lSCO LafiO Ca ballero, en dl vcr,_n
d
a
FRONT UNIC DELS TRE·
d
Can
Tunis.
sos ..;..ursos e car ct.er polJl co P<lr
BALLADOR-' MEACANTILS
e¡ prooune~ados, en fechas dlsunw
del año 1933 1 en los prillleros meRebem aques~a crida del3 t.reba.scs del ::' con antcriOI dad GI 14 de l!udors nt.;)rcantils:
I
abru cte e5te wumo a11~ vema pro- I c:Avui, d!umen¡~. a dos quarts de s:1lutacl6 a Llu~s Companys per l'en. • 1i ae !a vostra digna direcció 1'&pugnando ell conc¡enci '
doue, el aon.s~ Dlreetlu del cFront C• rt que ha tUJ¡ut eu recoraar ¡,l cwd prc!. ¡::er aq~est consell Dlreoa por 1a tnl· \.!:llc de Treballadora Mercantil• por- pnble aquell ara.n amic de! poble, t,¡, 1 els oradors Manuel Gales 1
Plant.aCJ6n d e 1 programa 60CLalista t.nra un ramell de flors a la tom- VUm:mt usanma~:
Pujol
Font de suspendre la ~etmediante la conquata d~ol Poder po. t;a del qUi fou de!ensor del prolela11 Ca!>al Es¡xLrt.acus saluda Com· lli c:;a necrQ¡ò¡;t.:a. en la qual bavlen
lltlco, excitar.do a las clases prole- r.at. i'rar.cesc Layrct.
panys. realluacior pensament UlY· <te prentl:'e pnrt els SUSdits senyora
tarlas a apoderarse dC! m1~llll). bLen
Es recomana a tOts el, treballa- r .., - Senyor UuiS Cumpru1y , Pre· ! que s'hana orguoll.ut amb m~
~-:Wenàose c!c mcdlllls lcga!rs 0 sa dors mt:r :.amtb que acudei:'dn a 1.o- sidl de lòanta ~la:¡a. - Presldcht. ttu t<el X''·è wmcrEan ae 1'2ò!l!l·
liéJ¡do:,e de a leaalldaa 11 preclsCJ no r ta mP.mor;a del gran am1c dels Joan ~ta. 1 secret:n, J. Rtinra » ~ .•nt. de ~ nmcest. Layret, el dla. ~
obrers.
Q nyue:.L "nes. wta la prto$ldt.r.c.!uera.l con la. Vl:Jlencll o lucn& tll
LA SUSPENSID D'UN ACTE u Eauard Layret. rutes Its difiCulla ca!lt, per.~ s1n que const~ debl
TELEQR~MA A LLUll OOM·
Bemrebutc:et«Cilll:.ry(;u.lhdEs- t.IJt.to prc.:eñtaC:es per lautonta' ¡o.
dament.e probad'J Que coo po.it.enu
PA,.YS
q aerru. del Clot. la se¡uent. lletra: vtrna.Uva en Iniciar-se l'a~te l que
Ra estat u-amès lll Penal de PuercDl~ln!f.t SeDJior :
.1Pas&~~ 1 la Dà&lna 1)
_,ant"' hlarta un telt6t1Wia ce
EEperell' volareu publicar en el di&tra.. a la IIUI,. n

r;:===========================:;'l
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DIUMENGE, 1 DE

DESEMBRE DEL 1931

TEATRES
$

-

~

'. . Tmfl Dil. LICEU

TEATR E

Avui, a. les 4'30- Comiat dels
eélebres artistes Aran111 • Lom•
bardl • Bataglla amb l'òper~

LA FORZA DEL DESTINO

Dimarts, l"UNCIO l 'OPULAR.
ButaQues pla.te~ ~b entrada, 6
ptes. COMIAT de la cillebre Com~yta. RUS8& : LA CIUTAT IN·
VISIBLE DE KITEQE - Dtjoua,
presentació dels divos artistes
GINA, ClONA, MASlNI amb l'òpec~ A I O A Dissabte, presentació de la gran artista. Ja.poneaa. TEIKO-KlWA, amb

MADAME BUTTERFLY

PAlAU MUSICA CATALANA

TEATRE ROMEA

AVUI, DIUMENGE, tarò.a , a les

Il. CONCERT per

ORFEO CATALA

sota. la direcció del mestre Llufa
MILLET. SIS PRIMERES AUDICIONS tloc&Jltats» 1 cntrooes a.
la. taQuilla. del P ALAU.

TElONS OOITS

FRDITO NOVETATS

¡CANALLITA MIO!, comèdia argentina
de Goicoechea Cordone

PRINCIPAL PALACE
Piafa del Teatre, 4. Tel. 11882
Cran Companyia dramàtica de la
genial actriu Marnrlta X lrlrU
Avui, tarda, a les 6'16 I rut,
a les 10'16, sorol!Ó!I èr!t de la
andalusa. en 7 quadros,
<11v1dita en tl'es actes en vera
1 pr011a.. original
de
Frederic
Garcia Loroa :

Avui, diumenge, tarda: AN·
DRINUA - TEODORO contra O A..
BRlEL • VIOENTE. Nit: J UARIS..
TI - MAGUREGUI I contra ARGARATE - lBARLUCEA.
Dllluns1 tarda: URIA • EGOZCUE conna. MANJARRES • SARASCLA. N it: LUOIO • ELOLA
11 contra. ÒOENAGA • UlUU:S..
TARAZU.

tr~Mia

BODAS DE SANGRE
ereaotó Insuperable d e MARGA·

RIDA XIRGU - Demà, d.llluna,
tarda, a. les 5'15 1 nit, a u.n quart
d'onze. El aran ilx:lt:

BOOAS DE SANGRE

GRANJA ROVAL
AVUI, TARDA

OomDanYia

et.

T.e estraordinari

CARME DIA:Z.

amenitzat per dues tormld&blflll
orque8tree I auacctana
De 10 a 12 nit: Concert Pel
S EXTET TOLDRA

AVUI, diumenge, a les 5'30 1 a
10'15, l'obra de rran éx:lt, de
Qulntero I Gulll4n :

te.

MORENA

CLARA

sublim cree.cló de CARME DlAZ
Demà, tarda 1 nit:
MORENA CLARA

&RAl TEATRE ESPANYOl
Companyia de comidiea valenoíanoa d1rlaida per PEPE ALBA

-----------------------Avui, tarda., a les 4'15:
LO QUE NO TORNA

EL

AMBIENT

Nit, a. les 10'15:
XUANT- X'UANT

EL AMBIENT
arandlós ilxlt de Felip Melià

TEATRE POLIORAMA

Funció d'homenatge

Companrla de M. FERNANDEZ
LADRON DE CUEVARA

Avui, diumenge, a les cinc de la.
tarda. a. la seva. sala. de Festes del
carrer de Rosselló, núm. 163, l'Assoc1act6 del Personal de la. Caixa. de
Pensions per a la. Vellesa. i d'Estalvis
(Secció de Teatre), tributarà un homenatge a Apelles Mestres, posant-se
en escena «L'estiuet de Sant Marti»,
idilli llric dramàtic de l'insigne autor.
Amb la. coHaboració de l'insigne
cantatriu, Pilar Rufi, la qual 1nter·

Avui, matlnaiL a les 11. CON·
CERT per EMI I VENDRELL.
A les 3 '30:
LA COMIQUILLA
A les 6 1 & lea 10'16:

S O L A
E:r:lt de Mulloz Seoa

TEATRE IOYETATS
TIATitl CATALA
Com11anrla NICOLAU • MARtOIII
TARDA, a dos quarts de Qua.tre. ESPEOTAOL!:
PER A INFANTS. La rondalla. en S actes 1
9 quadros. de Foloh I Torres:
UNA VEGADA ERA UN PASTOR
Protagonistes: Po peta Fornoe I
Pere Ventarola, - A tres quarta
de e 1 nit, a un quart d 'onze.
Bl ¡ra.ndiós ilx:lt de Llufa Eilu:

Amàlia, Amèlia i Emíiia
Demà, tarda I nit, 1 eGda dia.
L'EXIT DE L'ANY ;

AmàJia, Amèlia i Emília

TEATRE NOU
CRAN COMPANYIA LIRICA
Divo bar lton PAU HERTOGS
Avui. diumenge, a les 3'30. Formh1able cartell. a a otea, 5. 1er _:
LA VIE.J ECITA • 2on.: LOS FA•
ROLES • Ser. El ¡randlóe ~lt del
mestre PAD1LLA :

La canción del desierto

TEATRE

COMIC

per Pau Herton, Gll>rla Aloaru, Matilde Martln A. Miru, M.
Ga rola, Acuaviva, êebrià, Casas.
Nit, a les 10. l er.: LOS FARO·
LU • 2on_;

La del manojo de rosas
PALAU DE LA
REVISTA
Companyia dlrlalda
per .Josep SantPere
Tarda, a. lea 4'15
S nit, a les 10'15:
El meravellós
MPeetacle

.Yaol' C01tTU
Tereeeta MORlNO
lllfJ)eleta NA ol EllA

Klva. ROY
TRIO ZIQANI
SPAIIOWI
IAN1P2RI

UON

ALARit

TEA'FRE ROMEA
· ------~
T~M~·-·-·-·-·------
A I• 3'30, 6 1 10'15.
¡ CANALLITA MIO!
per PAULINA SlNGJtRMAN Guerra al mal h umor I Al~a
per a un mes! SlaUa pec a un
any ! Tret bores d'opttmiame lnoblld.ablea l - DemÀ, a les 5'SO 1

10'15:

¡ CANALLITA MIO!

I

fü1tE

.

~f ífi f ORI A
1

o•AN OO~ANYIA LIIIICA
AVUI. tarda.. 3'30. KATIUSKA:
LOS CLAVELl!!. per R. Mayral.
pa, repruentaoló de

EL ABANICO JAPONES
NIT. a les 10. ler.:
QUI LAI DAS! 1

PACO-

EL ABAN ICO .lAPONES

per Pau Hertoae, C. Alcaraz, A.
Miraa, Seaura, M. Garola, Ce·
brià - TARDA, a les 4'30: LOS
FAROLES I LA CANCION DlL
DIESII: IlTO. NIT, a les 1.0:
LOS CLAVELES • LA DOLOROSA
1 LOS DE ARAQON.

-- -

OLYMPIA
AVUI, DARRER DIUMENGE de
l'actual temporada de C I R C
Tarda. a lea 4. Nit, a Iu 10
El aran<llós
programe: Tri!
CEOkOY '~. antipodista • t.U8\i
JrjAIKER8, beUINI~ contorelo~a - 2 BRUNNERS, ollmplca •
C.hOCOLAY and. Ot. únic clown
nc¡¡re - 4 MIRANDA'I QIRLI, ac.
te aeri;

liAPITAN SMITH
llnle que detura enlaire un obus
de canó;

4 KA~ ll:LLI

acròbates
còmlc:e TROUPl
BftADfORD, doblo perxa • MUT·
T15 BROS, numorlst& an•l• LO$ MONOS MALINA&;

t'OMPOFF • TEDDY
Nabuoodonourolto • za,.,ar.ellos
els quatre «À.!IOfi» d e la rialla LIS I BliNBIHIE, c6lebre t.roupe ablael.nla de arutadora 1 l'klt
IOI'OI!óe

HOWAfltU tltCHeLS
l'HOME de Iee 10 mans.
DEl.!A. DiLLUNS, COlo41A·r Dll
LA COMPAl'l l!A I .8JtNE!I'1C1 DE

POMPOFF • TEDDY
Nabuoodonesorclto • ZampaboiiN
els tam011011 clowns ~panyols
UNlOA I DARRERA YuNClO. NI'l:, a les 10. QRANDIOS FES·
TIVAL MONSTRE !! - Proarama
Insuperable format pel COLOSSAL PROGRAMA DE CI'RC AMa
LES SEVES M'ES SELECTE.:>
ACTUACIONS.
ONOF ROFF
el m6a famóe su¡¡¡eeT.lonador del
món;
.IAUME PLANAS
t e~ seus discos Vlventa 1
LliONf'R & QURRI
en el baU cEt Rodeot
PANTA&'tiC ACTE Dl COHOIIIT
pels eminenta ~rtlates.
OALINDO (EUGENlA)
CUBIRT tCECILIAl
KLEIH cMJ\RlA l'ERES.\)
MARTHHiZ tANG.W..~TA )
MAVRAL l!iiCARD)
MIRET (JAUMEl
ROYO

<JESUS)

VENDREI.L l!:MlLIJ
Deepaa a l'OLYMl'lA 1 Centr~
de Localitat• .

CINEMES

URQUINAAON

CINEMA PAR I S

Avul, matinal, a lea 11. Tarda, a les 3'30 I l!eS81ó numerada,
a. les 6. Nit, a les 10. Exit del
fUm de Klna Vidor:

Tel. 14544 Avda. Ptal. Anrel 11·13
SEMPRE EL PROGRAMA IRS
ATRACTIU
Matinal. 10'30. Tarda, 1ra. , ...
sió 3'16 a b'46. Numerada, 8 .
Nít, 9'45:
SERVICIO ESMERADO (atracolo
en color) • BARCAROLA (Q, Fro.
hlich> •
Claudette Col bert en

NOCHE NUPCIAL

I

per Garr Cooper I Ann Sten Es deapatxen locaUtata numerades per a. la aesstó de les 6.

FANTASIO

EL LIHtc.l UOI-tADO

A vut, matinal, a. les 11. Tarda,
de 3'30 a 5'46. A les 6, numerll.da
les 10. Gran ilxlt de
Martha lner th eo la aran pro.
duocló CASTA DIVA, amb Ph l·
llpp Holmea - A po.rtlr de demb,
dUluns regiran
ela preus
següent&: Tarda, preter6ncla, J
ptes. Especial, 1 pta.. - Nit, preteréncia, 2'60. Especial, 1'60 pts.

versió anglesa - Oupatx de lo•
oalltats numeradu per a la li&•
s ió d 'avu i, tard~ a Iu 6 - DEMA SESSIO CuNTINUA
DES
DE'LES 4 TARDA A 12'30 NlT:
Wallace Beerr en NIDO DE
AQUILAS EL DERECH() DE
LA FELICIDAD • Una esportiva
¡un DIBUIX.- Preua tarda I nit :
PREFERENCIA, 1 p&a.. ESPECIAL.
0'70 PI'ES.

I nit, a

SAVOY
---------------------Avui. d iumenn : Matinal, a Iee

MARYLAND

.,._la th Qrhla, U. Tel. 71111

11"1. Uraulnaona. &. Telèto~

11 continua d'll a 1. BUtaC1P., 1
pta. Infantil : A les 3 '30. Butaca, !':¡(). In aauetta
ee ri·
farà un einema a~nor RAl. - 4
DIIUIXOa • IL oiiNlTl ALA•O
(Cavalliata) - !Eapeoltl : A 1111 8 :
SUCI!DIO UNA HOCHE, per Clau.
dette COibert 1 Clark Qable. Amb
el PlOil!'ama de la setmana. NIT :
Continua de 9 nit a. 1 mattna.da.
Butaca., 1 Pta.

Matinal, e. les 11. Tarda, 3'30
1 6 (uumera.da). Nit, a les 10:
NOTICIAIU FkAN Cl AC'HIALI•
l'IS
MILODIA BURLEIOA
(J.JlDulxoel •• La sensacional produocló:

"ta"

BROADWAY BYLL
•trlotament oen fldenolal, per
Mrrna LOY I Warl\er aaxter Ol·
rector Prank Cura. - PilEUS:
Matinal, 1'66 p~ea. Tarda, 1ro..
1581!6ló 1 nlt, 2'b0 ptes. Numerada, 4'to - Impostos compra.oe.

-mrw

METROPOL

VOlt í oU< t.lNUlA

El YOUkl .-.. eQRA.A
Aylta lltl , l rat ~e l l¡,rto I t¡"f't,..
MATINAL, 10'30. VI!NOANZA
Qn ANA <10'30¡ • CUANDO l l
DIAILO ASOMA 111 .>dl - TIV·
da. a les 3'15 ll:>ea&lo continua).
Es repetirà el pro•7ama. a les
6'20) . VEHOAN%A UITANA, per
Tela Taohai lLA VU'fUb WA01AR) \5'12 I 8'2~! - CUAHOO
EL DIAitLO AlO MA O. Oalllt,
.Joan Crawto)rd (., .,, . !r<lO I u ·30¡
A mb, a la nlt, U1l A AVIN"I'~·
RA EN POLONI A \J u2 - D.!MA. ULLLUttS. EL HORROR Dl!
LA GoJitli\A 13 30 1 8 361. Os
l<euntu - AHORA Y 81EfiiPRE
lemplo • Cooper • Lombard (6 10
I 10'00) Pa.raroount - EL VIOLO
PINTAOG,
Qarbe • H.
J~earahell - C.
rent - Warlltr
Oland (6 ~ 1 11 O¡ Metro.

Avui, dlumenre. a les 3 1 aló numera<la. a lee 6 . NI~. a la
10. VIOLINEI DE HUNOIIUA, (A
tes 3 1 a Iu 8 I, per l'orquestra
Rode 1 Mo.rcelle Obantall,

t.L VELO 1-'lrt 1ADO
(A lea 4'25 I a lH 7'35)
Es deepatxen localltata per a
la. &e&Stó numerada. Preu Unlc
Sessió ·numerada, 2·so.
,\lues
~~e..o;.slons ¡·ao. Oema. dllturu.
ALTA ÈSCUILA I LA Y'ELA DE
ARAfiA, pet Mrrna Loy I William
Powell.

Orat

FEMI NA

EMPRESA

CAPITOL

Poaar del Cinema Naolonal
CAP ITO L :
Avui, MatlnB.l. Pnu únlc, 1 Pta.
Tarda. sessió continua. de 3'30 :1.
12'30: ANül!:LlNA. O EL HONOR Dl':
UN BRIGADiER, directa en espanyol, per Roslta D!az: LA NOVIA
SECRETA, per B&rbar& Stanwlck 1
Warren Wlllla.m-

ENCADENADA

tlnall. Tarda, ;s .iO 1 6 (numera·
da Nit, a les 10:

Dlrector _ Clarenoe lrown. AVUI.

matinal, s:. les 11 Tarda. a. IE-3
3'30. A les 6, especlal nwner~
da I nit, a 105 10.

I

.t.J .)Ah lO

LA

demi., dlll uns, darreres proJeccions de

RATAPLAN

E X C E L 8 I O R:

per Antoftlt a Colom6, l ellx de
menda de les 8 tarda. - Dl·
Pomt., Roma Aaenl - Es de&patxon localitats per a Ja nu.
MARTB.Eetren- de EL OClAVO
MAHDAMIIi!N'fO. El gran !Um
de l'any, de Franctso Garcallo.
autor de «Sor Ana" icu

PATHE
AVU'I

I

PUB LI

C!NEMA

matinal, 10'30. Tarda,

( Kathar.ne
Hepburn I Charlea
•oy•r>; LA NúVIA DE hlAHf\Ll~b 1 t l N Ulotll f..ar loffé ea es¡:m.nyol); UN TII>O I'Hét. O Isolament a lea 1:1 a01 - D!LLU"'òTres arans estrenes: LA TE LA
Dê AMAflA <m e tro, WUiiam t'o·
well i Mrrna Loy ); NUfSTkA
HIJITA (t'ex en C!lpanyOJ, Shir·
ler Ttmple): CKAil LIE CKAN
1 ¡4 1 \liPru lFO.t, \\'arner Oi:mdl
l.liJúuS: IL DUATOR (VIotor
Mao Laalen, JltadiO) ,

COLISEUM
Avui, matinal, a les 11, a preua
popuuus. Tarda, o u es &e51Sions.

A Its 3'30 I a. les 6 , E5Fc.t;lAL
l'itt a ItS
10,
.. AMAMO UIC 't
Q ~ AI"IC(J • PAiliAM (H.,.. i NaWS
.. úm 1l (l'tYit~a) • *L AMIGUI·
TO 01 I&Tl r c•l~ulx..) . 1

,c..,.., u. Lo&• ..-o... en

EL CHICO MILLONARIO
! PUm éi'Art.st#l ~lata)
1 Cll&.a eucoesslua:
EL

o.m à

CHICO

MILLONAIUO

VARIETATS

l2'3Ò · UHA NOC RE Dl! .LMOJt,
a r Or~ce Moo~. US PA.Jt t;l!: nn.

~ECTITES. per Ecimund Lowe I
Víctor Mac ~len, en ~- ~·nrot:
In. BORIWR DE LA GlJEltlt&, un
!11m b.r'IC en t:~!oll:VOI.
O D E O N, S. A.:
AvuJ. ~da . Sl!'sa!ó continua de
3'30 a 12'30. k\ TELA D!: AU..A,
rn eiJ)&nyol, per Wlllb.m Pow~ll I
Mima Loy; LA. LOTI:IUA DEL
A.'fOJt, en el';)•nrol. per ~"' AJTI'a¡
CONOCE A TU HUO, per J ack

PALACE

a tea S'SO. GOtlAZONU R\J'I'C)$

I

TIVOLI

--- --·-------Anll, olumenge. a les 11 Cma-

AVUI matinal, a lea 10'50. •
Tarda, à'3o. Especial numerada. o.

les 6 1 nit, a. les 10. A VUl 1

Avw, matinal a les 10'30. Tarda
&8$Sió contmua de 3'30 a 12'a():
J,A NOVIA DE FRANKENSTEIN,
per Boris Karlotf; UN PAR DE DE·
TECTIVES, en espa.nyol, per Ed·
mund Lowe I Vlctor Mac La.¡¡len;
NOTICIARI, en espanyol 1 DIBUIXOS. Nit, e. més: UN T JPO FRES•
CO, per Jamea Dun.n. Demt., dl·
lluna, canvt de programe.: NUES·
TBA m.nTA, en espanyol, per ShirleJ Temple; CHAP.LIE CHAN EN
EGIPTO, per Wamer Oland: BALAS DE PAPEL, per Tim Mac Coy.
C O M TAL:
Avui, matinal & les 10'30. Tarda,
aeealó continua de 3'1S e. 12'30- IU·
LaTA CO!IIPRA UN WJO, dlrecta.
en eepanyol. per O&terlna Bàrcena,
I Lula Alonao; EL BOMBRB QUE
VOLVIO POR SU <.'ABI:ZA, ~r
Claude Ra.lns; Noti ciari, en 11&J>&Dl"Ol 1 DU>U1J..05. N!t, e. méa:
NO ME MATES, p:oducol6 espanyola, per Mapy Cortée 1 Plerre
Claret. Demà, c1Uluns, canVI de
proçama : LA NOVIA DE P'ltAN·
ltENSTEIN, en eiJ)anyol, per Boris
ltulotr· UN PAR DE DETECTI\"ES,
per Vlctor llac Laglen i Mmund
Lowe; UN T IPO FltESCO, per Ja·
mes Duen_
W AL K Y RI A :
Avui ma.tlnnl, a. les 10'30- Tar- 1
4a, ae~ló continua 4e 3 a 12'30:
~
JULU:l'A COMPRA UN HIJO, dlrecta. en u¡~~nyol, per Catarln~
:Blrcena 1 Lub Alonso, VlAI:t: DE .
PLACZit, en eapanyol. per O. W.
Plelda; BATALLA DE TA.;'{JS (eòml·
ca); Noticiari ~u. en eepanJol
I lllaUlXO.S. Klt, r. m6&: iiCC&J)IO
111' :H'IJEVA YO&I:, Oertrude )(1 chel. Dern1, canvi de pr~ :
LA NOVIA DE nA."fJt~l'I TI!L"<, ~n
eapanrol, per Bons ltl.rloff. Jn, ULTIMO MILLONAJUO, un mm de
Ren~ Clalr; KO au M.otn>:s, producció espanyola per Map; Cortée
I P!err~ CIAnt, ~L (;0~01!1 SE 01VlmtTE. per Tdn:a 1'00<1.
A L I A N C A <P. N.):
Avui ta.rcl6, ~ssló conti:lua de 3

Holt.

Avui, I éxlt de la N'tm" na:
.Joan Crawford • Clark G.t.ble
Ot.o l<ru¡er en

CINEMA CATALUNYA

GRAN PRICE
Tal•fene : 34151 • SSitl
Palau da la Dan M I dt I' Eaport
Avui, tuda I nit :

DAN~tS

StLECTES

amenitudea per la super-<~rquea.
1
tra P R I O I I A N D. el JUli!
preferit
Sala I 11lata únlau11 al m•n
Ela festl~aia 1 bs..la que orsanttu
GRAN PRI~ es compt.en eempre
•
•
per h lt6
PIIIICI. S. C. - Gimnbtioe. ltoorta, lolarlum. DutXI$ C.llentea
1 fredes. - & ptts. al mta

I

I

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

CORTIJE~A

Ateneu Empordanès, Pi, 11

¡:5C?.OLLOS ~XI.TI

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

A VUl tarda I nit. O EtANS 1!~ d e
iioèiéti~ Oroheatra llboften
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«El Matí» recorda
Layret j Seguí 1,
Els católics ca z·europt;a» dCc!i-

Això no pot anar!

Ja ens hi anem
acostumant

•

T.R E BALL·
rel\'lndtcacwns, part dc les quals, són
cons¡gnades. per cert ben modestament, en I~!! tant repetides bases de
treball, sense que, malgrat això, hagln passat a'esser lletra morta; 1 per
s1 això fos poc, surt el senyor Torrents 1 Dalmau amb el comentat decr~t. I anuHa cde fet», per bè que no
camb dret• uns pactl!s establerts 1
pretén reduir-nos poc menys que a la
conOIClò d'esclaus.
Resulta altament sospitós 1 Intolerable que, no havent-se respectat, ni
obligat a respectar a la patronal 1es
esmentades condicions de treball, ara
pel sol fet de constituir-se al Jurat
Mixt la secció de xofers particulars
el conseller-gèStor dimitit es permeti. amb el !>CU decret, fixar, entre lli·
tres coses atemptatòries a la nostra.
àJgnitnt, la jornada de treball per
als xofers particulars res menys que
en CATORZE HORES DIARIS.
Davant de tan incomprensible actltud d mstigació a la patronal contrn els xoters particulars, que es porta a cap des de la Con.sellena del

Coses del conseller gestor de Treball

Vo
1 que els
xofers
treballin
t
h
ca orze nres

E! tz qut dartu després d'hauer
puruutes det corre3pv:~1 sat que El DilUVIO te a Ma.

llegat a.qutstes

E. corresponsal de La vanguardrt'i.
que 11 tl st:gilent comentari dels acdia a Madrid diu:
cUn penód¡co que se està c.. ra...te· 1 tes d'at'lli:
1611 ......
«Se preCIPit:lron lOS acontt'Cimlen- r¡::anda por w ¡;c:lècla lncnpacldad
«Ultra f.quest fet. prou ~gn!fíCfltiU
aaroelona un m••
I
tos, y lliJY nusmo L<mlO estndo p.uta- lr.;islat!'ill., en el que ponen l~oO:t!u •• ¡ àlliçon::dor, hi na el tet de 1 horne-,
11 l>l •
\J
fora . otn lrtma.1rt
ment.arm el e&eo111aalo pouUco de tur-I b:<?.; ço:otonc.; tJ «.;traper!o• Y la.:; de· natge que les e.>qu:?rres c!"<talRnrs
AmartC• Ll•llnl t Porh.... l
un trtme•tra
IJ'•
no. Dlvutg;:.do por los penódiCl)S el nuac1as <..el senor Nombe.a, pt.:oa de· preparen per a avm als liders de la
La Uruó Gremial d'Obrers
del del Conseller gestor de Treball diAltra• oa1sos un tr1m111r1 t7·•
texto de la denuncia PI csentada por mas1ado p.u-a que no derive pr~CISa· J \'lolènc:a. nctimes de In m!lteixa v10. T;~•lS~o:-t. Mecàmc ens pregà 1:1 pu-1111. :vnan, senyur Torrents. 1 Da Iel set'lor NOU1be1a. los d1putactos ra- mt:n\e nacfa la Leuuda crisis que obs- 1 ~ •. Lavret 1 se¡ut Per mlc.aU.a bl:cac•o dc la següent nota, c.uc pu-~ mau, t.p~treguaa al c.tlutlle.u Oflcaal
dJcales no han pocHao dilatar por ttn:?.dameme se qu¡c¡·e ev1l:lr.
de~c~~·nyor compcnys, les esquerres bll~uem u~te¡ramen~_ p~rquè renec- dc la licne<&.llla~~ el.~ ~.del mes
ayor Ltempo el planteam~ento oel
El deoate que f.O tor,lo a este asunt
c.. lebraran l'an·versari de teix una \cgada. rr.c~ I nctuac10 drl p. ssut, ¡ en la qual sl.molucten, amb
m t
ara que pase cuanto antes ' to se na l~esarrol!ado e. ta to.a oe en el t c.a a 1~~es t ~de Layret am'b la \'i"l' a Conseller gestor del Treball, senyor 1 1 ordre c..e cons.llUclO cuns del Jurat
asun o P
.
.
.
I assas, na
.
·•
. ~ · ¡'.l.':>.::?r.ts:
..1uxt u.e 'J.L·an.spons. una sece1o de
lo que h~)a de ocurnr. 3 termmar ; salon de seslol:t:s prc.senta un c~rlz' a la :::e•n tom ...a, vctilada necrolo¡1:a,
«La Unió Gremial d'Obrers del ..o•.,rs .IJll•ICUI&n;, w1es normes de
con lncerddunlbr': Y snuac10ne~ .~n- por demas cu.icso. Lo presencl•. ba número extraordinari de l'òrgan del Transport Mccutuc de Barce:ona 1 el treball, que, per s so¡es, cons..1~C..e1gustiosas. La rep.. rcustón _ael e.;(;all· por una parte, SllCnCIOSO, el señor partit en el qual collaboraran tots seu rad1 (U. G. T.J, davant l'ordre xcu una rovoc~cio1 contra aquest modalo en la opmtòn madrllena es enor· LeiTOUX, en tanto que sus correllg1o- els ex consellers de la Oenerniltat,
dese :>èc..cr oorer, lla ae ter pubuc:
me, aunque en nonor a la verdad, nanos tanzaoan el veneno del despe- des de Marti Barrera !ins a Martl
rL'Imer. - ~o~ue, per oe que 1es bahemos de reconoccr que la elpècta- cn"' y del arreprun!ble reucor al seuor Esteve. Amb aquest nomena!¡;..,, que L'atur forçós ¡ la setmana ses c..e ~l'ebau ap.ovaaes amo aata
c;:m y el apas10namlento son mucno Gil H.obles. A1 l!der de Acctón Popu· 1 vol é~er una glorificació de la Pf'r·
u-:1 lJ oe 111mer ue .1a.uy p..·uppassaL
menores que cuando el esc11ndalo del lar no le perctonan la conúucta ol>-'
.a 1 la Ideologia que repre:;.nta un
de quaranta hores
pèl .Jurat"o •v•IX• oe lrt~.•...,por...s es~aestraperlo».
·
servada con el caf1a!re• drl «Stnt· 1 ~~s perJodes de més desenfrenaria
-¡ "'·~ll•~ 11 en t:l seu at·~lCie ~ q~e, en
Es que ja ens hi anc~ ~ostumant. perJo• y quleren arr~stra.r con su ~~- 1 violència., coincldelx el canvi de tac~~~~~~~~ ~! ~;!~~~~~a u~;~f~sc~:! i~~~;~ ~~~~;~';a~!~~:_s d~
Es que ja no ens ve dut·
da al antJguo allada. Nada mu jtll.o, Uca. de tes esquerres. cat.alsn<'S, que
i1
thueoo C.tins l'esmentat Jurat Mixt seu raaí <U. G. T.> ta una cruia &
1
1
por otra parte.»
segurament es propos..n portar la poEl proppas~at <Uvendres, a les deu uu.a liCCCIO ae xo.. e..·s parucuu rs, uo tots eiS xoters atectats per tal que
Utlca en ~na altra sortida dictat<>- dc la Vt:Llll, • •• .: l•OiX pronwlcia. •;cone..xcnt al vOLISelt:r ae .1.reoa.u r.:accLonin energ¡cament contra una.
rtal. Que ungum present les esquPr· una. con!erènc!a :li Centre ttepubllcà HI. lacu.-at oe. UICt.ar normes de tre- disposició que.• ultra vulner~r la Llei
re! catalanes que tan 1mposslble la d'Esquerra. de 1Avmguda de Gaudi, Dall.
1 Pactes internac~onal.s, d esser. ac1
La Nación dediCa moltf elogi~ veritable demxracta I el règim auto- davant a·un puiJllc que emplenava
::.e¡on. - Que, en les esmentaa.es ccptaaa, Slgmftcana la subml.SSIO del
moltes
floretes,
a
Gil
Roblef.
Pe:
nòm~.c,
que,
talment
com són l<>s rE's- ~e gom, n gom la vnsla sala d'actes. b~"· .1 en vu~u~ u Ull tra:..ru;J¡,cúClcl. xofer particular a un règim de tre1 el de La Publlotat - é$ ttaturò ti diu:
nsables del 13 de setembre del aesenvo.upo.m el tema: eL atur tor- u ... t .,e.. ..o. oo...... no e.:o..~.maua 111 rt;S- ball 1gnomtnlós.
ral que deatquem el dia als corrtscApare¡;~
camo
mculpado
prinCipal
r~23
1
les
actrius
del
6 d octubre amb ço:. 1 Ja setmana c!e 'iU horeij».
¡M;C~&.ua pc¡s . ¡,.oatl'Ollli, es lltWlillUla Per la. Uru6 General d'Obrers del
ponsats ja que avua l'mteres palien la denunc1a·del seilor: Nombela, el 1
El confer<!nc1ant e~puca com la 4U~ e1s a>tUOL.s, _oo.. e.s percebr1cn el Transport Mecànic de Barcelona 1
tic radica, sobretot, a Madrid 10 rií ció de la violència. els
& i
ICS
cap1t.uu nurum ue a...IJ ve:,.,~..es per la . el seu radi. Josep J. Padró, prestopina:
ex subsecretarl~ de la I-residencia del , punys
enlatre
pre.;¡ar-.n una al;ra jor- dcsorgamtzacló
tal~me provoca econouuca
una agudadelcriSI,
a presLac10
a ·una Jor.uaoo. ae treoa¡¡ I dent.»
<?onsejo
del
uoblerno
bloquista,
se•
nada
semblant
a
les
esment..Jc~.»
causa
dels
ao
ooo.uw
de
parats
que
..
o liUP<.l.JOr a ueu oores Olarles amb
«Els periòdics d'ahir al mati, sl bé
-·
hí ila arreu del mon. La classe pa- I& IOCIUSIO ae uues nores extrcs.
n0 tots, nan dlvul¡at la sensaciOnal nor Moreno C¡¡Jvo; pero hay en esta I
'd d l'Ot' . d
H •
tronLI -explica- portada pel Sel1
'J.c:rcer. - Que m ..LgfbL léS rette- ' ri a e
ICma e o oca
aLA DANZA DE LOS MILLONE8 noticia de la denuncta que el senyor CUe3tlon una JnCidenc¡a quo para nos..¡
otms
resulta dolorosts~ma, pero que n t.nclado dice en su escrito, resulta cgo1s.ne, no copsa el penll, car una raues pr-.Jtest.t::; que Utm wnnUlat,
ció Obrera
El aparato.- Diapué~ dui último Nombela ha col:locat a les Corts com n0 por e~ podemos eludiria.
(\US el señor Uil Robles conocta la llar sense pa, és una liar en rebelha. les e:;menoades condtc1ous tiDLlllllc:¡,
cvala•> de Strauss va.ll" os a radiar una bomba. Encara que en els medis
El jefe de la C. E. o. A., don José tra.sc~ndènc:a del chanchullo que se
El mac¡u ml! me. e~pr.at ~~er la. clas- t.e tt·eoall no hr.1~ e~ tat res.l)èct.aa~6 de C:O~~~~~a~~r~~t~!dgae;~ne~n~~
otro uballa.ble)), tltulado ((Africa Oo· governamentals es tracta dc treure Marlo.
Oil Robles de cuya Integri- ... ,· aba pero que no podia opo- se patronal a ben~Ih.i ~eu e..clUS!· p.:r Ja patrona.! :."m'e que, per p:~n
·
oldentaln...
importància a l'assumpte, la situa'
w¡..e
...
l.liC
•
vament
Corços 1 per d i
.
fo¡·ço:;
arre1.1 d'Espanya. El pro11• s na¡; I tUl
Don Ale.- Buscari una estaolón cio polltlca es ta per moments molt dad no hemos dudado nunca apare- 11erse a él porque ello hubiera stgm- t t 1• provoca l'atur
d
ó'
e es altuo, ~~at s u e t "<!Ua
blema
+~> un cair de tanta gra vetat
•
.
an
.
a
manca
e
consun1ac¡
de
1c:L
r~s per a oougar a respectar-ies
""'
qu1 no chllle tantJ
ce envuelto en las redes de su tàctica ficada provocar una cnsls. La teoria la classe treballadora.
Quan. c.¡ue tampoc no ha estat ..:~: qut ha obligat els Poders púbhcs
La $lrvlanta.- YQ sa lo decta .¡o. dramatica 1 lnsootenlble. Inútilment Y V!Ctlma, una vez mas, sln duda. en , es tan ~rprendente que a nosotros
Posa en evidència com, 8 causa. Pt..;.aL per Ja l><ttronal. el aescans a ¡..rendre mesures rigoroses. Alxi, !'O
aparen~n sererutat els personatges
que tendrla que ooger 11 tren.»
oficials; es nota que la terra s'en- homenaje a sus senUm1enws patnó- nos ha produCJdo verdadera estupor, de la racJOnalttzac!ó, les grans m- :setmanal 1 les vacauces de que :.e- el Uecret del 29 d'agost del 1935,
<De uSolidandad Obrerlll)
tiCOS, de una COnducta en la (¡UI! es ya. que nadie se explica cómo se CO!l· dustnes: reduelX~n el no~br~ de tre· gOlll> la liCI 1 les repetiaes oases Ot. 1~a:~i~nc~dï~~~~~~~~e ~~b:~. ~
fonsa. sota. llurs peus.•
•.(;-.11C&do el anteres pllbllco y la sidera c.mal menor» a. una tamana b:.11lado1s, amb I esperança d augmen- treoall, nauna de gaudit· el xofer
tar òelsn benefiCIS
mom! pol!Uca al prurito de que no ,,,l.;llS.ruOSlaad, estlmand o mal mayor at
.
• 1 ~o com~ret~en que ensos, com en els auans assenyalats, estrangers
que puguinmentre
ocuparhtelhag1
seu e.,panyols
Hoc».
se deshaga una coaliclón gobernante· que la& inmoralldades de esta indole, . x
otees 1P0551bballe d-<itgue- car la wsp1tosa uuubtCIO de les autonL'Oflctna de CoHocacló Obrera de
mcnpact
e tre
a or
per a con·
porque si se comprueba lo que el de-•
qme bra de una tàct'c
1 a polit!ca.•
sumir
tot naixò
que és
necessari
per tats ae •treball·
.
Barcelona <Borsa Mumctpal de TrePolltlca ctt:dica. el ~au editorial a ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll'!!l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a la vida
1 Prccasament per tot el que de1xem I ball), dona..1t compliment als deucomentar la nova mantobra. mo- ~
I
Un dels remeis contra la crisi de consignat es el perque la uruo uene-: re que fixa la. Llei, tara tut quant
nàrquica contra el camp:
moment, és redmr la joniada ral d Obrers del Transport Mt.:a!llc t'stigul a. seu abast per tal d'eYltar
dc
treball I augment.ar els salans dc Barcelona I el seu radJ lU. G. l.J, 4
~- .am concedJdes aLs estrangers
«Toda la Españ& del capítalismo
tal com ho fa Roosevelt als EstatS que ha. VISt desatcst>s tothora 11'1> cCartes de Tret:all• de les prolesterritorial estil en convulsión. ¿Què
Units i tal com ho ¡¡.cordà la Con- seves gestions 1 les seves que..xes pt:l slor. en què hi ha.gl nacwnals en
pasa? Pues que al conjuro de las úlferència Internacional del Treball tracte mjust 1 vexaton, que de Ja atur forçós.
timas palabras del seilor Gil Robles
celebrada a Ginebra el juny d'aquest patronal ve rebent el sector .obrer . Per,, ¡..:r a p<?der dur a cap, amb
que se propone realizar la reforma
any. 79 països entre aquests Espanya dc xoters partiCUlars 1 la Slstemat.t- 1:1 me.xima CfJcacla, aquesta defenvoLaren a favor de la ~ctmana dé ca desatenció 1 mhlblció de les reagrana en un trimestre, se ha puesto
dels treballadvrs espanyols, ès
les quaranta hores. L'apllcacló d'a- 1 pet1des autoritats de Lreball, ha de prec~s que ells mateixos facin valer
l!n ple, y, dcseosos los grandes terra«CUESTION DE HACIENDA
1quest acord, faria ocupar gran nom- ~ fer publica la mes enèrgica protesta el> seus drets l per tal_lt, q~e tots
tenien~ea para coadyuvar a. la rcso.Jam ... la ç .. naleT•s, núm 3. (xamfrà Tall rs bre de parats au¡;mentant Ja capa- per l'atropellament que representa ,. que estlgum sense fema, smscrl-Se me ~urra una ld.. 1 crear el lución del problema de1 campo, han
n
"'
w
""
e
citat adquisitiva dels treballadors.
per a nosaltres la pretensió del con- ¡u~, .mmediatament a les n.~tres
lmpuesto de «lnutllldades» y apll·
Pere Foix s'estengue en altres seller-gestor dinuss10nari, no sola- Ofi . '1es, Passeig de la lndu. trta.
càrsalo a la mayorfa parlamentaria. acudído a marchas !orzadas sobre el l!!'!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'ll!!'l'!!!!~!!!!!!'l--1111!'_'!..!!!..!!1!!!..!!..!!..!!
Instituta
de
Reforma
A¡raria,
ofre·-·
·-consideraciOns
sobre
l'augment
de
ment
de detxar sense efecte les bases 9 i 11, on els seran donades totes
1Y, dl un ¡ olpe, ((nlvelao» el Presuciendo sus flncas para ser parceladas,
·
pueetol»
O.lada de Ia Mod'IS ta 1a prod uccló a diver~os països,
l
a
es- de treball, promulgades el, mes de lesNofacilitats.
cal ter cap despesa. El servei
y medlante una discreta peritación
(De «La. Libertad»)
pecla1mcnt al ~apó 1 que, pagant gener de I any 1934, smò d obligar a
<.
;:»1 'tament gratuit Untcament
contradictorla, como marca Ja nueva
La Comissió organitZAdora d'a- salaris de m~ena.. podia competir patrons i obrers a acceptar unes nor- s'ha de portar un c~rtlllcat del
ley.
questa tradicional i popularíssima amb qualsevol Pnl.S mdustrial del mes de .treball, filles del seu capn- temps de residència, fet per l'alcalSean nuestros plàcemes para loar
!esta benèfica, tan arrelada a Bar- món.
.
el 1 que reflecteix un afany de r- dP de barri, 1 un certificat de la darre
•
celona, ens comunica que tt' molt
El conferenciant acabà afirmant secuc¡ó 1 de befa que de cap mane- ra casa 1 s 'ha trebal!at. Les Oficila iniciativa. ln(ludablementé, Ja par•
avançats
els treballs dp l'or¡arotzac16 que sl la classe pat~onal no - sap ra-est~m diSpOsats a tolerar.
estan obertes al publlc tots ~ls
te m.às dif1c11 de la reforma era la
dels grandiosos festlvals que pr~para ) posai rt!ó~e~ a la cn.si, act.ua.l, es. ·• Hem esperat en va que serien l't'&- dies feiners d-. deu a dotze del
adqu!stclón de la& f!nce.S rlisticas.
10
•
per a celebrar Ja. festa' de les «LlU· ~~~ftiq~es e~ as~i~f.; t pe~à~~~f{g: · pect~des per la patronal les nostres mati.
Con los cien mlllones de pesetas que
INSTRUCCIO D'UN SUMA- cietes» barcelonines, que tmdrà lloc ment, haurà d'abandonar la dJrccció
tiene el Instituto, el caso ya no ofreel dia 13 de desembre.
de la cosa pública. per Incapacitat.
ce duda.s: cómprense y pàguense las
RI CONTRA
A les oficines de la Coml·"'ó
CPeEn acabar. el conferenciant, fou
DE
L'I:"ERCITUN OFICJA.L
~
!Inca& a sus actuales propletarlos, y
Ahir desfilaren pel Jutjat número lai, 56, segon, segona, tPlèfon 13770I, llargament aplaudit.
que éstos formen una fila de o~reci
mlentos para respetar la prlorldn.d. 2 bon nombre de caps ¡ oficials de es ~en adreçar les consultes qtte
Esto es lo correcto. Ahora. que ya ve- l'exercit, de les armes d'Infant•:ria, calgwn, cada. dia, de 7 a 9 del vesNOTICIARI
pre.
remos al final de la jornada, melor Cavalleria 1 Artilleria, els quals
SINDICAT
D'OBRERS MEdicho, desde el principio de ella, cO- gons les nostres noticies, 1 malgrat
TAL-LURGICS
mo se resarce de esos créditos el ~ la vigilància posada a la porta del
Jutjat per tal de privar el pas ni que
El Slnchcat d'Obrers MPtaHúrglcs
tado. Dlflclllllo creemós que va a St'r no
<U. G. T.), Sant Joan de Malta, 113, 1 CORTS CATALAN ES, 596- TEL. 10266- BARCE
hagués
prèviamet'lt citat, deel que los pobre¡¡ parcelcros. a pe. clararen enestat
ens ha envtat la següent nota:
el sumari que lnstrueJ..X
cQUIAOL PARLAM ENTAAIO
sar de su buena voluntad, pnedan el comandant jutge, senyor urrútta,
«El nostre Sindicat d'Obrers MetagurglCs, que d'ençà que ha dc mouPedro. - Para al martes eatà ya con la carga. Pero por de pronto, el contra un capità d'Infanteria que ja
anunciada un aspeotàculo parlam•n· problema. de los propletarlos que se ha estat sumariat altres vegadl!!.
8
tarlo de s ran • llto : la eegunda par- habfan embolsado el dlnero en m<>Acabada la des!llada dels esmenEl QUE NO ES PERD
moment trobar-se en contacte amb
CAMISERS
te del o:atraperlo», que tanto gua\ó neda ~nante y constantc o en papel tats caps 1 oficials, poguerem vettr'!
les masses d'opmió metaHurgica 1
Relació dels objtctes trobats a Ja
la anterior tempo...da.
del Estado, que para el caso es igtJal, el jutge, el qual es negà. a ter cap
VESTlTS LLANA
amb els seus aliliats, creu recordar
,·ia pública a dlpoeitats a la majordo..
Juan. - Como eape::tloulo, maJor estara. resuelto. y todos tan conten- declaració I mantingué una rigora51s- 1
«DR.
RASUREL»
en
circum.-;tàncles
que indubtabl&Mrl el del mhlrcoles: el quórum; con 1ton
.
mia municipal ~ dísposicio de les
sima. reserva respecte de les diligèn1 eLA PASTORA»
ment afavoreixen tot esforç d'unifio aln la despedida de la com~nla,
Aquesta Comlss1o es complau a persones que JustUiquln que els
·
cies instrufdl!!.
cació, que ha realitzat diverses temp. p.. rt!C!par al pa¡~ agncola de Lletda 1pertanyen:
-sún resulte Ja rfpresentaclón ... ,l
• t~tJves i ha. adreçat dJverses lnvtta- ¡ 1 a tots els am1cs, de la prospenUna ploma esWogrò.f1ca. - Una
(De «El SolJ)
LA CAUSA DE NAVAS
c1ons a totes les forces Slndicals en t _,t de les .erres lleidatanes que re- bossa per a senyora cont.emnt claus
Al Jutjat nun1ero l, continuaren
dispersió, per tal de fer un suprem SldeiXenda ~ardcelodn · q~e avm,i dl1.':· partlclpac1ons de la' rita. i altres pa~
ah1r les proves de plenari de la cau-I
' estorç flns arribar a la creació d'una n.enge, tala itael esem re,barr bara pers sense 1mportànc1a. - un anell
d N ~ d 1
d
força
que
a aqucs cap
nom rosa cosa e av.. s; ~e araren prop e quass sindical
b
d aplegu
e e·5 totes 1es ll\ISsló
d'agricultorsuna1 representants
amb una pedra. - Un paquet amb
ranta testimonis 1 assistiren a. les
SARDANES
maLacsseo reesrese i el 'ta t:tluónyda.
cie les comarques d'Urgell Sagarra mostres de carbó. - Un rellotge de
HtU3 ací la. vi3i6 btn justa que proves el Flscal 1 eLs detenoora.
va
P
e
a
Sl
uac1
e
manG
tal
d
•
d
pulseca
Un clauer amb cwc claus
dtl moment polfttc té La Libertad:
tenir enfron·t dc la u G T
b 1 arngues per
e sa1u ar ~1
·el seu ca1re central'st
· 1· ·• arn representant del Govern I lllurar-li 1 un xiulet. - Un clauer amb cmc
1
«No tenl!mos srmas Iguales para
tive d'
.d
a, es prerro- •.ma Instància subscrita per les re- , claus. - Un clauer amb tres claus
luch&r con las fucrzu rcaccionarlas
A SANTS
gtn 1 t s d Wla dVI a orgaruca de.scen- presentacions d'aquelles comarques i una cadena. - Una cartera de pell
....
a
~"'
ra
1
za
a
1
e
respecte
federatiu
,
•
ts a. nom d'Aleque son duetias del Poder. Ellas disr.
~
Organitzat pel Foment de la Sar- par als smd1cats que la inte
re ¡¡ e.n 1a _qua1 es re flec.etx
1 apremiant contenint documen
ponen d un
te
b
da.na de Sants 1 pel Foment de la fan mes palesa la necessitat g un, d I ¡ Ecess1tat de tots aquells pobles. de xandre Moreu. - un portam~>nedPs
excepció~ co:Cr~an~~rres~~~~~~~n~!
compta ilitats, balanços i
Sardana de Barcelona avua a les la dleperSló i desunió actual ~ e e "eure realitzades les seves asp1ra- per a senyora conterunt metàlic 1 un
prevla cen.sura. Nosotros, los republlfallides a
, cinc de la tarda, . tindrà lloc una gelxi el c'onvenciment que sols ~n~~t ~~~~ Je~e~e~tsn~àl~.~medlata cons- paper amb una adreça. - Un docu2'50 ptea. l'hora
audició de sardanes a carrec de la nos podrem fer tront als muti les
e a
lana.
ment escolar a nom de Josep Cascanos de lZQUicrdas, no tenemos otra
eobla eLa Principal del Llobregat», 1 complexos problemes que ens p hn cofi:; ¡~bn~t~l b~n~a, hem de ~e- tells. - Una cadena amb un clauer,
!uerza que la que nos envia con su
J • VENTURA
a l'estatge del Casino de Sants, plantcJnt la pohtica d'aquest llarg significa per a f.a:rl~u~ft~~~ree ~ vult claus 1 un Xiulet. - Una carhà.hto popular la voluntad del pueblo
València, 245, 2n., t.•
Sants, 114, 1 Joan Güell, 2.
període que \1 v1m, en el qual ens t ,ues lleidatanes la construcció del tera amb factures 1 altres documents.
republicana. Bastaria un tndtce sinhan estr.t nrrabns.s!ides mtllores que 1 P&.ntà d'Oliana, tant des del punt - Dues apunta.c1ons de la rua. ~
«COLONIA STRAPEALA
cero y autentico de los errores corneAGRUPACIO SARDANISTA
han de . tornar a esser una realitat 1 de vista econòmic i agricola, com Una cèdula personal a nom de Gm
1Aromaa mt.I'Toqufll»
tid05 - o de lo que aparentemente
.a
L'agrupació Sardanista de Barce- a no tragar molt.
de:. del purament social, per l'enor- Jlem Alfredo. - Un moneder de pell
son errores, pero, en rl'al!dad, son
l'I\
lona ha organitzat per a avua. a
.
nw millora que la nova possibilitat contenmt un claur amb claus 1 me<De cEl Siglo Futuro•>
deliberades y avil!!as acciones contra
dos quart-s de sis, una audició de sarCAIXA :\IIXTA DE TRAC- de regad1u significa per a les ter- taHlc. - Un moneder per a una neel rég1men _ por las fuerzas polit!danes al seu l!!tatge Francesc LayCIO A ~ANG DEL JURAT rPt d'Urgell, Segarra 1 Les ~rrl- na que conté un uurall 1 metàliic. ret, 101,
càrrec de la cobla PrlnJ\tiXT
DE TRANSPORTS gues.
Un cla.uer amb dues claus.
cas d1el sonrojante Y deUctlvo segunPROit.ltOGA PEL CONCURS Clpal
de aBarcelona.
TI::RRESTRES
do b enlo para que la. España honDELS .PAJtES DE DOTZE
La. Junta de la Caixa Mixta de
rad& Y patnóttca se apresure a lanFILLS
FOMENT DE LA SARDANA
Tracclo a Sang del Jurat Mixt de
zar, son sollclto clamor de justtcia
Havent transcorregut el termini
Per tal de tractar d'unportants Transports Terrestres. va acordar
.c.. condenac!ón mas termlnante e tn~ fiXat per la Consellena. Regidoria aftrs, el Foment de la Sardana dc darrerament JUbilar catorze obrers
cti~tnada. La SJtuactón polltlca., recon- de Polltica Social, EstacUstica. 1 Cen- Barcelona convoca per a avUi assem- carreters, que són els seguents: Fraucentrada en el Parlamento, produce sos, per a prendre part en el con- blea general extraordinàna de SOCIS cesc Torrelas, Antoni Boada, Joan
el efecto 1nmediato de aumentar la curs entre pares de mes de 1~ fUls al seu estatge social, carrer del Pi, • Carbó, Josep Mateu. Manuel Gimédesconfle.nza del pals en tl actual per tal de repartir entre ells la con:
principal, a les deu, de prunera 1 nez, Antoni Casanovas Joan cam1 Ck>blerno. El prop1o Parlamento pa 1s1gnac1ó que. a. aquest efecte figura convocatòria, 1 a dos quarts d'onze po. Rossend Rafols, Marcelh RaEs posa a coneixement del públic, que a partir de demà,
race obstinado a desacrcdltarse a
al Pressupost vigent, les condicional de segona.
mentol, Josep Ballester, Vtcenç Roudilluns,
dia 2 de desembre, el recorregut dels cotxes de la
mlsmo y en hacer resona t
s del qual Ja. !oren publicades uportuEl Consell Directiu de l'entitat r<?s. Maurici Mateu, Jaume Sala
1
línia núm. 2 7 es prolongarà fina a SANTS, i per tant, el seu
n e su pro- nament per la premsa. 1 estan de prega en gran manera a tots els Bonaventura Co::.l.tt.
•E XI'LORADOR
plo traca~ con la exteriorizac1ón de manifesta. al Ne¡octat de Polltica socas del Foment que no delxan d'asAmb aquests són Ja ct'nt non els
itinerari serà el següent:
diverg~nc~a entre los m1smos grnpos Soc1a1 <carrer de la Cluta.t, número slst.ir-hi.
obrers jubilats. t s'han produ t
1
lfleiOCo~r ~::la, slempra ha tenldo mayontar10s y con mculpacaones. de 6 entresol), es concedeiX una pròr- •
nou baixes. Actualment resten cent
t
)ent~ - 0 •
n
aauntos col~nialu,ll unos a otros, de asuntcs en que la roga per a la. presentació de docuobrers jubilats. que gaudeiXen de
(~ «Política»)
moralidad publlca y la ju5 tlcla _ la ments, que !mirà Irremissiblement
cmc pessetes diar1es.
Els trajectes i preus que regiran en aquesta, seran:
justicia QUe invoca Cl.rtr~amente J el dJa 5 de d~mbre.
k
Creu la Junta que molt aviat poSants-Urgell...
. . • • . . . • • •• • • . • o vice-versa
I O Cts.
señ Sàn h R
e
I
drà augmentar el nombre de jublor
e ez omàn P:lra rcstablP.
CONFERENCIA DEL GAR.11nts, ja que per la Conselleria de
Sants-Plaça Catalunya... . . . . . •
••
15
cer el corden repubhcano» - $alen
DEN CLUB
per la v~tra aalut compreu
Treball s'han dictat ordres que o')li·
Plaça Espanya-Pl. Catalunya ...
IO
despedazadu Y cubiert:-.s de csomTal com a·anuncià dies torera l
ela alimenti larantita de la 1 guen tots els patrons carreters
Plaça Espanya-Drassanes... • ..
20
bru de tr&lciOnJ, como anunc1aba seguint el costum de cada aetmana
a contribuir a tnn humanltana obra
Urgell-Drassanes • . • . • • . . , •• ,
I5
a\·w,
social. CICLE DE CONFERENCIES
A . diumenge,
d is J dJna Je¡ dotze.
d
A partir de les 22' 30 hores, continuarà abonant-se e n
« rru.cs e al .a.r
u (GardeenPedralClub)
LA C\sA D.HL PE.XEDF~
e.Ahlb1ran
eu estatge
aquesta. li nia el bitllet "SUPLEMENT de 5 CTS." per a
bes Wlll sene de branques de frUits
La Casa d(·l P· •1edès. adher1ua a
qualsevol trajecte que recorri el passatger, com a SERVl::l
p.-òp~es per a la decoració de ¡¡erroo.
teatre eouaeu 11 ~
la .fo'ederJ.ció Comarcal de Cat.alunya.
1\0CTURN.
Ensems, el senyor ~llquel Aldrufeu
Urla,
eeot 1 ArallOJ
ha orgnnlt7.at. un cicle dc conferènBarcelona, novembre del 1935
donarà una explicact6 sobre les caSalmeron. t% 2
c!es públiques sobre el tema genèric
racterlstiques dels arbust.OI de fru.lt.a
e<El vi del Penedès, pot tenir sortida
LA DIRECCIO
decoratius «Crataegus• 1 cCotonea.s¡da~~r:!.tdlel
al mercat Interior?•. en el qual parI ters•. Entre els 8.&5i.5t.ents a aquesta.
tlclpc.ran diverses personalltats Vltl·
conversa seran repartides les branAliJDe•~ espeelata per • de tJcat•
\'lnicoles.
1 ques de fruita que bl ha.uran expode l'aparell• dlceatla, Ull&ocla, etc
~
~
1 La primera d'aquestes conferèn,, y SIGUEN LAS DENUNCIA&
sudes.
cies tlndra lloc el vinent dimecres,
4
de
desembre.
a les deu de la nit,
- ¡Ve uatld? Ya ha aalta.do e•
PENSIONS DES DE S FL"lS A 12 PESSETES
al local soclal CP~elg de Gràcia,
.tarla perJodlstlco Gel Africa orlen·
GRANS REFORMES DE LOC A LS
35) i an!ra a càrrec del sen~or cx-:s.tl al Aftlca OCCt ..tn~ ! (8. A.) . fstòfol Mestre 1 Artigues. engm)ero, dllpués oe lo dei estraperlo ~, s 1
Sa!6 per a banquets - Habitae1ons a.mb a:gua corrent
d!rcctor dc l'Estnetó de Vlt1cuiLUra
que va a p&reoer "" c:apftulo dll
• nomblla ..»
Preus mòdi~
1 Eno!ogta de Vilafr&."lca.
L'acte promet ésser molt CO!Icor<De IL& Voo>
SAL.\1ERON,
38
Telèfon
HI89
- MARIA, 2 i 4 BARCELONA lG.)
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GRANS VIRTUOSOS ABARGELOt~A

~ a nos~ ra subscripció

•

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

Berlin, més fort i més sòlid que mai,
1 va debutar a. Dresde cap a. i an~

P tes.
Josep Llagostera .........
- - - t Joan Bta. R 1poll ........ .
169.3~0'50 Màxtm lgat ............ .. .
5'-1 Angel ftlsuenyo........... .
s·- Dante! <.;asals ............
1'1'ASSOC 1 AC I O EUTER1'PENCA DELS CORS
1'u~ GLAVE ........... .
1'- SANT AUfUA DE BESOS,
2'Centre d'Esquerra:
J.
R Mas
'"'el ............... .. .
· ..., va ................. .
1'R. GoiTUS .. ............... .
5'- U. Arnaltc .............. .
2'- J. Vtla ...... .............. .
5._ 1''. Marra ................. .
M. l''errer ................. .
2'- C. Nadal ..... . ........ . .. .
2'- J. Abril ...... ........... .
:.!'- I A. Ponsà ............... .. .
J. Collgrós ...............
5'- LI. Dommgo ...
. .......... .
21 ,- .~ S. Batlle .................
.
,
H. Roca .. . .. . .. . . .. ... .. .

0'50

0'50
1894; i es tr as!.adà a Amèri~ m~ , Suma anter tor .. . .. . Ptes.
0'50
tard. Alli _ha residit ga1rebe. svm;lle: Amoni l 'ondo ... ... ... ...
0'50
1 donà nombrosos rec1tals I :sc·~ra Agust1 Abós ... ... ... ... ...
6ll
Araao •••Jt·•···········,....... .
degones ""'-'-•••• •••••u•·· ··
o·so
com a solista de les mes gra
· Is1dre t ·ossas ... ... ... ...
Ca.s~e ua (corrent) ... .
ó1
.l
lercetes
_,
..............
.
1<1.
(eltra) ... ..
b1
questres. Es un _compositor de me- AQ'lalia .l!:scoda ... ... ... ...
~o~uanes ................. ..
.Porça .................., .. ..
Num li ...................
l'h:; remarcables 1 sota el pseuaòrum Assumpció bamos... ... ...
Local. correnç '""""""""
Nu.m 4 · •••·••••••••••••·· ·
de «Dvorsky», ha donat a conet~er Antoni Ventura ... ... ...
ldem
extra ...............
,,
, <:S eiS 6\J UUIIUb
50'&elriO ........................
diversos «Concerts», «Sow.tes», «S:m- Antmu Escoda ... ... ... ...
~•
Preus en ptes. BIS UJO <JUlil.lb
fonies» i altres obres vàries.
10
un vei de la LLAGOSTA
Menuts priWll ~..........
t!e¡onet ....................
11
111
<:
_
Entre altres
honorseminent
que hanconccrestat M.F c. M.t uR n s bli
0 e ài de¡
18
Anem a començar un mes de de- pa_sat
un gres tr10mf
en presentar-se conferits
8LATb
en aquest
d
~e¡o ......................... 1 ~~
5'15
sembre d'un gros interès per als en- l la «C ltural A tcnlarà a p ·eornen
epu e , e
·
t:sta, cal remarcar que ha estat. no-.
1'Araeo ~ ...... ..... , .....v_,._..••••..
....
Preus eo raJs ¡a outUL<o ...... ., " IILres tus;astes d~l vn·Luo:>isme. D'aquests sentar-~ou amb». la ra
dife·encia d'ésser
..,ants
...
...
...
...
...
Cast-eua .................. ..
4'esdeveniments que solament d¡-gus'v•
•
1 menat Dlre.ctor de famós tnJ,...u. J. B. <.;. .. . .. . .. . .. . ... .. .
O RDI MORESC I CIVADES
Extr~waoura (corrent¡
1'ten les grans capitals europe~.-:;, en té
Curtis de Música, de Filadelfla, fliXI Per l,atalunya ... ... ... ...
Lc.ew
(cru!.ter¡
..:tvaa11 l!iatrewaaura ..
86
0'50
cura u,1a impo.,:u-:t empr~sa ar ••s..
M.8J:lcn a ........ , ••••• ,._., ......
taew Mau ena . ..... .... .
· com t&mbe Doctor en Música de la E. M. vGSta ... ... ... ... ...
vti
Navarra ...............,.,~··
.Moresc t'le.tn d1St><l0...
59 ~~ 40
0'50
1 ca. resident a L::tlrid, c¡ue sota el
Universitat
de
Pensilvània.
J.
Parellada
(quota
setf.'>enedjls ... ................. ..
!Ciew ¡¡a¡e ....... ...... ....
s'
38
l 'nom de «Soci.. t Musical Daniel))
• ••
mana!) ... ... ... ... ... ...
Ordi. Uq~eU ......... .....
v.
J US
Or.a:e-U ••.•••• :~ ••-:........ ~·.· ··· ·
!:O
l 's'ha fet conêixc: '"~•cu del món en Ja
Eacalola.. AndaluSia .. . .
1;~
120
L'esdeveniment magne serà , . ~el Domènec Vila ... ... ... ...
Pre1.111 eo ptea. èis 100 QUHUI>
1'prcsentac:o c..:.lê~oa..1~ CIC les més
q~e sembla! l'actuació del colós VlOii- Magdalena. Mingot... ... ...
LL.~U-.tltlMUSt:b
AftftOS$GI
0'51)
grans figures de la música.
msta ame!lcà Y_ehudi Menuhin. Ha Un grup femení del carrer
~li. Veli AAOa1t,l8hl ...... ..
41
Al''·i a Bnrcelona, mcrc<'S ,1 la ¡'niestat prects realitzar fo~nudables es1'50
Rosalia de Castro
.88mba ............................... .
l'allm .i:JIILrewaaura ... ..
~
forçós per tal de convencer aquest
·
"· .. ·
1'l d~·w Mru!orca ........... .
l\1'em Cal~ -~~... ..
f1
elativa d'aquests <:Concei"ts Daniei»,
exctls artista d'accep,ar l'oferiment Set Catalans ... --; ... ...
!leu-uoo o ................
F'avüns Auaatusul ... ..
1'4<>
durant
el
present
mes
de
dese:-more,
e¡
u
e
li
han
let
e!s
«Concerts
Daniel»
Deure
setmanal
d
uns
a·
lOCill I!.XLI'eLUUU11[8 ....
Floret ····•••••••••••••••·····
1'45
s'Iu aplegaran, entre altres que separ tal de fer-; 0 vanir. Finalment,
m}cs ............... _...
s.1/eces AIIUBIUSia ....... .
OranJa _,..,.. •••••••••••••••.
.
Locw esçt au¡¡ereíl ..... ..
Selecta ..................... .
ran p.resentll.ts p~r altres entitalS
~·acomplirà. aquest desig i la sensa- M. r. C.. ~er la Republica
2Suma
i
seguetx...
...
»
1G
,
'oò
i!lrs vaw ................... .
'l'rencat ................... ..
9 464
41 _
diverses i dels quals també pensem
cional presentació d'aquest formida- Els mate1xos de cada settaew • stra.n¡¡ere ...... ..
Farina d'arròs ........... .
42 60 parlar-ne, tr¿s de.s més famosos conb. e violinista es farà la tarda del pr<>ÜUI&t!.\1 ............... ...... .
mana · .... · .. · ... .. ....
8'05
ApuntaciOns rebudes, d'una pesPP.OIIIS estra111:ers _ .. ..
MONGET El!
:
certistes que avui van a l'avaní.gu ... rper dia 15 , en la qual hom podrà TRE.TZE DE BON A FE
seta, de la rifa del 21 de desembre.
toem va•~ ................ .
4.
43
da del moviment mu~ical internr..e1otocar de fet ço que en diuen per aci
<c:;uota setmanal):
I Centre Excursionista d'Horta, cinc
Ca.&&ella (o..rreot;) ..... .
tu:J
109
Llentlllt:~ Anaalusla ..
nal, amb l'a\inen.~sa de no ésser ci,
114
Juem lseleo~'tal _ , ...... .
106
loem Satrunanca
<.el llllracle deis Eegles»>>. Yehudl Me- Noi de Pontons ........ .
0'50 del numero 2,430 i cinc del núme1
Bstrangere~o ........., .. ..
2\J
seus con~crts, reservats a cap excluiluhin, ha actuat onze vegades al Manuel Richart ... .. .
0.50 ro 33,973.
IIJ
Mallorca "............... ..
t>ALL.A 1 ALFALh
sivitat, obe:ts al publlc sense e:,cqJ.. oyal Albert .....ll de Londres, da- Manuel Ponz ... ... . ..
Prat ...................... ..
90
0'50
M1que1 Abellanet, una del núme.
c. I, c.;:~ c:u~ a"ui es fa dificil per tal
/d
vant de més de deu mil oïents cada A. Gtralt ................. .
Alhlib 1.• ... • .. • .. .. • .. ..
VaJéncta -········ .. •• ••·
O50 ro 2,430 1 una altra del numero 33,913
All81S :.1.• ................ .
com gairebé aqt.ests artistes, nomd
vegada, quan~.L~.t que depassa en J. Glra1t ................ ..
CIGRONb
0'50 1 Rosa Solé, una del numero 17,821
t'tuia a llrgell ...........
~·.
-'-·"'-" :. >a ut.sL,a c.utat .per a un •
YEU 1
NUH IN
dues mil persones 1". cabuda normal Josep Ma.ssó ... ........... .
:aem curta ..............
_
0'50 1 una. altra del número 24,16!1.
A.J:l.Qal~Ul , ••~.._•• --...._• • ,.
nomb. e determinat d'associats.
D ME
de Ja sala. Vmt-i-vuit vegades 1 amb Un de F. N. R. ........... .
Preub eo u~t!.\1 tl!P 4\.
0'50
Josep Torruella, de Balaguer, una
I~
•
...••••••, .LIUI..LII•.t•
Arthur Rubinstein, l'actuació ge- públic, per a tcthom, el seu concert. alLres tants programes diferents, sen- Merce Ricart ... .. . ... . ..
~
lv
0'50 1 de cinc pessetes. del número 18.584.
lòAfUIOflòt
En
aquest
únic
rec¡lal
del dia 10 de . se repetir ni una sola obra, ha om,... . . ...
1
\,l!stello, o ~~gra ........ ..
..
t.a,. ••••••• •• •••• •
,,
,
desem'Jre, hom podrà oir aquest ta- l plert el Camegie Hali, de Nova York,
EN LA LLIS'l'A PUBLICADA A.HIR CONSIGNAVEM A LA XIFRA
EavtSiifl .................... .
I
•b••••••••••••••
mos p.ams.a, que 1-.U CI mes !:!SUmat, i així infinitat de vegades s'ha deixat DE LA SUMA TvTAL 167 968 PESSE'fE'S ENLLOC DE 169.310'50, DIFEMauorca ................. ..
Mal'lW . . ............, ... .
MoxlcaiQa ................. .
Mn~alera. ue¡ra ...... ..
¡ lebre
deixeble dc l'altre Rubmstein, el cè-1 sentir a Xicago, a Los Angeles, San FENCIA QUE Al{RANGEM AMB LA QUANTITAT AMB QUE ENCAPPatous _ .,..................
ti()jfl .........................
Ant:Jn Rubinstein, conegut uní- Francisco de Califomia., Boston i PaSauc .•••••••••••••• , •••••••. .
VúHlJ'QO, n~ra .......... ..
versalment com a pianista i com a ris on ha actuat a la Sala Pleyel i ÇALEM LA LLISTA D'AVUI.
l:'t·eus en ¡¡'tes. els H"
1:'.
r..tlS BIS 4<! li ""' compositor. Fill d'un dels més pres- di~erses vegades al Teatre de la Gran !!1----!!!!.!!..!1"'1_!!!_!!_11!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tigiosos directors de l'Opara de Var- Opera. L'any 1927, Bruno Walter el
· sòvia i d'una. eminent cantatriu. De cridà a Berlin, on, sota la seva dlrecJa seva jovenesa es conten coses ~olt ció, el presentà. als concerts de la
D'OUS, AVIRAM
CAÇA
cunoses per les seves actuac10ns 1 cèlebre Orquestra Filharmònica. En
s~nsacionalment prematures. Nomes aquestes audicions Menuhin intertenia sis anys quan Josep Hofrnann pretà els «Concerts» de Bach,
va presentar-se per primera. vegada. Brahms i Beethoven, i constituí, seN'acompl.a nou, tot just, en realitzar gons diuen. un sensacional esdevenide FRANCESC
llur prm~era «toumée», en la qual ment per a la història de la. vida arCompra directa als mercats de l'Empordà, Girona, Figueres, La Bisbal,
. es féu conèixer a Londres, a Paris, Ust1ca. d'Alemanya. Seguidam!l~t. el
Torroella. de Montgrí 1 Caçà. de la Selva de tota. mena d'ous, d'aviram
a Viena i actuà en diverses capitals meravellós artista passà a Dre&de,
1 caça. - Es serve1x a domicili
de Suècia, Noruega, Dinamarca i Lelpzic i Viena, on actuà amb èxit
Alemanya. Als onze anys, Hofmann immens amb les principals orqnesTelèfon 81816
VALENCIA, 334
BARCELONA
Ahir, al matí, a. les vuit, es reuní 1per a Vicenç Perqueres i la de dos
1 donà cinqusnta-dos concerts en dos
tres i actualment acaba. d'actuar en
mesos i mig a Amèrica. Aquest fet una magrufica «tournée» a l'Africa el Consell de Guerra d'Oficials per a anys per a cada un dels restants,
L'encalmament és total al nostre mercat i segueix Ja desorientació
I desvetllà una certa Indignació que del Sud 1 Austràlia, a. Melbourne, a veure i fall!\r la causa instruïda Jaume Masslp, Antoni Sans, Josep
pel comandant senyor Josep Urrutia, Carnassa, August Vilalta, Joan Mascom ja dêtem en les nostres impressions anteriors sobre el mercat de
motivà la protesta de la «Societat de Sydney i a Johannesburg.
contra els paisans Vicen; Porqueres sip, Ramon Ferré i Josep Vilalta,
blats, puix que si be es va fent no deixa d'haver-hi un gran descontent
la Protecció de la Infància» i que,
Yèhudi Menuhin que ha vingut a I Aragai, Jaume Massip i Letxa, amb abonament de la presó preven·
Aquest a es
· 1
veritablement,
proporcionà
en imporla sa- cinc
jutge municipal, August Vilalta 1 tiva soferta.
Espanya
contractat
a donar--hi
perquè no acaba d'arribar ma¡ una solució def lmtiva.
a caulut
del prodigiós
concertista
concerts,
donaràper
únicament
un Carnassa, Antoni Sans i Ferré,
casa del malestar.
tants trastorns. Segurament, a raó concert a Barcelona., després dels poral del sometent, Joan Massip i
L'INFORME DE LA DEAcaba d agreujar-lo el veure les interinitats governamentals que talI d'aquest fet, el jove artista es pren- quals té el propòsit de descansar en Massip, Ramon Ferré 1 Pasqual, J<r
· · t res d'a quest d1·s- i
ARTHUR RUBINSTE IN
FENSA
ment sembla això: Que tant els goverilS com e1s mtms
sep Carnassa i Queralt i Josep Vigué un descans de sis anys, després absolut durant dos anys.
Bartole, pels fets ocorreguts
El lletrat senyor Josep M. Valbuesortat bienni de centre dretistes estigum aguantats amb agulles. Aques- nial del qual hom recordarà per la del~ quais l'home, que. ja co~ençava.
Cal, doncs. no desaprofitar aquesta laltaniti del
6 al 7 c.:'octubre a Ca- na lleg1 un brHiant informe en el
ta és la veritat i acaba d'endarrerir l'atmosfera comercial paralitzanL seva triOmfal act1.4ació al darrer con- a esser-ho, es presenta al public de avinentesa de poder conèixer w1 dels la
bassel·s.
qual rebate les acusacions del MiniS·
els negocis.
cert Ford, actuara per a tots els barPresidi el Tribunal el general teri Fiscal, aHegant que els actes
virtuosos més extraordinaris que h~n
Les farines, encalmades i amb operacions pròpies per al consum.
Pazas,
act.uant
de
vocal
ponent
celonins el proper dia 4. D'ell hom
el
seP:B-~t per les n~stres sales de molcomesos pels seuli patrocinats nó 1w
nyor Maxim Cuervo 1 de hscal el foren mai per iniciativa pròpia i sl
Les despulles sense negoci i amb tendènna quelcom fluixa. Les ca- espera ~empre des:!obrir quelcom nou,
t1ss1ms anys ença.
senyor
Querol.
De
defensor
actuà
el
únicament obeint ordr.:s del caporal
racterist1ques del negoci son les mateiXes que vàrem fer constar la set- per tal que, amb tot 1 ln seva maCamil OLIVERES
lletrat senyor Josep M. Valbuena. del sometent del districte, del qual
mana passada.
nera especial com a intèrpret, semes
sabia que rebia les ordres directaEl moresc sembla que normalitza el preu, puix que ha assolit una pre ofereix trets, nats en ell al moAPUNTAMENT ment de la Conselleria de Governa1
baixa relativa. Però cre1em que el preu de 39'50 a 40 ptes. els 100 quilos ment, més quan el seu extens reperEl jutge senyor Urrutia llegi l'a- ció i que, per aquest motiu ells no
tori 11 permet oferir els programes
puntament, que comenp amb l'ates- oposaren el més m!nim repar tota
és massa alt pel preu de cost de l esmentat gra importat d e1 p¡a t a. Ara del
mé3 gran intert;s. En aqii<·S a
tat del cap de línia de la guàrdia vegada que les ordres foren donades
ja no cal dir que els preus de 44 1 45 ptes. a què es venia, nosaltres po- audictó que hom anuncia per al procivil de Falset, en el qual es diu per escrit. Fa unes considerac!pns
driem preguntar si teníem o no raó quan en cròniques anteriors hem per dimecres, Arthur Rubinstein, uicontinuant Ja nostra campanya que a Cabassers es constttui un C<r de caràcter politic i acaba demanant
«Pro Teatre d'Opera popular)), avui mitê revolucionari que s'apoderà de la lliure absolució dels seus patrocisostingut que eren preus abusius, ' encara afegirem que hi ha uregu- tr::. el «Preludi, coral i fuga», de Cèl'Ajuntament. Segons es desprèn de nats.
larltats que es descobreixen i altres que r esten impunes perquè el po- sar Franck i la «Gran Sonata», de
posarem de manifest, el greu error l'apuntament, el dia 6 d'octubre, a
LA SENTENCIA
ble vol.
Liszt, interpretarà entre algunes
que representaria per a nosaltres les onze de la nit, el caporal del!
t
dcl
i
1
el
deixar
que
dit
teatre
desapareisometent Antoni sans i Fené, comAmb arrossos segueix bastant regular el negoci i amb comandes obres de Chopin, due_s primeres ·ru·
~ un quar ~~ deu
. mat.' e1
xés.
plint ordres que 11 havien estat d<>- Trlb~nal es retuava a dellberat .e?
per a l'exportació. Les cotitzacions sostingudes 1 amb tendència a m1- dicions: els «14 prell~dis» _i la. «Polk ».
Podem creure que un pa1s com el nades per escnt del caporal del some- sess1o secreta, 1 a. les deu es notifl11
de Shostakovitch. Dtscutlt amb ap· snostre
que
tant
ha
coHaborat
a
entent del districte senyor Llorenç i cava als processats la sentència ,reora~Ís ordis es cotitzen amb fermesa, pmx que es nota falta d'aquest·1 sionament, Rubmstein acoind~eglle' 1x
que liforen portades per uns some- calguda que és condemnatònB: d un
·
·
riquir el contingent d'artistes de fa- t ·stes de Gratallops que passa- any per a V1cenç Porqueres 1 _Ar~·
1 amb el seu nom, com succe
tes ·
cereal en el mercat. Les c1va.des sostm~udes.
.
rera a Madnd, esgotar el paper ae.
ma universal, deixi perdre el pres- elU
•
.•
1 Jaume Mass1p 1 Letxa, 1 SIS
1 ga1
Mongetes, cigrons i altres llegummoses solament sostmgudes, però teatre, i deixar un gros contingent
tigui que això li reporta?
ren pel poble en_ un camJo, en des
mesos i un dia per a August Vilalta
Pensem bé el que podria ésser el qual~ ordres se _li ordenava que e- i Carnassa, Antoni Sans i Ferré,
sense grans comandes.
de filharmònics al carrer.
clares la RepubJ:ca Catalana . en Joan Massip i Masslp, Ramon Ferré
«Teatre d 'Opera. popular», perfecta- aquell poble, _reum la Junta D1;ec_
Pasqual, Josep Carnas~a i Queralt
JOSEF HOFMANN
ment organitzat, tant en l'ordre cul- va del Collllte Republicà,_ a l ob- i Josep Vila! ta i Bartolomé.
ME R AT
LI
Josep
ja l'any
i econòmic, com també per al Jecte de prendre acords, 1 despres .
Es nota fluiXedat en el nostre mercat d'olis, cosa molt natural ja que
.:..!!!!~!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!'!'!!l'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!! tural
millorament de l'art, ja que alesh<r de la reuruó, acompanya~ _del PreS!Aquesta sentênci~ n~ ~era ferma
els preus que ens vénen de fora a<:noten una marcada fluixedat.
r es, el nostre primer teatre es veu- dent de l'esmentat Cormtè, Ramon fins que l'aprovin 1 auditor i el geneLa causa d'aquesta baixa pot ésser relacionada a Ja temença de la n<>1 Pasqual, s'adreçaren al do- ral de la Divisió.
•
r1a en l'obligació de mantenir a molt Ferrè
micili de l'alcalde, al qual digueren
va collita que tal com vàrem manifestar en Impressions anteriors, a{}.ues- ~ 1!.1'0.1!. 1!:::>1:-'EClALII::itu
gran alçària el seu espectacle, per que, havent-se declarat l'Es:a~ Cata és abundosa. Amb tot no creiem amb una gran baixa en aquests m<r
tal de no estar sotmès a les com- talà esperaven que reunis 1 AJuntaPELL - URINARIES
ments, 1 aquesta ba1xa es pot dir que és més aviat un fenoment transi_toment a la Casa de la Vila 1 que ells
Gira i arranja vestits i pa racions que podrien derivar-se.
si, propi d'una especulació, com per exemple: fer un movimen~ de ba1xa
abrics. Trafalgar, 9, lr., Ja que als nostres cantants n<r acudinen allà.. A la una de la maDEF ECrES SEXUALS
els és impossible anar a fer tinada del dia 7, comparegueren a
portat per uns quants comerciants forts per fer entrar en pàmc el petit RAMBl A Of CANAL e TES 1t
primera. Telèfon 25609 \'ells
pràctica fora del nostre pafs, per l'AJUntament Antoni Sans 1 Ramon
agricultor perquè aquest vengui l'oli a preus barats i quan ~quests sede 12 a 1 • cJe 4 a B
les raons exposades en el nostre Fen-é, acompanyats amb la majoria.
••ewuu•a
nyors comerc1ants hagin fet el negoci de comprar l'oU als petits agnculdel Colllltè d'Esquerra 1 uns selXanta
escrit anterior, publicat en aquestes homes. A l'Ajuntament s'lli trobators a. preus llançat, fer venir una puja i desfer-se'n.
EXPOSICIO DE DIBUIXOS
mateixes columnes; creiem un deure ven l'alcalde i alguns regidors, els
creiem que la baixa d'olis en aquest moment és més deguda al que
el facilitar els nostres artistes, mit- quals 1oren invitats a que fes~m
S'ha inaugurat un gran conjunt
diem que a res més.
M. NeBOT - Gro'lador jans pe.r a perfeccionar-se, dins el lliurament de l'Ajuntament a 1 es- de dibuixos al saló d'exposiCions dels
«Teatre d'Opera popular».
mentat Comitè pollttc. L'alcll;lde ac- Magatzems Jorba <quart p1sL
La bai.-..:a en el nostre mercat ha afectat els olis d'oliva, corrent, suEnsems, el nostre públic anirà. cedi 1 es nomena una Cormsslo comSón tres mil dibUIXOS onginnls
perior 1 fi.
pres1- ,· totalment
a dqutrint l'au ton'tat de què és me- posta AperustVicenç
VllaltaPoqueres
Joan 'MaSS!p,
diferents dels exposats 1a·
PREUS A L'E NGROS - OLIS D'OLIIVA
reixedor
per
a
proclamar
eminents
~;;on
~gerre,
Josep
'Canlassa
i
Jotemporada
antenor 1 corresponents
Superior, 176'00.
els nostres artistes que ho mereixm, sep Vilalta, vocals, que es. feren a dos-cents autors diferents.
Corrent, 170'00.
sense necessitat d'haver d'esperar a carrec de l'Ajuntament, _ alXecant
Fi. 187 00.
1 que sigum els estrangers que els con- acta 1 remant-se l'alcalde 1 reg~dors.
EXPOSICIO DE CARTELLS
Extra, 205'00.
sagrm.
. _ El prestdent, tot seguit, ordena fer
DE LA FIRA DE BARCEQuant a això, quina admiració un pregó en el qual es ~anava campPreus pe¡ UJO quilos.
::;.c.._,.o:.U..::; DE UOMA AL DlA
Res d'enganys; guariments mehem
de
sentir
pels
nostres
velns,
te
al
veinat
de
la
substitució
de
l'ALONA
Pau Jglesias, 28 • Telèfon 26600
ravellosos, producte completaels francesos!
juntament.
Clausurada l'exposició dels cartells
ment nou RESINA DE lSACüA
ARRIBADES DE LA PRESENT SETMANA
Quina cura i quin entusiasme senEs despren també del sumari que presentats al Concurs de la Fua de
arbre de l'Indis. Occidental,
Estació Morrot: Oli pais, 11 vagons.
el
dia
set
a
dos
quarts
de
quatre,
obra per absorció, depurant
ten pels seus artistes!
1 que no ha,
els somet~mstes de f'B.lset encaren Barcelona, e1s autors d l's
Port: Oli andalús, 156 bidons.
el virUs de la sanJ dolenta dl·
Els que han tingut ocasió d assistir . novament Antoni Sans i Ferre, al gtn estat premiats podran retirar els
pos1tada a les varices del recte,
Camions: Oli pa1s, 170 bidons.
a les representacions de «La Gre.nd ual ordenaren la recollida d'armes seus ongmals fins el proper dia 15
guareix les lesiOns, fístules eu
mes enelho¡es
n..._b¡J;; d'o
• Opera» i «L'Opera Comique», a Pa- qi explosius. Segumt aquestes instruc- fd e1¡fresenttjana~t
lliurament
del
primer grau, hemorrag1es, .;oOLIS DE PINYOL
ris, s'hauran donat compte que la cions es publ1cà. un ban pel qual e_s te g~arJ_IDcorresponent.
Accessoris per ..1 autos a milton
ïssors, picors, desapa_relx otla
immensa
majoria
d'aquells
artistes,
donaven
deu
mmuts
de
temps
pexres
t
. i .
( Sense envàs)
preul que nlngu.
Vlslteu
cinc mmuts al dolor, 1 PER J•
que han arribat a celebritats, en què fossin lliurades les ar~es an 1 TJa~grf~:~~a~i~~! ~~~rs de~~
DEMOSTRAR el seu meraveBaixa aoidesa., de 130 a 135, els 100 quilos.
1
llós efecte, enviaré el tub, que
el nostre pals no haurien arribat ni l'AJuntament, cosa q~~r~. v~m~r ~ ~~~ors dels cart~lls no ret;rats per·
val 6 Ptes. per 3'80 a tots els
o mitjanies, perquè els hauria man- el termm¿01 ~~estr!?alcalde va armar dran. tot dret que mes tard peguesOLIS DE LLINOSA
que enviïn aquest anunci, al
Diputació, 139 - T. 36364 cat aquella prep~racló 1 estudi pràc· ~rf~s :oemeterustes 1 tinalment, e~ sin aHegar sobre la seva prop1etat.
Rep.,
Sr.
Mayoral.-Carrer
CUit, 188.
'1. la pr~:sentaclCJ ct aqut:!St amm.
tic tan necessans. Hem t'ngut, 1 te- v~ure que no passava res, , a do.-;
0,
Panades,
11,
2.
2.&
<Gràcm).
Cru (sense envàs), 180.
~~ es far .. un 10 '?. de descomp~
nim encara un bon nombre d arttS- quarts d'una del mtgdia, s ordena
tes que degut solament al seu es- la devolució de les armes als seus
Incolor, 200.
forç han assolit els cims de la glò- propietariS.
.
d t tim .
Preus per 100 qwlos.
e
·
·
tindri m Sl els
En les declaraciOns e es oms
na. Quants mes. no en tjans v per a 1 processats que es llegeiXen es conhague= facilitat ~
firmen tots els extrems ja esmenVINS
poder perfecciOnar-se .
mb tats
SYf A
Mol poca cosa. es pot dir, en aquests moments, sobre el negoci de
Abans que el. teatre d~~e~~~~a~ el
Ei Ministeri Públic i l'advocat de·
més raó s'hauna. de su
vins. Les operacions en el mercat són les de consuetud pròpies del ~nsum.
Diputació, 262 - Tel. 18710 • Art i or101tjà fensor renunciaren a l'interrogatori
Teatre d'Opera Popular, per
dels processats I a la prova testtfl- namentació • ObJectes per, •. pretents
De totes maneres hi ha un fet a remarcar que es que el pessmusme
Oiea sacnaroff . &Qu3rel.el', Carles
1 'anirien des.:.obnnt nous
1
imperant fins ara es pot dir que no s'mtensifica, la qual cosa vol dir que
del qua es enn·quinen aquell estol ca.
L'ACUS "-CIO FISCAL I Blay, Joiells; J , Jaen Dlaz. e:cultul'Cb.
valors qu
.
,.
.
·
nns el l;J ae desembre.
els comerciants veuen quelcom a. l'hontzó, i no fóra d'estranyar que a
d'artistes que ha mar:ti?-gut uns ara
El Fiscal llegeiX el seu mro_rme.l
en el qual relata els fets en _la
començaments d'any no vegés.:>im un camí més optimisme que en l'es- ·
1 nosl re prestigi art1st1c.
e Essent el nostre pais tan pròdig forma Ja coneguda i. els qual1tJca
LA rit~!\GOTECA
mentat negoci.
en
bones
veus
devem
resignar-nos
d'aux
.
UI
a
la
rebeHló
militar
en
grau
\
Passet'll'
de C_rall_i a, 3<l - Marcs_ I Crade temptativa 1 amb les corresp<>PREUS PER GRAU 11 HECTOLITR E I MERCADERIA POSADA AL CE·
darr'er terme?
a restar en
RICARD FUSTE
nents eXiments, i sollicita la pena vats - Exp o;;,c~? ~· Cl~~~rgmtura.LLER DEL COLLITER
de quatre anys de presò correccional
Penedès, blanc, 1'80; id., negre, 1'70; id., rosat 1'_70.
CONCERT A LA RESIDENCamp de Tarragona blanc 1'85; íd., neg¡·e, 1'90; 1d., rooat, 1'85.
COLORS- ESMALTS- VERNISSOS- BROTXES- COLES
CIA INTERNACIONAL DE
Conca de Barberà, blanc, 1'75; rosat, 1'70; negre, 1'70.
SENYORETES ESTt;DlANTS
i altres article.> per s. pintors i ebcnlStes
La ReSidència Internacional de
Priorat, negre, 2'40.
senyoretes Estudiants ha crgan.t.Ziit
Vilanova 1 La Geltrú, negre, 1'70.
pep a avw diumenge. a les cmc de
Igualada, b1anc. 1'65; negre, 1'65.
.a· tarda, ei seu pnmer concert d'aMaroorell, blanc, 1'85; negre. 1'85.
quest curs. Anirà s. .:àrr'!C dd jove
ARTICLES FOTOGRAFICS - DIPOSITS DE p~ PINTATS
\iolinista Francesc Abeya, deiXeble
Manxa blanc, l'ïO.
del notable professor Ferran Guertn València, 401
BARCELONA
Telefon 55630
Mistela blanca 2'80; id. netgra, S.
R d a U N I V ER
l'TAT. 1
1 del pianista Pere Vallribers..
Moscatell, 3'80.
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Veié i fallà ta causa pels fets
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Les Arts
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MORE NE
RESINA DE ISACUA
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I

tVllfU l'operatió i Un[er

I

AUTOMOBIL ISTES
CASA SOLE

1Gu1AD'Ex Po s1e' oN s

MERCAT

DE

I

1

1

DIO U IVERSITAT

1

Orogueria PERE GUI ERA.

UIUMENGE , 1 DE DESEMBRE DEL 1935

•

LES LLETRES
..

LAGmJFERENGIA OE MARIAN

RUE:O I TU~UHI Al LYGEUMj

•

.

Dtren~res

GLUO

a la

tard~t

Marian Rubió
I Tudt:n va dom•.~ al Lyceum Ol•lb
la seva a11unctada conferencia sobre el tema: «El Parte de les Na-

•

Hi ha coses que no s'entenen prou bé

El problema universitari, la
Lliga i els estudiants

I

Samuel Langhorne Clemens,
Mark Twain

e u LT u RA

•

i============ ========

.I·A DE BONES llEI
EN El CENTENARI D'UN GRAN MOVEl·liSTA I HUMORISTA ACAD :V!
TRES DE. BARCEL0:4A
I cl~as>~ala de conrerencies estava ple.
.
na de gum a gom.
J:C!\1:

LA

5

formen continuament l'esperit de
llurs BUs.
Cal, doncs. que l'actuació dels pares no Sigut un entorpunent a la
del mestre 1 que el d1àleg entre el
pare I el mestre no s1gw ma1 una
dlsputa, sinó una converso ben cor:ilal 1 de profunda compenetració.

En la darre.a _sessiÓ tmguda per
Féu Ul. presentac·IO del
e
::t.¡uesta docta corporac10, I acaat·· ciant la sen vora 1:3a!dó d co!i- eren·
l!llc seny... r Ferran Valls 1 Taberu••r · pr'st·dent¡¡ . de·l Club Dlgu e orres.
t.·¡ pru- ·· nan
e RublO pertany·
e que
1IE'gl una "·om UI11ca CI·"! soure «"'
a una
de M:tle~
b.cma. e¡e La hc1tud a e la guerra se nis··~¡•ues catalanes a lf's q· 1 d
g1.rso St. H.am~n d~ PE'nyalul.l». en t.~n~- èat:Jiunya.." mb parau~~ss se~¡
.~JORNAMENT
1a qual teu re.:-salt: r la puso.1aht·.1t .t:Hies 1 cor:ltals dnwe que Les
de•. S:-nt c.atal~ com hlltece:sso~ de del rlub es dispo~aven a esc~~~~
En. altres avinenteses hem ro.Tlf'n- dio, que ell proteg1a la cultura po.
Avui fa justos cent anys aue nai pre un gran demòcrata que menys- 1 escola delS g.auo. m.er_nactothll.s- ¡0 amb verlta~le r.:colllment
tat I estat actual en que es troba la · 1
d
-. 1
DON~R
·d l'
lpto ncrd preà rf'soltamt.ll. tls preJt::hcls del tr.:. espanycl3 tlft ~egle A VI 1 posa
~ ,. r H. b'
. , :
.
.
pu ar I que espn;s retlr... es sut>ven·
:~erkà 1 ~o:e:~~ !rre~sc~el n;ón peÍ seu se~le 1 l'r.utorl \t. En \'t''a fou du maniff'.;t tl vaicr d lctunl!tat que co~~t~; nèl u Jaeru q1~e ~o.nr~1Ça 10fent cultura catalana. Els greu;¡ trestorns Clons que es vemen atorgant E'n
pseudònim de Marit Twam. El seü mes apreciat p~r h• mcrl<a ~. • per la auc.nna c.e ~t. t<.amou ofcre1x eu va' el p!Xte!' parlar dn.va~t ~rr~ ~1a~ qu~ esta sofrmt. Contrarmml:nt amb 1 temps de les esquerres als Ateneus
pare el popular «Jutge» Clemens dei res mes. Amb tot, sobreviur~ te;;u- el n~tre dt~s
cte L~ceum Ciub sobre el tf'ma u q~~ 1 e.:.pcnt C{)UStructm que tmpera en el populars. El bo del cas és. però, que
'l'emiessee, es trasllada a Hann!h,ll
Seoons ~1 sen) t;>r Vnlls I Taberner. hav1a ~::;coll!t. D1gue que hav 1a. re- moviment cultural en el passat ennug d'aquest abandonament per
1 la fórmula e.,.:u.astka. mts ant:ga t>llt teia uns mo:nents una ordre del temps c.e les esquerres. avu1 ens tro- part dels homes de la Lbga que
quan el noi t.eme. quatre anys 1 mon
vult anys despres 1 detxava la faml·l
rE-f;pE:cte a .~~ de1u11.:w de la ¡¡uer:a delegat. gO\·ernotlu en In qual se 11 bem en ut.es talid!e¡¡ msup-~r<.ab:es. com digué el senyor LI Ntcola~ d'Ol:
Contràriament amb el que s'havia
lla abandonada. El petit Sam no •. o_1 jus.a I 1a "et.ummacu.) C1e le;; con- ¡::rl\':1.\'a de parh:r del problema 1ta- El de:- .¡a veu es abso;ut. Arreu e¡, res. ·
gue rebre una educaeió senosa, oero
<!Jc~<..ns de 1a se;a licitUd. es lli que lo-atnssmL Per això caldril desent- pira el mate1x amblem; a 1 Ajtmta- \\e,, 1a• alguns dies, parlant
dels pro- anunc1at, que donana una mtet·tsamb la. magmació que tenia tesauI St. Ramon de l en~uuu. elabcra .;u· rotllar la conterencia amb molta cir- ment. a la. GenemJitat a la U11.. , _ ~lemes de la n~stra Umvers1tat, santissuna contereucta !'!llustre hisr itzà. tot 1el tollt-lore del riu M1sslsslbrE· 1a base d'alj¡;uns tt:xtos cano- cum•pecc 1o.
·
tver~l I hostilitat del J\lhmsteri d'Instruc.:1o toriador peruà doctor Llu1s Ulloa
pi dels negres que poblaven Ics rn
nies trillts pet ell d'en~re els que
HI~ ha hagut temps que el nostre t.at. a ~otes les corporaciOns publl- Pública s'ajuntava amb la !ndlferòn. sobre Ja tes1 sostmguda per ell res~
1
dalles.
Tot segu 1t entrà d'aj:tdant
troba. compilats en e.l «Decret» ue poble s'ha vo.gut desentmdre de' to- q~cs .. L~actua;:? que port~n els ,no- cia de la Oonsellena de Cultura de la pecte el do.>cobrunem d'Amèrica, a
del seu germa al «Journal» d nanm·
Gtac1à. Ae¡uE:~ta Iorn.ula doc.nnc.J, tes les J$Uerres que s l1an de:;enrot- m_s quo:: reg..u.en els des.1ns cu.tu- ¡ Generalttat tenim present la posH~Ió conseqUcnc1a de la dolença que ser
bai on aprenguê J'otiCl de canust11
Cl•l1Sig~ad1. per Sl; R::.mon 1:1~ hi nat. p~¡_o &VUI no es possible e 111cs- :,n~s de la nostra terra, assoleix una dels estudl¿nts de Ja mateixa Lllga tre1x el doctor Ulloa, s'ha hagut de
i esdevmgue jvrnaler Impressor. ESPVa «wumma. P(;Cil.tCnC!J» o «I::>Um- ta pOS!CIO car no es tracta dc posar-¡ .esponsabllttat greu. Les 1UllCIU!lS u
suspendre l'acte.
b
sl
xerctnt aquest oftci, d'un lloc a l'al·
tr.a de cas.bus conscu.,nttae» croJuc- se al costat d un PiliS o d'un altre, que exetct-lxen els gestors obec;x a qd 15e 1nlo sa em ,. es per manca de
Encara que restat del prestigiós
tre arribà 1Jns a Nova-York i Filat~cda en~n. e.s anys 122J-1228l 1 que !<tnO de saber s1 h1 pot haver guer- un matPix rmpu·s·
d _
.
. C f!.ma. que smsplren en un sen· hts~or.~dor InSpirava, en prmc1p1,
1
dèlfla abans dels dinou anys. Atret
asso.t rap1dament una. c.densa dl· ra 0 no n'hi pot haver.
•
e"mteres t t1t tu.alment contrariat.
certa
mqutetud, avut podem dlr que
altra vegada. cap al Miss1ssip1 !ou
!us10 a :t:uropa, xou acceptada p·,c
Llegeix un text en el qual es po- mcnysprPu.
.
AIXl no hem llegit aquesta setma- la seva malalt!a ba registrat una
la seva «ambicw permanent» d'esdede~prc~ P I (;<ltdenal d'O:.tla en la S!l de relleu la urportanci~t que ta
No cal fer gau~ esforços per a na en un .Periòdic un xic groguenc franca millora.
vemr pilot. 1 es posa a treballar per
s•. va ·~umma aurea» 1 Pl.!r uttres nu- dos se~les tema el du('l per qiles- lfr·:.e carrec de 1 actuac16 que nan que ve a esser com un apendix de
avia. com es trobi en condicions
tal «d aprendre el riu», 1 J:igà «cotor3 ~aquell temps, 1 alr:u::s an.•':s t1ons d h0no:. 1 en el qual .es parla portat 1\ cap tms ara ets nos ;es ~tes- I «l.a VE'u», en una enQuesta dE'dlrnda el 1an
conlerenc!ant per a desenvolupar
neixt:i1Ça personal 1 familiar», com
meg L!d }OU retcrm!!da I ¡::a!ecct~ ae la d¡f¡cu!.at que hi haVIa per a tot·s en matèria cultural. Qui no està a l'Actu:ll regim transitori a la. "lOS· el
tema, sera assenyalada novament
diu eU en «La vida sc.bre el MlSslsna a P~r "t. Tt.nl.l d Ac¡u.mo, el qu~l c.pl!c!lr qualsevol reme1. I avu1 dtA., Assabentat de la. pol!tica de•··nvt•'u tra Un versi tat Els estudiants - n'hi la dnta.
sipí», amb tots els tipus diversos de
e> posa e 1 se~ concepte u e In guer- aquesta moda abans t.tn en voga
d
~
•
•
natures humanes que s'han de trora. justa 1 <::> le> cond~clons ¡,1C:Is- h:\ desaparegut. Aix!mateiX han dè ' pa a pel senyor Codola i Gun!tio hi' que són cllrcctius de la «Secció
bar en les novelles, biografies I hisprnsables d aquesta, en la seva desaparèixer les guerres dels temps ucs de l'Ajuntament? Les seves ma- Escolar» - s'enfaden 1 s'esgargame·
tònes». Al començamem de la Guer«Summa Thcolo¡¡tca» Cre.!actada en- moderns. L'organisme que ha d'ex-¡ niobres a les Colònies escolars. La llen i es pronuncien en un sentit de liL~
~
~ 'iL" TT •CI
ra C1v1l, ¡·any 18b1, el tràfic pel riu
tt·e els anys 12ó.>-12691. La fórmula termmar la guerra es la Societat IJatalla a l'escola. Aquella batalla L·•u dura censura I fan una ventable acu. ~ .aa. JIIJ¿ G.J l.li
!.'acabà, 1 el jove Clemens s'empren·
tumlfta. t.doptada per molts alit.l-rs de Nac1ons.
pomposament anunciada, que en rea- sncló nis actuals governs dels quats pot guarir-se sense necessitat
gue !a ruta dO Far West amo el . I
MAJ:K TWAIN
rued1eval arriba temps despresa mDiu que un Estat democràtic eatà. htat no é 11 ·t
f
formen part destacats elements de
d
de
germà. Orwn. Vora Carson t:ity fou
fluir de manera preponderant en ~a completament al senet del ciutadà
s Ul a per a acilitar lllla «Lliga cat¡¡lana».
pren re banys
un de tants cercadors d'or ... que no rament molt mi's com a narrador dtoctrina que sobre aquell problemo1 tot al contrar i ct~l que surceelx en veritable esco:a als infants 1\l per a Aqut>~t es un cas QUE' nosnltres no La MEDICINA ANTIHEUMATICA
trobaven el prec1ós metall. Aquesta magistral del folk-lore l d'I$ «pton- e:<p~so. ma.g!stralment Francesc cte un Estat unpena.hsta.. Aixl, hem d'ar- mantenir el sentit de pond!"rnçió so- !"ntenPm: mentre els senyors Rahola VOGEL es ur. prepar!it que recept,•n
època dels «plonneers,, !18451 ve . -· néers» el qual ha. delxl!t uues pln- Vltorla, co.J~Iderat avut com el ve- r 1bar al total rerone1xement dtlll cia!. El que cerca el senyor CodtJlà. 1 Duran i Ventosa, en els seus res- mols metges, perquè s'ha.1 conven.;;<.tt
presentada. en l'obra «Ronghlnl$ it» tures 'mcompara.bles del carà.cter
r~t.ab!e fundador del dret !nternu- dret de lliure determinació.
- h~ sabem prou bé _ no es cap
que es el m11lor especilic per a neteTot :;egult es dedicà al periodisme, dels costur.ls del Mitjà i del Llunyà1 monal mode:n.
A Anglaterra. el reconel-tement d"! solució. Es una ficció !
pect.ius departaments. permeten jar la sang de le::. stlves impureses 1
l escrlgue per l'«lnt.erprlse» de Vlrgi- oest en temps de la Guerra Civil
Altres prmclpls remarcables del «seeg-governament» a totE-s les SE'·
Pa 11 1
t
des del moment que no dlnütelxen,
q•te pot guarir en pocs dtes el
nia Qlty, adoptant el pseudònim dl! en «Tom sawyer»
«Auckleberrv1 dret de guerra tormulnts també per ves colònies .. ha estat el carni de la
ra · e amen • apareix una altra aixi cal interpretar-ho - que es percMark Twaln». un crit que usen el¡; F lnn» una veritable 1èpica d'aquella St. RnmLn de Penyafort sobre J)\ seva prospent!it· El que surreerx: en figura destacada en la polltica cull 'I· llonRul la situació nctual de la Unl- OO&.OtC Df RONYONS, Ei. S DO·
pilots del Mississlpi quan sondegen civilització primitiva, poètica de sen- base de ~':termmats cànons del «De- ordre !l- 1'nter10r d'un pals, és el que ral dels nostres dles i que té per es- versi tat 1 que els seus empleats vis- LOkS RtUM •y•(),
La GOTA 1
1
el rlu. Anant cap a. San Franclsco timent estrictament verídica en P.l ci et» 1 r1 alguns textos de les De- s·hauno. d'anllcar en ordre al camp cenari la Generalitat: el senyor Du- quin de l'aire del cel, el sector eS"'
"
ht esdeve membte dels grups intel- detall, 'abundant de eolor, i, en l'úÍ- cretals pont1!1cles que ell mateix, internac~onal.
ran 1 Ventosa.
L'AttiRITtSME
lectuals que es reuneixen a Ja «Gol- tim llibre especialment amb un alè pH. després compilà, recollits posHan d acabar-se ets recels a la SoEl gestor cultural de la Genera- colar del partit governamental vol que tantes victlmes eatà produbt
den Eva», entre els quals hi havia de vida que només adnlet l'epitet de teriorment en la «Summa &ylvestri- cietat de Nacions, que es el que suc- litat, que recordem que dlgué, en realitzar campanyes pro-Universitat.
UN FLASCO (SIS PES:ii:TI::;)
Bret Hartes Orfens C. Ker, A. Ward. cclàssic».
r.a, passaren per mitja d'aque~ta 'l ceeix a Espanya t a algun altre pals
Heus aci un cas paradoxal.
al:eujara les vostr~ malalties proetcetera, 1 amb la publicació de «L&
Josep SOL
lllflulr e.. el pensament de V1toria molt més responsable de ia situació unes declarar;".,. i": nitja de la ràVicens VERNI
dUIJes per la m11.ur.:sa de la sang.
famosa rranota saltadora de «Calo.•• •
i dc Suarez amb relació als pro- d'avui.
Dos tlascons poden guarlJ' per comveras eountryll, es fa famós en un
blemes 11. què es retenen, Influint,
El Pacte de la Socletl\t de Naplet. Demaneu la LlOstra MI:IJI Clli!A
dia. De se¡¡uida va a Nova-York, on CRetlrat del número d'ahir per éx- dc•nes, encara que indirectament, ~n cion:; es insp1ra.t per un autèntic
ASSOCIACIO
UNIVERSITARIA
ANflkt:UMATICA
VOGEL e. S. AL•
pronuncia unes conferencies còmico· ces d'origmal.>
la. formació de la doctrina del dret sentiment democràtic.
OBRERA
SINA..L k'. üredlt, SE GALA, R. Flors;
~erloses. L':!nY 1867 fa un creuer per
de guerra de la gran escola d'interL'adveniment de la República va
ta Mediterràma i envia corresponr¡ae;ionalistes espanyols del segle XVI. assenyalar un anhel de rompre amo
u EN 1 RE PEL~ YO, carrer Pelayo,
1 les mtllors farmàcies
dèncla a l'«Alta Califòrnia» de San
En la genealogia de les Idees d'~- una. tradició decadent. que semblaFrancisco. Aquest viatge és descr1t
•••
quests autors respecte al problema va Inexorable en la nostm vida. 1
en «The Innocents abroad». Amb la
de la liCitUd de la guerra, pot ésser la. primera cosa feta fou adherir-se •
publicació d'aquestes lletres Mark
considerat, per tant. com un ascen- d'una manera fervorosa. a la s. de I
"'
Twain esdevingué l'autor més Ueg1t
«LOS ORIGENES
è~;ont legltlm el concepte que sobre Nacions.
~OTES
d'Amèrica. L'any 1870 es va casar
OE LA RELl G
tH expressà St. Ramon de Penya- 1 El desig de la S. de N. és d'anar
~questa. popular organitzacló se-¡ República del 14 d'abril va acabar
~~:mb Olivla. L. Langdon I es trasllaION»
fort, mterpretant l'opinió tradicio- lnflutnt als diversos paisos per tal gumt el .seu pla de propaganda, va amb aquelles ridícules cerimòmes.
dà a. Ha.rtford, que fou la seva resi':a.l cristiana..
' que vagtn accentuant o adquirint vl~lta.r divendres a. la. nit, el <tCa3111
Es refereix a les fam03es bulla.nNota, - Hem rebut del Comité
dèncla durant trenta an~s.
A la. coHeCCló «Problemes», de les
un esperit liberal que no vulgui sub- I caria» del Poble . N.ou, • fogar de gues que tenien per objecte avançar Comarcal de la F. R. F. s. de la
De llavors ençà es posa a escriu- Edicions Socials Internacionals <Pa-¡
jugar les nacionalitat~. Aquest ma- Cu!tura qu~ mante VIU 1 entusiasme les vacances. Reconei' que. efectiva- Ribera Alta i Terra Alta, la següent
re regularment 1 publicava «Rough- r!s), ha aparegut, amb el signe de voteiX esperit és el de la Constitució i. l esforç d un estol de joves modè- men~ aquest a..lhel n'era sovint la. nota:
l~~ 1 ~» e~l~~~~bo~i~~~ ;?r:;ge~h:ff¡~~ lum vuitè de la ~rle, 11-C!Uest llibre
u el'
•
espanyola el:1 el que es refereix a bes.
causa, per bé que el justifiqués l'~m<tEl Comitè Executiu de la FedeDudby, que és l'única. noveHa seva tan interessant. L u e Ien Henry
nb tspen~an. Un metge. Entra les autonomies. ·
Obe~ l'acte pel president de la bient eixut I inhospitalari de les Fa- rac1ó Repubhcana f·ederal Sociahsta
1
à'l costums contemporanis i les és ben conegut dels que s'Interessen un~ cJna seayora, petita, magre,
AC(Uest recone~ement ·del dret d~ Comissió de Cultura del «Casal» l cuitats. Relata la. tumultuosa vaga • de la. Rtbera i Terra Alta (Comarcal
«Aventures de Tom sawyer» n
l. per 1~ història de les religions i pr.r ~~rfa1 a~cizg;la castellà, millor dit, • i!t1 ~~~s~¡t::m¿~a<:~.,\~~ ~a~~~e e~. feta una eloquent presentació del estudiantil del 1913. que va néixer, d'Esquerra Republicana de Catalu875
L'any 1880 visità Europa per segon<t les c1êncles interpretatives d'aquest
El doctor li demana el que té Ella · a la constitució de tots els paYsos.¡ conferenciant pel senyor Bernat Es- ~er atzar d'un atropellament que 1 nya) ha de lamentar la denvac16
vé¡¡ada i anotava les seves lmpres- aspect.e tan obscur de l'e~perit humà comença die 11t:
·
hauria. evitat totes les guerres que pa.rza, va aixecar-se el doctor Colo- feu el vell tramvia de Sarrià. La que ha tingut la nota apareguda a
slons humorlstlcament en «A Tramp que és el sentiment mlstlc, miste."' -Pué verà. uzté... Un doloriyo... 1 e~s ame~acen, car els països hau-I mer - ~tedràt1c de l"l31CO-<¡uimlca gravetat dels fets, va fer que inter- 1 LA HUMA.NlfAT 1 altres periòdics
Abroad». L'any 1832 publica la seu nós
religiós, que rep tots aquests aqui...
rien supnmlt els plets tnter10rs que · a la. Umvenltat de Barcelo~a - el vingués la Ouàrdla civil, la qual va el dia 22 del mes que som, tramesa
noveHa per infants «The prince and noms0 segons des de quin punt de
El metge opta pe.r emplenar la els proJecten cap a la guerra mol- qual. amb paraula fàcil I tònica a- et:trar a l'edifici unl•!ersitari ¡ arri- per aquest Comitè. La réphca. que
the pauper», a la qual seguiren «Li· mira s'enfoqui
fitxa corresponent. Anvs. naturale- tes v~~ades. 1 avui dia la. majoria mena. va delectar la concurrència, b• a apuntar els màusers al rector ha merescut per part d'una Qtulada
fe In the Mlssisslpb i la seva obr<J.
·
de pa1sos estan formats. per naclo- fent un acabat estudi del que era I èoctor Carulla que tractà d'lmpe- comarcal del Partit Repubhca d'Es1 a, estat malalties sotertes
mestra «The ad ventures of HeukleEn aquesta obra se• a pltmtela ma- 1 -Viuda por d~~gracia mi~
d , JU\litats diverses.
el que és la. Universitat de Barcelo- dlr-ho. La vaga durà molts mesos 1 querra, apareguda al «Pueblo», de
berry Flnn». una continuació Al gistr alment una sèrie de problemes clara la. interrog~a..
e- , ~a S de N. ha. merescut moltes na.
a. la fi se so1•tcionà amb el trasllat Tortosa,. del dia 25 de l'actual mes,
«Tom Sawyer» <traduïts al catalàt que són d'un gran interès ¿Què ~s la
_ 1 de que murtó aumar·do
d Vd? cntlques .Per na haver pogut resolParlant dels . seus records d'estu- del tinent que comandava ls. força. no pot esser mes 1mpolittca. Davant
1
~Jròt la s~va Sepergla s'a~altia es- religió? és pregunta. prl~er ~ue tot.¡ -Murtó... de capltàn.
e
· . drFercaonnçfa.hcatvues qvuaecs.ll~haanabP.,rnesaedneta~ t 111., va descnute allò que era., al
Relata una multitud d'anècdotes d'aquesta nota, aquest comite coer .,n nom.::s. emprengue r.egoct~
~
•• •
I
~
,_... segle XIX 1 començos de l'actual la graciosisslmes
que pale:sen la men- I mareal es veu obhgat a mamtestar:
eJttor1als
que
tingueren
èxit
i des- 1 exposa 1es seve., arrels socla s 1 ecosar-se
decididament al seu costat vid un1 sltà
prés fracassaren 1 hagué de contrq,u. nòmiques, el seu desenvolupamPnt
- No comprenc-, diu un-, com Abans del 1914 els conservadors
tran- d a
v~ na, tarcàlca, resclosl- tali tat d'alguns professors de l'època p rlmer.-Que a aquest Conute. el
re molts deutes. Mentrestant havia h1stòrlc, la seva. <iialèct'ca ens f• veu- havent evaquat Ma/cale els Italians cesos la defensaven a ultrança car a., a. veg es gro esca. En aquells de les quals l'auditori va. riure de «PartldO de lzquierda Republicana»,
bl. t u z k' d e
·
..
no ht han e t t
•
j
te!np3, els catedratlcs .usaven levita. bona gana.
1
pres1d1t per l'iHustre repúblic senyor
pu !Ca « o an I e onnectlcur, re la necessitat de la diviàló en po- .
n ra encara els abissi- hi havia interessos prop1s en oc 1 barret de C{)na, SOVInt malmesos
A con'lnuació expressa. la sevs . Manuel Azafia, li mer·e¡x tots els
a«The
la Amer!
Cort can
del Cia
Relimant»
A-rtur»(1852J.
(1889)RI~1 litelstes 1 monotelste3· T 0 t seguit• re- j nt&.
Però
avui
dubta,
car
per
damunt
pel
desga
t
1
,.
ft"
"
1
1
-Deu ésser per rao 113 estratègi- de la pau mundial i del prestigi de
s • . no -..met en a més confiança en la preparaCió Univers!· respectes I totes les Simpaties.
qualr; segui «La tragèdia. de Pu:J- solt ja a~ue~t problema previ, posa. que1-, cl.iu. un altre.
la Societet de Nacions, h! posa la Pt;tlta. llltiiDitat amb els deixebles. tàrla de la Catalunya actual, per be
Segon.-Que nega tota personalid'nhead Wilson», un relat aue passa la qUestio molt debatuda i poc re- , - No són prou enèrgics- a¡egeix pròpia comoditat.
ed!lfici mll.te1X de. la. Universitat, que sigui migrat l'ajut que rep de 'I tat a aquesta pretesa Comarcal del
11. la vall del Mlssissipi 1 que conté solta de les rellgtons primitives. Les el primer-. Si josstn més 'radicals
Parla de la procedència llatlna de ou concebut de ca.ue conventual i l'Esta.t, la qual cosa fa Ineficaç en anomenat Partit Republicà d'Esquermç¡lta de la ftlosofi.a. única. que ha- concepcions de Max Uuller <naturls- ;a h4urten pres per J11a ... kalé.
• la nostr.a llengua 1 del nostre dret :~lncfven en ell laboratoris i ms- part, l'esforç dels professors joves 1 ra., tant per la seva actuació, man1
v!a esdevingut la. cara.cter!stica del me), Durhelm rpreanimlsme), Frend
•••
I per aucò nosaltres avu1 voldnem
Vac fns exper~mentals.
renovadors 1 la bona disposició dels¡ cada de t.ota etica política 1 perquè
seu autor.
(blolog1smel són analitzades metlcuun entrant de la casa. s'apropa al ésser molt am1cs dels ltaUans. De
a. e~ una pmtura fldellsslma de estudiants contemporanis. A canse- la maJona. dels qw la composen proL'any 1891 Mark Twain tornà a losament. '
redactor encarregat dela «passiS» de tsoetresenmcaanraeremsé-s aamca.cba d-e h eam dbe'ésr- 1~:; class¡ques inaugur~ls de cur;s..Que qüència de fets que són a la memò- cedeixen de sectors reaccionaris i
l'estranger. passà un hivern a BerE
.
teatre.
1 111 • e.s estudiants es premen a facec1a 1, na de tels, l'Estat va dictar que la son incompatibles amb tota orga1 5
lin i s'establi a Florència, on escrlxa.mma corn un subapartat d'ae t . .
tat.
en o~!ons. acabav~n com el rosari Universitat de Barcelona restava e· rutzac1ó ventablement republicana
gué els seus «Records personals rie quest problema de les religions prim i- de;a~ enau atxu dels passis? El senyor Rubió fou molt f ell- de 1 Aurora. Especialment la del quiparada a la de Madrid. Però a- d'Esquerra.
Joana. d'Al'c», un llibre que escrigu.., tlves, les dlver~s formes: magl~.
-Au gra.nd complt. _respon a.- citat.
1912, en la ~ual t<>ta la Plaça va questa equiperacló la. desmenteJ.Xen
El Co1rutè Comarcal.»
durant cator.z:e anys i al qual dedi- temisme 1 tabu. Es .suggestiu per I& . quell volent dir que no n'hi queda.-¡
quedar encatifada de tomàquets. La les xifres següents:
Entitat. l'ederal a .Uollerusa. _
cà el seu màxim esforç. Després, per seva agilitat 1 espent lògic el lll¡¡am 1! ven.
MADRID
Ahir sortiren cap a. Palma de Matal de~ pagar els seus deutes, em- causal que estableix entre la divisió
- I què tan? - interroga el pri.
p
t
BARCELONA llorca dlversos dingents del Partlt
p<reFngu lun vtlhatgeEa l'entorn delmo·¡ del treballi les concepclon~ del tabu'l mer, c;¡ue s'ha cregut que li
CONSIGNAC10 TOTAL·9~:4~0
Pess_etea Federal lbenc per tal d'aSSistir a.
a
També 1!6n
nava una sala ... •espectacles.
.. ·.·.·.·.·.·.•.·.·.·.·.·. ·.·.:.21 . ..'050000 .:.:.: ::: ::: ::: ::: ::: 5r'8905o.'oogggo
Retornà als Estats Units l'any 19()1) que inclou sobre l'evolució deÍ «vite
.
•••
q
l s'establia a Nova-York, 1 ·durant agravlll, en el qual hi ha. els prf.'<'e- , Dos amtcs an~ve~ en u11 taxi. un
g~peses diverses ......... ··· ......... 3.664.000 ... ... ... ... •.. ..• 74 500 panyen els expedlcionan~me~
~~~:
aquest any sort! la primera ediciO dents de les moderne Ut.
d ells, ~econvenra l altre per la in- Bibl~t... ··· ... ··· ..... · ··· ............ 1.576.000 ... ... ... ... ... ... 115.000 bres del Comite Executiu del Partit
de les seves «Obres Completes» f'n
.
s ur¡ 1es.
correCCIÓ gramatical amb què parta- Un dels processats fou con·
eDqiFue~.,;.. ... ... ... ... ... ... ... ... 71.900 ... ... ... ... ... ...
31300 DemocràtiC 1-'ederal senyor Corne
22 volums. A més a més, l'any 1::97
Fmalment, va dissecant - fln~ a va.
<=<ENClA A FAVOR DEMADRID· 8.008400 PTES.
g
LI0 b t 1· F
'
..
nhavia publicat un volum d'assai¡¡s deixar-nos corseca - tota la trama
-Ça! que tinguis cura, ¡¡ deia, en demnat a freS anys de preSÓ
Subvenció a. la Facultat de Medicintl. 2.175.000 .'...... .'. ... ... ... 585.000 es
e
rancesc Macta.
~~~~~;»~o}ale~ ~~t~~sd~b~·~~o~l~r~~~ tdieanlaa doctrina 1 de la mentallt4t e~ ~?_np~ar #empre els mots més a- 1 A la Secció Tercera de l'Audlèn- El Dr. ~lomer va cloure la seva tat slm,oolitzat per les seves portes
-!'!!!!"""'!
son: «L'home que va corrompre
·
<en s.
e·~ es reuni el Jurat per a veure la brillantiss1ma peroració amb un bell que de roure que eren avui són de
Hadhyburg \1900); «The Double- 1 Relaciona l'aparjejó .. 'aquesta. novft 1. tDe S?bte,jrenada a fons, patinada c&usa seguida contra. Josep David eant a l'esdevenidor de la Univers!- vidre. Fou llargament 'aplaudit.
Ba ¡ d D t
~
"" . opa~a. amb ur¡ altre cotxe que ve- !:lalgado, Josep Antic Uonzàlez i
11\
rve e
.e ectlve Story» <19021, rellgló a.mb la dl!en.d.èneia. del món nto. en d1r~ló cont:ària. 1 aleshores, Eduard Rodnguez Sàez, acu..;ats
pot guarir-se ràpidament amb un
preparat mtegrat solament per la.
f.~1 dia?ri <d Ada,m» 0909>; «Què és antic 1 exposa tiJ seu$ sueceaslua P·•- el ,de le & e< nvencwns, sobressaltat, n'haver entrat a un magatzem de
1 ......fe• ·
orne eLa. tmpro:s
pr¡vadament
saba de vegetals desconeguts a la
1908);
Ciència Cristiana»
, 1907en
l. pers socials·
. · Pr1U~er evo1u ti u, •mb el cnda a · •v
' tE' ix Its dtl carrer de Provença, núnostra. terra. Les oeure:: es dissolen
«La visita del capità. Swmúie'd
ai seu iguallt.arisme. 1 despr~ regre&Siu ta ~uidadu, anúgu. Vagi més al me1o 316, propietat del senyor Mlen pocs d1es prenent el ZUMO
celll <1907l, i cEs mort Shakespeare? • en ~e~ellar amb la seva conforn-utat
n ·
qud Bernard, el dia 20 de març de
1
DEPURATIVCl HOFFMANN
t l909>.
la des1gua.l or¡anltzacló &OCial feudal
•••
¡rany 193_. a les set del vespre.
cuideu-vos la salut prenent TISANA DE ANETO. el remei que
' Adhuc amb aquest preparat poden
Durant els deu tUtl.ms anys de la i capitalista.
Hom representava, tora de BarceEn aqu~ha ocas• es presentaren
seva vida Mark Twa in fou
1 guanr-se
malaltíe~ tan perilloses 1
guareix les mala.ties de Ja sang del fetge I dels ronyons per crolona, un famós drama. de Guimerà. t1 e.. desconeguts que pistola en ma
1
britat mundial 1. sense caun~~~t~Per & acabar, l'l&nteja la J)rerunta La cosa no anava pas alló que s·'n i!itrmid3.ren el:> dependents a posar-se
1
n1ole~tes corn la
n!ques que ~1gum. Sl patiu de Reuma, Artrlfume, Gota. C!at1ca,
la ngura m~s tmportant d·~mèric · mal no contestada encara defin itiva. dtu fina.
~
àe cara a la paret 1 els robaren unes
Art.erioesclerosi, Mal de pedra. A:bumlna, Obesitat, encara que
llENOR~ ~GaA {tU,,HAC OMS)
Arreu, era admirat 1 honorat. L'an~ ment: Jesus ha extst1t? Creu en el
En un m01nent culminant un per- dnes-ce:1tes pessete.s 1 alguns objecs1gu1 en 61 perioda més desesperat, preneu
GOTA MILITAR, CISTITIS, PRO'!·
1&06 s establi a la ~eva casa de camò sentit mitològic dc la figura. Despres sonatge digué al protagomsta:
tr~ de m1or.
TATITI:S I S:&Yf:iETtSA DE LA
¡;to~l~d», a Reading, 00 pas:.a d'un examen de les religions en lE'B -Has de tornar/...
I Els lladregots es !eren escàpols. l
BuFETA Ol: L'OÑINA
r s
e la seva vida.
diverses literatures hebrea profana
-Tornaré! ... - respongue resol,. q•tan fou .detmgu. l''rancesc Antic
111 ~J 'l'
Un flastJ és una mdiscutible dem~s
Entre ~.est seves obres pòstumes n- cristiana, de Ja ,;!da 1 Pallsló dei tan,ent aquell.
'
an an de 1atracament comes al cll.r¡.ractó de la potència guandora del
i U& guarireu. TISANA DE ANETO és un remei únic
que 4/egir
-No pas 10 que no tomaré - va rfl de CastiJJejos, I en el qual resul,~.·Qrueènécs l'ehsonra!?nglearltmrelsstaesrsalósillllt916•
gs 1917 •. Crist
tlt .. fineix. amb dos canftols.
...
u1~ tranquil del públic
tà. mort un guartli'\ c!vtl, es descobrl
ZUMt) IJEt-UKAT 'Vt) HOFFMANrf.
'DiscursO$ de Mark Twaln» 11923 ) i . u1a. «Jesu~. drama vltualll i lJe·
aquesta banda que havta operat ~
Oemaneu un U1bre molt mteressaur.
dos volums d'«Autoblogranall.
• sus, personatge històric•.
MISCEL LA lA
a CAbA ALSINA, passatge del Cr~
d'altres l1drets.
Mark Twaln sempre serà. consid~·
El llibre conté tambe un molt útU
•
N
j Ets procE-ssats negaren llur partl- ACCIO EDUCATIVA PER RAD IO' es constant; el noi passa més ho- dlt. Es ven uques tmeravellós prepaa S~:GALA, h.. Flors; C::ONTME
r&l com l'e~crlptor americà. més im· lndex explicatiu de noms 1 conce~s
Ela «FtYta d'armaa de catalun a n cipació e 1 el 1et de què se'ls acus11.
-res a cru,a que a l'escola l ht passa. rat
t'E LA Y o, carrer P¡>Ja~·o, i pnnclpa ls
portant del seu temps. La seva oOr:l Aquest costum haurà. de genera:lt: -El tercer volum dels «l<'eyts lar: 1 . els te~timoms no pogueren recoConferència
del
senyor
Artur
aqueues
hores
en
que
1a
vida
Ilo·
PER SIS .. ESSETES RE·
ns!senyala la transició de l'hegemu zar-se entre els nostres editora.
mes de Catalunya.), la famosa hl&•ò- n~iXer eJs processast com a autors
rrul:ar es mes intens¡¡. 1 no és sols famàoles.
COBRA~~U LA SALUT PERDUDA
na Uter~a de la Nova Anglaterra
ria de Bernat Holièes acaba d' .
u aquell tet.
.
Mar tore li
la mfluencla de la familia la que
a la de 1Oest. Mark Twain !ou S"""·
publ.CE.t per I'Edilonr.Í tur .100 Cbser
E!
uscal
sostmguc
la
seva
acusa.......
P. P.
la coHecció «E .
·
(
ams c;o contra els pruces5ats 1 va dem~Sovint s'ha exagerat la importàn- continua actuant stno que entren
~~~~---1111 L'edlc:o
es. fel~s aNostrelldCià.sslca».
nru e;u:pabllltllt.
al .n:rat que tltctes un veredicte ela a.e t'escola 1 se h ba volgut en joc altres influencies poderosisd
cuta e I histo- de
n~.o~ Endrlc ,.Bague.
1 Els defensors soHICitaren l'absolu- donar un paper preponderant. ga1- s1me.s que costen molt de contra- De l'assassinat de dos guàrrebe exdusiu en l'edu~ac1ó de reslar 0 d'e:ncarrllar. Són les m. o ra 7 el1e1rer. - En l'obra de c1o.
dies de la presó
remtegrac1o. Ja ben avanç:~da, dels I El veredicte tou de culpabilitat per l'míant. 1 no és al:tò. L'eS<.ol'l no nuenc1es del carrer. els fets dels
a.utorE> catalans notables que escn- a Josep Ant~c. el l!ual completx con- ho es tot. m molt menys. En PI imer altres nomes, la vida de la e¡ u tat
Al Ju j .. r núm. 11. que te a carPELAt, 8
VJJ'en en castellit., Pau Ptferrer
dEmna . de ...o an):. per un atrti.Ca- lluc, l'Infant ve al mon amb unP~ que s'emporta com en un remoli l'es:
l'f'.: seu la mstrucc1o del sumar1 amb
podla esser oblidat Par••
no mtnt. 1 d :ncUlpat>illtat ~r ats at- caracter!st1ques lndl\'ld1Ja!s q te l'e- per1t av1ct del!> mfants.
ru• tlu de l'att>mptat ael qunl foren
.
... tmportams t:es dc:;.
v;cllmes
<te la preso.
dels seus «Recuerdos y belle¿as ac
En virtut d'aquesL veredicte el ducació poarà amorosir. podra aproD'això
és dedu!ix la transcendèn- ::; n;;. reoutel::.ur.emp1eats
litar
per
al
be
propi
1
per
al
be
coollcl de la poJICUl en
t:.Spafiatt figuren, SOta els títols de lnltt:t1B1 \'U O!Clllr 5elltel1l'l:l COI10ell1·
cm
cabdal
que
te
l'educació
tam;Jiar
el
qual
,s
diU
que
no
ha
estat pos•Records 1 tJelleses de catalunvat 1 I:ar.t Jo ep Alltlc Oun¿a¡ez a Ja mú. p¡:ro que no poclra ter desapa·
«Records 1 oelleses à e Barcelona 11 Pt ¡¡a . de tre:.. anys. vutt mesos t tJn rè.xer. ni cannar per unes alt.re... lll la lOulWC•O dels IUIS. La tamtlta s!llle la Jct.cJ,cló de Jost'p .Mnrtles pot desmte1:dre dels tUls 1 'lllil nt'Z (.,¡¡r:::cucne, que quan es troPretenta la lnée e&lonM cullecea6 do
seJons traduce10 d'Allon••
••
'
d"t c.e p:eso 1 abso1gue els altres Tl:q:uem tambe pre:;cnt que l'lnlauL. nu
c.¡ue nu vu¡gut uulueJx C1 una manera ba\', a la presó ttnguc una c:tS... Jucseres,
aob
abans
de
començar
d'anar
a
1
esa. la «~ollccciO Popular l:)lu~.: 111011•
profunda en el seu espent. Sl ta, c,•.,sió amb u.~ del:. empleats que
.......·"'!"!~11!!!!!!1'!!!!11!"!!'!-~'!1!!!!!--ttr..
cola no té altra lnfluènchi que 1a
rHultareo morts
Biblioteca Sociolorica (.;on.empo---- -- perquè
fa, 1 si no fa, perqué deixa de
de
la
tamll1a
1
aquesta
i11lluenc1a
rànla.-Ha estat lliurat a la .1m- ment acompanyat d'un apèndix bl·
L'esmentat Jutjat ha oflc!at a la
let.
1
es
aques~.a un IunciO que el.>
premta el prtmer ongmal de la Bt- oliogr~uc- dels seus lliorts ante· ès tan forta que marca en el seu
policia perque u digui a q¡:l pertany
pare~ ma1 no haurien de de1xar en
espei'IL
uns
trets
que
dlfícllment
se
r:l
senyal a1gltal que es t.roba al \iOliOteca SociOIO¡icu t...onter<lport..ma rlor~. Pr,:¡lo¡;a aquest~t nova aporta·
mans d'altre.>. La lunc1ó de pares d'rE' de ,·auLv que Utilitzaren els
J?egut a. la S.:!va eMens•o. es rewne 1~ c1ó a la cu!tura remwadora 1 tnte- LI e;.borraran en tota la VIda.
Alta qu.tlit•t i tant•ala a preua de
c.s l•es opuscles del mes de dese.n- gral. A. Rov;ra I VugUl.
A mes, Ja mflUCilCia de la tamtha ex1get.x unes respon~:1b1htats que no ao1tors de i aLem plat..
veritable ~lliiÓ,
l.i(e 1 •Ormílran Ull VOJUmct e"traores poden traspas;ar, 1 menys tn 111
am~.n. .t.l treo~ll porta el htol <te
p.1mcra mtanLesa. I que cal excrcu
deixeu
<-.t'dlICa de I t:XCtliSiunlslne» 1 el
visitar
ti~i:NOFIRAUIA
Al.liOA I CHUNII,;A arr.b plena conscJencla de la ~v11.
1
seu autor es f'. PuJol 1 Algt.èro el
UUAHIMl:.NI
IUIA~
ill f'I LUi
tmportància. Els p.lres han de sat>t•r iUSpesa tornara rap!aaml!n: amo les
qual, desprc¡¡ d'una llnrga absél;CJa
aquesta
aec
e
t' ~~L.
LLA&UE8 Oi
LES
CAM~b que amb llllrs paraule.;, amb llurs
ts relaciona amb el publlc del nostanu~o.:s
¡esto6, amb llurs fets, amb llurs
tre PalS amb el mateiX tema gL't!Cnc
PERLES f i : " ' l
-ampllaL, &ot& noUll aspectes 1 bella- 1 t llen ,., antrwo. U 11 a 1 . dl 1 a 1 P Ri U I i çO NO M I 8 lf orn!Mlons, amb Uur capteniment, tn- .rlfF
. ..____________._..u.___
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DIUMENGE, 1 DE DESE MBRE DE L 1935
l!R;zw-

l a guerra italo-etiòpica als dos fronts

EL GU
E
DANt
T
Els etiòpics conti u en causant derro es als ita lians
EL DI A OTZE ES REU I RA El co IT E DELS DIVUIT

I

francesa de la Somàlia I , A més, hom confia. en l'eficàcia
Els etiòpics diuen, oficialment,que no han pr:)S a~rl~gu~i ni frontera
de 1a eompanyia anglesa CRONICA DE PARIS
havien fet una r-t:z.la a. dita zona i
l'ap.tcaCIO de l'embargament del sentnnt
cl'As;;e,:Ut\..
Lloyd, a Llvorno, seha\ic:n tc.pat amb les tropes Iran- petroli, que portarà sense cap mena uyor Ulaudl Henderson ha hagut de
de dubte, conseqüències greus.
Gorahai, però anuncien que continuen l'avar:~ vers aquestes ceses..
sorttr d'.ltalia a petició de les autoriF ER
poblacions
El Comitè dels divuit examinarà l'aplicació de
~~~~~~~AD:I:R r;~~J~~
~~~k~~~~~~A L~~L SANta~q~:;t:n;;pulsió
no és publica.
~n
altr~
'I b
HA:'II 'i:ROCA'.r UN PLA DE
ClONS A LA LLANA
ITALIA CRIDA L'ATENCIO
.·
EL
em argament del petroli
Itàlia continua e! s movh11ents Asmam,cAJ,r?ANYA
coTo 1 EL c o uRE •
A üiNEilltA SOBRE
30. - De font periodística I Londres, 30. - Es decla¡·a en .els
de tropes a l'interl·or del pa•,'s ..' , es ~:"" ·,u en e l~"' c~rc'P.S
d¡nloma
' • s•a.:rr.la
tl~e e;t el c~u.o.ver d'un cap cercles polittcs que ,el Govern brttà~~~~~~m~c;~E~E~E ~~;: i ,J ¡·fi',,·¡ 00( ~~
"'
I_
I t"
e•iòp:c Ci-C va morir ell el bombar- ni~ té el ~roJecte d ;stendre les santiCS, que en cas de necessitat no ser; a pas únicament als ~·~;g d~~u~::~ ~fu~i~~i ':ov~ tr:~~~~ ~~n~o~ ~~~~et a;C:lt\·~~nb~r~~~~~i ralG~;~~::;:g~tfd·~~~~::aga geer~~ lU L Prí U UU ~
cO>.a. que un a detallat per a en vair del petroll..
Luat g~SL1Ct1S prop dels repre.sental"ts
Alps on es lluitaria ... Laval ha fet avinent a Mussolini qua no ~~~i:e~~ta ttali<.na per les tropes
~fAULES EXPULSA'! 'D'ITA- cels
LStatS, membres del COm.ite dels
18. 1 els ha cndat l'atenció prop de
. t d. t . . d. t
I
S~;;ons aquesL pla, el Ras Desta! Londlï:!l>, JO. - Comuruquen de Ro- la gravetat que té l'extensió de les
tl'ndt"l·a el se u ~J~,
•1rec e m In 1rec e e~ e cas que pren- ~~~;~r ~~o;~~~~~~loJ¡.~c;, ::~~e: n.~ a J'Agéncta Reuter que el rtpre- san.::tons.
gués una deCISIO Irreparable per a replicar l'embargament ~~st¿r:!~!~r aa ;:~ir;o:.:s ::1 l~~~ , -~----------'--:'::~~~~--"'!!'!!!'!!!'!!!~!!!!'!!~ (Del nostre corresponsal especial
J. TOk.A.S 1 PIERA)
'"a. ~~ba-xo resmentat cap etiop.c, LIQUID.ft...CIO "CAMISERIA NEUTRAL"
deI pe tro II.
IclLctius
e!; ..::.bhna contacle
els caps i I
.
El govern Lava! ha obtingut un
d~l l!as Nass1bu.
SOQUERIA, 8, ARULl!.~ , 2
èxit indiscutible en la.primera sesd~

q~.:e

dC~s

moment

L ~S

fsnynrn

1

lavaI

p ..

amb

J

EL NEGUS PREN EL CO- 1 Actualment s'han iniciat els can001\IUNICA'I OFICIAL ITALa. 1·ecent vJ.Sita 11;e1 ~~gus a Ua.r- C amises des de 3 p tes .. C orbates a o· I 0 ptes. Calçotets d es d e sio u•aquest període 'flar!amentari.
1\lANDAI\ü.NT SUPREM DE vis d'irnpress;ons entre els diversos
LlA NUl\l..:.ftO 5!>:
raanr~vl
enlcsen:.c~'m'esl_n:de;s·ara.acd.~~~lS~!~c.ae:! I 2 p tes. Colls planxats a O' I O ptes. - f ot a preus r uïnosos
Amb una maJoria de 120 vots ha
L'EX ..... ~.;.CI't : EL PLA DE caps que comanden els conLingents
R
~
~
- ..
guanyat ta prelacia per a la immeCAMPANYA
abissinis establerts al front septenoma, sa. - En el Minlsterl de itali:J.ns i ~er-los v~ure la possibl.litat 1 diata discussió del pressupost i amb
Addis Abcba., 3tJ. - Oficialment trional per a establir un acord rela- Premra i Propagan<>a. ha estat faci- d'ur.a comraofcnsiva, ja. que l'atac
.
.
ell la _tudicació polttica dels poders
s'anuncia que, dCSllieS d'un Consell t!u a la magna acció comuna a rea,. :~a:o:el ~gilent camunicat núme- havia li!! ]m;ce;..r dei flanc esiJUCrre
Presldencta
Afers Estrangers: excepcwnals que li foren atorgats el
de Guerra celebrat n De:;síe, l'Em- litzar contra l~s troj)cs invasorês.
:::mb les trc:;¡cs que es tiiu <!Ue havien
DemertfiS
.
juny. Aquesta votació era esperada
«Al front del primer cos d'exèrcit d'entrar a. uoraha.i i üerlogubl.
EL SENYOR DE MERl"Z IS
lntenor I Martna: Tnantaphylla- ~ i àdhuc hom la suposava més grasP erador Haile Sclassle I, seguint lai Hom creu s::ber 'll!e un dels priban continuat I~ op~racions de nehJ
RMAHA
UN
kos
sa,
per L'actitud coneguda dels rat radició dels seus avantpassats, ha me!'S ~;b~ec tius d?ft l~t c?ndtraofensiva tej:J. a la. regió <Ïuu ...;!·Ló.
ITAL!A l'iiOBILITZA TROPROVISI ONAL
UO VEflN
Aeronau¡ca: Manzavlnos.
dicals socialistes, que com sempre
pres el comand:~mcnt suprem de sera a a e • e1 .ern on e 1es seves
E~ cos d'cxèrc..t er:trecnc prossePES l 'ER A REFORÇAR LA
Economta t;~actOnal:_ Canelopolus. jan decantar la balança cap el plat
l'exèrcit.
I immedia.cions, les quals, en contra. gucJX les operacions a 1~ re"·,·o· del
SEVA AIIIENAÇA
Atenes .>tJ. - t!;l ::¡enyor DemertAgncultura Banakls
l·t·
li
Es considera. imminent una formi- de les notícies circulades aquests d!es, Temb,'.;.,~
~
"
zls al qual el sobirà· ha conflat l'en·
·
pol !C on es co · oquen
~·~
carrec
de
forma(
nou
Govern
na
Asststèneta
Social:
Dekazos.
L
.
'ó
.
•.
d n!llc ofensi•a t:\.lòp:ca. al front Nord, continuen a po<!er üels ii<liians, ez:Una columna italiana que opera
Roma, 30. _ S'observa enorme re- quedat que espera constituir-lo avui
Justlcla: LOghetetis.
_a poszcz radzcal es aquesta vela qual vindrà. a coinc¡<iir amb l'en- cara qu~ s'ha comprovat plenament prop dêl torrent d~ Ghcba. ha en- serva p 2 l e¡ue f3 rc~erència als ruo,•i- ma.:.eix.
Educació: Balanos.
gaa.[I:t cl~ra 1 con>eqüent; si Laval ic.a
tralla en funcions del nou genera- que aques.s han redaït cons:-~ra- trat en c<~nt:::cte ::::nb l'enemic, a.l ments a::tJals de 1 ~ tropes a ltàiia.
El nou Govern soJa,ment serà prorea t za una politica de plen~ pob~5lm iblià, mar;scal Badogtio.
ble:nent els secs conti~1gents metro- qual c.erroti i li cau.;;:i. lleu morts.
Sembla que es t racta. scbretot, de V!Sional 1 la seva labor cons!Stlrà
EL NO u GOV ENR HA DE ders en aquests darrers cinc mesos,
A Dcssie ba quedat establert el p:::htans a. dita zona.
Al front de la Som:i.lia, a Calafo concentracions uestinat:.JS a. posar les en promulgar l'amnistia per als deCO NCEU IR
L'AM NI ST IA. caL, com a qüestió prèvia parlamenQuarler General del !'."egus, al qual
Abans dc decidir les modalï.:.ats (zona del riu Sbebeli), s'han pre- forces m~l.ars del país en estat de tmguts per delictes poiittcs
conS l NO l'E LA CONfiANCri . tària, analitzcr la sevt gestió i vaacompanyen diversos consellers mili- de Ja. contraofcnsiv~, el Negus mar- sentat a les nostres autoritats, els fer front a. totes les eventualitats . . vocar unmedtatament a noves1 elecDE L ASSeMB LEA LA DIS· tar-la després. Entre els dos temes
tars estrangers.
xarà en avió al front Jliord, proba b.e- caps i home s armats inc2igenes d'a- El cert és f!Ue, en cas de conflicte, ' clons.
S O LD RA
que preocupen la política francesa :
La. gran contraofensh·a abissínia. ment en vol nocturn, i es posarà en questa ioca!itat, els quals expressaren l'acció d'ltlilia. no es limitaria. a la
Atenes ao. _ La primera labor la defensa del franc i la dissolució
a l front Nord s'iniciarà el moment contacte amb els delegats del Ras el seu desi¡:- tle l!c:t:- r al costat de frontera. dels Alps.
EL GENERAL
PAPAGOS del Govérn serà l'aprovació de Ja 1de les lligues, ets radicals han optat
que menys es pensi.
I Scyum, el Ras Kassa, d Ras Ayelu ies no;;Lres tropes, clesp<és d'haver No obstant, no s'ha efectua t cap
AMENAÇA EL REl EN llei d'amnistia.
per donar preferència a la primei altres ca¡>s del front septentrio- fet ac:e dc submissió a Itàlia.
j embarcament per a. reforçar les ¡pla rNOM DE L'EX ER CIT
S 'anuncia que el Govern es pre- ra qüestió.
nal.
AI fro:1t d~ la s.:màlia, diverses nicions de Líbia.
Atenes, 30. - El miwstre de la. scntara a I Assemblea Nac10nal en
Les darreres deliberacions de l'AsDECLARACIONS DEL RAS esquadre'e d' ·
·¡
d 1
t
t t
t
Guerra general Papagos ha comum- demanda d·un ,vot de confiança. Si semblea de Wagram condicionaven
NASSIBU
·
•
s
avtcns
~·or.
ren
e
nou
1
Es
po
pensar,
per
an
'
que
aques
s
1 cat al rei Jordi que els caps 1 oflel. Govern _no l obté,
e_I cap_De_merdla collabo¡·a...~ ... a -na fórmula co~
aerodrom de üor.lhai, les quals b::~m- moviments de tropes són destinades
¡ d
~
ó
..,"'
,....
Addis Abeba, SO. - Hom creu que bardejaren noYair;:n les fl•tif:ca- a. recolzar les explicacions donades I ctals m onàr quics s'oposen al rem- ZIS pro~.:edm!l a a- tsso uet tmme- tractual que Herriot ha precisat . ¿
el general Badoglio tardarà encara cions enem:gce:; Ce Oarrnbur ¡ des- a l'aris i Londres als representants gres a l exèrcit dels que prengueren diata. de l'Assemblea..
els termes següents: «Estem d'acord
una setmana a prendre decisions.
~u:ren, a. més, una l'Oi..lmna de ve- <lllls dh·~rsos països productors dC ~:rtm~~
:::~;~~ent revoluctOnari
per a tal cosa, ens separare¡n per a
\)!
El corresponsal de l'Agència Reu- 1c es a mo:.Or..
1 pe~rllli dels perills que rcsultnrieu
S'espera amb veritable interès l'actal attra.»
_;:____:_ _ .;;:.:_...:...._ ··
--~ I ter a Dj:jiga. ha parlat am b el Ras
~ fro1:t d't;ritrea, l'a;lació ha. re- de 1:~mbarga~e!lt, és ~ d ir, d'una titud que adoptt el re¡ davant aQUt!SAquestes paraules d'Herriot al
l':assibu, el qual ba declarat que, des alit zat vols de rect.m::xement..
saneJo que ltaha constdera com a ta nova coacció de la qual és ooUI
1Congrés ¡ederal de Lió, suara celeAMATEURS que es varen prendre tres carroiil
s2mimi1itar.
j ecte.
Mit
m1
1 brat, recullen condensadament l'est'i'assalt als italians i els feren 350
ELS ETIOP:c;; AVAl':CEN
sència de les deliberacions del darDiume¡:gc passat, en una pres- morts, els seus guerrers li dema nen
A LES I!EG!o:;s DE TXETOTS ELS ITALIANS F I NS
CONDILIS S'OPOSA ALS
rer Congres rad_icat-SC}C!alista i teflgiosa omtitat de la perifèria va entrar immediatament en combat.
1
RALTA I T.Ci\!BIEN : DESELS 32 ANYS HAURAN DE
Plt OPOSITS DE L REl
nen una torça s11nbótzca davant els
estrenar-se una oòra. en tres actes,
El Ras Nassibu afegí que ell també
liENTEIXEN LA PRESA DE
FER EXERCICI DE T IR
1
Atenes, 30. - Als ctrcols politics
Londres, 30. - El resultat de les dos problemes tundamentals, en li- «Falsa ftdelitat - escrita en va disparar contra els avions que
GOR.\IIAI I Gt::ULOGUfii J
.
ben mformats es creu saber- que t!l elecctons generals celebrades a Nov.l tigi a la Cambra de diputats. L'C1,correcte català pel jove escriptor darrerament bombardejaren e l Sud;
Addis Ab~ba, :JO. - Anuncien del
Roma, 3!1.. b- tEn vuiel Co~hseU de ~ll· nou Gabmet que. formi e~ senyor De- Zelanda ha provocat a Londrer. cord coflaboraciontSta es a1!11J. tota
S Soler Via.
però que no en va. tcear cap pel fet front r.lard que· Ics tropes abissínies t:tis~res ce1e ra a.
s a. ..acur a .. mertz1s comptarà amo l'aJut de l,"et: grans comentaris, perquè és la. :1- sey¡uretat la pottt~a economico-/tNo ent va ésser possible assistir- que volaven a 3.003 metres d'altura. progressen lentament.
c.cdtcar la sum~ d~ . 70 ~mhons de Prestdent del Consell senyor l'Sal- mera. vegada que en l'esmentat ~o- ~anc_era de Laval. 1 el seu mintstre
ht, però al meu lloc. J:.i anà una
Es possible -afegí- que aquests
Es «~ciara q.:e a la comarca de hr<!s ver a ~.reh~a~¡o d'olis minerals daris I del cabdill monàrqmc senyor mini resulten victoriosos els labons-~ ae fmances Regnter, el desacord tal
persona, d'absoluta con¡iança, ex- bombardetgs tinguin per objectiu el Txcrali.a i ~ b pr,w •.tria de Tem- pr~cedents a Albama:
.
..
Metaxas.
.
.
tes.
vegada serà la dissolució de les Liiperta en la matèria - es tracta retenir-ocs aquí J)llr a. realitzar una , bién les tropes italianes h:::n desa- I s•.oa. acorda i iambe ft;r obligatòr~a
Mentrest~t h1 ha i,ndtcls que
A Ja nova Cambra de Wellington gues.
à'un bon c.ctor de carà.cter - i gran ofensiva. al Nord. Sigui el que 1 paregut.
1 la. mscr1pc10 ~, les soc1etats de t1r permeten atlrmar que s ha protun- els laboristes tindran _52 llocs; 20, el~
Amb tot ¡ la victòria parlame~
d'una imparcialitat absoluta. I sigui, ni la infanteria ni l'aviació
Les noticies circulades per la prem- <!e t~ts .e.ls cn~.adans aptes p~r a.l dttzat encara mes la dtscrepancta nacionalistes; 4, els mdependents! t ria del Govern en la sessió del dilzeus ac¡ z~s impressions que va ital~ana no han causat el més petit sa estrangera, se¡pn:. .r~ quals Go- sllrve¡ mtlrta.r fws els 32 anys d edat. entre el sobirà 1 el general Condl- el mateix nUm.ero de llocs els parttts jous, l'atmosfera queda encara enradonar-me de l'estrena:
efecte a les meves tropes i la. durada rahai, Gerlogubi i Wardere havien
llis.
..
restants.
rida, és un combat a diverses re--U7 llibre exceZ.Zent, que co- de la guerra és ja de des mesos.
passat a. poder de les trepes abissiEs dóna el cas cunos que mentre
A la Cambra anterior els nacion~- preses o intensitat creixent 1 que
1ne:z~a bé i acal;-t millor, sense deS'afirma que els italians han eva- nie" no són exactes Als cercles miKA
els monàrquics que s.eguelxen Con- listes <governamentals> eren en nu- culminarà, el dimarts, en presentar
•
• · G
,. i
· "•
.
• ·
.
,
dills es troben en oberta op(Jsoció
ro de 46 contra sols 24 labonstes
lt t
caure un moment. Un drama tor- cuz.t Gorabat 1
erlo.,ub .
htars es .de..comp.a la P.~:~s.l d_aque9- NE~T
PQBLA~'IO
al rei Jordi al q1,1al ataquen per la ~euesta da'cta posa d~ relleu la im~,1 les ~és_ aspres dil.icu a s.
ça superior ¡¡¡ setan.:z-cinc per cent
t~~ .lo_~abtats .~n breu. iS af~¡rCJX _que
11
nu
seva decisto d'inClOUre ea Jamnlst!i\ p~rtància de la victòria laborista.
L'tn~t~ent de Ltmoges ha estat la
dels que estrenen, a :;o de plateEL SENYOR ZOLI FA R E- s IDJC~-n mo~tme ,lts __ eu ~rcccio a
• Venizelos, Plast1ras 1 altres dmgents
gota d atg~w que ha fet 'l?e~sa! el g~t
rets, els autors «indi3p2;,saòles»
CO!'.IPTE DE LES FORCES Uual-Ual, pero que ?.Jd es topara amb
del movtment revoluctOnan de març
de la pactè7!Cta als oposzcwmstes ae
Llàstima gran que joves com SoETIOPIQUES
una forta. l·esis~ncia italiana.
'
'! l: um Hn
., són moltes les personaltats republl~.
n
I les Lligues jaccioses; el Govern s'ha
ler Via no trobin estímuls!
.. Tampoc no son e:tacres les nobcanes que es senten atre~es per Ja
vist obligat a pronunciar-se, Laval va
El vell actvr em diu això amb
Roma, 30. - L'ex-governador d'E- c1es es_t!llngeres relatlVe!l ~ ~na gran
N
polit1ca que sembla. desicJa. instau.aprofitar l'avineniesa del seu disuna punta de tristor no ¡ingida. ritrca, senyor Zoli, publica a ((La irrupc1o de forces ab.~strues a 1a
rar el rei Jordi 1 es mostren a.gra1curs ràdiodijusat per a dir amb veu
Té raó. Ha vist tantes cose~!... Tribunau el següent quadre de les Somàlia.
Djibouti 30 _ Els aviadors lta- des 1 admirades per-l'errergm de què
solemne 1 to segur, aquestes parau-Ha viScut tan de prop la traqèdia for c-es ab1s:;ínies:
Es declara que el mo,irnent de lians se¡;'ons · notlctes rebudes acl h a donat proves el_moJJarca en no
les: «El Govern té la responsabilitat
del Teatre catatà! ... 1'ot d'una, em
Al frcat del Tlgré, 110.000 guer- concentració de les t,:·o::rs ,abissmies han 'uançat fulls imp:esos _a UJiJi..,¡b admetre l~s unpostclons del genede l'ordre i de la seguretat dels ciudeclara una altra cosa.
re!s, l!?e ei des~o.nponen de la. se- es troèa ...a les acaba.. lt:.~ L equ•p ha. e;s quals avisen la poblactó per tal ral Condllis.
Moscou, so. _ un gran aeroplà bt- tadans. Assumeix la salvaguarda de
1
-Es de notar- ta- que en la guent t..-.rma: 20.v0íl seta. ei comanda- estat mll.lorat amb l.Ou~- met.. allw que evacu1 l.a ciutat, puix que Iu
EL NOU GOVERN GREC motor ha ceigut a J'aeriport d'aqaes- les nostres tnstttucions republzcanes.
representació prenien part ele- ment ~el c::.p Ua¡r, i que es troben dores.
d ésser bombardejada. Els corner'L SE NYO R ta ctutat. Han resr !tat mortes se• Cap facció no té et dret de substituir
ments a;nateurs 1 professionals I :;itua.ts al l"ord d'Ambalap; 2Z.OOO
Una esquadreta. it2Uana ha Ila.n('at c1ani.s de ujtjJga, mdts en llur ...UL·
g~l~IE~~J¡~T E
persones.
la seva autoritat. a l'autoritat de l'Esmentre el.s primers defensaven ga- sota el ~omar.uament del fll~ del Ras . !>om~ s_obre D:!g:::bur i l~s se, es joria, abando~en _la població I ~s
At
. _ El senyor Demerv-1 L'accldPut ha es~t per causa de tat». Ha cursat el ministre de l'In30
liardament llurs papers, amb in- I~assa, 1 concentrats a. l<:s tmmedlar tmmediaclOns ! han r2sultat morts traslladen a_ ttargelSa
. , a la Somalla zis 1;~e~mpletat a aarrera. bora de derectuosa constru<?c1ó del • ..mó d't>s- terior una circular als prefecte& de
experiència, però amb te, els al- c1ons de Sol;c\.a, i 70.0:13, sota el C<?" nombrosos habttants.
britànica. Són en gran qaantttat les la tarda
d avm la llisra del nou G.>- tabilltat. L'ae10pla, que realitza~a caràcter contundent i es proposa
tres, eis meus, palesaren en tot ~~~:andament del Ras Jl.lu!ugu-Jta, m1caravanes
que
.t:S
dmgetxen
cap a 1 venl grec, que queda format com vols de prova, ha quedat completà- presentar a la cambra el report
1
moment insegu~etat, fredor, des- l n.stre de la. Gu.erra, Situats a la
ELS ETIOPIC~ CAUSF;N ·aquesta pob!3:ClO. Tots els es~bli.- segueix:
.
ment destroçat.
Chauvin - acceptat pels radicals menjament: creteu que, com a pro- zona d'AschalngW.
185 l\IORTS AI:s IT.o\LIANS ments de DJlpga }?.a.n estat t.:J.ncaLs
per a arranjar aquesta àrdua qü.estesswnal que sóc, me'n vaig sentir . Al front de Ja. Somàlia hi ba.
Ad~ Abeba, 30. - S .-ca ha de co-l i la guarntcto milttar que és molt
tió.
ferit. No és lògic que mentre vi- I 113.000 guerrers, repartits de la ma- l murucar que les tropes c.,òpiqucs important, ~Iect~a treballs de «c-a.t
I
'
1·
A.questa qüestió promourà un dev.im en atur ¡orçós, molts dies de nera. seguent: 45.000, sota el coman- ~;tn atacat per sorpre~a. a la regJo mouUage» 1 a.trmxerament.
«S raper O» num.
bat apassionat, a tothom interessa.
l'any, dccepcionem aquells qui ens dament del Ras Nasslbu, situats a la. c. Ausa, una. columna Italiana, a la.
Les dretes s'han donat compte qu.e
lloguen donant-los a entendre que ! zona d'ilarrar al:s quals h i h a que qual causaren 1&3 mor~3. En el comles Lligues són en el tons la torça de
no ens.necessiten, per tal com ells 1I afegir! .a. més: el_s guerrers del cap bat resultaren morts 20 etiòpics.
l'entesa del Front Popular, sense ies
1to tan miLlor.
Aru~>Sl 1 un contms-ent de 4.000 hoI
Lligues la delegació d'esquerres perTemu raó. estimat abarba». Pe- mes dl! la Guàrdia. Im~rlal.
ELS ETIOPICS NO HAN
dria el contacte i l'operàncza. Al
rò és que un actor, com un poltDos importants exèrcits etiòl)ics,
PENETRE.T A LA SOJI.IALIA
ES POSSlBI.E QUE EL CO•
centre, l' Altan~'a Democràtica fun1
1
tzc, un escriptor, o tm futbolista, amb un total de GO.O:l3 hom~s, es
FRANCESA
lUI'IE DELS 18 ES P RO·
dada per Carnot i presidida avui per
no pot ésser bon professional, si dirigeixen vers les línies ltalbnes i
Djibuti, 30, - Es desmenteix cnteNUNCiï PE.& L'EI.\lBARGA•
Flandin, ltture de les veEle'ttats teino és alhora un bon «amateur>>. convergeixen v:!rs Dolo. Aquests dos gòricamer..t la notícia c1ue proceuent
1\I.ENT DEL PETROLI, CO•
U
ristzques de Tardieu. per la baixa
Si no «ama» la professió que exer- ', e~trcits són comandats pel Ras Desta. de DjibuU, ha pub:;ca~ ~.1 per¡ò~:c
TO 1 COURE
de militant que aquest, ¡a poc ha
ceix.
•
,
i e~ è~djaz Belene .!Heroc, gendre italià, en ~a _q!Jal anu!lc:.lva c¡ue les , Ginebra, 20. _ Segons informes
El ~utge especial senyor Bellon,
presentat, acaba de signi¡icar-se a
J . M. FRANCtS
de 1 Emperador.
I tropes abJSStmes ha.>'len ¡."s.• at la que mereixen crèdit en Ja seva reu- que ha nngut a Barcelona per a
Bordeus ben dec;itl:dament per la lewó anunciaaa per
dta 12 de de- ¡ st:¡wr les seves actuacions en l'asga!itat republicana.
sembre, el Conute dels divuit de la 5 , 1mpte Strauss, estigué, acompanyat
Les esquerres operaran dimarts
Couferèncm de les SanciOns es pro- del secretari judicia! del jutjat nudins un terreny favorabte i voltats
nunetara a fav?r de l'embar¡;ament
ro 5 de Madrtcl senyor Alvarez
de bones àispo~icions -prop de certs
del petroli a Itàlia 1 tambe a favor me
,
.
.
7tuclis que donen suport al Govern,
a.e l'eventual embargament del cotó Cllstellanos, a l Audtèncta, on comamb tot, el moment serà di/icil per
.de'" t 1 despres
· pasf Lavat, la delegacio d'esquerres acI
l e coure.
pJtmen tà el Pres¡ •I •
Urqulnlà Pastor I Enna, que resulta tuarl compacta
decidida, el manPer contra, es renunciarà. de mo- sà a la. Genéralitat per a. compli- ferit a la Rambla amb motiu d'uns dat dels partits 1que la integren és
ment a. prohtbtr Ja importació a liar mentar ~>• ¡,enyor Vilallonga.
aldarulls produits per la venda del categòric. Aquesta actitud comuna.
lla del !erro 1 del carbó.
S'ha disposat que per a les acper la defensa del reílim i de les seH
UN l\IILIO DE GALONS DE tuac10ns que ha de fer en aquesta setmanari antlmarxtsta «Presente)) ves llibertats pot produir al Govern
GASOLINA PER A L'AFRl - rx•blaclo 1 esmljntat jutge s'habiliti
<Foto. Centelles>
dificultats extremes.
CA ORIE~TAL
-:!espatx que te a l'Audiència el seu - - - - - - Nova Orle:lns, 30. - Mes d'un nu- secretari senyor Antoni Enriquez..
!io de galons de gasolina per a 1 aAhir a la •arda el senyor Bellon
I HaClO oan e;;:at carret;ats a. bord 8J.,a a l seu despatx per tal d'ordeI del vaixeU noruec aBennev1lle» amb
dest1 a l'Africa Oriental italiana.
nar el que ha de fer durant la seva
~tada a. la nostra ciutat.
LAVA L
ABA!I.'"DO~AR lA
lTALL\ ~ EL CAS D'AC'IES IRREFLEXli.S
El jutge especial senyor Bellón,
Paris, :::o. - Ln premsa confirma
qt¡c el senyor Laval, a patiC•Ó del am.> el secretan senyor Alvarez CasGo\ern bnti!lic. na declarat a J'a:n- telianos es constituiren ahir a la
ool¡¡adcr d'ltni:a que aquest pa1s no tarda. al despatx que ho:1l el:; ha b~
poL com:Jt<:r amo la neutrahtat be- bt11taL a l'Audiencta. f~eoe:en lA Vldel senyer P1c _1 Fon. el qulll
•'è.-o!:l u~! CoYcrn frat:c~s. en CIO:> s.t.a
&com¡:¡anyaL o.el ·..eu secretaque l"nmpulí.C.ó de les sanc1ons al pe- lanava
i particu~ar senyor. F te ::>a~anch
troli 1 al ca1 bó pro>oqUJ actt!S In~!E.l sensor Pic, est1g11e ·.tna llarg,_
flexius.
estona at de:;patx dei jutge 1 supo-L.:\ CONTESTA D E LAVAL sem que estigué pre.::>tant clecbraclO
Hi\.l.JR.\ ES::\IUSSA'I LES en el suman que s·m.,uuetx..
l"RETENSIO,"iS l'.l'ALJA..'Ii t.~
Per avw, diumen&e, .esLau citades
Londl·es, ~O. - Sembla que a les diverses person(;5. S'tgnora si pe•
esser
dia festiu I en viSta del P'IC
esferes po!itlques governamentals hJ
i1a e_perr.n:es d"Wl acord amb Ità- ter.1ps amb qué ha:t estat aviSades
lia, tooretot pel f~t ¡¡ue Roma, per pcxlr¡¡n acudir.
r.attj.1 etí? la O!h 1"'.!1-a conn•!"sactó q,¡e
\ll tem: el E::..t ~n:batxador a PdllS
li:.. .........
~yor ce. uttt amb el Sl'n~·cr Lava!,
aquest pa:esà d'una ~::era clara. qt:.e FEMI son un l)roat¡l c rentllrc E, doctor Marañón cturant la seva conferència en el Collegi de Doctors,
amb motiu de la lnau¡uracio de curs
I no recolzaria Itàlla en cas d'Uila aAEBU T Gi: U I Mil ~ ClONS I!
' gress1ó a una potènc1..> de la S. de
(E:~press Foto.),
1N., sinó tot el contrari,

I
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N mbela ratifica la seva denúncia davant la Comissió dels 21
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lo que a ml ataiie. y que por esta.
L'EXPEDIE NT TAYA denúncta del senyor Nombela,
jrazón he pu~lo el R;.l.l:lto_en ?l:ll10S
M:ldrid, 30.- Aquest mati. a dos den íacilitar.·Se els s~guents:
Els s~n~·ors Ar:-ant 1 R~lg, que dê rru abogac.o Do~ A:ton~v Vtdal Y
Presidència, senyor E!-;;rrisga, portà havien lleg1t gran part dets docu- h.oya y de mi p.ocu._ado. Don E,
(Ve de la primera ~lna) ca de F Layret que donava_ el seu al Co-, ·~ rexpedient prcmog<.& en ments tramesos per la Pres1de:ncu:~ tiuardo Custro y Gtm:la ?anlb, los
(Ve de la primera plgiM) el acto del juiclo o;·al. quedando en
'
del Consell, donar ~o compte als se·!s cua1es ya han Pl:lnttado en est~ mo.
":.ra.,
nom a Wl ae.s c:1rrers prulctpal.3
d 1 T b al la duda en
1 · ·
xpoeades a LA HUMANITAT de la pob1acio. Es doloró.:;. d1u ··1 aqL.ell ce!'.tre mimsteiial respecte a companys del consel! d aquells que mento, anLc los ':.'hbuna!es la corr~
. ·
e anuno e n un
nostte comumcant, ac¡ueJ acord per la. petiCIÓ de la Cc:np::,nyia Afnca temt.:n un luterès wuned1at o per a pondiente acción.J>
ódad a la rea!1zación de d1chos ac- cuanto a su ex!Stencta, lo que o~U ~ e
quan la comissió ¡¡:~s.;ora és torm a- Occidental, el diposità a la secre- facilitar la tasca d'P:;ttidl 1 d anaJt.
id t d C
ul d
avm.
(\Os hubiera tornado parte mstigando ga a aduptar Ja dec~Ion mas lavru
NOM BELA HC RATI FIC A
sl que ha de real•tzar la ComiSSió.
e1 en- da, en la seva tota Jt::~t,, per obrers' taria del Parlament.
Les para es e 1 pres en
o cooperaao de alguna m~.lC:lli Ul· ble al procesado en vtrtud del pnn'rtJT
E 11 ia documentar:io tramesa v;
reG\.& 0 indtrectamente con et. mov1- Clpio cin dU biS pro reu» umversal- ¡ tre aonant compte a la muliJLud que cop1em, se~Uldament, 1adhesió dP.l
1
1
L'mTERES DE MORENO nota la. manca d'algull ducument Madrid, ilil - La Comusló mve.sUJillento colect1vo úe msurrecc10o ar- mente aceptacio en matetia de apre- . e>npter:a.va ~otafent e~taJg~, de a- no;,tre comurucant:
ci mterts. Això ja Ilo havta notat, el' gadvra dc l'a!er Tayà ha cont•nuat
CALVO
«Servenu!'l aquestes ratlle~ d'hocord e.>Me~tat, oren sa u a es am~
mada contra las insbtuc10nes legi- ciac1on de prueba
ctu ¡ a retmlda fms les vu1t de la nit.
1 • . ,. t
~-1
Jllbertat
la
de
màrtir
al
menatge
a¡)laudlxarcorosos
1
entusiastes
'
,
El senyor Nombe:a estigué declaMadrid, 30. - A les onze del ma- r~v~es~ê 1~ci:o~er'2~~~ll a an~o 1
FALLAM0S que debemos absolver ments i visques al President Com- i ensems de protc.;ta per l'acte tan
tunamenle constltmdas de que se e
Incivil comes per la Gestora d'~· ti, tal com estava anunc1at, es re- indicació que seran r.l.p!dament t"11- rant fins les set de la tarda I un
y at>solvemos al procesado U. F ran- panys 1 consellers.»
acusa en _el:itos expresados hechos.
quest poble, tct esperaJ?t que mo;t um lJ. Comissió nomenada ahir per I mescs aqu.;lls documents que man- cop acaiJaaa ia. seva declaració no
La partlclpaclón. qu~ se le atnbu· ciscO Largo üabal.ei'O del delito de
EL FERVOR COMARCAL aviat, N~v.arcles, t~mt;_~ a hono_r:u tal d'mformar sobre la denÚIICla del quen i qüe poden se¡v¡r d·una m.L- sorti del Congt·és sinó que sojorna.
ye por el m1msteno tlsca.l en cuan· rebelión m1litar ae que ha s1ao acu·
Avui an.oarà una comiSSIO d «u· la memon~ . df 1Jnfa"A"1ble llUJta- senyor Nombela. La reunió durà a- nera més eftcaç per a l'estudi d'e"- en una altra seéció on esperà prop
to se refiere a la rebelión por los sade por el l\nmsteno liscaJ, decla·
d'una hora.
que es proximadament una hora. El pre.>i· pedient
<UScursos pruuutlclaaos el~ a..;~IM rando ae oticio las costas procesales. nio Republicana» d'Arbeca (LlzidaJ. dot !lm~ li-sp en oros a
P~eguntat _Pels periodistes digué el
Entre els d_ocume11;ts tramesos a
I dent, senyor Harranz, digué que
Póu asele inmediatamente en li· pe_l tal ~e dipositar un ramel~ de mereiX. · .».
&1 24 de _abril del pa.sado ano, Y
ELS FED ERA LS A LAYR ET s'havlen limitat a examinar els do- la Co'!IISs,ó hgura 10. M. de que j sen;yor Nomoe.a que umcament ha. à 0 d ~!urs a la ~omba. del gran r epuullcà
t
comprend1do en la Jey de AmniStia bert g
110
Cltment- vramc;;os per la P•estden- 1 es par1a, y sembla que fou redacta- v1a amp.Jat detall:; del seu document
e 1 na.e10nalista que tot Car.alunya
es UVlera pnva
ao, Sl
de esa. lecna que det>e ser aplicada..
. da. imu:edim:unent despres de 1:\· J l que haVla conte~tat al gran nom•
. .
. ..
Per al proper dijous, du 5, a ~as .
al. ta. conducta de su pa- ella por cualqUJer ctra. causa o mo- plora..
lo
cuno ue<1e sunnrse en pre- tivvs lega.es, ll.Jrandose a los etec- I - L3. «Societat Cooperativa Obre- deu ~e la nit, tinu>il. lloc ll: ~'t3•~>t{~ eta del Con~ll ae _mm¡s~res 1 a un cord del consell de Ministres, mal- bre de preguntes que 11 ha.vien estat
pax:'trocm~oal a '~uno ni tampoco llJar tc.s opoltunos en mandamtento 111 ra. de tiama ~01oma c.e <O¡ueraJ& eus social de l'Ateneu Repubhca. Fede- breu canvt d 1mpress10ns, no es de- grat que l'acord no h avia estat ror- tetas pelS senyors diputats que intetanto es- jete de la pr1510n cetulat ae ~ta ca- tramet una lletra emot1va d 'aahe- ral «La Flama», carrer Sant Dom.:!- s1gnà cap ponènCia m es ¡.¡rengue malitzat pel secretari del Consell, gren la Corrus:;ló.
r
.
·
cepto cg
A • .; vu 1t oel vespre tornà a comP' tal alce""" los embar<~os y cancA s o als actes a la memòria de Lay. nec, 1, pral. <Gràcia!, una ve~Jlaa<\ cap .ltre acer~ aauest per L.nam· s.::nyor Luc1a.
·.,
su partlCipacton ru, poal10
• . N be'
. . .1
r a reumr se
d to
, -t
necro;òg1ca a la meroòr1a de l1Uus·
.,.. re~
..
'""'
•
tablecer t>8Uclone.; pen es y c1vues.
pareuter e1 cap¡,.,._ om .a davant
.
esquerr!Sta Francesc m ..... • que e1 e ma
bl'ca
te d lese la liarua que hllblel~ e1ectuaou
~
1
NOMB "' LA HA CONTES- la seccJó quarta on es trobava reun1t
aquesta tarda 1 cridar a declarar ~
- Se. s comumca que «Esquer- tre repu
.
.
.
e
CONSIDERANDO que, apar
!'mgamsme mves~i3'8dor, al qual lilUTAT DEl .:.LLA DAME NT
~sl por e:sta nuestra sentencia àe: r.. , Repubhc:ana». de P~Jalrugell, n~ Layret. Frer.dran pan. a l'esmentat senyors Nombela 1 Moreno Calvo.
lo antertormente expuesto, le.s prue·
Madrlu, ¡¡o. - A un qJ.ar& de "lS ra U...IS documents I sort! altra vegaba.s aportada.s no mdlcan de que el tl.nit1Va lo prununclamos, mlwdam~s ! dt;egat a. c.ut.a~a Narc!S <..ilira Pta· acte el:; oradors segu~nt~i J~l!;>
NOM BELA DECLARA de la tara~~, ha aban.donat, dttrant da S.:s pocs r.loments, I dlgue al perocesado D. Franclsco Largo Caba- Y tirmamos. - .Manuel Pare¿ Rod.n- qt•.~ la~ .t:pre~~·i ~ls actes ~ue. t-S Usen, Artur \luJeye~lisÏ safaur~ra6
Madrid, 30. - A Ics 4'30 de la ta:- una ~tona la reum? c.~ la Co'_ll!S.òlil nod.t.s:es que :;'h3.vla. ratihcat e.l ab,
oe I a.ssas- ~scLé::~~:l~!. I a '
ana.,rsan
I
~n,
~ero abandonar.. su donnclilo en guez, Ennque H:ot>les, Manuel Polo ceiebra;xau
1
1
Queden mntats tots els federals da han començat a entrar a la sec- 1 ~els :.!1 _el sen)'or oleha Rustaraz''·l solut en el seu escrit de deoúnc¡a.
.
tan
1 su.:esos revolu- Perez, V1cente <.;respo, Jose Lacam· SL.at ~ ~-a. 1catala.
De.nà, diumenge, al migdia tornació quana del Congres els membr•Js ~~~~an~~~eslalire~~~ó.preguntat si
Clo!n~~u~~~~ e': ningun momen- bra Brum, Jose Ant~.>mo Oneca, Ono- ¡ LA-Hu~~~\T8o¡re~na~<J;¿~o~s e~ I slmpa~ttzants.
re al e<;>~grés. per a. llegtr la meva
- No ho crec - lla contesta.
- Avm a ies 11 del mati, ~>ort!- que torm~ .l a Connssiò que ente.a
r ona de flors per tal que SigUI Ol·
r los medios adecuados, se fre Sastre Olamende.:t
to ru
1 Signar-la.
declaracJO
•
•
•
.
.r
posit.ada ~.. la tomba de Layret ho- ran de <<l!.Í P:troe;>, <..entre Rept.bh~J en la de.1unc1a tormulada pel seny
a _
d d 0 .
po
•
• , _ Democràtic Federal del cru:rer de la Numbc;a.. Als voltants de les cmc 1
,
,
t
e Jcua u
comprobó la veraclaa
AVUI TO ANARA A REU•
La. diSCUSSIÓ al Sl de la üomiSS!Ó
Al.LIBERAMENT DE L~R.GO 1 mena g~ corolaF rels Ce~ tres0 d =· DipUtació, 81, les comissiOns del de la tarda ha arr'bat al Congrés f'l
senc!a nl se sei1aló SU presencia en
tuLA. CO~!SSIO t d
q,;_erraTamb~s'hau ~~~~ut a a1~ ~·os' ra cemre 1 de la Pen~ a de Veterans 1 senyor Nombela, è1 qual una nn.ca s'ha mantrngut en tons mesura~s. Acaba N IR·lS~
CABALLERO
lugar dlstinto, y por ello se hace nel.;l t J..~u..u~n
J. a hO,Arnmz,
u...:.
¡
•
L
h
h
t
t
· t ard h a Pli;~Sa.t a declarar d~ . Arn o o ' om a p.Jgu no_.ar a gu:l la <.;onuss,ónsenyor
' "Cv· ex-com b:~ents, que port •·o:~ ran al Ce. mes
A"'·to a. 1a a.severa·
· prestar er.,...
dl ue alse
Madrid, 30. - A les dues menys Redacció una altra behJsSL.'lla
cesarlo
g
· te"
Nou els rams dc flors de;;- vant la Comiss10, cosa que fa en nes tendències, com, per exemple, la peo·odls
mentir1
purha
Busquets
Miquel
que
ona
r
ts
·d
d 1
ción del procesado, no desvutuada , .
5•
dels rad1cals que voleu de totc.s pas·
tinats a les Lom:Jes dels m :r.:rs ·ie aquests moments.
d 1<
. .
d
t
· cmc e a ta• a, un cop acomp1er
te
~
-En realitat solament hem escolLa Comissió ha requerit els taqui- sades qo.~e nÓ es circurnscngui la resni aun por los prop1o... agen s en- ~ els requisits le¡¡als, na esLat alllut!rar. '1-t ~n no.a e1s esq,¡errans e on- la. democracia c:atala~a Frances.:
grafs del Co11grés, 1 en torns de do.s pom:abtlita&, cas que n 'eXlstis, al seu tat el sen_yor Nombela. 1 he!ll acerca.rgados de la custodia Y que en el senyor L:l.rgo Cat>allero. Des de ta t rhbl, per a portar-la al Cementlo'l. Layret 1 Salvador Segui.
i cada quart d'hora van tac¡_uigra- correllg1onan senyor Moreno <.;a1vu, ¡ dat tornat a reunir-nos dema, a dos
UNS OBRERS BEN ES PE· .
aquet Japso de t~empo permanecio 1pr~~. ceHula.r ha mar~at al seu doCOI'IVO CAT011 1ES I ADHE· !!ant la declaracJO que presta el se- siiló que s'aclare1x1 perfectament ~~ ~~arts de se~ da h tarda per a
CIALS
oculto y sm relac1ón alguna. cou el m1cili en un automòbil, acompanyat
en pot e1:iottr per a tot el ?over•1 ~~~.re declalaCIÓ al senyor Moreno
nyor Nombela.
s.oNS
De Navarclés ens escriu el ciutada
exterior, cucunstancia ~ta que im· pels senyors B~jeda, Irieter, Jimé1
Al nostre judici -afegeix l'esmenAQUE LLA ORDRE MINI S- per la seva ml.ervenc10 en later.
La comissió organitzadora de l'A
R. ./:.<'. q~e l'Ajuntamen_t ete¡it p¿r
pide establecer entre qUienes ejecu- nez de Asua i daltres.
N UE NOME NA ADVO· ta• senyor-, la part fonamental
To,H IAI.
una consJde;ab1e majoria e1 me~ ue teneu Repuo:icà Francccc Layret
taren los acws de ret>e>~ón Y elyro·
....e la derunc~a té alguns punt;; oae
~ T Q 'RI l.a.lkA uO k
LAA~O CABALLERO \:S gener del 1934 va creure s Oi.Hlga~ gproarntarpàa~T~i ~-~ar{~e~~el!Lact;r!'i~oris ~1 Madrid, 30. - Com a detalls am(;(!sade el generador para estao.ecer
es necessari ac1artr, per a Ja qÚal
.
. "'. 1 • ,
t
b
¡·
J
,
a perpetuar elS noms delS glonu.;os
es~.a respoma.b1lldad de partlCipaClón
Madnd. ;;O. - 1!:1 penOOlc <Untor· cosa la comlssJO s'haura de dirJotr
catalans 1-rancesc .WJ.SCla, .lt rance:..: avinent ais anucs que vu1:::um as...s- P1i .. tons e 1a reun o ce1e ra aqu~s
OVAC iú NAT
directiva de directriz en ello·
Madrid, 30. - El senyor Largv La.yre&, Ferrer 1 Guardla l Rafal)! tir·hi que es reuniran a quarts d'en- mati per !a Comissió que enten en la maciones» vubllca una carta ael se·¡ d..<; seny<.·rs Oil Robles I Lerroux ,
. '
potser també hagin de declarar ei
nyer Miquel Çapuz que diu auú:
Ca.sanova en prova de grat1ud 1 au- ze en' punt del mati a !a Rambla ue .
Que de los hechos atrlbuidos . al
cAyer pub:lcó «lntormaciOnes» un ' capità Santiago, cap d mtorma<~Jó
El Partit Comunista cte Cataprocesado, que pudit.ran ser mdlce I Caballero, en arribar al seu domi· I mtractó pels qUI saberen triOmtar ~ C~ali~~Íeoeu Republicà de Gràcia.
de actiVJOaà delictiva en Ja prepara- cili, fou ovacionat per &!~uns grups pagaren, adhuc amb la v1da, el:. avui portara collectivament un ra- lunya pre;;ra a tots els seus ahhut:; escr;..o que na presentado a las Cor- 1 enlJa~ de . Ja Oir~c 1v General de Sec?m mell de flors al gran patub fra.•· I t slmpatltzants vulgum acudlr el diU· tes el set1or Nombeta. En este e3- 1 ¡¡c.retat, • el penodlsta senyor Cación del movumento, aparte su es- ' que ht havia formats davant de casJ. Ideals del pobll1 Tant avÍat
La. e• Es prega a tots <'ls soc1s . menge al mati a!' deu a un::t al ce- cnto se me atnbuye de lerma in- Pt·z
prengue possess la comJss 0 Je.:.r·
.
casa solidaridad rnlctat, no ha s1tio
En t.!Rctar de ~a part en la qual
p a.-~ fe:iiopafït;nts que vulguin as!•astir- mentui Nou, à retre homenatge; a exacta Y calumruosa una dete~nara tragueren fulminantment
comprobad¡¡. Y quedó sin explicar en . seva. No es r egistraren mc.dents.
hi la major puntualitat en l'hOra de les tombes dels malaguanydts llui- da rntervenc1ón en el asunto 'laya. el se~yor ~ombel~ parla duna persoi-ttda que serà del nostre estat~e tadors Francesc Layret, Salvaaor Permítame que conteste a estas tm· sonalltat dalt prest1g1 que no volia

quar~;; d'enze, el sots-secretari de la
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~~rlmany.
A I ~Ateneu Enc·lclope'd"tc Popular t·lngue' ,lloc
•I
memor1a
a
a
g"1ca
o'
necrol
•
I
ahlr Una Sesslo
.
de France Sc Layret
1

,

34 i 36. a les deu del
_·El consell directiu del Centr•!
Català d 'Esquerra del Clot ha acordat assistir aVÚi, en coBe'ctivitat.
al cementiri on reposen les despulles
del gran lluitador, vilment nssassi·
nat. i dipositar a la seva tomba un
ramell de flors com a testimoni d 'adhesió sincera de l'entitat.
El Consell directiu de l'Ateneu
R. F. d'E. ha pres l'acord d·anar avui diumenge, 1 de desem_brc•. al cementiri nou per tal de dtpo:nta.r udi~SCUrS
nes flors a la tomba del malaurat
Fr~cesc . Layret. amb motm del XV
amversa_rl del vil assassinat- en que
fou vfct~ma.
Per la present nota poden don:uhauria posat al servei de la seva t:J<>- se er assabentats i invitats tots zls
' ble causa el seu pi'Ofund sentit prac- 1 socPs i amics. Hora de sortida a les
tic, la seva enorme preparació juri- del del mati a l'estatge social, Pladica i social 1, allò que és millor, el neta, 15 i 17 (Gràcia).
profund sentit hwna de les seves
doctrines i de les seves actuacions
•
i hauria infiltrat en l'actuació deÍ.
partit hegemònic aquella Intenció so-¡·
cia! de la qual s'havia fet campió.
I avui, Francesc Layret sena el con·
•
tinuador dtrecte de l'obra del gran
patrici i aquell qui !ou el seu del.
xeble predilecte, el seu fill espmj t ual, el seu germà més preuat, aquell
que es formà sota el se uguiatge 1

Puig i Ferreter pronuncià Un brl.llant
<<Layret - digué - fou un gran tre bali ador... })

.-~r, "a en què feia quinze anys
que Francesc Layret catguè assass1nat, tingue lloc a l'Ateneu Enciclo·
pèdic Popular una solenme sessió
necrològica a homenatge a l'inobli·
dable català.
La sala d'acte.> de l'Ateneu estava
p:ena. de gom a gom en el moment
de començar 1:'. seSSió. Hi havia
nombrosos obrers.
La presidencl:~. estava composta
per Victor Colomé, president de l'Ateneu i Eduard Layret. Felip Barjau 1 tot el Comitè Pro Monument
I InstituciOns F'rancesc Yayret. com-

riat que la reacció els va assassinar.
En els moments actuals es deixa
sentir l'afecte d'aque~ta. agitació 1
ies classes obrere; de Catalunya hem
de girar els ulls cap a l'exemple i
el pensament de Layret 1 de Seguí
per tal d'assolir la unitat orgàmca
ln-.prescindible per a sortir d'un.a situac1ó de fraccionament i caotlsm_e.
En aquests moments es planteJa
la necessl~at de coordinar els estorÇOS dels d~fer~nts s~ctors socials que
veuen e~ Ja situa~io actual un perill
drl reacCió social I ?e biarbà~le, prerò
en aquesta coordinac ó d esfo ços

1

..

~~~r:::~~rde~t~esR;~!~t:~~s: ~= mest~atge, el nostre Lluís Companys,
~tp~~~a~~~Y~ifvS:r~a~az:Je~En primer lloc feu us de Ja pa- dera i el seu programa concret. Hi ~auna_ estat, parlant en un s;ntlt

~t~_e1!m;~~J¡~~tu~s~~~rr~~t~ro~bJ~
~leg~i~ i7el~.;~~g:2~~:u;t~~:;~e ~t~;l~:e~t~~:~~te)J:i~~:~te~sc~~=
. tta. Nomb!'la per tal que digués
se retiere; que espero que cfp
nes, Felip Compte i Alba.
En nom de la direcció del partit
una delegació dipositarà ramells de
flors damunt les tombes.
- El Consell executiu del Parttt
Republicà Democràtic Federal ~:;
complau a fer públic la seva adh~·
sió a l'homenatge a Francesc Layret, I aixi mateix haver pres l'ac.>rd
de fer ofrena de flors a la tomoa
del malaguanyat patrici. Es pr~ga ·~
totes les entitats del Partit d'asslS·
tir als esmentats actes.
MES ADHESIONS
El Casal Nacionalista del diStrJCtt:
IV s'adhere¡·x a l'homenatge que -~
""'
celebrarà avui a la memòria de La.vr et, i coHectivament la d1ta ent1tat
visitarà la tomba del malaurat mes
tre, aixi com la de Salvador Segut.

que a nu
este caballero de San Fernando, que I e qu1 e ~. aquesta personalitat, Ja
e3 el Sr. Nombela, pr!leba. urgente-~ ~t~~~?:a es negà a dir el senyor
.
mente lOS hechOS rea<IZados que a
L~ DESAPARICIO DE Docu.
mi me conciernen; que no acaoo de
MENTS
comprender los móv1les que nan un- I
Igualment una altra. de les parts que
pulsado a.l Sr. Nombela a mezclarme
en este asunto, aunque bien pudiera tingueren maJor amplitud en la sessió
ser al propósito mlo, conoCido de nu· !ou aquella de la denúncia. en la. qual
merosos elementos coloruales, de I d.lu el capità NoDlbela que el senyor
combatir las tenaces ge3t10nes que Lerroux, aleshores cap del Govern, e.s
realiza el sr. Nombela para conse- desentenia de les denuncies del senyor
guir de nuevo el puesto de Ins pec· Nombela I per últim la votació <1e rator de Colomas mediante la pubil· cord del Consell cle mlntstres. En aquc3 p:~rt el senyor Nombela atlrmà socación de una serie de arttculos, en
los que demostrare cuan gravemen- lemnement que hl hagué acord com
1 e '"- també e¡ue 1'ord re s1gnada pel senyor
d
· di ¡ h
te ~rJU_ c1a a Sl o para a o.":
ma el ano d~, '!lando del sen?r Nom Lerroux ~a del seu puny I lletra.
Per descomptat, el qu~ ahrmaren
bela; Y por U•tlmo, que cons;dero in·
jurioso Y calumniosa este e3Cnto en ! tots els ~putats ~e la Corrussló fou
....... ,la d?sapa1~cJó de wversos documents
de 1expedient. Aquest fet mnegable
fou compl'Ova.t diverses vegades. L'orI dre signada pel senyor Lerroux ha.
; estat arrancada de l'expedient, però,
1 malgrat tot, f¡gura la deguda const:\nc1a. al reg1stre. Tamoe ha desaparegut de l'expedient el full senctr
amb la llqu!dac10 de l'afer Tayà, feta.
·
j
el 16 de novembre.
Les declaracions del senyor Ler-

¡

!ta.

I ICat eI eonse11de Ia Ge·
VIlallonga ha mod"f.
• , deIs
neralltat governat•IVa arnb e1reangres
I
Torrents .I Jover .I la dl·m·ISSI·o' rou~¡
cedï""tes
ot.
d'ES"aIes
'

Gil Robles seran el dilluns o
el dinlarts.

raula. Victor C.:Olomé, president de ha certes forces que si bé ara po- stmbòlic, la crossa. humana que 1h.!.ul'Ateneu i membre tambe d'aquesta den anar juntes en unes d'elles han ria ajudat a caminar 1 que l'llaurla
d 'anar per raons històriques mes ajudat a anar endavant.
Com;«io· Di"""'te q e Francesc La
',j
Jo crec - acabà. dient - que el
ret b;v18. e;;Ïat ~ dels ammado~ em~a.vant qu~ les altres 1 el prolede 1 ro.teneu per la qual cosa l'Ate· tanat que té una ruta l una fita part1t que represento assolirà aquest
l'll!li considerava un deure de grati- ben concreta l ben determinada a paper de força central entorn ae Ja
tud organitzar aquesta seSEJó necro- as.oolir .no pot fer deixament ~e les qual s'aplegum tot.s aquells partits ¡'
lògica i llançar la lniciativa d'aixe- seves fmalitl!:ts ulter~ors en gracia, a ~ue vulguin portar Ja patna pels cac.·· un monument 1 mstitwr un unes necessitats minimalistes da- 1mins de progres, 51 sap mcloure en
LA SOLUCIO &II Mixtos. que s'han passat quatre meQUI GUANYA PRIMER...
premi sobre una obra social. A a- q~ests sectors que Sl bé vo.~n . arn- el seu programa tot el sentlt socml
A la Generalitat ja ban resolt la
A dos quarts de dues de la tarda, 503 sense cobrar llur nòmina.
El senyor J aumar, alcalde gestor
quest fi s'haVla. destornat. una Comis- phar 1 perd~ra': el paper h1~tonc de 1 protundament hwnà. de l'obra de
El senyor Vlla!Jonga respongué en¡,¡ clrensta, però no aiXl a l'A·
accidental. de la minoria cons!Sto· el senyor Vilallonga rebé novament
Francesc Layret.
Sló la qual començara els seus ~ democracta hberal no ~e1xen,
Tots els oradors foren lla ament rial d 'Acció Pcpular Catalana. digué els periodistes. El nou governador, que, per30nalment. ell no els hav1a juntament. Tant no esta resolta Ja
ro. de gorm_a r part orgàmca del rètreballs seguidament. .
parlant del plet Vilallvnga-C1rera, . ) semblava tan vigorós n1 dec1dit atesos, però q ~ té notícies del ca.s. crisi que el senyor Jaumar encara
, Francesc Layn•t haVla lliurat a gun cai>Jtalista en plena caducitat aplaudits tant al final del rg
. s respec- que «qui guanya. primer s'escanya com en dies anteriors. No pot dlr·se Digué que se'n parla al Consell t contmua «sacJiticant-se» essent dl'
I Ajuntament uns pressupostos de progressiVa.
tampoc que dissimulés la falta d '1m- que es farà. tot allò que pugUi és- calde . gestor mteri. D1gue. però, aA continuació parlà. Joan Puig l ti~s parlaments, com en diversos pas-I darrer».
cultura ea vista de l'abandonament
h1r a .s penodi.;tes, que ell, durant
I el senyor Jaumar ho ha endevl- petuositat amb un somnure. perquè ser.
al fet que estava so~esa. la difusió Ferreter en representació d'E. R . de sa ges.
- Demà vindrà - a.feg1 el senyor aquesta tongada . r.o es com1dera oe:1
de la cultura entre 1 estament obrer. C. Digué que volta rememorar la I Manuel Se~ 1 Moret, que tambe 1 nat. Malgrat que els senyors de la el sen yor VilS.:longa. no riu 01a1. Amb
Més endava,nt cons1derà necessària. f1gura de Francesc Layret en aquest estava anunciat a. la llwsta dels ora- Lliga ce;ebraren eufòiicament l'èxit certa recança digué als infonnadors: Vilallonga. - el senyor Bosch, sots· alcalde 1 ha d!>CJdlt donar la con-Sembla que tenim solució defi- secretan d'Obres Publiques, pa:sa, signactó que 1.1 correspon com a tal
la creació d l1l1: partit autènttcament acte en el qual havla donat aquest dors, tramete una lletra des de !<'al- I que deien haver obtingut en Ja. comvbrer. Es distmgi igualment en !a fervor popular les paraules càlides set. e~ la qual s'excusava de no poder posició del pnmer Govern Vilal!on· nitiva en l'assumpte que s'havia company 1 correlig10nar1 meu, per als ¡:: bres 1 als p~brrs de tota metasca, desenrotllada des del Parla- que des de la. presó estant havia. a.- asstSttr a l'~cte. També trametert!n I ga, resulta ara. que la influència. del:! p:antejat al Govern de Ja Generall- tal de forma:itzar el traspas d'Obres na sense distlnc1ó de part1t. Quant
r;;¡nt, des, de la tribuna 1 des O.e la dre~t Lluís Companys. M'interessa una lletra. d_excusa Oranier-Barrera de Sant Isidre ha superat la del se- tat. El senyor Escales, després de lle- Públiques a la Generalitat. Aquesta a la conngnac; ' que rep norma!nyor Cambó 1 el senyor Vilallonga gir les inform'lcions que publiqueu a el COlWJ.dara, junt amb el cap de ment, feu sab2r als periodistes que
emsa, d acusació als terroriStes que -digué- recordar la figura grisa I 1 Rafael Tasts.
en fa el que lí sembla.
la premsa m'ha vingut a. trobar a- Serve1s 1 Personal a Ull àpat.
~e:3~~af'¡elona en perpetu estat moral d'aquell home !ort 1 llummós Es reberen moltes adhesions, en- s 'ha fet enrera.
Fina:.ment un penodisla li ha de· I -No s·~.eguà l'alcalde en la sesEl senyor Vilallonga. ha deixat quest mati, i gentilment, ha posat el
tre les quals hJ. figuren les següents:
fou l'~esult_~ad aquesta cam- com un apòstol.
pan
Francesc La~'l'et ha estat a. cata.- la del Govern de la Generalitat, tra.- ctrrer aquell to que empra en pnn- càrrec a. la meva disposició. Jo li a- mana& si, a conseqtiènCle3 de Ja so- sió c!el dll:uru?
objrcte Per to~~xò ~~~è ¿ou
-No no sé, no ho ~é. Dèpèon. Jo
ret te ben guanyat Ún lloc ben d~: lw1ya un gran treballador, una ..:1e. mesa des de la. P.resó, Socors Roig In- cipi, de ~o dèixaré que ningú graeixo el gest i maigra& que est1mo llució donada al p:et de la Genera~tacat entl'e els catalans ll:l.ustres 1 ~sta o de Menendcz Pelayo, un temac10nll;l. SecCl~ catalana, un grup s~- m1mpoSt I faré el que em seru: en mo"t les condiciOns del senyer Es· tat Iu haura aut.on1a~1cament so;u. sóc un h'Jm~ disciplina:; rcc~a que
es amb veritab'e emoctó que avui da.quests. treballadors titànics que de republicans desquerra de Mont- b.1 be ... », 1 a darrera hora ha fet et cales 1 el seu valer, he cregut con- Ció tamoè a l'afer nnmicipa: 1 es no- nosaltreb sab!em n tast:~ment per
el: matcílO 1 Sl s'ha dz !er es fa:a,
menana immediatament. ~calde.
dóna sovmt la t-ern lbènca .. I po..~ roig, Aragat, Minoria d'E:!querra, A- que han volgut e!s a:tres. En aca- veníent acceptar !a renúncia.
celebrem aquest· acte.
Després de consultar amb el se-¡ El senyor VJ!a:!onga ha contestat pt-r J p r ara no e·1 se re.;. Es moit
Acte segu1t, fou concedida la pa- tota la seva enorme capacitat de gncultors del Smdicat de Moja de bar el tenmru que li donar~n. els seraula a Jorcli Arquer del B'oc Obrtr trebal_l al serve¡ dels assedegats de vilafranca, Unió Republicana Es- nyors de la nunona mumc1pal, el nyor Cirera t eis repre:;enwn ..s del que, oom ha dlt a!tres vegad.as. vo¡ I> ssible .u:: vostè.; mateixos no tnr1 Camperol, el qual digue que Fran- J~tlcla, dels dissortats, de la claSEe querra de Palafrugell, Ateneu Repu- nou govem~dor no s'ha vist amb co_r partit. hem decidit que sor.Jssm del i..'ltervemr e, meays p0ssíble e!J a- din a saber-ho.
rteraal. Allunyant--se d aQuests intel- blica Federal, de santa Coloma de de ruant.en1r la seva gallarda pos1- Govern els gestors anomenats lèc- questa qUestló, s1 be creu que tmdra Tr-Alxi el P!e es pel contracte de
cesc l;l<Yret haVla e.;tat el pruner
esoreria'?
nies que no representen cap parttt Ut.l. solució rap1da.
cap VlSlble de l'obrerisme català I ec u s. mandrosos taxats en unes Famés Centre Republicà Federal de Cló.
-s¡, pd contracte.
Amb el segon Govern Vilallonga, politic. Havien ja sortit el.s senyors
Layret havia nascut en el moment conceJ?ClOns egoístiques i egòlatres Mataró, Partit Repu,Dlica d'Esquerra
-~ per .a ft:r una pròrroga?
en què les classes obreres d'aneu ~~c~nd ~ala~ dament la caracte- de Girona Centre Catalanista d'Es- el senyor C1rera ha guanyat. a fel· ae Prat I Roviralta i ara surt el se11
se~p~r selt~n ~d;1 c~lr~~t~~~~ 1 ~~:;
del món com~nçaven a prendre la nya que~: t~nq :ctua~A~e Catalu- querra, Gennanor Barcelonina Josep na serà, ara. per arranjar l'afer de nyor Escales.
aquesta qiiestló de la manera qne
a
Per tant. la solució donada. és 18.
~fva indepen~encla per a de.senrot- celonès 1 limitenu ~t!'s le eneu Bar- Cortadelles, Centre Català d'Esquer- l'Ajuntament.
sigui més convement per a !e. cmt a t.
.
.
. .
.
Tot això és el que es dedueix de següen.l.:
~r un. pla d acció. Estudià les cau- pir.acton.s a una tri.&ta ~ s¿z~la~s- ra del D1stncte IV, Umó Socl~lista de
j Invitarem al con~urs totes !e.; enPrestdèncta. i Jtl.3flCl~ _Yllallonga,
Porrera, Casal Federal del Ouinardo, les negcciactoru. i soluc1ó qu.e na ti_n~
~., _SOCials que elll~nçaven a la llu!- glòria de rambla, va llan ar-se
tlt!-.ts b Cdr1es Ql.~ hi Vül¡;llln as1
fl
n~~· ~~r~taru:1
A:ltl gl~~~u:sa., ~~J~ 11 V~UJ
cal~a ":baa:;J~~~r r.a~l 1~~ClUSIO qòu: èsser ~llò que en la seva cl~ri\idèn- bSnllndicatèRegtO'lal de la lndliStiia F'a- gut el plet de la Generalitat.
• SlSï.ir 1 la qut. presenti millors <:<»Im
•
..
. .·
i T xtil de Catalunya Humbert matet~• ho reconeuxien els de la C:lCISme ca tl... cia de1a qt:e era Imprescindible per
i o·gamtzar
Madrid. 30. - Dl!lcllment, a no é~ser dicions per a aque!la seru
Hctm d111 .Wl pamt obrer. En una a la cla~se obrera un cabdill un I Torres, Joventut Republicana de :.a, que han seguit d.) prop, ¡es mci·¡ Ass¡sten.~na. Soc:a.~, Barbat 1 Mlraclf';
A h sortida del de.;pat.x del seEconomta. ¡ Agncultura. Sedó; Go- quo a lnt~rpoaln altn:s af~rs al .salo c:e
Lleida, Grup Olesans 1 Ol~sanes A dènc.es de tot el que h~ passat
necessitat gid.cu a Miret fa patent la un orientador un teòric i un .Órg
Ahir, a la una de la. tarda, el~ pe- venwcl6, Jover Noneil; Treball, Tor-~ !~.aslonn, podrà r:vltar·~ que la crio! mi- nyor Jaumar sat:;iem tant com quan
a- ter.eu Català Republicà de~ Sant' Pe:
•
que est.!gu1 ~~~ ~n partit obrer rútzador.
I a més del seu treball quotidià, ra de .RIUdeVltlles, Acció Catalana rlodistes. com de ~~~~ pujaren a: ret~~~b això es manté l'absoluta pa- ~~~~~a~,=~: aaJ~r~:~~rae~s:::~e~~ h¡ varem entrar. To~ el mes hav¡em
la m Inter~onat.
,•ablut qóu~ \ll'l Ajur.tam ~nt. que no t's
Lforaddor ~egeix també uns parà- del _qual vivia malament perquè no RReepubblilicàcanaAde Barcelona, Centre despatx de la PreSlaenCla ae la Ge· ntat. del> partit.; que collaboren al cÚctamen c¡u'e la ComtMló pa" rlamcntà-d
'e ecci popular. es d:sposa a conb la d .• 1
ri t. d8 f rmúl~
utono~ta d'Esquerra neralitat, per tal de saber nove~. Et Govern ¡estor de la Generalitat.
PU
~rra .s o, ruscursos pronunc~ats • 1 tema un no per a nin¡u, que necesenunc a Cedir un férve¡ ten in:;>ortant co;n
d a .a ~ No be' r ao re
Par~men. en els quaJs es denuncia SJtant ajut i no tenint mitjans tru- de Montblanc, L'Amistat Cat.alarusta senyor V!!aJonga di¡;ue als mtorma1
ei c~nuaf~ de Tresoreria 1 que fl
Qr.at J
eA s~n,;:.r Coom. : · ha
• • •
als tnstl~adors del terrorisme blanc cava a la seva porte. s·absoni • con- Republlcana de Tordera, Ateneu Po- dcrs que la seva puntualitat els po1
a, d.ues ma~ x :: calcle va éiisrr sorprés en
ce1e .
(ò~es
t 1
odista e
u
a Barce¡cma. 1 als que recolzaven centrant en s ma {eix per 'è li pular de Gracia, Un grup d'esqu~r drla fer perdre noticie.. Important.;,
la seva oc:-~ a fe <! l en aprovar-•e
lnten~l!!car
d
ec.:>rd
I
pre~
ha
1
reun.~ns
d~:
es~¡cg¡_:-<;eq~e
el
Jtf~onga
nyo~
l'a:.
a
moment
..
d'u!'l
que
vegada
tota
Í
l'actuació crlnnnal ~e Martínez A- manc.ava l'òr¡an èe rèlació q~ial rans republic::ms de .Monte:>quiu
n;do. En aquests discur.;os Layret qlue es la facultat de Caminar amb Sant Quirze de il;:¡ora. Renacimien- tre fóra reso: ta la quest:ó ¡:ianteja- ent-otl:à. ahir Yespre a. :a Ram?:a eta • s-~.~t~b:Ula.b"' parttlr •dd dilluns, la c;lebre re~ la c:nnplementàna qtie
ca amb Acció Pop·J.le.r Ca'alana. Fot amb motiu ó~ la \'cnèa d'un setma· d~•-nro •••n.• am tota n.cn.sltat le.o posa el Fn~:rupo!t a la dbpa:;1Ció
to Ara6ones, La JO\'entut Els Alm
s,encarà personalment. a Ventosa i ea _Pròpies cames, en la tasca d'
•~..s ac:.i\ltata fl!l!l a emetre diota- qe l'o::nnirn<lda \Olu~tat de.s couSi::. o- convingü• que de<pres qJ" el !'t'nyo:• tUdi 1 organització del partit es- gàvers, ASSCClaCIO d'Estudi
vambó.
, ants dEs- Vilal:onga celebr¿s una conrerèncla ~aqr~equ; a~~~n~ere1n~a~~~~e.n~~ men. pe::O el r~sultés cena la de-ap.¡- lle~. Cose:- cleh règ.:ns governatius
que querra Co .t Ce
L&)Tet CO!nc1dl amb Pi 1 Margall ~m.'1lava í que pel
rtcló dc d~termtnat document, les ra- 1 dord:~! Q•le hi fa.:-em,
la
de
repre.SClltB>"!t
tor
el
amb
<;omandament ,. • ' II,ll e ·!ltral d Oruó de Joen dtr que la classe obrera. nom" a.el qual no veta
D~¡;pres vàre;_n sentJI dlr per !a
podria ~Ur la seva missió .....::s Citat inte!Iectualm~ri~, prlou capa- Enrien.utsAl .~dmur .. tes de Catnlunya, Lllga pod~ è.onar compte de la so- venedors del qual són emparats per cerr¡ut>a aJornar1en l'acord de la. eo1 c.:\¿ a que el mes probable sub-titur.
element3 d'«Acc!én c.nàadava» or- mla8ló.
e e.... e Sara¡ossa, Partit Na- 1 .ó • , d d
'"" e matel.X
nca DlltJançant la · lè 1 ~ Salvador Segut 1
~enyor Jaumar és el senyor
de~
segona
la.
ttn.s
quo
euPQBar
!:>
Tot
man:I&>tà.
ganit7acló que. segons
.
¡¡resa, d~I poder I>Olít~o 1 nc a 1 _la el sorprengué l;at~n aquesta te~ CIO~lis..a rt-ep¡¡b:Ica d'Es:¡uea;.. Uruó uct aoor a a.
Als. poc mom~nts ambà a la Ot>- aarreram('nt el senyor Pic 1 Pon, es- meitat de la ectmr.na \1nent no quedarà' \'alls I Taberner. Els de la CEDA
L'orador fa Wla sembla econòrruc. la '1<1da, atemptat s;at que li llevà Socialista de Catalunya, AgrupaCIÓ
re~tect.c.t .,1 dl....amen que ha de presen-1 dh que no. pa$sen per un ~ltre UiL yret 1 5esru1 i diu qu nla entre tots els crtms queq • per sobre de de Mataró, Cén~re _Republicà català. nerahtat el sen:¡;or Duran I Ventosa, ta va dissolta.
El senyor Vilallonga. digué que tar-ae n I& cambra per al eeu estudi 1 gaire meny~ reaccionari 1 més cadas caps def proletariat ~t ~~~fels en aquella època tèes Pl"Omogueren de. Badalona, .SlndicatS d'Obrers A- vesm dels dlumemres. I. tlngue una
ta:anista. No s 1bem la. c:?.ra cue
és • . uns tons dra- gncultors «La Pansa.:o de sant Ce- entrevista amb el senyor Vl.allonga. procurarà 68Sa!>entar-se del que reiiOluciO
ou màt1
a.
d'
en tant que ca
1
farà el ~nyor Vall~s ¡ Pujals da·
era lonl. Centre Cat:llà. RepublicA d'Es- Per l'antesala i la. g~le~!l Gotlca. es \a ocórrer tota vegada que conc!:c
ps &.Quest Proleta- sobrecs un ~~s 1 ~teti~b·ulX'rquè
1
vant la po.ssjbUltat que el ctetrac<or
t !I t d
ò · .npoos. tat de de- querra de Cent.!llos lzqUierda Na com:>ntaH. que la so.ucJo Si!Iia fa\'O- una primera referènCia q:Je li dona , 1
fensa
~
I_¡-,
P~stoles~ pla, Que es buidaven !es Cl<?mJ Repu~~!Ca:u: ObrE'rS de la fè= rab:e a :a. C' da. pe~ t:'ll com Sl be t>l t:~ cap de Polic:a moments després !10U ras .a e presos cap a.1 més ifan del Eea (S1C) «E:ogl de CaUI
.D
t3.1unya~. arrtb[ a ~a mes alta m:lpenal de Burgos
sen>-or Cirera no o ...tema el remgres n ocorregut el fet. Afesn que L'\ llei
bnca de Là.m;¡ares El·kt-1qucs z et
N0
1 ¡:!l.:traturJ.
de !a cfutllt, ni que s:;;•¡!
· c. del ser.yor èe Prat al Govern, en serà 1crual per a totS puix que no 11
~ '
L'acte va . sabem ni podem Judicar que
ès el nom de les famoses PERJ.Es
unlca m:mera. pegovernativament.
estat.
nan
Avui
30.
PaiT'.plona,
mena
cap
de
dl;;;tinclons
les
agraden
senyor
.
el
caure
fer
obtenia
cami
d'una
m1g
en
e!e:>esc~Il3_Cól:r'J.
gran
Layret.
Francesc
a\'Ui
estat
a
.·
~aun
r&que tanta fama. tenen pels &euó
traslladats a la presó central de Bcr- rè-, que t.. la Eèva po!leió d'ara pot
sult.ats de11.nit1u.s. Venda. F'a.nnàc1es. ~ JO que el coneixia personalment, s!asme En encla 1 w:a gran entu- Escale;; que emparava la. Lliga. La a favor de ningu.
Un altre periodtsta H digué sl ha· ~oo. 45 penats més que es troba\'f'.D a:nbar-hl e! magl5trnt.. que repre\ m atreveiXo a &-.<.segura.r que hauna filar OOrr :;,bar. el pub!Jc va des- I cara. del St'r.yor Duran i Ventosa.
P::
estat al costat de Francesc Macià 1 duf4 ca ec i.ent _sense que es pro- confirmava que a I$ Lli ,:a no li ha· vi& estat visitat per un-a. Coll""..liSió co:nplint condemna al fon d;l San senta el blsbe de i& St-u d'Ur~eil :1
-Barcelona.
vi& anat tan bé com es preveia. · , d'emp!eat.s &uba.l.tems dels J urat.s Crt!Lòbal.
P accident.

Valls i Taberner,
alcalde governatiu
de Barcelona?

La C. E. D. A. fa present la seva adhesió a Cirera
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DI U MENGE, 1 DE DESEMBRE DEL 1934
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Un èxit
sense precedents?
No! Senzillament
un altre film
que presenta
l'EMPRESA

DIUMENGE, 1 DE DESEMBRE DEL 1936

EL CINEMA

\1 èXIt
i segueixen
els plens
per a
adn llrar
a

CAPITOL
garantia de selecció

~~·a na

~~getth
en la seva
genial
creació

qua'itat

<(El OCTAVO MANDAMIENTO)>
S'ESTRENARA AL SALO CA·
TALUNYA

Un drama que u:; farà
plorar..• de tant riure
MATINAL, a les 10'30
Tarda, sessió contínua
de 3'30 a 12'30
En el mateix programa:

LA NOVIA
SECRETA
per
c::tbti

WARREN WILLIAM
i BARBARA STANWICK

Una gran
realització
espectacular

Hores de projecció de

ANGELINA O EL HONOR
DE UN BRIGADIER
a les 3'30, 6, 8'20 i li

PUZA

U~PUIIIAONA

S.

lANAVtDESATAN

Pròx1moment

HLH. ll%11

LA PEL.LICULA MES ORIGINAL,
DISCUTIDA I APASSIONANT DE
L'ANY.- ES UN FILIYJ .PARAMOUN i'

PROXIMA!\-IENT

STRADIVAR~US
Des del 1 &73 al
1914 inspira emo·
tivcs hi:;tòries d'a·
mor

Una admirable comèdia
protagonitzada per un violí

I

una

d~>

les moltes belles actrius amb què compta la Paramount
SANTIAGO COSTA. - La Pau

.l}.~.': ~ro~r~rt:~a,:. seJ~cto.?.

«Tovaritch»

..
:PATHEPALAC:E\ ~ . -.

.~ E~traor:diriario? .~ ~:· ~~· ~

CINEMA CATAtUNYA
o·tMARTS ESTRENA

DE MES A MES UNA
MANlFESTAClC
SUPRE-

»

MA
)EJ PROGRES
EL ,.AYO DE PLATA

UNA PEL.LICULA D'EMOCIO
INSUPERABLE

Un alardó de tèc·

mea modnr n 1
n:.misme

dl

Són R A D I 0 ...

na,L<ralmen~!

"f?l
'V

Es heretat l' arl rea!;sta de
Pilar Muñoz?

.
UNA MENTIDA PIETOSA. QUE SERVEIX
PER A CREAR UNA JOIA INEFABLE. LA
PEL.LJCULA MES EMOCIONANT QUE HA
PRODUIT EL CINEMA ESPANYOL. SEGONS
L'OBRA DE F. GARGALLO (AUTOR DE
SOR ANGELICA). - MUSICA DEL MESTRE
F ORNES
UNA EXCLUSIVA JOSEP BALART

L'Empresa del

[J~(M" lülRL~11l~

f us

assabenta (!Ue es veu obll¡adt. a
ronovar e1 programa aotual, en ¡. ••
cxlt, per corn¡: roml&os lncludlb,l's
Avui I demà, darror&J ¡¡rojc ~~!ona UI'
~

~a

I

,,.,
Co'llr Iota o: l'rog rama

SOY

HENRY H\:LL, el protagonista de crEI J~bo humano s, gran film dels dits de opor» que aviat yeureu on un

~----------------~--~~
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1!31~ no~tres
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UN SEfWRITO, amb

1..1gero

Miquel

Això ens r.t!m preguntat en veure
actuar úaV:lnL la tambra sunura
aquesta 110i:l. so.prene.1t . lll!a del
grau actc.r Alft-1111, ID')b!idable prot.s.gom.,ta de uul.n Quint m el Amarr,au» ... fer;.,, desp. es. ~x::mu.1anL nil·
uu<.wsamem tot es •.:s c:arac~tnsu¡¡ues
del s~:J cvn:plex !e...po.).an•cnt artlS·
tlc, n<m dubtat q~e la tacultat de
Stntlr persuna.¡;es s'hcred1 rom a c<r
s¡¡ matenal o t.angible. u¡Jnr Muñoz.
prota¡o:11Sts. èe c!..a hljn de Juan Sl·
món». producc.o ua~¡o,aal 1 ilmótono num. 2, uo :.'ass!::n¡)Jll al .s::u par.: - llevaL de le.; comc.::h: nc.~,.. na·
turals us!r¡ues - smo eu la tacil!tat
de er .• ar la p~•colugia :iel tJpu!o que
11a dl' v¡ure c:avam. la cambra cmematògrutlcr En el procediment es dl·
terent, perque es •ract• d'uno dona
molt del se"le, la qual purtn al ¡eu .
..
d
d t
mb
pare la dav~ntera e 1 e a t, a
ella, la de I e.sper1t...
I _
Muf¡uz .;era una re•.el~c16 en
'La btja de Juan ~14llÓ.1ll puo .mn
re;1;lac.o es;:¡e:ada. l><!rque el seu ar!
1tsccmc es La ben 1n ovat ! eh:f: UlL pet
publlcs ¡ cr1tics. l hom la :,-ap capaç
('emular dignament. les mes preten·
s toses estrelles de aolly'll•ood ...
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En I«* Wlltlll I&UIO I I:UI'teDl i a.o.we~ ...aJ'ftl~ll pe¡ 8 J.'ào¡er l..art&a
C&s&OI&nce IWID "&118l)c)l'(lallleDt li M&1ap I tamoe per a l'llla Cf1&.
<l.J~tt- tUDb tra.nabordameu' a BueifL
W1l'
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«CAijU SAi~

MERCAT D'OCASIONS

RAPIDESA 1 tCONOMIA

~~

!

~.wtVII.I

01\Ut:l> dau

Ha::.pctoSOS. lo.I L<'•>

tos 1 Patent 1'-actCJTOal . o.:auvlS Of
carnets, d <JCUm~uto etc et.<:

tsAIW~A

.:.A~U.J Qtó!'ii4Al'IAL II:.N1' ü

:NrtJa• u.IO• UIMEt.;HU " La Olt uap ito V~ AIIIO&D5. MAl&~&
:>fi9W& VIKU VUJ~t~ca ~UDJIO 64UII01, S&ntan12er 1 WJoao
~wrnanli-1ió< tee ~.. 1211:
.&:acr~a :Jeut.a 1 ~ueaa tJida du011 >~e~
toenoJ oa.da due. eetmiUlea
::S&üt Uarlet

t'er al guanment en pocs dies de La BLENOlUtAGJA., alln com dl! tota
:;laSSt: d mtecc1o;:¡s de t'aparell gemtu-unuan. c om CIStltlS. on¡uttls. U'rt·
ta1•1uns. gota mlllt ar o maLlnaL etc cte l'home, uu1xos, metntlS uretn·
LIS etc de 1a dnna.. sobte amb t'ús delS SELLOS (JSSAM ta que el!! seus
~lectes oeneoc1eu en grau manera a les pr~meres preses per cròmques
reoele que SJgwn perque tes seves prop1e1.ats am1sept1ques comumc¡ueu a
1·m1Jia ' dcstrueJxe~ els gouococs. ta mlcc10 resulta menys trequent Uns
que timD el seu us sobte ta raC:Ucal 1 pmmpta curacro De venda: IJOO'!UH
ANUt<!o.U . ~ala !Rambla de les Flors. 14J FarmncJa de ta Creu toarmacJa rarres !Carme. 341 Farmàcia E>u.l<>l 1 OullelJ (Pelat. 56>- I<'armac 18
l:'errer 1 pnoctpaiS Fam1ac1es.

to~

a1

li

RIES
INA
UR
:\'lES
I

DE TOTfS

• 1

"

~ata

per

1 junt.
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Viatgera i hostes
habitacions airejades
Telèfon 58
MOLLERUSSA

Consell de C.:lt, 324
P¡. dt Grac1a), '.1.. 20001
LA MES SEN MUNTADA
LA Ml;.8 IMf'ORTAfon
LA MlS BfkATA

VIES Uft!PJARIES I

CLINICA GAlLEGO
MATRIU

JaUJne

1

•

Gran terrassa
a banq¡,¡ets

de

d'encarree

1 menJars

treso

Pensió Catalana

1

rbarra f c. S. en t~.

Bar Petit Miramar
cua ,.comanable pel MU petJ

Pròxima inauguració

I

Cran facilitat de pagament sense augment de
cap mena. - Edils clàssics i moderna. - la·
llers propis. - Realització de modela darrera
temporada a preu c!e c"'et

Carrer NOU Ge la Radlbla U

A MOLLERUSA

1

qu ... &O.Wc,ra ¡.o-14vra wvtc.cer~
... :eu Ulli 111 1etu.a Cltsl d1ao cu. c><•rtJCia &I t.lllcladO 11t1m
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FILL DE ROMUL BOSCH. S. en C.

-

1)1
00

VENDES A CREDIT ·

TOT D'CCASIO

Sol• a111mentem un 6 ~ a.nua.t sobre
els preua de comptat en ariieles 44
marques acredltades; com: RàClo, Foto,ra.tla, Cuines a gas, Mlqulnes d'es•
crlure, eotuts-bressol. ~Uot¡es 4e

ENCENEDORS

i

APARELLS

Casa Boldú, Call, 17

CORTS CATALANES, 414

CASA SUBIROS
VENDA I CLINICA
Hospttal, 42·1. 13651

relèton 30422

BARCELONA
paret

FOTOGRAFICS
PEIA.IGULES
FONOUHAFS

PATHE 8A8 f
OE TQTEts Mi:NES

pobera, Cinemes I Motocàmans, Blc:lcletes, Prismàtle.s,
lbtlllo¡ràtiques, etc.

QUOTA MINIMA, PESSETES 10 AL MES

Dl800ai eto

• 1:.'.
)

.

Camiseria • Corbateria

JOIES- BRILLANTS

Ferrer Batlles

TOT de VERiïABLE OCASIO
CANVI
COMPRA, VENDA

Llegiu cada dia

36, SOQUERIA, 38
L KAGLAN
(patentada.>
Gèneres de punt; al.ll.¡e.s I!' E No RO
(de garantia)

Carntsea

Carrer de Sant Pau. 6

CASA BAGUES

(prop

Estufe~,

MAc,tUINE&

OBJECTES DE PLATA

RELLOTGES

i

CINéMES

BINOCLES

PRISMATlCS

MESOS

24

A

FINS

~mies)

14UJ

fel

B AR C E L O NA

AIJAM

Preus baratissi"'s

LA

PQOOUCH O! LAEIOQATOAII

"All tl• Ol JAl" .10.0.1<. 129· fC~ Tto•' · ._.I<I\ON4

lO D*ANUNCI S PER PARAULE S
Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descon1pte

OFERTES
FAR MAClA
.10 \,1;

tr~o.r

L• Humanttat Nwn

ES DESITJA soci amb

..wu

40Ví:hlc1

cap1tal per a illlltal-lar In·
du.strla de cartona~ges,
aeotcada a capses pleLa
gables. Escriure a.
Hum¡¡nltat. Núm. 402.

;~

Ul.UJ.>l-

UOraotea re1ereue1ea ll'<lterela ve1 11 bn~1¡a u es.
cr1pt.or1 ~c.r1ure a La
Humamte t NOm >i~l

1,

Estil 1 ono¡¡r~>
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!ta. f &eUll WOOICèl t b
cnwe 11 La ttumanJUt
~Wll
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Goueu oe ¡·ou~.~
Ol ~at. 4111 .,U):! EscriU ·
37~ La

,;en~nca

OliC

pe,¡
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¡,;s.,;
vrlltuualoJA
La Humamt.c Nun. 1117
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::tuOOJuua ael
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IUUJI

ot. I.>La
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superior
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. SRTA.
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w¡¡ua COl'ren~.
64 urat
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~ ttu
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I

collooac1o

'~<!li tul t.a
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f111 . La

30 $ TOT ESïAR
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Humanttat

.JOY~ ca~.&~a.

represeu.
ta.ln. re~ldent a Palwa
C:jt&J tia art. el ea Del a
E.acñ ur e tir
prese0 La1
Soler cane~ Creu e t>u.

re-l

Up

Pa.Uxla àe Mallorc.a

Representacions

I

aentant.a pobles C&talull7a.. rela.CJonats pa~es¡a
111.::'\ure amb reter~cte&
A. • · v~~~.~-.

u.

fàbrica
RADIADORS
«PHOEBUS»

OR. BATIESTINI
m&lal ties de l'apareu dl·
¡estlu. Zat.OIIltiC, Fetae.
Ratp X. VUlaiTOOl. 8. de
6.

aaoacea eaparaen¡>811 pe1
alWl ta.!lJ&.

'a

Calcrnccló central. Ma-l
trlmonl des d e :l6 duros.

de! tabru:an~ al PúbUo.
Ronda Sant. Pere, :H

1 . l:lol at•
I:SI(IUII
tUICial Or. Llult Cuttta
l.rae.u. IlO, Pral. Consut.
c.adellae.

úR'iUliHHIN~; Vll.th.
laXO 1 C.balx. AdreceU•

uor,

Mewcl.Da
tulp

aeneru.

t,

2. a.

habltacló amb
~~?c. al carrer, preu

DOS .JO VES a dormir
T allers, ~. 2on., lra
·
ESPLENDIOA habita..
cló sol3 <1oruur a 2 IUU.Ica
o matr:mou1 i:.o<:udelleno
'
58, ler.

t

RAHSPO RT IITEI:
UIOSIII
UO!.Or& titi'CU!ee

à secretaries 1 Alo espec.
t.&Ciea. llA VIoleta de

Clavé» Cacadora 4. orll.l

PIS Llür1a, 21, molt
1101, aacensor, preu t2 du.
ros.
modern tot coruon.. Preu
2000 1)1.11. trimestre R
Metira;¡;o, 115, ler ~ úa. ·
XALET a Sa.rnà

reU: P~CA FAMILIA, ore- ,
2on x··n~?à Arato. 3;o, I
PIS 4 do.nn.ttort.s 18
· ....... r Paa6eig de 1 duros.
amb tel~ton . bany
Saot Joe.n. Vts!ble d 'l ,.
I 86Cet160r. Plaça Sagra3 1 de 8 a 10.
da Familia, 6.

l

,

Humanitat

&lllencana.
CUI.l.t

moae~a

per

li

e&p&-

Transtorm•n aual·
sevol fo&6 o ouln•
a ottroll o benzina
per usar•la amb Qu
Oil

CIUIUOWI

LLEIDA
~

VtfiG GOSSOS
llEBRERS
.;adella - Carn:r Telègraf, 9 (cost'lt
G 'U 1·
Canòdrom
nardó)

Lluma aSfAHDARh
Cre.m~0111

l.Ddustrla.i& 1 a.Jtrea apa

del c:arrm

rellll a peuou ben.
zlna 1

ll~ortJmeD\
Gran
ec ttecau vi~ Reparaclooa

MOTOR bomba Bloch

1 l/f cavall, coiTent
continu, gu¡gn. Raó : Pl. •
del Teatre, 3, 3er., Ue-

llEVADORES

CASA PHOi!BUS

Muntaner . 110, um
trtl Mallorca

tr& A.

QUIOSC a clne.ma, bon
rendiment, barat. Freaser, 118, aaba&erl&.

a terminis,
Vi8TITS
mantons de Manua. Rà~lo. Rambi& Catalunya,
oS, tiOrterta.

A BADALONA

botiga
Ur¡elx vendre
quevluree a.m.b elll6têD·
téncles per no poder
atenore.la. Sense loterRlvero,
medians. Raó;
68, .Badalona..

MOBLES per a ottc¡,.
nes I plS06 líc¡uldcm bade
ratlsslms. Consell
Cent, 240 al 244.
BONIC dormitori. Francesc Gmer, 44, porteria.
Oràcla. De 7 & 9 llit.

LLIT daurat metall, es
ven ganga. Telèt. 24157.
MI RALL provador 156
x 110 venc barat. Provença, 164, 3er., 1ra.

paraacs. 3r. Ortell. Al·
mo¡àvers. 142 (S. M.) Telèfon 53386.

- ------
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ment, lUxe des de 80
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.t.llrlc Gransdos, 17, pral.
lra. De t a 8.

SCOTTISCH Terrlera,
n oc. V11larrocl, 148.
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venc tots OIS meus luxo1106 mobles. Hambla de
CatalUllya, 77, 2on., 2na.

Oompro Clof.. DWD

111ana. llk1a ot
24 Tel ~~

u ¡urue1xeo amo el
prod uct.e vegeta.! ~ue et
veo &I ca.n~1· Botella, 4 .
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Ota..
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MOBLES 1 matalassos,
st'UbO t1a<1or, a terminis.
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~mea,

&!tres malaJtles de la

t ra.spassar ,
URQEIX
CADELLS llol)S, ea v&.
Bar, ¡¡l'lln local propt re- • nen. .Borrell, 75, botl¡a.
part .., to~ llimonada, per I
no poder-lo atendre. R:
VENC, cavall gran, bo,
Independència, 280, d'l I per a. tot, barat. Ra.6:
u.mys Vells, 6, de 10 a 1:.!
a 3.

CAS OIL

ES LLOGUEN

duro.. mo.t co.orort. :>ant
Pau, 28, ler., 2na , Jun~
Rambla.

La

MORENES, Fiatulea. Lla·

¡uea

IM),

¡a.rantldea "'e o o ~
Cortor D1 twn
Cuinat
Soldadora

.1-alma, 1. Raó: Calderertea, 8, prtmer.

LLOGUERS

DISPESES a t. e . 2:ï

a

úhtth llama .,,,.,.
u R OVALa

VENDES

ee ven la

15 PTE:S. mes. Senyo-I
ra cedeix habtt . !ndep.
a Jove obrera 60ia. GI1lRUA lURilA w"
ner i Part&gàa, 49, m .,
.auora P&rl~ 18 r ..
lra. (Bta).
1lllllll
ll.l.~nl!lca
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t'WllWila,

MA~L f i,

A

UN O 008 Joves a tot
estar, habitació blllo6 '
.
carrer Carme, 39, :!on.

Bany, t.elè!on. du~. eapl. 1
!Jat>. Búrnu, aa, lr.

Taller..

Vestits a terminis

cetonL

lèfon, aacensor. C6r&e&a
209, 3er., D., entre Mun~
tant:r 1 CBGaoova.

I Borrell, 73, 4.

amb solar a tres carrers
prop plaça Rovira, dues
11Ilies tr3.11lvla. Tracte dl·
r ecte. Raó: Marina., 379.
do 12 & 2.

CAÇADORS

t'r eus ocoooa11ca Alnla008 li de Cea,, a18 Sa.r·

HABITACIO ban7, te-

PENSIO de primer ordr" m~~-c~ruUqueo babl·
lea SQIJICII.a oe c.-.11 tort&<:•on,. ma .nmollj, CllJemata. Aaeot Cowerc.a1
t!ICc!o. a&censor, telè1on,
COI:IeiJ&t. ver a Ja Placa' excelieor.
cuina. Preu mo.
do ~caloo&. E&crture 1 •
Hu m~n1tar Num 401 •
5':~ Rambla CIUialetos,
ADO BS. Fal~n repre-

l1. dt 1.a releton
161& ~CeiiJDa

-------------

Anball

Blera Alt.&. f8 aer_ lnt

~·a.

a torre, cnle!accló central, al¡ua corrent
Bèlgica, 1:11, Junt Pl. Molina.

u"""

ue
1a

l?rucuraoor delti
l'nbun&U> t'la ae ura.

~vuca~.

BOSC DE BOLONIA

t.AbA rhMILIAti
]8 :.1 O ;$ 10\'CII " OUl'ID!J

;J~LJt:u

d.en!h t>o•nq; rcle.r.: ....:~c:
La Humamtat Nuru
lll.I~J a

&.el.

VENC cases rÜll~lques

al constructor
Muntauer, 69, E.
(Abaoa Paloma, 20)

a preu de

MI:IUI CIC&

~llllló

au.. Ullol;l
liiAl~t:lib
Çllt:ló per 4 l>t.ea Gun101

.fcft

$Uic•~LÀ

fOMAS tiORDI •LANC,

I

mee&Jh~

COMPREU LA
VOSTRA RADIO

Nóm ~.

ADVOCATS

PARTICULAR

RAMBLA DE CATA·
LUrCY A, 20, 2on., 2na ••

<crtUia • CIIJcul CiealtJa 001·
)()03.(:10 OOlltlll re1111'8Ut:ltlo
La Human1tat. Núm

Interna. l.llt&n•
ela EUsabel4. :.a 1 t. o ral
tx&wtra P! Bon $ ucces)
Vlsl ta a e li a li Econl>
tDlc.a; U1ma.rta 1 c1iellaotea. dc. e a 1

VESTitS ,. ter1Dlo1a. •

ntea setwana w~re.
ria •Pertecclona Nou dr
St. Franceac. 23. oral
~

VOli

tota pens1ó, tracte !lUlúllar. .Banya Nous1 2. pral. I
Ira. Telè!on 2'l57ò,

CUUJOl"tAI>ltl
peo&IO COa!·

.JOVE Ul:l 111 IILIYB w..wtJ

ounelae1uentf! .-Jt>

Luret, 150 (p~
raUti). Tetston 30002

SENYOR o SENYORA,

pr al

v .:al.a.Ja uer
t.¡¡¡;¡·I UJ I! fi La
••llllJ ao<l

16 PTE8.

~ran<~~SCJ

:15 àuros m~. ma¡¡nl!lca
habitació balcó e&rrcr,
sol, dut.lla, telèfon, bany,
cateraccló. Ample, 3.

i>"'N"'10 .Ju '1 11 1)\.tllo
llxl.lS oc.. ae 160 otea t.ot
Pl Macla. 18
COOlOrt

~r,..

trawce~o

~1

Pleta aee de 1;u, ptea
we.s. C1Jana óea oe 6 v~.ea
Escudluera. 6 . pra. . uruo
Ramble3 l!:&caJa M~IUIC

HOI lb IID'fl Dall c.\·
t&lll- tranoe& 1 CWiteUa

..eu~

..

lú-=a~ o>cr•~tv '" w~;o

Humamtat. Nwn

" utere~ a

Pere

t

MUDANCES
AUTO RECLAM

ARIBAU, 88, 4rt., 2a.
ba.bltaclo ba.Jo6 al carrer, bany, telè!on, ascensor, amb pensió o sense
com e. ú.n1c dispeser.

Pté:NMO • La Muno1a1•
tiot.utttu L<!b ora.J VIa~
¡era 1 DU6t.es tialllt.aCJun.s a.treJadea llanJ
tel PillO

lUti

io,' OI'ILI•LI" w~

oo~

pos~rea,

"o ' • l& "it.

PISOS A 10

tot estar o!ereu casa
Particular a 2 amie&.
217, ler., lra.,
Aragó,
Junt Balmes.

a 1'60, IN1·

Heteoi.Uleu w. J li PI&.t.&
eltglr a la ..:art.a. Vil..

&.A t/41.A .... 1 t:<-Uv "'.,
1 LJrovea a &W·

rl¡tua.la

12. Gràcia. Raó
al DÚID. 10. Bon preu,
prop Mercat 1Ve¡¡eu-lol
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C08f: M lli

ESTUFES

·rorres.

ECONOMICA pensió a

DISPESES

111 \1\11.1 UIU8lh <.U•<;IJ
118.1 a tleil<>Cl ee1J t.c1rla.J ca.
to.Jà &icrlurt~ a Ls H u·
m.mllal. Nuw 104

- . -·

Nou., oorupoatoe 011 11
1 1w:osea o aot t-acedeht
SRA, VIDUA,
habltac16 amb pensió clona. water. 1avaoo, du~
8COllÒIDl<:a.. taCUlO&
lt8,
balo6 al am·er, 1 o 2 1
l&rel¡. aacenaor 1 ~letou
rr~nes. Aribau. 91, 2on., en
eJ carrer de Plu'lS. nu.
meros :.10. ~J 1 :.lt ¡entre
e.1 de la.rraaooa t plaARIBAU, 80, 6o. 1ra.,
d 'Brnea~ \lentoa. autOo
ca
habitació baico al carrer,
bany, telMon, ascenaor. bua Uot.ra 8)
com a üllic dispo&er.

- -----

vr&<>-

1

&dm.IUI&
tlnques &J 6 ·¡. !!.sc

Gran magatzem

lra..

jiTaD8

ensenyo trucs l execució
per correspondència. Escriure & Pro!. Allbol, c.
Sant Gll, 6, bis, 1er., la.
btorcelona.

.J 'I:!.&JU~Ila IWib

rete.renCJes

de.si~Jbl'ta

*rt.,

MATRIMONI sol, cedel.x habitació, balcó al
carrer, aasole!lat, & matrimoni o dos amlcs, tot
estar. Aribau, 72, 1er., 2a

JOCS DE MANS

volaria re¡¡tu tru u arrendar. ra.rm~uth.: colleEScriure a La Hu·
ata~
manltat. fl¡um !011

tlc

- --

dru'S, H 1 16,
""-.·- ..

Prlnc. 'Places Catalunya i
corredors Plaça talt.en. Assumpte propaganda patent. 1 Ong. ~. l'lum
3653. Vergarn, 11.

I OEMAHOES

ooou

JOVE sols dormir. cor-

REPRESENTANTS

Institut Chelja
~erlt.atae
d&t&.IU•nlt
E'rot-nt IOiom• eu
copeua 1 urteu~s t,.,&l&-

orJil..

~

le.!e!OD

li:.IW.sd

tiJlt.
AM1 UòL" ..,_¡
~ · Ma W'~IU'IIU .o I~~ ..
lltacla . - ~
• dlk auc. a.. tr U&a'-11
,..:;¡; L•IIDUo&.l 1 U. 'I-'•

uu-

ua&l.....

8lNl'OR: t•et vell que
eatia u1 el t<.llltre v ~wt ue
q ueoara com a nou. ~
¡¡a.a¡.at a
l.r. J.ra.

aameuera :.

LES MILLORS
JOH~lODII

800
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Wllort aluaulea del LI·
~~~~uct•
oeu Dalmau.
..t4i) ~re lar;a I~~ 711:ili2

w•

que
OINlR vall\>
·s oer •Paoe1et.ea
MuDteiJol<>t lt>IM. W~u1·
oos ew La c....a mea 81:1ttaa l"und&d.a • 1 -

•ia iol ~r

0aló.

~

pral.

•

Diumenge, 1 dn desembre del 19ss

ld hUffidDital

earcelona-AnyJV-Número1.1'73
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A Madrid es cometé ahir un audaç atraca·
ment, del qual resultaren víctimes tres funcionaris municipals
Els gangsters s'apoderaren d'un milió i mig de pessetes de l'Ajuntament, que transportava una camioneta
procedent del Banc d'Espanya

-----==

1.

te ~els que el guarden 1 V1gilen, Paraul't.'s de consol, ni veus d'amistat,
nl mv1s consells que l'inspllin al
redrtX"ament de potser equJVocadl\
v1da ¡\·ns:mda ... Per &gafar-Jo juganc
amb uua pllot.ll. de lJ'lper, feta per
ell ma&elx, infantll distracció!, es
tancat e.n cella de càstig. Ni conte~
rències, .ni concerts, rú z-àdlo, lli
glmnàsti<l.1, nl futbol... res que re
presentl Cl.lltura espiritual o físlet•'
Sols una «banda» de música, q~
esgargamella els cafictonats»; que
es ftca pe~ i mortlft.cant en els
cervells <així tot el dia, des del ID4ti
ft.ns a fer-se fDIIe), 1 que, quan ~~~
diumenge ceje.ntta» un concert la
desgana 1 el 'tluit acullen caqué1t
slm!onlea maoa,Pres i esborronadoreo~
creades sen<se aentiment, sense ex
qulslde~a.. senl!e esplritualltltt. ~
gran distracció d 'aquests penats Só~!
els escacs; un s.aló ¡¡"ran, e.spa1Ó8,
!ret, dcstartalat, amb unes taul~
una taulers ... l, és perqnè el dir~
~ anclonadiiiSim a aque!)t joc.
Sl per la Plrecció a'lnvité:¡ a '
ments culturals de la població, ,
conferències, a funciona tc&trals, a
concerta muaict'lls; li eu l'establiment
hegués cinemll, ñctio-gramota,
1 hl
I iimnà.<;tlca 1 concerts reoc¡;reatlua compatiblu nmb les rfgldes normes ea.
tablertes; blllar, ela mat~·ixos escae"
tn.ulers de dames, etc., etc..., la uu.;
ta 1 avorrida v1<1a, paràsSta, sedentària, ~lcna de rancors 1 adis, i fins
aberrac¡ons illJIOSl)ltadcs J repug.
I r.ants, no enquadraria en ~ilo trist&
1
con<lició d'aquests éssers <nssortats,
Un viure més ¡rat, de més amplis
horttzona per a la una;ínacl6 dc
1 contingut humà t oocial ben disbnt,
c1'educa.ci6 eaplritual i tísica, q,sst<lua,
perenne, ordenada, transformar¡¡¡
El Negus parla davant el mloròfon al seu pa lau a Nova York. A la seva esquerra hi ha Mr• .1. l s~l, de la l'eatruetura. i con.tt;uració espiritllll
cl'aquests homes cegant els VlliLl'IUt~a
CohliJlbia Broadoastlng Companj d'Amè , loa
d'aquest.s nomes tapiant els pa8S08
(Foto. Key~tone)
que forçosament els ba de condUir
E (quan novament s'enfrontin amb- la.
!!!l.~~----:a-~-- ~~!!I!!!!!'~~IIII!!IIII!I-111!'!!!!!!!!1!!!'!'!1111111111'!"1!!!!!1--'-!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!'!-!!!CE!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'
societat qut alxi ela tractà), a lt. re1
' reforçada, llan<:ar_à tti&liament mol· Incidència en el delicte; sens dubte.
t~ tones d'expl~u.s damunt les po- ""rtat a cap, amb més "e"~Dment,
1
.
,
• ~···
blac1ons arr.canew pero els reconel· .-xements aeris dels invasors acusen amb ~ú. crueltat, amb més rancor...
la pre:,enc1a de g1·ans contingent¡ dJ perque 1 «aprenantatge» durant el
forces abissinies que es dingeixen a seu estranyament, fou cursat amb
reunir-se a. les muntanyes d'Amoa impunitat, degut a l'abandonament
1 Alagi; S"gurament són les tropes del
en qu6 el tingueren, el! que s·~
j ministre de la. guerra, Muluquet.'\,1 oblidat d 'un& greu responsabilitat
"'
que e;:;tablertes prop de Chelicat humana i de justicia. social, per afer·
tracta, an cn,po..o.ar-se a la. gran ofen- ra.r-ae tossudament o rutinàriamtnl
a J'e~ tultlC'I!I i atavismes d'un regla.
siva dels feixis~ al Tlgré.
Hem de repetll una vegada més: ment fora de temps.
M. MORALES
avançaments it.lians del mariscal
Badoglio a gran ve!ocitat I a. recolllr aO!ans d'un me:; la veritable derDes de Tortosa
rota. ..1 temps!
Re!>'ten pocs prosos polítics en ..
questa. presó. Els que hi ba són Vl·
<Prohibida la reproducció)
sitndis..~ms per les oeves fanúlles 1
innombtal>lea amics que tan tot el
que pod'e n per alleujar llur situació.
De eot.'larques arriben continues
mostres d 'afecte 1 companyonia.
Cll.l destacar el gellt del director
de «El Pueblo», senyor Campos Ferré
que destina. als presos els beneftcls
de l'edic.ló del seu Interessant reportn.tge «El 6 d'octubre a les comarques-..
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CARTA

Ml l 'TAR 0 ABJSSINIA

•
' 'IQ
No hi ha cap du te: lta
,
,
es e pa1s agressor

El règim del penal
de Cartagena

«La FalÇ» ba. tramès ela seg!lents
telegrames:
«Liuls Companya. Puerto Santa
Maria. En prendJ:e possessió nova
Conlis.sló Permanent «La P'Jt)Ç» us
sa.luda a vos i v011tres COIYJpan.ys.
ArectuOS&ment, Tarradelles, l'rea.
dent.»
«Ventura GaS&OL Penal Canagf'nL Nova Comissió Permanent eLa
Fai~» us tramet una salutació afee~uosa a vós 1 vostres comP\'lnY'At.entamrnt, Tarradelles, prestdent.J
-Un grup de dones d'Esq~erra
del distncte VIU ha. cursat el L\tguent efusiu comUnicat a Puerto
sant" Maria: cA la veu del Presiclent de la nostra. Catalunya .,cu·
dim a complir er nostre deure. l.a
vostra. persona és Uw1y, però la '~()f'
tra. è.nlma és ae1 amb nosaltrev
Baroelona, 3o-ll-35.»

Cartarena, .._ (del nostre correspotlSllU .-La CS.SUD.lltat, ens na deparat un moment de taba amb un
dels reclosos; I en amè diàleg hem
tQnaumlt 1• mitj&, bora. de locut.ori,
fins que l'advertiment del vigilant
donà per acabada l'entrevista.
Ja en el recolliment del meditar
ser.í I repoaat, hem procurat ordenar
les idees, els pensaments, per a d<>nar-les forma: I perquè la realitat, cutran~ ulls a cunt.re, es deturi
en el cor de la. gent i dels ¡over·
nants que admlnlstren la Justlcta
en nom d'aquesta gent. a veure si,
sor¡elx lluminosa la condemnaet6, i
a.mb eUa, mesures o dísposlc.ion&.
eru:aninadBS a ev1tar els mala tractes, la v1da de misèries i corrupcloM,
el règim nbiurd 1 lntolera.ble a. què
EL 47 PER CENT ES OEDI·
se'ls l!Otmet.
CAT A NECESSITATS Dl
En el Penal de Cartagena, en les
GUERRA
lmrades o dorm1toru, és tal l'enT~uJo, 30. - El Govern ha ap!!>:
Ielx¡¡.ment I la promiscwtat, qut, vr.t e¡s Pressupostos, dels quals l.o:le
uns centímetres separen ela llits dw milions de tens. o s.iglà un 47 ~r
reclosos. 1 uneu:en el lladre amb ras- 100 són destlnnts a les necesstt&ts de
aaa&i vul¡ar, 1 e."l aquests, amb el guerra i marma. augment que au·
que va matar per venjar la sev• posa, respectivament. un 17 1 un 11
honra ultratjada o aquell¡ que per per 100 sobre els crèdits que per J
les ~eves Idees ~ur~uen la condemna dltr.s necesslt3ts destinava el Pretimposada per 1 e¡01sme d'una socie- supos~ actualment en vl.¡or.
tat més lllrada. als vincles de la seva
comoditat. alegre v1ure i intranSl.gèncla, que dóna pas a altres mit.· A
jans socials, més humans. més perFrança augmenten
fectes més en hannon!a amb els
sense feina
temps de renovació perquè dl!currelx
Parfs 30 - S'ha publicat l'~·
l'hora històrica present.
El penat, en les hores de distrac- dist.lca 'setÚlanal aobre !'!!tur forçóS
ció o repòs, quan lliure de les tas- , a l'rança. 1 seg~ns 1& qu!U eJ niU~
ques ordin~rles acude.lt rJ pa.1. .:u "' d~ parats \nscr1~5 f,.S., ..~~~~~~uyell
11 2 8
~ · ~~;c~at si'.t'i6 al temer.l.
el fof'\'at soliloqtu que sosté, ha ~·a- ~
rerrar·se per força a la l~ca des- 8 ~e s¡¡;ui que c;n la setm&n!l d&l·
capar d'aquella «mort en ndu. No rera el numero de parat era de
s'anota un augment do
hi ba distracció per a les ~~es ml· mil
sèries pen.nnes, no troba en el t.re.(; mil 766 obrers sense fema.

El JAPO TEUN PRESSUPOST.
DE 1.059 MIUONS DEtENS
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ta bé s'hi troben bell l paisatges. Però aquest que velem en la fotografia, a la vora dol riu Gas,
de m&l reoord per ala Italiana. HI for.n muta a treta 1 ela foren MI4Mdl3 moltes balliN
<Foto. O. G. P.)
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