EL TEMPS. - A catalunya& plou per la Vall de Núria I el cel
apuelx, en ger eral, cobert per tot el pals, I amb bOires pel Pla de
VIc. Els v.::tlli sén forts de l'Oest per les costes de Tarragona I flul·
xos o en calma ¡:er la resta.
Durant les darreres 24 hores es registraren algunes pluges de
poca Importància per les muntanyes plrenenques. - TemperatuN!s
extremes: Màxima, 21 graus a Tortosa; mfnlma, 3 graus a l'Estangento.
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LA SITUACIO POLIT ICA ·1 L AFER TA YA

metrà avui dictamen la Comissió dels 21?
'
5 estima que cal acabar ra1

pidament amb aquest as1
sum pte, per plante¡ar d una
vegada el problema polític
Moreno calvo en arribar al congrés per a prestar declaració davant de la com issió parlamentària, és vol•
tat per algu~ 5 periodistes. L'atenc Ió del pal! està f ixada aquests d ies en la depuració de responsabilitats
en l'ass umpte de la denúncia del senyor Nombela

Ja ha aparegut l'ordre de pagament sig·
nada per lerroux. la tenia Moreno Calvo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<~F~o;to~s.~c;a~;;là~.>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

L'homenatge de luis antena
El factor catal a en de Ta pia a layret CATALUNYA I VALENC~A

la nova Espanya
per GABRIEL ALOMAR
Ens plau de reproduir a continuact6 un fragment integre del gran
discurs pronunciat diumenge fi va.
lèncta, en l'acte a la memòria de
Lluis de Sirval, pel gran català dl'
MaUorca i illustre collaborador tie
LA HUMANITAT, Gabriel Alomar·
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Permeteu-me oue abans de tot us
. parli amb la llengua que ens és comuna, perquè aix1 les nostres efusions aniran de cor a cor amb mtss
viva familiaritat. Vinc a portar-vos
la salutació fraternal de Mallorca..
on un estol d'esperits generosos vi
bra amb vosaltres per la Justícia 1
per al res~bliment d'aquelles essències republicanes en les quals
València té una tradició tan gra.'l
i tan heroica.
Perquè València, en totes les llul ·
tes que mantingueren encesa la flama republicana durant la monc~r
qula, no coneix superioritat per pa.t
de cap altre lloc d'Espanya. València ha sabut sempre conservar -se
fidel a la seva representació do gran ciutat, això és, cervell de la pàtria.
1 aixl com ha estat sempre, aixi esperem que també ho sigui en aquesta diarl.a heroica 1 victoriosa que s'acosta, en la qual rescatarem la R~
pública captiva dc les mans dels seus enemics.
I em p!au dirvos-ho amb la vostra llengua, en aquesta llengua que jo,
mallorqi.U, anomenaré amb el seu veri~ble nom; 1 no li diré ja, com ~:s
deia en un temps, amb ignorant pedanteria, llengua llemosina, que és
una designació absul'da; ni llengua mallorquina, ni llengua calenciana,
el qual, amb aires de voler exalçar-la, la redueix a termes provincians 1
dialectal¡¡ Sinó que 11 diré plenament llengua catalana, perquè aixl nosaltres, valencians i mallorquins, assumim tam!lé el dret a incorporar-nos
a la piex;itud dels dominis d'aquest Idioma gloriós, que arribà per totes
les terre~ mediterrànies, fins a les fonts mateixes de la cultura clàssica,
fins a Atenes 1 Constantinoble, com es conta meravellosament en el vostre IITirant lo Blanc». Llengua ca~lana, la de València 1 Mallorca, com
és llengua castellana la d'Andalusia 1 d'Aragó, la d'Extremadura 1 Múrcia, .ser•!'e que cap d'aquestes regions es consideri per això rebaixada. Com
es diu llengua castellana la de tota l'Amèrica espanyola, sense que cap
de les Nacions que la parlen i l'engrandeixen es considerin postergades.
Com es diu llengua anglesa la d'aquesta gran Nació que són els Estats
Units d'Amèrica
Jo sé que la nova generac1ó valenciana ho entén aixi mateix. Aquest
idioma representa per a València l'herència vivent de la seva grandesa.
Perquè precisament en els dies en què Catalunya arribava a la seva mes
alta cultura, al seu major esplendiment espiritual, al segle XV, aleshor.>s
no era Barcelona la veritable Capi~! de Catalunya. Era València, aquella València que havia portat a les majors formes de perfecció Ja lírica
d'Auziàs March i Jordi de Sant Jordi, la novel:la de Martorell i Gualba,
el sentit d'harmonia entre Ja bellesa i l'empori mercantil en aquell gòtic
c!vU de la Llotja, que com un<1 imatge dins d'Un mirall, té a la ribera de
Mallorca, la seva gentillssima geonana.
Permeteu, doncs, que en nom d'aquesta fraternitat mediterrània confirmada també per la presència dels meus amics Sanlaló i Nin ~n els
•
®~
. encama dignissimament Catalunya refermi aqui en aques~ hora
'
•
.
1
~~llicati
va, a ~>ersonahtat integra ben liberal 1 ben republicana del
'
'.
fact<Jr català dc la nova Espanya digna
! forta que ara anem a reconqucrir.

Pere Coromines a 1Ateneu Obrer
d1 Esquerra del Districte Vr•e
1

Demà, dijous, d ia 5, a les d eu d e la n it l' ex-conseI
lcr_, sen>;or Pe re C o romines, m embre de la C • . . , Ex
eomtSSIO
.
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Tema:

"PERQUE VOLEM GOVERNAR
ELS HOMES D'ESQUERRA"

Madrid, 3.-A dos quarts de dotba quedat reunida a la
Secció quarta del Congrés la Comissió parlamentària nomenada per
Manca de justícia. ¿Per qu~ a investigar els fets que es denun·
quan ht. ha un j et de sang al cien en l'escrit presen~t a les Corts
carrer la gent s'espant a i es lliu- pel senyor Nombela.

Amb motiu de la commemoració de l'aniversari de la mort de l.AI.yret,
el nostre direct<lr ha rebut la següent carta, interessantissima del ¡ran
poeta Lluis de Tapia. Heus-la integrament ac1:
«Señor Don José Maria Massip, Barcelona.
Mi querido amigo: no qulero dejar en olvido la triste fecha del an1versarlo de la maerte del hombre liberal y bueno que se llamó l.AI.yret.
Envio a su memoria mi mò.s encendido recuerdo y a ser poslble enviaria
tamblén las encendidas flores que en mis mejillas va pintando la vergüenza de vlvir dlas como los actuales... Acaso la muerte dió a Layret el
dulce consuelo de no llegar a vivirlos ... ¡Ay, de nuestra República! ...
Con un abrazo cordial
LUIS DE 'l'APIA
Madrld-1-Dlciembre-35.»

PENALS I PRESONS

En molts telegrames es dóna
compte al senyor Companys
d'haver-se acomplert el seu
prec d'homenatjar Layret

r a l a via pública als veritables
amos, al bandidatge? Perqu~ la
gent no té la garantia d'una acció posterior rà.pida i enèrgica que
r epresenti la tutela í la defensa
que l'Estat deu als ciutadans. La
màquina dels Tribunals funciona
lenta JUbjecta a tràmits de nyigutnyogui t. entorpiments curialescos.
La justfcla no acompanya l'autoritat ni l'acció social. Incúria i
passivitat...
Això ho d~iem nosaltres a totes
hores en el primer bienni f les
gents ponderades i la Lliga, ens
deie1~ irresponsables. cNo es pot
atacar la Justícia -deien- des
de llocs de Gcwern».
I bé. El que hem copiat és de
Ya l'òrgan nocturn de la Ceda.
¿Qu~ diuen ara tots aquells senyor s, inclosa L liga catalana?

•••

«Lo màs grave-continuem copiant àe Ya- a nuestro juicio, es

el s!ntoma l'evelador de un ambl.ente de descomposición social,
de falta de energia, de ausencla
de just!cla».

I pensar que deien -des de l'oposició- que ells ho redreçarien
tot/ ¿E& que potser volen ara ren.
tar-se les mans davant de tot el
desgavell fent editorials estil del
que .:optem?
Qui mana ara? ¿On és l'ordre,
la ;iustfcia... i la llibertat?

•••

ze del maU

NOMBELA DECLARA UNA
HORA I MIT.JA

En primer lloc ha passat a decla·
rar l'ex-secretari ¡eneral de Colònies senyor Castro. La comparescén·
ela d'aquest senyor davant la Comissió ha durat prop d'una hora i
en sortir ha dit als periodistes que
si els membres de la Comissió vo·
lien dir quelcom del que ell havia
manifes~t, que ho fessin, però que
ell té el propòsit de no fer cap manifestació 1 mantenir el més rigorós secret de la declaració pr~da.
EL QUE DIU R. SANC HEZ
GUE RRA

DI U QUE NO H O VA DIR

Després ha declarat el diputat el$
la CEDA senyor Rojo Marcos. el
qual també ba estat breu 1 a preguntes dels informadors ba dlt que
haVia desmentit categòricament la
frase atribuïda pel senyor Nombela al ministre de la Guerra. Jo no
puc dir -ha afegit- que el senyor
Gil Robles hagi dit o no aquelles
paraules; el que asseguro és que a.
ml no me les va dlr 1, per tant, no
ve.lg poder transmetre-les al senyor
Nombela.
En acabar de declarar el senyor
Rojo, la Comissió prengué un bre¡¡
descans per tal d'esperar que arrlbessin els altres senyors citats. E13
periodistes han tingut ocasió de parlar amb els vocals senyors O'Shea 1
Marial, els quals expressaren llur
opinió que demà. mateix pugui haver
dictamen.
UN QUE NO CONCRETA

En acabar la seva declaració. er
Madrid, 3. - Després de la una senyor Manzaneque digué que no
ha arribat al Congrés el secretari creia prudent donar cap referència
general de la Presidència de la Re- d'ella.
pública, el qual ha dit als InformaSembla, però, que en la seva dedors:
claració ha fet un elogi de l'acttla-En una nota que he enviat a ció del senyor Nombela al front dc
la Premsa ! que part d'aquesta pu- ltA. inspecció de Colònies. Sembla 119..blica, s'ha oblidat consignar un de- ver man!fes~t als vocals que conm
detall que té gran interès. El meu l'assumpte solament per referències
germà parlà per telèfon amb el i ha al:ludit aixi mateix a les gessots-secretari de la Presidència
féu al
aquest U indicà que pod1a posar-se tions que el senyor Nombela
manen carni, puix que encara que el Congrés 1 a la conversa queMar•os
tingué amb el senyor Rojo
nomenament no estava estès, el re- que
el declarant presencià.
bria en arribar a València. D'aques·
El senyor Manzaneque ha mantta conversa se'n fa referència en
una carta dirigida pel meu germà !estat davant la Comissió que no poLluls a don Alejandro Lerroux. Per 1 dia preciSar, puix que han transIes manifestactons del senyor Mo- corregut ja cinc mesos, s1 Ja fr«Se
reno Calvo fou pel que el meu ger-I que hom diu pronunciada pel senyor
mà es posà. en carni cap a Guinea, Gil Robles fou un pensament à 'a1 sofri els consegüents perjudicis quest que tra.smetla al senyor Rvjo
morals 1 materials en no confirmar- Marcos o, al contrari, responia a un
criteri del propi senyor Marcos.
se el nomenament.

Per lAI. Veu s'han assabentat els
ciutadan.s que un mateix elector
pot treure diversos Carnets. Com
s'explica això?
Pel que es veu el Carnet només
garanteh l'autenticitat del rostre
de l'eltcor, però, ¿qui identifica
el nom i cognoms?
SAMPER A LA COMISSIO
Vegi's per on tot volent depurar
TAYA DESITJA DECLARAR
Poc despres passà a declara!' e1
el sutragi ens tTobem que ara
Poc després arribà el senyor Tayà.
serà molt més fàcil -amb el senyor Samper, el qual romangué
poc temps a la secció quarta 1 en Trameté encàrrec al senyor Fuentes
camet- el votar en fals.

Puerto de Santa Maria, S. - Són tot Ca~lunya la iniciativa de porinnombrables els telegrames que re- tar flors a la tomba d'aquell gran
ben els ex-<:<>nsellers. Proves inequ1- ca~ll. que es digué Layret. Entre
voques d'adhesió 1 record s'amunte- les .noltes que fóra llarguíssim l'enuguen damunt la taula d'aquells que merar destaquem les d'«Ateneu Rees troben empresonats per la causa publicà». «Unió de Rabassaires» 1 de
de la Llibertat.
molts centres 1 estaments obrers,
Darrerament s'han rebut els se- grup., republicans d'Esquerra, agrugüents:
pacions esportives 1 diferents asso-«Nom Centre Federal Català ciacions.
•••
trametem adhesió entusiasta.-Far-De «Pàtria Nova» s'he. rebut el
¿Quins documents s'han exigit
telegrama següent:
rés, Comas».
cordiallssim
als solUcitants del Carnet electo-«Junta Grup Feminal Casal Es- «Lluís Companys. - En retre horal?
¡St que fóra ben xocant que
querra. Guinardó saluden President 1 menatge e Layret que coincideix amb
amb l'ànim de fer reeixir la innoconsellers desitjant veure-us aviat la vostra deportació, fem vots pervact6 s'hagués donat el dret de
als vostres llocs».
què ben aviat us reintegre•t tots a.
al primer i1~documentat que
-«Lluis Companys. Reunits Pri- les vostres activitats politiques.»
! votar
s'ha presentat "11 qualsevol «Chumera Assemblea Joventut Republirrería.»t
cana Esquerra Girona us trametem
(Passa a. la pàgina 7)
PER LA SUSPENSIO D'UN
ferma adhesió 1 cordial salutació exACTE
tensiva als consellers. Fon~lva, preHa estat rebt.t un telegrama del
sident.•
Clot»
-«Reunits grup «Republicà Fra- «Centre Català. d'Esquerra del de
la
ternal Aut<lnom1sta» trametem adhe· en el qual es dóna compte
suspensió de l'acte qua s'es~va :esió fervorosa. - La Junta.»
lebrant, en aquests termes: «Suspès
-«Comphmentant l'acord pres per a.cte memòria Layret amb oradors
unanimitat, aquesta Joventut Fo- Galés, Pujol i ~ ont, presidint Eduard
ment Nacionalista Republicà de l.AI.yret. Públic entusiasta victorejà
Reus liS trametem la nostra adhesió Companys. Us renovem adhesió ferentusiasta».
ma. - Ubach, president, Llaveri::.s,
-«Centre d'Esquerra Republicana secretar!.»
d'Amposta saluda el President i llegitlms representants de la terra catalana i dels ideals de Llibertat 1
Justícia».
De Manresa s'ha rebut un e.xpressiu telegrwna que signa el prestigiós
En l'artic:e de Gabriel Alomar
ex-alcalde popular Sr. Marcet. Diu
l'aniversari de l'assassinat de
En
així: fEl Centre d'Esquerra de Manresa en reobrir l'estatge us dóna la Layret publicat en la nostra ed1Cló
s.:guretat d'una època de treball In· del dissabte últim varen passar per
tens per a le. reconquista dels ideals. alt algunes errades importants que
ens cal rectificar.
-:Marcet.»
-«Militants districte Vllè, referAlxi en la primera columna, diu
men adhesió amb motiu de l'aniver- cruel i nobicida malvestc.t, en compsari de l'assassinat del gran Layret. tes de cr-•el i urbicida malvestat.
-Serra, Perall, Villalta, Saltó, EsteDesprés diu que aquest crim reve, ;ans».

sortir digué als periodistes:
-La meva Intervenció ha estat
indirecta en l'afer. Està liinltada a
la des!gnac1ó dels senyors Nombela
Castro 1 Manzaneque. També valg
tenir participació en el debat parlamentari en el qual el dia 26 de
juliol féu la seva interpellació el
senyor Cano López. Sobre t<lt això
he declarat davant la Comissió.

Pila i expressà el seu desig de comparèixer davant la ComisSió, 1 digué als Informadors que tenia un
gran desig de declarar davant de
l'organisme parlamentari.
Em volen complicar en aquest II.S·
sumpte. Jo el que vull és defensar
els meus mteressos legitimB 1 ta
(Passa a la pàgina 7)

EL PARTIT RADICAL

Fe d'errades

-«LlUíS Companys. - Nova Junta
Avenç Obrer Català de Sant Andreu
us saluda afectuosament i us prega
fer .:xtensiva nostra cord.lalitat als
altres consellers. - Joan Cordomf,
president.»

mouria en la de qualsevol gopcrnant
una... acusació. En comptes de remouria en la consci~ncia. d'algun governant...

DespréS diu: la recercada nocturnitat d'aquest coix autoritari; en
autoritari.
EL RECORD DE LAYRET comptes d'aquest crim
En la columna t.ercera, diu: d'una
El senyor CQmpanys ha rebut.
nombrosos comunicat.... !ent.-li pre- mort que havUt estat, en comptes
sent la simpat.la amb què acull d'hauria estat.

============~~~==
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LA COMISSIO REEMPREN
LA TASCA

-

«Anem a ~guantar la segona onada l a

<per Bartoll>

numer.o ha estat visat per· la censura

la humanitat

2

DI MECR ES, 4 DE DESE MBRE DEL ._
1

TEATRES

VARIETATS

TEATR E

GRAN TEATREDEL LICEU
Demà primera. dels dlvoa artlstes GlNA CIGNA - GALLlANO MASINI amb l'òpera AIDA.
Dissabte. 1ra. de la genial artista:

AQUESTA NIT, AUS lO
Palau Música Catalana
e l oblebre pianista

RUB INS TEIN

Teiko Kiwa

amb l'òpera

MADAME BUTIERFLY
Queda obert l'abonament especial a FESTIVALS W'AGNEH MOZART - SMETANA - DVORAK

Els nostres músics treballen u coMEDIA<<ELPENJAT»Es

PRINCIPAL PALACE
del Teatre. 4, Tel. 11882
Gran CompanYia dramatica de la
cenial actr1u Margarita Xirgu
Pla~a

Avui, tarda, a les 5'15. Nit,
a lea 10'15. Sorollós éxit de la
tragècUa en set quadros cUvldlts
en tres actes en prosa l en vers,
orl¡lnal de F. Garcia Lorca:
BODAS DE SANGRE
¡entat creació de Margarida XirDemà, cUJous, tarda, a les 5'15:
BODAS DE SANGRE
per Marcarida Xirgu. - N1T, e.
les 10'15. El gran êxit:
BODAS DE SANGRE
Properament, ESTRENA de DOfiA ROSIYA LA SOLYERA O EL
LCNGUA.JE DE LA~ F LORES, de
Fredeno Garcia Lorca.

TEATRE BARCELONA
Comp:~nyla

de CARME DIAZ

Avul, tarda, a les 5'15:

MORENA

CLARA

grandiosa creació de Carme Diaz
Nit a les 10'15, reposició de
l'obra dels Quintero:

LA

RISA

Aviat: Ml HERMANA CONCHA,
de Quintero I Guillén.

GRAN TEATRE ESPANYOl

ENRIC DAÑIEL

Jo sempre he treballat. I molt.
Hom diu que no hi ha obres i que
aquest ès el motiu de la crisi teatral.
Jo crec que no hi ha crisi n1 manquen obres; el que no hi ha són empresaris de solvènc-1a moral ni material, ni amb prou capacitat per a
fer una selecció de les obres. Fa
tristesa pensar amb el> èxits que dor
men al fons de:S calaixos de les empreses per culpa de la incompetén-~
cia dels homes que avui detenten
els teatres de Barcelona! Es llarga

Diuen d'Amsterdam que durant la.
representació de l'obra uEl penjat»
original de l'autor finlandès Lagerqui>t, es produïren nombro¡¡os incidents per no estar conforme el públic amb les tendències de l'esmentada producció escènica.
Hagué d'intervenir la policia.. Un
dels agents, segurament per error,
apallissà al major Bosswijk, superintendent militar d'Amsterdam, el
qual, despré3 d'haver estat auxiliat,
protestà enèrgicament de l'atropella.
ment.

ELS
EL

AMBIENT

TEATRE POLIORAMA
Companyia de M. Fl:RNANDA
LAORON DE GUEVARA

S OLA

COMIC

PALAU DE LA
REVISTA
Companyia dirigida
per .Josep Santpere
MAPY

ff>

Tarda, a les 5'30

Manos arriba
Nit, a lea 10'15:

MORENO
l.iapy CORTES
Tereseta MORENO
Isabeleta NA.JERA
Elva ROY
TRIO ZIGAtH
SPASSOWI
SANTPERE
LEON
AlARES

_________

._

ROY

38 belllsslmcs &Iris

AVUI, a les 5'30
mA a les 5'30:

10'15 l de-

¡ CANALLITA MIO!
per
PAULINA
SlNGERMAN.
Guerra al mal humor! Tres hores d 'optimisme! Ale¡;ria per a
un mes! Rtalla per a un any l Demà, nit. ESTRENA de la comèdia en 3 actes, de Darthés I
Damel: UN BEBE DE PARIS.

TEAT RE NOU
GRAN COMPANYIA LIRICA
DIVO bartton PAU HERTOGS
Avui, dlmecre.s, a les 4'30. Butaques 2 ptes. !er.: lA CANClON DEL OESIERTO. - 2on.:
LOS FAROLES. NIT, a les
10'15. ~er.: LOS FAROLES • 2on.:

La deL mano jo oe rosas

Demà, dljou~. tnrd11: lOS FAROLES - lA CANCION CEL OLVIDO
MOLINOS DE VIENTO NIT:
Em1h
Vendrell:
DONA ·
FRANCISQUITA.

A P O L- L O·
Companyia lfrico • Andalusa d'A.
Alcori u, del Teatre Ideal, de
Madrid
'
Divendres, 6. DEBUT 1 ESTRENA de la ma&nlfica obra en 3
actes I 6 quudrCkl :

Una estrella i un lucero

Principals h t•'rpr.:ts DIVOS DE
L'ART

A:~DALUS:

Estrellita
C:~stro. Ní fto de Utrera.
Pena
(CIU). Nino Sab1cas. Més de 200
representacrons. ol millor i mes
complet Conjunt Artlstic.
LA
BU'l'ACA .lilES CARA, 4 ptes. CIRCULARS A 2 pt.es
GENERAL 1 pta..

BANJO- MIKE
and hla Cotton Club Bant
Exh.lblcló de claqué per 1'1DI.
m1table ballar! M 1 K 1.

FRONTO NOVETATS

Frontó Principal Palace
Avui, dimecres, tarda.: EOOZ.
CUE - MAGUREGU! contra R&
CALDE - RAMOS. Nit: ANDRINUA - UGARTEOBEA.
contra
JUARISTI • CELAYA.

ES~€:¡;A·c~~~

PRODUCTES VILÀ S
ELS MILLORS OLIS ELS VEN AQUESTA CASA

MENDIZABAL, 2

BARCELONA

TELEFON 13304

!PriR

TEATRES

TELONS CURl S
NINGU NO VOL LA CULPA,
PERO NOEALTRES LA DONEM A TOTS
Tots els elements que interoenen
en el teatre són acusats d'ésser els
causants de l'actual crisi de l'espectacle. L'empresari acus.t l'autor; l'au..
tor, l'empresari; l'actor, al públic f
aquest, l'empresari, l'artista i l'au..
tor. De qui és la culpa?
1
Tots hi 11an portat el seu gra de
sorra. L'empresari, per la seva 7nanca d'iniciatives, per la seva poca
solvència intellectual. L'autor, pér
les seves exagerades pretencions i
pel seu desmesurat afany de lucre,
exigint elevats tants per cent, pri1mes, viatges i hotels àe primera classe - cal recordar que la majoria
de les estrenes són originais d'autors
fOTans - i per imposar un determinat nombre de representacions. I els
artistes? A.hl, sen1JOrS, els artistes
són els únics que a tot s'avenen i que
moltes vegades no cobren.
Si a tot això hi afegim el cost alçat de les dependències teatrals i els
fabulosos sous d'alguns pseudo-divos

Avui, a la nit, la comèdia dels
germans QUINTERO

LA RISA
per la genial

CARMEN DIAZ
Avla!.

estrena
de
QUINTERO
I GUILLEN

BARCELONA

Telèfon 12412

- quan es tracta del gènere sarsueler - i que la llum elèctrica no paga
per c.olumna industrial, que l'impost
de mendicitat únicament es cobra
del teatre t que els arrendament, t
sub-arrendaments deli locals es tan
de manera poc honesta f antilegal,
arribarem a la conclusiu que avui,
el teatre és un mal 11egoci. Un negoci impossible de salvar t tracds
del qual el públic no ht té cap culpa.

LA RI SA
dels

germans QU INTERO,
a la. nit, per

avui,

CINEMES
CINEMA PARIS
Tel. 11544 Avda. Pta.l. Angel 11-13
SE:IlPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU
Tarda, 4'30. Nit, 9'45:

EL D.:ltECHO A LA I'EliCIDAD5 MINUTUS DE ESQUI (esportiva): 'fALLER 01:: REPARAt.;! O·
NES (dibuixos): Wall ace Beery
en el tormlctablc .fllm M. O . M.:
• NI DO DE AGUILAS (verstó an.gicsa D1umenge, matinal, a
les 10'30 - D.~>::WATX DE LOCALITAT::> NUMERAIJhS PER A LA
SE6til0 IJE IJIUI\J..E.NGE, TAHDA.
A LES G. - Dilluns vinent: Frederic March - Ann S1enn en VIVAMOS DE NUEVO - Henry -Ca·
rat en In dlnrtlda. opereta: LOS
OIOSES SE OIVIERTEN.

GUIL LE N

ELS CAPELLANS 1 EL TEATRE
Una vasetUla teatral inserida a la
cartellera d'un dtari de Madrid:

«Por qué acude tanto públlco a
Lara?
Pues, por la buena sombra. que da
ver reunidos en escena tres buenos
sacerdotes como los protagonistas de
«Creo en ti».
Bontca f c-fgfncl manera de fer
la reclam d'una obrat
St tres capellans porten la cbuena.
sombra» al Lara de Madrid, figureuvos el que passard el Jia que tot un
cccabildo teatral» surti a escena/
El que pot una reclam teatral/
Fim f tot, fer servir ezs capellans
oom a mirallet per a caçar correlf,.
gíonaris de "Til Robles.

METRO POL
LIUrla, 11i. felaton 11222
Avui, tarda, a les 4. Nlt, a
les 10:
ALTA ESCUELA
per Rudolf Fonter:

La tela de araña
per Will!am PoweU I Mirna Loy
PREU ONlO, 1'50 ptcs.

FEMI NA
Avui I demà, darrers diu

ENCADENADA
per .Joan Crawford I Clark Ca-

ble DIV},;l'iDRt:S. :&:.rlQ.tojA,
Doble proo:rama Met ro Goldwyn
Mayer. La &etmaua del bon hu-

mor.

FANTASIO
AvUI, tarda, a les 4. Nit, a
les 10. Gran èxit de Martha Ecserth eu ta ¡ran prOducclo CASTA DIVA. amb Philipp Holmes •
Preus tarda: Prctcréncta. 2 ptes.
Especlnt, 1 pta. Nit: PreferènCJ.a.
:¿·~o E.>pectal, 1'50.

El BILLETE PREMIADO
per Leo Carrillo I Lo1sa Fazenda
1 Laurel • Hardy en LA ESTROPEADA VIDA DE OLIVERIO VIII

CINEMA CATALUNYA
Fonr del Cinema Nacional

COL I SEUM
Avui tard··· a les 4. Nit, a lea
101 PARAMOUNT GRAFIC;
PARAMUUtn· NEWS Núm.
13
(Reva~ta);
EL AMlGUITO DE
BETTY (Dibuixos), i
EDDIE CA:o;TOR en

EL CHICO MILLONARIO
( Pllm d' ArtiJ 'e-s A&aoc1a ts I

Teatre Novetats. - Les representacions d'«Amàlia, Amèlla i Emillall
segueixen obtenint un èxit poques
vegades igualat en aquest teatre A
judlca.r per les ovacions del públic
1 pels plens imponents del diumenge, aquesta darrera producció de
Lluïs Elias arribarà a fer-se centenària als cartells. No hi lia crlsi
teatral quan hi ha comèdia.
«Amàlla, Amèlla 1 Emilia» han entrat en la quarta setmana de la. seva
cursa triomfal. Es un gran èxit del
teatre català i un prodigi d'Interpretació de la. companyia. Nicolau-Martori.
A petició de nombroslssims espectadors que no poden assistir a les
representacions nocturnes, tots els
dies tarda i nit es representarà «Amàlla., Amèlia 1 Emllia»

~: ~s~E~ ~e ~u~~~ ALLO DELS «ESPONTANEOS»
1

La brigada de policia d'es·
pectacleS hO Va acabar anit

A causa d'ordres rebudes directament de la Direcció General de Seguretat, de Madrid, ahir, a la nit,
els agents de pollcla afectes a la
Brigada d'Espectacles públics van
procedir a retirar de tavernes, cellers,
bnrs 1 similars els pennlsos que se'ls
havia donat per tal que actuessin en
dits establlments individus mès o
menys artistes.
Els establiments no ban estat clausurats, però no se'ls permet, des d'ara.
endavant, cap altra activitat que la
venda de vins 1 licors més o menys
adulterats. Sl volen tornar a donar
exhibicions de «cante» flamenc o de
l'altre, han de demanar el corresponent permis 1 atendre's a la vigent
Llei d'Espectacles.

per Lina Ye¡;ros, Ramon de Sentmanat, argumcn~ de F. CarnIlo, autor de oSor Ang6hca».liores de proJecció, 4, 0'15, 8'10 1
10'15. A mes: EN EL PAlS DE
LAS FIESTAS (dibuixcn en colors> -NOTA: Darrera volta del
pro¡rrama, a les 10.

_I

l'obra de Lluls Elles, «A f')àlla, Amèlia I Emllla>>

ARA I SEMPRE COMPREU A

«EL

BARATO

DE S ANS»,

s. A.

Actualment gran rebaixa en tota mena d'articles d'hivern
I

SANTS, 48-50 • RIEGO, 2

TELEFON 30482

SAlVADOR BRUGUERA
D R A P S
Especialitat en la neteja per a maquinària, rentats I desinfectau
INDUSTRIA, 276
B A R O E L O N A
TELEFON 53840

De l'atracament del
passatge_ Roman
El jutjat no pot actuar per
manca d'orientacions

tant, els atracadors se n 'endugueren
unes dues mil pessetes.
La pollcla practicà un reconeixement per aquella barriada sense que
aconseguïs detenir cap dels delinqüents. Posà a. disposició del jutjat
una bala calibre 7.65, que fou trcr
bada per alli.
El jutjat de guàrdia, instruïdes
les diligències d'aixecament del cadàver, no ha POgut seguir actuant
a causa que no hi ba cap testimoni
presencial del fet, mancant-li, per
tant, orientacions.

Aquelles causes alienes, tan repetides aquests temps que sofrim, no
ens permeteren, oportunament, donar compte de l'atracament comés
al passatge Roman, que costà la vida
al lllster de la casa. «Pujades i Jorba.», Josep Borjas i Centella. Tampoc
no ens fou possible publicar la nota
oficiosa que d'aquest fet ens facilità
Conferència del senyor CïiS·
la. Prefectura de Policia.
El fet que ens ocupa va ocórrer
tòfor Mestre
divendres passat en ocasió d'adreçar-se Josep Borjas al seu domicili
del Passatge Roman. Portava a la
Avui, a le3 deu del vespre, tindrà
butxaca 5.900 pessetes destinades a lloc, a càrrec del senyor Cristòfor
pagar els jornals dels obrers de l'esMestre 1 Artigues, enginyer-director
mentada casa.
Uns desconeguts, aprofitant la fos- de l'Estació de Viticultura de VIlacor 1 el lloc apartat propici a. actes franca. la. conferència inaugural del
d'aquesta mena, el comminaren, pis- cicle que org¡anitza la iCasa del
tola en mà, per tal que els lliurés
l'esmentada quantitat. Es reslsti Bor- Penedès», (Passeig de Gràcia, 35>.
jas i els desconeguts engegaren les
El proper dimecres, el senyor Jopistoles damunt seu. Un tret el colpl sep Ventosa 1 Roig, donarà la segoa la regió pari~tal esquerra 1 li n&. conferència del cicle Qu& traccausà la mort garrebé instantània.
Escorcollat el cadàver se U troba- tarà del «Passat, present 1 esdeveniren al damunt 4.250 pessetes. Per I dor de l'exportació».

I

CAPIT OL

MARYLAND

SAVOY

Pl. Urqutnaona, 6. Teleton 21968

Pu.sela de Gràcia, 88. Tel. 76988

EMPRESA

CAP ITO L:
Avw uosto w.utlnua de ol a
l2'3U: A.ÒIIGLt..U•A U f:L liOr.o& Ot:;
UN BRIGAIHER, directa en eopa.nyol. per Roslta DJaz; LA NOVI4
SECRE'.lA, per Birbara Stanwlck I
Warre!l William.
E Jl C E L S I O R:
Avut. ses&lo con~wue. de 4 a
12':JO: NUESTRA HI.JITA. en espanyol
per Shlrley Temple;
tiHARLIE CHAN EN EGIPTO.
per Warner Otand; BOlAS DE
PAPEL. per Tim Mac Coy 1 Dl·
BUIXOS.
C O M TAL:
Avw, sessió continua de :r45
a 1:.l'aO: lA NOVIA DE FRAN·
KEN~TEIN, cu e»PilllYOI, per bOns Kar!ott; UN PAR UE I.IEl tCTIVt;S_ ¡,¡er VICtor Mac Llwgaeu
1 .l:.wnund
Lowe;
UN
TIPO
FRt.::.t;O, per Jamas Dunn I Dl·
BUIXOS
W AL K Y RI A:
Avw. seo»IO conLanua de 4 a
12'JO: LA NOVIA DE FRAN·
kt::NSTa:IN. t:n espau)'OI, per bons 1\...,'IOU, El ULTIMO MILLONARíO. un u.m ae Heuo Clatr;
1'40 ME MATES, proàucc~ó espanyola per Mnpy C<lrtlls 1 Plerre
Clarel 1 DIBUIXOS.

Llegiu LA HUMANI T A T

nal.

MERCE NICOLAU, que al Teatre Novetats ra una creac10 d'AmàlJa- en

- ·-----~----

AVUI, continua 4 tarda a 12'30.
Triomf definitiu del fUm nacio-

El octavo mandamiento

BARCELONA. -< Tarda: cMorena
clara». Nit: «La risaJ.

El vinent divendres, dia. 6 a les set
de la tarda el prestigiós critic 1 professor de literatura Manuel de Montoliu donarà una conferència. pública a la Institució del Teatre de la
Generalitat (Ell>abets, 12), sobre «El
&lstema dramàtic de Lope de Vega».
La oonferència serà mustra.da amb
recitals 1 diàlegs pels alumnes de les
classes de Declamació de la Institució.

Fotogravat E. PLANAS PELS ESCENARIS

TEATRE ROMEA
hi. 22026

r4

Inldable Orquestra de COiotor.

Manuel de Montoliu a
«Institució del Teatre»

Rialles • Interès • Emoció
Gràcia insuperable

TEAT-RE

PER AL DISSABTE, DIA 7

LES 11 DE LA NIT, per la

A AVUI

Aro del Teatre, 21 I 23
Avul, tarda, a les 5'15 1 nlt,
a les 10'15, el grancUós èxit de
Pere Mul'loz Seca:

GRAN BALL DE GALA

Avut, dimecres, tarda, a lea ,.
Partit a prua. GALLARTA IU '
ELORRIO contra AZU'RMENI)¡ •
LEJONA. Nit, a lea 10'15· Pa.r"
tlt a cistella. ERDOZA mênor •
BERRONDO contra FIDEL • LI
ZARRIBAR - TRECET, - De~
per cartelll.

ESTUDIAf~TS

Una obra cl>mlca I d'emoció
AVIAT:
TOT PER UN XIQUET
Quatre mesos en el cartell de
València

--PfftYt\:CULTUKfr HBnJa
Baix de Sant Pera, 35, 11ra1.

Tots els dies, tarda, a les S,
nit, a W1 quart d'onze

Avui, tarda, a les 5. Entrada 1
butaca, 1 pte.. ESTRENA DE:
UNA CONFERENCIA
Nit, a. les 10'15. Butaques a 2
pessetes:
UNA CONFERENCIA

f

~

Companyia dt comèdies valencianes d ~rigida per PEPE ALBA

T

En programa: C. Franck - List¡
Shostakovitch • Bartok - Chop¡,;
Localltats, d'll a 1 1 de 3 enda.:
vant al PALAU DE LA M0Slc
4
CATALANA

CAUSA DE GREUS INCIDENTS

la. llista d'obres que de tal manera
a1x1 ban estat menyspreades 1 que
després de molt temps, un cop per
atzar estrenades, ban assollt èxits
sorollosos... quan el pobre autor ja
no els ba. poguts gaudir I
Cons!.. que només parlo a honor
de l'«autor desconegut», puix, que jo
tinc estrenada gairebé tota la meva.
producció 1 estic a punt d'estrenar
la darrera que be fet, 1::1. qual consta de d1ue3 obres, una en dos actes,
de molta intens:tat llrlca 1 romàntica 1 l'altre - un sainet madrileny
- en un acte, un sainet sense piano
de manubri, ni barret fort, sense
xotis n1 pasdoble. Un sainet de caire modem. Els llibres d'aquestes
obres sñn originals d'autors classificats d e primera categoria i encara
que totes aquestes dades semblin
una endevinalla, no puc, per ara,
donar noms dels autors Dl titols de
les obres. Unicam~nt puc avançar
que .lquestes duel sarsueles seran estrenades al ParaBel la mateixa nit
i al .:1ateix teatre.
Altrament, Pl.- a quan arribi la
tan esperada. temporada de Liric català, també tin.: a punt d'enllestir
quelcom d'impor'.ància.
Finalment, ta.. sols em r esta palesar, des d'aquestes e.collldores columnes de LA rlUMANITAT, el meu
since.- agraïment pel benèvol tracte
que tant el públic com la premsa
ha di>pensat a tota la meva producdó teatral fins ara estrenada.

R

URQUINAONA
Avui. tard.i, a lee ol 1 nlt, a
les 10. Un èxit de!lnlUu del
!Um de Kina Vldor:

rmCHE NUPCIAL
per Gary Cooper I Ann Sten

Sessió continua. Tarda, 3'30,
5'30 t 7'15. Nit, a le-s 10:
CONCIERTO DE LA BANDA
(Dibuaos de Walt D1sney)
NOTICIARIO FRANCE
ACTUALITES

STRADIVARIUS
per Gustav Froellch
Syblllo
Schmitz
Butaca, tarda l nit: 2'50. A les
7'15. 1'25 vtes. Impostos Inclosos.

Noticiaris Fox • Movietone i France Actualltes. DARRERES INFORMACLOLIIS DE LA GU.!>RRA ITALO...ET!OP; EL DANUBIO AZUL
per Orquestra 1 Cors de !'Opera
de Viena; BOSQUES DE VIENA,
dtbullc en colors de M. G. M. ·
LA RAPSODIA HUNCARA,
questra Rode. - ESTRENA A ESPANYA DEL FILM
LA ETERNA VIENA
un meravellós reportatge de In.
tet1llm. Demaneu lnCormes del
Concurs Savoy.

or.

~ LA HUMANITAT
ANUNCIEU A

t.l. Vu::Otnr. .,ll"'!:rfiA
fl VOSTRE PROGRAMA
Avda Mistral • Calabria.
T. 32302. CONTINUA, 3'30
Pro;oramea reumts
Metro Golwyn - Paramount- CIfesa - Ufilms
REVISTA COMICA (en color)
El HORROR DE LA GUERRA
(3'30 I 8"..!0); AHORA Y SIEt.1•
PRE. per Gary Cooper - Shtrley
Temple - Carole Lombard U> 1
9'451; EL VELO PINTADO, Grata
Carbo • Vlarner Oland - H. Marshali - G. Brent (6'20 l 11'201 Demà , diJous. Sessió tn!an~U: 4
còmiques - AHORA Y SIEMPRE
1 EL VElO PINTADO. A 1~
nH es tornarà a projcc~ar EL
HORROR DE LA GUERRA.

PUB LI

CINEMA

PATHE PALACE
El local deia arans oroa-rame•
AVUI, continua 4 tarda e. 12'30·
CHARLIE CHAN EN EGIPTÒ
<Warner Oland, 4 l 8'20); NU ESTRA HI.JITA (Shirley Temple,
en espanyol, 5'10 I 9'JO); LA TELA DE ARAÑA, per William Powall i Myrna Loy, 6"30 1 11, en
e.;panyol) I DIBUIXOS. Demà. ESTRENA: EL DELATOR,
per Víctor Mao L.ulen.

TIVO LI
Avui, cUmecres. T arda, de 4 ~ 8
(se:;sló contínua). Nit, a les 10.
LA B ,\RO:O.I.S& C1>IKOS 1

be&!:O cun~tnua ~Ien' Ul'IA fE::).
I:>E'I \ : NOTICIARIS OOCUMEN ·
tALS VIATGES etc

ROSARIO LA CORTIJERA
SOROLLOS EXIT

COMIC. - Tarda: cManos arribat, Nlt:
cMujeres de fuego:..
ESPANYOL. - Tarda: cUna conterêucta:. 1 Ele estudiants:.. Nit: c!Tu
conferència• 1 cEl ambient..
LICEU. - Demà: cAlda:..
NOVETATS. - cAmàUa, Amélla 1 BmL.
lla•.
NOU. - Tarda: eLa eanclón del desllrto) 1 cLos faroles.. Nit: cLoe taroles. t eLa del manojo de rosas..
PRINCIPAL PALACE. - Tarda 1 nil:
«Bodas de Sangre».
POLIORAMA. -Tarda 1 nlt: «Solalt,
ROMEA. - Tarda l ntt: cCanallta mlob

CINEMES
AMERICA. - cDonde menoa se plensa•.
cPara. &tempre mia:. 1 cGenoven dl
Brabant n.
ARENES. cMelodla de prtmavem,
cSu primer amou, 1 cVenganza. ll·
tana:..
ACTUALITATS. - Revtstee, report&I&N
d 'actualitat, cUbulxo..
ARNAU. - cAhora. 7 atempre•, cEl relo
plntado:..
ASTORIA. - cEl rnyo de plata:., cAillta
la pellrroJ••·
AVINGUDA. - cEl delaton 1 can:&rola».
BARCELONA. - cLoterla del amor.., e~
tigre:. 1 cJluete C::el des1erto».
BOHEME. - »'E.'l nnveno llllWdanllento•
t cm velo ptntado:..
BOSC. - cTela de aralia:. l eLa ge11.1•
raUta••
BOHEMIA. - cAventurero audaz», cAm•
blclón:. l cEl 1obo:..
BROADWAY. - cAhora 7 elempret, cEL
velo plntado».
OAUITOL. - eLa novia secreta•, cAn•
¡elinA o el honor de un ))rtgadlon
CATALUNYA. - cEl octavo manda·
m.lento:t.
CENTRIC. - cCruz o diablo:., cSe neceatta un protector..
COLI.SEUM. - cEl chlco mlllonarlot.
COMTAL. - ci.& novia de Prankeoa·
tetn•, cUn par de detectives• 1 cUD
tlpo tresco:..
DIANA. - «Matando en la sombra• I
eLa fruta verde:..
ESPLAI. - eSta. Juana de Aroo:.. cVIollnea de Hungrla• 1 ccuando el dlabiD
ji.SOma:..

EXGELSIOR. - «Nuestra htjlta:t, cCbaf·
lle Chan en Eglpto• 1 cBolu de pa•
peb.
FANTASIO. - cCasta Dlva:.,
FLORIDA. - cAhora. 7 slempre:. 1 tD
velo plntado:t.
FEMINA.- cEneadenada:t.
FOO NOU.- cPara elempre mla.:t, cDon·
de menoa ee plena&.• 1 cHomb:ll
olv1dadoe:..
OOYA.- «Barcarola».
lRIS. - cAhora 7 slempre:., cSucedl6 eA
Nucva York•.
KURSAAL. - cCbarlle, Cban en Eglpto•.
cNueetra h!Jita:. I cBarearola•.
LAIETANA. - eLa peque!l.a DorrlW
cRe!uglo:. 1 cAmor y alegria•·
...
MARINA. - cMú.slca, muchachos. 1 hombre que volvló tor su ca'be:aa•
MAJESTIC. - cimlta.c16n de la vld»
cValaes del Neva:..
MARYLAND. - cStradlvarluu.
~,.
METROPOL. - cAlta escuela:. 1 eLa. ,_.
de ara.fia:..
MISTRAL. - c'El holTOl' de la guerra•
cAhora 7 alempru 1 cEl velo pillta4o:..

MONUMENTAL. - cDQJada en prendah
cSuperstlctón:., cCharlle Ch&n ell
Pariu.
MUNDIAL. - cHombres olv1dadoet. ell
paralso reoobrado:..
NURIA. ~cSt&. Juana de .Arco:., cV!D•
1lnee de Hungrla:. f cVamptrelll
1935t.
PARIS.- cNido de t.gullaa:. 1 cEl ~.re
ebo de la tellcidad•.
PATHE PALACE. - cCharlle Ch&n.!,!
Eglpto•. cNuestra h!Jit&•, eLa de ara.t!.at.
PRINSIPAL. - cCuando el dlablo ~
mu, cTurandoh 1 cEl secreto
una vlda:..
POBLI CINEMA. - Curiositats, dOCU•
mcntala, revistes l d1butxos.
RAMBLES. - eLa venganza del fueJ:O••
cOn hombre de oro• t cVengaOJI
gttana •.
SAVOY.- Curloeltats. reportages, actua"
lltate 1 cL'eterna Viena•.
utSELECT CINElLA. - Actuallt&ta, dib
xoe, culturals I cBarcarola:..
ull
SMART. - cAlta escuela:., cSLnlO
del amou.
SPLENDID. cOracla y &lmpatb.••
cHombree olvtdadoe:. t cEl ref 101dadot .
11
TRIOMF. - •Música. mucllBChO"• I 1
hombre que volv16 por au ca~~
TBTUAN. - tOonoce n tu h!Jú>, cV• •
nea de Hungrlat 1 cEl velo pili
tado•.
TIVOLI. - cRoearlo, la oortl.Jera.:..
URQUINAONA. - cNoche nupciAl•·
VOLGA. - cEl secreto e. la !cllclda41
cAlta escuela• 1 eLa tela de arn6J.t
WALKYRI4. - cLn novia de FraJlkelll"
telnt, cEl últlmo mtuonart.ot.
tJil
XILE. - ciD velo plntadot, cNuts}lf
hiJLtat, cm àngel del arroro• I '
me mate3:t.

-------------*--~-------'-

Preguem a les empresef
que ens envim propaganda que vulguin escriure-la en català

R_e·p ubJi é:ò I eJ diari de. la nlt: UlTIMA .HOR.A
--
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L'èxit del «straperlm> El que vol Catalunya ~:g~!C: :~c~:c~~ dt>fen.s.~ de su
En el periodo provlslonal transitonúm 2
Heus-vos acl
pa~aules que rlo porque pasamos, el pueblo catalàn
Ull<'&

El corresponsal

~adrlleay dc La ~~,D~!~~~~~edica al nou

got•enw-

~~~~~~~¿!~i~: ~~:%~e~~c~~~~

•

E
ESPEREM UNA CAMPANYA...

AL'I. C. A. F•S'HAN ESVERAT

ACOMIADAMEANTOED'OMBORNETRASGEUNT
UNA FABRIC
DE fLUVIA, LA QUAL TANCARA
LES SEVES PORTES ADAR•
RERS D'ANY

Publicitat ens diu:
El pueblo cal.alan ha. scgtlido, ln<.ll- Jas libertades, sc conforma con su
«Lf\ Comissió pn.rlament.àr!a que ferente, las lncidenc!as de la última. tnste suerte Y espero. con paciència
A l'I. c. A. F. s'ban esverat. Els rols - esquerres 1 dretes respectidepura la dcn(tncia del senyor Nom- crisis del Gob!emo de la Generalidnd. mejores Uempos.
,
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1que avui regeixen 1 els que fan com vamcnt; no fa pas tant tem~s que
bela treballà ~m-ant, t:<>t el ~~~m~n:E:c Cosr. es esa que no lc ha producido
Los mementos ~ctuales son aflictl- ! sl dirigissin l'Institut contra. l'Atur el cedista gestor de Governació deia
Amet11.• , 1»tlna o Por t uUI
1 ahir. Decla"'• en pn mer
• 1. - ni frio ni calor.
vos par~~: Cataluna. Mucbos dc sus Forçós de Ja Generalitat dc Catalu- en un mlting a Calella que els ou n trtme•t re
IJ' •
nror Moreno Calvo, rl qual, o. ohClama Cataluña. por el restablrci- h!jos cxtingt~en condenas como auto- nya, estan furiosos perquè nosaltres brers per a. emancipar-se es. dedicaGirona, 3. - A la. 1àbrlca de !ilata
Altra• o;otsus \Jn trtme5trt l i ' - •
jecte de defensar-se, bus-à dlferents miento del r6gimen uue crtó el Es- res de delito:. qt~e, por el mero hLcho t>ls hem anat descobrint dia darrer.\ ven a piStolers; res no té d estrany, i te1x1t& anomenada «S. A. Fluva
desviacions deó l'as."1~tt~P~irLadi:::~
tatuto autonómico aprobado por Jas dc Rer de ?Pimón, polit!cos, ? 0 re- dia llurs activitats, llurs negligèn- doncs, que, per exemple: el senyor Tèxtil», situada. en el terme munlo1·
1
de la. ComJ:SSi reP z a ' ,d. ' Cortes Constituyentes de la R~>pú- súlta~ derugrantes: Otros hallanse cies, llt:rs disbauxes, llurs propòsits Maristany, dirt>ctor de li. C. A. F. pal de Montagut de Fluvià, ha codillgències importants a la PresJ en- bli
9endi~tes de ser JUZgados y no po- 1 llurs incompliments a la llei del expliqués personalment 1 eufòrica- mençat l'acomiadament d'obrers a,.
cia del Coi1SE'll, 1 comprovtt que cxl~-~ : · Goblemo qUP, se~m1 las pres- cos estàn en el desttE'rro.
_ Pl!rlament català que va crear-lo í ment a un amic nostre la. teoria de nunctat fa Ull8 elies per la Direcció,
tm l'ordre de pagaments, ja ~ue es- crip<:lnl'es del l" t<~t ·>'o. d<:'h':! r~"1r No oi~a el gobernador de Cataluna, a les disposicions legals. Nosaltres, «D. Emll!O>> sobre la indüstna tèxtil, i del qual ja donArem compte. Avui,
tava. registrada en el lhbre dentra- los destines de Cataluila, ha de ser seflOr Villa!onga, a interesados consc- de moment, no podem fer més que afirmant que no val la pena dc pro- dimarts, han quedat sense feina a
des.
. ,
rt t
pu .... . a,_, '· .. ·'·- '·"' .. ·' jcros, slno a qulene~, como nosotros, recomanar-los dues coses: paciència I teglr-la l digués a un altr~ que com homes 1 48 dones.
Aq~cst és l'assumpte mes lmpo an ciu~dan;s, clrcunstanc!a. que no le declmos, sin ningun rebozo, la ver- 1 t!!ia. Paciència, perquè encara ens q•tc lo. casa-bloc només 1 ha&:ntarlen L'acomiadament s'anirà verificant
er. 1 aclarunent del qual la Comis- concurre en el actual Consejo dc la da d. .
quedem moltes coses per dir sobre anarquistes l separatistes, 1 caldria successivament fins al total tanca-sió posa tot el seu 1.el. El senyor Ler- G
lld d
y esta es que. al pueblo catalòn l'actuació dels cedistes de l'I. c. A. enderrocar-la a canonades, valdria ment de la fàbrica, que serà a. dar·
roux no na comparegut a declarar
~r~s~~ que el precedent.e Go- nada le importa s1gan en sus puest.os F., 1 t!Ha perquè és bona per als mes convertn·-la. en caserpa. Son ells rers dc l'actual mes. Es fan gestionJ
davant de la Conussló, el qual ba bierno lc importa el de ahora al pue- los actuales co':llponentes del Consolo nervis.
mateixos que, obhdant-se de la res- 1 per tal d'evitar aquesta mesura que
manifestat que sl se 11 deixava la blo d~ Cataluña. Nada. El dia que dc la. Gen~raltdad . o se les cambie
El que et'lS sap greu és que, a pons'lbUitat que c~ntreu ei que o- 1 suposaria una greu situació del per·
qUestió al seu arb1tn, preferia no oe- aqul se proceda. a elccciones para Ja por otros, s1 la vanación no sc hacc causa del seu esverament
no ex cupa u.1 càrrec publlc, exposen a
b
d'
ll
clarar; en canvi han rtecla~at altres <leslgnación de gobernantes, ya se mediant:e una llbérrillll\ apelac!ón a pllcant-se com podem saoo'r 1totes le~ ' grans <'rits llur manera de pensar, sona1 0 rer , aque a comarca.
miniStrt's, 1, a. pro~1t de 1 acord de verà cómo cataluña, enardccida, n<'u- los com~clos.»
coses, sospitin dels funcionaris 1 dels de manera que tothom ho senti.
pagament, ha manüestat el senyor
elements que els volten que no són 1 Nosaltres ho escoltem i, complint el
Royo Vill!mova, que sl, que hi havia
<'Ompletament ced!stes. Et1S sabria nostre deure, Informem els nostres.
hagut acord del Consell, mentre que
molt
de greu que per <'ausa nostra lectors. Això és tot.
«ALEGRIAS MONAR QUICAS
el senyor Chapaprieta, Gil Robles i
1
sortlSSm perjudlcats eis que no hi teI, sense annr més lluny, ara. saUN MONAH.QUICO .- Con los Lucia. han manifestat que no hi hn.nen cap culpa, tal com han sortit bem que en la reunió del Ple que
utraperlos» quo se haclan &n nues· via hagut r..cord.
Format en 31 de desembre del 1930
H
perjudicats eis arquitectes de la. ca- va tenir l'I. C. A. F. la setmana pasEn el dia d'ahir es va. intensificar
t ra época y nadle se enteraba. ¡Ja, 1 La. impressió general és que la de-l ~ ~adró genE>ral d'h~bitants, pro1sa-bloc, els quals han estat «illegal- sada aavant Ja nostra campanya, .,5 la vaga. declarada. pels obrers del
• al
núncia del senyor Nombela, en eis cedetx a la se,·a. reclificac!ó anual
València, 1. - A l'Agrupació Va- ~e~,t acomiadats», per a ésser subs- va prendre l'acord de començar ells te1X1t de punt de Terrassa.. L'atur
- Sl. La verdad es que los pocos , seus termes generals, ha estat com- d'acord amb el que disposa l'art!- lencianista Republicana. ha tingut htlllts per dos arqu1tectes de la ce- tambe una campanya. de premm fou total en tota aquesta indústria,
dlsclputos que tenemos en el nuevo provada. La Comissió dictaminara c!e 39 de la Llei Municipal de Ca- lloc la constitució del Partit Valen· da. Per a evitar nous atropells als contra. els homes que varen regir 1 el dia va transcorre en oompleta
rég1men son muy malosu.
únicament sobre les responsab!l!tat.s talunya. ·
cianista. d'Esquerra. L'assemblea hs. funcionaris, 1 per a calmar en el 1'1. c. A. F. durant els ¡overns de calma..
(De «El Sob)
pollt!ques, Fensc intervenir en altri'S
La rectificació s'ha de portar a. a.provat c:S estatuts ennug de gran possible l'esverament dels senyors ¡les esquerres. com poden veure, nosLes autoritats han portat a terme
r:::-~IIII!II!!IAP!!~~P.~
aspectes de l'afer que correspon acla- terme a l'actual mes de desembre entusiasme, 1 ha mantingut en tot 1dc l'I. C. A. F. els e¡,:plicarem de la altres bo fem públic abans que ells 1algunes gestions prop dels patrons 1
rlr a l'autoritat' judicial; probable- d'acord amb les bases següents.
moment un daler de solldantat en-¡ manera que ens informem de totes ¡· comencin. 1 ho fem public per a , dels obrers, per a la solució del con·
ment que dijous hl haurà dictamen.»
Primera. Les inscripcions l ~llmi- tre tots els valencianistes d'esquerra.. les coses que ells tenen interès que evitar que se·n desdeixln. Llur de- meto.
nacions que procedeixin es portaDurant el transcurs d'aquesta. as-¡ no se sàpiguen. .
c!s!ò no ens farà emmudir, molt al
Avui, a. les sis de la tarda ela
ran a cap durant tots el mes de semblea el senyor Santaló ha fet la
Sl els volguéssml enganyar els dl- contrari, dintre breus dies farem co- 1obrers celebraren una assemblea al
UN BON REGAL PER A desembre i hauran de presentar-sc seva entrada al saló d'actes ¡ ha es- riem que hi ha un ocellet que ens néixer al poble altres coses tnteres- Cinema Catalunya. d'aquella ctuta~
l les declaracions oportunes a les Oft- tat rebut amb una sorollosa. ovació h? diu to.t. Es clar que això que nin- sants sobre l'actuació ced!sta de l'I. per a. donar compte del curs de la
qualsevol festa és una CA~ DE cines de l'Institut Municipal d'Es- i visques a Catalunya. Previs e•~ gu no s ho creuria, foren capaços c. A. F. Ara. esperem llur campanya, vaga..
XAMPANY. Disposem de call..:etes
·
,
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eh
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1 di
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1 f
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amb 6 ampolles al preu de 9, 12, 15 tadística de 1 Ajuntamellt, VIa Laie·
rlaments de salutació, el senyor
reur - 0 aque que per a assa- i e s em m s: s no a an, s
Cal re.marcar que en aquest coni 18 Ptes. ob·sec¡~11em amb 1 Pta. tana, 16, entresol, durant les hores :ntaló ha presenciat Ja. marxa deli ben~r-sc de com funciona la «Junta contesten a les acusacions que els mcte en cap moment no hi ha loterde Rifa dc Nadal per caixa. Es por- d'oficina, o sigui de deu del mati d b ts a la. mateixa. assemblea per NaciOnal contra el ParO>> paguen fem directament 1 de cara al poble, vingut el Jurat Mixt.
ten a domll!c!ll. F. Femàndez, Car- a la. una de Ja tarda, en els dies 1: :ual cosa. felicità cord!almer{t els amb ~ners de l'atur forçós els vla.t- això serà la demostració més clara.
retera. Bordeta, 57. Telèfon 35243 hàbils i fim¡ el 31 del corrent.
reunits, tota. vegada que amb a.ques-¡· ges, 1 estada a. tot tren 1 un sopar de llur manera de procedir. I Sl la La Conferència del secretari
Segona. Tot ciutadà ha de cons- ta actuació de les esquerres valen- amb xampany a. un senyor de Ma- fan, a. la seva. campanya. contestacCON FANGO HASTA EL TECHO
f.
ta.r empadronat en algun Municipi. cla.nistes s'unifiquen tots els esfor· drld; però nosaltres direm la verl- rem en la. deguda forma.
del F. U.
M.
Ha llegado el memento del «ISàl·
L'obligació d'empa<ironament comdel nacionalisme republicà, res-¡ tat. N?saltres ens assa?entem ~e tot
Prou les sabem les campanyes de
vese el que pueda h>.
d ¡ in
çost
tegò Ica a l'«apollt!c•ft-e~ per m1tjà ... «dels matetxos cedlStes». la gent de la Ceda. Elles si que han
Diumenge vinent, d:ta 8, a les on·
Heus acf com El Siglo Futuro
<De eLa L!bertad»)
prèn a. tots els que resi e x en pos a ca
r
~" • 1Viuen uns moments en què l'eu!ò- quedat ben aclarides. On són les a- ze d~l mati, el secretari general del
pren el pèl als pobres radicals:
un terme municipal, no sols al reaccionari de les .nostres estimades , rin que els dóna el manar arriba a. cusa.clons als homes de la. Repúbll- «Front Unic de Treballadors Mer«CONTRASTE. - Si todo lo que sc temps de formar-sc el Padró, sinó
dretes del valenctanlsme Joc-nora- tal punt que, completament er>ce- ca? Què n'ha quedat de les acusa.- cant1ls», oompany Jordi Arquer, dorelaciona con este asunto deja mal
gats, llancen els més ¡rans penja- clons al pobre Lluís Bello, que el narà. una conferencia publica Pill'
sabor de boca., Ja Asamblea de J u- també en el de la seva. rectitlcació lesc.
A la mesa es varen rebre nombro- ments contra eis que són els veri- portaren a la tomba.; a Domingo, a. lant de «L'anullac!ò dels «laudes» 1
ventudes radicales, reunida. im Ma- anual.
Tercera.. Ningu no pot ésser vel de ses adhesions de grups slmpa.tit- tables representants del poble 1 con- Azafia 1 a altres homes? Què n'ha les noves bases que volen Imposardrid, sirve la nota de optim!smo que
més d'un Municipi. El que tingués zants amb aquest partit, molts dels tra el mateix poble. No són pas tan quedat? Exigim als cedlstes de l'I. nos autoritats 1 patrons», a ,a Sala
levanta nuestro ànlmo.
En ese Congreso de Juventudes fl- residència alternativa en diferents quals es proposen constituir-se a lluny els dies en què el mateix Gil c. A. F . que comencin la campanya Capsir, carrer Merca.ders núm. 38.
L'entrada &erà amb invitació ¡ aguran, en primer térmlno, don Ra- municipis .. optarà pel veYna.tge d'un dins d'aquesta. nova organització I Robles dèia publicament en un ml- 1 que no triguin massa perquè sl
fael Guerra del R!o y don Rlcardo d'ells. Cas que alguna. ¡..ers~ua en e,stablir a. les comarques valencillnes ting que no hi podia haver lluita. no ho fan aviat potser quan voldran questes seran repartides en 1e3 entl·
tats que integren el F. u. T. M., 1
Samper. Ambos hablan ante los jó- tingui a més d'un pob!e, s'estimarà una estreta solidaritat. Es va. llegir entre els assassins 1 eis homes bon- fer-la ja no hi seran a temps.
en el Secretariat General, Portafervenes. Guerra del Rlo dice que to- vàlida l'últimament gu.1nyada 1 res- també una enfervorida. adhesió
d'Actuació Valencianista d'Esquerra
rissa, 19, prnl., a partir de demà <11·
dos los jóvenes radicales «encierran taràn nul:les les anterior.
Quarta. Els habitants d'aquesta de Barcelona.
permetria donar treball a. 200.000 jous.
un costal de !altas de respeto», y
L'assemblea acordà adreçar un te·
obrers en atut• forçós dels 600.000
Es recomana. l'assistència a. aqucsrecuerda. toda Ja història del partldo capital que hagin canviat de doELS PROGRESSOS DE LA que actualment hi ha a Txecoslovà- la conferència per tal que els treo
radical desde los t!empos de Costa, micill durant l'any en curs sense legrama a Lluis Companys donant.-1!
haver-ne donat coneixement a les compte de la constitució del Partit
INDUSTRIA TEx T 1 L A quia.
balladors mercantils sapiguen la por •.• l ES PRENGUEREN AC ORDS pasando por la Semana Tràgica, has- Oficines de l'Institut Municipal d'Es 1 trametent-li l'adhesió unànime dels
TURQUIA
sicló del F. U. T. M. davant la. in- -No tolerarem Insidies, ni tan ~d~egar a la colaboraclón con la. tadístlca; les persones que des que valencians d'esquerra.-A. Carbó.
Fins fa. poc temps Turquia era
L'ESTAT LLIURE D'IR- vulneració mani!esta de les lleis de
sols dubtes sobre la nostra honora•
y don Ricardo Samper que està I regeix l'actual Padró, formalitzat
un dels països on Catalunya podia.
LANDA CO!\IENÇA LA SE- treball.
bllltat.••u.
resúltando un llrico de p~era. fuer- I en deser_nbre del 1930, hagin vingut
exportar encara una bona part
VA ElUAL~CIPACIO E C O(De eLa Publicitat»)
za, comlcnza su discurso con esta • a establir-,sc a la. no;;tra ciutat ~n- persones individuals 1 coHectlves, re- de la seva prudlcció tèxtil, No és
NOMICA
original exclamactón: «Juventus, Ju-~ sc haver-s~ donat d alta, 1 els velllS sideuts al terme, podran reclamar que avui aquesta possibilitat hagi
L'Estat LHure d'Irlanda tindrà
vent.ud, divino tcsoro...»
que canvim de :-esldèncla per ~ contra els acords de l'Excm. Ajun- ja. passat, però si que ca.l dir que molt aviat la seva primera. fàbrica
;El tesoro que sc va para no vol- traslladar-se a. una. altra. població, ta.ment davant el Cap Provincial sl a Madrid s'entretenen 1 perden cotonera, ia qual s'lnStallarà. a.1 po,·erl
vénen obligats a. presentar la de- d'Estadística.
el temps com h an fet fins ara. per ble de Clomel, del Comtat de Tip.
Dlcha la frase, todos los concu- claració correspon~t als efectes que
Tot_ a.iX~ ~s fa avinent d'acord amb tal de . facilitar l.es expottaclons cte perary. Una casa belga. patrocina el
rrentcs sc pusieron tristes, como los ba de produir a 1 esmentat Padró. les dispos1c1ons vigents i per a co- ¡Ja. industria tèxtil catalana. a Tur- projecte, el cost aproximat del qual
ELS <!ALCALDES» HAN F&
«niüos ca.ntados por el gran poeta Cinquena. Durant el mes de ge- neixement dels interessats per tal qufa, ens trobarem amb un mercat serà d'un milió de lllures esterlines.
LICITAT EL SENYOR J ().
Carrère», y el seflor Graco Marsà 1ner l'Excm. Ajuntament rebrà les I que no puguin allegar-ne ignoràn- les possibilitats del qual són cada IEn posar-se en marxa ocuparà uns
VER
puso !in al cuadro levantando la · reclamacions contra. la rectificac1ó ela 1 d'evitar-los els perjudicis con- vegada més reduïdes com ho demos- cinc cents obrers, i gradualment n'aEn
rebre
al migdia, els p&o
sesión.>>
I 1 resoldrà. respecte d'elles. Totes les següents.
tren les dades que detallem a con- ; nlrà ocupant fins un total de 3.000 l'iodistes, el e.hlr,
conseller-gestor de Go1
t1nuacló.
a.l cap de cinc anys. La instaHac!ó vernació els manifestà que no ten!&
En el ram dels teixits de seda., l i posta en marxa serà dil"lg!da per cap noticia. interessant, però que haalgunes fàbriques d'Estambul 1 de cinquanta especialistes belgues.
via rebut Ja visita. de molts alcaldel
de pobles de la «provincia» que l'han
Brusa produeixen ja avui teixits meravellosos, principalment teles es- IX reunió de l'Institut de la felicitat 1 que aquests dies havien
suspès les visites degut a la criel
tESTA ACABAN DOSEI
tampades a. mà, a. tres colors, que
- Ya estamos en et últlmo mes del
produeixen una exceHent impressió. MetaHúrgia I de la Mecànica del Govern de la Generalitat.
atio.
Els telxlts estampats a. cinc o sis
Per a den1à dijous, dia 5, a dos
- Y de a lgo màs.">>.
colors s6n encara importats de l'es- quarts de vuit del vespre a la Uni1De «El Diluvio».)
Antigo menf, pe r a guo rir
tranger i, per tant, encara hi ba versitat <aUla de matemàtiques del
un bon mercat. La producció deis Or. Mur, FacUltat de Ciències, pl8.!1unes angines o una faringi·
teixits de cra.yóru>-l'antiga seda artl· ta ba.lxa> organitza. l'I. M. M. la sef!clal-, ha. augmentat bastant; Ja va IX reunió mensual de discussió
tis; pe r a fe r desaparèixe r la
nova ~·.b.tca que l'Estat té !nstal:lada
a. Oemllk, a les voreres del mar tècnica.
coïssor que el refredat pro·
La conferència anirà a càrrec de
de Mà.rmara., treballa activament.
-La Direcció de Ja Caixa. d'Esta!Amb tot, no es cobreix tampoc en- l'enginyer senyor Robert Soyer que vls 1 Mont de Pietat, de Barcelona,
dueix a la gola, o simple·
dissertarà sobre: cLo. correcta. aplicara. el consum nacional.
La fabricació de filats 1 teixits de cació dels coixinets d'agulles», am- fa avinent que el dia 31 del mea
ment per a desinfectar la bo·
cotó s'intensifica contínuament. La pliant el tema amb una demostra- que som, han d'adjudicar-se reglaproducclv anua! és d'tmes 4.000 peces, ció del seu !Wlcionament i casos mentàriament a. la Caixa d'Estalvia
ca j la gola en èpoques de
les quantitats no reclamades que
però tan aviat com s'hagi posat en inadequats d'aplicació.
El programa Inclou una. secció de sob!:arcn en les subhastes efectuadea
marxa la nova fàbrica de l'Estat,
grip, calia suportar la molès·
aquesta. producció pujarà fins a discussió 1 de pregun~ seguides de durant l'any 1932, a la. Central l
«LOS SUPERSTICIO SOS DEL
12,000 peces. Entre els teixits de not.icles, que com de costum seran Sucursals, per raó dels objectes vetia d 'uns gargarismes ingrats
BLOQUE
cotó, estampats amb grans colorai- presentades pel secretari general de nuts, després de reintegrar-se tl
- IJ OZÚI 11La blchal ll...»
Mont de Pietat el capital prestat.
nes, dc fabricació nacional, tenen l'I. M. M., senyor Joan Castells.
i no semp re eficaços, sobre·
<De cHeraldo de Madrid»)
una. importancla principal els esrota persona. interessada. en aques~ junt amb els interessos vençuts.
tot e n els infants.
tampats a mà que, amb tot, no po- important tema. de la oonstruccló
Els interessats ban de presenta!\
den comparar-se amb els estrangers. mecànica 1 en general a les diferents se a la dependència. corresponent_
Les fàbriques d'Eregll Konya, ac- acUVitats <1e l'Institut de la. Metal- abans de la data esmentada per a
tualment en construcció, comen~ lúrgia 1 de la Mecànica, queda invl- cobrar els sobrants que hagin reo
ran la fabricació dels estampats me- 'tada a l'act~.
aultat de la venda dels seus objec~
Avui és més còmode.
cànics.
--- - - -\
Els teixits de llana. tt:rcs fan ja
més pràctic i més eficaç
A la. viHa de Salut l'Aliança, mori,
la competència als estrangers. Els
ahir, el bomber Antoni Edo, a conmés apreciats són els d'Hereke 1 els
deixar que es dissolg ui a la boca
$Cqilència de les ferides rebudes diud'lun-I.sch. Amb tot, els t~ixlts esmenge a la matinada, quan en autouna pastilla de Formitrol, els va
trangers són encara. més pagats que
mòbil s'adreçava a auxiliar els ferits
els del Pilis, i és per això que són
pors de formalde hide de la qual
a causa dc l<>s ensulclades produïdes
molts els comerciants que es fan
ver la gran ventada que es desenpreparar els teixits com sl tossin
destFueixen els gèrme ns infeccio
cadenà.
anglesos, per a fer un major be·
L'a<tto en el qual anava el malausos que penetren a les vies res
nefici. El govern turc ha pres les
r•\t l>omoer topà amb un taxi.
m~ures necessàries per tal d'evitar
piratòries amb l'aire inspirat.
aquesta manera de procedir, 1 ha
No feu més gorge res
amenaçat amb tractar aquests abusos com si f~sin especulacions punibles.
La indústria del telxlt de punt ha
avançat tant, que Turquia. està ja
COMP Atni A ESPANY OLA
a. punt d'emancipar-sc de l'estranger
D'ELECTRICITAT 1 GAS LEBO N
en lA fabricació de mitjons. Es fa·
AVIS
Els posseïdors d.Obllgaclons 6 per
briqucn també molts vestits de bany
100 1Emlssló 19251 Podran, des d'a1 roba interior per a home, fins a.
questa data, !)resent:o.r llurs Utols n
l'extrem que per a aquests articles
les nostres Ol>ctnrs per a !"agregació
és pot dir que s'ha acabat ja. del
dc nou full de cu;>ons.
tot la importació.
Lo prescnt.ac!6 dels títols caldrà
fer-.n m!tjar.çant factura, que aquesta Companyia facUltarà.
LA LLUITA CONTRA L'Ar..'lrcelol!a, 1 de ttescmbre del 1935.
TUR FORÇO~ A TXLCOS·
EL COMITE DE DIRECCIO
LOVAQUIA
El Ministre de Previsió Social, de
COMPANYIA ESPANY OLA
Txe<:oslovàquia hn anunciat l'execuO ELECTR ICITAT I GAS LEBON
ció de grans obres públiques per a
El desè soncig d'amortn.zac!ó d"Qbllgaclons 6 ¡:er 100. Emissió 1925
l'ony 1936. El cost previst per a. les
per a desinfectar la boca i la gola.
tlndrñ lloc publicrunent., davant NO:
obres és de 5.000 mlllons de corol '!.rl, el pròxim dia 12, a les oruc
nes, dels quals tres ·millards estan
a: dom1clll social.
'
previstos al pressupost, 1 els nltrt.s
f u{, gron, pies. 3'05. Tllb do but.xoéo, d"olvmlni, pit s. 1'75.
Es ven o totes les formòc:,.,,
l.n Companyia pablica.rà la nume11
a1r ldpr 8rmen, que fou oapltl del cBtrtngtrtall I qUt M
dos mlliards correspondran a. treba:ls
ració dels titllis amortitzats.
ntat nomenat comandant citi transatl•ntlo angl~& cQueen Mary•
per a la defensa nacional. Sl aquest
Barcelona. 30 novembre 1935.
C o11ceulonort. Josep 8olorl Morco. carrer Ball'"· 95 • 97 ·Barcelona
<E:cpre:;s-Foto.)
prognuna s'arribe. a portar a terme
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LA HUMANITATIIuita.pels_ideals catalans ·republicans

la 'hum411Íial

4
E?.

DIMECRES,

LLEIDA

LES ·COMARQUE S

e

-

D! DESEMBRE DEL 1931

LA NOSTRA SUBSCRIPCIO

Lleida, 3 (per telèfon). - En un
comer del pobòe de Belianes del
vet Joan Cunyé, s'ha comès un robatori de mitg~s i teixits 1 altres
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
gèneres per valor de 1.500 pessetes.
La Guàrdia civil cerra un llatmer
administratives (Ronda Universitat, 25, pral. )
onerós amb «Riegos y Fuerza del
ambulant com a. presumpte autor
del robat,n.
Calatayud .:. ... •........
1'- Maria Oanlito ...
Ebro».
1
-Uns desconeguts han penetrat
l 'ASSENBLI:!A DE LA COOPERATIPo~ .•• ••••••••••••••••••
1'- Matrimoni Josep I Crist!na
El poble que vibrava en aquella CORRUPCIO DE MENORS : FA- al domiCili del veí Miquel ,Codina
suma anterior ...... 169,923'- t-1!\tCO ............ ••• ..... .
VA I:.l.RC1 mCA : ALTRES NOVES sala escoltà amb mterès els detalls BRICA QUE TANCA LES SEVES 1 s'han emportat !llguns ml.ers
0'50
Gua~ch.. ..
..
.......
..
de¡ Personal de la Redacció
2'._
- La gran concentració de cluta- que anaren donant-li els directius PORTES : 1\lORTAL ,\CCIDENT : ¡m:setr.s. den~:ant e.s mobles desfets
GUltnrt ................. .
2'd LA HUMANITAT
dnilS cooperativistes :U Saló Modern, de la COOperativa Electnca de Tar- J
P
ujol
....................
.
1'
GRUP
DE
FER.ROVlARIS
68'ALTRES NOTES D'INTimEs
i en complet desordre. La Gui\rdu~
e
,
. . ·••
de fet és un detunentlmcnt per a ragona i aprovo., decidit. les concluHarris............... ..... .
0'50
DEL MORROT (6.• llisGlronn, • 3• _ Hn IIlgressat a 111 CIVIl da Guissona cerca els culpa-¡ Personal de 1 Admmtstra."
blrs.
aquestes dretes que, sense comptar swne enmig del mes gran entusias- presó de" Girona. Carles
ció
dc
LA
HUMANIT
t\ T
l'tal:
46'- Coca ............... . ..
Gros
I
Pel-D'acu:d
amb
la
denüncta
forUn
grup
de
republicans
1
amb la conflr.nça popular. volen
Treballem ...............
3'A.
MarUn ............. ..
l'._
me.
rós, propietari d'una casa de mala mu!ada pel vel d~ B!lrcelona. Josep
republicanes de ST FElhgnr la c1utat amb un contracte
Cr~at ................. .
:l'- R. Andrê ................. .
LeS concluSions aprovades foren nota a'nquesta c1utat. pel delicte de Maun al jutjat municipal, s'ha deLlU DE LLOBREGAT.
2'28'15 Roca .................... .
0'50 J. Arfó .. . .. . . .. .. . ... .. .
re,__
!!__--.!!!!!"' - les següents:
corrupció de menors.
tmgut Josefma. Constance, prop;e,
~
1'Rodríguez ................ ..
Primer: Estimar lesius als lnt~resPer Igual motiu han estat """ades tó.ria da la casa on aquell s'hostatj!\ Joaquima M:randa, 4 anys,
1'- ~ R. l\tañà. ................. .
o~
Vilalta
..............
.
>"""'
per
considerar-la
autora
·de
la
sosa.
la
memona
de
Macià
1'J.
1'Maria
Ferrés
...
...
.
..
sos de Taragona 1 un obstaele !liS a disposició del Jutjat d'Instrucció tracció de 200 pessetes que el de- Isabel Miranda, 1 any, a
1'J . Plzns ...... ............
projecws desinteressats de la Coope- d'aquesta ciutat, Carme Bosch l Ga- nunciant po1tnvn a la cartera.
la memòria de Macià ...
1'l
'
Dos
mestres
laics ... ·6'- l\f. Arias ...... ... ... ..... .
raUva el contracte aprovat en Pri&- llart 1 Ellsa Gue\·ellln.
-Demà se celebrarà a l'Audlèn- Maria Miranda, a la me1'Marta Loll¡;atrt>... .. . ...
4- V. seues ... ............
cipl pel Consell de Govern de la
_ A la fàbrica de filats 1 teuc:lts cia el judici per a· veure 1 fallar 13
mòria. de Macià ........ .
l '1'- J. Montserrat ... ... •..
2'- V. Vall .... ..
~estora Mun1c1pal el qual concedeiX denonunada «S. A. Fluv 1à Téxttl», l'ausa instruida pel jutjat de Oer- Un grup de simpatitzants
1'Un
g
r
u
p
de
vulcanis~
Erni~~ió R~ .. o B~rcetona
L.
Cnstlllo
.....
.
1 enllumenat publica «Rit>gOS y Puell- enclavada al terme mumcipal dc li~;!· d~~~~a~mon Pujol, pel de1'19 .a. vegada) ........... .
44'35
(setmana 19) ........... .
12'M cassau
U:'ICIO ltADIO, 8. A.
za , del Ebro. S. tu
.
Montagut de FluVlà, ha comen~at
-A la Casa cie SOcors han a ss!~- R. M. S. ... •. . ... ••• ... .. .
1'5'- Familia Soldevila .. .
5'S Prós ... ..... .
Segon: Adreçar raonada mstàn- l'acomiadament d'obrers anunc1at la tit Ramon So!é, de 35 anys, d'una. Francesc Reyes ........... .
l '2'- s. c......................
1'- C. üuasch ... ...
.. .
l'UO(,RALUA Pt::lt A AVUI,
cia al ple de l'Ajuntament pregant- uns dies per la Direcció, I del qual tenda que s'ha produït
~:n caure Germans Benet 1 Maria.
2'l Fiveller ................ ..
01!\IECRES
11 que no doni l'aprovactó a l'esmen- ja donàrem compte. Avui han quedat de la. bicicleta.
Rosa .................... .
2'2'- SETMANA 41:
J. Pnges ................. .
'1'15 : Primera edició de «La Pa- tat contracte en el mom eut que sigui sense feina vult homes 1 48 dones.
També han assistit el nen de 8 Pere Hugué, de CUNIT ...
1'2'E.
Garcm...
.
............
..
0'50
E.
Calvo
..................
.
raula». Diari radiat de RADIO BAR- sotmès a la seva ratificació.
L'acomiadament
anirà
seguint
sucany:::,
Jo;;;ep M. G1llop, que ca1gue Miquel Boguñà ........... .
r_
1
o;¿¡)
5'- A. Lafuente .............. .
CELONA. - Otscos.
Tercer: SoHtcttar del ple de l'A· cessivament fins el complet tanca.- ~ fr~~~~~~ '!fe c~e~o~é~ \aesugf~~ Dos esquerrans pellaire$ ..•
2'M.
úonzi\lez
.............
..
0'25
GRUP
DE
FERROVIARIS
8'20: Segona ed.ICló de «La Parau- juntament per al cn.s que estimi ne- l ment de la fàbrica, que serà a tll- la cama esquerra. S'han diagnostl- Uns amics d'esquerra... . .•
3'- J. Pujol . .. ... . .. ... .. . .. .
0'50
DÉL MORROT (7.• llisla». Oinn radiat de RADIO BARCE- cessana l'tlprovactó de l'esmentat I tims de mes que som. Es fan ges- cat de pronòstic reservat.
Dos membres Penya «Es-F. Garcia ................. .
0'25
ta>:
• tocs», de MOLINS DE
LONA. Ed1ciò dedie1lda a les comar- contracte, que !\bans de prendre I tions per tal d'evitar aqnesta mesura
M. Gover..................
0'25 J . Pagès ............ ......
aquest acord el sotmeti a plebiScit :la qual supo~a¡·ia una greu sttuac1ó
ques eatalane.o;.
REI.................... .
t5o
2"- ~ J . Trullàs ... ............ .. .
0'25 C. Gunsch .. . ...
.. .
9'-: Senyals horaris de la Cate- popular.
Enrlc Borge, de MOLINS
1del personal obrer d'aquella co2'M.
Andera
......
........
.
0'25
J
.
Artó
..
.
...
..
.
.
..
...
•
..
Quart:
Confct·Ir
al
Consell
d'Acimi·
marca.
nr.: RI<!! . . . . . . . . . . . . ..
dml.
"'
l'l ' - M. Peralta .............. .
0'25 A. Mtlrttn ... . .. ... ... •..
11'-: Senyals borarls de la Cate- ul~tració, l'encàrrec per al cas que
_ Ran estat reobertes les escoles
ntonl Campmany <setma.1'E. Franc.h .. . . .. .. . .. • .. .
1'- R. Andrês ... ... ... ... .. .
clral.-Servel M~trorolOgic de la Ge- Ple MtlOiclpal ratU1qw l'aprovació de Ca.stellfulht de La Roca, per ha. • \
nal) .................. ··~
1'2'- L. de Juan ... .......... ..
0"50 ! J .M. Ferrés .............. .
del contracte de reterèncm, sense ver quedat extingida en aquella po•
,
A1 ..1a •li1ana Ors, a la menerulltat de Cnt<tlunya.
1'I
F. Villanueva ... ... ... .. .
0'50 J . Plans ................. .
convocar el plebiSCit que se 11 baurà blació l'epldemJa de xarramp1ó que
mòria de Layret ........ .
1'2'- S. R1cart... .. • .. . .. . ... •.•
o·2s I M. Arlns ... ... . .. .. . .. . . ..
)UGDIA
sollicltat, que el demani emparat s'havia declarat !a uns dies t que
CAMISE:RS
Francesc Pradís, a la me.
1'M. Sanc.hez .............. .
0'50 V Valls ... ... ... ... . .. .. .
12.-: Senyals horal'l:s de la Cate- en les prc.;cripcions de la v1gent imposaren aquella mesura de precauVEO.l'l'H) LLANA
1 mòria de Layret........ .
1'2'- GRUP DE TREBALLA·
dm!. _ Secció Femetna. _ Musica Llei MuniCipal de catalunya.. per c1ó per tal d'evitar el propagament
M. Sellés ......... ..... .
E g 0 sum qui sum, un
1'DORS
D'UNA
.t..Mf'RE.Mésser el retercndum l'únic mitjà le- de la malaltia.
«.Urt. RA.SUKEL.t
?.1. Casali .. • .. • .• • •.. . •• .. .
metge català ........... .
eeleeta en dll!COC!l.
1'1 eLA fAb'TORA»
6'TA 1 LLIBRERIA <44
J. Pros ................. .
12'30: «Plat del dia». del Restau· gal que permet a tots ets Ciutadans
- A Olot, ha estat detingut el
Consol Esteve, a la memo1've~ada):
¡
ió d I
expre:sSar en un assumpte de tanta menor MarceH¡ Bertran, per haver
R. Ortlz .............. .
I ria de Macià ............
1'2'- CA.LXES:
rant Tivoli. - Cont nuac
e pro- transcendència per a Tarragona llur furtat una biCicleta al vel de JoaneJoan Pous ...............
T. Caymnri ............. ..
l'1'- Xicoia ......... ........... .
1'rr::dec=Eill del dialt, de Pere voluntat I manera d'opinar.
tes Càndid Verdaguer. El detingut,
P.
Alvarez
... ............
Joan Prat................. .
l '1'Girona
...
......
.......
..
0'25
.
ció del
En donar compte la pres1dèucla que sols compte 14 anys, .ha estat
G Bruach ............. ..
Balbina Remolar, admira·
1'Borruel ..................
Crlcote. -:- Contmua
progra- als reunits que, gracies a l'o1eriment
1'- E. Calvo ................. .
dora
de
Comp"'nys
i
d d
posat a disposició del Tribunal Tu·
..
V1da1 .................... .
0"25 R. Aguilà ................. .
lll!l
e ISCOS.
d'una forta empresa productora d'e- telar de Menors.
Consellers .. .. . .. . ... ...
2'- Ga¡c¡a, .................... .
0'25 1\·l. Rajo ................ ..
sOBRETAULA
lect~cltat, la Cooperativa podrà ad- _ A Sant Joan de les Fonts, per
Mllria Molins. admiradora
t·Torres .................... .
0'25 LI. Castlllo .. . .. . .. • .. • .. •
· ·-· e k~ 1 d'avulll del Res- qulnr els q~llovats a deu centims, qliestions tnvlals, es barallnren, prode Companys 1 Conse1'Rovua ..................
050 J. Rallo ................. .
l:.i • c oc lli Ti 11 • Pr
es va Pl'odlur una gran emoció en movent un fort aldarull, Manà
llers... .. . ... ... ... . .. ...
0'50
1'Catalan
...
•••
...
...
...
..
.
O
<la
U.urant Brasser•e
vo · ogra· la concurrència, la qual cosa féu Abel J Pujolàs, el seu martt Esteve
Familia Juncosa, de COLL
J . Xicota ................. .
0'50
Merce .................... .
0'¡¡\)
ma13de discos vanats. d 1 Bors1
que acabes l'acte ellllllg del més Juanola i Vilata t Domènec Da.BLANCH .............. .
2'Barranquera
...
...
...
..
.
'lO: Cotttzaci~ del
ra::! gran optimisme amb VISQue.s a la míans Lacalle. Es causaren ferides •
O50 .MOLINS DE REI. Un
Dues esquerranes de ST.
R. Va nyISSa. • • • .. • • • • .. • .. •
llll\ti.. Contlnuac¡
e prog
Cooperativa 1 a Tarra¡ona.
de pronòstic reservat. Els tres han
JOAN DESPI. .......... .
0'25 j grup d'esquerrans cse8'Canete
.................
.
1'm~na 48l:
de dtscos.
ó
t l ¡ C~- Comuruquen d'Ampo&a. que, estat detinguts.
Dues esquerranes, de ST.
20
&s ........................
13' :
Informacl Tea ra
degut a. les maquinacions del cacJ.e
- Ahir, a les nou del vespre, la
1'- 1 J. Serrat. ................. .
SUl\IARI CONCLUS
JOAN DESPI.. ....... •••
()"50
3'- l''t!I'rer ... ... ............ .. .
O50 Assumpció Serrat, a la metellern. - Continuació del programa local, ha estat denunciat el vel Joan serventa del farmacèutic senyor JoaEl jutge, senyor Mart1nez Pella!- O. S .......... ••• ••• ... •••
2'CtnteUes
.........
........
.
O:.::5
tnòri:~ de Macià ... ... .. .
de ~~:~· Cartellera de Cinemes. __, Sega.rra, que es confessà aut{)r d'uns quim Vallès i Roca, domiciliat a1 ver, ha declar~~:~ conclus el su~ Josep Cirera ... ... ... ...
025
1'- VaJ..ls ...... ...... ... ••• .. .
o25 R. MRrti ..................
cartells expooats dintre el Centre • carrer del carme, número n. ano- de la causa numero 5!i4 que s
Jawne Soler de ST. FE0'50
Continuació del programa de discos. Ractical Socialista e.!S quals recoma.- menada Enúlla Artlgas l Pujol de lltrueduc: contra Julià Amada I Ga-¡ LIU DE LLOBREGAT...
t.u.1errez ...... ...... ..... .
O'oO F. C .................... ..
1'2'- Boecn .................. .. .
13'!i5: Crlticn d'estrenes de ctne·
•
..
ar o, per agress1ó a un guàrdia de u
d
bll
o ·:.::!i 1\.1. Ambrós ............. ..
mes. per J. CUestn Ridaura. IEven- naven abstenir-ce de treure el car- 18 anys, soltera, vema del vet poble seguretat 1 un vigilant al carrer de n, grup e repu cans
0'?.5
UanytSSà
.................
.
0'25
T
Baranguc
...
•.•
...
..
.
net electoral.
de Salt, va pujar al terrat, situat Fiveller.
d esquerra, de PALLEJA
o~3
R Anglanll .............. .
«Diuen els periòdiCS», a ciu'El diumenge, acompanyat de en una alçària de sis pisos, a reooA L'ARXIU
09 1 2"1 vegades) ... ·••
o~
1975 Barea ....••••••.•.•••.•.••
0'50 F. Ferres ................ ..
rec d'Eduard Glrbal Jaume.-But- diversos am1cs estigué a viSitar els llir la roba que hJ havia estesa. DesEl mateix jutge ba lliurat a l'arxiu Josep Silcalve ... ••·
0"50
1'Ml1drid ............ ..... .
o:;,o A. Pnral.s ..................
Ueti Oficial de la Generalitat de Ca.- presos polftlcs: el diputat al Parla- prés, VI' acostar-se a la barana de la causa número 59 de l'any passat M.anuel Fi~erola .........
o·~
...... ...... ...
0'50 J. TOI't ................. .
la part posterior de l'edifici, però per IDSultl'Aa !d~~ça armada, fet ocor- Dldac Musons ............
o}I)
talun'"'~. Sumari del num·era pu- ment català A Rovira 1 Virgili.
2'- Bt!amonte
MA~Ul..NF.S:
,_*
' ·
'hi
à
b ta
,
regut a
u 1enc1a, per no baver Un grup de catalanistes,
M. M.u6 ................. .
1'bllcat aV\ú. - Actualitats Teatrals
Els viSitants obsequiaren els re- s
mc11n arn
nt d excés, que estat trobats els autora del delicte
d PREMIA DE MAR
Anlat •••••••••••••••••••••
l ' - R Vilaolana .......... ..
0'25
t MusicaLs.
closos amb tabac.
va tenir la dissort de caure dalta.- en qüestió.
e
V11aseca
.................
.
l'- R. Rovira .............. .
0'25
14'30: «El fet del dia». per Joan
- Properament donarà una con- ba~ I qu~à ¡norta J~~e. Ha estat
25'Jo~~ ~C:C~da) ... ··• ••• ...
C.
G.
S
•••••.•••••••••••••
050 M Valls ................ ..
0 '~5
6' Alavedra. _ Conttnuactó de les Ac- íerè~cia al Cent1·e Nacionalista Re- ~~ n~Íf:. a. a mo
aquesta ~
Ahir LA tCAUSA DE SdAN. Tè BOll Una depemÏ~n~ ~t~Í~~
Moreno ...... ...... .... ..
O¡¿!) D. S1món ................. .
0'25
tualltats.
publicà l'ex-ministre senyor Nicolau
con muaren 1es 11.Ig ncies
!setmanal>
Üll ....................... .
o25 R. Sole ................. .
3'1
0'25
14'55 : Borsn del Treball. de cE d'Olwer.
~LsP r;:"ct·~~t~~;a~~~~~ ~! s Maria Maieras' ::: :::
o~ M. Cuya!> ................. .
1'- Baeza .....................
0'30
A J b.
- La dele¡:ació del Partit Naeiociararen sis testimonis
Grup ue dones d. la casa.
lie.rrtt.n .••.••••••••••••••
o
25 T Terrades ............. ..
0 '30
15'-: Sessió Radlobenèfica.-Dig.. nallsta Repubtlcà d'Esquerra va ele·
INFOR!UACIO DIVERSA
·
«Fabra i Coats» (setma..l::sargallò ................. .
o 25 J. Ferran .•. ... ... ... ...
0'50
eos escollits.
glr la següent directiva: President,
DANIEL DOMINGO MO."'ITna 45} ··· .............. .
18'10 MUilS ... ... .. . ... .. •••••••
o 25 J. Rosal ................. .
0'50
15'15: «La Paraula•. Etpissló d'un J. Rodríguez, vice-president, J. MonVa. tenir lloè a la nostra ciutat
SERRAT, A LA PRESO
Cinc catalanes de la casa
R!'.LLIGAMENT:
I A A. J .................. .
1'c¡ua.rt de quatre de la tarda. Direc- tagut; secretari, J. M. Olivé; vice- una assemblea de metges dels parAh;ir fou àetw.gut 1 cond~1t a la M. D. <30, vegada) ..... .
4'50 Saugerus ................ ..
tament des de Madrid. Ini'ormacló secretari, A. Biosca; tresorer, J M. tlts de Reus, Montblanc i Falset. als Preso Model, Daruel Dommgo Mom- Quatre de -~ .fusta ... .. .
4'- I PtUtla.:> .................... .
el l\t drld 1 general
1 Solé· vocals· J Marrt\Sé R éere- efectes de eonstltu1r una nova sec-¡ serrat, sec~etan de la Conselleria de F1del de Gracia ........ .
1'Suma 1 llf'g'Utix ... no.stm
Ra1o.s ............ ........ .
l'
e15'25:
a
·
'
·
·
'
·
dó
dínt
el
e
Heg1
d
Govemac
'
que
es
trobava
en
ll.iberLa
filla
d'un
calderer
....
..
0
Directament des de la Ro- zuela 1 B. Palomar.
re
e Metges de taL provisiona!. El mottu de l'emp1e- Cinc pintors de la c. D.
li-1UJO ...... ••• ••• ...... •••
Of>O
Perquè t:n cas de sortir premiade&
tSaccló de «La Paraula», a. Barcelona.
Catalunya que tendeiX a transflgu-¡ sonament no és altre qu~ el no estar
e (e tm 1)
,!)() Jo•er .................... .
O~
sigui
afegida la quantitat corréspo2,
Infonnncló local. - Continuació de
rar l'a.ntlpattca orgarutzactó «pf'r en regla la flllilç.'< prestada per a la A · ~ rt~na ... ... •••
Cortes .. . . .. ••. ... .. . ••• •••
0 :.!a nent a la uostrn subscripció. ue 1a
2 50
Ja Se~ló Radlobenèftca.
.a
IL~
~
provúrcieSI que fins a la data haVla llibertat prcvtslonal! i serà posat no- PngTe1 a
...... •·• •·• •••
1
rifa del proper dln 21. ens han lliurat
~
~
_ ••
imperat.
vamen~ ~n llibertat aixl que C3t~UJ
1'- GRUP DE TREBALLA·
les partiCipacions seguents:
TARDA
b'l'
hal anços 1.
- La Guàrdia civU de Selva del feta en forma.
Familia Sagarra {quota
JJU.rtS
V.ri:L
l:SAJ.'-1\, A.N·
compta 1 1tats,
CITACIO
setmanal> ... •.• ... ...
Forest 1 familia, una d'una. pesseta
4'ÜLU oUO-AM.~.R.l(.A;
16'-: Programa de discos.
fallides a
Camp va detenir Josep Arbós 1 Riba,
El Jutge, comandant senyor urru- M. Pastor ... ••. ... ... •••
18
1'- M~: • .:ew .w.tut:ne:; .. • ... •••
del numero 9.896.
'-:
Programa del Radiooient.
2'50 ptes. l'hera
I de 17 anys, el qual havia furtat divere
Pè
.
tia, ba citat el sots-ollclal d'mfanter1a .
rez ...... ...... ..... .
1'- l\.•at~ u VOUlt!$ ....... ..
DiScos a petició de senyors subscrtp.
ses quantitats d'olives.
Manuel Comas i saez perquè com- R. Moiancho ••• ... ••• •••
de~d~ua~~r;;r:b;~s. tre.s ct'una pesseta
1'- Manuel Vua .........
tors de RADIO BARCELONA.
J. VENTURA
- S'ha concedit una nova pròr- paregui al jutjat numero 2 el mes J. Pruna ..................
1'Ato:ata Pallàs. una d'una pesset&
l'}·uu.c.-sc
;::,.,.¡>t:¡·as
....
..
18'30: Suplement de aLa Paraula»,
València, 245, 2n., 1.a
roga fins el dia 31 del corrent per a av1at possible per a comun}car-U un Joan Gràcia .............. .
l ' - del nt1mero 2,675.
dedicat a la Secció Infantil de RAadquiri.r les cèdules personals.
acord del Ministeri de la Guena.
Maria BusquelS ... ... .. •
1'Pere Mart! 1 Màfiez, una de duet
OIO BARCELONA. Rondalles, con·
- Després d'una actuacíó briUn grup d'Empleats del
PE-Ssetes cmquanta Cf'ntuns del nútes, comells útils. etc.- Continuació
llant, el C. N. Reus «Ploms» ha asJ ÀliUU ...... ••• • •• ... •••
Ram d 'Assegurances ...
16'- L!Oú.h>; M.anl.D ........ .
mero 4.673 l una altra del número
10'del programa del Racllooient.
solit el titol de campló comarcal d'a~
1 "- 20,239 1 tuta de ducs pessetes del nll·
An.,~• lsmer .............. .
19'30: «La Paraula». EmisSió de
AU~oo1u
Na..c<!.u..a
...
•••
•
••
El conseller regidor de B. s. c. que letisme.
GRUP D'OBRERS DELS
O :iO mero 5,063.
dos qu!'\rts de vult de la tarda. In· tant es preocupa de la salut pública,
Joe.u t..¡U.L.li .............. .
Han apareitlt els cartells aTALLERS DE ST. AN·
1formació generat
¿ens podria dir si tots els mdustnals nunctadors dels actes que er celeV J.'-'t.Ol J.Jè:U:O • • • • •• •• • ••• •••
ANDREU, NORD lno19'45: CoUtzactons de tnonedes.
penyorats per atemptar contra l'es- braran enguany amb motiu de la
Josep ""a.,·,"\!.ras ............
LLIGA CATALANA I LA
vembre>:
050 ' - - - - - - - - - - - - A"usu t'I . . . . . . . . . . . . ...
tòmac i la butxaca dels ciutadans cD1ada de les Modistes» 1 deia quals
F A R MA CI A
11\IJ)lACULADA
Mlquel Gabardós ........ .
2'- J~_.¡ .Bec ...............
NIT
han fet electives les pe~ores 1m~ te cura la colla cGrunèg.ia».
El canonge doctor Gaspar VIllar- Joan Ll:goña .. . •.• ... •••
2'- -''"'"li .!:>w!a ••• ••• ••• ••• •••
20:-: «La Para~•· Noticiari es- 1sa~:~~uè n061llt."res tenlm entès que
- La Guàrdia ciVil del Parc sa.- rubles, en nom del Cnp1tol Catedral, Josep Obiols ...............
0
1'- hin..l Loo.lZatez ........... .
Aprestadora,
51 - Tel. 33978
port1u. ~oticiar1 d A_eronàutica, a no ha pagat ningú. Això no pot éSser. mà ha detingut Josep Rovira 1 Gil. ha estat a l'Ajuntament a t\ de con- Jaume camprubi ........ .
0 .¡¡0 ..........__.
.......
1'càrrec d Alfred Domenec Navarro, El que delinqueix cal castigar-lo
Llv.e;.ç J.>uquel ........... .
Francesc Benalges 1 Mates J Josep v1dar la minona de Lllga Catalana Josep Bartrína ...... ,_ •••
o·oo
1'- Manu.e¡ .n.uoiicU ••• ... • ..
pilot aviador. - Programa. de discos gons la llei i Sl el que té l'obligació Borras 1 Boqueras per caçar de nit I per tal que asslstelXI a les solem- JOQn coronel ............
1' - h.lud.t:l (,o.ruua .......... ..
eelectes.
da respectar-la i !er-la complir la llei amb llum artificial al punt «CamJ j nítats qJ.Ie tindran efecte el cUu- Josep Bartrtna ........... .
Un home en veure' s menys·
1'- Jo.. a t<.ou.ú~Uez ••• ... •••
20'30: Conferència a cà1Tec d'un és el _Primer a vulnerar-la, resta m- dels Teixel.lu de Montbrió del Camp. menge proper, a la Seu. amb r.!Otlu JoSEp Terrens ......... . ..
1'- UUJS l\J..:lt:a.:s ••• ••• ••• • ..
membre de !'«Associació Protectora ~apac1tat davant del poble.. Aqurst
- Durant el passat mes de no- de les festes de la Immaculada.
~~~
preat
per la ~~va muller, es
Isidre Sala ............ . ..
1'- h.1h1C .t>ena\'ent .•. ••• •••
... e l'Ensenyança Catalana».
es el cas, s1 és que, en el fons. no vembi"e la Sucursal a Reus de la
Le
Dí
1'SUICJda
1
2'- Llu ..:s t...u~l ............. ..
... 20'45: Noticiari des de la Redac- ellsoc.busca la compensació per altre Caixa d'Estalvi de la Generalitat de
CONDOL A LA FAMILIA M onc e cz ...... ·•• .... ..
0:!5
1 asamort ... "' .. .
0'50
DEL
BO
l\1
BE
R
ANTO:'III
lque
Ah1r, al mau, la 1unc1orutria Cle ls.
eló de eLa Publlc1ta~.
1 1 entenem que fer-ho ai.xl és inutl- Catalunya ba rebu¡ per Imposicions
Alued .t!.St&ltilla ... •u . . .
Jos~p G::llur ...............
1"l ' - J.ljatC.S rv"J.OLILdl.li • ., ...... .,.
20'55: Cntitzaciom de mercaderies, lltzar el treb:ill dels empleats 1 des- la quant1tat de 404.167'66 pes.setes 1
Generalitat, Justa Llorca. i Valén·
EDO RIBES
VIci Pasqual. ........... . ..
1'1'CIU, u e ;¿b any:;, s'adreçava a la seva
nlors 1 cotons.
¡ moralitzar-los per a complir llur tas- ha retornat per remtegraments la de
L'Alcalde lnterl, senyor Jaumar Valent! PuJol ........... .
Joaqunn dellapart ... ...
1'1'- .li;ooo.t t'ertS
21'-: Senyals horaris de la Cate- ¡' ca.
oL. culli., q uau v~1é a lo. porta, en ao317.084'88 pessetes, atnb un total de de Botarull, acompanyat del Con- Josep Rosselló ........... .
.. . .. • •.. ... •..
050
1'dral.-8ervei Meteorològic de la Ge- Ha vingut & les nostres mans 488 operacions de les quals 14 han seller-regJdor de c-'irculacló i Policia Lluis Alberic ............. ..
l!:. •vl~L•n .............. .
050 t.itu!l u'esperar-la, el seu espòs, Ma·
2'- Jaumtl
neralitat de catalunya.
un P~D~Jra.ma de Lliga _Catalana que estat obertura de liibretes d'estal\·t. Urbana. senyor Farrero, de l'arqui- Jo~ep Bartoll ........... .
nau Gltnl!ne:t..
vomurera ... ... .. .
11'- Jooqu.m 'lorres ... ••• .••
21'05: Orquestra de RADIO BAR- ~~ela la. inauguracJo del nou lo- Demà, dijous, dia 6. la secció tecte cap del cos de Bombers, se- Climent Remolins. ....... .
1''-'vlll ~>•iilll que fa una tempornda
1'- l•'•~u;;esc
CELONA.
:::;¡la. memòria no ens falla. amb a- c1cllsta del Reus Departiu efectuarà ryo~ Jor:fta:l ud~l Capi ~J>Jrior l
.Oeum¡,., ........ .
o·oo que viuen separats, Justa agafà por
Marti Plànas......... .... ..
21'30: Radioteatre, de «E A J 11. questa, ja tarà tres vegades que ln.m- el repartimt>nt de prcmls de la cursa a
ua~· b: b r a~~t t
fi ~on;' Josep Serra .............. .
r'•·arll.:t:Sc Capacvtla ... .. .
-eUa saorà ct p.;r que-1 ue.uUUla so1_
El drama del mar en quatre actes ¡;1U'en el local. Aix fa creure que •Camp10nat de les Comarques Tar- senyor 1 . a v I ll • a
e o- Gmi Miret ... ... ... ... .. .
Joau IJener ..... .. : ..... .
l ' - COl.; al:. t\lOSSOS U'!:.Squadra. Aquests.
1 en vers, en castellà, original de les altr~ VC61ldes, per manca d'~·~· ragonmes 1 Premi TintoreriA «Là Rà- nar-11 el condol, la famllla del bam- AUons Ca~ano\·as ....... ..
Jo;>e .i> ::.il.Oancs .. . .•• •.• .. .
1'- per tal ò'ev1 :1.r un «tt:te a têle» entre
Llul.• ""ern~nde21 ArdaYin, que porta no lea han volgut donar com a ven- pidalt
ber Antom Edo Ribes, el qual ha "'"I do J d
1\io.....;St • uue •• • .. •
1._ eiS tüdl avu~"U.s esposoo, mvitaren
" tr'¡· «Ln 1•ave "In tlmón» pel table.o; inau;urncions l ara van a In_ ·Ha ingressat als cnlabossos de mort a conseqüèncla de l'accident "'"va r or ana ........ .
rti
Pèra tous ..... .
pe
o•
"' ..,
.
.
ten tar-ho DO\"tllnent.
•
t I
. d Gràcln.
Cosme Plana ... ... ... ••.
1._ e1 C.uaen.o~ a nwmp&n)ar-los al Coa
1'qaudro ei!Cènlc de I Esta cró. sot.a la I Però aquesta vegada s'asseguren, la Comis.<;nria d'Ordre Publlc un sub-1 ocorr~ ~~li ~bers
EulLlrO vera ... ... ... •.•
~ Josep Picola ...............
O'í>O ue Lou..tru.a, st'l:u.ameut amb la 1D•
1'direcció d~: Gesar Angel Monedero. perquè anuncien, àdhuc, l'asststèn- jecte nomrn!lt Josep Mutioz, de pès- topar ~ ·
e
con
Ramon Marees ........... .
Jos..p f'lnllas ... ... •.... .
0 ., 0 ttncw uc aeum.r-.o anar tan bon pun~
1'22'05:
teLa P.araula». Emlssló de cfa de la C'\edcttelt màxima del part1t. simS antecedents.
un tll.Xl.
Josep U:Jpaxt ........... .
Jlll.La 1Ut6UC3 t!llU"at..
H1.1mon Duran ........... .
1._
1'tes deu 1 cinc del vespre. D!rect:m1ent
~
R:1mon Novell ..• •.• . . . .. .
~.aru:n uunenez, ::;iguï que s'espan·
1 ._
1'- Jcan H.¡¡ne¡a ... ... .. .
des de Madrid. SCSs:ló dc Corts. O"í>O tes ~;u vewe :o ue.u~.>u~o, S1gU1 quo:: j~
tJ;..ume Sàncbez............
1'- Danut'i lHJacn ... •.• . .•
Contlnuació del Rndlotcatrc. - ProJosap F!\brcga .......... ..
o·oo por.;cs el prop<JSlt de fer-ho, begu6
l ' - J mrep lng.es . .. .. • .. .
O"í>O una regular q ..tultll~>.t d un Lê¡Ulu 4 ,¡e
Cl'lllll!l dc d!scoe.
Jos:!p Pujol ... ........... .
1'- J~ Aroona ....... ..
1
o 2í> <iwa en Ullll ampolla 1 Lcúgué a terra
1'- M.anuel L.a:.anovcs .. .
1. _ rodo.
1'- Francesc Tcrram!lans .. .
F:< nc.e!:c l::io,¡auo ... . .. .. .
o50 U.!Sprés d'auXiliat de primera. nemadons.
P.. r<} Alsína ............. ..
2'0'50 Ces.>ICat, fou traslladat a l'Hospital
FI DE L'EMJSSIO
E
Jaume Olh-er ............
1'- Joan .ket ................ ..
ncara que hag¡ provat sense resultat tots oiJ
:r..I:muel Escuer ........... .
Cllnic, omb sunptomes d'. mmetzlna0'50 Joaquim Marquès ....... ..
remeis per alleujar els dolors reumàtics, no es
Esteve Vl.ii:lJ.s ... •••
0 ;,o ment greu.
Emissió Ràdio Barl~lon~
o 50 Jos ..p Ferrer .............. .
Pl'o.,"'Mlm'l J)t'r a avuI, illuleeres
1'12·-: Oberturn, &'.nyals bo:arls 1
O':i O
zm .en variada ~n discos.
050
part adolorida, sense fregar Immediatament
.,.
I, ms Font ............
1"'30: Pragmfnts de RevisteS
sentirà una sensació d'alleuJament i al cap de
Em 11 So:er .............. .
12"30: Jazz..
1'pocs minuts el doloSLrh auNrà de$aparegut.
e r 1e3 llu:..~:~.n •.• ••• ••• .. .
PELAI, 8
13'-: Musica vienesa.
l 0
El
LINIMENT
DE
A
serveix
també
per
a
N
;us
u
................
..
1~'45: Fragments de &lrsuelro.
o·so
combatre les neuràlgies, el cansament físic, el
I:l..ard Fa'IUndez... . .• .. •
14'30: Fi de l'Emissió.
1'catarro al pit, caigudes, torçades, cops, etc.
Pn!ad1 VJ.ia •••••.•••..•..•
19'-: ~ura. senyals horarb 1
1'Tinguïn sempre un flascó a mà.
VU:1l.n ~- ................. .
m · ~ variada en d:!!Cos.
~·19'30: El disc del Radiooient.
0'50
El LINIMENT DE SLOAN solament conté
A:onso............ ·•• ... •·•
20'-: Cotltmclons.
ingredients actius. No s'ha de fregar Una
O'iiO
J. Anjr,:S ••• ... ... ... . ..
Presenta la méa extens.a colle<:ció de
• 2t)'05: MtiSica varbd.-¡ CD discos.
petita quantitat M suficient. No irrita ni
2'B Guiltuól ...... •·· .... ..
31'-: Noth'.ies locals I Servei Meo·so
taca~. per això resulta ·elícaç, còmode
P.:lró •• ·•· ...... •·• •·• ...
te<n ològic.
i eoonòmic.
L!ctJ6s,. ....................
O'lO
21'15: loat;g~.U'IIcló dc les Emissions
JO\·~ ... ... ..• ••• ...
•••.••
0'50
de R.ldlobe~fic.:l. r. profit. de l'HosGonzñ'e:; ................ ..
1'pitnl Hunlcipal amb parlaments de
Romero ......... ·- ••.•.
1'Allet quttlilat 1 htnh,SÏ<• 11 PTeus de
les autonta.ts locals I recital de \ioU
Vn1deon ... ... ·- • • • • .. .
0'60
veritable octssió.
1 violoncel, t1 cwec de .Joan Oriol I
Crusa~ ................... ..
2'PranCI:'SC Solà. respectivament..
Car ells . - ... -- ... ... ...
vi&itar
32'15: Notlelt".s de PrenlS:l des de
JU\~ .................... .
o-so
. ;
loJa4rid.
I..opc;¡; ••• ... ... ... • ••.• •
aqu e ta O O\'a r:eccto
(I vJ
23'31) ·
té ... ... ... ..• • . .. .
2"..,.., .
iiO.
0'!)()
Dmnèn!!Ch . . . . . . . . . ..
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DIMECRES, • DE DESEMBRE DEL 11U

•

LES LLETRES

•

«POST TENEBRAS SPERO LUCEM»

ta, figuren, escalonats, en «Diana, o
l'educació d'una. nenaJt.
Com que l'estil és tàcU i la connexió dels eplsod.ls es destria als
ulls infanti-<ols amb facilitat extraordinària cal creure que aquesta
obra serà. estimada en el seu just
valor i que es difondrà ràpidament
per les Institucions a les quals va

•

lES ART S

•

adreçada.
La presentació tipogràfica, digna
de la Impremta Elzeviriana, l la presentació del llibre, d'acord amb cl
A les Galeries Layetanes iuaubon gust de la Llibreria Camf. Oe gura una. interessant expo~lcló de lE'B
l'obra. se n'ha fet, tambt\, una edi-

SANTIAGO COSTA

Per què aquestes par aules figuren a la dedi·
catòria del llibre «Vida dels germans Tiberi
i Caius Grac»
Post tcnebras spero lucem, són les
paraules que, sota la dedic~tòrl.a a.
LlUÍS COmpanys, posa Manan Rubió i T\tduri, en la .seva ~daptació
de tes Vides de Tiben 1 Gams Grac,
escrites per Plutarc, d'Imminent aparició.
En l'edició de «Don Quljote de la
Manchall, de Cervantes, anotada per
Nicolau Diaz de Benjumen, parlant
ue Don Quixot no es va. arribar
~ decidir a posar emblema o empresa. al seu escut, fa els comentaris
següents:
,Todos los caballeros llevaban en
él motes y empresas. ¿Por qué el hidalgo caballero, tan celoso imitador
de las pràcticas de la. caballería, lleva.
su escudo en blanca y slo figura?
p 0 rque era indiscreto el dar a conoccr su empresa. No obstante, sabemos
su mote, que era. Post tenebras spero
lucem, tomada del lema del escudo
con que salló a. luz su libra de las
oficinas de Juan de la Cuesta.»
Joan de la Cuesta és el primer
editor del «Quixot», de manera. que
é.:> lògic suposar que l'escut que anava.
a la portada de la primera. edició
havia estat inspirat per Cervantes.
La descripció d'aquest escrit és:
«En el flanco derecho del escudo, que
és de forma oval, se ve una mano
con estola que sale de entre un torbellino de humo y muestra un halcón
con lazo al cuello y caperuza; en la
parte superior y centro del jefe del
escudo, por encima de la orla, se ve
una cabeza de ser humana soportando una telera. por cuya muesca. se
introduce un husillo o espiga. que
aprime el cerebro, prensando extertormente el cràneo; en la base està
Wl león (el pueblo español) mohino,
postrada, aletnrgado o en profunda
sueño, nueva manera de pintar a este
monarca de los bosques, representadl) siempre en posición ra.mpante o,
cuando menes, pasante. Por última,
léesc este lema o mote, en la orla:
Post tenebras spet·o lucem <Tras las
linieblas espero luz).
El conjunto es una historia, o mejor, una. fotografia de la. triste suerte de España en el slglo XVII - comenta Dlaz de Benjumea.»
El que va succeir és que representant el «Quixot» una critica de l'ordre existent, no es va atrevir a. des-

5

criure l'escut en el llibre, per por de sano, para la mejor comprensión del
la Inquisició. Posant-lo a la porta- ' espiritu del poema.»
«Entre todas las forma.s y maneras
da, passà desapercebut.

directas e indirectas con que Cervan.
.
Dlu el comentansta: «Don Qwjote tes h.a. dejado en tender la significaadopta el lema de Post tenebras spe- clón de Dulcinea, ésta - post tenebras 5pero Iucem - es la màs explicita. Que esta. luz que espera. es su
único Ideal, se deducc de la comparación que hace entre las elipcranzas
o ideal de Sancho y las suyas. Sanche le vió, al fin, realizado; pera Don
Quijote no, ni pensaba tampoco vtrle
en los dias de su vida, puesto que
había de venir después que acaba.cen
las tinieblas del error, y, por desgrs.cl.a aún està la human!dad en estas
sombras, o, a. lo mAs, entre dos Iuces.»
«Le faltarían a Don Quijote empresas y tottos que pintar y que illScribir en el suyo, habiendo vencído
al caballero de los Espejos, y siendo
tan fiel y perfecta amante de Dulcinea? Pero lo inscrita en el escudo
habia de ser el almn, el espirltu de la.
empresa de Don Quljote, y la. tirania
suspicaz no lo hubiera. consentida. Si
las figuras que se ven en el escudo
del lmpresor las hubiera. puesto Cervantes en el escudo de Don Quljote,
habría conclu!do su vida. en los calabozos de la Inquisición. Sin embargo, en el «Quijote» estàn y virtualmente traspasadas al escudo del caballera, que de una. manera explicita.
lo declara, a.ceptando como su ideal
el pensamiento o ideal expresado en
la orla.:t
Cervantes - en Don Quixot - perMARIAN RUBIO I TUDURf
seguia la regeneració del seu poble
ro lucem y esto indica. que, adoptan- que representa. amb el lleó adormit
do el mote, adopta impllc!tameote los i reclamava la. llibertat del pensahirogll!icos o figuras que llevó la prt- ment, que revela amb el crani oprlmera. edición en s u portada, los cua- mit:
COmpanys perseguia el mateix.
les como divisa de lmpresor pasaron
•, '- <. \ 14 t • • • • '"" ' ·' • ••
inadvertides, pero puestos en el es..,. 1it
y ~, • ,
cudo del hidalgo habrla sldo una. in- r • ,. r. , ~ discreción, cuyas consecuencia.s no '¡ ~ t,. , ~ ...; ... ·. • ., • • ~ ••,)
,~ 1 •
;•,. , .:; , ~ _. • • ; • , ·, •
quiso arrastrar Cervantes.»
_i , l _ ' r i"
«Ese escudo de Juan de la Cuesta. ~.:':, ~
es màs que conveniente, caso nece- ,

seves darreres obres l'escultor català
Santiago Costa.
Servem un bon record de la aeva.
MISCEL-LANIA
darrera exhibició a les mateixes Ga.«La mort de l'òs», de ventura. !ertes. No és per a. nosaltres un arGassol, ha. assolit l'èxit que era. de tista. nou, però la seva evolució vers
preveure. A hores d'ara, l'edició pot Wl canú més concret, més sintètic
donar-se virtualment per exhaurida. 1 més profund l'han portat a la proDintre breus dies, ens ocupàrem ducció d'obres que assenyalen la
amb l'extensió que es mereix, d'a- plena maduresa.
santiago Costa, és fill de Mora.
quest llibre emocionant, ple de ford'Ebre cosf 1 deixeble del malagunça poèticE. I de vigoria. espiritual.
nyat jullo Antonlo, que deixà l'obra
• • •
..
«Historaa de los Pap:~.s y do los del geni sense acabar. L'escultura
Reyesn, t:ditada per la vet~rana. Casa I de costa és un visió fnt!ma, en
Mauccl, està obtenint 1 acollida a I contacte amb la naturalesa. crua..
a. què es fa creditor aquest con- ' que mou l'arUsta a realitzar les
slderable e;;forç editorial. La presen- s!lves obres. Impressions de la. dura.
tació de 1 obra 1 el seu contingut, lluita del camperol, forçut com una
bèstia, resignat esclau de la terrll,
causen una exct>l:lent Impressió.
Aquesta magna obra que projecta. ~ue sols ~nsa. a. germinar-la, de
lh..m damunt determinats sectors l'bbrer de ciutat de càrrega feixuga.,
ombrivo~s <ie la Història del Món, n1ar1ners .funyits a la. cordp. de la
tindrà. 1 t!vantatge d'ésser molt dis- barca. Temes tots ells ben observats,
cut!da, circumstància. que no farà trets de petits apunts del natural,
a.ue després perfecciona. amb color
més que augmentar-ne l'interès.

ció castellana.

F.
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Palau de la Música Catalana: Concert per I'Orfeò Català - Palau de Belles Arts: Concert per l'Orquestra Municipal d'Instruments de Vent - Cercle Eqüestre: Recital
Alícia Flix

SANTI A GO CO ST A.- La Pau

abans de transportiU' a. la. matèria

deflnitiva.
L'Orfeó Català, que &:.n poc es pro- elles «Minuet clàssic», d'A. Laporta. l
De COsta podrlem dir que és el
diga d'un temps ençà, ofert el pas- Astort; «Romàntica», de Borràs de Zola de l'escUltura. El tipus grotesc
sat diumenge un important concert Palau; cCant de Muntanya», de J. de l'home fracassat, dels negats de
de música. coral en el qual, ultra una Pahlssa; cGuajira», en primera au- la inteHigèncio. són capça~ per l'arpart del programa. lnteól'at per diver- dició, dedicada. al mestre Caminals, tista. i plasmats en blocs de pedra.
ses cançons ja conegudes del seu de Longàs 1 «Allegro de COncert» de o bronzes bellament compostos. Es
extens repertori, d'entre les quals Granados. La. darrera part integra- un cant al treball dur dels deshere..
hom aplaudi les de Mlliet, Cumcllas ment dedicada. a. Chopin, es compon- tats amb una emoció dostoievskiana.
COsta. fa de l'escultura un art
Ribó, Pérez, Noguera, Martmon, Ro- gué de cBala.da en la bemoll; cBerberton i Holst, oferí també dues pri- ceuse», «Vals op. à2»; «Nocturn, op. nou que res no té a veure amb les
meres audicions i quatre estrenes, to- 15, núm. 2» 1 «Polonesa. en la be- formes estètiques i harmonioses de
l'art grec, potser, més aviat, amb
tes les quals fou precis bisar vist la moll>>.
el barroquisme de les formes germàinsistència. dels aplaudiments que els
La. senyoreta. Flix que palesà un niques, però més sintètic, no oblidant
dedicaren. Les dues primeres a.u- alt sentit interpretatiu 1 una. escola
dicions de Marimon foren «Font de correctisslma, ensems que també una. el conjunt de lea masses que resten
pastor» sobre una poesia de Joan M. sòlida 1 ben tljCUSada tècnica. fou equilibrades 1 reunides amb certa
Guasch i «La barca. vella» amb lle- constantment aplaudida 1 ovaciona- grandios1tat.
Anotem a. part, una testa del viotra. de Josep Aladern. La resta, o si- da. amb entusiasme en acabar el conlonceHista Pau Casals feta. amb un
gui les quatre estrenes, eren de Joan cert.
braó 1 realisme remarcables 1 que
B. Lambert 1 es titulen «De bon maAmb .la gentil concertista, fou feUti», «La barca de nacrell, «Roses de
Quantes injusticie_s hem comès, alxt, tardor» i «Ram d'on>. Aquestes can- citadíss1m el seu mestre Josep Cami[per vosaltres! çons que són compost€s damunt de nais per bona part de la. selecta C?Dles deixalles belles poesies de Pere Serafí, J . Esta- . currèncla. que envaí el Cercle ~qties
amb
I ens contentàrem
banquets. della. Arnó, Josep s. Pons 1 Josep Pi- trc. La concertista. que hagué d accevostres
[dels
«COMMUNE»
joan, són totes elles d'un bell es- dir a augmentar el programa, fou
cCom.mune» és l'òrgan de l'Assa- Atenció! No us podeu passar del tot caient 1 produ1ren un magnific efec- també obsequia~ amb ramells de
les Escoles que pensen concórrer que
[de nosaltres.» te 1 foren molt aplaudides junt amb flors 1 altres delicats present~.
!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!"!"!!!!!!!'!!!!!!'"!'.-!..!!!!..!!!!..!!!!..!!!!.!!" elació d 'Escriptors i Artistes Revofacin les aportacioru de treballs sen·
Camil OLIVERAS
els seus autors i el mestre Millet.
• • •
lucionarls francesos. Està ja en el
se esperar la. data del 31 del mes
Agnès Smedley, la coratjosa. pePer tal de commemorar bonament
seu tercer any de publicació. Al nuque som, termini de l'admissió de
mero 25. Una. bella. carrera, al servei riodista. nord-americana que fa. anys el centenari del mestre Saint..Saéns,
uAIDAll I ccl\IADAME BUTdibUixos.
A Reus hi ha diverses prempses 1 dc la c~ltura, de la. veritable, la que viu a. Xina. 1 que n 'estima el del centenari del mestre Saint-Saèns,
TEAGRAN
AL
TERFLYll
Heus aci la primera llista de dod'oli, algunes de les qual3 gaudeixen popula¡ 1 inconformibt.l, la progres- seu poble groc, més de terror que l'Orfeó Català interpretà el magn!TRE DEL LICEU
nants de premis: «Associació Protecstva. A casa nostra es ben poc co- de pigmentació cutànea., ens expU- fic cAve verUJD)) de l'ill.ustre compode certa importàlLCi.a 1 popularitat.
tora de l'Ensenyança. Catalana», Ri·
Demà, dijous, 1 dissabte vinent,
Un dia el poeta Prous t Vila. anà, neguda. Sols 1~ llegeixen un petit ca, en un article titulat eLa mas- sitor francès que va. produir, com
card Vives, Josep Raduà, Papereria
amb un com;Jany, a visitar el gerent grup de profes~10~als de les lletres. sacre des bravesll, les persecucions sempre, un efecte imponent, tal com anuncia el nostre primer teatre llric
Mateu, Dolors Lluhent, Cltvillé Ger.
d'una d'aquelle.~ per afers pertod.ís- P~rò. al gran pubhc, al ventaule bon e&f.,reïdore:> : revoltants de què els el «Sanctus» i «Benedictus» de la les primeres representacions d'elda»
public, a. aquest no hi arriba. I no camises blaves de Xa.ng-Kai-Xec fan «Missa del Papa Marcel» de Palesti- I de «Madame ButterflYJt, amb la.
'
t ics
mans, J . Riera 1 Puntf, Robert Gil.
munfigures
grans
les
de
presentació
pas perquè no s'ocupi de les nostres objecte els obrers 1 estudiants pro- na amb el qual acabà el concert co·
Angel Tapioles, Peronella. Arnau,
1
Massini
Galliano
Clgna,
Glna.
dials
Xina.
je
gressius
del
Alvarez
contrari.
al
ben
ccses,
demanar
va
gerent?
-El senyor
mençat amb el vibrantissim uCant de
Joan Escriu, Josep Garcés i Feliu
Continua, e~cara.. publicant els dis- la. Senyera» del mestre Millet. Amb 1 Teiko-Kiwa, la. fama dels quals
Vayo, Sender, Valle Inclan. Tots hi
a un v~llet que els sortí al pas.
Dedéu.
expectació
una
produir
ha
arribat
ha
tscriuen. Recentment, recordem que cursos integres pronunciats en el el gran director de l'Orfeó i els seus
-Q~t diré que el demana?
-Dzeu-Zi que som representants quan el procés pels fets de Turon, magne «Congrés dels escriptors per coristes, foren també molt aplaudits poques vegades igualada.
L'HOl\lENATGE A CEClLIA
Conjuntament amb Gina Cigna
del qual sortiren quatre penes de a la defensa. de la. cultura». Hi ha els solistes senyoretes Salvadó, Roca,
.
de la Premsa.
SODREPERA D'ARTES
Massini actuarart en «AiPAU CASALS
-Bé, però de quina? - ins~stí el mort, Claude Avelina, el prestigiós els d'Eugcne Dabit, J et Last 1 Al- senyora. Fornells i els senyors Cubi, 1 Galllano
da», la. Fallianl, Granforte 1 Sanpassat, tal com s'havia
Diumenge
advocat 1 jurista francès, hi assisti, varez del Vayo.
vell_- de la pre1r:psa. del Feltu?
Torra. i Gibert, com també el mes- tiago Font, i en «Madame ButterTambé publica Wl document sen- tre Francesc Pujol que fou cridat in- fiy», amb la prlmeríssima figura bé mereiXeria que fos adquirida per anunciat, tingué lloc al restaurant
¡:oerò sols a la primera. sessió. DesRzgorosament hzstònc.
de la &Torre de Jaume I», el banprés, el governador l'expulsà d'Es- Sttcional: «El pla. del comte von der SiStentment. El públic no respongué, del Teatre Imperial de Toquío, Teiko algun Musseu.
.
.
•••
Fem els més bons auguris per l'èxit quet d'homenatge a la original creaCorzten ,que .u!" conspiCU l!terat, . panya. Però de les grans anormali- Elchen», llder hitlerià, mort fa. uns com era d'esperar i la sala. no es ve- Kiwa, serà. presentat el nostre comamador d exQutstdeses, va. dtr un ta~ que veié en aquesta primera. anys, que proposa al Fürher que, per gé plena, com es merebda aquest lm- patriota. el tenor Miquel Barrosa, d~ l'exposició d'aquest notable ar· dora. CecUia. Sobrepera. d'Artés, a la
que tants èxits porta assolits als tlsta.
qual ha estat concedit el Gran Pre;.
sessió eu féu a «Communc» un re.. a. assegurar-se la fidelitat dels obrers, portant concert.
t Cspre a l'Ateneu:
principals teatres d'Europa.
-"Jo, sóc ta.n ben jet, que al meu port tan escruixidor, que no la del· ~ls conve':'tetxl tots en cecs. Això que
mi i medalla d'or al darrer Saló
•••
COnfirma. la gran expectació desde Creacions.
es una horrlble monstruositat, ho
xaren entrar a Ja. península.
cos 'ti lliscaria una gota d'oli.
proposa seriosament I amb una gran
•••
Ocupaven la presidència, a m~
Sota. la. direcció del mestre Ricart vetllada, el fet que hagin estat ja
Aquest número 25, que tenim Rl documentació, aquest aristòcrata. na- Lamote de Grignon, la. nostra. Or- gairebé esgotades per a dites funl'homenatjada, les senyores Arde
Un individu, el cognom del qual
localitats.
les
cions totes
davant, és ofert per un comte de zi. Diu, entre altres «floretes»: «Sóc
De l'abundosa producció d'aquest tigues 1 Gispert i els senyors Artés,
té una redu:;licitat strapèrlica, obli- Paul Nlz.an, «Le provocateur», IlO del parer que la. introducció del questra. Municipal d'Instruments de
pintor, i tenim els nostres dubtes Torramadé, Volart, Martmon, Beargat a trasliadar-se cuita-corrents a el qual trobem una. definició justis- J!.r.ont serà ben oportuna per a ma.n- Vent donà el seu acostumat concert
de si no és excessiva, en perjudici nés i el president de la COmlssló
una pila de quilòmetres lluny de sima: «L'assalt és una. company ta, tenir l'ordre a les fàbriques o a. les simfònic 1 constitu!, una vegada més,
indubtable de la mateixa obra, pre.. organitzadora.
Barcelona, en tenir el cotxe propí la fugida nna solitud.»
escoles. El knont reemplaçarà l'acció un altre ple dels que formen època.
actualment un recull de teles
senta.
L'acte transcorregué enmig de la
d'intedesproveït
certament
era.
No
féu
No
utt.
espatUat, decidí llogar-ne
Bertold Brecht. l'autor de la lletra de la. veu!! I»
inèdites, a la. Sala Pinacoteca.
major simpatia i resultà d'una ferdiudarrer
el
ofert
programa
el
rès
preu abans i e1t arribar a iloc, volgué
1 argument del film «L'òpera de 1 Esperem el~ altres ntimeros sucFrancesc Labarta. ha trobat una vent adhesió a l'obra portada. a ca.p
menge, puix que, ultra la «Cinquena
regateJar al :ro/er el preu que aquest
qua t'sous», que Pabst arrancà d'una cessius, dels quals en volem tamposició en el desenvolupament de la. per la. illustre creadora.
demanava. El xofer, però, no s•aten.- obra teatral seva, publica tres poe- bé f~r ~a breu ressenya. S 'ho me- simfonia» de Dvorak, dita el «Nou
seva tècnica pictòrica. En el paisatMón» 1 traspassada pel mestre Joan
uué a raons; ell demanava el que sles magnifiques. La primera. «Lied relxen.
A l'hora del brindis foren llegiP. E.
ge, no és l'objecte el que el preocupa des nombroses adhesions, algunes
Lamote de Grignon a. l'instrumental
assenyala.11a la tarifa. i prou. El pas- dels lirtcs», és un atac formidable
de vent, hom pogué oir també la lm- Hom ignora si es tracta d'un sinó la recerca d'una pintura de con- d'elles arribades de l'estranger 1 sesatger strapèrlic, finalment, tragué contra els poetes assalariats.
DIANA O L'EDUCACIO
pressió simfònica «Boires» en prime- accident casual o bé d'un junt 1 atmosfèrica.
la cartera, agafà uns Litllets i allarguidament el president de la CoLa primera època del seu paisatge missió pronuncià un brillant parlaD'UNA NENA
gant-los al xo}er, digué:
ra. audició 1 «Nocturn i «Tempestat»
Jl ixò que llegiu està escrit l n \'ers.
suïcidi
reconèixer
i
tot
més,
agradava.
ens
-Però, que consti: aquestes pesse- Us ho dic perquè potser m sabeu
ment enaltint les dots artístiques
per LEONOR SERRANO. del poema. «El Rusc» de Ricard Lates só1t robades.
Impremta Elzeviriana 1 Lli· mate de Grignon, del qual oirem
L'agent de la. Brigada. d'Investiga- que el nou camf emprès és PI veri- de l'homenatjada, que ha aconsegUit
el queés un poema. ni tampoc el
brerla carni
també la. transcripció que, en prime- ció Social, senyor Felip Sànchez 1 table, tenint més analnl{ia :unb 1a una plenitud fins a ra. inaconseguida
- Ja m'ho creta, 1a - contestà el
[que és un ~ta! ...
:rojer.
La literatura. docent, que hom des- r-'" audició, ens oferl cEl vol del bo- Greguero, prengué ahir, al mati, un pintura dels 1mpreSSioni.•tPs frart- en la seva especialitat.
tina a. ésser llegida pels Infants de- rinot», de Rimsky-Korsako!f.
bany 11. la dispesa on s'estatja. Com cesos. Arn, que la trobem un partit
Avui ja ulngü paga els poetes
•••
El senyor Torramadé, membre del
El COncert acabà amb l'obertura de sigui que els companys del senyor près 1 d'un cromatisme poc sincer Saló de Creacions, parlà també per
A la nostra Universitat hi hague èoncs, ja. cap poeta no escriu, 11.vul. mana unes condiclrons especlaÍisslvista.
de
cop
A
l'escriu.
qui
en
mes
nosla
de
diàfana
l'atmosfera.
dintre
tm famós catedràtic miop que quan Perquè el poeta demana. també, qui sembla facillssim d'engiponar ün lli- cTannhauser», de Wagner, que pro- Sànchez 1 els mateixos dispesers
tal d'associar-se a. l'homenatge ju.s[paga? bre d'aquesta naturalesa. Però, en dui com és costum meravellosos efec- veiessin que trigava. en sortir més tra terra.
a clas3e s'hi !eirt massa enrenou • o
ti.ssim, que se celebrava i avançà
tes, els quals es traduïren en senEl sol és passat per un filtre on que el jurat, el veredicte del qual
tabent a qui acusar ordenava: '
I no pas -;olamcnt, qUi llegeix.
realitat, é:; una. de les tasques més gles ovacions al sots-director I als que de costum de la cambra de bany,
enblavo.;es
1
r=des
tonahtats
les
-Pucra el ú.timo banco!
I si no és pagat, no canta pas més. difícils i plenes de responsab!lltat
1 en no contestar aquest,
no s'ha fet públic encara, havia
professors de la sempre admirable trucaren,
volten els objectes d'una patina que acordat concedir a la senyora Soviolentaren la porta.
que pugui haver-hi.
te~noariablement, els que l'ocupa..
orquestra.
t€rra,
la
els deixa sense cos, i on
«Diana, o l'educació d'una. nena»
Sortia d'aquella. cambra. una forta. E:ls arbres i les muntanyes esblai- brepera el Gran Premi i medalla
• ••
00,.;./:t::faven et mob~e. el treien al Hem fet molt per a vosaltres,
és un llibre d'aquest gèn-.;re, de vol:
d'or.
Sànchez
senyor
el
i
gas
de
sentor
' en C' ~abat deien molt te- eis ventres plens.
riosos:
boliconcertista
jovenissima.
Una
gud!!- intra.nscendèncla, però de Cons
mades no tenen consistència.
sense
banyera,
la
de
l'interior
a.
jeia
I finalment, el senyor Artés, en
la.
a.
darrtrament
Ens hem sotmès continuament.
presentà
es
viana
hàbilment pilotat per la. seva ll:lusEl mestre Labartn, gran teòric de
-Ya Clità [uera, doctor.
Tot el més, dèiem: Pagueu!
tre autora vers la finalitat persegui- Sala del Cercle Eqüestre. Aquesta donar senyals de vida. Se li pr~tica. l'art I tècnic de la pintura té un nom de l'homenatjada, pronuncià
da. Començava d'ésser hora que apa- exceHe.nt pianista, deixeble predilec- ren els aUXilis del cas endebades, car
unes paraules d'agraïment, les quals,
reguessin llibres escolar.; que despla- te del prestigiós mestre Josep Cami- no es pogué aconseguir que reaccio- prestigi reconegut que fa que ens com la resta. dels parlaments, foren
sentim quelcom més exigents davant rebudes amb nodrits aplaudiments.
cessin l'arcaisme dels antics «Jua- nals, posseeix excepcionals condicions nts. Estava mort.
de la se\·a obra difusa.
nitO>>, «Flora», etc. I convenia. molt
Acabada la. festa, que com ja hem
Hom no s'atreveix a assegurru· si es
també, a !"hora que som, que no 1 remarcable talent, la. qual cosa amb
dit resultà brtllantissima, la senyora
del
mestratge
refinat
l
conSCient
el
gas
de
fugida
fortuïta
tracta. d'una
manquessin llibres amens i alliçonaCecUia Sobrepera d'Artés, rebé moldors, redactats en correcttssima. seu professor ha donat uns resultats o bé que l'esmentat agent el deixés
llengua catalana.
tes 1 justificades felicitacions.
dignes del més sincer aplaudiment. obert amb la intenció de suïcidar-se.
Un nou llibre per als infants
Leonor Serrana, doctora en lleis 1 Allcia Flix interpretà amb gran en- Ai.xò ho aclarirà la diligència d'auEn una de les sales de la Galeries
eminent figura de la nostra pedago- cert les «Variacions en la ma.jou, de tòpsia.
Busquets exposa el pintor J . Garcia
gia, ha vençut tots els obstacles que
Entre els companys del mort hi ha. Gutlèrrez, tma coHecció de les seves
comporta una. empresa aJ.xf. Conebre- Mozart i la. «Sonata», op. Sl, núm.
dora com el qui més de la psicologia 3, de Beethoven. A la segona part, consternació, puix que el senyor Sàn- darreres teles. Cims i serres envolinfantil, a. favor d'una experiència hom pogué assaborir un ramell de chei 1 Greguero gaudia de generals tades per la boira, 1 uns recons de
de llargs anys, l uo pag de mestres- composicions d·autors catalans, entre simpaties.
la Costa Brava.
eixuta i autoritària, sinó d'allò
sa
L'obra de Gutlèrrez és una pinLlibre de joguina per WALT DISNEY
S Y RA
que deu haver d'é.o;ser tota bona mestura. fotogràfica I freda, eloborada
tre~. una perllongació de la. mare
Dioutació. 282 • Tel. 11710 - Art I oratmosr~
vibració
sense
1
l'estudi
a
namentació - Objectes oer a presente
ha reeixit a entroncar , aciençada:
Un conte, els personatges del qual surten del llibre
rica.
Olp Sacharoff. aquarelles; Carlea
ment. tots els as~ctes de la vida
Blay, joiells; J. Jaén Dlaz, escultures.
l'Escola
de
professor
Sabem que ès
quP. poden impressionar, en un senCaJX\inen sols
Fl011 el 13 de desembre.
Oficial de Belles Arts I presumim els
tit noble i elevat, la ment de les
nenes, ja. que a les nenes va adreçat
efe• ·te$ dels seus ensenyaments en
aquest llibre, com es desprèn del
el~ seus deixebles.
LA PWACOTECA
seu titol.
ROVIRA
GRA N ASSO RTIT :: Entreg~ al dia
Passelc de Cràcla. 34 • Marcs I Gra·
L'obra apareix dividida en tres
vats • Exposició B. Carles. pmtura.gra"US. adients a. l'evolució mental
PRI:\JLR CONCl·Rs u.;F:\~.
Joins e l 13 desembre
de les IJ('tltes educandes. D'acord
TIL DE OJ.BUIX DEL POamb les possibilitats de l'edat resBLE NOU
pectiva, l'autora sap graduar l'inteVegeu-lo i adquiriu-lo a la :
Amb Ja final1tat de millor orga.rès i la deit;Sitat, tot esrorçant-~e
ult.zar l'expoSició de dibtúxos que
Telefon 32157
Corts, 4ó1
L'eficàcia de l'anunci té
&empre perque la. lectura no afelxJprendran part en aquest COncurs
gul les petites i per contra les esti.Bari
Escolar
Patronat
pel
organitzat.
relació directa amb la dl·
f ra111etem mo stres • p f OVIOCIEI 1 COntfa f em e l .
muli a seguir endavant.
i FontRstà, 1 escollir la sala on s'e..
Tots els esdeveniments, que és ded e DUES oeuetes en seoells
fuc;1r rlel rtian
de
directors
als
prega.
es
fcctuarà,
1
culsitjable que atresori una. nena
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La guerra ita/o-etiòpica a Europa i Africa

Ers etiòpic s diuen oficialment que leS tropes
italianes han evacuat Gorahai i Guerlogubi
Els comunicats oficials italians són cada dia més sobris
S'accentuen les temences angleses davant l'embargament
del petroli •·• El Govern anglès sembla que ha comunicat al
francès el seu convenciment de I fracàs de les negociacions diplomàtiques ·•• A Roma no do nen compte dels acords de
caràcter internacional que hagi pogut prendre el Consell de
ministres
S'assegura que Anglaterra vol situar una base
naval a l'illa grega de Lemos per tal de dominar els Dardanels

encarregats del transport de tr.:>pes
proveïments consumien major quant itat de petroU que circulant en terr itori pla. A més, donades les enorLAVAL FA UN ADVERTI· mes alçàries de les muntanyes abls·
MENT A MUSSOLINI
sinies 1 del cel particularment briLondres, 3. _ El «Times» anun- llant d'aquest pais, els avions de
ela que segons noticies de Paria el bombardeig es veuen obligat a vasenyor Lava! ha dirigit una nova 1 la r a una alçària mitJana d'uns S
apremiant crida a Mussollnl r¡r t'li mil 600 metres, la quar cosa ocasiona també un fort consum de comd arribar a una solució, sense a qual bustlble. En aquestes condicions, els
França es veuria obligada a donar
..
d
t
ó
suport a Ginebra a l'embargament proveunents
e pe roll s n d'una
sobre el petroli. Es remarca que els importància vital per a les forces
Governs francès 1 anglès no estan italianes. Tant es aixi, que les difi.
d 'acord sobre bases raonables de ne· cuitats en el proveïment del petroli
.
han estat una de les causes per les
goc1acló.
quals els italians h an progressat tan
LA MAJORIA DELS CAPS lentame~t en l'avanç, no havent ~o
EL NEGUS CELEBRA CON- ha n a rribat en llurs reconeixements,
Actualment, la. zona on es desenFEIXISTES VOLEN QUE I gut rea~~r els progressos ràpids
FERENCIES Al\m ELS fins la. zona de 1\lelfan.
volupa la definitiva acció italiana
ES REPLIQUI LES SAN· que els 1talians donaven com a cosa
CAPS DE LES TROPES
de neteja és la més difícil i peri·
ClONS A EUROPA
feta.
Addis Aooba, 3. - Notícies de DesELS iTALIANS ANUNCIEN llosa, ja que hi ha nombrosos llocs
slc informen que el Negus celebrarà
Paris, 3. - Segons el corresponsal
LES COLONI ES MANDATS
UNA DERROTA ETIOPICA on són fàcils les emboscades. Al
importants conferències amb els caps
1 PROTECTORATS FRAN·
Front d'Eritrea, 3. - De font ita- Temblén es constmclx un cami de del «New York Herald» a Roma, el.i
de tes tropes abissínies del Takazze liana es donen els següents detalls muls, el qual serà d'una gran eficà- elements més actius 1 Influents :M
CESOS APLICARAN LES
partit
feixista
segueixen
afermats a
SANCIONS
1 Alaji, on s'han concentrat grans arran del combat lliura t a Alemale, cia militar i un complement necesefectius, els quals segurament ini- que acabà. amb la victòria dels ita- sari 11er a garantir la conquista de- la idea que no s'ha de ren,unclar en
Ginebra 3 _ El secretariat gene·
ciaran un fort atac contra Makallé lians.
finitiva d'aquesta regió p2ls italians. cap cas a la campanya d Etiopl&, 1 ral de la. Societat de Nacions ha puI Antalo.
Una columna d'ascaris, sota el co- Aquests esperen que les forces etiò- afirmen que s~ les potències accen- ' bllcat el text de la car ta dirigida
t-.1en les sanc10ns, Itàlia es veurà pel ministre de Negocis Estrangers
mandament d'oficials italians, arri- piques seran dissoltes
INDIGENES DE LA SOMA- bà, en un r àpid reconeixement, fins ensems que s'evitarà, a ilesdominades,
obligada a combatre desesperada- de França al secretari general, nmb
columnes
LlA ITALIANA DESER- la regió de les gorges d' Alemale, en italianes de reraguarda 1 avantguarda ment, àdhuc a Europa.
data de 28 de novembre, relativa a
TORS
Aquest punt de vista no el com- l'aplicació de les sancions a les coplena. zona muntanyenca.. Els abissi- possibles sorpreses.
Djijlga, 3. - Han arribat a aques- nis, amagats darrera. les roques enorparteixen ni el senyor Mussolini m Jònies de França 1 als paisos del seu
ta ciutat nombrOSOs indigenes ita· mes de les que abunden en aquella
els alts caps militars; però és el qu!l protectorat. La carta fa saber que
A
ADDIS
ABEBA
CONFIRltans desertors de les tropes invaso- regió, obriren un nodrit foc contra
p~eval en la majoria del partit fel· dites mesures s'apliquen:
MEN
OFICIALI\IENT
QUE
res, els quals s'han posat al servei els italians pels flancs i la reraguarlr. A totes les colònies franceses,
ELS ITALIANS HAN EVA· XlSta.
L'Informador remarca que a &oma inclús Sant Pere i Miqueló l la Ude les tropes etiòpiques. Aquests de- da d'aquests. Els ascaris es parapeCUAT GORAHAI I GUER- no es creu, ni encara en la més greu n ió Indoxina.
sertors han declarat que la. moral taren a les roques I iniciaren
un
LOGUBI
de les eventualitats, que ~rança po2n. A tots els territoris africans
de les tropes italianes no és molt fer· rà pid contraatac i es produí un
Londres, 3. - A l'Agència Reuter gués combatre contra Itàha. Malgrat sota el comandament francès.
ma.
combat que es perllongà. per espai li comuniquen des d'Addis Abeba, quo d'aquesta
creença, hom sap. per l:l·
3r. Als territoris sota comandeUNA ADVERTENCIA AL de dues hores. Finalment els ascaris
en aquesta capital s'ha anunciat ofi·
partlculRrs, que continua ta ment de Siria 1 del Liban.
RAS SEYUM
atacaren a la baioneta i obligaren a cialment que els italians han eva· formes
concentració de tropes a les lmme4t. A Tunis.
Addis Abeba, 3. - El ministre de retirar-se els a bissinis, els quals abancuat Gorahal i Gul'Clogubl.
diacions de la frontera francesa.
5è. A causa de l'especial situació
la Guerra ha advertit al Ras Seyum donaren les seves
posicions i deixa·
del Marroc, el qual posseeix ünió
que la retirada dels italians pot ésser ren al terreny quinze morts.
ELS
ETIOPICS
HAN
DERELS
PAGESOS
FUGEN
DEL
duanera amb les altres zones de
una. emboscada.
ROTAT UNA COLUl\tNA
CAMP ENCALÇATS PER l'imperi jalifià, l'aplicació de les
ELS ITALIANS ENTREN
ITALIANA
A
TEl\miEN
LA
FAM
sancions
implicaria una orgamtza.
1\-IENTRE ELS ETIOPICS
NOVAl\IENT AL TEMBIEN
París, 3. L'enviat especial de
Roma, 3. - El Glomale d'Itàlia» ció l'estudi de la qual es troba ac·
PREPAREN
L'OFENSIVA,
Adigrat, 3. - S'han rebut notícies l'Agència Havas a Addls Abeba co- diu que com a res-.Iltat de les san· tualment en curs, per la qual cosa
ESPEREN LA DEL GENE- que la divisió gaviniana ha entrat al munica que a. la capital d'Abissínia
clons nombroses fàbriques han acce- em reservo de comunicar-li darreraRAL BADOGLIO
Temblén, venint d'Adua, mentre que
anunciat oficialment que les tro- lerat el rlt de llur producció, per ment les dates de l'entrada en vigor
Addis Abeba, 3. - Mentre es parla les dues divisions indígenes fan la s'ha
pes
abissínies h an sorprès una cGlum- tal de conservar els efectius de per- en dits territoris de les mesures re·
de la imminència d'una gran ofen- seva penetració anant d'Orient a na Italiana.
a la r egió del Tembien i sonal. Els delegats de les corpora· comanades pel Comitè de Coordln~
siva abissínia al front Nord, que es Occident.
els
han
produït cinquanta morts.
clons d'obrers 1 els de la lndústrla eió.
portarà. a terme amb la maxima
hauran de plantejar durant aquests
prudència per a evitar que les t roELS ANGLESOS VOLEN
dies negociacions, el principal obt>es defensores caiguin en alguna
ESTABLIR UNA BASE NA·
jectiu de les quals serà l'apllcacló
emboscada dels invasors, s'atriVAL A MUDROS, ILLA I•E
de la setmana de 40 hores, I s'efecbueix aquí al mariscal Badoglio el
LEMOS PER A DOMINAR
tuarà una restricció rigorosa en pripropòsit d'atraure grans contingents
ELS DARDAN ELS
mer terme per a la Indústria 1e
etiòps per a desfer-los per mitjà dels
guerra. L'acomiadament d'obrers seEl Caire, 3. - Segons els rumors
bombardeigs aeris l aprofitar la. sorrà reduït al mlnlrnum.
que corren en aquesta capital, Anpresa dels etiòpics per a portar a
El periòdic fa una crida &!; glaterra. vol establir una base ¡,aval
terme un avanç per sorpresa que
obrers <rue en aqnests darrers temps al port de Mudros de l'lila grega de
Impressioni Europa i doni la sensahan
acudit a les gran ciutats a la Lemos.
ció que, sota el nou ·comandament,
Sl lanoticla fos certa, slgn!1lcaria
r ecerca de treball, per tal que tomin
l'exèrcU Italià és capaç de conquistar
Sol de plom, manca d'aigua, uns salvatges indigcap a llurs pobles, on sempre tro- que Anglaterra. tendrla l'hegemonia
r à pidament Abissinla. Precisamen~.
baran quelcom per mt>njar. mentre no solament de Gibraltar I Suez, Sl·
nats per les matances de dones i criatures
als cercles ben informats d'Addis
que guanyar-se la vlda en la Indús- nó també dels Da.rdanels 1, per tant,
Abeba es relaciona la marxa del Nede tota la Mediterrània.
tria és cosa probletnàtlca.
amb llances amb la punta xopa de verí
gus al Nord amb la. seva preocupació
El control dels Dardanels té e:;pe.
que tendeix a evitar l'excessiu entut
ls
,. In d
EL DOCTOR VORONOFF ela! significació pel fet que totes les
Paris,
~ - Un periodista que està sert es
peran que e provelss
u asme dels seus soldats.
es
CONTRA LES SANCIONS
exportacions de Romania I Rússia,
recorrent el nord d'Abisslnia ha tra- de Portsudà
o d 'Aden.
Al segon dia, l'Estat Major ita.
mès una interessant Informació soRoma, 3. - L'oficina feixista de entre les quals hi ha la del petroli,
ELS ITALIANS DIUEN QUE bJ e les condicions en les quals E.s hà es donà compte que l'avanç no Premsa en donar compte dels oferl- han de passar precisament pel dit
EL RAS KASSA NEGOCIA desenvolupa el pla Italià d'atac a la. serla fàcil.
ments d'or que es fan al Tresor !ta- control.
La notícia no ha estat confirmada.
PASSAR-SE ALS ITALIANS regió del desert de Danakil.
Una part del pla Italià consistia Uà comunica que el doctor Voronoff,
Djibuti, 3. - Segons notícies arri·
«Fa alguns mes.o s - diu - vaig a arribar a Dessle amb columnes famós pels seus empelts de glànd·l·
e TEN"'N
bades ací, que han d'ésser acollides s11ber qut- a la regió d'Assab s'esta- de tancs 1 Infanteria recolzades per les de mona, ha dirigit una carta ol
ELS AUSTRIA S
""
amb reserva, el Ras Kassa es disposa velL concentrant nombroses trope::; l'eviacló. Dessle no es troba lluny prefecte de la provincia. d'Impèrl!l,
INT ERES A DIR QUE ELS
a. fer causa comuna amb els italians ltallanes. En aquella època j o no em d 'Addis Abeba, amb la qual és en la qual es lamenta de les lntITALIANS NO HAN OES·
GUARNIT EL BRENNER
1 abandonar el Govern d'Addis Aoo· pudia explicar la presència d'aquell unida a més a més, per una car- qües sancions aplicades a Itàlia 1
Viena, 3. - Tots els periòdics aba. Adhuc s'arriba a dir que el Ras exèrcit en aquella zona, una de les retera. Es dir, els Italians considera- ofereix un quilo d'or».
nunclen que les tropes Italianes conKassa ha enviat emissaris a les a uto- més insanes del món, ni podia ar- ven que una vegada capturada Des·
EL DEPARTAMENT DE tlnuen al Brenner, en la frontera
ritats italianes {ler a negociar les ribar a comprendre l'objectiu dé dita sle, la marxa sobre Addis Abeba
N EGOC IS ESTRANGERS austríaca.
condicions en que hauria. d'efectuar- concentr:Jció perquè no esperava que resultaria fàcil.
Despréa de l'èXit del primer dia,
s'intentés una ofensiva a través del
D'ANGLATERRA COMUNI·
L'Oficina de Premsa austrlaca pu·
&e la seva submissió,
desert del Danakll. Vaig Intentar e.• el qual s'apoderaren del mont
CA AL DE FRANCA EL bllca. una informació procedent de
cercar algunes informacions però Ja Musa All per assalt, els Invasors
FRACAS DE LES SEVES Roma la qual desmenteix una in·
DISTRmUCIO
DE LES tasca em resultà impossible perquè s'internaren en el desert amb més
NEGOCIACIONS AMB I• formació de l'Agència Reuter prxeTROPES ETIOPIQUES
Eritrea és inabordable per als perio- lt!utitud fins trobar el riu Awasb,
TALlA
dent de Innsbruck, segon la qual
Londns, 3. - El general Nation, distes imparcials, 1 Assab encara ho però es trobaren amb la desagrada·
Paris, 3. - Segons els rumors que les tropes italianes estacionades al
crític militar de l'"Evening Post,, ua més perquè aleshores alli E-S tJe sorpresa que aquest es perdia es- corren per aquesta capital,
«Fo- Tirol meridional (alt Adigl) queda·
diu que les tropes etiòpiques són dis- trobava la base aèria de l'exèrcit tancat a la plana 1 l'aigua era im· relng Office» ha dirigit alel Qual
rlen reduïdes a 30.000 homes; que
tribuïdes de la següent manera:
ilalià d'Eritrea.
potable. Els soldats Italians, que d'Orsay un memoràndum el :1ual un gran stock de municions t.avla
El dedjazmatch Ay~lu But·ru disEl s d'octubre 6'aclarí sobtada· creien en una marxa triomfal, es conté un resum dels esforços realit- estat traslladat del Tirol meridional
posa ~~ 10;000 h omes 1 est-à. situat a Cient, el misteri quan les forces df.~lng_ueren esgotats perquè el seu zats per la Gran Bretanya a favor a Ja frontera francesa. I que s'anava
la rcg1o d Amha1'3;; el Ras Kassa I aèries italianes reberen l'ordl·e de ObJectiU ¡:>rimer: el riu Awah era de l'acabament del conflicte !talo- a decretar una mobilització genera l
el Ras Seyum, disposen de 100.000 ¡ <<'>e~oejar» el camt a la Infanteria mit- una ficcló. A partir d'aquell' mo- a.bissinic.
a les províncies de Trento i Bolzano.
homes I es troben a la regió d'Amba 1 jànçant intensos bombardeigs. l!.'l ment ja no pensaren en Dessie, sinó
en aigua, en arbres que els oferis·
Es posa de relleu en la exposició
Alagt; el Ras 1\lulugueta es troba a mateix dia, els avions començaren a. s!n
quelcom d 'ombra 0 que trenqués que precedeix a la Memòria, que en
EL GOVERN DE NANKIN
Dessie i disposa de 70.000 homes; el sobrevolar el desert sense que pomonotonia de la marxa...
novembre dare Lraval va dirigir una
PROHIBE IX LES IM POR·
Ras Imru es troba a la regió de guessin trobar blanc per als seus la.Mentre
el sol durant el dia queia nota a Londres en la qual declaraTA e IONS 1 EXPORTA·
Dodjam, amb un exèrcit d'homes projectils, cercant-lo endebades en
a plom fos sobre tots els italians va que després de les seves entre·
ClONS AMB ITALI A
armats el nombre del qual no es ' aquelles superficies sorrenques. So- com
durant lh nit suportable del desert' vistes amb l'ambaixador ttallà a PaNankin, S. - El Yuan execütlu ha
pot precisar encara; el dedjazmatch lament veieren alguns poblets en els q:,an
Intentaven
descansar
es
velen
ris
havia
d'expressar
el
seu
optimis·
decidit
prohibir a. partir d'aquesta
Nassibu es t roba a Harra.r amb 45.000 quals les dones i els nens espantats,
pels guerrers danakils.
me respecte a la. voluntat Italiana data, l'exportació a Itàlia d'animals de
homes, i el Ras Desta, a la regió de s'exposaven ells mateixos a l bom- atacats
Els italians ja havien comptat amb de negociar, mentre la realltat ha trace!), objectes de cautxú, metalls 1
\'extrem Sud amb 25.000 homes.
bardeig. Els salvatgçs que habiten
inconvenient i per això l'Es· demostrat que tals esperances no minerals. Al mateix temps ha prvhl·
el desert del Danakil cregueren de aquest
tat Majo¡·, volent aprofitar-se de les s'han realitzat, per la qual cosa no bit la importació a Xina de mercaEL GENERAL GRAZIANI bon antuvi que algun Déu omnipo- dlssenslons
entre el soldà d'Aussa 1 queda altre carn! a seguir que el de deries i talianes, amb la sola excepFA UNA RETffiADA ES- tent trametia aquells monstres vola. el Negus, comptava
atraure's a la l'estricta observació de les resolu· cló de l'or, la plata 1 els lllbres.
TRATEGICA
dors, però ben aviat, en caure les
dcausa aquest temible senyor clons acordades.
ELS ESTATS UNITS SE
Djibuti, 3 _ En aquesta pobla- primeres bombes es donaren. comp- s.c·vla
esex:. Potser aquest projecte
.
·
te que le6 màquines eren italianes i a.~
LA PREMSA ANGLESA ES
c!o es ded.ara que a pesar ~e la re- llur terro:.- es canvià en una volun- shaurta Hlitzat sl els avions ita·
S ENTEN EMP ESOS A A·
llans no haguessin efectuat una borPESS IMISTA
PLICAR LES SANC IONS
t•rada Italiana a Ogade~, ':S iodub- t~.t de resistència desesperada.
table que el general Granam prepara
,
.
rlble matan~ de dones 1 n ens, Ja
Londres 3 - Davant la perspec·
DEL PETROLI
una forta of·:!nsiva contra Harrar.
El soldà d Assua, que té autoritat ~utal clsosa alXecà contra els italians tlva de
del petroll en la
Wàsbington, 3.- La tendència geS'afegeix que no és certa l'ocupació sobre les gents del c:teser~. convocà o s e guerrer~ del desert. Sobre-¡ui'Sta. dels Inclusió
productes la exportació neral que s'obserYa en els exporta·
,
. . .
ris temibles danak.ils 1 aquests
1
a més a més l'acció del sol- dels quals a Itàlia queda prohibida. ¡ dors tendeix a demanar quo el pa.
d Uai-Ual pels ab~m~.
uutaren les puntes de les seves javeussat• e1 qual es coHocà dec!- I els periòdics consideren que la sl· gament dels envios fe~ a ltàlla es
. El general Granam continua en- lines de veri i esmolaren els seus sa- .;d
vmnt tropes eu;opee~ ver~ el. front, bres arcaics per a oposar-se a l'a. a re~me~ a1 costat del Ne~ 1 em- tuació s'agreuja. Apareixen e o la facin al comptat o xrutjançan~, lle·
i es creu qL-e I ofensiva tmdra, com vc.nç !tali:'· que feia poc que havia co- P1 ·~r una ternble acctó contra Premsa importants divergències en tres irrevocables sobre Nova·_ ork,
a p_rimer objectiu, Sassabanhe, la mençat.
~ ~ m.ns.
apreciar sl l'embnrgament del Pf'tro- per tal d'evitar pèrdues en el cas
res m, el pla Italià ha fraca- 11 tindrà
r fecte fer reflexionar que es prenguin ultenorment noves
regio de la qual no ha. estat t an afecAls monstres voladors en succeïtada per 1~ pluges 1 el terreny es ren altres de terrestres: els tanc,s. fr'~bir~~e~t~ent. Els Invasors han Itàlia 1 efcfeve~lr-la més conc1llosa, mesures. que afectin el comerç exte·
troba relativament en bones condJ· Els Italians empraven en el seu f~rotge i la sor~;rtd'~~~eJe~.t~n~~ o bé incitar-la a adoptar solucions rlor italià.
clons.
d
heròiques.
avanç a través del desert moltes d'a. bert de sang humana L'a
Les persones autoritzades mani·
FL COMUNICAT ITALIA questes màquines. les quals podien italians sobre Dessle J:Ïa qu:.~ï c~ls
El «Times» defensa vigorosament resten que la majoria dels homes de
'· ';>,IERO 61
u vançar a 35 quilòmetres a l'hora, tmgut i en els combats han caignt la primera hipòtesi i creu que l'em· negocis aproven les mesures de neuRoma, J. - En el 1\linisteri de però la calor del desert (60 graus), molts in·:asors.
u ba~ament sobre el petroli farà re- tralitat de Roosevelt I d'Bull.
Premsa i Propaganda han facilitat t'rd. tan horrible, que els tripulants
crec de totes maneres que les acc10nar Itàlia en sentit favorable
el comunicat de guerra número 61, dels tancs havien d'abandonar-los aventures al desert del Danakil no a la pau, i s'assolirà l'objectiu que
r1ue diu així:
q~:an l'acer s·escal!ava. i conver- han acabat, perquè els italians in- persegueix Ginebra, que no és 1\ltre
uEI mari!:cal Badoglio telegrafia: tia l'Interior dels ,·ehicles en veri- SJ..Stelxen a fugir de Ja zona. mun. que el de posar fi a una guerra d'a·
Una columna nostra ha rebutjat l'a. t:?.bles brasers. N'hi hagué prou t:tnyosa Pèr a seguir la plana per a gressió
tac d'una b:tnda integrada per més QUe els danakils velessin sortir els In qual cosa han comprat milers de
El «Dispatclu tem, pel contrari,
de 200 etiòpics al Sud del Pas Aba- homes dels tancs perquè els perdes- camells l han desistit de l'üs dels que Itàlia es coHoqul en ttna situa[ L CONSELL DE MINIS•
ro I els obi;gà a fugir després d'ha- sin el respecte i els ataquessin amb tancs. Però hi cap el preguntar· ció de violència davant l'embal~a
TRES NO FA PUBLICS ELS
¿Qulne~ seran les possibilitats de leS ment del petroli l es decideixi a ofe\ er-los causat nombroses baix~, men. la. llança a la mà.
ACORDS RELATIUS A LES
h-:: c1ue, per la nostra part, hem tin·
Els italians aviat esgotaren les t~opes mvasores, que encara que de rir una aliança a Alemanya.
SANCIONS
El més cate¡òric de tots 65 el
gut un oficial i deu ascaris ferits.
seves provisions 1 a falta d'aigua els dic. siguin recolzades per l'aviació
Roma o>. - s ·anuncia oficialment
Forces del cos d'exèrcit eritreenc tancs quedaren estacionats al de- de nit quedaran abandonades a Ja «Dally Express:t, el qual afirma que
seva sort enmig del desert de Da· sl s·imposen a Itàlia les !':anc10ns c11e el Consell de Gabinet celebrat
r.?ldl, poblat pels terribles caçadors potroleres i els exèrcits ltaUans a avui s'ha ocupat solament dels asd bomes?:t
A!Jissinla es \'euen privat.~ de com- Slomptes corrents i que no s'ha trac·
bustible la seva dt>rrota ser!\ lnf:\1· t:.t de qüestions politiques.
Entre 'es decl!;ions adoptades en
Aquest pertòdlc escriu :
El príncep Pau de Iugoslàvia t able.
«Des del comenÇtUnent de les nos- fl¡¡ura una disposant forts càstigs
contra
els acaparadors I l'augment
tl'itats constatà l'Alt comandament
ha amnistiat més de 1. ~00 it?
lià. que, a causa de la naturalesa t>.degut c:.e preus I altres pertorbadel terreny, els camions nutomòbll'l cu•ns dels mercats, aixl com també
persones
contra ~ls violadors dels decrets resBelgrad, S. - El regent princep
trictius d't;xportaclons i importacions
l de les lleis reguladores de Ics tran·
Pau ba signat una. llei d'amnistia
saccions en mon~a estrangera.
ExiStia enorme expectació davant
ven en vigor per a determinats deVALENCIA, 647
a~uest Consel!, en el qual s·esperava
llctes polltics.
Csols dormir). Hf,bitaclons amobla· c;u.; s·adoptarien unportants decisions
La mesura ha estat adoptada p er des tot confort des de 8 PteS. Garat-- sobre la defensa contra les sanTELEFON Sl1'JO
a contribuir a la paci!icacló dels es- ges Individuals. Carrer Ntra. Dona cions; però l'expectació ba quedat
perits.
I CoU. núm. 30. Tram. 25. Tel. 78712 df !raudal'.1.

Les sancions

El fracàs dels italians en el
desèrtic país dels danakils

I

I

I

u;

:.! SJ.i

I

I

I

lA llUITA DElS ITAliANS
CONTRA lES SANCIONS

~.,tl l ~ tJK •

ROUSSEI.J

Tin te s per a les Arts Gràfiqu es
Fàbrica

oficines:

JO R (Y )
~~ u~~~!pè~~lsd~t: ~~~~ ~ltl~ ~l( 1H A~l~l

uR

EL DIA 11 TOTES LES CA•
SADES ITALIANES HAU•
RAN DE DONAR L'ANELL
NUPCIAL
R oma, 3. - El dia 18 d'aquest
mes, en el qual es compliran els 30
ò.ies d'aplicació de sancions a Itàlia, es celebrarà a tot el pafs l'anomenada «festa de la fe nupcial». Totes les casades oferiran a la pàtria
aquest dia el seu anell de boda, i la
pàtria en canvi els donarà un altre
anell de bronze que porta Inscrita
la nova data. Aquesta cerimònia
s'haurà de celebrar a cada poble day&.nt el monument al Soldat Desconegut o bé en els cementiris de
guerra.

La situació interior
de França
LA GUARNICIO DE PARIS
HA ESTAT REFORÇADA
Paris, 3. - La guarnició de Paris
ha estat considerablement reforçada.
amb tropes d'infanteria 1 cavalleria
vingudes de provlncles, aixi com
guàrdies mòbils, el nombre dels quals
h a estat incrementat.
Aquestes mesures tenen per ob·
jecte assegurar l'ordre sobretot de
les provocacions dels elements !el·
xlstes.
LA DISCUSSIO DE LES LLI
CUES A LA CAMBRA. ACU
SACIONS DE COMPLICI·
TAT CONTRA LAVAL
Paris, 3. - A la sessió de la Carn.
bra celebrada aquest mati s'han
produït alguns diputats amb gran
violència en intervenir en el debat
sobre les Uigues dretlstes la dissolució de les quals propugnen les
esquerr es.
S'han enfrontat a la discussió di·
putats dretlstea 1 esquerristes sense
que en cap moment s'arribés a un
acord.
Els diierents oradors d'esquerra
han sostingut que les Lligues dretistes eran les úniques culpables dels
incidents de carrer registrats ú1timament a França, principalment a
Llmoges, mentre els diputats de dreta ban sostingut que en totes les
ocasions els seus correligionaris no
han fet més que defensar-se
La primera lnterpeHació demanant
la dissolució de les Uigues ha anat
càrrec del comunista Ramette, el
qual present.). les organitzacions dr~
tistes com a enemigues de l'Estat I
afegi que «les concentracions dels
«Creus de Foc», s'asemblaven, més
que a altra cosa, a invasions mtli·
tars».
Ramette ha a rribat fins a acusar
Laval de complicitat amb els maneigs dels <!Creus de Foc», 1 afirmà
que el cap del Govern es troba inscrit en dita organització
El diputat radical socialista Guernut ha declarat que el seu partit
retirava la confiança al Govern
«davant la conducta d'aquest que
tolera les provocacions de les orga.
nitzaclons feixistes». Ha afegit que
igual actitud adopten els altres partits d'e~querra. (Segueix la sessió).

L'amnistia grega
MES DE SET·CENTES PEq

~~~~SEV~:NLLx~:NAT A

Atenes, S. - Han retornat a
seves llars més de 700 persones lea
prengueren part en la r evolucióq~,
març 1 que han estat beneficiades &
l'amnistia. Entre els amnistiats ~
gura el diputat venizellsta So h •
les que ha efectuat una' vllt 0~·
Pa1au reial.
a al
VENIZELOS PROMET
INTERVENIR MES EN PliOO
LITICA
•
Atenes, s. - Els periòdic ,
quest ma.ti publiquen una s da
oberta del famós polític
carta
Eieuteri Venlzeloo, anuncta~~tenc,
pròximament retornarà a 0 Que
amb el decidit propòsit d'abs~~
se de tota activitat politica
r.
El senyor Venizelos preéisa
el seu retorn s'efectuarà
tament després de les pròXimes el aclons.
ec.

1mmeJr

ELS TERMES DE L'AMNIS.
TIA, EL REl S'HA DEIXAT
IMPOSAR PER LES AM~
NACES DE L'E XERCIT
Atenes, s. - Es coneixen oci
tats interessants de l'amnist~ au.
mu Igada pel Govern a instànciaP~
re1.
S'anullen les confiscacions de bé
a excepció dels casos en els ns.
aquells hagin estat adquirits perqmlua~
jans immorals.
..
Els mUltars no seran relntegrat5
a llurs càrrecs 1 funcions
Mentrestant, hi ha per tòt el Pala
un intens moviment a favor de la
unió I de la reconclllacló nacionals
que coincideix, per tant, amb els de-'
slgs del rel
La COnfederació d'ex-combatents
dirigit una crida. als dirigents de
o s els partits polítics, demanant1os que secundin el rei i que aban.
don,ln els partidisme::;.
L amnistia afecta 140 civils 1 438
mllltars, 40 dels quals es troben
condemnats a reclusió perpètua.

M

La situació de Cuba
OFICIALS DE MA RINA
QUE HAN HAGUT DE DEl•
XAR o L SERVEI
L'Havana, S. - El cap de l'Eslat
Major de la Marina cubana tinent
coronel nonzàlez, ha revelat'en una
entrevista concedida a un periodista
que fa algun temps nota «Una falta
dc satisfacció mútua i de cooperació
entre l'Alt comandament de la Marina 1 determinats oficials».
Aquesta dificultat -afegéix- fou,
amb totJ arranjada mitjançant el
cessi de! servei actiu de diversos
oficials.
El tinent coronel Gonzàlez ha des·
mentit els persistents rumors que
havien e<:tat practicades nombrose,
detencions, alxl com que havien re·
sult~t q.uatre mariners morts a con·
seqtièncta d'un motf de caràcter geg~~l a la Marina, el divendres úl·

DAVANT LA SITUACIO Dl·
FICIL DEL GOVERN LA•
VAL ES &US PEN LA SES·
SIO FINS AL DIJOUS
Paris, 3. - Aqu ~s ta tarda ha contlnuat la sessió de la Cambra fran·
COME
cesa; ha seguit el debat sobre les •Jr~ISil? NCEN ELS SUICI•
ganitzacions feixistes enmig d 'una
atmosfera d'excitació.
Berlin, 3. - Amb tot 1 els des·
Al comunista. Ramette l'ha segu!t n:tentiments del Govern segueixen
en l'ús de la paraula el radical-so- cuculant amb intensitat els rumore
clallsta Guernut, ambdós en la ses- segons el quals es prepara una nosió del mati. Tots dos oradors han va «neteja» al sl del partit nacional
criticat durament la polltlca gover- soclallsta.
namental.
Anit circulà profusament la noti·
En 1!\ sessió de la tarda han par- ela que el cap dels serveis radiofò·
lat el radlcal·socla.lista Bucart 1 ~1 nies del Reich, doctor Adamow•kl
· list v
" I s'havia suye!dat, però aquest mau
• ~~
SOCia a aliere, els quals han coln·
cldit en els atacs amb els seus com· s'ha desmentit rotundament Ja nopanys del mati.
ticla.
Hom diu que el diputat Bucart h:t
Els cercles oficials es declara ca·
presentat a la. seva minoria una mo- tegòrlcament que «no eXisteix cap
cló, per tal que sigui sotmesa a Ja neteja en perspectiva».
Cambra per a la seva discussió.
Aquesta moció diu: «La Cambra està disposada a. prestar suport solament e. un Govern disposat a defensar vigorosament les Institucions rtlpublicanes I a mantenir l'ordre públlc.»
Lat slessló tde la tarda ha comença a es se . La Cambra tornarà a
r eunir-se el dijous al maU.
Als cercles polltics es té la lm·
Marsella, 3. - El dia 27 de novempressió que, malgrat els atacs dels bre !ou raptat d'aquesta capital el
grups d'esquerra, el Govern Laval nen de divuit mesos Claudi Malmesortirà airós de la. situació. Ho.n jac, !UI del professor de la Faculta'
espera amb Interès la Intervenció de Medicina.
de Mr. Herrlot; es creu que d emaEl rapte es portà a cap quan la
narà una forta acció contra les 111- serventa del catedràtic passejava el
gues semimllitars, i s'afegeix que, n,en en un jardi públic. una don~
ensems, expressarà la seva confian- s apropà a. la minyona i 11 digué que
ça sobre que el Govern farà tot el e~ professor Malmejac estava teri'
que 11 sigui possible ¡ que prendrà I que calla que marxés immediatales mesures que ralguln per tal de m ent cap al seu domlcill, 1 que eJI;l
tenia ordres de guardar el nen.
conservar l'ordre.
La serventa aixi ho féu, ¡ en arri·
bar a casa del professor li digueren
•
1
10, que la notícia no era certa. Q'J311
t~rnà al jardi la dona misteriosa hll·
v1a desaparegut, tot emportant-se
el nen.
Londres, 3. _ L'ambalvndor de
El diumenge passat el senyor Mal·
""'
mejac rebé una carta anònima, e'l
Xina ha emprès actives negociacions la qual hom li anunciava que ¡¡ seal Forelgn O!ftce per tal de tractar ria tornat el nen contra. ruuramen'
de convèncer Anglaterra que l'acció de 50.000 francs
japonesa al Nord de Xina constiAmb tot el nen ha estat troba'
tuelx una violació del Tractat de , en perfecté estat.
les Nou Potències.
Aquest rapte, degut a l'ana!ogJa
amb el del qual fou v1ctima el t!U
produí&

LA NOVA «NETEJA» NAZI

I

El nen Claudi Malmejac, raptat, ha estat
trobat viu

La dt'fl'c 1 st"tuac·
de Xt"na

I

ELS PESCADORS DE BALENES AlA RECERCA DE UNCOLN ELLSWORTH

Oslo, 3. - L'Associació Noruega
de Pescadors de Balenes ha ordenat
a . tots els vaixells associats que donm compte per '.1.' . s. F., des de les
mars on es trobin especialment els
de l'Antàrtic, de les seves observacions, per si aquestes poguessin con·
duir a localitzar el lloc on es pugui
trobar l'a.,iador americà Llncoln Ellsworth.

~~o:~~~~~~ad~~gl~.a

COM FOU :!FECTUAT EL 1
DESCOBRIMENT
Marsella, 3. - El descobriment de:J
segrestadors del n.:m .Malmejac h~
e.>taL fortu!t. Dos policies que !>&?
saven per tm carrer d·un raval de
Marsella veieren en una finestra un45
dona un jove 1 un nen Els polic.t~
volgueren esbrinar qui eren, I :~
entrar a la casa el jove els aP'~s
amb un revòlver. Els policies el 5e'
armaren i descobriren el nen. tJ
gons sembla, els autors del segrr; hi
ment el realitzaren empesos pe
misèria.

Tots els_r~êpubliCaos llegeixen cada dia LA.HUMANITAT

lc1 humanitat

DIMECRES, 4 DE DESEMBRE DEL 11SI

7

ELS ULTIMS CAPITOLS D'UNA SITUACIO

' un dia de gran intensitat per a la Comissió dels ·21
a
ser
Avui
s
o

ANTENA

ria va imposar-me el deure del sl-I lleugera febre, a les 4'30 de la tarA mitja. sessió abandonà el I
lenci fins a declarar davant d'ella. da.
meva actuació en defensa d 'ells, qu~ Tan convençut estava 1 estic de la Con~rés sense comparèixer davant
bàrbara injustic•- d'aquelles calúm-1 la _üomissio Investigadora com es
n tot moment ha estat neta.
.
e
(Ve de la primera p àgina)
I.
que no vaig..,.tenir pressa a rec- creia que ho farta.
rues,
f
LA
AMPLIA
NO MB ELA
FINS LES CINC DE LA tlficar-les. Però avui m'assabento
c¡A la lucha, todos! ¡Por el honor d& nuestro Partida y de nues. SEVA DECLARACIO
La Co~~~A acabà els seus tre- que la Comissió parlamentària, que
tro je!eL. ¡A la injúria y a la
Madnd, S. - Quan ha quedat
no ha tingut Inconvenient a tracalunu:!a pongamos la bofetada y
balls a un quart de tres de la tard~. mitar la falsa denúncia d "un mili- reunida aquesta tarda a la secció
el cstacazo... ! ¡Por la vida de la
El president, senyor Arranz, ha dtt tar encara que sigui llorejat no 9.uarta del Congrés .la Comissió que
senyor
del
denuncia
la
en
mxtruelx
•
•
als penodistes:
República y por la paz y por la
Madrid. 3. - A les 4'35 de la tarda. espanyol que tingut la vlda assegurada, plantejar la qüestió de qutns ministres
davant
-Tomarem a reunir-nos a les considera convenient , ni necessari Nombela, ha compare¡ut
prosperidad de Elspaña!»
-¿De quin Partit i de quin <cjecinc d'aquesta tarda perquè amplií escoltar la defensa d un dels acu- aquesta l'e_x-director de Colònies per obre la sessió el senyor Alba. Al banc 1 solament els que s'asseuen al banc voten en pro 1 quins en contra. S'opina
te amb una nombro•• 1 e• vota pe_,. despr~s l'acord nn vot•r
bl
tal d"ampliar la seva declaració. La blau el m1n1stre d'Inatru cló · bll
f e» e$ tracta?
1a seva d ec laraci·ó e'1 senyor N.om- sats.
A la polltica que s'estila no 11 lnte- declaració del senyor Nombela fou Als ~scons, escassa concurrè~cla. tl~s ~~ ea:~u:st'::~ra~qulls. El ministro ;~ és ~nl~e. 'Ño pot"haver-hi' ~nsell;rz:
-De L erroux i del partit Radi•
la Governació, des del seu despatx, vol- partidaris do l'execució 1 ministres parbela, puix que aquest mati no hl ha ressa segons sembla la conducta de- bastant extensa. Els vocals radicals bunes animades.
cal.
Un secretari dóna lectura a l'acta de tat de pollcles 1 guà.rdies clvlls, pu- tldarls de l'Indult. Al que el senyor dl·
- I ara!
hagut temps que ho fes. Ara us a- lictiv~ de funcionaris de I"Admuus- li fe~en f!Om~roses preguntes p er
gralré que prengueu literalment no. tració nl la núna d'una SOCietat ni ~ d aclanr dtversos extrems reia- la sessió anterior, que s'aprova. Es Ue- bllca una nota. en la qual comenta l'a- putat, segurament, ha volgut referir-se,
-Sl, t ho diu José Samblancat,
s
d
é
~
din
tx
1x 1 d
g
declaprimera
seva
la
amb
• famUla, ni el menyspreu més Clonats
,
a ll~gir duna
va
us
que
ta de quelcom
1
1
-Ah/l/
ració. Alguna de les preguntes mo- e e espa or art I durant la eeva. tra~~ment ocorregut en un Banc de Bis· .,s a una eent ncla e uprem en a.
, Toledo
cata, 1 en la qual culpa. a la manca qual quatre magistrats es mostren partte1 scnyt IITOT PE. RTANY AL SE· absolut 1 Vituperable de resoluc10ns tivà. resposta viva p er part del se- lectura entra el cap del Govern.
l'execució.
de
cinc
1
l'Indult
de
daria
El SCò'YOr FABREGAS, d"Unlón Repu- d'esperit dels empleats que malgrat posll
A La Generalitat van canvian'
de ¡ T ri buna1 S uprem. N0 t a !ta va ~y~r N om be¡ a, ¡ a lx0 d on à oc a un bllcana fa ús de la paraula. Es refereix scir armes no s·entrontaren als atraca.- Cada. expedient d 'Indult, l'estudia cada
CRET DEL SUMARI>!
les coses. La injluéncia cedo-lli·
Tal com h avia dit el senyor Ar- més ! Hem estat perseguits, calum- mc~de~t que pogueren percebre els a la situació en qué es troben nombro- dors. Encara que la censura no permet ministre lndivldua.lment.
gaire, ctos en un, e$ nota d'una
Acaba dient que et oovern té el prodonar aquesta classe de noticies, •b supoestaven a .la porta sos opositors aprovats sense plaça "ue
conducta proles- periOdiStes · que
manem ben franca. Ara també hi
~
..
de la sece1ó on la Comtss1ó estava
d . h
. • en In. ,nostra
..... el diputat tradicionalista. se- mats
ra .....
nyor Toledo llegl a contlnuactó la stona 1 1 prl\ a a, em suportat LO- reunida. S"oïren fortes veus ¡ es des- anaven a ésser destinats a diversos cen- sa que en el curs d'aquest a.ny hi ban pbslt d'apellar a tots els mitjans, per tal
haurà «ritmo aceleradm>. Nomé1
hagut uns :;oo ó ooo actes de terrorisme. d'acabar amb la. criminalitat. El Govern
te~ ~es lnjusticles I totes les lnvro- taclva entre aquestes la del senyor tres o!lclals.
següent nota:
cal llegir els diarta. I això de «llè.
gir» ho dien~ perquè sf, ganes d'om.UN APART INTERESSANT S'ha dictat una. Llet contra ells 1 una no deserta ni desertarà. de cap dels seus
«He de rectificar unes d eclara- miSSIOns, !, finalment, hem servit Arrazola i Ja presidència hagué
altra que l'agreuja, però no han donat deures per penosos que aquests slguln.
f t d
plir...
d'e-cambell pe a maquiavéllques 1 d'inter e · amb
El senyor CANO LOPEZ rectlftca. Dtu
El mtntstre d'INSTRUCOIO PUBLICA resultat.
cops or s e carnv rur
r
"
clons que en el períòdic «La Voz»,
t
t
1
1x
!
u contesta en nom del Govern 1 u mad'anit passada, se m'atribueiXen en · venals combll,acions polí.tlques. ¿I paneta.
<<Des del 6 d'octubre -diu La
so amen a nques
El ministre criticava recentment en que no es re ere
El dsenlyor ~óomd beléa. elsn acriaodbar tela nlfesta que s'estudiar• la qüestió (Du
hem de tolerar que no se ns escolti?
re lació a les diligències _practicades
• una nota l'actitud dels Tribunals de Govern sinó a tots els anteriors. Acaba
.
"
lS s
1gu a pe
seva ec araCI
é b tal
t .
Al ò
, _
Veu- hem hagut de fer tot$ e~
_a- que s'havia limitat a fer algnes de- rant aquesta Intervenció entra el senyor Juatlcta, però el ret és que aquests Tri- 1 Insistint en els arguments exposats en
x r epresen ana e 1 m s ru
ahir al mati ~ la Pres1denc1a dei
papers de l'auca•>. Vaja, a l'últim
Consell de miniStres. Jo no vaig dir tropellament del dret de defen::>a. c.aracions sobre extrems relacionats Lerroux, que passa a. ocupar el seu es- bunals dicten les sentències pertinents. 1:1. seva primera Intervenció.
els lligaires s'acostumaran a dir
les coses pel seu nom.
ni ho podia. dir, que era comprovat Vulgui's o no, la d enúncia . del se- ¡ amb les seves anteriors declaracions. eó. S"alxeca del banc ~!au el cap del 1 després el Govern, senslbler, es mosL'ORDRE DEL DIA
Això, exactament, és el que er.
que l'ordre de pagament figurava nyor Nombcla té el seu or¡gen en Ategi que demà vindria al Congrés Govern 1 es dlrlgelx a 1 escó ocupat pel tra gairebé tmpuntsta Indultant a atraSe suspèn el debat 1 es passa a l'orsenyor Lerroux. Després de donar-se una. cadors, terroristes 1 !ins assassins vulvenim retraient-los cada dia i 1lQo
escrita de puny 1 lletra del senyor la tramitació d'un e:.;:pedicnt d'Afri- amb objecte signar-la.
estreta de mà ambdós conferencien ant- gars. A Espanya s'ha executat en aquest 11re del dia.
t I e Occidental s A 1 les responsa, . è .
més havfem P'>UUt obtenir cle U
Són definitivament aprovats els pro""''~ madament, el senyor Lerroux assegut 1 cas solament dues persones. Recentment
, L, ¡;•·t:f./.-t</ -4/ ;'/
d d d
Ut'' ~ h•
Lerroux. L CXlSt neta del documen • ~rt
Veu forts insults.
1 d ls
1 ló d 1
b
el Sr. Chapa.prleta dret.) Contluua la tn- el Govern tractà. en consell d"un Indult j t
~tff{t r¡jr/Mr.:
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El mlnlstre,.d'INSTRUCCIO PUBLICA els ministres 1mpunlstes 1 quins els P V - 1 Després d'aprovar en primer acord di·
EL QUE HA DIT R. SAN· . promotors de l'expedient i els res- ~f~ ~-i''j>.~, ~·11 -~ ~ ,Ç--~
l'escrutini demostratiu del poc severses lleis es posa a discussió un pro¡ ponsables de les pretensions que • ·~ ~~:-~""'"~~,::·.:~&~~-===~,·,-_~.I>- continua en 1 us de la paraula. Jmp~nu tldarls de complir la. Llei.
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guiment que tenen arreu de cataEl PRESIDENT DEL CONSELL: Es jecte de Llei que llmlta el cos de s ub·
Madrid, a. - Prop de les ducs de aquest conté? ¿Es tolerable que la t~-;.7• ,._--=il,~ 2:r-4: .~ ~~~.-:~~..5§~ els a.rgwnents esgrimits pet senyor rolunya les dretes.
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bla que primer en acceptar el no- mi a fer llum sobre les causes de r .. ~ - ~ _. ...:"'! \: "'\ ~·\¡ '·
es concedeix importància poUtica.
--~- el possible a les Escoles de Treball. Es Indefensió en què estem, arribarà. aquest dues abstencions.
"•
•
menamcnt d"enginyer i després el la seva d estitució ¡¡ presti 1a de- 6., _. ;_ · , -.'":..:4
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LA
TORNA A REUNIR-SE
de pesar necessàriament sobre e1 1 deguda que s esperava el senyor Ler- fer una pregunta relacionada amb l'or· 1 el Tribunal Suprem varen proposnr enviada al despatx del senyor Alba 1 de11- en compte que deixen llaurada una
COMISSI O
Madrid, s. - A les 5'15 de la. tar- Tresor colonial. L'«assalt» de què ; ro~saltres _ digué _ no donem dr;e~:i!c.del canallesc atracament co- l'Indult. El Consell de ministres, no prés és tornada a la Presidència. pel se· horta 1 en dies de collita.
La causa sembla que ha estat deda quedaren r eunits en una de les parlava amb Impetuosa lleugeresa el cap explicació sobre aquesta suspen- més a la Plaça de la. VUJs, l'oplnló es obstant, se separà. d"aquesta proposta 1 cretarl senyor Taboada.
Es llegeix l'article primer tal 1 com gut al fet de no haver lliurat al protroba espaordida 1 espero que el senyor concedi un Indult solament dels dos
seccions del Congrés els membres <!-e senyor Maura no és nostre. Són uns sió.
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rs.
no Calvo acudi a la Cambra 1 es- res a l'ombra. - C. Gómez Piñàn.»
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ROUX PRODUEIX SENSA-1 blement l'autor d'aquesta perquè no tn- ARELLANO. Tots parlen de la Justesa
'~Madrid, 3. - La declaració pres- ~:"-=?:::-:<\~' ;_ ¿ ~ t
El. DISCURS DE LA CORONA DIU
slstls, perquè podia tocar la susceptlbl· do la petició 1 diuen quo la troben per.
CIO
HA APAREGUT L'ORDRE
~~ <?.,.~ tada davant la Comissió per l'ex~QUE ANGLATERRA CONTINUA• a -~ ~ '"'
Madrid, 3. _ En conèixer-se als lltst dels membres de la Comissió en fecta.
CE PAGAMENT SIGNADA
governador de la Guinea, senyor
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Cambra
la.
de
passadissos
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Manzancque, ha tingut importància.
MES DEL COVENANT
Madrid, 3. _ La declaració del t.e- ment del document signat pel se- posat a compur el Reglament 1 no r>ot ctó els senyors ALVAREZ VALDES, SE·
~ :,· ~ En ella ha confirmat els extrems
· ( 1 tf (¡
Londres, 3. - En el diScurs de la
• - .~=f§t' uposats pel senyor Nombela en la n yor Moreno Calvo davant la co- nyor Lerroux 1 del qual va presen- tolerar que per un mitjà. Indirecte ea :RAL, BAROIA 1 CARRANZA.
:- ,.\~, ~~
corona al qual s'ha donat lectura
contesta
E1 senyor CHAPAPRIETA
seva declaració. La Comissió 11 ha r.1issló en l'assumpte Nombela, fou tar l'original el senyor Moreno Cal- puguin defensar proposicions que no
a l'acte solemne de !a reobertura
c11ent que al Consell de ministres b11n
~ fet trenta-dues preguntes que el se- tr:teressar.t, els comissionats li tor- I vo, es feren molts comentaris als existeixen.
lkf
-.
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~e la Cambra dels Comuns comença
E1 senyor PEREZ MADRIGAL: Dlu que arribat pettctons d'aquesta mena 1 s"ba
-~;, nyor Manzaneque contestà àmplia- n a ren a preguntar el referent a l'es- passadissos, 1, en un dels grups on
~ent el sobh'.l que les relacions ' ~ -~.:TI"t\\' ( _\n, í(ft:{~
t~-IDplllat, la qual cosa no apareix es trobaven els senyors Maura, Lara, 1 ha. volgut emparar-se en la convtv~nctn acordat Q,Ue aquestes lndemnltza.clolls
~~ ment.
''-'-' \\1'
,, .:::..·-\
a Anglaterra amb les potències esEl diputat radical, senyor Arra- ca.ra, ja que el senyor Moreno Cal- ¡ Barcia. i altres personalitats es del 1 que espera que ee 11 permetrà almenya queien d / tre del concept3 de 70 mtl!ons
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trangeres continuaven essent anús- :~ _ ~- -'t_~
dtee pessetesddesttna.t genèricament per o.
ió ~" digué ~ue ,el cap ~el Gov~rn una que, una vegada aquest dociÚnent es exPllcar 1a tramitació d"aquest afer.
zaoml.ep,lu··~¡.. demaninatf que 11óa comisguis
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El senyor ALBA Insisteix en. qu~ ha a nclons 'aquesta mena. Respecte als
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clons d'indubtable transcendència
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1 Tayà. lA Comissió en principi era Ja seva declaració.
( 1í ~~ ~~~ ' , ~ • ·
troba basada en el m és ferm ajut ,_
1 contrària al fet que s'ampliessin les
El senyor GONZALEZ GARCIA rectl!l·
lea ttrmes neccsslrles perquè la seva. pro·
En acabar la seva declaració el
l ~ l>~ · ~ r' ·"' · , ~ a la Societat de Nacions.
posició pugui discutir-se. Jo, com a. Pre· ca.
AVUI SEl\ffiLA QUE D
diligències, però és possible que da- senyor Moreno Calvo balxà als pasll En referir-se a la tasca desenrotEl senyor GONZALEZ GARCIA retira
E- , sldent de la cambra dóno la meva paCLARARA LERROUX
LA VI DA DEL GOVERN vant ~a petició del senyor Arrazola, sudissos jc la. Cambra on conversà
ada ..:r l'organisme ginebrí declamula que al \'e amb lea 11rmes necessA- la seva proposició.
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I..-:"~~ . ~ -... envint 1 ac~rd del Consell de Minis- Consell1 senyor Lerroux. El que no
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,f. ~~ 1 tres, .relattva al pagament de la 1 sabia es si aquesta declaració ani·,·.-~.-~-,.
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;-~:'".:_::;:.s>~ resta bastant clar 1 no es pot dub- al seu domicili particular.
ots e comentaris coincidien tam- " · ~
-¿Es cert-ha preguntat un perio- ·~it~-~ ~ tar que hi hag'!é
.._z~~ -l
~a~a~~·e~~~a~~~~:~:
~m~t~
Ha mort la princesa Victòria, tàna present, puix que trencat el ~ ¡;... '&:i~_: ''":'"S. ~ ~~ aquest prengué 1 acord.Consell i que distaque el senyor Moreno Calvo
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germana del rei Jordi d' An· ritme de la discussió dels projectes 11> ~
lima la· Comissió l'ordre que
PAPERS
~~.._ ..... ..._:t' ~----..-....Madrid, 3. _:··En arribar al Con- ~ comp entès l'acord del Consell
~ ~!<~- ~~• ....:~ ~~~~
pressupostaris per totes les lncldènglaterra
~- ~ grés el senyor Moreno Calvo per a sobre el pagament de les quantitats
cies 1 dtricultats que han sortit 'll 1t,. ~· ~~ . ~~
•
_~. ~ ~:...-;_~ ~ ~:'\ signar la seva declaració, en .erur al_senyor Tayà?
Londres, 3. - A la seva residèn- pas del Govern, hi ha el convenci- (~.~t.·~
Madrid, 3. - t'l.ol\. Llbertad.t publi· b:!idad el bloque de octubre, ha decia de Buc:dnghmashire ha mort ment que no podrà encaminar els ' --',..... :'hi.~ Y·\~~ ~~ I ~ coneixement de la seva presència. la . El senyor Moreno Cah~ - ha
C':l la següent Informació sobre 'a cidido a la alta dirección misteriosa
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Pila per tal que 11 presentés la 'i e- document•. però jo no puc dir qwn futura posició o actitud de la Ceda.: de la Ceda a buscar una salida que.
~ •.altla !a pnncesa Victòria, ger- descans que li permeti la posslblli- ~ . ~ ~:l,f!J 1 :~.~~ .:.: ,.,~~1:-'1 ~::;t ~
«<nformes de buen origen nos sl no remedia, cosa imposible, el
_a~~~ claracló al senyor Moreno Calvo eu és, ni ~· però cal que la Comissió
ma del rei Jo ~J. Fins fa uns deu tat d"una fórmula a discutir a la ~~; ~!l!~~- :~
proporcic-naron ~noche una noticia. quebranto de este grupo politlco,
.
deliben sobre això.
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~. -s gaudia segons sembla de bona Cambra Es creia que no sortiran ~~~):'i'~ ,
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Lerroux acudi al Parlament amb 1 Pl , ~~ ¡,~ .,;;t~ ..~. -. _ ,.;: nà l'ordre perquè entrés el senyor fer eStraperlo».
(Ve de la primera pàgina)
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EL SENYOR VIlALLONGA I LA CENSURA

· DAVANT LES PROXIMES ElECCIONS
'..
t...

(.'•

. l

•

.

": '·.

:ít\\;

t \h
l'.

f

))

)

I

' .'I¡ : , , '

<

l

'
1

.. '

lJ :;

1'\

1

.
\

Si les esquerres form,en el bloc "ln~n
! ele~toral, e_s for~ara el front 'artit,
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Madrid, 3. - «Informaciones» publica una. conversa amb el senyor
Gil Robles. Diu que cal una obra econòmica urgent, que ja està començada 1 que es portarà a cap amb els
retocs precisos per la. realització del
pla. d'obres públiques i el remei contra.
l'atur obrer. Fet això, ens trobarem
en condicions de poder iniciar l'obra
' de reconstrucció nacional.
Quan un periodista ll ha dit que

GIRA l' 11STRAPERL011

El llenguatge beHicós dels joves de la C. E. D. A.
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Madrid, 3. - Pel Consell Nacional fet públic un manifest., en el qual
-: ' • ~,- , de la Joventut d'Acció Popular s'ha es diu, entre altres coses:
'~
~thl ConscJO Nacional de la JAP
que dirige a todas Jns organlzaciones provmciales, convocàndolas a la
L'«acabóse»
Asamblea Nacional que ha de celebrar:;e <lefinitivamente en Madrid y
Alcalà de Henares los dlas 14 y 15
Madrid, 3. - Als passadissos de de dlciembre bajo el signo del glola Cambra ha circulat la versió que rioso cardenal C1sneros.
No nos interesan nl las mayorlas
dintre de breus dics, si no es declara oberta la crisi 1 continua fun- ni los quorums, ni las compont:ndas
cionant el Parlament, un obrer que y fórmula.s para ganar las votactotreballava al Patrimoni de la Repú- nes. Nuestra fuerza. se basa. en el
blica com a paleta 1 que havia estat entusiasmo y en la fe del pueblo que
suspès per suposar-se'l autor de la
&ubstracció d'uns maons es proposa, nos asiste, en el prestigio del jefe,
enutjat per aquesta. determinació, en la preparnción, la austerldad, la
presentar Wl.a altre denúncia da· modestla de vida de los hombres de
vant el President de la Cambra AcC'ión Popular.
dient que diversos mobles i objectes
La revolución que fué vencida
que pertanyen al Patrimoni han vuelve a rehacer-se. Pocas horas ansecretari
d'un
casa
estat portats a
tes de fallarse la libcrtad de Largo
d'una destacada personalitat pollCaballero, se comete a pleno dia. un
tica.
vi!lano atraco y se asesina a un humi!de trabajador en tanto que mil
tràmites se "ponen a que el peso de
la Ley recaiga de modo culminante,
tajante y ejemplar; el espiritu revolucionario prosigue infiltrando con
pleno impunismo su veneno en la
escuela, dcsde la prensa encanal1ada, en la Tribuna y en el Sindicato
Aigües, 190'50 i 190'25, cupó tallat,
marxista, que continua las predicai Hulleres, 48'50.
clones de la :ucha de clases.
El úniro problema vital de Espatarda
la
de
Borsa
,.
ña, es el aplazamiento de la revoNord, 39'30, 39'25 l 39'40; Alacant, lución, cerrando para sicmpre a las
i 34'05; Rif, 64'00 i 63'85¿ Ford,~
trr.pressió 33'90
2'10'00, 272'00 l 271'50; Petrole,.s, 6'3:> izquierdas y al marxismo el paso al
i 6'30; Hulleres, 49'00 i 48'50; Trans- Pode.-. De nada serviria una efimeHem de tenir present que el dia versal, 16'50 i 16'25; Aigües, 190'50 ra nivelación presupostaria, si es que
d'al1lr fou el de lliurament i re- I 190'00, cupó tallat; Gas E., 116'25; va seguida de una definitiva bancacepció de paper procedent de la li- Explosius, 126'00; Tramvies P., 51'00,
rrota del Estado.
quidació dc fi de mes, de resultes i Filipin. s, 395'00.
Q'això es pot dir que hi ha una
Basta ya de emplear el sistema deminva. de les actiVItats bur.litJis,
Borsa oficial fensiva.
No puede tolerar màs la.
tant en el sector de comptat com
Nord, 29 35; Montserrat, 25'00; Co- JAP que la. .>aba. de la. crHica, venen el ~ fi de mes.
lonial, 39'50 i 39'25; Chade, 426'00,
Els deutes de !'~tat, amb poca p&ritat; Chade D., 84'00, paritat; ga de donde vini~e. intente tan siccntracta::ió I quelcom desiguals; lt)S Chade E., 84'00, paritat; Aigües, quiera. rozar la intachat>le austeriobligacions Municipals només que 190'00, cupó tallat; Filipines, 389'00, dad y moralidad de los hombrcs àe
sc>stingudes; les Diputacions del 4 112 paritat; Hulleres, 46'00, i Rü, 64'00. Ac::ión Popular. Es húra ya de atavt lles, varen pujar uns dos enters, 1
car a fondo, de de:.baratar per commmoraren també quelcom les Dipupleto los planes revoluclonarios, de
tacions 6 % l les Provincials.
aniquilar a los que utillzan la. liberLes obligacions ferroviàries, sense negoci i en general fluixes, 1 tamtad para ind..1cir al crimen y obtebé amb poques transaccions les obliner de él provecho.
Lliures
36'25
36'15
gacions industrials.
Es la hora de la declsión, del emF raucs
48'35
48'45
En els rotllos de 11 de mes hi va
Dòlars
puje, d.. la. clarldad. De esa forma
7'36
7'34
haver una gran atonia l manca de
:¿\j(lb
2 114b
M:Ut'S
iremos a las eleccione.. y las gananegoci, per la qual cosa es notà quelSuïssos
238'75
238'50
com de fluixedat a tot el sector.
remes.
Het¡¡ues
1:.!4 50
1<!4'00
Florins
Frente a quienes se conformen con
5'00
4'118
33'00
32'60
Escuts
modificar tal o cua! articulo de la.
Borsí del matí Cor ~·rago.
JOijO
auuo
Ley fundamental, nuestro grito es
1'87
Cor. sueques
1'85
Nord 39'50, 39'60, 39'30 l 39'40;
1 '82
Cor. noruegues
«otrn Constitución»; !rente a los
1'80
AlacanÍ. 34'00; Ford 270 00, 267'00,
1'62
1 '60
Cor. daneses
que se contentan con una puniclpa:l'il'50 I 271'00; Petroiets, 6'40 i 6'35;
ción en el .iobicrno, exig1Dlo3 toclo
· Colonial, 39'50; Explosius, 126'25;
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Fins els mobles!! ...
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(Del nostre corresponsal a Madrid,
Alard Prats.)
Madrid, 4, l1'20 matinada). Desprè;; C:e les incidències polítiques
del dilluns, els comentaris als pasS<..dissos de la Cambra han versat
sobre les interioritats de les r eunions
dels ministres, i sobre les qüest1on~
que hi foren tractades. Mentre a
l'interior del Saló de sessions es
produïa tl!l deba de circumstàncies,
a fora coincidien els comentaris,
tant eis emesos pels diputats governamentals com els que provenien
dc les oposicions, en apreciar el
moment com a final d 'un període
politlc. Més que en els nucliS de les
oposicioJ''• l'ardor discursiu i l'acidesa dels comentaris, s'ha vist reflectit en les masses que encara s'anome.1en governamentals. Amb diferents expressions es combatien
uns l altres. Davant d'aquesta, per
altra part esperada, contingència,
les opo~icions republicanes roman~:n
en actitud d'expectadores, amb molt
bon acord. El plet politic que ha
vingut a desembocar en tan sorolloses manifestacions, està ja moralment substanciat. El senyor Chapaprieta no declit:a la seva actltua a.
desgrat de les rntimidacions que se
li han fet, quant a la pretensió de
la consecució dels seus plans. Dc
tal manera es troba. inclinat a no
contemporitzar un moment més, que
tenia el ferm propòsit d'afrontar en
la jomadJ. d'avui, el més tard demà.,
diverses votacions de quòrum de les
anomenades grans. Constant com
consta el fet que no assisteix al Govern el nombre de sufragis que aquest quòrum exigeix, la sort del
senyor Chapaprieta i de la seva
obra econòmica, està tirada. El Govern està en cr isi, encara que romangtú en aquesta situació, per
pura fórmula, a la. capçalera del
banc blau. La pretensió de la Ceda
relativa al repartiment ~r mHjà
dels seus organismes politics de 200
milions de pessetes per tal d'acudir
en auxili dels bladers de Castelb,
punt de la Península on els interes'a repartir e:s seus favor:;, crea
un obstacle considerable perquè el
cap del Govern segueixi ocupant els
càrrecs que exerceix. Per cert que
la. inaudita pretensió que l'Estat
inverteixi els diners del pais a favor
dels interessos d'un partit polític,
ha merescut àdhuc entre alguns
elements de la Ceda. dures condemnacions. Es considet·a que aquest
precedent monstruós ha estat patrocinat perquè serveixi d e bandera. de

el poder para el jefe; !rente a os
timorates que duden del triunfo electcral, nuestro lema es «por los
tres clentos».
¡.t':I.Sv y adelante!. - El Consejo
Nacional de la Juventud de la JAP.»
1
Ant.

AVUI

1 102 to J t02 50

En rebre ahir migdia el& penod!stes, el Governador general senyor Vi!allonga digué q~e no tenJ.a noticies
per a comun.tcar 1 que hav1en estat a
visitar-lo per tal d'acomi.adar-se d'ell,
els ex-gestors senyors Escales 1 de
Prat, igualment com ho havia fet el
s~:nyor Roviralta.
Un periodista es dirigi al senyor Vi!allonga en els següents termes:
-Malgrat les vostres reiterades
manifestacions respecte a l'exercici
dc la censura, en el sentir de procurar atenuar la. rlgorositat, buscar
un punt de coordinació i doner la.
màxima llibertat a la premsa, ha
sorprès que els encarregats d'excrcir la censura, especialment ahir a
la tarda, feren materialment estralls
a les edicions dels periòdics catalans.
-Pel que respecta a. <ú.a Rambla»
he tingut una gran contrarietat. Amb
aoucsta habilitat el motiu de la sanciÓ, constituïa una difamació i un
escarni. Es una. tasca francament reprobable. He fet el possible per a recollir l'edició, però no J:a ~stat gairebé p~ssib~e. Jo llauna unposat la
sanclo maxima, però no ho he fet
per tractar-se de fotografies de dos
ministres correligionaris meus.
-En aquest cas -replicà. un perlodi.cta - la simple composició d'una
plana pot ésser, al vostre criteri, motiu de sanció ... ?
-Tothom que vegl la plana podrà
capir la mala intenció que hi ha. Jo
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ES REVISARA LA CONDEMNA
CONTRA CLIMENT SACRISTA
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Martínez de Alfara
s'adjudica el Carn..
pionat d'Espanya del
pes migt per abandonament de Solà a la
tretzena represa
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-4uant a l'editorial del diari del
vespre «Ultima. Hora» - pr055egu1
el senyor Vilallonga -, que va ésser censurat, va ordenar-ho el gestor
de Governació 1 jo, contràl'iatnent a
les meves ganes, vaig creure conve.
nient abonar la seva posició. No per.
metré la publicació de comentaris
que discuteixin o ataqUin el Carnet
electoral en un moment en què fem
una. campanya per tal que tots els
ciutadans se1 procurin.
-No és tractava pas d'un atac, st
nó de l'exposició d'un punt de vista.
d'un important sector polltic... -ha
replicat un periodista.
-Està bé... però no era oficial.
Quan es vulgui publicar una nota de
posició d'un partit la. deixaré pubUcar lliurement.
-Perdoni el senyor Vilallonga, pe.
rò, aquesta nit, ha. estat censurada
a LA HUMANITAT una nota oflciosa del Comitè Executiu de la Coalició d'Esquerres replicant l'aHocució que vàreu fer.
-Doncs el senyor Rubió 1 Tuduri
no va parlar-me'n. Ja veuré d'assa..
bentar-me d'això que em dieu...
.
I_dit alx~, el senyor Vilall.on~a procura acom1adar-se dels penod!stes.

Ultima Hora

Avu i
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la ~eixaré ~U~Ii[Hf lliurament"
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reclutament ¡:er a unes eleccions, 1
en a.quwtes oondicions es podria
donar el cas que tots els sectors de
N. de la R. - A desgrat de les
la producció podran amb raó sobreterminants declaracions del senyor
ra demanar el mateix tracte que es
pretén dispensar als bladers i, aixl,
Vilallonga, la. censura. ens impedeix
els tarongers, fabricants de teix1ts,
la publicació de b nota oficial de la
olivarers i oliaires en vista de les
Coalició d'Esquerres Catalanes sobre
dificultats que ofereixen els mercats
exteriors o simplement el mercat Llegiu LA
el Carnet Electoral.
T
A
T
I
N
A
M
U
interior, tindran perfecte dret al fet
que l'Estat compri la seva producció
o la prengui com a garantia d'un
considerable crèdit. No és fàcil que E!s fets produïts en la venda
aquesta Lova manera que intenta
implantar la Ceda prosperi. N'ht ha de «Presente», setmanari
prou amb anunciar el propòsit perfeixista
què contra d'ell s'aixequin tots els
Davant el Jutjat número 5, que tamsectors de la producció, denunciant
l'expoliació de què e';; vol fer objecte bé instrueix sumari per dispars que ea
a l'ereri públic.
Anit, al Gran Price
feren e. la Rambla en ocasió de cridar-se
un setmanari antlmarxl.sta, estigueren
declarant nous testimonts.
-~
Segons es desprèn de les manllesta>' I
clons fetes davant el Jutjat pels dits
testlmonl.B, havien d'ésser diversos els
Individus que dlsparnren, ja que no re
sentlrcn solament dos dispars, sinó alguns més, i altres es feren prop del carrer de Xuclà. En la seva major part, els
testimonis &6n guàrdies de Seguretat 1
urbans I, segon sembla. manifestaren
que no detingueren uns Individus que
veieren amb pistoles prop del lloc del
tet per creure que eren agents de VlgtJ.àncla o membres d'cAcclón Cludado.na:t.
També digué un dels testimonis que
havent-U cridat l'atenció l'actitud dels
venedora del periòdic antunarxlsta, aban.s
Anit, al local del Gran Price, ttngu•
que es produls la topada eis Invità repe· lloc
vetllada de boxa, e. la
tldes vegades perquè es dlESolguessln, ja qual l'anunciada
nombrós públic. El combat
que anaven en grup, 1 que s'allunyts51n elm deassist!
lo. reunió, anava a càrrec del vaUn especLacle més dels múltiples de les Rambles.
lencià Martinez de Alfara I del català
s'entesactuals
Corts
les
amb què
Solà, per e. la disputa del titol naclon&l
ten a perllongar més el seu pedel pes mig.
ríode d•agonia. i la seva descomposiEl combat fou en extrem dur, 1 causà
ció.
enorme Impressió la forma. flsica de So·
que anit efectuà tal vegada !e. teva
!à,
La noticia que Moreno Calvo hamillor actuació; combatiu, i contraiTI's·
via lliurat la famosa ordre de pagaAl jutjat número 1 s'ha rebut del tant eempre amb energia les dures escoments signada per Lerroux, ha caiSuprem de Madrid el su- meses del valencià, bagué da posar ln!i·
gut com una bomba. Lerroux ha mar- Tribunal
mari instruït pel jutjat de Sant nltata de vegades a prove. lea seves !p'&IlS
xat amb febre.
Feliu de Llobregat, i sentenciat per dots d'encai.Xa.dor. El d'Alfara, per 1&. seRumors de passadissos anuncien aquesta Audiència, contra el proces- va banda, també efectuà un bon combat,
l'aparició de nous straperlos. Es el sat Climent Sacristà 1 Soli.
1 es diatlngi en el cos a coe. El domini
Aquest prccessat fou condemnat d'aquest anil. accentuant-ee a mesura quo
conte de mai no acabar. El pals ja
sabrà el que és bo després del pas a vint anys 1 escaig de presò com el combat avançava, 1 en el tran.reUJW
del segon bienni !
autor d'un delicte d'assassinat en la de 1a tretzena represa, ela segons de sopersona de Maria. Amèrica i Güell, là llançaren l'esponJa al 11J:lg, en senyal
fet que ocorregué a Sant Boi de Llo- d'abandonament. En finalitzar la lluita,
bregat el dia 30 de desembre del el nou campió rebé de mans de cMI.sl
Deporte&» un ramell de flors 1 el clll•
1931.
Per Jlquella data es digué que un turó de campió.
Madrid 3. - Entre els moltissims desconegut que havia vingut expresEn el combat de seml-!oll!!, Lozano,
telegrames que ha rebut el senyor sament de Barcelona, entrà a. la casa la nova esperança puglllstlca, fou aca·
Largo Caballero n'hi ha un de molt de la v!ctima i assassinà la velleta rat a l'ex-campió mundial dels galls,
efusiu que li han tramès el .senyor Amèrica, 1 ll robà certa quantitat Mllou Pladncr, 1 el combat !ou fa.lld
nul.
Companys i ex-consellers des de en metàlUc.
En els altres encontres, Aria.s, en el
Com se sap, al Penal de CartaPuerto de Santa Maria.
gena. un reclòs que compleiX per un transcurs de la cinquena :represa, es ve16
a. abandonar davant del fraLcéa
obllgat
fet,
El senyor G.iménez Asua també ha altre delicte es declarà autor del
or- Edwo.rds, Ja que aoiri la fractura de l'&.·
rebu~ un telegrama dels ex-consellers i, en vista d'això, el Suprem ha
al jutjat de Barcelona que ve.nt-braç; Manresa perdé ala punts am'b
felicitant-lo «per la magnifica defen- denat
faci una informació sobre aquest Jlm Terry, 1 en el prellm1nar Kld Nyato
sa que ha guanyat una sentència fet per tal de veure si procedeix abandonà davant Lorente en el traxw·
justa.»
: curs de la tercera repreea.
a. la revisió de dita causa.
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les esquerres portaran com a bandera electoral la r epressió d 'Astúries,
ha contestat:
-Estic esperant discutir àmpliament l'assumpte p er tal que es conc¡;ui lo. veritat de l'ocorregut. Sl es
fa el bloc electoral per totes les esquerres, des de comunistes a. republicans de tipus burgès, es formarà automàtlcament un front antirevoluclonar!.
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El C. N. Reus «Ploms» gua·
nya els Campionats d' Atletisme de les comarques
tarragonines

•

campionat Amateur
de Futbol
Resultats del passat
diuman~e
pRJMEP.A CATEGORIA
Primer grup Barcelona
Parfs-Bntlló, 1-1.

Torrasscnc-Fior1da, J-2.
}Iospltruet-Coll Bl:mc. 0-t.
ssgon grup Darcelo'l!l
carmero-Raclng P. N .. 4-1.
Empord-.n~ArntfOI'è!

El cBaraçaldoll és l'equip que ha nodrit e~s c!ubs biscalns de jugadors. EQI;JIP modest, per al q~l A~b b~~
•
0•1 ns ee 1ten ver~t!lble afecte Diu me nge el aSabadell» va jugar a Lasesa rre 1 va fer un bon partit.
bon mig centre, po tur hauria tor nat vencedor. - La foto¡;ra1la recut, ! n rron:e.1t compromès per al ll5a•
bada h,, Mireu el porter català en un moment d1flc11 del tJ&rtlt
(Express • Fot.o.>

1 1.

Cataltmya-At.letlc Turó, ~Tercer grup Barcelona
Joventut Sansense-Trau.1~1e~ 3-1.
Med1t.err.wl-C-att tn, 2-3
Ba.rcelonct.'l·Jlulior (no presentat.
aquest ruuren.
Quart &rup Barcelona
Pmtcnse-PJrt 2-4.
Hostai'rancs-Santi vert, U- 6..
Grup Vic
sa.ntpcrenca-Joventut d Oio~. 6-2.
Toncoca-S::mtqulrt.enc, ~;nspes.
Grup Mar.resa
Igualadt-Manresa, 2-1.
Salfent-Súr~a. no cmebrat.
P'imer grup 11• llè'
1\.lGntcada-Naclonal, no presentat.
aquest.
castellar-Rlpollet. o-o.

Mnnresnna, 13: Admetlla 3; GarAl segon grup el C. E. HO&pitalet
vencé la U. S. Cornellà. .No crcwm cta 11 1. Garcia I 4, Vi:n, Surroca 5.
Arbitre: Vilalt.a.
que aque.st resU.:tat pugui con3iderar-se com la sorpresa de :a jornada. Intendènli.a, 24: Pujol 2, Mart!ncz
Tant :>'ha dit dels púb:ics rorans que ~. Estop s, Vila:dach 10, Catartneu 4.
Patr.e, 24: Maunier 6, So~duga.
sembla que no se'ls pugui coucea.r
el dret a la ectliicacio de conduc-LJ. Borre:I 4, Arnand ll, Henry 4.
Arbit..re: Estany.
i sl hl ha hagut entr~ e:S exa:tats o
lluro, l, Espanyol, C.
inconscients que han entrebancat la
Bnrce:.on:~, 27: Carbonell 1, Farmarxa del seu club, es veu que la
taca ha de caure damunt de tots. 1 ré, Tomàs 15, Hernandcz 8, Vl:A 3.
sincerament creiem que no ha d ~s-l Laietà, 26 : Mart.inez 1, Prleto 3,
ser aLxí. o:umenge p1·esenctàrem uu · Antúnl'Z 11, Muscat 11, Guix.
AriJ1tre: Bosch.
partit dc Campionat!., tot un partit
SEGONA CATEGORIA
ne campionat a. camp del Cornellà,
Prtm~r grup
que molts creuen que d.e no guanyar
2 2.
Sabadell-Llagost~
el titular del terreny e3 poc menys Calella. _ u. c. Joves
segon grup V::>llàa
que impossib:e sortir-ne bé t no fou Aerom\utlca 25. - Ollmplc, 2~.
Montmeló· Ca ta~. 1-0.
aixi. Es jugà amb l'entusiasme 1 Juventus, 34. - Atlètic, ll.
Ps.lrets-Mvllet 4-2.
Segon grup
l'empenta d'un partit de Campionat,
Sant F(}~t·ota. ~bla 2-o.
però mo:t esportivar.1ent i un juga- Martinenc, 18. - Ripollet, 15..
Grup I IOb.t¡Ut
dor qu~ tínguè dues intervenciOns no u. s. Cornellà, 16. - C. C. H"'Spila61\ntbohma-•n tert.nc."'or.a t. saspès.
let, 28.
Santfelincncn.-V'aStellbLsbal 2·ll.
L'aa.,les .Jack Macawoy ha \lençut el canadenc Maccoy per punts, a gíure correctes, e:s seus companys
11 l~nsurarcn la. c. E. E. 7. - Ateneu B. C., 2J.
Prtmer gru¡. ,;osta
Nova York. Arthur oonavon, ~spcaker~ del Madlson Squara Garden, al· lluny dc rellcitar-lo
·
seva. actuac1ó. 1 a1xò encara que ntl
Vilassa1 de Dalt-Arenys cle Munt,
•
xeca la mà a Macawoy, declarat guanyador
Classificacions
el
Guanyà
cregw.
ho
no
qu1
nagl
~a u.
(Telefl•to tramesa des del rmg per Expr~ss · f•oto)
C. C. d'H.o3pltalet , erquè tingué un
St. Celoni-VIlassar 1.- Mar 0-0.
PRIMERA CATEGORIA
major encert en tirar ubasquet». per-¡
nuro. Mata rotant, 2-4.
Segon gru¡, costa
2 2 u o 2u l4 4
Iluro
què tot el seu joc el ,Jort per p~a.MaMou-Pn•mu., ~o.
;¿ 1 1 O 58 45 s
des rap;dlss1mes i sense driblar. La IlJtenaénc.ia.
1 p. 5; &llent, J. 6 i p. 5, l Navàs.
2 1 1 O 4!1 4ll 3
Barcelona
u. s. de Cornen. no pogue remunObtera·Badnlonês, 2-tJ.
j 5 I p. 1.
Gru~ tilrena
2 1 1 O ti:> 35 3
Junlors
tar l'avantatge de vu1t punts que
Prtmer IP'\IP Vallès ·
2 1 1 O 34 r2 2
els seu:. contrar'.s oot1ngueren al prt-¡1 Espanyol
Castell.b.r, j. 1 I p. 13; Montcada.,
La B<sbd.l·l''Jgumes. 'lO.
2 o 1 1 64 58 1
I'àtrie
J. 'l 1 p. 12: Rlpc11let, j. 'l 1 P· ,7:
mer tempJ 1 per bé que Domingo,
Girona-Pon. Bou sus~·ès.
Nc\Ciomd Je Barbara, j. 6 1 p. 4; Sa2 o o 2 40 45 o
badeU, j . f¡ 1 p 2, I Llagostenca. L'lluro al cap de la class'tfi· que jugà un partlt esp:èndid, 1 lhgà Laieta
PRIMERA C.'n<;GORIA B
2 O O 2 37 83 O
amb encert Rossell, uo pogueren e- ~ ''l.nre.;IUla..
j. 7 i p. !',
Vltar que els marquessin, en el segon
lntendènL'empat
Sego¡n srulpO_V~!I.ês""'st, •. "l cac'tó ts
P
t'rhuer e,tlll' BAn:elona
SEGONA CATEGORIA
temps els punts que augmentaren el
J
, ..,• .-v
1 p.
are • l
El Barcelona
· p tr'
1 1o· La uam~ J a • P 9; MontSparta..Joventut, 0-2.
Primer grup
resU.:taL, que ho !oren des d~ dlstan.
,
.
te
7 1 p. ~. St8. Perpètua, j. 7
j,
m~ió,
Barcano ..a-Cros o-t'.
21 21 ~ ~ ~ ~ ~
Juventus
I p 4; .t.10lll!t, j. 'l I p. 4, I L.a!.ala, vencé el Laietà per la mtntma ela. El. equips actuar~n bé 1 els juRàpids·Atlé~tc P. l'il., 0-3.
U. C. Joves
gadJ~~ 1 púbJc es portaren correctad'f · ·
J. 'l I p. 2.
S&gon gmp Baf'()eiOna
2 1 1 O 31 "'4 2
Aeronàutica
ment i aixi desmentiren els qUi poI erencta
Grup Llobregat
Manolln·C. E Barceloua. 2-5.
2 O 1 1 36 59 1
Atletic
A la segona jornada del Campio- sen ~n dubte la seva esportiVItat 1
Banfeliuenca, j. 6 I p. 7;1 lnte~ma:
2 o 1 1 3!1 50 1
011 mp1e
J. 4 1 p. li' Santbo ana, · .. .
A. C. Barcelona-Rt'rcelona A, 1-9. Clonal
nat de Catalunya, va a 1 cap d e 1a ~~nlil la certesa que serà per sem1 P 4•. Santboià j 4 1 p. 3 1
St. Ant.1Íli-Calavere:, 6-2.
1 O 1 O 15 39 J
Calasancl
classificació l'Iluro amb quatre pre, ja que a lXi eus ho asse~uraren
'
tellbisbal, J. 5 1'p.' 3.
Tercer grap BArcelona
Segon grup
punts, ja que diumen,e s'apuntà els els .ntusiastes elements d'ambdues
Primer grup Costa
Alcàznr·'\lemàu, 4--1.
2 2 o O 48 28 4
Ateneu
Vtlass.u de Mar. j. 6 I p. 9; Arenys dos punts corresponent3 al pa~t localitat3
Faet:t-Kn, 1-4.
2 2 O O :14 27 4
Martlnenc
·
de Munt, , . 6 1 p. 8; Vilassar de nuro-Espanyol per haver justificat
2 1 1 O 4Ò 49 2
llà
C
b"t
à
·
.
Joventut Gractenca-l:'a.scual 11-3.
'
Dalt, j. fo 1 p. 8; St. Celom, J. 6 I
2 1 1 o 49 41 'l
c~~:tòllc
p. 8; Mataronina. j. 6 I p, 4, 1 nu- aquest darrer la impowbllitat en Resultats, equips i r I res
Quarl grup B..utelona
què e.. trobava de dlsputar-Io.
p. 1.
ro j. 6
Espunya úldu::.tria.l StaOktng, (..(),
2 O 2 o 19 S9 O
c. d'E. 1 E.
PRif.tE111A CATEGORIA
Sembla que els camp1ons no volen
Segon grup Costa
·
Barcelona B-Jurltel 4-ll.
2 O 2 O 36 ~ O
Ripollet
Junlors 32: Vidal 2. BerblS 2, ReMasn.>u, j. 6 I p, 10; Obrera, j. 5 donar cap sorpresa per ara, ja que
Gladlad·>r·Espau.rol 3-a.
lector&
nostres
6.
Benach
12.
Sanahuja
11,
don
amb
UJumenge
disputat
p..rtit
el
en
l p. 7; ~emh\, l 6 I P· 7;6 Al~
1 p. · Intedèncla empatareu rom l'any
Cinquè gr~ Barcelona
I Bndalonès,
J. 5 t p. "· Grup
Girona j.
Pr•M:nçnl-l:'oblet, 1-4.
La Bisbal, j. 4 I P. 8; Port-Bou, passat.
Jean-Veldi, 2.-s.
No creiem que pugUi ésser una
t 3 1 p. 4; Girona. j. 3 l p. 2, l
Ollmplc·Aweríct. .....5.
sori)<'csa per ningQ aquest resultat
~¡gueres, j. 4 I P. O.
Sl'lè grup lbrcl':ona
1 a més ve a reforçar el que dèiem
Gra d'Arena-Alt:gría, 0-1.
la :etmana passada prop dels resulPRIMERA CATEGORIA B
U111ts PiltRa$. 1·).
tats t.radic!onals, perè cal tenir en
Barcelona
grup
Primer
Ancl~tlusia.AmlsiAt, 0-J..
Cros, j •¡ 1 p. 12j Atlètic P. N., compte, tot i que encara som a la
j. 'l 1 p 12; Spn.rta, J. 8 I p. 10; Rà- 3egona. jornada, que no &empre seSEGONA CATEGORIA
plds, j. ~ i p. 9; Bnrcanona, j. 8 ran sufiCients vint:-1-un punts i que
j. 5 1 P· 0• serà precís esforçar se per a no troF. Català.
Joventut
1 p. 3, i Segon
Grup 1all•;
Barcelona
grup
Ban~pert:nca·L'ntalt•nya, 2-0.
st. Antr.ni, J. 8 1 p. 14; Barcelo- bar-se en un compromís en el cas
Amlc.:!-Monun.ental 2-1.
1 a A, j. 8 1 p. 12; c. E. Barcelona, que els interessi conservar el titol.
Rarmoma-Tibidal:lo, 3-1.
j 8 i p. 9; A. C. Barcelona, J. 8 En el partit d-e diumenge trobaren
l p. 7; Calaveres, J. 8 1 p. ~. l Ma- un adversari que es mu:tip:tcà daEuropa·.Metcuntll 2-0
Ràclug·tiosta!rane·lca suspès.
vant del.> campions 1 per al desenuolln, fe~c:r Pgr~p Barcolona
'8arnarà-Rcrorm~, 2-0
Pnscua.. j. 8 1 p. 12; Klr, j. 8 volupame11t del partit cal conside1 p 12~ .~.~càzar. j. 8 1 p. 12: .TovPn- rar just el resultatEI Barcelona i el Lnletà oferiren
rut Grac~enca. j. 8 1 p. 7; Alemany,
Puntuació
als que assistiren a presenciar el
j . 8 1 p. 4, i Faeet, j. 8 i P. 1.
Quart grup Barcelona
Espanyol, j. s t p. 14: Júpiter, partit que disputaren, uns moments
PRIMERA DIVISIO
j. 8 i p. 10; ~panya Industrtal, j. 8 emocionants 1 de tensió diflc1:ment
p. 9; Gladiador, j, 8 I p. 8; Smo- Imaginab:e. Un partit de basquet,
Primor. grup Barcelona
Paris, j. 6_ 1 p. 10, ~atlló, f. 6 king, j. 8 1 p. 5, I Barcelona, J, 8 que degut al seu joc ràptd t Vlgoró3,
apassionà el pu· bllc To•~ aabem a
I p. 7; HOSPitalet. J. 6 1 p. 7; 'Fto-ll p. 1.
~ "
·
Cinquè grup Barcelona
rlda, J. 6 i p 5; Collblanc, j. 6
Americi>, j. 6 1 p. 12; Verdi, J. 6 quin srau IW'lba aq~t apassionaI p 5, i TG~cnc, j. 6 i p. 1.
1 p 9; Poblet, j, 6 l p. 6; Pruvençul, ment quan als darrer$ moments la
Segon grup Barcelona
Carmel. j. 7 1 p. 14; Catalunya, j. 6 l p. 4; Olímpic, j. 6 I p. 3, I dllenncla es d'un punt. Tothom .:s- La nova empresa del aPrlce~, obsequià ahir els boxadors que participaren
pera aquell J..squet providene1al que en la vetllada, la premsa a les autorltatl federatives. amb un acockta11•
j 'I i p. lO; Ràcm¡ P. N., j. 'l I Jean, j. 8 i p. 2.
canviara ràpidament ei resultat. t ~munt eJ ring. - El$ mv1tats, reumts damunt el rin¡;, en l'acte anauSisè grup Barcelona
p 7; Empordanès, J, 7 I p. 6; AraGra de Sorra. j . 6 I p. 9: Amistat, qt.e tot 1 tractar-se mo:te3 de les veonès, '. 7 1 p. S; Atlètic Tu:ó,
gural de les activitats de l'esmentada empresa
j . 5 l f.·· 8; Units J. 6 I p. 7; Aie'l 1 p. 11.
gna, . e;. I p. 6 ; Fargues, j. 5 gades del basquet més imprecis 1
Tercer grup Barcelona
(Foto. Puig Farran)
mal tirat, enlaire la jugada 1 l'eBarceloneta j. 6 1 p. 10; Joventut I p. 6, 1 Andalusa, j. 6 1 p. 5.
El repartiment de premis del
xecutor al Clm de la tècmca perquè
9; Garcia, J. 6 i
Sautsencu, J. 6 1
fet i fet el que mCnjs lntere:¡sa en
SEGONA CATEGORIA
P 9; Tramvies. · 6 I p. 4; Medi·
Gran Premi de Sant Martí de
de
C.
al
conferència
Una
,
RUGBY
..., la tècuica 1 &i el•..
aque-sts caso•.. =
j . 6 l p. 1.
3. I Jumor.
" 1 p, grup
\errà, j.Quart
Grup Vallè$
Barcelona
Provençals
Catalunya
Santperenca. j. 7 i p. 10: Ràcln'l. dos &Junts. I to4m!:>.; és en aquests
Santiver1, J. 6 1 p. 11; Port, j. 6
l p 9; •'oneuc, j. 6 I p. 4.. t Hos- l 6 1 p. 9; Harmonia. J. 7 1 p. 8; mo•.Jents que l'àrbitre pa.ssa pe:S mes
E1 Club Ciclista Proveuçalenc ~:ns
AVUi a les set de la t.•uda al
, ' , comumca que d"a-:ord amb la Ca.
'
barbarà, J. 7 I p. 8; Èuropa, l 8 difici:s moments que hom pugui detarrancs. j. 6 i p. O.
Centre Ex.curslorusta de Catulu~ya, miSiilò de Fest~~ts Je Sant Mart1 na 'I1 p. 7; Hostafranenca. J. 6 1 p.j . 66: manar. Tothom es fixa en ea i d'on.
Camplil: Santtverl.
Reforma, j. 6 i p. 6: Tibidabo,
Port.
Sots-ra.up1ó:
organitzada per la seva secc1ó d Ar-I xat la duta de demà, d1!ous. per ~t
¡ ., 5· Mom1mePta. j. 6 1 p . 4; ca- ze homes que 1ll ha al terreny deu
Grup VIo
queologla i Hi:.tòria., tindra Uoc una fer el repartiment de premlS corres·
Torelló. j. 7 1 p. 12; Abedessene, talunya, :. 5 1 p. 3; Amics, J, 5 1 queden desdibuixats 1 s'agrandeix
conferència a càrrec del senyor Pe- ¡ ponents a la carsa que e:> celebra t'I
~1. l'àrbitre, ja que en ocasions alxi
f 6 i p. 8; Rodenca j. 'I I p. 7; 1J "· 1 Mercantil j. 8 1 p. 3.
lt!gri cassades 1 Gramatxes. sobrt' d paSSIIt d1a JO de novembre. sota ta
tothom espera la. victòna. Pel re3ull:hnqu1rze1,c, J. '> 1 p. 6; Sanpcrenca,
tema «Un pe.radis de tercera ciliS-I denommac1ó de uPreml Sant Marti
el que fou
tat é3 dihcll lmnO"In:lr·se
a
:>;
j. 6 i p.
6; 11Campdevànol,
~ro~·ençulS».
I p J.
..,..
d'O.
i p, 4.. I Joventut
Oltenca,
Es rumoreja amb insiStència en els 5e», cu la qua 1 d onarà lec W ra a unes • deAmb
aquest mor,¡u nom prega &15.
que ens envitn Or003· el .~artlt 1 el disputat que anà. Al cercl.:s espo:~us que s'estant !em impro!sslons d'una excurstó a Rl'tssur.. currcdors Que a contmuació esmenlut J. t I p. o.
primer temps el Barcelona tenia el les corr~ponents gcstJ.ons per tal de
Grup Manresa
tern que es presentin demà, a ...s
tantejador al sru ta.vor per 17 a 12, fer venir a la nostra ciutat una sevulouin
ganda
J Sot.sonenc, j. 6 i p. 9; Puig-reig,
10 de la mt, al seu !.>cal social. M-.'derrotat
novament
Alekin
1 no po~é evitar el La!et.à, tot 1 la lecció d'A:emanya d..l Sud, Que seen català
Criure•la
M 6 I p. 8; Súrla, j. 6 1 p. 1;
idlana., 31, b1S.
r
seva gran reacció, que ela blau-gra- ria ~carada .unb l'eqUip de CaLaluanrcse. j. 5 I p. 5; !¡ualadi, j. 5
Jost>p Campamà Camil Etba, Joafl
Amsterdam, 3. - S'ha Jugat la 25
rtida d a¡ matx A!eldn-Euwc El Glml!llO. Enlíii Ramos, Josep R.adt~:l.
nya.
na s'emportessin la victòna.
~o:-- .......~, • • .,.
Eèuard vendrell. Francesc Borrell,
·
~
pa
Aquest matx, cas que l'equlp nle· campió del món Alekln, abandonà Pere saut, Marian Gascon, Antoni
El Juniors ...embla. disposat a anar
millorant Ics seves acwacious, 1 en a- mnny acceptés l'i.n\itncló, 8& ce.lellrn- a :a. cinquena jugada.
A. Sanrho, Joaquun Olmos. Lleonard
•
que3.;3 jornada triomfè. en !orma. es- rín. o. mitjan abril.
La sltuaCJo és la se,...Uent; Euwe. Mora, Hipòlit Horna, Manuel Alfon·
vult pWlts; Aleldn, set; tau;es, .?eu. seda Ftrlel Riera, Esteve Mateu,
p:ènwda de la Unió Manresana. que
J. Martlnez
sembla. que per ara no troba el punt
Avui es jugarà 1~ partida seguent. Froncesc Pricto
BEISBOL
dela.
n Zandvoort..
just per a la seva actuació. El Junlors amb :o. lnclusló de SanahÚja
al seu conjunt pot assolir millor Comentari sobre la jornada
c:asstficacló que tlns nra 1 produir
méa d'un <Usgust. Té un equip tot
de diumenge
de ren~ jove. amb gane; de jugar 1
BANK CLUB
MEXtC•CITY
de c.:.asslf¡car-se, obtinguts e:S punts
L'e:¡uip sots-campió donà e.'1 tls
per joc i que no vo:en se.'ltir par:ar primers
ct1mlngs» Ulla. bon!l. exhit:!de coa.cctons 1 d'amenacea. volen ac- ci5, tot. confirm:mt que la seva gran
de:S
demanen
i
esportivament
tuar
classe el feia n1ere1Xedçr dc Uguseus :~upportcrs nomé.; que en- rar a la capçalero de Il. cl:l.s3lfica.
tusiasme. Nosaltres no podem per cló final; es distin¿,iren D!ez, Mnmenys que !ellcltar-loo 1 desitjar que ne,."CS, Vm;¡.'Es 1 Clar.m:unt.
Del Clty Eank no es pcdla espel'èxit els acompanyi sempre que la
més, ja que és un equip noseva actuació ::'ajtUU a nqueste.. rar res
vell que per primera ve::nda ügurn
normes ~portivell que s'han 1mpo. en
aquest.'\ ecmpeUcló. Es ~ca·
sat.. La manresana en aquest IXU'Uf. ren Bou i Ventt.:r.l..
.
no arren¡!arà Soler 1 cre!cm que 1& CANADENC B. G. C.·f, A. E. E. T.
maneoa d'aquest jugador pof\16 f.Jl.
Durant. t.Gt el cn.mp!onat ha porfluir en l'actuació del conjunt IlUUl· tat el Canadenc una actuació re;piI ha eemostr:tt gran entusial!me
lar,
dinou
els
reà. però no ju.stl!lea
1 progressm pcrfecctonament.
:ant Mam.., un oamp talfdlo per all equipe catalana. Ho er 1, tobretot. punts dot dlfcrinda, mn6 " per a
La P . A. E. E. T. és amb el del
"YB enrera, quan 111 equips upanyols no havien april a Juaar en camps un major enurt <lo la davantera del
c1iumenge el wcer «forfalt» per in·
JWliora..
~nran"ats. Ara u una altra cosa; ara ela equips Juguen damunt l'herba
compareixença eom¡Jlet. en el camp•
amb la q11al com èóna proves d'una
ca·del fa ng. Però amtJ tot, de tant en tan t, sant Mamés ena orerelx l'ocast6
A la ICIOlla. cattogorla, al primer conit.ant desor¡anitzacló. Es bota
~Urt fat sensacional com el da diumenge. L'Espanyol batut per un At· grup Aeronàutica 1 JuTentus foren
la Llip Oficial mlrl de pesar n
tic mott díSllret 1 a mb un llSCOre~ exa&erat. Mireu fournier, esUrat alt eb Tencedons; Eh el moment d'es- que
a aquellta falta d 'esportivitat, que
pe~ de Gorostaa 1 evitant un a ol 5e3W'
criure aq11e11tes raW... lcnorcm quin SGlamf'nt parta a la desmOr.llltzacló l
P tstea .rMtU ..._..... • ~ta .,. catalUnya • ._la •
ée el r.eau1tat del pa.. t CUUa.Joves al tnaçU,.
"
'
...u
u
~R~putat. ,,.,. ena•
1 espe1em que ea IWa 4e le! pròxi1'. IDANZ

ELS CAMPIONATS DE CATA·
Lut!YA DE TENIS

I

El CAMPIONAT DE CATALU·
NYA DE 8ASQUETBOL

I

eta• a

I

¡i

f

f.·

l,

E.

Preguem

que

Puntuació 'otal:
N. Reus «Ploms»: 194"' punta.

c.

ES DISPUTARA ALA NOSTR~
CIUTAT UN MATX CATAlUNYA·
ALE~1ANYA DEl SUD? ·

ICS emorPses

FRANCESC MAGRANli:

El matx atlètic F. C. Barcelo·
na-C. E. Manresa en homenatge a Emili Trias

CS·

¡

Tu·¡

Al camp del Pujolet de Manresa 1
davant de nombrosa concurrencta,
b<l t!Stat celebrat el mau BarcelcnaMtt.Dl"elia dedicat a l'exceUent alleta
manresà Emlll 'Irats, de la Secció a~
lêtlca del C. E. Mnnresa.
..
La gran stmpat..a que Lé l'bClmCllR~
Jat ha tet que el restnal hagi assom un gr:w exlt 1 una prova oen ..1~
ra de l'mterèll que l'at!etismP ha. ..
couse¡Uit a la nostra ciutat:
.,.,""'

....

1a

a. a. ,ompeya. - un

ctels

.,.,uca

=

U LT IMA HORA, el diari de mu ltituds

la llWnciDttat

'
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l{lncertidumbre», remarcable
film espanyol

•

EL CINEMA
l'ARGUMENT DE <<El SEGRETODE ANA MARIA»

r.r

L'argument de «El secreto dc Ana.
Maria» es degut a l'experta I àgü
ploma d\m escriptor del pre~<tlgl cie
Rafael López de Haro, el qual compenetrat amb l'~perit d'lma època
com l'actual, cniebrlda, lnquleta 1
tlinàmica, ha concfbut i traçat un,,
trama lnt.er~antfsslma, diversa :
rnultifonnf', cinematogràfica en esència.
L'obra. que guarda en si, en hàbil
I encertada dosificació, tota la complexa tr0.ma dels sentiments humans, té tota la delicadesa, l'exquisidesa, la. sublim tendresa dc l'amor
maternal desc1·it dc manera suau
però amb 1ma emoció que dificilment es podria trobar en nitres
obres.
Sentiment.al i alegre, fi.nament còmic i dramàtic, amb ln:;ospltada intensitat, hàbilment entrellaçats, opo..
sats en vius contrastos tots aquests
aspectes, «El secreto de Ana Maria»,
edició msuperable de Seleccions capitolio, és una d'aquelles obres que
obliguen l'espectador a concedir-li
l'na increbantable ateuci que el
te apasionat, emocionat, des del començament fins al 1ïnal, i que deixa
en el seu ànim un inesborrable senyal-.
Lina Yegros, la triomfadora «Sor
Angèlica»; el famós actor Joan ~.e
Landa, el galan Ramon de SentmeR '-.s Y KEELER en una escena de conJunt de «Casino de Paris», la gran producció F1rst Nat Iona I que nat unit a la seva antiga parella.,
Fina Conesa, etc., i el nen de tres
properament a•estrenart a Barcelona!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! snys «Chispita» veritable tresor d'esPIIIJI!I!!III-~_!1_
!!1!1!!
_•_
~
- 11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!11--. . . - . . - - - - · -··-·- - --- - - pontaneYtat gràcill. infantil, són t.ls
intèrprets principals d'aquesta bellls·
sima producció, la qual ve a demos· I
trar una vegada més que el cine· 1
ma nacional, lluny ja i molt lluny
del terreny dels assaigs, és la més
grata. realitat.

I V O

I~

I

Els fUms de la proòucc!.ó nacional
han pres, en aquests darrers temps,
una volada magnifica, I, tant en la
part material, que és avui ja esplèn·
dida, com en el treball dels protagoniStes, 1 com també en el procés
d~ filar una. accló, pot ben dir-se
que els progressos han estat formidables 1 que s'ha traspassat ja l'etapa
dc tcmpt.t>IJS I de vacillacions. Avui el

Sin el dolor que encanta,
la soledad de un crm1.taflo esoanta

Pcro es màs espantosa tòdaV1a
In. solednd de dos en comparua..,

L

·~

com en la múslca Inèdita., moct~
slncopo.da i alegre, deguda al talen'
d'aquest mestre que s'està revelant
cada. dla més segul' 1 més dolllinador
dels secrets ritmes del jazz mOd~rn.

Demà, dijous,
a la nit,
estrena d'un

film magnífic

ny

ge

EL

1'«.1

cap

COMDEDE

WONTE
CRISTO
fOR..
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lLIStA
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DONAT LANDI
~ liMilllíllf
el

Louis Colhern en «El conde
de Montecristo»

.N
I

!1

a
s

l
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t- 1 ' ' 0

2. SETMANA
11

i continuen
les rialles!

Ang'! ina oe honor
ce un b, igadier
per ROSITA DIAZ

i tambe:
per

WARREN WILLIAM
i BARBARA STANWICH
Sc.;.:ió contínua de 4 a 12'30
Hores de projecció de
ANGELINA O EL HONOR
DE UN BRIGADIER
a les 4, 6'25, 8'40 i 11

Una extraordinària fanta·
sia espectacular

Un alardó de realització
THILMA TODD, eiOR.CE MURPHY I HANCV CARROLL, Ml d.a
oa.nol6n del dolor», film Colllmbla d'Imminent eat,.na a Bar"lona

cinematogràfica

De mòcrat a s! Llegiu LA H U_MANITAT

e

f:!

11

e

La mar* ·I l'a·lre .~=~. . . . ·:.·: . : :

l

1
Islandesos .. . .. • .. . . .. .. .
El total de vaixells mercants, com
_
es pot veure, és 271, amb 4.240 passatgers, la qual cosa suposa una
VAIXELLS ENTRATS clisminucló de vint vaixell! 1 2.659
De Tonapse, cartagena. 1 Alacant, passatgers en comparació el passat
a mb fuel-oU, el vaiXell espanyol «El mes d'octubre.
cano»; de santa Isabel 1 escales
Dels vaixells, considerats a vela
(Fernando Poó), amb 18 passatgers 1 motor, han entrat 158 de nacio1 amb càrrega general, el motor pos- nalitat espanyola.
tal espanYOl «Fernando Poóll; de
Han entrat també diversos lots, els
Palmll. amb correu, mercaderies 1 quals es distribueixen de la següent
87 passatgers, el postal motor «Ciu- manera:
dad de Barcelona»; de Gènova, en
2
Anglesos ..• ... •.• ... ... ...
uast. el vaixell danès «Liflandlt; Francesos •.. ... ... ... .. • ...
1
d'Avilès, alllb carbó mineral, el val·
1
Espanyols .. . . .. . _ •. . . . • .. •
xell espanyol «MiereSJt; de Batàvia,
Per a avui, dimarts, dia. 3, s'aAden. Trieste 1 Marsella, amb càr- nuncia l'arribada al nostTe port dels
rega general l de trànsl.t, el tran- següents transatlà.nUcs, correus 1 de
satlàntic alemany «Uckermark».
càrrega:
Vela. - De València, amb efectes,
«Gabo de San Agustln•. de Buenos
el pailebot «Malvarrosa»; de Sant A1res 1 escales, de passada cap a
pere del Plnatar, amb sal, el pai- Marsella 1 Gènova; cTaUeirandlt,
lebot «Angeles»; de Tarragona, amb Noruega d'Austràlia (Sydney, Melefectes, el pailebot «Cala Mayon>; bourne), cap a Oslo 1 escales; «Ferde Felanitx, amb efectes, la balan- nando Po6», espanyol, procedent de
dra «Unlón»; de Gandia, amb efec- Santa. Isabel 1 escales (Fernando
t.es la goleta «Adela Villanueva».
Póo); «Alster», alemany, d'Austràlia,
Manila. 1 escales, de passada cap a
NAVEGADA
DISTANCIA
Hamburg; «Uckermark», alemany, de
DELS VAIXELLS SORTITS
Batàvia 1 escales, de passada cap a
ADIR
Ambers 1 Hambunt.
Fóra d'hontzó es troben els espaAERODROJ.\1 DE L'AEROnyols «Aloila Mendi», am cbàrrec
NAUTICA NAVAL
general, cap a LIVerpool i escales;
Procedent de Madrid, a les 11'30,
l'«Ampurdà», amb càrrega general,
arribà l'avió postal espanyol «Doucap a Roses; l'«Arnluce», en llast,
glas 22•, amb correu, mercaderies
cap a Ceuta; el correu «Ciudad de 1 13 passatgers.
Barcelona•. amb passatge l càrrega
Procedent de Stutgart amb esca¡eneral, cap a Palma; el carboner . les a Ginebra 1 Marsella, a les 14'25,
«Norte», amb càrrega general, cap a arribà l'avió postal alemany «JunOijon; l'holandès cTituSJt, amb càr· kers D-Apor», amb correu, mercaderega general, cap a Gènova; els r ies i nou passatgers.
noruecs «Eika», en llast, cap a VaProcedent de Marsella, a les 16'37,
lència, i «Enga•. amb carbó de tràn- arribà l'avió postal espanyol «Foksit, cap a Tarragona; el danès «Ska- ker 6», amb correu, mercaderies 1
cerak», en llast, cap a Burr1ana; el passatgers.
da.nes «LilY», amb patates, cap a
arribà l'avió postal espanyol «ETAO
Gènova.
Sortl, a les 8'08, l'avió postal aleVELA. - L'«Antónia Alsioa», amb
lllaDY «Junkers D-AkyS», cap a Stutciment, cap a santa Pola; el «Cagart amb escales a Marsella 1 Gila Bona», amb efectes, cap a Vanebra, arn bcorreu, mercaderies 1
lència; el «Carmen Picó», amb efec- deu passatgers.
tes, cap a Ciutadella; l'«Arsenio CaSort!, a les 12, l'avió postal espat\adu, en llast, cap a Cartagena.
nyol «Douglas 22», cap a Madrid,
TRAFIC DE vAIXELLS AL amb correu, mercaderies 1 quinze
passatgers.
AERODRO~I DE L'AI&PORT
FRANCE
Durant el passat mes de novembre,
el tràhc maritim mensual correspoProcedent de Marsella, a les 8'22,
nent als vaixells, velers I altres embarcacions d'esbarjo 1 dels passat- arribà l'avió postal francès, amb
¡ers entrats I embarcacions al nos- correu, mercaderies 1 un passatger.
Procedent de Tolosa, a les 8'22,
tre port es distribueix de la següent
arribà l'avió postal francès amb cormanera:
Nb. Pas- reu, mercaderies 1 un passatger.
Nacionalitat
Procedent de Casablanca amb escales a Rabat, Tànger 1 Alacant, a
Espanyols ............. .. 139 4.068 les 12'44, l'avió postal francès, amb
Noruecs ................. .
3 correu, mercaderies 1 passatgers.
27
Italians ...............
108
21
Sortf, a les 12'55 l'avió postal franAnglesos .............. .
6 cès cap a Marsella, amb correu, mer19
Alemanya .............. .
3 caderies 1 un passatger.
17
Francesos ....... ..
50
15
Sorti, a les 12'55, l'avió postal franDanesos ...•.•••• ,,.
2 cès cap a Tolosa, ~tmb correu, mer7
Holandesos ... •.• •..
7
caderies 1 passatgers.
Suecs .............. .
5
Sorti, a les 8'37, l'avió postal franNordamericans ... •..
4
cès, cap a Casablanca, amb e~lcs
Iugoslaus ...... . . .
3
a Alacant, Tànger 1 Rabat, amb
Estonians ........... .
3
correu. mercaderies 1 dos passatFinlandesos ... •.. •..
1
gers.
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fbarra y C.a, S. en Ú.

AP-AR ~ LLS

fOTOGRAFICS

Línies regulars de grans vapora per ala destins
que es detallen

PRIS*ATtel • BINOCLES • OtNEMES

• PATHi . I A I ~ • MAQUINES
P E L•LICULU
F O NOG RA F8 Ol TOTES MENEI D I8C08, I lO.

RELLOTGES

e;¡~~ 11.1 tl.Al'W ~MAl'l.AJ.. Drrtta üABO&LOHA 1 BILBAO
ll La oU ¡;a,p a Ve.46üllla. Alao&DS, a.u.lliCa

8ort1Qea ca<a. OIMECRU

OBJECTES DE eLATA

Sevlll&. Vl¡o, Vllla¡arel&, 0orUDJ& Muse!., Sa.Dtander L Bllbao
Aiternao~ 181 escale6 C1e:
J.'arr~ oeut.a 1 Huelva caca e1uee cieUD&nll
San' OariM t t<'errol cada duM setmanee
~VEl CORRENT ii:N'l'WI; tiAI:Wi!I.ONA l 81LBAO
cada dUMI set.manel
80rt1C1el eUI OIVENDREI:S t. 1.& Ul~ cap ll !"l.rraauna, t:ian' O&rlll,
Alae&D" oartaaena. Alluilu. Almerta. a.:.
ouuera,
Vln&lVO. Vll4enCJa.
Wta. Motru MAlaga, Oeut&. O*o<UZ. ~vUJa l:iue!va, Vl¡o. Marlll VI,.
11aaarc1a, f·errol. corunJa AvU•. Muael t::l&lltander. BUbao 1 PasaJII
&o 1ee l1.Dlea rapló 1 corren~ 1 admet carrega oar a l'à.naer. LarrtJ.&
OD.Iabl&nca amb ~bolóamen' a r..u.aaa t ~ per a l'Illa on.
t1nt 1 ~f&UlOCt.a amb traoaD<lróament a Bualva.
d&t YlU .àóN llU. ti.UW&AJNA dai.l. .11. .1. MAW:IIIa..LA
60rt.ldee QUIDUDal"' ell ..UJOUI cap a ~te l MarMlla
t:)e(Vel QUUl~ cap a UbOVA
t.a càrrop 11 rep al T1D¡.I.ado lla ta OoalP&QJLa MoU a.a 8ebúl
ro1eton 18686

JOI ES- B RILLANTS
TOT de VERiïABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI
Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

(pruo Rambles>

1U37

Tel

B AR C E L O NA

CASA SUBIROt
ENCENEDO RS

.

Hospital, 42·T. J365t

Excursions i viatges
NO OBLIDEU
Autocars I autoòmnibus

~

lllüDS

AUTOM OBI LI STES

PLAZOS 1

Sl:l4Vii:l. J;Uj'.W Oü .U.~ • .Pl.ATA
per QlOWol.riWSIHiallt.l!.* CUC18UI 81PaDJoa
~Uóllll UlUli caca lll c1111
Oap a 8ANT0li , MONrEVIOEO \ BUiNOI AIRES sonu& "
17 de desembre del 1933, la maan.ifle& motonau

Accessoris par ~ autoa a millora
V lalteu
preut que nlngl).

.A.LQ UILER

MARISTAIIY

CASA SOLE

8,LAURIA.8

~

ANUNCIEU A«lA HUMANITAT»

Ram~n lur~

CU&

L'oJVao1tzac16 méa formldab1e d'au,
tocara de IP'&D luxe. - Preua reduJfiL
- Serve! impecable.

«CABO SAN AGUSTIN»

Diputació, 139 ·T. 36364
ta preseotaclo d'aquest anun-

:1 es fart un 10 ~ de descompte

t.a

c&rrep

que ll.c1lllt1W"a paswc;pra l mercaaertel
nn.s ta vetlli llei d.la fle "tOrtlda .t.l UDI'l&OO anm. o
c1e1 Moll de Búo&ra TelAt~ 18'J7f

Casanoves. núm. 34-TeiMIII lHOZ

ea rep

UONI:UUt!AL"AW.;

Camiseriu • Corbateria

A MOLLERUSA

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C•

Ferrer Batlles

Pròxima inau¡uraci6

Pensió Catalana

36, SOQUERIA, 38

Jaume Mota Casanys
Viatgera i hostes
habitacions airejades
Telèfon 58

Preus baratíssims

MOLLERUSSA

.,

tSA.I:WIIiLUNA¡ Vla L..aleta.D&
M.AUMlU : t~l8 a .. UI útlllt.41ll.UW.. a
UNIA RAPIDA Di GRAN LUXE 8ARVEL0NA CADIZ CANARIEI
1:Sortle181! set.me.uau- ell! al88a0f.tjlo 11 181 1:1 l!;teutuar&.ll ~ :~&rvel lee motonaw
eCIUOAO DE ¡¡EVILLA• I oVILLA Ol MAORID1
PALMA Ol MALLORCA
LINIA RAPIUA Di' CRAN lUXE BARCELONA
Sortldee cada d.1ll (llovat ea dluwen¡ea) de ~toca ' Pa.Una. a ...
:n nor~ 4181 tee wotuna~
cl.iiUOAlJ UE BARCELONA• 1 oCIUOAO UI: I'ALMA»
:~ ·' ··- ·. . .
SERVEI!! tUGULARS EN1 RE fARtiAOONA VALENCIA ALACANl 1 PALMA
•. \
EIV181A
MAO I 8ARr.UONA
Ol MALLORCA f.\ARCELONA
a.&.IWl·
U
~lA OOMEtwlAL AM.t:l lilSOAJ...f!:b & • 0.1.1: B:LI:! POMrtl
·.::\
..
'•'\
ijort!Qee qUlDuneJa Ce t:!Al'
rEHH.ANlA Nlll:tO U' A~I:tlOA l OANAI:t~
OANAHltr.S AM.ll
OAWZ
ceiWla eta QlJoUII. ulNlA OOMS:MOIAL tii.LHAO
EI::IOAL.A A rt.'TS ELS t'OR'lt! UKl NUMU Dtsi:SP&NYA - l:lurtlóel qUln.
unata ae ~llb&IJ eu Ql.JOWI. WNI.A RAI:'li)A I:UI:UUUB &N ffi& li:SPAN VA
Sorl l'EHMll'OI:tlB UE U OU UI &A !SI:'AN VOLA IF&H.NANUO POO I ttQee el <11a l'I ce caca wea amn <*l!lleB 11 Vai6.Uola OÀ<Uz.. Lu PaJillB8, dante
MELIS>~
Or\12 de Teoeri!e \ Freet.owo Sant.a taabel de ll'ernanc1o Poo. Bata. Ko¡o
tUo Beolt<.. pela valaella
de q.una.,
base
a
clentlflc
Preparat
•CIUUAD O~ CAOIZ» f •LEOALrb
MELILU d etura la calguda del cabell 1 evlta
AlACANl · ORAM
LINIA REGULAR ENl RE BARCELONA
CIUTA • VICI•VER8A
VILLA ALttUCEMA8
la calv!cle
1:Sorttde6 fle .t:larcewoa 1:8(1& dlwnenao a lee ts oure~~: ó "IUacaDS ela C1Utun.;
11'or&D ala 111marte~ d 'Orao cap a Macant ol& 111ma.rta f d'Alacant cap , Unlc que ea ven en flascó transpaBaroeloca ela 111meotef
rent per no contenir Nitrat de plata.
Garantim el seu resulta 1 lnofensl·
vitat. - De venda a Perfumeries l
Drogueries d'Espanya 1 Amèrica

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA/VENDA/CANVI

~-.

Contra canes useu l'insupe·
rabie «RHUM QUINA

etc.

TOT D'OCASIO
CORTS CATALANES, 414
BARCELONA

CLINICA GALLEGO -· VIES URINARIES
PELL SANO VENERI · PROSTATA
Ctrrer Nou de la Rambla, ta
DlrtMllOtl Or. Riu Porü DIATERMIA
IMPOTENCIA
MATRIU
Consulta 11 a 1. 4'H a 1. f, 11 a 1

Dlpbslt general!
PERFUMERIA DORILIA
Plaoa de la sagrada Familia, H
BARCELONA

Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte
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Representacions
tes :>oHicl ta a e cases tor·

FAR MAClA
vo1ar1a n;~twl.ll.J o arreo·
C1ar tarm'"-'éutlc collegtat !>sen ure a La H U •
manatat. NUIII 109
o~O,_i:

en
ls

I

'•

PER PARAULE S

el~

!n

.

.

:'\

CABALS. MAQUUIII!:I::i D 'EI;:;l;H.lURli 1 011. 00.

felèfon 30422

.:i
· .....
.:·:~ ..~-r

u•

Olt MOHLES. PlANOS, R.ADlOS. OAlZEo':! DB
Dl~.

de

'

RAGLAN
AOAM l
(patentada)
Gèneres de puut; m1tgea F E a. H. O
(de garantia)

Camisei

SlR. MAL.ETES.

Cti~A

I

VENDA

<l

~u,rra

llWD

boot ò re1ereucu1a 1 pràctic. Cl881 t¡o.rla admtlll&
tno~ Unquea e..t J ·t. Esc
L~ Humantlat. NUIII lila

.JOVkNEl .wo lWWlUOrablell reler~lCiee a·~
fertHI por u ootlga o ea.
crH>tort Eacrlure 1 La
Humanotat Nwn g~¡
liA I ALA UUHUO.:c.IO .! vrl¡lUaJ.II 1 proves a UD·
Eilt.U 1 ortQ¡p"a~.rew ~a
.ta l'reua wOaJcs $
cnwe ~ LI Humamtat
Jlium

lOb

t!'OFERI:.Ilt wussv ¡;u.r.
&.tsaer Oooela bé t'oUet li:ClaL 'l6 an¡¡s &;crau.
~~: La Humamtat Nwn

WaiS. A¡rent Cowerclt:ll
{;oHt:gJaL per a la ptaça
de ~arce!Una. t;Scn ur e Le
Humanrtet Num 401

A jove o senyoreta
amb lnf. arrend. acred.

JOCS DE MANS
ensenyo trucs I execució
per correspondència. Escriure a Prof. Allbol. c •
Sant OU, 6, bis, 1er., la.
Barcelona.

BAIXADOR Bonanove.,
sra. desitja matrimoni o
dos amics, tot contort.
Ganduxer, 22. torre.

DISPESES

CASA estrenar, 7 h~
bltaclons. aran menjador
1 màxim contort, 2'15
ptes. Septimània, 42. Pl.
Lesseps.

perruqueria, corred. no.
Mdez. Pelai, 19, Botiga.

COih:HHi íl !l'fiO, eo~reoeutwWlt.l. 1 li pla.r.a li
alegu li IB carta, LI&., vt
aul)ertor
to~
1 postres,
Qond& 8t Pere 11 urat

~18.

ueJ " ttalrancee a
1 e&L16ll,ol u cata1a perlOna ap \.a Kllcn ur e 8 u
Humanotat num jOIJ

IOEAL PI:N:SIU, 1ll wea
centrlca 1 contortable
ex.c menJD.r D<JUSIO completa aea óa l~ pr.ea
wes. diària dea de b pa.ea
Escudlllers. 6 . pral . prop
Rambles Eacn.la estanc

ll Of'ERtl)!,
~Utx:lot._ Qel

. oiO VE ae Ib &l.l~ll II.Wb
()(;UuJ&eUJenl.a oe mecano-

aralla 1 catcut desitJa col·
~ciO houea relerènCies
lúe La Humanitat Nú.m

Srta.

~ lllti~U

d'Esquerra
OCI

t1

•lti.Jt!ll·

MALLORCA, 168, pral.,
2na., oos amics o senyoreta, tot estar o sols e.
menjar, bany 1 telè!on.
MUNTANER, 190, 2on.,
2na. coruortable hab1tt:lcló, matrimoni o s&nyor, balcO al carrer, sol,
bany, ascensor. On par.
le !rançals.

PENSIO • LI Munótal».
tio:opttal ~~ t~rat Vlav
ge ra 1 tltJSLell liabl taClons atreJadea oanJ
tCif'lOn

NOI. Ib anya Slltl catraoce& 1 casteue.
• Olerea LICI a wcnr.otl
l!:sc
aense uretlltl8lons
La Homan1t1t Num :l'l'I

CORTS, 4G5, pral., 1ra.
bany, c:ueraccló, telê!on,
ascen.sor o.mb pensió o
senbe, per t:1 senyor, senyora o matrimoni.

PEHSIO 08 I I 11 p~ee .
U1os creo óe l f>U ptes tot
18
contoct Pl Mt~clà
praJ
Yt;NI»IO UI;:L liAtU11E,
prOti l:taruOII:ll. Alg. corrt.
t. estar des ae 150 Ptoa
Oar01e 1:1 1!.

-----

PENSIO cVilla Car·
mon ». La m1llor de Barcelona. Gre.ns Jarc11ru 1
parca, tenlll, màxim con.
ton. Flnt:ll carrer Doctor
Roux (Tres Torres). Sarrià.
FLORIOABLANCA. 119,
4rt., 4ta., junt Urgell.

habitacions amb pensió,
casa particular, ascen·
sor, bany 1 telêfon.

------

due•
E8 LLOGUEN
habltt:ICIOns IUDb pen.s1ó
o sense. Doctor Dou, 10,
2on .• lra.

C11UI)C3CI0
o. lrl·
DrttenAii.ns

30 $ TOT ESTAR

~1 11 84:-

1UIII<:II.a

r-.e a La H umanrtat.
•Nu.u.
1111

t~~VIE ~-atala rep;;;;;'.
<!cattl cet;ldtlnt a Palma
Prese e aa:ctes Del a reSo· nc.a.r Eacr1u1e Sr.
•er carre¡ t."rcu 11 ~
~~~~~ i>Rtrna de Mallorca
ES DEStTJA"~b
c¿f¡f;~ IJU a l.nS•MIIr ln-

cleellca~ llfl cartona~ea.
r--'lales "'...~ri capses plela
.. ....,.. urc a
tiu
_ man1tat. Nüm. 40:.1.

oos••••~ lotteo
Pe~'
tau • ~l".ct>cl edltnrla.J ca..._qcrlure a L" Hu·
11'111

~lat

Ntim

104

ne~~

cJrMPORTANT,
cctora per a
capells ~enyora
~~
~"ll~ 601. Pelat,

"-Uer

::::='

u:

Bany. tel.eíon, duU., ecpl.
tu.b. Borrell. 148, lr.
DISPESES a t. e. 25
dunl<> molt confort. Sanç
Pau. 28, ler., 2na., Junt
R...mbla .
SENYORA dtsltJa senyoreta a peusió, bany,
telè.t'on. Roce.tort, 3 l 6,
4rt., 2na., ascensor, prop
Parallei.

------

pen&ló
DOS AMICS.
completa a 30 duro:. mes
IUDb telêfon 1 balcó al
carrer. Banya Nous. 2,
pral .• Ira. Taléf. 2~75.
SENYO RA ofereix bonica habitació b:J.lcO al
carrer, independent, nmo
pen.aiO, a senyoreta o eenyor, to\ confort. Born•ll
132, pral.. 2nA. entrè
Oons - D!putacl6.

ALJ

s

ADVOCATS
roMAS .JORDI BLANC
aavoca~. ProcuraDor óela
Trlbuoa.JB Pla óe ur~
c•a. i7. !Sr La ret~ron
tia.rcetnna

761 fia

AULkH t'ALUMA·
RES Aàvocat dant Pau.
Cel :la44il
74
I

JOSEP RIERA, aavucat
Casaaova, sa. xamtrl o.
Oort.s 660

GRACIA GARCIA U•
Oooswtee arr..
vauora
tW ~ee FlorldaOianca. ~
eotl 4ta Tel ll6747
J"ERESA LURil A We.
vaoora Parla 19 Tel

8.'\3111

és el diari català
de més circulació
ANUNCIEU-HI!
PARTICULAR,
CASA
oreretx habitació extertor tot contort a matrl.
moni o dOll runics preu
mòdlc. Telê!on 72089.
VALENCIA, 235, 2on.,
1 ra.. Junt Rambla Catalunya, habitació per a.
senyor o senyoreta, tota pen&ló o sols a dormir.
!ull
w!th
ROOMS
boarct 11 ptes. Hau con;
fort. San Oervaslo. Wrlte 3158. Veraa.ra. ll .

PARTICULAR
CASA
de.'iltla aenyor wi.s dormir. Petrltxol, 11, Ser~
4rta .
SENYORA o!erelx babit •Ció I dMpatll a 8&nJo.r de P<l5lcló amb pen816 o een.se, bany, dut..
xa, telélon. BaUéD., 51,
ler., 2n&., xamtrà Cons.

malaltlea oe ¡·apareu ól¡est!u Estómac. Fetge.
Rnl¡a X Vllle.!Toel, 9. da
4 a 6.

1:'\Wlluna,
MALALTS.
Medtc1na general.
S li Illa Mal 1111 X.. Sol a.rtlUCiil Ur Uula Cuesu.
uraeu. ~. Pral. Oooalllta de s a 11.
()or,

VENDES
LLEIDA

oe ven la caaa del carrer

lLEVADORES

Ma¡niClca habitació amb
balcO al carrer, preu
mòdlc.

OR. BATTESTINI

A

Borrell, 73, 4.t, 2.a

CAI»A fAMILIAR 011811.)a :t o a Joves a oorwlr
Riera Alta. 48 aer .. lra

lllea

Fran.:uo Layret, 160 (p¡.
raUti). Tel*fon JOOOI

tiOSEP Ma EliPAN\'A•
Advocat IWSSellO. !lliS

SENYOR CAiALA ae
~~Ja e.la~ ooe conela • ta
lllPI.IlhlliLB l p a I pra~
L1l. "u \ll.rref!oc l(ldéncle
COil.terctiiJ 1 ólvef508 ldJ~

89

MUDANCES
AUTO - RECLAM

HABITACIO Uldepen<lent per a 2 runics 1 un
trebaUildor dormir. Tallers, 35, 2on.. 1ra.

la humamtat

llUU. UllDlper 4 PLe&. Colllart,
e.t¡¡ua corrent. tel Aribau
64 oral
VIATGa.R~

PISOS A lO I 76 PTE8.
Noua. compostos ae n
grans 1 luxoses naolta.clooa. water. 1avaoo. duv
xa. cwna economJca. et.farets. ascensor 1 telétou
en et carrer óe Parla. nu.
meros ~o. :.!~ 1 ~4 ¡entre
el de rarra¡oaa t plaça d'Ernest Venroe, auto.
bua Uetra 11:).

ol.

taclO

Ei~ta boue:; rt!lt!rentlel>
~ La Humlnltat Num

llOGUERS

CONCEPCIO oiOFRA Dl
CAHUO. u"•aaora c.~rur
g1ana Ucla S' Antolll.
24 Te1 :laMl
HIGINIA RUIZ.. Wovt..
dora clrur¡tana OonaUlta ¡rratulta rauera 'ICS
Tel ~11!46
t>l~

METGES
.JOAN MIRANDA
w.a.~...a ttea deia aaaa - P.
de Umc.la • • r.t 1~133
Bar,P.Inoa
OR

Or FRANCESC ORT ES
P ARERA Numerar! de
terna de t'Bzcm AJunta.
ment de Bf\rcetooe. Est>&clallsta en me..taltlea lnternee OoaaUlta Qe 6 a
~ ~aao. ~24 oral Te!

01

Dr. Jo~e~ P.~AY[

Me<liClna lnterDA. totao.
Cia E.ltsaaeta. ~ l 4. Pral
ll'amtrà Pl Bon suec~)
V1&1 t.a ce a a &• li:cool).
mica: Olmarte t dluaotea 1t ~ .. 'I

Palma, 1. Raó; Caldereries, 8, primer.
VENO pesca salada 1
llegu.ms cUlta. Rao: Ron.
da san; Antoni, 96, Ser.,

MAGNIFIC menjador,
despatx de luxe, rebedor
Renaixement, a a 1 r e bé
nous. Arafó• 28, porteria..
De lO a. •
nECTROMOTORS,
nous, venc !lns a deu
Bailéo,
anys tennl.nl.
36, ler.
EQUIP de quota, nou,
venc. Casanova, 117. 4t.
1ra .De S a f 1 de 9 a 10.
VENC ¡ossa perdlgu&ra, motl bona, • anys.
Independència, 3611, porteria.
HISTORIA NATURAL
cGailach» nova venc 40
duros. cRaza.s» nova 20
duros. Escriviu 4026. Ver-

¡ue., 11.

MENJADOR ¡ran qua.lltat meitat del seu v~
Ior. Ca.banas, ~. Po})le
Seo.

:ma.

TRASPASSO botl.¡a 1
lloguer 66 pres.
mes. .n¡re. Llula Pelllcer, 22, d'l e. 3.

esta~e-~..

OUERIA 250 duroa 1
polleria, Junt Parallel,
deaa 15 ¡¡tea. óla. Dl·
recte. UrgeiJI:. Raó: Pi·
qué, 63, porterta.
TRICICLE •Patrlu B.
45351 com e. nou a tota prove,, Ea ven barat.
Ra.6; BalJnea, 67.
ARMARIS m.lralls, 16
duros, bUltets, taules, ca.
dtres l llits. Sepúlveda.,
96, porteria.

-----

RADIO, 3 làmpares,
nou 136 ptes. Av. Pranc~c Layret, 104, botl¡a.

L'eficàcia d'un
anunci va es·
tretament lligada amb la difu·
sió del d i ari
VENC duea màQuines

calats en marxa. Escriure 4010. ver¡are., 11.

CAPSES cartó, venc !Abrtca completa o aol~a.
Av. Francesc Lt~yret, 77,
bat.xos.

ZEISS CS x 9. 4'5 obt.
Compur nou 210 ptes.
Pelai, :.ICI, entresol.

PESCA SALADA, 3600
ptes. calalx 160 ptee. a
prova, lloguer 25 duros,
a habitacions. Passeta de
Oràcla, 23, 4rt.

RAOIOS. Tenim C11veraes marques tots preU&
Comptat, terminis, canFtveviii, reparacions.
ller, 2, entresol.

CASA molt cêntrlca,
venc per 11 m11 duroe
o canvio per torre. Masnou, 17. Sants. De 3 a 7.

Llegiu

BONIC llebrer an¡lês,
1 any, venc. Masnou, 17,
Sants.
VESTITS a termln!a.
Man...ans aa Manila, r&dlo. Rambla de Catalunya, 68, pral., ler., d'll
a 1 1 de 3 e. 9.
15 CTS PAM, terreny
muntanya Sarr!A. Raó:
Av. Portal de l'Angel, 6,
botiga capells.

VENC terrenys Vallvidrera. a preu da gana&.
Laietana, 21, 3er. D.
PERRUQUERIA de e&nyoree, ea ven en bones
condlclons. Rosselló, 282,
entresol, xa.m.!rà Olrona.
da ¡erro
FONERIA
venc completa o b tom
al tres
atuells. Av. Franceso
Layret, 77, baiJI:os.
VENC pensió, per ab·
&entar-me lntermedlru1.a
no. Porta!errtssa, 11, 1er.
lletra A.
QUEVIURES 3.500 pta.
bonu:e. lnStallacló, 4 habitacions, per mal&ltle..
UrgeiJI:. Ra.ó: Rogent, ~

COMPREU LA
VOSTRA RADIO
al constructor
Muntaner. 69, E.
(Abans Paloma, 20)
ORQUESTRINES: vent:
aaao 1 c.-baix AdreceuLa "umanltat
vos a
Num ab~

CAÇADORS
saoatt:s esparaeoyea per
a:¡
mun~Ja. Tallera,

rHAN::»t>UHlUHU;
Motors tiercwee U1ese1.
amencans. modela es~
li CIUDlona.
per
Clala
t>raua econom1ca. AUnacoa. O. de Oent. 318. Barcelona.
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CRO NICA DE PARIS

Davant del Tribunal d'Urgència

ll - 1·, Comparegueren, i foren ab·
uOH a fO VO aUO solts divuit veïns de Torre

n

fHVOJa~le a laVal Ram~na processats pels fets
La mística del franc
(Del nostre

d'OCtUbre

corresponsal espe·
ciat, J . TOMAS I PIERA.)
Negar el doble succés politlc de
Ahir es reuní el Tribunal d'Urgên- Català al Palau
la Generalitat.
Laval, seria negar la mateixa evidèn- cia per veure i fallar la causa ins- Em~mera, amb totdedetall,
el que otru'ida
contra
Pere
Mirambell
Deo,
corregué
aquells
dies
a Torre Racia; dijous en la qüestió de procedí- Josep Llopart Solé, Pere Torres Piment i divendres en la de fons ob- flol, Basili Bujons, Josep Bujons mona. Està convençut--segons diutingué un llart, marge de confiança Margarit, Vicenç Rimagosa Llopart, de la culpabilitat dels divuit procesQueda astorat que tots ells nea la seva gestió èc finances restrin- Josep Gual Mata, e 1Sep Carbó Llo- sats.
guin aquesta culpabilitat, i demana
gides, encaminada a evitar - al- , part, MarceHf Carr10 Martin, Mateu que es
condemni a sis anys de
menys cle moment - una nova arn- Gara.fa Mata, Ricard Pons Vaca, presó a tots els processatc;, llevat
de
.·
_,
BaptiSta
Turt
Amposta,
Pere Mas- Pere Mirambell. considerat com a
putació al franc, Ja prou 11esmem caró Rodríguez, Pere Roqueta
Boj, cap dc la rebeH!ó, per al qual demabrat.
I Joan Soler Casanellas, Lluis, Jau- na deu anys de presó
La votació del dijous favorable a 1 me i Antoni Catasús Font, acusats
1<>. tàctica preconitzada pel Govern, 1 dels fe~s oco~reguts a Torre RamoLA DEFENSA
ft'ia preveure una aprovació a l'en- na el a1a 5 d octubre.
El defensor de disset processats,
Enric del Castillo discrepa
demà de la petició de confiança.!1
L'APUNTAMENT senyors
del senyor fisca l. Té la convicció abAquest~ ~ou guanyada amb 77 vots
Dc l'apuntament es desprèn que soluta
que els seus defensats no
de maJOll'l. d'un tot'll en pro de 324, el dia 5 d'octubre cap al tard una
prengueren part en els fets de Torre
el mateix nombre de vots que obtin- cinquantena d'homes - alguruÍ dels Ramona.
Afirma. que aquests fets,
gué Laval fa prop de sis mesos, el l• quals armats amb escopetes i pisto- per altra baada,
no constitueixen un
7 de juny, en demanar a la Cambra les :- es presentaren_. a casa del ~ delicte de rebeHió. En tot
cas, un
de diputats els poders excepcionals. pdla del poble. Enva1ren la rectoria.
delicte d'amenaces i de danys, que
El port je Massauah, des del com t:nçament de la guerra italo-ablsslma, coneix una activitat mai vis·
·
t
·
,
ï
El
capellà
estava
sopant.
Sortí
de
El mantemment de 1a m~ eixa Xl ra seguida, amb el tovalló a les mans, no és imputable, però, als qui seuen
ta. En la foto velem una vis ta general del port durant un de scarregament de mercaderies
de vots demostm signifLcatlvament per tal de veure què passava. Un a Ja banqueta, sinó als veritables au- 1
(Foto Keystone.)
la conseqüència en la postura adop- individu del grup s'encarregà de dir- ~~~~~00~1~~, ~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ja lliure absolució dels seus patro- "-tada pels grups parlamentaris.
li el propòsit que duien: que volien
cinats.
En aqu~ta votació eL< radical-so- apodetar-se. de,l .telèfo.n.
LA SENTENCIA
.
Parla tot seguit el senyor FernànA les dotze en punt, el magistratcialistes s'han distribuït, aproxima- •El ca,Pella s ht ne~a. -El tele!on
e
dez
Ros.
1
mateixa
Es
el
defensor
tolma
que
de
en
Baptista
é::; particular. I ~o tmc .Per què do- Tur. No s'explica com
ponent llegeix la sentència. Es absod ameu t ..en a
el fiscal pot Iutòria.
Pere Miralbell, Josep Llonar-lo a nmgu-va dlr-. Haurà
\Q
1'atorgac1ó de~ pJ.ns . poders a La- d'~sser, en tot cas, per Ja violència. mantenir l'acusació. No hi ha ha- part, Pere Torres Basili i Josep Buval. L'escrutin¡ de diVendres dóna I suposo...
gut tan sols un indici, un càrrec JOns, Vicenç Romagosa, Josep Gual,
aquest resultat: 63 vots en prd, 73 en
Una vintena d'homes entraren tot que pogués comprometre I~ situació Josep Carbó, MarceHf Carrió, Mateu
tes de Gabredarre i de Danare (veAbissínia
contra i 20 abstencions absències. seguit a. la casa del reo;;or, i s'intro- dels processats. Al contran. El pro- Tarafa, Ricard Pons Baptista Tur,
gi's el mapa>.
Es demostra amb aquestes dades la duïren al despatx.. Allà hi havia. el pi rector no ha reconegut ni un sol Pere Mascaró Pere 'Roqueta, Josep
dels processats. Si no hi ha proves. Soler i Lluís, 'Jaume i Antoni Cataposició arbitral dtls radicals , radi- telèfon. Mos~èn S1rés els commmà doncs,
Això
que són certs els
hi ha delicte. I per això sús són absolts i queden immedlaRoma., 1 de desembre. - t<Els etiò- avanços confirma
. ·tes 1· e1 seu to confusiona- que marxessm. Els del grup marxa- demananol'absolució
de les forces del Ras Nassibu,
ca1-soc1a11::;
del seu defensat. tament en llibertat.
.
ren.
pics s'han concentrat dlununt les ru- que opera al sector d'Ogaden i, per
ri - llastimosamtnt confusionari L'endemà, dia 6, un grup nombrós
tant, els italians s'han retirat cap a
massa ve~aaes re¡..etit. I com sem- d'homes se situà davant la rectoria
la .línia d'Ual-Ual - Xerlogubl - Gopre els dos Eduards nm actituds an-1 Esperaven que sortís el capellà. En
rahai (marcades en el nostre darrer
tagòniques.
efecte, el capellà va .sortir.. Li fer en
croquis sense necessitat de rectifiResta doncs dividi" el partit en posar les. mans enla1re i li apuntacar-les) en una profunditat de SO qui,
. .
.
•
ren al p1t una escopeta. El varen
1 escorcollar
dos grups. mmiSteria1 1un, an tim'i se l'endugueren a l'Alòmetres.
nL;wnal 1altre. Aquest t1 com a cap juntament.
Es un fet confirmat que les tropes
visible Eduard Daladier, i amb ell,
No trigà gaire temps a comparèldel
Ras Desta, les quals ataquen les
Cot Chauvir, Camplchi, Archlmbaud, xer l'alcalde de Subirats. Mossèn Sicolumnes del general Graziani en les
Guernut i Zay, d'entre uns noms no r és estava convençut de tenir campseves llnies de comunicacions per la
menys wustres. Ha esta~ un cop dur tats els minuts de la seva vida. PeNOVES ADHESIONS nya dedica a la memòria dels de- Somàlia italiana t combinada aquesper a Eduard Herriot 1 un crebanta.- rò no va ~assar res.
S'han
adherit
a
l'homenatge
a
la
fensors dels nobles i purs ideals del ta ofensiva amb la forta pressió con. · .
d' ¡
El capella quedà uns moments enment de la d ISl_IP1ma r~ Ica ·
cara custodiat a l'Ajuntament. MenEn aquest aniversari trist, quan la memòria de Layret, en uns signifi· poble, Francesc Layret 1 Salvador tra les línies feixistes del Sur, pressió
Lava! ha sortit enfort1t de les dues trestant una vintena d'homes era democràcia catalana s'apresta
a re- catius telegrames: Joventut d'Esquer- Segui, us trametem la nostra més
votacions i assegura quedar no · a la rectoria per a fer-hi un escor- tre homenatge a la memòria del ciu- ra Republicana Balear, Esquerra Re- ferma adhesió per tal que consti 1 exercida pels cossos d'exèrcit del gemenys airós en la discüSSió del di- coll minuciós. No van trobar-hi res tadà integre, del màrtir d'un ideal de publicana de Tortosa, 1 en lletres figuri entre les molt!ssimes que en neral turc Wheit Paixà, han obligat
els exèrcits de Badoglio a batre•s en
marts, sobre desarmament i dissolu- d'importa~t. Poca eston!l- després, llibertat 1 just!cia social, els que no molt sentides, els exiliats a Andorra aquest sentit, haureu rebut.
'
ció de les Lligues faccioses que tots mossèn S1rés estava en llibertat.
Recordem com a est!mul les dues retirada. Els Italians es deuen haver
podem complir l'encàrrec de Com- J Sanromà i Josep Casas, alcalde
.
figures dels màrtirs de lUdeal 1 au- replegat en condicions molt crítiques,
tem
Els processats demanaren també panys
unes flors sobre la
els pronòstiCs asscn~a1en com a
- el telèfon al senyor Joan Bosch i a tomba dedeportar
Layret, per trobar-nos l jutge d'El Morell, i Frigola l Jull gurem perquè aquest !lgul el darrer perquè han deixat damunt els terpPstuosa, a excepció de ''~ Popu- l'encarregat de la fàbrica que hi ha lluny de la pàtria, hem d'aconten- Colom, alcalde 1 conseller municipal que s'hagi de celebrar en circums- renys de Ja Vall de l'Ueb, Shebeli,
laire», que èóna una majoria de 40 a Subirats, on els hi cediren. L'in- tar-nos enviant-li, de més enllà de de Palafrugell. També s'han adherit tàncies tan doloroses per a tots i es- vint tancs
i nombrosos camions autovots al Govern.
terès a tenir el telèfon era perquè la. frontera, una flor del nostre es- Actuació Valencianista d'Esquerra de pecialment per aquells enyorats com- mòbils, inutilitzats
amb la intenció
•••
segons digué Eduard Torra espera- perit, un record sortit de l'ànima.
Barcelona 1 Casal Català. Republicà panys que encara estan empresonats. que l'enemic no en pugui fer ús. El
Que,
en
l'esdevenidor,
poguem
L 'actituct del primer ministr~ fran- , ven ordres que no van venir.
gJoride
Sant
Celoni.
Tractar-lo, equivalia a estimar-Jo,
De Bono, que ha vingut de
ficar, com cal, l'exemple dels lluita- mariscal
cès, sense grup parlamentari propi,
LA PROVA T ESTIFICAL i ,no perquè fos un carilcter falaguer,
Massava a Port-Said, ha fet les sedors
vilment
assassinats
per
la
reni inscrit a cap fracció del Senat,
Compareix a declarar mossèn Si- ~aquells que tothora tenen un s~mgüents declaracions a bord del vaiTELEGRA..'\IA DEL COJ.\UTE acció.
on pertany, retmeix al seu entorn rés i Puigfet.
A COMPANYS
riure. o una abraçada a punt, smó
Albons, 1 de desembre del 1935. - xell «Vienna», sobre la Situació geun corrent formidablE! d'opinió; de
«Estimat President. Comitè es com- J. M. Alay, Caietà Serra, Salvi Puig neral a l'Africa oriental. I.'inteHigent
Mossèn Sirés explica els fets tal per q~elcom que aprecia més la gent
fer-se un plebiscit a la individualitat com els deixem explicats. Però no consc,Ient: ~r la noblesa del .seu cor, plau a manifestar-vos que actes me- i Nicolau, Domènec
Calmós, Salvi general ha dit que no és optimista i
i
d
·
1
uantitat enor- reconf'ix, en els divuit homes que per 1austeritat de la seva v1~a •. per mòrle Layret han assolit gran es- Font, Jaume Font, Josep Vicenç,
que ningú no pot saber a l'esdeveniLava 1, obt n r1~ .una q
. . seuen a la banqueta, com els que la fermesa en les seves conV1CCions plendor.
Joan Font, J aume Coll, Joaquim A- dor com es desenvoluparan els proBransuela, secretari.»
me de sufragts, el francès mitJa, assaltaren la Rectoria i com els que per una voluntat de ferro que res m1
lay,
Jaume
Casademont,
Pere
Baró,
producte que s'assembla força a ço d.esprés, 1_1nunciaren que l'afusella~ 1 ningú no desviava del carni emprès.
pers esdeveniments.
LLETRA DE L'HONORABLE Rafael Marqués, Pere Figa, Antoni
que a casa nostra . h~l anomenat nen ~1 mig de la plaça.
Al front Nord, el comunicat oficial
.
Tenia de la politica el concepte enFarell, Narcis Medina, Josep Pagés,
LLUIS
COi\IPANYS
AL
C0massa neutra, sent 1 s emociona per
-N esteu segur del tot? - li fa el 1 lairat dels homes capaços de transFrancesc Guàrdia, Josep Muixard, fa menció de diverses topades entre
1\-UTE
Ia mística del franc.
senyor Màrquez.
els beHigerants entre Albaro 1 les
I formar un poble i això li valgué al- «Comitè Pro
1 Institu- Andreu Giró.>>
La moneda tipus, redtüda i mini-En absolut. I és més, en~ara. ' gunes vegades Jês critiques dels que cions Francesc Monument
muntanyes del Tembien <aquests
La.yret.
Barcelona.
mitzada després del 1928 manté una Crec .que aquells que van vemr a només la comprenen com a una tAcELS CATALANS D'A:\lERI- llocs que indiquem, demostren claraEstimats amics: Agraeixo la vostra
casa 1 que em van agafar eren fo- t"
·
t'
·
cobertura or pels seus •quatre sous rasters.
CA EN L'HOMENATGE A ment que els abissinis hostilitzen
Com que pels primers dies ICll: per a C~J? tar-se Simpa
!es
1
e~- carta per l'atenció que enclou. He
que 11 resten. L'enlluernament. fisiC d'octubre es fa la verema al poble gru1X1r el pat t1t.. Quan ocupa els pnFRANCESC LAYRET
constantment les Unies de comunicaanat llegint els treballs del Comitè.
.. , com un encega- hi havia
Involutàriament deixàrem de fer cions de les tropes feixistes a la re- molts «murcianos».
·
' Es pot 1lona
mers llocs
a l'AJuntament
de feblesa
Barce- La gran figura de Layret, per la s~
de 1•or h~ produlL
si algun
amic tenia la
esment
en
la
ressenya
d'ahir, entre
ment moral a tot •1 cos social. Lavat assegurar gairebé que són ells els d'ac~tar-se a. ell per tal de dema- va vida
recta i pura, i per la sev!\ molts d'altres. les ofrenes de flors gió del Tigré i els fets estan demosha. volgut personificar aquest estat cu~a~:~ld~u~\ • mossèn Sirés que nar-li quelcom iLTegular - el per- mort de màrtir, el gran valor polític que feren
a
la
tomba
del
malagua- trant que des que iniciaren, els ita1 els processats. El ?ó d'l:l~a penyora,
lat~nt i s'ha presentat a les Cam- es fixi ben bé en
!!na recomanació que fou, s'ha d'exaltar com a exem- nyat Francesc Layret, les reperesen- lians, ln. gran ofensiva, na t.ranscorbres ..-:om el defensor ardit del franc. capellà se'ls mira una estona. I gira mJustificada - . rebia .sempre la .ma- ple i com a simbol.
A tots els com- tacions de les publicacions «Germa- regut un mes i els resultats són comLa sort del franc està en penll! ... el cap vers el :fiscal:
teLX.a resposta: els al'!ucs i correligio- panys del Comitè, els meus millors nor», de Santiago de Xile I «Re.ssor- pletament negatius). Reconeixements
El franc sóc jo!! , com un eco llunyà
gilnent» de Buenos Aires, alxi com i bombardeigs de l'aviació de Musso-No recordo que cap d'ells ha- nans són els més obllgats a portar-se
d'aquell rei que encarnà l'autorita- gués pres part en els fets d'octubre. correctament ~ a no demanar coses afectes. Fraternalment, Lluís Com- la del patrici Ricard Artigues, presi- lini, a això ha quedat, per avui, redent de la delegació de «Pàtria Nova» duïda l'activitat de les
·
A b
. t
ística de la
Després de mossèn Sirés compa- injustes. Volia al seu C<??tat gent panys.>>
tropes lnvar iSme. m aq;,¡es a m
a Tucuman-Argentina.
rcix a declarar Rafael Mendoza Se- com·ençuda, no homes
agra1ts, i, malcobertura or, que és un sentiment gons ell afirma <léS el que tocà les gr~t això o potser
ELS REPUBLICANS D'ALTambé incorrérem en l'oblit amb sores.
per això, pocs po(Prohibida la reproducció.)
unànime a Fran.;a, Lava! ~a pogut campanes a l'església». Quan li pre- J!t1'?s han tingut, en la nostra terra,
BONS I L'IIOliENATGE A els ciutadans Pere Pasqual; Maria
muntar-se una plat:J.f'Jrma, paladi gunten alguna cosa més que plan- anucs tan sincers.
LA MEl\lORIA DE LAYRET Dolors Bargalló, conseller-delegat, se11Senyor Director de LA HUMANI- nyc.r Codó; Jacint Guin..rt i Pere
de les restriccion::.- re~ei. momenta- tat com una. està~ua. No hi ha maCaigué vlctima del seu amor als TAT.
Les sancions
- Barcelona.
Badosa i filla; Manuel Fuster, Lluis
ni-marxa de car:' a 1 ex1t; les dar- nera de fer-11 obru la boca. Després oprimits i de l'odi ferotge que
li
proreres votacions favorables i fins I tot de. mol~s treball~ afirma, amb veu fessaven els qui aleshores tenien la Distingit amic: Salut! Reunits un Llobet del Club d'Escacs. Capablanel secret de l'obtenció de les seves pnm9., Imperceptible, que no sap res ciutat estemordida amb les seves grup de republicans d'esquerra d'a- ca Centre d'Esquerra de Palafrudues actes de senador poden expli- de res.
bandes negres; dels qui, per a ama- quest poble 1 assabentats de l'home- gell 1 el Centre d'Esquena Republicar-se per aquest fenomen de resisL'alcalde de Subirats, senyor A- gat· la seva Ineptitud davant d'una natge que avui el poble de Catalu- cana. de Ooll-Blanc-Torrn ~sa.
tèncla collect!va [)t'I manteniment ~~~i!r:;er:d~fú ~~; J~~~r~~~~ ~ 1 burgesia cega i ~varda,, necessitave~
dl'ls quatre sous or del franc.
senvor Mercader està complint una donar w1 cop defecte simulB?t com
Paul Raynaud
decidit desvalo·d
de deu anys pels fets plicita.ts absurdes. Com podia ésser
.
.
.
.
•
C?n
emna
•
còmpllX de delictes de sang un home
racioniSta - ~bte suports mdivtduals d octubre.
com Layret, que sentia el respecte
a !a seva tc ·na, que potsc serà for- ¡
L'ACUSACI O FISCAL més pregon per a la vida i la d.igniEls embargaments del petroli desçosa demà; avui, pero, cap nucli no
El fiscal, senyor Màrquez, fa un tat alienes?
tinat a Itàlia collocarà aquesta pos'atreveix a com~tre la m!stlca d~l Informe breu. creu que no té res de
tència en una Situació en una situaMolts anys han passat des ue la
franc, í prefereixen, com el partit particular que a Torre Ram.ona es seva mort i avui el trobem a faltar
ció critica i dlf!cil: 300,000 homes a
socialista unificat, mantenir una po- produïssin fets revoluclonans, des- més que mal. A l'hora del triomf, la
l'Africa, l'exèrcit d'un milió de solsició ambigua a enfocar aque:¡t pro- prés de la proclamació de l'Estat seva. inteHigència poderosa hauria esdats mobilitzats a la Ueninsula, els
blema que té una importància cabtat ~uia segura ~r a tots; en l'adtransports automòbils, les divisions
da!
vers1tat element d'unmensa valua per
motoritzades, els proveïments a l'esEl sol anunci de ¡,, possibUltat de lltat el fet que cap partit polftlc no a conduir el poble a la reconquesta
quadra naval i a les aèries, són serdonar sortida i circulació a mone- admet al seu programa la desvalora-I dels seus drets.
veis de tal mena que l'aplicació d'ades d'or ha augmentat l'entusiasme ció; d'acceptar-la es cauria en plena
Ahir al migdia. estigueren al Go«Confio, per a portar a cap l!lS questes sancions contra Itàlia paraJ. VENTOSA I ROIG
antidesvalorador . Palesa aquesta rea- impopularitat.
vern general, els ex-agents de poll- meus deures en la delicada funció
Paris.
ela de la Generalitat, per tal de dt! regir la. llisenda Catalana, en la litzarien per complet el funcionament
demanar l'ajut del senyor Vilallon- valuosa coHaboració del personal del poder militar d'aquella nació. M.
P1erre Lava! ha sostingut una conga 1 acabar definitivament l'angoi- tècnic.
xosa situació en què han quedat,
Cal tenir en compte, però, que el versa amb Cerrutti, ambaixa¿or d'Imalgrat éssf'r foncionarts recone- moment actual de la Generalitat és tàlia a França, i sembla que es cerguts. Són el total 689 homes que no de restriccions de les seves !uncions ca una sortida al conflicte ltalo-etlòhan cobrat la nòmina. durant els i prerrogativec; t, per tant, repr&en- plc, en la qual, sense humiliació per
set mescs darrers.
ta un període transitori, en el qual
Una Comissió dels ex-agents, s'en- le::: seves facultats l recursos van als feixistes, es doni una sc.tisirccló
trevistà amb el senyor VilaEonga, definint-se successivament sense que a ln Societat de Nacions t c1l poble
que sembla els digué que estudiaria pugui fer-6e un pla complet i deii- abissini. El dictador d'Itàlia no és
l'assumpte, que creia que no ten1a nitlu mentre no siguin concretats diflcll que es decideixi a tractar dinfacultats per a prendre determina- -¡ valorats tots els serveis traspas- tre la S. dc N. amb l'emperador d'Ecions, que estava al seu costat, i que sats i els mitjans econòmics que l'Es- tiopta. Les condicions de pau iniciaveurà a Madrid què diuen ...
tat cedeixi a la Generalitat per <\
La resta dels companys en nom- desenrotllar-los. Aixf, doncs, l'obra des a proposta d'Anglaterra, són així:
Primer. Acceptació de la p?.u 1
bre considerable ~!versos cente- d'Hif.-enda. a realitzar ha d'ajtiStarnars- en sortir la Comissió de par- se a aquest moment circumstancial les clàusules per Abissínia.
Segon. Retirada a les fronteres
lar amb el governador consideraren i transitori; per això he cregut avique tal vegada fa massa temps que nent que ia formació del Pressupost. respectives dels exèrcits d'Itàlia.
es parla d'aquest afer en termes sigui fruit d'una coHaboracló de
Tercer. Indemnització a Etwpla.
semblants t que hi ha situacions tot.s els partits que integren el GoQuart. Itàlia solament obtindrà
econòmiqaes massa tràgiqu&, per- Yern de Catalunya, I que em resti els benef1cis que se 11 oferien abans
què s'intenti mantenir posicions com n pròpia 1 exclu~iva funció la de les hostllitats.
francament mancades de responsa- relacionada amb ln seva execució »
Cinquè. ReconeLxement de la inbilitat.
tegritat i independència d'Abissinla,
L-es respostes que hn fet el senyor
Vilallong~_, també varen !er-les en
1s... lOS els convenis internaci•mals.
circumstàncies iguals els anteriors
caps de la Generalitat Jiménez Arcnas, Porte!a Vallndares i Ple i Pon.
El senyor Vilallonga, en rebre els
periodistes, i preguntat per la si- El ïutge especial, senyor Betuació dels e:-.-au 'nts de policies,
llon, segueix actuant
digué que és un afer que no entra
a l'òrbita de les S< ·ves facultat>.
El jutge especial per al «Straperlo
ním1. lli, senyor Bellón, segui, ahir al
El nou gestor d'Hise~da mati, rebent declaracio de diverses
El Coru>ell de ComL~arts del Poble
Ahir prengué poS31:Ssió del De- persones que havia. citat, entre les
partament d'Hisenda de la ~era quals és de remarcar el senyor Gasa, dc la U. R. s. s. ha conc, dit els
t!tols de primer mariscal als caps
lita~ el gestor senyol' Sedó, segons
organitzador. amb el senyo':' Strauss, de l'exèrcit
la nova composició del segon go- d'un
comunista BIUl bt>r, Bonmatx
de
boxa.
vern gestor Vilallonga.
dionny, VorochUov, Egorov 1 FoukhatL'11.tracament comes a uns cooraaors oe l'Ajuntament de Madrid resta aense aclarir. Ara es recons.tituelx
Rebé,
també, d'alguns Bancs, l'in- chovs\ty. El primer fou solda~ de l'ePer primera dispo..qció, el senyor
el fet davant et jutjat. En la fo to velem la Casa de Clsneros en el lloc on ela pistolers realitzaren
Sedó redactà una llarga nota, de Ja ferme del moviment de certs comptes xèrcit tsarista; actualment és el gel'atracament
qual reprocluim el següent parà- corrents durant l'estada a Barcelona neral en cap de les tro}o('S de l'extrem
(Express-Foto.)
grat:
del famós senyor Strauss.
orient; està condecorat amb l'ordre

pano ram a •InternaCIOn"I
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De 1homenatge a la memòria de Layret
Més adhesions
UN RECORD

una lletra de Companys al Comitè
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Xina

ANGLATERRA EVITAQUE XINI
SIGUI UNA COLONIA JAPONESI
El Govern de Nanquln ha decldil
posar en pràctica una mesura hnpor.
tant, inspirada per Anglaterra La
reforma monetària, de gran cÓnse.
qüències polítiques, no solament per
l'estat interior de la Xina sinó r
la .Situació internacional à l'Extr~rn
Onent.
Xina adopta un sistema. de moneda
no canviable, la qual serà emesa pe¡
Banc central d'aquell pals. Tot el
diner existent haurà d'ésser naclona.
litzat 1 canviat als Bancs per la nova
moneda. La reforma serà un cop
greu per als projectes japonesos a
Xina, tota vegada que les reserves or
estan concentrades a Nanquin 1 Ja
proclamació de la Independència de
les prov!ncles septentrionals es vetlli
obstaculitzada per la manca de recursos propis. Aquesta reforma ba
degut ésser garantitzada per la banca britànica, tirant per terra els projectes nipons a Xina referents a l'eliminació del capital europeu, que era
un dels punts més interessauts a
aconseguir per la. politica japonesa a
Xina. Molt aviat la banca anglesa cobrirà el primer emprèstit, que s'obrirà, pel poder central, a Xina.
L'imperialisme japonès experimenta una gran indignació contra l'obra
financera d'Anglaterra 1 es prepara
a portar a la pràctica una campanya
do terror a la Xina del Nord, noUJ
incidents a Shangai, etc., etc.
El Japó es va equivocar quan pPnsà
que Anglaterra no segulrta una po.
lítica activa n Xina 1 !ms amb l'ajuè
de Nord Amèrica a arribar, si fos necessari, a un conflicte anglo-japonèS
a l'Extrem Orient; la salvació de la
crisi econòmica xinesa. per la Gran
Bretanya Impedirà que Xina. es con·
verteixi de cop i volta en una colònl&
del Japó.
S. l\leana (capità d'Aviació)
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GOVE RN GENERAL

~

de la Bandera Roja (Similar a
Llorejada Espanyola).
"
Bondionny fou un dels cabdills
Ja revolució proletària, és l'insPec~
general de la cavalleria soviètica·
servir en el temps de l'emperact'o"
es feu famós a la. guerra civ¡¡ r I
les seves glorioses càrregues a c~\'~
Woroch.ilov, . Comissari de Ja
fensa de Rússia, fou l'organitzadorlle.
l'exèrcit roig. Es la persona de e de
fiança de Stalin i companys, ~~
dos, en la. defensa de TsaritzJne <
la contrarrevolució).
t!ll
Egorov, fill d'un obrer, es P<>Sà
davant dels soldats que a les
xeres (a Ja guerra europea) s'ull!r
a la revolució contra els tsars. Es~
cap de l'Estat Major d'Obrers t Can¡.
perols.
I, darrerament, Foukhatchovsk
el general més jove de l'exèrcit co~~
llista; aristòcrata de nelxement ¡ d
mòcrata de cor; quan es trobava Pr&.
soner dels alemanys, es va evadir &o
a cooperar amb els revolucionan~
seu pals; es revoltà contra el geni ~
la guerra en les accions contra Ko!t,.
chak t Denikine.
Aquestes són les figures rellevante
dc l'art militar a la Rússia dels so.
vi ets.

SEMBLA QUE ES CERCA UNA
SORTIDA AL CONFLICTE
ITALO-ETIOPIC

CAlDRA PENSAR QUINA FEINA ES DONA ALS 689 EX-AGENTS
DE POLICIA DE LA GENERALITAT, QUE FA SETMESOS QUE NO
HAN COBRAT, MALGRAT ESSER FUNCIONARIS RECONEGUTS

El «STRAPERLO» NUM. 1¡ u. R. s. s.
ELS MARISCALS DE L'EXER- ~
GIT ROIG
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Esquerra Republicana
de Catalunya

DISTRICT E 11
Oficines per a la rectificació dd
cens electoral i inclusio de nous
votants:

Agrupació Valencianista
d'Esquerra
(Aldana, 5, entresol. Olympia.)

Centre d'Esquerra

n(

Republicana
<Tapioles, 27)

PI

Centre d'E. R. del Port

8

(carretera de Port, 409)
Cada dia, de 4 a. 9 de la nit

ti

Focs

de Bengru_a
MOTS
!Jn lector m'escriu remarcant-ml
quelc01n que ;a m'havien assen¡¡~
lat d'altres. De bona gana deiJ:ana
aquest tema per tal d'evitar que
el cretinisme d'algú tornés a dedl·
car-me floretes. Però. els meus comunicmtts i.enen raó. I em dol no
complaure'ls.
:J tracta de quina manera
és licit anomenar un lloc, al qua~
no pot ningú que estigui sa, p~e¡
cindir de concórrer, sigui rei, stgu
papa. El rector de Vallfogona 111
havia dedicat un dels seus poemes.
Durant molts anys la designacl6
del lloc de rejerencia and UigadtJ
a la :r.ijra· que expressa el centenar. Però vingué el catalaniSme elf
primera hora f va dir:-ne 1ue~~
relacionat amb el ret Felip. A.i.t...,
ez puníem per harer volgut ojer;,:
dre el gloriós Co1tsell de Ct:rtt•
cor.tparant-lo a la comuna.
Però avui tampoc no éS lícit d.~
«comuna» d'aquell lloc tota vegaa
que Jet i jet, vol dir el mateiX q~6
Consell de cent, o sigui corpora
mtm!cfpal. .Altrament, la comllll,11
de Paris, del 1871, t:a ésser qvr;
com ma~sa ¡eri6s per a jer comF
rances escato!ògiques.
Eu que m'escriue11 em deman~~
que suggereiXi un nom. J.o. j
t;eritat, no hi entenc. Però s1 ~:
71~'apremien, ¿per què no ~proftt
2171
l'avinentesa d'immortalitzar trlJ'
nom tncara actual i e11 diem. «5
perlo»?
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