A Catalunya : Neva per Andorra I Vall de Núria
EL TEMPS 1 el cel esta en general, serè per gairebé tot el pals, llevat Per les co•
m3 r uues ntene.H: ues, costes de Girona I Baix Ebre on apareix oobert
o gairebe cober t Els vents són forts del sector N. oer calreb6 tot el
pals. S'h~n registrat precipitacions de poca Importància per Andorra I
Vall d'Ara n 1 B3ix E~re, durant les darreres 24 hores. - Temperatures ·
extrem es: Màxima, 22 a Tortosa: mlnlma a sota zero al Port Bonalaua.
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DESPRES DE LA DECLARACIO DE LERROUX EN L'AFER NOMBELA
"-

l'afirmació de Lerroux segons la qual existí
acord en ferm del Consell de ministres contradeix les de Gil Robles i Lucia en el sentit que
l'acord no existí

XINl

Nota del Comitè
1
d enllac, de la Coa1
S'obstrucciona la labor de la Comissió?
lició d Esquerres
Catalanes
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DECLARA

Madrid, 4. - A dos quarts de dotze del mati s'han reunit novament
a la secció quarta del Congrés la
Conussió que entén en la denúncia
del senyor Nombela.
A aquesta. hora. ha arribat al Congrés el senyor Lerroux, el qual ha
passat tot seguit al despatx de la
Comissió. No ha fet cap manlfestació als periodistes.

El retraspàs de serveis i
1
1escola de la Lli9a

puc fer és no dificultar la tasca d'aquesta Comissió, puiX que ja és prou
El cap del part!.t radical ha ro- Important 1 delicada.
El senyor Lerroux ha sortit acoromàs a la secció quatta. uns trenta
minuts 1 en sortir ha parlat amb els
periodistes. Aquests 11 han preguntat panyat pels representants radicals a
respecte la seva declaració, 1 el se- la. Comissió, senyors Martinez Moya
1 Arrazola. En retornar aquests, els
nyor Lerroux ha respost:
periodistes han intentat també que
-L'únic que puc dir-los és que he donessin alguna referència de la dedeclarat davant la Comissió. Jo sóc claració del senyor Lerroux, però els
Jparlamentari i demòcrata, respectuó~ representants radicals a la ComisSió
amb totes les autoritats, 1 l'únic que s'hi han negat terminantment.
LERROUX NO DONA CAP
REFEREN CIA

El eonutè d'enllaç de la coalició d'esquerres catalanes creu necessauna vegada més a l'opinió pública el criteri que els partits polibts que l'integren tenen en la qüestió del Carnet electoral. Havia int.enmt fer-ho anteriorment, però la censura, al servei d'una intenció
polit1ca, suprimí o mutilà les seves notes. La responsabilitat de la confusió produïda al voltant d'aquest assumpte no és doncs de la coalició
d'esquerres, recau damunt dels que no deixaren que manlfestés públicament el seu criteri.
~ esquerres catalanes, han cregut sempre que el Carnet electoral
a'ha de considerar purament com un nutjà per a obtenir un possible perfeccionament del sufragi, mai com una qüestió de caràcter polltic. La
forma com ha vo!gut implantar-se, el to de les campanyes que al seu
voltant s'han fet, l'anunciada subordinació de Ja convocatòria d'eleccions a
la seva generalització, deixen veure que hom vol donar-li un caràcter que
no ha de tenir. El nombre escàs dels Carnets soHicitats, revelador de les
dificultats del propòsit o de la indiferència de Ja majoria dels electors,
entre els quals hi ha sens dubte elements de dreta, afermen el convenciment que no pot implantar-se com una imposició. La pròpia realitat confirma el criteri del Conutè d'enllaç que l'ús del Carnet no pot imposarse d'una manera obligatòria a les primeres eleccions; que ha de precedir
a la seva Implantació amb caràcter general ll'l període dc prova, en el
qual l'experiència en confirmi els avantatges 1 permeti corregir-ne els
possibles defectes. A més, la forma en què es tramita el Carnet, fa sentir
el temor que no ofereix prou garanties, que en lloc de contribuir a perfeccionar el sufragi, no pugui desvirtuar-lo. Motiu més que aconsella circumscriure's a un assaig sempre rectificable. La insistència en la seva
obligatorietat, sense tenir en compte la realitat dels fets, denunciaria
davant de l'opinió pública el propòsit polític que amb ell es persegueix.
Però junt amb aquests punts que afecten concretament el Carnet,
n'hi ha un altre de caràcter general i previ del qual és indispensable tractar. Es parla de la convocatòria d'eleccions, i amb això es lliga amb problemes més profunds que el del Carnet. Base indeclinable del règim democràtic és l'absoluta igualtat entre tots els sectors que prenen part a
la pugna politlca. I mentre uns partits poden gaudir de la plenitud dels
drets ciutadans, els altres veuen limitada la llibertat de propaganda, sotmesa l'exposició del seu pensament a la. censura, clausurats Ja majoria
L' •. <.::noió ilúbllca gira aquests d ies entorn de la denúncia presentada pe l sen.v or Nombela. Pérez Madrigal
vs. presentar a la Cambra una pro posició en Ja qual soHicltava que es donés Immed iata ment estat par•
dels Oentres poUtics, substituïts governativament mó¡ de cinc-cents Ajwl1amentarl a l'assumpte. En la foto velem el diputat radical (el de 1e squerra de la foto) que most ra a 1s
taments de Catalunya. En aquestes circumstàncies no es pot fer servir
perlo d istes lr. proposició que a caba de presentar
la qUestió del Carnet electoral, pur instrument de tècnica del sufragi,
(Express Foto)
amb flnalltats politiques. Les esquerres catalanes, no es prestaran a l'eS EMBLA QUE L A O. M. NO
quivoc. Des del moment de constituir-se anunciaren el seu desig de poder
ES LA MAT EI X A
«Tots els esperits liberals i deprovar el més prompte possible en una consulta electoral la confiança
mòcrates han de veure amb simpassà a !"esmentada
continuació,
A
democràfer-ho
puguin
que
sempre
però
poble;
que mereix del nostre
patia part de l'obra econòmica de secció quarta el funcionari de la P~
ticament i dignament. No es deixaran influir per l'amenaça. de privar del
Rússia». Paraules sagramentals sidència senyor Sagastizll.bal, el qual
del senyor Cambó prcmunciades ha declarat breument. Sembla que
dret constitucional del vot a la majoria dels. electors, ni volen creure que
suara tt 1t!àlaga.
ningú intenti convocar eleccions en condicions que fessin impossible el ¿Però, no havtem quedat que únicament li han preguntat si reco·
Manuel Cordero recorda, des de
concurs de tots els sectors ciutadans. Prèviament a. les qüestions que es
només tenien simpatia per Rússia neixia l'escrit que havia. presentat
Política, els temps aquells en què
ahir a la. ComiSSió el senyor Moreno
refereixin al Carnet és precís restablir la normalitat politica. Mentre aix!
les esquerres?
els radicals es declaraven incomtransmetent un acord del ConCalvo
no sigui les esquerres catalanes no han de modificar Ja seva actitud respatibles amb e!:: socidlistes. Tam•
•
•
Mmistres en Vlrtut del qual
de
sen
pecte al Carnet electoral. No és a elles a les que pertoca demostrar que
bé exhuma la frase que retrata
Prou d'interrogatoris cal Presi- havia d'efectuar-se el pagament al
l 'ambient d'asjfxia que respiraven
6ón sincers els anuncis de la convocatòria d'eleccions que exigeix forçoCatalude
Generalitat
la
de
dent
senyor Tayà. El senyor Sagasuzabal,
certs comissionistes d'afers: «Asi
sament la prèvia normalització de la vida ciutadana i un règim d'igualnya» diu La Veu. Quina amnèsia el qual estava encarregat del regiSno se puede vivir. Estos ni comen
Prela
Quan
redactor/
d'aquest
la
seva
Ja
en
sempre,
mantindran
es
tat democràtic. Les esquerres catalanes
ni de jan corner!>)
sidèncta Macià les preguntes varen tre de documents a Ja Presidèncta
Si, com diu Manuel Cordero
conducta, fidels al respecte que els mereix Ja dignitat del nostre poble.
tant al roig viu que un del Consell, segons aquesta reterenarribar
-aquell que rebé més les injúries
la més gran complaen- cia ha dubtat que fos aquell l'esamb
i
dia,
no
dels immorals- els enchufistas
crit que a ell fou presentat per a
ça de La Veu, li tou demanat:
robaben ni deixaven robar.
-¿Es veritat que us han xiulat registrar, puix que li semblava re·
Ara les coses han canviat. Ja no
seves portes al treball la cTeneria
València?
a
cordar que aquell constava d'un sol
es parla d'enchufistas, perquè ulModerna Franco-Española» d'aquesI cada dia, preguntes rer l'estil. plec 1 el que hom li ba presentat
tra haver-se augmentat t multiplita. localitat. De moment s'ha cUt
sistema.
e
canviar
cal
ara
Però
cat la classe hi ha Mgut marge
que aquesta mesura seria. solament
Manen ells i la Lliga té molt res- avui el formen diversos plecs.
per a activitats millors, més remuper a un mes. Oficiosament, creiem
Acabada Ja declaració del benyor
pecte a «la primera autoritat de
neradores.
saber que l'esmentat tancament serà
la Comissió ha canviat
Sagastizàbal,
Catalunya)).
• ••
dEfinitiu.
•••
breument impress10ns i ha atxecat
La Ceda demana 200 milions de
«A cada bugada e& perd un llen- la sessió 1 ha acordat reunir-se a
Amb motiu del tancament de la
M 0 li
pesse_te~ pels bladers ca&tellans.
çol)), diuen les dones catalan~ . dos quarts de quatre de la tarda.
et, 4. Per telèfon. <Del nostre fàbrica, queden a la misèria més de
JAtt:í sf que el farien el «lmpeC'lrresponsal) . - Avui ha tancat les vuit-centes famllles.
succeeix amb els cèExactament
T!.O»I
lebres traspassos que entre ordre
!!?:
N OM BELA VOL ACARAR-SE
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TANCA UNA FABRIGA I QUEDEN SENSE TREBALL MES DE
VUIT·CENTES FAMIUES

ssenya--

públic i «estratègia)) no ens queden
ni telèfons ni la llibertat de ter
carreteres...

«PER UNES ELECCIONS SINCERES»
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ver ha estat tan rigorós que qual&evol 1ta pogut treure, amb noms
diferents, els que ha volgut.

•••

La Va!)guardia no comprèn com
hi ha qui s'oposa al Carnet electoral. I par la de cgarantlasa t

cd'aut.enticidad.t.

-

Ja té el carnet electoral, Jove? ...

,

AMB MORENO CALVO

Madrid, 4. - El senyor Nombela
ha acudit avui també al Congrés
• • •
El diputat lltgaire senyor Badia 1 ha conversat amb els periodistes,
d.
ls
¡
va parlar a les Corts de certes trha 1t que creia haver
legularitats en els permisos d'ex- a s qua
portació. Pérez Madrigal li va ter acabat ja e.mb la Comissio.
-Ahir em vaig presentar volununa traveta, va soflicitar una sessi6 secreta i 1a no s'ha sabut res tàrlament per a exposar que no
creia admissible la conducta d'almés d'allò.
Es veu • que també cregueren guns vocals que a. la meva discrem~s oportu el salv~~nen.t de la po- ció contesta . . en amb declaracions
lit!Ca q~e no pas Z sbnnament de que prejutjaven sobre allò act t
ua ·
1
les denuncies.
Valg demanar després -ha afegit- perque no quedessin dubtes
• • •
Per si no estàvem ben convençuts que els aillustres amtcSl> ja sobre la veracitat de ço afirmat per
comencen a veure a l'encant l'us- ml, que s'efecta& un acarament a
d.ejruit de la política, La Veu en& la Pres1denc!a del Consell entre el
1w lla corroborat en recomanar senyor Moreno Calvo 1 jo, i precisaals seus lectors cCal saber nedar/D ment en aquella dependència per
Es evident, doncs, que presagien tal que poguesslD temr ràpida comnil
'ó 1
naufragi.
Essent, al fons de tot, cristiana provac 1 es ma e.;tacions d·un i
alguna nov!l proaportar
Vaig
altre.
temen~
els surt a flor de llavis la
ça de no ésser admesos al cel pels va 1 a contmuacló vaig ésser lnterseus pecats i ... per això ara tot és rogat pels senyors vocals. Algunes
d'aquestes preguntes eren tan lmconfessar els errors comesos.
Després de reconètxer que del 6 I proced~?nts i capcioses, segon les
d'octubre, ençà ltan fet tots els pa- qualificà el matt!tx president, que
pers de l q.uca, així, tal com sona vaig haver de cont%tar-Jes en tons
ts
d
ara ens mnoven que el control
&obre les solltcituds del Carnet Jo- a equa

(per Bartoli)

Es t:eu que a la Redacc1ó del
carrer PelaJIO no Uegei.J:en La Veu
Altrament. ¿com podrien parlar de
garanties i d'autenticitat?

Aquest numero ha estat

¿Exístefx verameut aquesta escola, de la qual Ja tants d'anvs que ea
parla? Nusaltres cretem que sf. H i ha en les múltiples actuacions de la
Lliga -Reg!onolista ohir, Catalana avut- un cert nombre de normes f
procediments que permeten de presentar-la com una escola e3 pectal, .;aracterlstzca. Però ni l'especialitat nt el caràcter d'aquesta escola política
no tenen, de bon tros, la categorta ctvica i modèlica que els seus mestres
i els seus deixebles li atribueixen.
L'c.specte mé,~ vistent de l'escola de la Lliga és el de la propaganda,
L'elogi superlatiu de l'entitat i dels qui la dirigeixen i aervetxen, dels re.
sultats aconseguits i de l'obra realitzada, és una de les principal s assignatures a•aquesta escola que té prop d'un terç de segle d'existència. Per
poc que sigui allò que s'ha Jet o s'ha accmsegutt, la propaganda de la Lltga troba sempre la manera de pr esentar-ho com un resultat br illant 1
transcendental. Per poc que valgui un prohom de la L liga, la propaganda
del grup el convertetx, tan ràpidament com calgut, en un personatg'
eminent.
Potser algú dirà que en altres partits i g¡·ups i capelletes també pal).
sa una cosa per l'estil. No ho negarem en absolut. La propaganda poztttco.
té sovint la seva part d'exageració. Però allò que distingeix l'escola lli·
guista és la regularitat, la cura i la constància amb què segueix els seu.J
procediments. En aquest aspecte la Lliga té una organització ractonalit•
zada del més pur estil nordamericà.

• • •
La intervenció de la Lliga en l'actual règim transitori de catalunya
-i1ttervenció evidentment condemnable des del doble punt de mir a cata-là i democràtic- ha donat una gran avinentesa per a l'exercici intensiu
dels mètodes d'aquella casa. Així veiem, ta ta mesos, la repetició quotidiana dels mateixos tòpics. La Lliga, diuen els lltguist€3, refà l'edifici autonòmic que les esquerres desferen, recull allò que els altres llançaren
pel balCó. 1 ara que s'ha produït el primer resultat més o menys impor.
tant en el re1tgle dels traspassos, contratraspassos f retraspassos, els home(
i els 6rgans de la Lliga alcen inacabablement els crits trionttals, i blas.
men els qui no participen de l'eufòria lliguista.
A nosaltres no ens sap gre¡¿ -ben al contrari- que l'Estat central
restituem a la Generalitat -baldament sigut la Generalitat governattva
del present per!ode- els serveis i facultats de què va ésser desposseïda
í els que encara no ens havia cedit. Pensem que les restitucions són una
feina que tindrem avançada quan sigui restablerta l'autèntica Generalitat.
El que ens sap greu no és el traspàs o el retraspàs de les juncions
que estatutàriament pertanyen a Catalunya. Es la minva que algunes d'a.
questes juncions sofreixen en passar a les mans de la Generalitat go.
vernattva. 1 el cas més desagradable i més greu és precisament el del
retraspàs del servei d'Obres Públiques, en el qual la propaganda regiona.
ltsta troba la màxima victòria de la tàctica de la Lliga. Amb la retallada
qt¿e s'ha fet en aquest ram, allò que els Zliguistes presenten com un admirable èxit és més aviat un lamentable fracàs.

• • •

Si els serveis d'Obres Públiques haguessin vingut a catalunya amb
tota l'amplitud que es deriva dels textos legals i dels acords anteriors de
la Comissió de traspassos, el retraspàs hauria estat en si mateix, descomptant. el tentps perdut, una cosa satisfactòria. Però les restriccions arbi·
trànes que hom hi ha introduït deixen tan 'mutilades les juncions de la
Generalitat, que cal ter des ct•o.ra totes les reserves.
Per la dèria de tenir una pl{J,tatorma electoral a catalunya, pel desig
de posar una cosa o altra dintre el seu buid sarró de cacera, la Lliga ha
acceptat - i a mans besades- un traspàs incomplet, deffcientissim que no
és un veritable traspàs, ans resulta una simple delegació executiva en la
qual els ministres d'Obres Públiques i de la Guerra es reserven les tdcultat 11
cabdals. En aquesta Jorma, el conseller d'Obres Públiques de la Genera.
litat no és altra cosa sinó un subordinat de Madrid.
¿Val la pena d'anticipar-se uns quants mesos a la restauraci6 inte.
gral de l'Estatut de l'Autonomia per a obtenir un traspds minimitzat? ¿1
és seriós de posar en pràctica, amb motiu d'un traspàs esguerrat els habituals procediments de propaganda usats per l'escola de la Lliga? El
pítjor de tot, però, és que el dta de demà pot haver-hi molta feina, i de
mal ter, per a esborrar les tortes i indegudes restriccions que els lliguistes han acceptat fent el cor fort.
A. ROVIRA 1 VI RGILI

que havia presentat ara el senyor festa el senyor Nombela, es limità
Moreno Calvo tenia diversos fulls. a sotmetre aquest expedient a la
signatura, sense que pretengués sorEL NOMENAMENT DE LL. prendre aquesta, encara que, indubSANCHEZ GUERRA
També ha dit que en l'expedient tablement, els expedlentb s'acumula,.
però no per culpa seva, sinó
que donà noc a1 nomenament del ven
per dificultats en el despatx del
senyor Lluls Sànchez Guerra per a sots-secretari.
enginyer a la Guinea, hi havia doL'única Irregularitat que hi ha a
cuments que provaven sobrerament
qae la tramitació fou absolutament l'expedient és que també han deslegal 1 sense que hi hagués en això aparegut d'ell algun documents, en•
la menor parcialitat. Primerament tre ells el no111enament del senyor
hi hagué un Informe de l'enginyer Sànchez Guerra.
assessor d'Obres Públiques, el qual
ESTA LLEST L 'EXPEDIENT?
addueix la necessitat que marxi l~>s
colònies un enginy~r especialitzat
Madrid, 4. - - A les 3'30 de la tar.
en ports; després, un informe de la da han començat d'arribar al <.onComptabilitat assenyalant la forma grés els membres de la Com1sstó
de satisfer les despeses; en tercer dels 21, que quedaren relmits a Ja
lloc, wm minuta pregant al minis- Secció quarta mi~ja hora desprf's.
teri d'Obres Públiques es serveixi
La Impressió que es tema ~s que
designar un enginyer, sense cap in- la Com!ssió redactarà el dictamen
dicació al senyor Sànchez Guerra, a darreril. hora. de la tarda o a pri1 per últim la contestació del mi- meres bores de la nit, i després es
nisteri designant l'esmentat engi- presentarà a 1a Presidència. de lR
nyer.
Cambra, que amb tota seguretat a·
questa nit en lliurarà còpies a la
M ES DOCUMENTS QUE Premsa.

EL DOCUMENT PRESEN•
TAT ES MES EXTENS ...
S'ha pre¡,¡untat al sen)·or Nombela sl l'ordre de ¡.a.gament o notUlcacló del Consell de ministres que U
lliurà el senyor Mor..no calvo consta\-a d'un sol plec o de diversos, 1
ha contestat cate¿òrlcament que
només en constava d'un, si be no
recordava sl era escrit per una so- 1
la plana o per les dues, 1 que el

•
VISat

MANQUEN
Per la seva part, segons mani-

( Passr. a la pàgina 7)

Pere Coromines a 11 Ateneu Obrer
d1 Esquerra del Districte y,.•
A v ui, dijous, dia 5, a les deu de la nit, l' ex-conselle r, senyor Pere Corom ines, membre d e la Com isstó l::.xecutiva d ' E. R. C ., donarà una interessant c onferència a
l'Ateneu Obrer d'Esquerra del Distric te VI, Provença, número 156.
Tema:

"PERQUE VOLEM GOVERNAR
ELS HOMES D'ESQUERRA"

per la censura

•

la humanitat

2

DIJOUS, I DE DESEMBRE DEL

~

TEATRES
Avui: 'r de propietat 1 abon&ment. A. lea 9, presentació del cêlebre tenor GALLlANO .MASlNl,
amb l'òpera

A IDA
prenen t -hl pa.r t <!ls celebmts artistes FIDELA CAMPffiA, PALLIANI,
GRANFOt<..i.J>,
FOr¡r,
Mtre. PODESTA. Dissabte, presentació de la genial artista

Teiko Kiwa

amb l'òpera

MADAME BUTIERFLY

prenent-hi part el notable tenor
M. BARROSA. Ea despatxa. a
Comptadurl.L.
Queda obert l'abonament especial a FES'l'lVALS WAGNEtt MOZART - SMETANA - DVORAK

PRINCIPAL PAL ACE

•

Pla~a del Teatre, 4. Tel. 11882
Gran Companyia dramatioa de la
&enial aotnu Maraarita Xirsu

Avui tarda, a les 5'15. Nlt,
a les 10'15. SoroHos exlt de la
tragédla en set quadros dividits
eu tres actes en prosa I en vers,
original de F. Garcia Lorca:
BODAS DE SANGRE
genial creaclo oe Marganda Xir·
au .
• ,operament, ES'l'KENA de DO·
ÑA ROSITA LA SOLTERA O El
l tNGV"'•II¡; liti LA:. t-LUKEl>, de
Freaeno Garcia Lorca.

TEATRE BARCELONA
Company ia de CARME"

Dl~ .

Avui, tarda, a lea S'b 1 .D.lt, a
lea 10'15:
dels

germa~

a Carme Dw.

Quintero, escrlta per

Av iat: Ml HERMANA CONCHA,
de tlumtorb I Guillén.

GRAN TEATRE ES~ANYOl
Companyia de comèdies valencia nes d1r11ida per P_.t'E ALBA
Avui, tarda, a les 4'30. Formidable cartell.
LO QUE NO TORNA

EL

AMBIENT

Nit, a lea 10"15:
UNA CONFERENCIA

EL AMdiENT
Avlat. aviat, aVIat:
TOT PloR UN XIQUET
Q uatre m esos en el cartell de
ValénC!a

LA

Telèfons de

H U MAN

I

El ·repartiment de premis del Preparant l'estrena de <<Doña
IV Concurs de Teatre Català Rosita la soltera o ellenguaje
Amateur
de las flores»
Diumenge, dia 1 de desembre, al
matí i al Teatre Studium, tlng•Jé
lloc l'acte del repartunent de premis
d'aquesta. competició cultural.
La sala oferia un bnllantissim aspecte quan el senyor Llufs Masriera,
presdenit de la «Fe;ieració Catalana
de Societats de Teatre Amateur», declarà començat l'acte, que inicià ell
amb un bell 1 documentat parlament.
A contlnuacló 1 erurug de x.a rdorosos aplaudiments, anaren els directors 1 r epresentants de les companyies concursants a. r ecollir els prenus que haVIen sabut adjudicar-se,
que r ebien del senyor Ma.snera, al
qual acompanyaven en ia presidència
ell; membres directius de la Federa..
c1ó, senyors Florenci Cornet, Josep
Artis, Segimon Rovira, Miquel Cliville, Manuel Roca 1 Joan 1 Cll\udi
F ernàn.dez.
,
Heus ací la relació 1 ordre dels premis:
Vegeu
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TEATRE POLIORAM A

CARME DI A Z
en la comèdia LA RISA
SECCIO uAn. EXCEL.LENCIA I PRJ!UERA OATEGORIA. (ACTRIUS 1
ACTORS AlUATEURS).
Printcr premL - «Quadre escènic
Mossèn Cinto», del «Foment Autonomista Català», de Barcelona. Dlr.git
per Andreu Guixer. «Copa GeneraUtat de Catalunya»; «Copa Marga~da
Xlrgu» ; Títol d'ExceHència i 500 pessetes.
Ser-on premL «Agrupació Romea», de Sant Feliu de Guixols. Diriglda per Benet Escribà l Romagnera. Gran Medalla de la «F. C. s. T.
A.»; Medalla dc la «Confl'der ation
Intemationale de Paris». Titol d'Exc~Hèncla 1 400 pessetes.
Tercer premi. - Secció de teatre
de la «Societat Iris», de Mataró. Dirigda per Leandre Vilaret 1 Padern.
«Trofeu de l'Associació de Teatre se..
lectell; Premi «Institució del Teatre>>.
Títol d'ExceHència i 300 pessetes.
Quart premi. - «Agrupació Teatral Ignasi Iglesia.s», de Sant Pol de
Mar. Dir¡gtda per Joaquim Pou 1
Mas. Copa «F. C. S. T. A.» Títol d'ExceHència i 250 pessetes.
Cinquè premi. - Secció de teatre
de !'«Ateneu Obrer Manresà», de
.Manresa. Dirigida per Pere Roca 1

Companyia de M. FERNANDA
LADRO N DE GUEVARA

..

AVUI, tarda, a les 5'15 I nit,
a les 10 15. el grandiós éxit de
Pere Muiloz Seca:

Tols els dies, tarda, a les 5, i
nit, a un quart d'onze

S O L A

·-

creació de !\faria Fernanda Ladrón
de Guevara.
Diumenge, mati: Concert per
Emlll Vendrell.
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Tarda, a les 6'30
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Monos arriba
Nit, a les 10 16:

~dtnt~ Df fd
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COM lC

PALAU DE LA
REVISTA
Compan rla dlrlclda
per Josep Santpere

'/IÍJ
~i;

NAJKaA.

3i belllss1mes airl1

ltUY

JEATRE NOVETATS
T E A l R E C AT AL A
Companv1a NICOLAU • MARTORI
Tarda, a les 5: Penúltima .representació de la ronelalla Pn
9 quadros, de Folch I Torres:
UNA VEGADA ERA UN PASTOR
Protaguntstcs: PIPeta Fornes I
Pere Ventayo.ts. - Nit, a les 10'15.
ae 6 1 UI~. li uu quart d'onze.
El grandiós éxit de Lluls Elias:

Amàlia, Amella i Emuia

ueo1u, cada ctta,
11 nostra seccto

de

Tt;fir:E i c:~EMA

TEATRE ROMEA
hi

~'l026

A VUl, a tes 5'30

¡ GANALLI fA

MlO!

per
PAULINA
S.ll'iGERMAN.
(, ucrra al m.al numur: t.lau.a ~r
a un any! A Ics 10'15: Estrena ae
Ja comèdia en 4 actes, de Darlhés
1 Da!N'l, UN BKBE DE PARIS, per
P.\ ULL'\A SI:-;GER:ILL'ó. Demà,
tarda 1 nlt: l'N BEBE IJE P.A&IS.
Diumenge, a les 3'30: C.'l...'>iALLITA
llUO:. A les 6 1 a 11!8 10"15: t iN
BEBE DE PARIS.

Tota ela dlea tarda 1 olt, l'éxlt
de l'any

Amàlia, Amella i Emília

GRAN PR ICE
Avui, tarda, a lea cluc: Gron
Festival lnta.ntu NELIA. Putnnellls, Pallassos, Malabaristes. etc.
PREU UNIC ; 1 PTA.

ArJUNCIEU A

LA HUMANITAT

A P O L· L O
TelHon~:

TEATRE NOU
CRAN COMPANYIA LIRICA
Di vo barlton PAU HERTOCS

{

U948 - 121Z5
Companyia llrico - Andalusa d'A.
Alcor1&a, del Teatre Ideal, de
Madrid
Demà: DEBUT 1 ESTRENA de la

- -- - - - - -- -

magn!tlca obra en 3 o.ctee 1 6 quadros:

A. ut. diJous, a les 4'30: Butaa 2 pessetes; 1, LOS FAROL"'"· - :.:.
\:A.SCl0:-1 DLL OL-

Una estrella i un lucero

q~.;ea

a...,

VIOO. - 3, !llOLI:\0::. 01;

Cubells. Copa o:F. C. S . r . A.J Títol
d 'ExceHència 1 200 pessetes.
Sisè premi. - «Agrupació T eatral
Farners», de Santa Coloma de Farners. Dirigida per Josep Martí 1 Parramón. Copa «F. C. S. T. A.J Títol
d'ExceHència 1 175 pessetes.
Setè premi. - «Ateneu P1 1 Margall», de La Bisbal Dirigit per Antoni Crumols 1 Toralles. Copa «F. C.
S T. A.» Titol d'ExceHència 1 150
pessetes.
Novè premi.- Secció de teatre de
l'«Orteó Calellenc», de Calella. Dirigida per Josep Pera 1 Mass6. Medalla
del <<Foment de les Arts Decoratives»
1 titol de Primera Categoria.
Desè premi. - «Agrupació Dramàtica Santiago Rossinyol», de Rubi.
Dirigida. per Miquel Segura 1 Mitjans. Medalla d'argent de la «P. c.
S. T. A.» 1 titol de Primera categoria.
Onzè premi - «Quadre Escènic de
La Unió Liberal», de Granollers. Dirigit per Antoni Jané 1 Bussoms.
SECCIO ciAu, SEGONA CATJ.::GOo
RIA. (ACTRIUS I ACTORS A~IATEURS)
Primer prenú. - «Joventut Artmtica. Manén», de Colònia Manén
<Puigrelg). Dirigida per Francesc
P arcerisa 1 Mossoll. Copa «Excm.
Ajuntament de Barcelona». 'fltol de
Primera Categoria 1 300 pessetes.
Segon premi. - «Agrupació Artlstica. Lleó Fontova», de Barcelona. Dirigida per Ferran Parés 1 Ferruz.
Copa «Magatzems J orba, S. A.J Titol de Primera Categoria i 200 pessetes.
Tercer premi. - «Joventut de l Centre Català», de Sant Bol de Llobregat. Dirigida per Francesc Amat 1
Batllort. Copa «F. C. S. T. A.J Títol
de Primera Categoria 1 150 pessetes.
Quart premi. - «Associació An·
dreuenca de Teatre Amateur», de
Barcelona <Sant Andreu). Copa «F.
C. S. T. A.» Títol de Primera Categoria 1 125 pessetes.
Cinquè premi - Secció de teatre
de la «Societat Coral Erato», de Figueres. Dirigida per J oaquim Crumols i Toralles. Copa «F. C. s. T. A.J
Títol de Primera Categoria i 100 pessetes.
Sisè premi - «Agrupació Artistica
Montjuic», de Barcelona. Dirigida per
Conrnd Casadella. Medalla «Atracció de Forasters». Tít<>l de Prirnern
Categoria 1 75 pessetes.
Vuitè premi. - Grup d'Aficionats
d e L'Aliança Palmarenca», de La
Palma de Cervelló. Diriglt per Agusti
Tintorer 1 Obiols. Medalla d'argent
de la «F. C. S. T. A.» Títol de Primera Categoria 1 50 pessetes.
Novè premi.- «Agrupació Artmtica
Avenir», de la «Societat Choral Vilanovesa», de Vilanova i ia Geltrú. Dl·
rigida per Jawne Muntaner i Esteve.
Medalla «Santiago M a rco». Títol de
Primera Categoria. i 50 pessetes.
Desè pr(; mi. - «Companyia d'Art
Dramàtic Talla», de Sabadell. Dirigida per Josep Girbau 1 Presseguer.
Medalla «Santiago Marco». Títol de
Segona Categoria.
Dotzè Premi. - «Escola de D eclamació Miquel Rojas», de Sant Feliu
de Llobregat. Dirigida per Felip Roldós. Medalla d'argent de la «F. C.
S T. A.» 1 titol de Segona Categoria.
Tretzè prunf. - «Agrupació d'Art
D ramàtic RenaiXement», de Cassà de
la Selva. Dirigida per Hermenegild
Roure 1 T uneu. Medalla de la «F. C.

Les tres de la tarda. A l'escenari
del Principal Palace uns tramoiStes
han posat el decorat que, per a. «Doña Rosita, la soltera o el lenguaje de
las flores», ha pintat Fontanals: un
saló molt 1900, de parets blanques,
d'agudes finestres florides de cortines verdes...
Els disciplinats 1 estudiosos companys de la gran Margarida Xirgu
parlen, riuen, fan escena, seguint el
diàleg 1 les acotacions de l'obra nova
del poeta Garcia. Lorca.
De tant en tant, en la penombra
del pati, que és fosca gairebé, sona la
veu de Rivas Cherl!, el director demanant una repetició, fent una observació.

1

S T . A.» titol de Sagona Categoria.,
Catorzè premi. - «Elenc Artistica.\
de La Glòria Sentmenatenca», de
Sentmenat. Dlrig1t per Joan Llonc 1
Vilà. Medalla de la «F. C. S. T. A.»

Margarida Xirgu, en la seva cambreta del teatre, consulta un llibre
d'estampes: fig urins, modes ret rospectives que tenen l'agredolç del passat massa proper.
Sonen uns acords en un piano 1
en temps de vals. S'oeixen unes rialles c lares.
A l'escenari del Prlnciapl Palace
la companyia de Margarida Xirgu 1 Margarida Xtrgu, naturalment assaja «Dofia Ros!ta, ia soltera o el
lenguaje de las floresJ, l'obra n ova
de Frederic Garcia Lorca.
Cal esperar un nou triomf per a
la nostra gran actriu.

El PROPER DILLUNS ES CE·
LEBRARA Al PRINCIPAL PA·
LACE UN SOLEMNE FESTI·
VAl ORGANITZAT PEL('\l
ESTUDIANTS

1 titol d~ Segona. Oategori~.
Quinze premi. - Seccio de teatre
del «Fome~t Excursionista de Barcelona». Dlnglda per Antoni Moreso 1
Llauradó. Medalla de la «F. C. S. T.
A.» 1 titol de Segona Categoria.
Setzè premi. - «Amics del Teatre
Els estudiants de la nostra Unf·
del Poble NoU», de Barcelona <Poble
Nou>. Dirigits per Carles Bayod 1 versitat han organitzat per a la nft
del dilluns, elia 9, un extraordinari
Maninart. Medalla de la «F. C. S. T. festival al Principal Palace.
A.» i titol de Segona Categoria.
La companyia de l'exímia Marga..
rida Xirgu interpretarà, en r epreNo deixeu de veure LA RISA per sentació única, «La dama boban, de
Lope de Vega, de la qual obra fa
una creació tan acabada.
Emili Vendrell i altra prestigioSECCIO c!Bn. (ACTORS Al\IATEURS sos artistes, q ue oportunament s'anunciaran.
també prendran part en
I ACTRIUS PROFESSIONALS)
Primer premi. - Secció <1e teatre el festivaL
de l'«Ateneu d'Esparreguera». Dirigida per Hermenegild Ventura 1 ReyJ
nés. Copa de ia «F. C. S. T. A.». Títol
La Companyia Catalana de Dmma
de Primera Categoria 1 250 pessetes. 1 Comèdia d'Enric Lluelles 1 EnrtqueSegon premi. - «Quadre Escènic ta Torres
celebrnrà avui dijous a
J oventut», de Prat de Llobregat. Diles deu de la vetlla la Primera
rigit per E steve Forgas i Codina. Cosió a B arcelona, representant el dra.pa «F. C. S . T. A.» Títol de Primera
ma en tres acte3 «Cors de dona», de
Categoria 1 200 pessetes.
Santiago Rossinyol.
Tercer premi - «Quadre lirlc-draEn la Segona Sessió, la qual tindrà
màtic del Casino L'Aliança del Po- lloc el Vinent
dia 19 de desembre
ble NoU», de Barcelona (Poble Nou>.
l'esmentada formació catalana estre:
Copa «F. c. S. T. A.J Títol de Prinarà «Els marxants de glòria» de
mera Categoria..
Pagnol, tmducció catalana de MoQuart premi. - «Companyia de Colins 1 Rodelles.
mèdies Art GenuiJ, de la «Penya
FoXJ, de Barcelona (Sant Andreu).
Premi Publicació «El Nostre Teatre».
Títol de Segona Categoria.
Cinquè premi.-cCompanyla Amics
del Teatre», de Manlleu. Premi LliAvui, a dos quarts de deu del vesbreria «Arxiu Millà». Títol de Segona
pre, la Germanor Catalana 1 RepuCategoria..
blicana representarà a l'Ateneu Republicà d e Gràcia <Montmany, 36> el
SECCIO IICH. (HOMES SOLS)
Primer prtml - «Companyia Sala. grandió3 drama de Santiago RossiCabanyes», de Mataró. Representada nyol «El místic». També es posarà en
per Manuel Planes 1 Pou. Copa «F. C. escena la comèd!ia en un acte «Un
s. T. A.» Títol de Primera. Categoria. bon debut».
El festival serà pro·beneficèncla 1
i 150 pessetes.
Segon prunl. - «Recés Montserra- és de creure que pel prestigi del grup
t!», de Barcelona. Dirigit per Domè- escènic que actuarà, l'acte es veurà
nec Roig 1 Domènech. Medalla d'ar- molt concorregut.
gent de la «F. C. B. T . A.» Títol de
PELS ESCENARIS
Primera Categoria i 100 pessetes.
Terctor premi - «Centre Social de
GRAN PRICE. - AvUi, a. la tarSanta Madrona». Dirigit per Conrad d a, tindrà lloc al
Gran Price el
Casadella. Medalla. de la «F. C. S. segon festival infantU patrocinat per
T. A.J 1 titol de Primera Categoria. la. Casa Nélia, en el qual prendran
Quart premi. - «Casal Catòlic de part notables atraccions, entre elles
Sant AndreU», de Barcelona (Sant una gran funció de putxinellls, els
Andreu). Dirigit per Isidre Aloy 1 famosos pallassos Graciant 1 el ceGrau. Medalla de la «F. C. B. T . A.» lebrat malabarista excèntric Freky.
Com de costum, tots els infants
1 titol de Primera Categoria.
seran obsequiats amb paquets de
El «IV Concurs de Teatre Catal~ xocolata i galetes Nélia, la qual cosa
Amateun ha constituït, en tots els fa creure que la malnada no b1
seus aspectes, un gran èxit,
mancarà.

CARME DIAZ

AVUI AL TEATRE STUDIUM
Ses·

A L'ATENEU REPUBLICA

DE GRACIA

6J

Mapy CORTES
'l'eteseta MORENO
lsabelcta NAJERA
~va ROY
TRIO ZICANI
SPASSOWI
SANlP!oHI:
U: ON
ALARES

'

Vlli~ fO,

per P. Hertop, Su.'ibcb, Casas.
Cebrià . - Nit. a les 10"15 : 1, L'N.' \
M.~'òl'H,\ ~::· EL llO:SOR. - 2, Dt•N.'I. tT.A.'\CISQ(JIT.\., pels &eUB mlllors 1ntèrprcta Enuli \"endrell,
Gloria ,\lcaraz, MatUde Martio. Dlvendre.: Formid.'l.blcs cartens.

FE MINÀ'

TEATR E

GRAN TEATRE DEL LICEU

Pnncioals mt.erorets DIVOS DE
L'ART
ANDALUS .
Estrellita
Cascro, Nino de Utrera,
Pena
([111). Nino Sabu:as M6s de 200
reprnentacions, el m1llor "1 m és
complet ConJunt Artlst1c.
LA
BUl."ACA M6::ò CASA, 4 ptes. CIRCULARS A 2 Pteó. GENERAL 1 pta.

CINEMES

EMPRESA

CAPIT OL

CAP ITO L:
Avw. c;e-"'!IO wnttnua de 4 a
12'W: A.NGl.oi.l.l'tA U .U. üOl>.úR Oh
UN BRlGAtU.t:R, directa en espanyol. per Ro&!ta 01&2, LA NOViA
St:CR.I>.I.A, per Barbam Stanwlclt 1
Warrca Wlll1am.
E .11. C E L 8 I O R:
Avw set»IO couuuua. de 4 a
12-au: NUt:>rRA HhiiTA, en eapanyol
ver l:>lllC1e1 Temple;
CHAKLII;. CHAN EN ECIPTO,
per Warner Oland; BOLAS DE
PAPEL per Tim Mac Coy 1 Dl·
BUIXOS.
C O M TAL:
AVUI, sesslo cont mua de 3 "45
a 1:.1"30: LA NOVIA DE FRAN•
KEN:STEIN, co ebl)t<OfOl. pe¡ t>OC18 Kar1011; UN .. AR UE Ul:ll;.t;.
TIV~S , ¡.¡er lllCLOr Mac Lang1eD
1 .t.amun:1
Lowe;
UN TIPO
Fkc:.l.iO , per James Ounn 1 Dl·
DUIXOS
W AL K Y RI A:
Avui. sesblO cvntmua de 4 a
12·;.~u; LA
NOVIA DE FRAN·
Ktorcl>TciN , eu t;<>¡J..nyol, per bou., ~.lrloU; El ULYI MO MILLO·
NARIO. un uun ae Kans l:lalr;
hU ME MATI:S, prO<Iucció espanyola per M.a¡¡y Cort.es 1 Plerre
Clarel 1 DIBUIXOS.
A L I A N C A

(P, N.):

A 'UI, <UJoua. &e81o ae 3'30 a
12".10. l'it;f.::>J.RA HlJI'CA, en e~pa
nyol, per Shlrley Temple; &...,r.'ftGOS J!'iTIMOS, per l:.dmund Lowe 1 Jack Holt; EI. ULTl:tlO MlLLOSARIO, un lUm de René
Clalre; NO:rtCLUU FOX.
O D E O N

(S. A.):

Avui, 1886ló de 3"30 a 12: NlDO
DE AGUILAS, en espo.nyol, per
Wallace Beery; UN TlPO nu;sCO, per ,Jamee Dunn; CARN.\VAL DE LA VIDA, per Jimmy
Duran;e.

FANTASIO

METROPOL

AvUi, tarda a les 4 . Nlt, a
les 10. Gran é:r.lt de Martha E&·
serth eo la ¡ran producció CAS·
TA DIVA amb Ph1l1pp Holmes •
PreWI. tai-da: Preferéncla. :.! ptes.
Especial. 1 pta. NI~: Preferència
2 '50 Especial. 1'50.
DemA, olt. estrena: LA REINA.
DEL BARRIO, per Jane W1thers.

Llurta. U6. h ltton 81227

COLISEUM
Avui tardi\, a les 4. Nit, a les
10: PARAMOUNT GRAFIC:
PARAMuurn NEWS Num.
13
(Revista), 1
EDDIE CANTOR en

EL CHICO MILLONARIO
(FUm d'Artlstel Aseoclata)

CINEMA CATALUNYA
-

Fonr del Cinema Nacional

-- -

-

-

AVUI, contlllua 4 tarda a 12'30.
Tnomr dertoll.lu del tUm nnc1o-

nal:

El octavo mandamiento
per l ina Ynros, Ramon de Sent·
menat araument de F. Carca·
Ilo. alltor de cSor Anc,hc:u.Hores de proJecclO. 4'10, 6"15, 8"15
1 10 45. A més: EN EL PAlS DE
LAS t"l&sl'.U. (dlbutxua eu colora).
LA CHICA DEL PA.RAISO (BOlament 10 nlt). - NOTA: Darrera
volta del pro¡rama, a lce deu.

CINEMA

l:>e>oilO C(JDtlDUa l:)eleol; l.INA ~~
l:>t:!A: NOTICIARIS DOCUMEN·
fAUl VIATGES etc

La tela de araña
l)er William Powell I Mirna Loy
PREU ONIC, 1'60 ptea.

ANUNCIEU A

LA HUMANITAT

S A V OY
Passeig de Gràc1a, 86. Tel. 76988
Noticiaris Fox • Mov~etone I France Actualites. DAltttt.tt~ .l.Nl'üR.MAULUt~::; UE LA tiU.t.ttRA ll"AL0-ET!OP; EL DANUHIO AZUL,
per Orquestra 1 Cors de l'Opera
de VIena; BOSQUES DE VtioNA,
dlbua. en co.ors de M O M.;
LA RAPSODIA HUNCARA, OrQuestra Rode. EXlT DEL FILM
LA ETERNA VIENA
un meravellO. reportatge de In.
ter1Um. Demaneu ln1orm88 del
Concurs Savoy.

PATHE

PALACE

AVUI, continua ' tarda t. 12'30:
HIJlTA (!òhltleJ Ttmpie, en e&panyol, 4 1 8"20), EL DELATOR ( Victor l'dac l.a&kn, ~ 1
9"20); LA TELA DE AlliU A (W11Uam PoweU 1 :Myrna Loy, en ea~"t;E::.TR..l.

PaDíOl, 6"35 1 10"60),

Demà, divendres, estrena ""'
BLE PROGRAMA DE LA RiAr':'!'
EL BILLETE PREMIAD()·-.
per Leo Carrillo I Loise Fa1
11 da
1 Laurel • Hardy en LA Es~
PEADA VIDA DE OLIVER!O y11 O.
Produccions M.-Goldwyn.~ lfl

1er.

TELONS CURTS

I

11

TIVOLI-....

UN AUTOR QUE IMPOSSIBILITA EL TREBALL
DELS ARTISTES EN ATUR
Avul, diJous. Tanta, de •
FORÇO S
(Sea&ló continua).
' l
LA BARONESA CSII\:Os I
Ahir ajirmdvem en aquesta matel.xa secció que el teatre és un mal neROSARIO LA CORTIJERA
goe! per les exagerades pretenctons
SOROLLOS EXlT
ck tots els elements que ht InterveNit, a le1 deu: Ela Arttste. ~~
nen t de maner a especial per l'eleciati preeenten
ment autor _! quaz exigef:l:, primer,
tants per cent, crescudes tarifes, etc.
Doncs, bé; com que nosaltres no
e ntumem a llençar acusacions se~
~e que aquestes es puguin comprovar,
creiem de gran oportunitat el transcriure diversos fragments d'una lletra del mestre Sorazabal adreçada
a un amic seu el qual lt demanava
permf8 per a explotar(?) «La del
manojo de rosas» per terres de
AVUI, d.ljou., tarda: GAONA
talun]la. Act va:
ALBERDI contra G~ •
TEODORO. - Nlt: ARGARATI •
cQuertdo amigo: r ecibo una carta
IBARLUCEA contra ABTIG.U,:
ck Simon en la que me pide una reRAGA. • ARRIOLA.
baja de la tarifa que paga «La del
manojo de rosasJ, para una toumée
que proyecta 11 me dice me dirija a
Vd. para contestar le. Dfce que hav
empresas que no quieren pagar esa
Avui, diJous, tarda, a lea 4: Part!~
tarifa. ¿Pero, st no hali un estreno
a cistella: AZCUE-NAVAR!'Un'!
ck los últimos que pague menos?
II contra ROMAN.CHTO. ERDQ
Todas las obras estrenada& pagan
ZA. - Nit, a lea 10'15: Partit i
pala: QUINTANA rv - CHIQ. Q¿.
tanta J1 mds que <<La del manojo de
LLARTA contra lZAGUIRRE 1 •
rosa&», 'V esto que no han tenido el
UNAMUNO, Detalla per carteu.,.
éxito rotunda que tiene esta obra. Mt
contestación a las empresas que no
quieren hacer la obra por parecerles
l a tarifa demasiado cara, es, prohl.bírles la obra/ Que hagan lo que les
plazca que en el r epertorto lfrlco hav
much.as obras que pagan poco dtneroJ.
Fins aquí el mestre Sorozabal. Ara
nosaltres ht afegirem quelcom més BARCELONA. - Tarda 1 olt• et.
int._. ·essant.
rtsa».
·
eLa del manojo de rosa&J paga per COMi~.,. - Tarda: üfanos arriba». Nil:
cMuJerea da tuego•.
drets d. representació a Barcelona el ESPANYOL. - Tarda: cLo Que
110
deu pt cent br..d, malgrat tenir notorna» 1 «L'ambient.. Nlt: cOoa
conferencia• 1 «L'ambient».
més dos acte~. i per cada representa..
LICEU - Avui, a les 9: «Aida..
ció tora de la capital, paga dues-ce~ NOVETATS. - Tarda:
«Ona vegada
tes cinquanta pessetes.
era un pastor». Nit: cAmàlla, Am&.
lla
1
Emilla:t.
Una cosa és que el mestre Soroza- NOU. - Tarda:
•Los faroles•. IL&
bal tingut pressa per a fer-se ric t,
canclón del olvldo» 1 cMollnoa de
vlento•.
Nit:
cOna
mancha en el
l'altre, que impossibilttt la formació
honou 1 c.Ooña .Franclsquita•.
de compan'Vtes, puix que amb tals e- PRll'I<Jlt'AL
PALACE. - Tarda I ni~;
cBodas de San¡,¡re:t.
xigènde1 no és possible que ntngú
vulgui arriscar-se a organitzar cap POLIORAMA. - Tarda. 1 olt: cSolal•.
ROMEA. - Tarda: tCana!Uta mlot.
tournée tt base de «La del manojo r'e
Nlt: «Un beb6 de Parts».
rosas1.
. Cal que els cantan;s, actors t múCINEMES
SICS en vaga, tingu. : ben present
l'ambictosa actitud del mestre Soro- AMERICA. - •El brindis de la muerte•, •Una dama sln Igual• 1 cSra.
zabal, que els priva d'exercir la seva
casada neceslta marido•
professtó t per tant, guan]lar-se bé o ARENES. - cA.hora y stempre•, tBI
malament la t ida.
incomprendldo• 1 cSucedló en
Nueva York•.
ACTUALl'rAï::.. - Revistes, reportat¡¡ee
d ·actualltat, dibUixos.
ARNAU. - cAbora y slempre:t, cEl \-ela
plntado:t.
ASTORIA. - cEl rayo de plata:t, cAnlia
la pellrroJa:t .
AVINGUDA. - cEl delator1 1 cBarcarola:t.
Tal com ja ha estat anunciat, el BARCELONA. - cLuterla del e.mon, •El
tlgre:t 1 cJiuete G.el desl;>rtO~.
«Teatre Universitari de Catalunya»
inaugurarà la seva actuació amb la BOHEME. - ~[J :l••veno m"ndamlento:t
I cEl velo plntado:t.
presentació de la «Nit dotzena o Nit BOSC.
- cTela de araAa:t 1 eLa gene•
de Reis», de William Shakespeare,
rallta:t.
tradUÏda al català per la senyoreta BOHEMIA. - cEl dia que me Quleras», «Ml vida ent era».
Carme Monturial 1 Puig. Aquesta
sessió tindrà lloc el dissabte vinent, BROAUWAY. - cAbora. y slempre1, clll
velo plntado:t.
dla 7 de desembre, a dos quarts de CAPITOL.
-eLa novia secretu, cAn·
deu de la nit, al teatre- Studium.
gellna o el honor de un Drlgüdlcn,
L'obra ha estat supervisada pel CATALUNYA. - cEl octavo manda•
doctor Joan Mascaró, de la Univermlento:t.
sitat de Barcelona. En la. sessió b1 CENTRIC. - cBolero:t, cAmor y cuartlllas• 1 cEspias en acc!ón•.
collaboraran elements de l'Escola MuCOLJ.o.,UM. - c.ta cbico IDU!uuu.rio:t.
nicipal de Música.
- eLa novia de .Fran.keWI·
Per Invitacions es prega d'adreçar- COMTAL.
telo,., cUn par de detectives• 1 cOD
se al «Teatre Universitari de Catalutlpo tresco:t.
nya» o al local de l'Studlum (Bai- DIANA. - cCuesta abajo», cEttopiat
lén, 72).
1 cSlempre en m1 corazón•.
ENTENC.A «Charlle Chan en Pa.
ris», cRe!uglo» 1 cBaJo pres!ón•.
ESPLAl. - cbta. Juana de Areu•. •VIolC
llnes de Hungr!a:t 1 cCuando el dlablo

---

El Conde de Montecristo

VARIETATS
Frontó

ca-

-

FRONTO NOVETATS

ESPECTACLES PER

A AVUI

TEATRES

I

Teatre Universitari
de Catalunya

eentre

Repu bl. à deI pobl et

asoma1.
El Vinent dissabte, dia 7, a les EXCELSIOR. - cNueetra hljlta:t, cCbar·
deu de la nit, el quadre escènic de
Ue Cban en Eglpto:t 1 cBola.a de pa•
peb.
l'entitat representarà el drama en
FANTASIO.
- cCaata Dlva:t.
tres actes «El Cor del Poble», d'Ignasi Iglésies, sota la direcció d 'An- FLORIDA. - cAbora y slempret 1 ell
velo plntado:t.
selm Noguerales.
PEMINA. - cEncadenada:t.
FOC NOU. - cEl Paraiso recobradot,
cHombres olvldados» 1 cQue ~lo
màs ¡rande».
GOYA.- «Barcarola», cPapà bobemio» I cEl origen del hombre 7 de
1
y alempre., cSucedló en
Nueva York:t.
KURSAAL. - cCbarlle Cban en Eglptot,
I::.L v u o> ,'"' I..INI::.IIIA
cNue..tra hlJita:t 1 cBarcarolaJO.
EL VOSTRE PROGRAMA
LAIE'I'ANA. - «Sra. casada nece&l~
Avda Mistral - Cal•brla.
marido• 1 eLa vida en broma». •
MARINA. - cEl nombre que volvlu
por su cabeza•, cMademolselle DocTARDA, SESSIO INPANTIL. Re·
ton 1 cQue calam1dad».
.
vista. 4 peHieulea còmiques:
MAJESTIC. - cVlolmes de B.un¡rtat,
cJua.na de Arco• 1 «Adorable•.
:MARlt'.L.oAJ-10. - cStraa.lvartuaJO.
per Shirley Temple - Gar,. Cooper
METROPOL. - cAlta escuela:t 1 eLa tela
de arafta:t.
MISTRAL. - cEl horror de la guerra•.
Greta Garbo, W. Oland, H. &larcAbora y alempre:t 1 cm velo pi.D·
shall, G. Brent. - NIT: EL HORtado:t.
ROR DE LA GUERRA (8':!0);
MONUMENTAL. - cAsegure a. su mu·
ADORA Y SID1PRE (9'45) ; EL
Jer:t, cUn& dama sln Igual» I •Ol
VELO PINTADO (11 '20).
presento a m1 esposa».
MUl'IU!Al... - cliom bres oivldadost, c!l
parafso recobrado».
NURIA. - eSta. Juana de Arcot, cVIo·
lloes de Hungria» 1 cVampJreS&I

~ I mu!~ .! ~~ora
l!!Jjj~[~

I

AHORA Y SIEMPRE
EL VELO PINTADO

LlegiU LA HUMA NI TAT

1935•.

URQUINAONA
Avui, tarda, a lea 4 1 olt, a
lea 10. Un êx.lt deflnltlu del
tllm de Kin& Vldor:

NOCHE NUPCIAL
per Cary Cooper I Ann Sten

Llegiu LA HUMANI T A 1

ANUNCIEU A

CINEMA PAR I S
LA HUMANITAT TeL
Avda. Ptal. Angel ll-U
14:>44

MARYLAND
Pl. Urqu1naona, 6. Telèfon 21968

El local dels arans pro&rame•

PUB LI

Avui. tarda, a le. 4. Nlt, a
les 10:
ALTA ESCUELA
per Rudolf Forster:

AVUI, darrer dt. d;---

ENCADENADA

Sessió continua. Tarda, 3'30,

6'30 1 7' 16. Nn, a les 10:

CONCIERTO DE LA BANDA
(DibUl:r.os de Walt Disney)
NOTICIARIO FRANCE
ACTUALITES

STRADIVARIUS
per Gustav Froelich

Syblfle
Sohmitz
Butaca, tarda l ol~: 2'50. A la.
7'15. 1'25 otu. Impostos inCIOIOI.

SE.UPRE EL PROGRAMA MES

ATRACTIU
Tarda, 4'30. Nit, 9'45:
EL Di:RECHO A LA FELICIDAO.
6 Ml NUl US DE ESQUI (espor·
tiva): TALLER DE REPAFIAGIONES (dibUIXOS) : Wall ace Beery
en el tonruaable IIJm M. O M..
NIDO DE ACUILAS (versiO anglCli& - D1umens e. mati!'!.IJ. a
111 10'30 - DE::>I."ArX Ot; UV\.iAL1TATS NUME.RADE.b PER A LA
SESSlO DE D!UME.N"GE, TARDA.
A LES 6. - Dilluns VInent: Fre·
denc March • Ann S len n eu VIVAMOS DE NUEVO - Henry Carat en la. dlvenida opereta: LOS
OIOSES SE DIVIERTEN.

PEDRO. - cEl fantasma del Conven·
toJ 1 cEl crimen del VanltléSJ.
PARli:!. - cr¡lao ae nguuas. 1 ell dere•
ebo de la fellcldad• .
PATHE PALACE. - cNuestra llljltBI
eLa tela de arafia:t 1 cEl delatort•
PRINCIPAL. - cCuaudo el dlablo ~
mat, e l'urando ~:t I cEl secreto
una vidu.
PUBLI CINEMA. - Curiositats, dOCU·

R~r;:.' re~!r~~~~':'· eTil ~

n\a mla».
SAVOY. -Curiositats, reportage5, actWI"
s~~t. cir#'~~~ ~~~tats, dlbw·
xos, culturals 1 cBarca.rola:t.
SMART. - cAlta eacuela•, cStn!onl•
del amou.
SPLENDID «Hombres olvidad~~~
eLa loteria del amor:t 1 cPor el ocamino•.
Qllt
TALlA - «.Hombrea olvldados•. 1 del
tlo mAs grande• 1 cEl terror
Hampu.
r•
TRIOMl-. - cMademolselle ooc;oqué
cQue calamldad• 1 cEl hombre
volvlò por su cabeza•.
Nit:
TIVOLI. - cRosarlo Ja corttjeraJ.
«.El conde de Montecrtsto». VJoU·
TB'l'UAN. - cConuce a tu h tJot . e lJI•
oea de Hungrla» 1 cEl velo P
tadoJ.
URQu.o..NAONA. - •Nocbe nupclal~ 1 ,
VERDI - «.Haciendo de las s eS'·
cLuls!ann• 1 eLa hermana~~~. 41 ,
VOWA. - cEl eecreto a la t ~oa•·
cAlta escuela• I eLa tela de
or
wALKYRL'\. - eLa novia de Frankt
telnt, cEl últlmo m!llon..arto•~ ~
XILE. cEl velo plntadoo, cri~ cJ(~
hlJlta•. cEl àngel del arroro•
me mateat.

Tots els republicans llegeixen cada dia lA H_UMANITAT

-la humanitat
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El que vol el poble El «catalanisme»
la Lll'ga
f el que no t>0Ze1~ donar-li, és, segons La Llbertad:

de /

Els corbs

f:~us acl unes paraules que haurien d'avergonvir un home at el
qui les lla escrites /OS capaç d'avergonyiT-se. La ploma de z·e:csemtrwr fsta Manuel Brunet, ploma
d'una vilesa que no cal descobrir,
es llança com un corb damunt el
record sagTat de Layret. ¡ escriu
des del diari dels trenta anys ..:e
catalanisme (f) que mat no ha estat, m.algrat el titol, la t.~u de catalunva:

JUGANT AMB lES ESTAOISTIQUES

J

L'AFER DELS METGES
HIDROlEGS DE CATAlUNYA

000 obr er s par ats deI
3
' ?I
menys 0 62•5o o de mes

El «.ButlleU Oficial de la G eneralltat de Catalunya», publicà dies
enrera el veredicte del Concurs con«La coalició radical-<:edista conlrà.exigenc1as a las que es preciso dar
"""u " ot 'lU88D RIPmo
I vocat amb motiu de la destitució
.s·6U Qt.. la cara sin tregua. ni aplazamientos. ria a l'Estatut - ta campa¡{ya ant1• •ro;olun• un me•
en bloc 1 sense formació d'expedient
f ora uro l rtm.,•118
E.-- una sltuación de tntensidad y ner- ·estatutària. va. ésser un dels tòpiC',S
10 '61! •
• ni aHegació de motius, de quaranta.a• •
viOSldad poca s veces alcanza.das en electorals de les dretes espanyoles en
Ao1e''"1 t.t»••ua • Portuaa•
tres metges nomenats antenorment
un tr1m"'"
ht vida pollt1ca espaüola, al extremo les eleccions d'ara fa dos anvs _
, ,._ •
11
' " ' n oal•o• un trlmealrt 'll' Fa poc temps qae els organismes Doncs bé; nosaltres que som des- en un concurs perfectament legal.
de que ee na suspendido toda la lab')r va aprofitar-se d'aquella perto~b~r!ó
governamt!ntals de Madrid vareu ta- contlats de mena 1 no ens fiem del previst per la Uel Catalana d'Ai!!"'--- -----'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! legtsiatlva - vamos al dectr - del per rescatar un servei la reconquista
cllltar l'estadistica. dels obrers en que dlaen els actuals wlonitzadors gues Minero-Medicinals 1 Pures de
Parlamento, mientras la CoiJUSión m- del qual entrava. en el seu programa
La literatura que s'ba produYt amb atur forçós que lli havia a Espa- que manen Catalun¡a des de Ma- Regtm.
ve.stigadora del «atfaue» de la Gui- de govern. Ara, per convenléncies
Presentat per vint-i-quatre metr.ea actüa Y prepara su dictamPn. La 1partidistes, s'bana anunciat oficu-.1- motiu d'aquesta commemoració ens nya a les darreries de setembre pas- dnd, bem procurat estudiar l'atur
incompatibllidad aparente de ambos ment que el servei sena. restituït e1 presenta Francesc Layret ;..om un sat; aquestes són les da.-rert'S dades forçós a base de les estadístiques ges perJudlcnls 1 admés pel més alt
trabajos, ¿o. qu6 mo~lvos obea.:ce? 1òla 1 de desembre, 1 d'aquest anunci mestre de ciutadanla., com un pac1- conegudes. Doncs bê, segons elles la otlclt\Js de l'Oficina lnternac!onal Tribunal de Catalunya el correspo¿No pucden substanctarse paratPia- 1els collaboradors cntalans del govern flcador. Heus aci un aspectt- nou. d'a- xUra global d'obrers parats tlJ ote-1 del Treball, de Ginebra. I ens sem- uent r ecurs dc cassació, sols ens
mente Ja labor legtslauva Y las ~e- han mirat de treure'n tot el suc una- quest pobre mort, un aspecte que fms rPix grans diferències amL dades an- bla que l'hem encertada ja quP ba- queda esperar que aquest tnbunal
nunc1as sobre A!rtco. Occidental? tim gmable. El compromis d'aquesta res- ara no havia estat explotat ni !>t'IS ter!ors, 1 úlenys amb e! nombro:: d 'o- 1sant-nos amb les dades de l'organis- dlgui en dia oportú l'última papallatlvos, con la sincendad Y In no- tituc1ó justificava el sacr11ict d'aju- seus admiradors. Ens trobem davan'tl brers parats que n.t havia el mateiX 1 me glnebrl, pel que a l'any 1934 es rauta.
Entre tant, al marge de la ressobleza que se deben al pals, debe lla- plr-se o. una He1 que no s'han caMat d'un Layret mèdit. Conmxlem un mes de l'any pa.s.~at. Publiquem a refereix, hem trobat el resultat selucló final que la superior aut.<mtat
güent:
1 blarse clara Y de~lr rotundamente que de titllar d'anticonstitucional. PPrò a Layret combatiu, Uder i errunencla continuació les dades esmentades:
leg1t1ma doni o. aquest deplorable
dels &nàlcats rojos però no coesa lncompa.tlbihdad nace de una !'s- l'hora de compllr el pacte el reprcSf>n-1
a ter, ens permetrem algunes acoObrers en atur forçós
Obrers en f< tur forçós
pera: de las consecuenclas que pue- tant més autor1tzat de la Ceda al ml- ~~iem el Layret pacit;cador. Jo no
tacions que tard o d'hora nan d'ésdt• tener el dictamen de la ComiSlón msteri proposà. tals restncc10ns que dic res: faig constar nomes que es1935 D!l. ser recollides pels OJl!arusiDilS que
1934
Dll.
1935
1934
davant de la deslleialtat que In pre- tem en el punt just de veure canvtar
investigadora.
- - - - - - - - - tenen el deure d'esw· a l'aguait
- -- --- --Sln tregua Y sin aplazamientos de- tensió slgn1fica.va, el diumenge passat de significació un personalge de la
415.921 449.820 +33.899 de la defensa del prestigi de la clas- No sé per què s'ha de parlar tant be esclart>cerse ese fondo obscura del aJ vespre ei senyor Rahola havia pre- nostra històna local. ¿Aquest canvi Total ......... 457.509 44,¡ 820 -7.689 Total
240.910 269.593 + 28.683 se me<Uca.
l'atracaments, sl el diari no ho porta. ambiente politico actual. No es posi- sentat la dlrruSSló, d'acord amb PI cap és fruit d'una. revwó, d'un estudi que Parcial ...... 265.000 269.593 +4.593 Parcial
No . volem fer esment del fet que
--- --- --- --- ---·
ble continuar por el camino tortuosa. del seu part!t. El senyor Rahola, pero, hagi perDies de rectlflcar? Sl aquest
722.509 719.413 -3.096 T. general .. 656.8:H 719.413 + 62.582 després de repetides dilaCJons 1 prorNi tampoco confiar en resoluc!on..s continua al ministeri., i diumenge 1\i estudi eXISteix, és inèdit. ¿Ens tro- T. general
(De «La Publicitat»)
rogues de terminis per a presentar
tnesperadas. Ray que despejar d;!Cidi- mati la cGaceta» publicava. el dtcret bem, doncs, en e1 punt just de l'apaLa diferència és remarcable. Men- l.t~.>WlnCies sol:licJtam. la mclus1o al
De manera qua, segons les estadisdamcnte todas las incó;::nitas. Sobre qt1e fixa com ha d'ésser entès el re- rició d'un mite?»
ttques que s'han fet públiques, el tre les dades de Madrid ens donen concurs d'aquells que s'haV1en r~
toda, ela incógnitn del dia slgulente», traspàs dels serveis de carreteres, semes de set.embre d'en,ul!.ny h1 havia una dlsmlnucló de 3.096 obrem pa- trassat, s•nagi fet unll classitlcaclc)
que es la que màs pu.ede }X'rjudicar gons el qual totes les qüestions adrn1lnistratives que es produiran en aques- els projectes al ministre de lr. Ouer- 3.096 obrers en atur forçós menys rats, a base de lliS dades de Ginebra d'apreciacions purament personals 1
los destinos de la Republlca.»
0
no, segons el que el mes de setembre de l'any pas- ens trobem quo hi ha un augment afectives. Els doctors serra, Heilldo
• t:\ matèria. seran decidides en darrera. ra, que els aprovarà
instància pel mirustre del ram. De seu criteri. ¿Què n'ha. queda~. àOncs, sat. No creiem que aquestes dades de més de 62.000. ¿Quina és la ve- i cardenal Navarro a desgrat de
1
1ndicac10ns preciSC8 tetes pel smfet, doncs, Ja iniciativa de la Genera- del servm estatutari? El lector lmpar- slg-Jtn capaces de satisfer ningú per rltat?
litat en aquests serveis serà més U- ci.al es donarà la resposta, 1 estem P J t>xigent que sigui; una dlsmtnu- 1 Creiem que, de moment, no calen dicat de Metges de Catalunya, nan
que veu Ei Liberal és aquesta:
«¡Casas Viejas! ¡Casas VlC'j.tsl, se m.itada que la de les Diputacions ca- segurs que comcidirà amb la nostrli, ctó de 3.000 parats sobre un total · més comentar1s. Tan en un cas com portat end~vant la llur lema 1 nan
talanes d'abans de la Repllbllca. I al ~e ens podem estalviar d'escriure- de mes de 700.000 ja ..:s per sl sol la. Pn l'altre la veritat és 1:.. mateixa: fallat. Volem dir que han decidit.
gritaba entonces.
demostració mes formldablt que les les dretes que varen fer uru cam- Mes ben dit, han proposat.
1 ¡Con cuànta razón se podràn gn- costat d'això caldrà sempre sotmetre la.»
• •• : ••
dretes no han ni resolt. ni pràctica.- panya electoral prometent treball al 1 Les normes establenes pel senyor
tar llhora otras casas!
ment dlsmlnuYt, el prohlema de l'a- poble 1 portant com " bander'! la so- Ple 1 Pon 1 pel senyor doctor Huguet
se podràn gritar y sc gritar nn,
4ESPE RANDO LA NO CHE BUENA
tur forçós, l, el qt.e és oltjor. que no lucló de l'atur torçó.;, fa dos anys eren que el veredicte deftn1t!u na:
porque no habrà quien pueda evl- '
¡ Y que los hay blen <<cebaOSll l
tenen encara una orientació fixa so- que són al Oover&.~ I la realitat crua via d'est~r d'acord amb la proPosta.
tarlo.
bre la manera de combatre'!, ni ban és que el problema s'ha agreujat in- ¡ Bona 0 dolenta la proposta tenia
¡Pues esto es la r esponsabll!ònd po..
(De «La Libertad»)
fc·t res que doni una mica d'espe- , tensament, com 11o'll pot compro- un aval. L'aval técnlc d'un 'funCio, •
litica!
rança sobre una propera reducció var llrreu sense consultar cap esta-I nari el doctor Serra president en
Pucde no tener figura de delito;
' del formidable contingent de parats. dlstlca; Sota el l'iennl dretlsta cada repr~sentacló del se~yor Conseller;
pera no lc hace ninguna falta. Es
I P~rò és que nosaltres tenim aval dia se.lentetx més el ritme ~el el doctor Bellldo, de l'Acadénua de
una responsa bUidad que se tmpone
1 motu;.s més que justtflca.ts per creu- treball, cada dia són més les lndus- Medlcma de Barcelona 1 el doctor
fatalment.c, una. responsabllldad tanre que les dretes que fa un b!t>nnl tries -:¡ue pleguen, I cada dia són Cardneal' Navarro, en ~epresentacló
tomàs grave cunnto màs reSist-e a su
desgovernen Espanya comencen a més les llars proletàries que veuen de l'«Associacló de Propietaris de
efecti.vidad. En r~glmen democràtlco,
jugar amb les estadlstlques. Hom ja acostar-se l'hh•em sense .saber què Ba.ineans».
es leve, porqu.e encuentra expedito el
El diputat Mnrian Rubió i Tudurl lC" amb l'ajut suprem, 1 no és fàcil sap que no bl ba res més rigid. però menjaran, ni ctmb què s abrigaran. 1 Abans de fer...se pública ta resocamino para su cumplimiento. ~n réAmb la misèria del pobltl treballa- luCió, a la. Facultat de Medlclna.
glmen autocràtic<> es grave. porque ha donat una lnteressant conlerèn- oue en N moment actual el Presl- quan es vol més elàstic . que les ~stalos goberuantes responsables ¡0 des- c 18 a l'Ateneu Republicà de Gràcia. dent de la RP.públlca. estigui dlspo· dístiques. A base de nurneros s ban dor és arriscat jugar. Les estadisti- eren coneguts els noms proposats
deñan, y as!, entre ollmplcos desde- sobre el moment polltic actual. La. -at a donar ajut a cap aventura d'a- arribat a fer veritables fUigranes <f.lC'l de l'atur forçós representen la 1 les referències eren tan encertades,
I - en aiXò les dretes són uns trum- 1 misèria del poble, 1 no n'ht ha prou que la llista go.trebC és calcada amb
nes, sentados en las bayonetas, hun- sala d'acu;s de . l'entitat era plena ~t. esta mtna.
la que de boca. en boca es rumo~t~~ladt~?~~~~t. q~~~J~uf.mb A Catah.:nya s'està fent un assaig tos-, fins a l'ext~em que s'ba11 ar-I de saber-les manejar.
den los regimenes.
rejava. per cliniques 1 quiròians.
i R
El senyor Rubió va explicar 1es dictatorial oue ha de fracassar for- ribat e. demostrar, amb 1~ mateixes
Dictnmlne pronto la nueva Comi0·
Dóna, però, una casualltat molt
·
çosamen~. En lloc d'estunular ~IS dades, coses completamen. oposades. I
sión de lo:o 21. Ajuste su dictamen al cf•.uses de ia crisi que s'apropa,
comentada i que es diu que donarà
aspecto pol!tioo de Ja cuestló'1, ya que fermt-les a la constitució tntrlnseca S.l. lbeis dictatorlallstes els na de e«EN RESUM I DAS CUENTAS
molt de joc. Han estat trasbalsats
-1 Aqui estamos entre caballeros, 1 no tiene jurlsdicción para otra rosa; dP.! bloc que dóna suport ai govern, de- r~edar. Comparant la situació actual
dos noms. El segon 1 el tercer de
NOTES MUNDIALS
proponga o no la censura, según crea n•ostra.nt els punts d'antagonisme en- 1 a Catalunya amb la dels temps rle
.aro la capa no parecell>
la terna de Caldes de MontbUi eren
que debe hacer; pero hàgaio pronto, tre la Ceda. agraris, radicals, Lliga Pr1mo de fUvt>ra, posà de relleu quo
atri buits als doctors Flguls l Clrera
no entre en expedientes dUatorios. I melquiadistes, 1 la posició person:l- l'tmlca 1'\lferéncla sensible. es que
<De «El Liberal»)
Voltà (germanet del cap de la Ceda
Lilga estava contra '1\
Con ellos no se remediari(l nada y re- lisslma del senyor Chapaprlela. No o..e&hores la
a Catalunya), respectivament. «El
úOstant - digué -els manté junts d•ttadura 1 avUI està am~ els dictasultarla agravndo toda.
Oficial» contere1x el segon
«Butilet1
Es. en f!n de cuentas, cosa yn juz- la por, perquè sl a tots els països clc.rs. Exposà que era. lògic que des
"""'
I lloc al doctor Cirera Voltà i passa
, gada. y el úmco fallo que lnterP:<a l'ascencló del poble en els llocs .:le de les altes esteres es fessin estora tercer el doctor Flguls,
governament s'ha produit evo!UtlV:l.· Ç'>S perquè '10 es produl~ la crisi sen~ e:~ el de las urna~.!>
Les referencles que tenim nosn.ent, a Fspanya, on el poble té greu- se haver substanciat 1 afer Tayà i
altres, són que, de l'acte de la proges enormes, contra les classes dirl- sense que nagl arribat el dia en què
Ang!aterra. Ja potència industrial dos terços necessaris per a. l'aprova- posla n 'lli ha quatre exemplars. L'~
Cf pugui JISCUtlr la reforma constiI gtnts dels darrers anys, es natural
I qu~ aquestes ,classes dirigents tln- tltc!onal, .etorma constitucional que de primer ordre, fou l'únic estat dels cló d'un conveni lnten1aclonal del xemplar oficial l una còpia per a
,
c11da component del tribunal deguSt>gons Hcra.do de Madrid la gt•m por de I entrada al Poder ·tel no té vols.. ~ue ningu, no desitja, que tenen alguna. Importància in- treball.
Existeix, no obstant, una ombra en dament signades.
pt-rò ~uposa 1 orador que ~s vold~à dw;trial, que en la darrera Confedel Jront únic. Que és, natural- pc ble.
Seguidament aHudi <ln article cmnplu a(}uesta formahtat sl es e r- rència Internacional del Treball no aquest èxit: entre els governants que 1 Cal que el >et que comentem sime1tt, la que donara grans r csul. lstà:c:;~e 0~.~:q~;:~~pl~e:· d'estar 1va votar a ravor de la setm&na. de han votat a tavor del convem no tu gu1 degudament esbrinat. Sl no és
q1~e el senyor C~mbó publicà _abans cu~
tats.
«Tan en llquidaclón està la lcgis- dc la proclamació de la Repubhca, d sp~ada per a tornar a agafar l'I quaranta hore3. Aquesta actitud, al- él; el de la Gran Bretanya que, per cert, per a desmentir-lo amb prolatura presente Y sus instrtunentos tn què parlava del ramós anarquista P~er 1 0 lantant al camp la llei xl com Ja necessitat d'anar a una la seva. Importància industrial, és el ves 1, Sl es cert, per a segwr per
dc gobierno, que no seria aventurada c..e Terrassa, .t exposà que ta slt~~-~ de co~tr~es de Conreu, 1 a la ciu- reducció de Ja durada del tre.ball, que baur1a tingut de donar i'exem- qui correspongui, aquells procedlments i san('ions adients.
sospechllr la proxim.ldad de u nas elec- t tt> actu.11 s assemblava a. ~a d 1- tat una. jecidida polltica de millo- foren objecte d1nteressants debat.s ple.
No vuil anticipar res sobre la forlt'shores i, per consegU~nt. I es~ent r.:ment social; tot això per mitjà en el darrer Congrés dels SindJcnts
clones generales.
«GEOGRAFIA POLITICA
Los grupos republicanes dc lzqwer- o els qu,i ~·wernen ba d ésser lògica- d'l'na en?rgica. disciplina; 1 pel que b~itàn1cs. Considerem especialment ma con. aquesta Assemblea ha d'aEL GOLFO DE GUINEA .- 1So· da vlcnen desde hnce ticmpo lnten- ment 1 esperit de q~è ve impreg~t arecta a 'S relaciOns amb la Repü- interessant l'exposició feta pel pre- preclar l'actitud dels representants
sificando sus trabajos para ia forma.- l'esmebntat artstlcle decedse,nytor ACat11 · bhca, parià de l'apllca.cló Integral 0 ~ sident dels Sindicats. senyor Kean, patronals 1 governamentals de Ja
mos ya demasladosl ))
Am aques ante t:n s ~s u •. t.u- l'Estatut a menys 4ue es dones ~1 de la qual en reprodulm uns parà· Gran Bretanya a la Conferència de
c!ón del frentc única electoral. En
<De «El Sol»)
Gmebra. S'han pronuncmt paraules
este bloquc se sumaran todos los par- ral q~e ~~ dret e~ ~:ant 1alltcrna- pa~ a ¡~ reforma. constitucional, tn grafs a. continuació:
«Considerem ara l'aspecte de la clarissimcs per a condemnar llur actldos republicanes de izqUlerda Y t!Va e , mrar u!à d' er a 1 est ts- el qual ens vata1u.nya. demanaria
c~antos elementos o nllcleos del obl'e- quetr_res, HJe~tamt d'i teuntes e eec lotnls. l'a),lhcació integral de l'Estatut de reducció de la durada de treball. En titud, 1 posar-los en guàrdia contra
le3 conseqUències que aquesta pot
·
n n ar un u m Nu· r•ft
Durant e1 dia d'ahir no bl hagu6
nsmo estàn dispuestos a propugnar &n m ve el s
la nostra qualltat de smdicats hem
....
recurs ccm és la dictadura· però 1
po.r sus asplraclont>s dentro de los senyor Rubió fAu notar que' la dl"c-J En acaba~ la brillant dissertació, preconitzat sempre la. reducc1ó de le.-3 provocar sl es manté. La votació rea- vanac1ó sensible dc la situació planlltza{la a Ginebra ba estat la confir- tejada ¡,~er U\ vaga general del g~
.
el conferencumt fou ovacionat, com
"
margenes de la ley.»
,
. ,
tadura. es dlflcll perquè els dictadors ho havia estat abans en diversos hores de treba•l, no solament com
nere de 1 Ullt a Terrassa.
a mltjà d'atenuar l'atur forçós, smó mp~~~pll /!~c¿bC:e~: d~u:~ se~~
.
A la Conselleria de Treball ens as¡ban comptat sempre per a lnslaurar- passatge& de la conferència.
•
que també perquè és nece3S8ri, 1 raque una comissió d'ins- - - - - - - - - - clonal, que e:S obrers rebln Igual- la consideren com una promesa so- sabentar.·':!
e:::::
pectors havia anal. n Terrassa per
ment els beneficis de la revoiuc!ò llemne que els governs Interessats ta. de vetue de posar d 'acord obrera
econòmica, provocada per l'aplicació hauran de complir Pot dir-se que, de i patron::, l resoldre alxi el cona la indústria dels sistemes cient!- I moment, aquest .conveni no é3 !Dés filcte.
Lluís de Zulueta, e1t u1t bell ar- U
fics 1 dels invents moderns. Deixant que una declaració platònica, pero el
«EL LABERINTO
A darrera hora dc la tarda no n1
tícle publicat a El Sol escriu:
a part l'èxit obtingut aquest any en seu va:or moral 1 pollt1c és conSlde- havia
encara notJcles concretes reorde
polittca.
una
cso
por
«Hay
- 1No hay mas que una sallda I»
moment, ferents a. lo. solució del conflicte.
de
tenint,
no
àdhuc
rabie,
del
Internacional
Conferència
la
den y una politlca. de dcsorden. La
haucom
ratifica,
es
Sl
legal.
efec~
cndamé
parlare
qual
del
Treball,
3
<De «Hcraldo de .M.o.drld»)
polit!ca màs avnnzoda, sl va de
vant, hem de concedir gran lmpor- rà d é~r-ho, obligarà els diferents
acucrdo con la. opinlón, es polit1ca
tànc1a al moviment de reducció de Estats duna manera. molt mél! prede orden. La màs conservadora o
K~n1DI~ <.:ana1etes, núm 3. (xamfrà Tallers la duració del treball en diferents cisa que una declaració poUtlca unireacclonnr1a, sl està divorciada. de la
optnión, de I a volun tad de un puc- t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!l paYsos: prol.tiblcló de treballar bores lateral.»
A Anglat~rra, oom arreu del món,
suplementàries en algunes grans inbla, es poUtlca de desorden. Y a la
treballadors lluiten Per aquesta
els
ia
de
ampliació
França;
a.
dU.stries,
L'ARXIU
A
fatalmensuvcn
desorden
pol1tica de
setmana de quaranta hores a la ln· reivindicació bàsica avui, que és la
te todas las comblnnciones que se
El jutge comandant senyor Urrúdil.stna a:S Esta~3 Units; disminució I reducció de la duració del treball.
dlscurran para C:esvlar o alejar del
t1a ha trames a l'arxiu la causa nú- dei ma~1m legal de seiXanta nores a '¡ Conflem que no passarà molt temps
Poder una corrlE'ntc Impetuosa de
Tal com hen1 anunciat, Antoni
mero 692 contra Fran~sc Planas t cinquanta quatre llores en totes les sense que la implantació de la setopm!ón pública.
indústries no de temporada, a l'In- 1mana de quaranta nores Sigui un fet. M. Sbert parlarà «Vers ia ID RepúRoig, que fou sobreseguda.
La democracia, lealmente practicadla etc. Es lnnegable que el movi- Pel que es refereix a Espanya si, oom bllca», el proper dissabte, , dla 7, a
da, es un es!uerw constante para
me~t en t<1vor de la reducció de ls I és d'esperar les coses canvien aviat, l lces dteu ~: labllnlàt,d~ saió da~te~ d~
mantener csc cquillbrio entre oplruón
uSOLUCION
en reA.,...ingpu ... ~ d squReerr~bl'e ~;
duració del treball cada dia gtJanya no lli ba urà pas dificultats.
- Me pareco, am 1g0 león, que va ' y Poder. Cuando evidentemente se ha
pu 1ca <U"
carca, v u._ e 1 o.
LA CAUSA CON'IRA UN
acudir
que
remedio
otro
huy
no
roto,
h
alonao hora de
gentina., 216. 1 Carreró Gamis, 1.
terreny.
CAPITA DE L' l::XJo...tteiT
ec ar 10 todo a ro• a ia oplnión paro. renovar el PodPr,
Entre els elements d'esquerra de la
NOTICIARI
A contmuacló, el Consell general
Ahir al mau, al despatx del cocom·ocando unns elecclones con todar,.,
SOCI ETAT D'OBRERS BAR· barriada. dc Vallcarca t, espec1alment.
per boca del president Kean, exposà
das las garantias de tmparclalldad, mandant jutge, senyor Urruua, con<Dc «Politica»)
I entre els socis del Centre lli ha veríBERS «L'HA RMONIA»
e:S debats que varen tenir lloc en la
tmua -amb la matei.xn .rrS<!rva deiS
honestidPd y legaUdad.»
1
tablc expec.tnció per sentir la paraula
d'Obrers
Protesslonai
tat
SOCI
Lo.
In-¡
Conferència
;a
de
reumó
darrera
dies antenors- , la pracuca rte tes dlleru!lclonnl del Treball. La Con!erèn- Burbers .<~'Harmonia» que té l'es· del prestigiós vocal del Tribunal de
ligencies en la causa que s'instrueix
cia va aprovar un convent sobre la tatge social al carrer 'st. Pau, 52 i Garanties.
conu-a. un capità de l'exèrcil. MalL'enterran1ent del bomber Antoni
setmona de quaran.ta. hores, 1 ei, Con- ¡;~ posa " coneiXement de ia clas-1
ai
l!nposat
s'ha
que
reserva
la
grat
D'un article que publica El DImori a conseqUen- gres va acordar le.lt11tar els de.egats s~ en gen~ral, que havent tingut
voltant d'aquest assumpte, he:n po- Edo Ribes, que
luvio:
gut esbrinar que el capità. e1' qües- cla. d'un accident que ocorregué al obr~rs que varen extg1::- un .acord ca.- I resposta. de ta Palronal a les conclu«¿Por que no se dlsuelven las Cor- tió és ei senyor Cartell 1 que J¡¡, cau- passeig de Gràcia, tlndrà eJecte avui, tegonc sobre aquesta reun1ó. El sc- siot.s aprovades per l'assemblea, la
•
tes? Mottvos sobrados hay para ha· sa que se li segueix és per acumulanyor Kean diu que l'adopció ctun t.al Junta Directiva està efectuant els
L'enterd'onze.
quarts
dos
a
dijous,
cerlo. Un buen mtérpretc del e.splrilu ció de faltes.
conveni és un esdevemment molt 1m. treballs necessaris per a donar comp.. Ahir el robaren per segona
constitucional y de la lealtad polittca
Alúr, al mat!, pre~taren declara- rament sortirà del carrer de Gallo, parlant. mes truporta.tt que el Con- k de 1a :;eva actuació 1 dels treballs
vegada
vern de Washmgt~n. aprovat per la pt:l ella. ·ets. Els dimarts l dijous,
para con la República. hubiese adop.. ció sis capilanW del seu Regiment. 74 (Hosta!rancsl.
Ai qu!Oik. de joiPria, propietat del
pnmera reunió de la Conrerénc1a ln- de deu a onze de la nit, la Secretatado esta medida dE'sde el 1nstlt11te
senyor Co&ne Nuñcz, èei carrer df
ternac:onal del Treball l'any 1919. El na e:;tà fberta
PROVES DE PI.EN,UU
mi.smo en que nacleron. Un medinno
l'Hospital, tu entraren lladregolS t se
conven1 dell935,1'aprovacló del qual
Al despat:oc <iel jutge, senyor Marbombre de Estado que nuscultase sin
ASSOCIACIO DE FUNCIO· n'endugulrE:n 240 rellotges d'un va<'S deu principalment al grup obrer,
IIACADEMIA DE CORTE
error el alma del pals, que fuese hom- tinez Peñntver, continuaren ahir tes
NARIS DE LA GENERAL!• Ior aproxunat de 4.000 ~setes, JO
consUtuetlt en rea11ta. una esmena
El ¡apon~s. - ¡Sl pucilera cortàr- bre neutral en el Juego de los parti- proves de plenari de la causa numero
1anells d'ol' \'alorndes en 600 I cuver...AT D E CATALUNYA
de l'apartat XIII dei Tractat de Vera 228, pels fets d'octubre a Vllafranrecurso
esle
a
apelado
babr1a
dos,
compreu
salut
vostra
la
per
lrtelo a la medu1a /»
Ho·n ta a\oincnt a. tots els asso- sos objectes el valor dels quals és
salles. el qual solament parla de ta
ca. Desfilaren quaranta testimoniS 1
ratz del escàndalo del cstrape:lo».
ela aliments garantits de la
setmana. de quaranta VUit hores. El ciata. fanullars delJ mateiXos, 1 sun-¡ d'unes dues mU pessetes.
Compàrense los renulgos . y las ol;). assistiren a les pro\'es el Físcnl i al<De «Los Notlclas»)
Aquesta él; la segona vegado. en
princlpi de la reducció dc la duració p,1t1tzants de l'Associació, que la
jeclOnes que se baccn para. d!solver guns dels defensora.
del treball ha estat acceptat - aix1. Secció de Cultura té organitzada per pocs tem.J>S que el senyor Nunez
Al jutjat número 2 prestaren deestas Cortes con la facllidaò y el
com el seu objectiu unmediat la set- 11.. dia 8 ..!el corren• mes, una vlslta rep la visita dels amics de les coses
modo el.:peditivo con que fueron di· claració sis testimoniS en la causa
mana de quaranta nores - per Wla coHective. •· la Casa de Maternitat alienes.
sueltas las Con.stltuycntes. Quienes número 238 pels fets de Sant BoL
assemblea mtemacional de deiegats
sepa.n sacar dei contraste las conse- Ass1st1 a les proves el lletrat senyor
1entre eouaeu ae
arribats de totes les parts del món, l dl la. Generalitat de Catalunya.
comptabiliLats, balanços ¡
Cent I AregO)
J
cuencl.as que ofrere, llegaran, fatal-~ Ciscar.
res del que pugtún !er o dir els reSalmeron, 2~
Al" despatx del senyor Palau contifallides a
mente, a concluslones barto dep1oI
presentants patronals reacctonarla o
(lltlvant del
rabieS. Como en los buenos tlempos nuaren ahir les proves de plenari en
2'50 ptes. l'bora
la
d'eludir
desitjoSOS
governs
els
del
fets
pels
632,
14era&t)
número
causa.
la
y
lmperando
stgue
dei feruandiSmo,
També es comunica que la Secció 150101 dormir>. H•.bitaclons amobia.J . VENTURA
olllmenu apecta.~a per a deuen~
qüestió impedirà la seva adopCió. O de Festes orpmtza per a ~da dls- \ des tot confort des dc 8 Ptes. Garat.dominando el de.~recio al pueblo y C. A. D. C. L, 1 entre els testimoniS
1
etc
lDU.ncta,
dJaesUu,
·apareU•
&
de
vots
79
Ginebra.
a.
obtenir
va
conveni
sabte, a :a. tarda, unes sessions d'es- ges tndlvtduals. carrer N~ra. Dona
València, 245, 2n., t .•
el deslgnlo de abogiU' en flor sus con- que prestaren declaració h1 estigu~
CoP núm . 30. 'l'ram 25 TPl 78712
ols plat dediC'ldes a lA malnada.
superior
molt
majoria
30,
contra
,
el senyor Josep l'rlarla Edpanya.
e¡uistas democràt!CAS.Jt
-

-
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LA NOSTRA SUBSCRIPCIOI ·LA CULTURA·

•

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

Palau de la Música Catalana : El «Trio Bocqueb> a l' Asso- ·
ciacio Obrera de Concerts - Sala Mozart : Audició de cançons catalanes per Maria d~l Carme Aymat i Pere Val:ri·
Suma anterior ... . ..
bera - Sala Marshall : ReCital de piano i poesies per la Dalmau carol ....... ......
senyoreta Consol Güell - Associació de Música Antiga : ~~o~~~ · ::· .::· .~:· ::: :::
«Un Concert a la Cort de França al Segle XVIII»
Ramon Blanch Sadurn1 .. .

I

M. .Fa.rré Fa nan . .. •.. .. .

PtCA.
170,514'25
0'50
1'2'-
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Carme Figueras •.. ••• ...
Ramon Costa . . • ..• ••• •••
Joan Viilas . .. •.. ... ... ...
Josep cabré ............
Josep Cabre 1 Duràn .. • .. .
JoaqUim Pañella ..... .
Gumersmd Escoda ...
Pau Dollll.Ilgo ............
Modest. Rigol ... ... .;. .. .
Baldlri Mallol ... .. . ••• .. •
Pere Dalmases ... ... ... .. •
Angel Smgla .. • ... .. • •..
Rafael Roca 1 Grau ... •..
Joan Parés ............. ..
Tomàs Gaspà •.. ... ••• ...
Joan Trabal ............. ..
Francesc Fonta net... ... .. .
Marian Fontane~ ... ... ...
Ramon Vm.yoles ... ... ...
Joan Borrull ...............
Antoni Cortadella ... ... •••
Pere ArboDt . . . ... ... ......
J oaqUim Cortes... ... ... .. .
Una esquerrana ... ... •..
Jaume Güell ... .........
Francesc D1az .. . ... •.• .. .
Dos cicllstes, pare i fill ...
Joan Vendrell ............
A la. memòria de Layret ...
Ratael !:toca 1 Deu ......
Manuel Mingot . .. ... •..
Francesc Grauxès ........ .
Jaume Ollveraa

o·so

... ...
...-· ... ..

Francesc Coscoll
.
Modest M.anero
Mercè V•goros de Manero
.E!.'Utà.!Je. Manero ... ... .. • ...
Antoru ~Serra
J oan TUbau ...............
Antoni Güell
Llorenç Mestres
Mellto Corregidor ...... m
l\11qUel DUlZ ...... .........
JOS<!p Carcereny
:'C•e CodinachS
Joan Mayol
Pere Farré
Mana Mayol
Josepa Deu
Joaqwm Batet ............
Un AZilñlsta de ctne anys
Aurell Núñez ...
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S:c<::ió dAsSlstèncla Infantil: Dia tarda, el st:nyor Alexandre Gall dc>
•- ..•mc dA< 1a tarda, concert C'e narà al <,.tsal del Mestre. Urqumac>
15 a, ......
·
cant per COLt:epctó .Badia d'Agustf Oli. 4, pral.. un~ mteressant conreSr:lbre «L expenment
de Burt
org ~~nitza • .~n hon~ot d eiS socis trt:.so-· ' réncla
.
d ,
rers d 'aquesta Secció A més a més, 1 1;nsenya.ment_ tl 1Aritmètica».
e.¡" seca •lOUat compte de les tasques
L acte serà. publlc.
rea i!tzadrs f !ns a la data 1 dels
projectes ¡.¡er &. aquest curs.
CURSETS
Els pretectors de la Residència 1
Flslca I Qulmloa de la &ang..-A·
pFrso"les mte1essades eo totes o al- vul començarà el curs de Fisica 1
guna de les antermrs act1vltat.s, oo- Quim!ca de la Sang. que el proles·
den demanar tota mena de detalls a sor Dr. E. Femàndez Pelllcer donarà al laboratori central de l'Hospl·
la pròpia Residència.
tal de la Santa Creu 1 Sant Pau,
tots els dies a les nou del mati. Lea
UNIVE:RSITAT
Crida de la Facultat de Medicina. conferències teòriques que, per ala
Per a un assumpre que l'interessa, alumnes del mateix curs, donaran
precisa l'urgent presentació del IH- distingits profes:;ors de l'esmentat
cencmt Francesc de A. Miró Cabes- hospital 1 de la Facultat de Medicl·
tany, per la secretaria d'aquesta Fa- na. es desenvoluparan al saló d'actes de l'Acadèmia 1 Laboratori de
cultat de MediCina.
Tcmbé es demana Alfred Cuello Clenctes Mèdiques de Catalunya, easal del Metge, e. les vuit del vespre.
Lelva de la. mateixa Facultat.

MAGISTERI
Pagam..,nt d'havers. -

L'Habilitat

curset de Socialisme. - La secció
d'Estudis Politlcs, Econòmics 1 socials de l'Ateneu Enciclopèdic P()o
pwar comença els cursets 1 classes
correftponents al curs 1935-l9a6 amb
un curs de Socialisme <les doctri·
nes, els fets 1 la hlstòrlaJ, que d()o
narà Joaqulm Maurin tots els dlmarts des del dia 10 de desembre
de 8 a 9 del vespre 1 un curs ('Economia Polltlca a càrrec de Gonçal
de Reparaz \fill> tots els dijous des
del dia 12 de desembre de 8 a 9 del
vespre. Tots dos cur¡;ets constaran
de 12 lliçons.
Les mscripciQns ban de fer-se anticipadament a l'Ateneu, carrer del
Carmt, 30, pral

.
,
arubà 1aVió postal alemany «Junkers, tmb correu, mercaderies l dos
pa:S ~ers.l
,
,
1
oru, a es 6 50, 1 avió postal espanyol ~okker 5»,
a1 Marsella
amb
d cap
¡
d
correu, merca er es
os passat¡e:rtf, a les l'aVió postal alemany
1«Junkers D-Apon, cap a Stutgart
amb escales a Marsella 1 Ginebra:
Iamb correu. mercadenes 1 nou pas1satgers.
Associació dt Mestres Naolonala
Cap a Madrid, no ha sortit cap
da la provincia de Barcelona - La
avtó degut al fort vent r~nant.
j
BASE AE.ROI"AVAL directiva d'aquesta Assoclacló celebrarà reunió a !l's deu del ruau uel
. L'hidroavió postal italià cSabo1a d1a
8 del corrent. mes per a tractar
I-Egeo», que bav1a d'arnbar aquesta de la segucnt ordre del dia:
tarda procedent de Roma, amb esal Despatx ordinari.
bl Proposicions de l'Associació
cales a Gènova 1 Marsella. ha quedat allllilarat a MarseUa degut el Nacional.
fort vent regnant· s 'espera a Barel Suggerències dels Bl'nyors de1
U1
'
·
legats.
ce ona av • a les vult del maU,
~~~e~!nc passatgers, correu, 1 mcrcaL'hllbllltat del partit da VIo. L'habilitat dels mestres del partl•
· AERODRO:\I
de
Vic paga el dia al lloc 1 a l'holo'RANCE •
DE L'Al~
ra de costum eis havers de novem·
Pr d
d
1
. oce. e.nt e To~
a 1es 8'201 brc I el s('gon semestre de materiaL
• ernbà 1 av•ó postal francès ~mb corNOTICIARI
reu, mercadenes 1 tres passatgers.
Procedent de Marsella a les 7'50
Inaugural. - S'ha fixat ~
bà ¡• ·ó
. 1f
'è
' al Sos;ió
d1a 12 del corrent mes la sessió
arn
av¡ posta ranc s amb correu mercaderies 1 passatgers
inaugural dE'! curs acadèmic de la
P~edent dt: casablanca a~b es- 8oc1etnt d'Estudis Econòmics de
¡
Rab t Tà
'1
Barcelona, que tindrà lloc en 9.quel·
ela cs13~n
a ,bà lngelór 1 A acant, a xa data, al Saló d'Actes del Foment
es
""• arn
'av postal tran- del Treball Nac.lonal <Via Lalet:wa.
cès amb correu, mercadenes 1 cmc 32 1 34).
passatgers.
El secretari, don santiago Plan·
Sort! a les 13'58, l'avió postal fran- cheria, donarà compte de la Memòés
T
1
"_._
ed ·cap · a •I o osa, <Ull1l correu. me1·ca- ria relativa a l'actuació de la Societat. en el curs p~ssat, i el president.
ene3 1 e nc passatgers..
Allred Sedó Perls-l\1encheta pronun·
Sortl a les 13'55, l'av16 postal tran- ciarà el discurs inaugural. 1 es d()o
cès cap a Marsella. amb correu, mer- naran per iniciades les tasques del
caderle.s i tres passatgers..
curs 1935-1936.
Seguiran a aquest acte un interesSOrU, a les 8'30, l'avtó postal !rancurs de conferències donadeS
cés cap a Casablanca, amb escales sant
per economiStes 1 amb la ce:ebracló
a Alacant Orà 1 Fez, amb correu. de
sessions dedicades als estudis que
mercaderies l tres passatgera.
afectiil l'economia naCional.
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dtl Ma¡:Sterl NaciOnal del vantt
df Barce!rma, pa¡art els ha vell Ut
Claude Farrère, Juies Ro· novembre les professores esPecmla
.
.
.
.
i material d1Urnes. segon semesL
mams I Gregori Marañon, a' Uoc ~e costum en la forma ::
ocuparan 'b
avta 1a seva gilent·
Dla ·o t!e .:u1" . a vu1t· P
,
. erceptoll
trI Una
dels municipis hmltruts, I dtols l
Després de J.e8 dues magnifiques lt ciutat, ds compresos entre 1~
diSSertacions que Mlle. Hélène Va- lletres A a lP D
ca: resco, U. lllustre poetesSa
.
1 escr1p.l Dia 6, d'on.Ge a una : Ela de ciutat,
tora romanesa, que fa pocs dies ~a lletre.; E a LI.
Clt.nlcar als t&.l>SOClftts de cCon.terèn·
El •..latt>tx dl1l. dt: cinc a VUlt: L'In.
cU. Club», liqUesta entitat porta or- tat, lletres M a R.
1
¡.:au!v.adcs U'~ altres sesstons que
Dia 7, de c!nc a VUlt: c..,uta&,
a::.sull.r.m, ...ens dub~e. una ¡ran bn- lletres S a Z
llantor. Heus acJ tres noms: Claude
Dia 14, de cinc a -set: Tots els ~
1-aurere, JL:le:; Roma.lns 1 Gregori ser.yallments antertora
Mllr&ñon. No es podria pas cercar
Dies 9 u 13, a casa de i'BabUI~
ruUior tres noms, evocadors de tres de dotze a Quatre
grans persooa!J.tat, com els anunEl pagamettt oe la oom!na de &ra.
Clt.Oes, ~r " renovar l'lnterès que tlticació d'adults sera obJecte <11
fiO na decalgut gens durant el curs nous assenyalaments.
Cuc: desenvolupa amb encert el nost.-e prunes Club de conterències.
c or~ Ff: RFrJrtES
Aques~l.<J tres personalitats venen
Assocla11ó d'Idealistes Pràct1ca, _
a Barcelona t~xclus!Vament per a doDema, a les vUlt de Ja vetlla. eo ri
na• les ..eves coruerències que els local
de l'P <;sttClaciò d'Idealistes ~
han estat sol:hc!tades. t que seran re-Sta. Anna, 28. l.t~r, 2 •. el li6o
servades •.niC':llllent per als socis èe tt(;S,
nyu JooE'p M. dt> Sucre, donarà I&
l'entitat OJ"gaultzadora.
Sf-va tercera contereucm sobre Art,
è .
.
tractant. c:l telru! tWe la saudade eu
estd nCJa InternaciOnal de a-t u"ur.:s. ruúltltucts 1 palssatge, de
!i illluel • .olm~ICu~
Senyoretes Es.t Ud.tantS
¡;octetat Hl'tunsta. - En el •OC&J
lncor..,.ovrada la Res1denc1a lnter- 1de la ciOI'Ietat Naturista lTallers .
n.acwnal ce Senyoretes Estud1aut.s 2 ut.¡ avui, dit. () a leu n
d' 4,
a les ruver.>ea ucttv!ta.t.:. culturals 1•0 v<I'U~, el aocto1 v. o. ~~ra:à~
w nda oarceluruna en el curs t~.o- OOLtmua.-a le.~ 111çuns del cur..et llUe
t.l al•. nan eutrat en func1ó les sevo::s sont. el tema -tM11.a.Llt!!> ucrv•oSe<.cwns, ICS qual.'> bau orgamuat St.:.ll. ve .onam a l'esmentat li
pt:: al Illes de a~:rembre:
oc.
Secciò •e <; lt
'l 1 9
Centre de Lectura del Clot 1va..
'
u ura · 0 18S
• a ll'J.cm, l·•'l, pral.> - En aquesta en.
uL quart de vutt del vespre, conte-- tatat té Ioc avui a les deu d
rencl& '>Obre «Li< cultura 1 la delim- v"'tJJa UO.l •el>StO d 1 t
e la
Si' de la personalitat», pel senvor
'
'
e ec ura a carrec
Joan Estelric, director de 1a Funda.- de Josep Fretxa. La .euura dl:> .ea
CIO Bernat Met¡,: e 'l Uldrao li
.
dUerents eoluposlCIOns amrà prece.
te.<.. succe~~ 1 ves a l'aUla.
oc,d t:u.n dida d 'uns ~:~~eus coment.ariS llt.eraFacult.at ·de FUosof!a 1 ~':,a e Ja ri. que sobre 1es quals faran Amoni
onc:a a l.i"rv'"lClÓ d la D ~eCisè. po- Alberca, ... ntnm Bonsoms, Romà p~
....
.,,,~
e
....est ncJa ne. 1 .Ja& l:toc
Pt.1 tal que ~u estudiants I persones
,
IJ
lnteressacles pugui.L seguir de prop
L organltz~c·~ ~anltàrla de Bara.la seva obra cultural.
lona. - L At aaem1a d Hlg1ene oe
Secció ·e Festes Oia 14, a les clnc Catalw•Y~ celebrarà sessió clentlf!ca
dE- la tarda, te-concert a l'Hotel Rltz drxr.à, d.vendres. a les set de la
pt: 1 tal .le commemorar la. festa ve~la, al st:~- estatge social «Casal
anual de t-ArdoJ C<mt:ertiSta: Mat1a de Metg~», :!a Lai~tana, I. pr3al.,
Canela, la Jt"'e an.erlcana que ..ant er. el ~ual llu.adèmtc doctor Sand'ex1t Iu.. obtmgut d rant 1
tlago Gras, parlarà d •Aspectes a .ecanera ·.rtlstlca. Tiqu~ts a la ~~;e~ soldre en l'or¡;ar.ltzaci6 sanitària de
Cili Catal \rua Rd
St. P
3· G
Barcelun:l.~.
leries <:>yra., Oipu~ció 2 ;~e, 1 'H0 t:Ï
Deganat de mest,.as nacionals 111
R•t..
'
Barcelom.. - Avut, a tes sts de 1a
frO~FEREHCIA

L AssoClació Obrera de Concerts, mestre Joan Salut mterpretà dl- Familla Barberà ... •.. •..
2'3'ba celeora~ una interessant aud1c1ó verses oompos!cion:¡ de Marc <17241; l Rosa Oro.uú.............. .
2'1'da Música de rombra de la qual Rameau (1683·17641; Barriére 07'15) Telm Monterde ........... .
1' 2's•encarrt-ga e1 11Tr1o Bocque1»1 mte- Mllandre 0770>; Hu¡ard 0'1501; F. Emül Nurantl!es ........ .
1'1'graL pe:3 pre.st!¡io.sos ccncertiste~ J C.:e la Torre <seg:e XVè): Miquel 1Jo:ep Pane .............. .
1'1'Ju:lbert, v!o:a 1 J . Trotta, que amb CorreUe u•168> 1 altres obres d'au- I Jaume Segarra ...... -· ...
2'1'50
el \'ÏOlimS,a t1tUIIIr seu}or uvc:tu~., tors dt>.sconegutJ, tambe d a.u~ Josep Maria Gls~rt ... . ..
6'2'formen un agrupament artistlc de temp:;. El concert era veritablement Sebastià Pascual, de SIT·
no
1'la mes a.:.ta valua que cal remarcar interessant 1 més ho hauria estat '11 1 GES... ... . .. ... ... ... . ..
2' l'2'molt especialment. per tal que a· .la !ama que hom havia posat. al se- Jaume Davi .............. .
1'l'l 'questa mena de conjunts no tenen nyor Reuchsel bagues correspo.;t a Joan Santaló ... ... ... ...
l't·1'avw dia una representació merelxe- la. realitat. Toquem i toquem. No Unes esquerranes cset:ma.l'dora de l'atenció musical barce:onl· fou. però, aixi 1, oatura!ment, aques- 1 nal) .................... .
3' Suma I secue!x ... 1'71'095'ZII
2'na, ai contrari del que eo aquest tes co.>es d'altre tem-~. quan oo van Un iTUP d'amics de la Cia.
2'sentit es fa a l'estranger. El ~tTrio» ben enquadrades com bi anessin des.
Fabril d'Olis Veget.als
1'Apuntactons d"una pes::eta de la rides de la desapariCIÓ, unenys tem- tinaues a un museu, va. més guar(7a. vegada) ... ... ...
66'l'50 1 fn de Nadal:
pora:.ment. del «Trio Barcelona» que dar-le3 perquè no es raem malbé. J. Luatrt.>eascs ............
1'1'- I RaDllO Colomer, ch1C del Oúmehavia actuat amb ju3tificat èxit an- D'aitra banda. el piano, que ja era I. P ......................
6'2'- ro 2'1,989.
teriorment, no havia trobat oonrea- un xic vel.et Cpas.sa.va un bon tros Manuel Rocamora ........ .
2'1'50
Am:~.deu Vallvordú, una del núm.edors enLusias~ a Harcelona fins ara de.l3 cent> 11mb tot 1 ésser molt s m- Joan 1VHtsJ.p <... U!U (15 veg.)
5' 1'- M 18.993.
que s'ba torma~ aquest excellent pat1c, uo pegue .er mes que allò que El profit d'uru\ rifa (12 ve1'- : Famllla Barberà, una del número
cTrlo Bocquet.t. e:s c.ar. que això éS ia sevl4 edat uo xic avançada il per- 1 gada) ... ... ... . . . . . . ..
30'27,746.
degut e.l ret d'ba ver assolit aplegar- mete. Sort tmguerem que el mestre Penya 4tDiffcil.s». del Cata2'Antoni Moral, una del núm. U.674.
ae tres art1ste.i de tan reconegut mè- Joan Salvat qu;) és un gran cone1-j lunya (4'1 \'egada) .. ...
50'1'Seran Miracle, una del núm. 20,!Ul8.
rit com els senyors Bocquet, Trotta xeaor de..s vel.s instruments tu posà
l 'Josep Corbera, una del num. 16.299.
de .a seva part tot a.lò que sense el UN GRUP DE FUNCI().
i JU.lbt'rL.
Això, Sl )a no nagués estat com· ~u .storç nauria rest.a~ mèdit.. Tam- 1 NARIS:
provat -ntenorment. s'hauria mani- be es féu creditora de tot l'aplaudl- Munné.....................
1'TE!\lPORADA D'OPERA DE LA
festa~ prou àmpliamet~t en aquesta ment l'arp 3ta renyora Bosc i Pa- Roca ... ... ... ... •.• ••• .. .
1'PRIMERA EàUSSORA DE CATA·
audiCló magmllca de l'Obrera. No- gès qu. mterpretà 1a seva part mo:t Carme... ................. .
1'LUN\'A. E A J 1
méS dues parts vàrem poder assabo- encertadament. El programa que no Con~sa .....................
1'Avu!, diJOUS, a les 22'20. RADIO
rir per la comc1dència de celebrar- podl& aurar més de tres qua:ts d'ho- Ra:er .....................
1'BARCELONA inlc1a Wla temporada
se e. la mste1x ... hora un a:tre ;on- ra tot sen ceret, ens retingué a la À. .. • ... ... ••• ... • . . . . . ...
1'd'Opera ra.d.tada durant la qual sesala.
només que dues horetes.
X. X.. .....................
cert. En aquestes. el .;rTr!o Bocquet»
1'Emissió RM1o B<1rr.e1ona ran representades a l'Estudi de la
as:;o:.! uo ventable èxlt en la InterCAMIL OL!VERAS
Juvés ... ........... .
1'nu~tra primera Emlssora de cata•
UNIO RADIO, S. A.
pretació acabadtsslma del «Trio» op.
luoya, les òperes mes populars. Pec
38. de Boccller¡m; uDues fantasies»,
x 1 v ~ FESTIVAL DE LA B. M. 1 N. A., a la salut
a la sessió maugural d'avw es raPROGRAl\lA PER A AVUI,
de Purcel! I dues cToccatE'.s» una.
SOCIETAT lNTERNACIQ..
de Companys 1 emprediarà una selecc1ó de: «Aida». àe
DIJOUS
1
d'elles de Duran te I altrn de StradeNAL PER LA l\1 u s 1 e A
5'sonats ·:· ...............
7'15: Primera edició de d.il Pa- Verdi. essent els seus intérprets. el
lla &l aquèst~ composicions hom
CONTE~IPORANIA
Serafi Mtracle 1 Trlnitat
raula». D1ar1 rad!.at de RADlO BAR.- tenor• .senyor Palet; bartton. senyor
El J
pogué advertir el pur clacissisme que
t d 1 F tl
d
Serra ................. .
Fuster; contralt, I!Cnyora Valverde;
1'- CELONA. - Discos.
.
.
ura
e es vr. 1 1936 e 1a FUNCIONARIS DE LA
pre:ndeix en les mterpretae1011S del s. L M. C., ve a rewúr-se a BarGENERALITAT GRUP
8'20: Segona edtció de «La Parau- sopran, senyora Ol! ver, sota la direc«'l'rto Bocqueb. que e.1 res no In- ""·u""' ... ,..·ant la segona qwnzena
la». Diari radiat de RAD10 BAR<;.E- ció del mestre Rafart.
E (novembre>. '
r.ucix ~rquè es manifest: també es- del corrent mes de deszmbre. ForGuló radiofònic 1 comcntari.s, per
·
LONA. Edició ded.tcada a I~ comar1
p:èt didament en obr...~ de catre mo- men aquest Jurat eis mestres Elnst
............... ••• ......
Adrià Gual.
~=
ques catalanes.
2
dem com el «Trio en rE' menor» op Ansermet <Suïssa>, J. Lamote de
....................... .
._
9'-: Senyals borílrls de la Cate1
29 de vo:km8l An1reae 1 en el Grignon, Kurt Rusager lDlnamar-¡ 5 ....................... .
2,_ dral.
Emissió Ràdio Badalona
6
~o'!'no» op 12 de Paul F"adosa. amb- 1 ca>; Anton von Webem <Austrial,
·•• .................... .
._
u·-: Senyal:i borans de la Cate3
dues furça Interessants 1 que foren 1 1 Boleslaw Woytow!cz lPolònial. El 7 ...... ··· ............. ..
1'- dral - Servei Meteorològ1c de 1&
Programa per a avui, dijous
per això mo!t aplaudides aixi com I President de la s. 1. M. c., Mr. Ed- 8 ......... "' ... •·· ·•• .. .
1'- Generalitat de Catahmya.
12'-: Obertura, senyals noraris 1
e::.S ·eus lntèrprE'ts..
j ward J. Dent. Professor a la Unlver- 1~ ... ... ••• ...............
1'música variada en discos.
El «'l'no Serenata» de Beethoven, s!tat dc Cambridge, ass:st!rà també
... ·•· ·•• ... ... ... ... .. .
IIUGDlA
14'30: Fl de I"Enuss1ó.
1._
tancà l'' prC~mtma ofert per l'cObre- a les reunions del Jurat.
12 ........................
1'12'-: Senyals norart.s de là Cate19'-: Obertura. senyals boraria 1
ra. 1 en ell el cTriu Docqueu refer- En aque:stes reunions seran exa- ~!
4 ,_ dral. - Secció Femelna. - MU&lca mlistca vallada en discos.
ma 1 seu encert per tal que &etho- minades les partitures presentades 16 ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
19'30: El disc del Radiooient.
2._ sel~ta en discos.
-.en tingué una mrerpretacló. :.egons, per les diverses seccions nacionals l'l
._
12 30: «Plat del dlu. del Restau20'-: Cotitzacions.
2
ens dl t.. persona que ens mereix ab- de la s. 1. M. c. 1 f\xats definit!· ..... ... ... ... ... ... ...
rant Tlvoll - Continuació del pro20'05: Música varlada.
solut e kilt, absolutrment acurada vament els programes del Festival J. N., a la memòria de
gr1a2~4aO·
de Cocdlscoskal. I d 1 dl
d
P
21'-:
Noticies locals I Servei M~
t perfeC'ta..
que tindrà lloc a Barcelona, del 18 1 Macià .. . . .. .. . ... .. . . ..
4'· «
t
e
a». e ere teorològ1c.
l!.ls senvors Bocque~. Trotta 1 Ju- ¡ al 25 d'abril del 1936. Amb aquest Be:nefici del núm 18 993
Cblcote. - Continuacló del progra21'30:
Radioteatre. Radiació de
11bert. foren mo!t ap:audit.c; després motiu recordem als compositors de
recaptat per c~e ·sa:
ma de discos.
, l'obra de P. Maurt Riba&. en tres
1
4c . 1d obra 1 llargament en acabar terres de parla catalana que el ter1actes:
baté ...... ...... ....... ..
47'45
SOBRETAULA
«La llegenda de Font-Romeu»,
el concert.
m.m de presentació de partitures
1-:«CocktaU d'avui», del Res. premiada en el concurs de la Bibllo.
13
•••
acaba el dia 15 d'aquest n1es.. Les EL GRUP D'A1ITCS DE
taurant Brasse!!l! Tlv~~- _ ~!·c.- teca IHuro, Interpretada pel grup
La senyoreta Maria del Carme Ay- obres trameses poden ésser per a I CADA SETMANA.
ma de discos variats.
escènic ael Centre de Santa MamAt. ofE'ri a ta Sala Mozart uo se- , conjunts de cambra, per a insteu- Gabriel ... ... ... ... ... .. .
l'drona.
13'10: Cotitzacions del Borsf del
lecte concert deJ!cat tota:ment ~ls I conjunts de carnera, per a !nstru- Andrés •.• ... ... ... ... .. .
22-1.,r... N0 ue1ea d e Premsa des de
1'mati.
ConUnuac16
del
programa
eompos!t{)rs e11talan3. Es de remar- ments de vent <banda>. o per a or- Feo ........................
l ' - d discos.
Madrid.
car aauest sacnfid. per tal com re- questra. No és necessari que les obres Palatlno ..................
1'- e
· 22·so· Jazz.
prCSèllt& una preparació exprofessa, presentades slgum inèdites ni que s. Tomàs ................. .
l'13'20: Infmmacló Teatral I car- 1
._: Fi de l'Emlssló.
teUera. - Contmuac!ó del programa 1 23 •
la qua: cosa no es dón.1 sovint i me- s'enviïn anònimament. Cal advertir, rQueralt ..................
l ' - de diScos.
re!x l'aplaudiment sense reserves.
nomes, que els compos1t.ors han de Pl<·nas .................... .
'.l cantatnu i.1terpretà molt notl.- garantir la prestació del tot el ma- ' Calatayud ... ... ... .. ... .
bletr ent diverses compolicions de ter1al de còpies nece!.Sari en el cas A. E................ ......
~.13'55: Critica d'estren~ de cmeTorr.As Buxó, Borràs de Pa:au, CU- d'éSser deSignada una obra llur per E. Llovet ............ ......
1'- 1mes, per J. Cuesta Ridaura. <Evenment .....ozano. Antoni Massana. Joa- als programes del FeHival. Els com- A. Lòpez ................. .
.- tual).
quim S.'\!vat, Ple ...ar.tasusana Pere posnors cutalans que h1 des1tgin Vicenç .....................
1
, - 1 14'-: «Diuen els perlòdlCSll. a càr·
Vl\:lrlbera Jo·cp Valls. Joan Manéo, concorre hauran de trametre les plr- Massana ..................
1,rec d'Eduard Glrbal Jaume. - «But- 1
VAIXELLS ENTRAT~
Antoni Marquès, Joan Llongueres, titurcs al Secertari del XIVè Fes- Salut ......... ........... .
1,- lletl
Oficial de la Generalitat de caPltea 1 Gibraltar amb carregament
Jau ma Pa•lissa. Franrese Pujol i Uva! de la S. 1. M. C. Biblioteca de L. P'................... ~••
~.- ' talunya». Sumar! del número publi- de fusta el va¡x~ll danès «Nerma.
B:anc~ Selva.
Catalunsa <Departsment de Musi- X. X ..................... .
Foren molt celebrades «Ofrena a- eaJ. Barcelona.-Apartat 1077, per J. Artau ................. .
1.__: r.at aVUi. - Actualitats Teatrals 1 de Bue;.,s Aires ¡ escales, amb
passatgers per a aquest port 1 15 da
moro>t.lt, de Salvat. «Tres roses» è.~ tot el dia 16 de desembre corrent.
L. Bol-ràs ................ ..
1· - Musicals.
14'30 . «El fet del dia». per Joan trànsit i am.b .
Pic Santasusana «Vora els vidres».
Flix ....................... .
1'carrega genera1 1 d e
1'- Alavedra. - Cont!nuacl6 de les Ac- trànsit la motonau postal espanyol
de Va:tribera «La noieta ! la ga:lill0~1ENATGE DE CATA- Sangenis ................. .
na», de ~arQues, «L'enyor», de PaLUN\'A AL 1\JESTRE EN- MiQUel ................... ..
l ' - tu~!!~~
«Cabo de San Agustfn•: de Flladtlhissr.. E'tc.. l'lc.
RIC !\tORERA
Silveira ... ... ... ... ... .. .
• Borsa del Treball. de «E fia, Nova York. Bilbao I Melllla,
1,_
Pere va:lr:bera acompanyà. magEn la reunló que el d.ta 25 del n1es Pola .....................
l'- ' A
Sessió Radiobenét1ca.-D!snlficament ''\ cantatriu Maria del pa&at varen celebrar al Círcol A:rocos escollits.
Palma amb correu. mercader!~ 1
Canne Aymat 1 ambdós foren mo:t tllit!.;, de .Barcelona, ela anucs 1 ad- El grup «Fermesa I Volun15'15: «La Paraula». Em1ss!ó d'un 49 passatgers, el motor postal estat li d'amics empleats
aplaudits 1 ~ndats a l'hemicicle re- miradora del mestre Enric Morera.
quart de quatre de !a tarda. Dlrec- panyol «Ciudad de Palmu· de Le3
de la Barcelonesa d'Eleopet;dament en acabar el concert.
fou aoorwll poruu· enda\·ant la idea
1 d'orgarutznr un homrnatge que
tncit:~ot ................. .
• • •
6.50 tament dea de Madrid. Infonncaló Palmes. amb fruita el vajx~ll postal
si·
.
de Madrid I generaL
«R' Ml
. d'El
Un be•l recita• ens ofert la jove- gu1 com la concreció I resum dels Otto 1 Frltz ............. ..
~·~ j 15'25: Directament d~ de la Re- me•:cade~r:s•¡ 22 v!:'t. ::beiC:~u.
nlsslma p:-amsta 1 rapsoda senyoreta que se li tnbuten per tot catalu· Un esquerrà d'Esquerra .. .
Ibi!,_,: de M ;
COn'.O: Güel:. a. h sa:a MarsnaJ. u,ya, amb motiu d'haver acomplert A. F ..................... .
10._ d · cció de eLa Paraulu. a Barcelona. postal «Ciudad
Informació local. - ConUnuac!ó de amb correu mercaderies • 1
}• .• tsta del:cac.a artiSta fou presen- 7J anys. que tmdrà lloc amb la ce- Una mare contenta perquè
20 a •
la Sessió Radiobenèfica.
satgers el ~ixell «Rey Jalme ~~
el seu tlll ha tret número
tada per la. seva professora de de- lebració de diveroos actea, al febrer
1
•
r.lt .................... .
damac10 senyora Teresa C!lbarrlls del proper any 1936.
25'TARDA
dl'
Les
Palmes.
Tenerife
I Càdlz. amb
Josep Tarragó .. . .. . .. . . ..
de Marshall. .a qual en un eloqüen1'correu, mercader!~ I 22 passatgers
16'-: Programa de d.lscos.
el motor postal «V!lla de Madrid».'
tlss•m par.ament. posa de relleu es
Pltt:.lHIS J\IUSICALS. - EU- SIS esquerranl's catalanes
(quota setmanal) ... ... ·
SEBI PJ\.TXOT I LLAGllS•
1'~0
18'-: Transnussló des de la Sala de Melbourne, Adelaide 1 Aden. amb
excellenLs nmdlclons de la. 3enyoreta
TER,\. COXCURS Vll. 1930. Pere Orpbea... . .. .. .......
Güe:l 1 els brilhmts estudis que porta
1'- «Mozart». Emwtó gastronòmica. a càrrega general i de trànsit el motor
Josep Mormeneu ... ... .. .
-Vf:.REJUCTE
1'- 1càrrec de I'«Assoc!actó d'Hotelers de noruec «Tallelrand»; de' Sydney,
rea:!tz.. I.S en aquell· Acadèmia. la
senyora de Ma~hall posa de maml ' - Catalunya• IAllcrls>. amb la cona- Melbourne 1 Malta. amb 14 pas~atPremi de 20.000 pessetes a la ml- Ricard Nicolau ... .. . ... ...
l ' - boractó de RAD 1 O BARCELONA. ¡ers de trànsit 1 amb càl'rt a enetest l'exq:..lSida dicc1ó i la taciJtat llor obra lincn per a re.scena <dra- Joaquim Grant .......... ..
1'- Radiació de dues receptes per a la ral i de trànsit, el vaixell ~le!an
dE' comprens.o 1 d'exprcs.slo de 1a ma. comèdia, etc.>, en tres o més Antoni GòmE'Z ... .. . •.... .
l ' - confecctó de dos suculents plats. «Al!rten· d Plll ó
b à
Y
&eva jove deixeble :a qual com t\ ll.l·t.es, oobte text. cnt.nlà tot ell mu· Rafael Ramis ........... .
•• • e
· arn s am e rrega
rap .lCd>! d!g¡¡è ... llrll Cnl¿ò pnmuw~a lllC:lt o s;gul amb exclu ~ió de pal'1at. Lluis Blanco ...............
1'- 1 Programa del Rad!.oolcnt. Dl5C08 a general. el vaixe!l espanvol «Ampurl'
pet1c!ó de senyors subscriptors de dà • d 11.~
lla
·
Antònia Ribns ... .........
U'l c:.1f1:a:: dc pocslcs que abastA els
No s'adjucliC'a.
n». e ¿arse , en llAst • .,.1 vatnoms de G:mgora, Santa Teresa. Les obres no premiades es retor- ISidre E..-teve ............. ..
l ' - RADIO BARCELONA.
xell grec «l\lanoula•: de Trieste 1
l'18"30: Suplement de «La Paraula», escales amb càrrega general 1 de
J.JSep Cnrna, F. VilJl~an. M . de naran a llurs autors dwunt els tres Ofl•lla D~jcan ............
ded!.cat a la Sel.'C1ó Infantil de RA- trànsit' el tran•atlàntlc lta!Jà «RecSamlllana, Ruben Dtr'1o. E. _.,larqt.ú- mesos &egucnts a la publicació del Un gmp c.e lltògl'ftfS de
OIO BARCELONA Ro d ll
'
T. G . LI.. S. A. (46 veg.).
llll, Cll.bes any 1 AlberJ.
v.::red1cte mitjançant la pre.seutaCló
12'50 t
. lis . ls: •
neoa es,. conó- cu: de Buenos Aires I esc~tles, amb
.es, c~nse ut1 . etc. nt nuac1
En aque;,ta part .a gentill$ima del titol i els ~ pnmers compassos. Ant-ònia Ros... ... .. .... ...
càrrega genc~l de trànsit. el tranrapsoon o!;tu1gue un ent imponent Le.<; que no e.:; Ietlrin durant dit Josep Vellet, dc VIMBODI
3,- 1 del .~·~¡;rama del Radiooient~
satlànt!c lta!!a «AuJ.mstus»: de (¡;...
1019 vO · lLa Paraula». Em1. Sió de nova 1 Marsl'lla amb càrrega genft
c¡ue refermà el seu anterior triomf tenne. l'etOr!eó Català» es de~enten Penya «Els decidits» ......
·d os quart s d e vuIt d e 1a ta r d a. 1n- ral I de trànsit,• el mot~r espanyol
a :;soJt a la prtmera part com a beu del compromis de guat'd3r-lcs.- Franformació general.
ESI.'ARREGUERA.
«Tt 1r1
àotnda p1:tlll5ta. mtèrpret sorprenent cesc Pujol, Domènc Mas 1 Scrracant,
19'45· COtitzacions de monedes.
a».
cie «~mpromptu» en la bemoll, op Jooep illlrbero.- Barcclo!Ul, 1r. àe Un matr1mom Rlct\rd I Es.
VELA. - De Tarragona, emb efectrella ..................
2'10 num. 4 de ticnuot:rt: illansa e.s- desembre del 1!135.-Alb<rt B:l.SlarW1.s.
NIT
tes. el pall~bot cVleente P'f>rrcn; de
pnu.)o.a num. 10», do Granados 1 President de l'cOreó CatalàJ.-Pn,;.. Per la salut de Company¡¡
:r- 201-: eLa Paraula». Noticiari es- ~~; Carlf's, nmb arròs el llaud «Mi1
ConsellPrs
...
...
...
.
..
qual
.Boada,
Secretari
.de
l'«Orfeó
cFii<'USe». de ,'.1cnde!sso.tm. Aquestes
porUu - Programa d ed.i.Scos sek:o·
A la salut dels homes çoe>urcs. l<.n;n mterpretades aml> una Catalàlt.
._ t~s. ·
AL 010· - Ha pujat al dic a neUhcs
....................
.
1
DA\' ANT LA CRISI DEL
:melllve.losa c.arooat 1 pa.esarc:n 1ma
20'15· Conter"nc!a d'«Accló Jtdu· teJar follJI el vaixell espanyol. «Ciu·
A la salut dels presos del
·
"
dadela•.
GE.'IIERE LIRIC
'Yc"ada mes l'e::.cola e:evadi::suna
1'- catlvall. - Continuació del pro¡ra- I
6 d'octubre ... ... ... ...
d aquella uugualab:e AcademJa. La
Per l'cAgupzc16 de Mestres Direc- UllA aclm!.radora dels homa de d1scos selectes.
DISTANCIA
NA \'EGAD:\
JovcniSSima arusta preced1 aquestes tors», lla e.;tat tramès al Ministre
0'50
20'45: Not!clari d~ de la RedacDF.L~ VAIXEI.LS SORTITS
mes
esQuerrans
...
...
...·
aud.lClOns a•uu t.:umemun justi.SSlm t d'Instrucció PUblica, del Govern de
cló de «La Publicitat».
I
AHIR
perlectc amo una claredat de peu- la Repub~ca. el telegrama següent: OLESA DE MONTSER20'55: Cot1tzactons de mercadene&
Fóra d'horitzó es troben els ()5.
RAT:
a·mcnt. amo uua fa<:Wtat de parau«Assabentats Preou;a noble propò0'50 valors 1 cotons.
pnnyols «Cabo Quintre:>». amb càrla 1 amb Utla gràaa en ei dir, que sit subvencionar Company¡a Opera Una catalcna de COl' ......
3'50
21'-: Senyals borans de la cate- rega general cap a cartagena: els
Per
la
salut
de
ComilllJlYI
assoll l'ent.ab.e:. temp66te3 à'ap:&udi- per tal actuar capttal Repúblial
dral.-5ervt'1 Meteorol6i!c de la Ge- correus cCiudsd è.e Palma•. amb p:uA la. memòria de Francesa
menL.. 1 te.. !eiJC1taC10ll8 entlls!astcs Espanyola,
s permetem remarcar
6'- neralitat de Catalunya.
satge i càrrega generaL cap a PalLayret
................
..
1 ventao!emeot smceres de la ~ greu 1nju.iticia de prosperar idea
l'21'05: Orquestra de RADIO BAR- ma. 1 el cRey Ja.imt> Ib amb paa.
llSSJma CU'.lCUITCnc-.a qc1e en uombre cuntractar Meatres Estrangers. per ~ Mll.l·Unch .............. .
CELONA.
nt.ge 1 càrrega ¡enera.l, cap a Maó;
Utllloraman 8S31Stt al concert.
a dita temporada sub\-enclonada,
22'05: «La Pa.roultu. Em1Ss!ó de ' tol noruec «Talleirancb. amb càrrega
Tamoo els senyors Mlln>llall, roren exlstin~ne nac1rulals de reconeeuda SANT FELIU DE LLO.
les deu 1 cinc del vespre. Diret·tamen~ de trall!it CRP a Gdynla. Oslo I esca·
BREGAT. Ela esq uer•
zno.t fe:tcu.ats pe¡ grandi68 èxit as- pencla 1 prestigiosa aolvènda art.fs.
des de Madrid. Sessió de Corts.
lles; el correu Italià «Augustus», amb
rans:
.olit per la se\'11. gcnttl!&<dma det.xe- tlca en su.uac1ó d'atur forçós, m&
22·20: Selecció de l'Opera: «A.!du, passatge 1 càrrega gen(!raJ de trtDal~
ble.
Uvat tnnombrablee travea d'ordre Andreu Obiol.s ... -· ..... .
de Verdi, a càrrec deis artJ.ates Cou- ecp 11. Villetrancb,. j Gènova.
• • '
I rest11CCioniSta nactonal posats pels Francesc Cort.éa .........
eepcló Ollver, soprano; Mana Val·
.L."A.-;soc•acJo dc MU5!..:a AntJga, ce- Estats Estrangers a oostret oompa- Fnncesc sancllo -· ... ...
A.ERODROM DE L'Ar.R().
verde, contralt; Josep Palet, tenor;
lebn\ en la du rrera audJ ció una re- tr•otes..
.SAUTJCA !\.\VAL
Ricard Fu.:té, bariton. DJ.rector SeproducCl6 del que fou «Un concert
Per esperit àe ju.stú:ia 1 efecUvi- blem.a atur forçóa. dlgn!¡sl.m.s
PL<.K:Cdent de Madrid, a les u·~.
ba.st.ià R:úart.. Orquestra de RADIO
a :a Cort de França en êl aegl.e tat [)eçrl!~ 29 qos\ darrer, esperem te.sslonala nacionall.
BARcr..:.LONA.--Olment&ri, pt't Adrià arrib l'a\ió \)(6'.al espanyol f'DouXVIIlè. Pt>r a!Xò vl.bgué el Yloltnt3ta recte procedir V. E. no autoritzi agl::s 221, amb eorreu mercaderies
El aa.luden r~tuosnment en Gual - Programa de dl.scos.
franc~ Maur!cl Rèucbel. viola d'a- nançar am.b diner espanyol l'actua.- nom «Agrupacl6 Mestres Directors.,
11 passatgers..
2-i'-: «La Paraula». Em!ss!ó de
mor • qual runb la celel..orada a rp:s- e: o de Mestres 1 Artt.s.t.es Estrangera, Gclaben. Presidcnt.- Vendrrll, Seae- les dotze dc la nit. Darreres wror
Procedent de stutprà. sunb escab
· ·1 Hosc 1 Pa ès i El plan•:;ta ja que això fttJ1!%1entartn pa~ós p:o- ta.rl General.»
mnetons.
les a Gln;:bm I M~ella. a les 16'65,
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LES LLETRES
CONVERSES BREUS

UNA ESTONA AMB
RAMON XURIGUERA
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Trobem el nostre amic I notable
novel:lista, Ramon Xuriguera, a les
«Edicions Proa». Tot seguit de ~o
oegut el nostre propòsit de !er-U algunes preguntes sobre el curs àe
11\. seva producció. s'hi presta amablltssimament.
-¿Quines obres teniu actualment
pt.blicades?
-A 1a Col:leccló «A tot vent» hi
tmc «Bolves grises», una noveHa.
ò'amb1ent pa.l'isei'c; dos llibres de polltica: «Els exiliats acusen» 1 «Quln1w anys re politlca catalana».
-Prepareu alguna. cosa?
-Actualment estic treballant en
una noveHa. No he fet més que acatar la que tinc al «Crexells» I n 'he
'eo~ençat tot seguit uua altra.
-Quin gènere preferiu?
-La novel:la, absolutament. M'Interessa d'una manera profunda. Quan
escric novella, us asseguro que .10
e~tlc per a res més. La que estic es-

trobar-les-hi el lloc en el conjunt de
Ja rostra. literatura.

-Heu traduït alguna cosa, també?
-sí, dues traduccions, que só:1
('Els Infants terribleSJt de Cocteau,
pt:r a la. Collecdó lLA tot venb, i
!lA-1asako» de Kikou Iamata, per als
«Quaderns Literaris».
-¿I de la. novel:la que teniu i.!
cCrexells:> .. ?
-La novella. que tinc al cCrexells»
e& t1tula «Desordre». Es un estudi
p~icològlc de tres personatges centrals, un dels quals cau en un complex d'Inferioritat. Això crea situacions d'entesa. I de dissemblança u'l
l'autor C"rca sempre d'extreure tots
els ¡·eplecs de les ¡;ituacions intimes dels personatges.
JOSEP SOL

•

MARIAN RUBIO I TUDURI A
l'ASSOCIACIO CULTURAL •
POBLE NOU

L'&.>ociació Cultural Poble Nou
Mort, oh turment, recança del con- h a organitzat un curset de conferèn[dol cies en el qual prendran part els
aense consol per el cor que s'anuja.lt homes més coneguts d e casa nostra.
L a primera. d'aquestes conferènI aquest altre:
cies tindrà lloc demà al local social
«Lluna, serena majestat, oh lluna, de l'entitat, Taulat, 93, P. N., a
pura. companya. dels meus dies purs : les deu de la nit. Anirà a càrrec
quan jo era noi cercava una fortuna del prestigiós diputat a les Corts
dins el pas dels estels i dels futurs.» de la República, senyor Rubió 1
Tudurl, el qual parlarà sobre «La
Detureu-vos per un moment en la. política de reacció 1 la. crisi Indusbellesa d'aquests dos darrers versos: trial».
«Quan jo era noi...» Es el poeta que
La personalitat del conferenciant
recorda cases passades dintre el tre- 1 la Importància. del tema, fan premiment de l'ara:
veure un èxit per als organ .- 1ors.
cCaminant, solitari amb els meus
somnis,
dintre la. nit fiblada. de neguits,
he sentit l'agulló dels contrasomn1s
com un retorn dels dies poHuïts.»

NOTES POUTIQUES

Escla.sans, de ::empre, que es situa
en un pla superior de les coses que
tracta. Les coses 1 els homes són
per sota. d'ell, sota. la. seva. mirada.
No es situa, com altres, de cara. s
cara o bé agenollats davant dels homes. Ell no, d'acf el seu to que, sobretot en els Ritmes, és la. faceta
més acusada de la. seva personalitat.
Encara que en aquests «Sonets» no
s'hi prod1ga aquest aspecte del ~eu
temperament, no per això deixa d~
fer-hi alguna aparició: Mireu sinó:

HO M ENATGE
A
CESC LAYRET

FRAN-

Organitzada. pel Comitè Executiu
del Partit Republicà. Democratic Federal, tmdrà lloc demà, dijous, a
les 10 de la nit, a. l'estatge social Ge
l'Ateneu Republicà Feqeral La Flama carrer Sant Domenec, 1 pral.
( GÍ-àcía) una vetllada necrològica a
la. memòria. del gran lluitador Francesc Layret. HI prendran part cls
oradors següents:
F. uson, J. Jim ~nez, J. Mauri Julià s. Torres Vidal, Ells! Sala 1
Francesc Corbella. Queden Invitats
a l'acte totes les entitats del ParUN LLIBRE
«Sàtira. viva, contundent venjança! tit I simpatitzants.
D' AGUST I ESCLASA NS
Jo voldria. brandar-te durament
OFICINES
ELECTORALS
fuet de foc damunt la. baixa ¡ent
«100 SONETS
El Centre Republicà d'Esquerra de
que m'Insulta. 1 em puny, alliberan[ça Vallcarca posa. a coneixement de tots
INTEL-LECTUALS»
de les injúries com vespes malignes, els simpatitzants que té obert al seu
Els qui acusaven Esclasans d'ha- de les calúmnies com unglots d'a- local social, Avinguda. de la. República Argentina, 216, 1 Ce.rreró ,~e
ver-se tancat en la torre - magní[cerl» Gomls, 2, una oficina. de rectlilcacló
fica torre - dels Ritmes, d'una ma• • •
del cens electoral. Hores de consulta:
nera. absoluta, han vist com ara el
creiem que Esclasans té una obra de 7 a 9 de la. ni ~.
poeta. els desmentia amb aquests dos prou densa i prou important perquè,
CASAL GRACIENC NAC I O·
llibres recents - «Odes» i dOO S()o en aquest Folguera. que s'acosta, ell
NALISTA D' ESQUERRA
nets inteHectuals» -, on ens mos- s'emporti el premi. Coneixem gairetrava altres facetes del seu geni.
Avui, dijous, a les deu de la. nit,
bé tot el que hi ha I, sincerament,
Amb aquest, és el quart llibre de hem de dir que els llibres d'Escla- donarà una conferéncla., sobre el t.epoemes que en un any han sortit 1 sans són del millor que hi opta Ja. ma «Estructuració de les Joventuts
d'Esclasans. (I tenim noticies que I no cal dir que sl aquest any perdu- dintre Esquerra. Republicana de Cad'aci a pocs dies li'n surt un altre: ra el crlterl dels altres, de premiar tal•myall, l'ex-conseller regidor de
¡¡enyor Jaume Vàchier l
cOdes».) La seva producció conti- més que les obres presentades l'obra. Circulactó
Pallé. L'anunci d'aquest tema, de
RAMON XURIGU ERA
nuada, per si sola, ja. haur4t. de te- global del poeta, Esclasans és l'In- palpitant actualitat, ha. desvetllat exDir tots els respectes nostres. Però discutible guanyador del «Folguera» traordinària expectació entre els miorlvlnt ara és una mica llarga, ~s és sabut que hl ha. hagut, per part d 'enguany.
litants del nostre Partit, la. qual cosa
t. dir, és u:.l& novella, novel:ls.
d'alguns, unes ganes eVidents de
Jordi JOU !a. preveure una nombrosa concur-¿Quina. edat considereu més pro. tractar Esclasans d'una manera
réncla a l'esmentat acte.
picla, en la. vida d'un escriptor, per que no es mereixia. Avui la seva oTELEGRAMES
a la novel:la?
1 bra té un gruix i una transcendènEl catedrdtic Ferrer i cagi1al a
-Jo considero que no es pot fer ela dintre el nostre món lnteliectual
S'ha. tramès el següent despatx al
novel:la sinó qua.n s'és ben madur. que, el voler-la. negar, resulta una la Clínica que li va llsser confiada, senyor President de la. República 1
també h i Jeia una mica d'espanJI()o al senfor President del Consell de
E.<~ a dir, quan s'ha viscut molt. cosa ridlcula.
Per tant, el que nosaltres hem fet I Aquests «100 sonets» ens han pro- lisme Mai no parlava en català a Ministres:
«Les joventuts Federals de Barcefins ara. no és més que P.r eparar P.l duït, hem de confessar-ho, una ex- les malaltes -tot i saber-lo- nt el! lona.,
reunides en la. vetllada necroterreny per a arribar-hi. Fms ara no celient impressió. Coneixiem I adml- el deixava parlar a elles.
lògica el dia 30 dtl novembre a hobem fet -nés que treballar la. matè- ràvem l'Esclasans dels Ritmes, però
Res no tll d'estrany, done&, que l t nor dels mestres en austeritat Franrta perquè després doni resultat.
l'Esclasans dels «Sonets» no ens ha. succeïssin tets com el següent:
cesc Pi 1 Margall, Francesc LayrP.t
-¿Quin motiu central presideix la pas semblat Inferior. Naturalment,
Un dia Interrogava una malalta 1 Salvador Segui, U preguen que
restableixi la. normalitat jurfdica. a
vostra obra, doncs?
però, que en els Ritmes és alli on tuberculosa.
Espanya, per tal que la voluntat d2l
-Es tracta de l'enfrontament de veiem més acusada la. personalitat
-¿Se fatiga? li preguntd.
que és la font del Dret, sedues generacions. El que marca la. del poeta. No vol dir això que en
-sl, ¡¡eñor, si, respongui! la ma- poble,
gons precepte constitucional, es ma11iYisòrla entre aquestes dues gene- els «Sonets» no hi traspuïn, en tot lalta.
nifesti lliurement als comicis, a tl
racions, és la. guerra gran. Aquesta. moment, les coses bones, 1 les que
-¿Tose Vd.?
que la. moralitat governamental tor¡\Jerra va. produir una commoció que no ho són tant, d'Esclasans.
ni a presidir els destins de la pàtria,
-Mucho.
ha. afectat la. vida social, 1a moral i
Tenim a moments el poeta tenla. qual cosa. fou la. norma. clvica. de
-¿Esputa?
le¡r, directrius individuals l coliec- dre i amorós, com quan diu:
- I ara, quin poca-vergonJta/ cridà les memorables Corts Constituents i
t lves. Sempre QUe al món es prola malalta. No, senJtor, no, 1ervtdora dels seus governants. - El presl,
dent, Durany i Bellera.»
dt:.eíx un fet alxl, a. uns Indrets ~s cJo t 'he sentit, amor, dintre el jardi és planxadora.
captat immediatament 1 a altres hi de les hores vestides d'enyorança,
• • •
ACTES A LA MEMORIA
arriba molt tard. La gent que s'ado- fina. dolçor, somriure de recança,
li:Caurice Genevoix, en una de les
DE LAYRET
na aviat del$ nous estats que crea la senyorejant al fons de tot de mL.» seves novelles rústiques retrata en
Organitzada pel Comitè executiu
ccmmoció, pot caminar al ritme nou
el protagonista, Toucauze, un au- del Partit Republicà Democràtic Fecle les co.~es, mentre que l'altra, porI també en un altre moment:
tèntic di.ssec. dor d'ocells, que va co- deral tindrà lloc avul, dijous, a les
tant encara tot el ròssec vell -és a.
11èi:ter temps .enrera.
deu de la. nit, 1 a l'estatge social de
dil, que no s'ha commogut - resul- «Amor, amor, amori Sl tres vegades
Aquest ha estat tan satisfet d'a- l'Ateneu Republicà Federal «La Fla,..
t a que viu en una època amb t.ot dela el mot encisat, un do de fades quell honor que quan acompanJia ma», carrer Sant Domènec, 1, pral.
l'equip d'una. altr·.
venia al meu palmell, 1 les norides turistes els mostra la seva casa t els <Gràcia), una vetllada. necrològica
-I on passa l'acció?
primaverals cantaven dintre mi
conta la seva vida d'inspirador de a la memòria de Francesc Layret.
-L'acció passa en una petita. ciu- com sl l'àngel d'or clar de nostres noveues.
Hi prendran part els oradors seb t de Catalunya, de manera. que hi¡
[vides
-El que lls pitjor -4/irma Gene- güents: J. Usón, J. Jlménez, J. Maub& gent que s'adona d'aquest can-~ mogués les ales un lleu serení.»
voi:t- lls que no content amb això, ri Julià, Riera 1 Punti, L. Torres Vi\'1 I altra que no se n'adona. Són,
pres del virus literari, quan disseca dal, Elisi Sala 1 Francesc Corbella.
fn resum, vides en el carni que t-s
De totes maneres sols és en mo- un ocell, ht posa dedicatòria.
L'acte serà públic.
projecten, -;nuen o es salven, segons¡ ments comptats que el poeta devé
•
•
•
s'hagin cssimilat el ritme o camí- tendre. Hi trobem més, la lluita obsEntre cmigues :
CONFERENC IES
nín encarcl amb el ritme vell...
cura de l'home amb el destl, entre
- I dius que el laringòleg t'ha coEl doctor M. Garcia. Gonzalo do-Què teniu més, en marxa?
tenebres com en aquest sonet:
brat 50 pessetes per la visita?
narà una conferència pública. sota
-Tinc un assaig llarg, un llibre, el
'
-Sí, i m'ha dit que no tinc quasi el tema «Assegurances socials» avui,
titol del qual és «Aportació de la. «Oh reialme dels morts, cruel viat- res, però qUe parit el menJIS
possi- dijous, dia. 5, a les deu de la vetlla,
Catalunya. Occidental a l'obra. de la
[gel ble.
al local social del Centre Republicà
Renaixença» que publicaran aviat Totes les forces dels turments hu-Naturalment, perqld no explt- del Poblet, carrer de Valènèla, 458,
lPs Edicions B. E. C. A. I. que diri(mans,
quit ço dels deu durets/
baixos.
geix Isern • Dalmau.
foguera! en caòtic homenatge,
• • •
·A aquesta conferència, que pertany
Això se¡à un primer volum; en un cremen els rostres dels somriures
El dilluns al mati, durava e11cara a la sèrie de conferències que ve
segon probablement, quan tingui
[vans ... »
l'huracà
de
la
nit
anterior.
donant dit Centre, queden Invitats
temps, emprendré l'estudi de les vaS'apropd un ciutadà a un venedor tots els socis, familiars i simpatitlors actuals, entre les quals n'hi ha.¡ Es el poeta que s 'encara amb les
zants.
de desta•·adíssunes en l'actual m()o penes dels homes 1 fonent-s'hi les de diaris i demand:
-Qut tindrleu una «fulla»?
- Avui, a. les deu de la nit, al
vlment literan català. Serà una visió . canta:
Però ez venedor que les ha acaba.. «Casal Gracienc Nacionalista. Repucritica I de catalogació de valors que
romanen en l't~narquia. i en la des- «Petja el rocam, humanitat sofrent, des, malhumorat amb el temps, 11 blicà d'Esquerra» l'ex-conseller regiretpon:
dor de Circulació, Jaume Vàchler i
conetxenç3. fins ara, de tot el movi- I suporta les plagues doloroses
-El vent se les ha endutes totes, Pallé, donarà una conferència sobre
ment renaixentista de les terres de damunt Ia carn on tantes marques
Lleida.
el tema. «Estructuració de les Joven[!oses senyor! ...
tuts dintre Esquerra Republicana».
-Què penseu de les nostres valors ja no són ni record del patiment.»
comarcal~?
- Per la. present es fa avinent a
MISCEL-LANIA
-Doncs que, per un general, han
Tot el llibre és un pantejar huEscola 1\Iassana. - El proper di- tots els militants l simpatitzants,
estat molt negligides. HI ha ca- maníssim de tristeses I recordances lluns, dia 9, començaran les classes que el proper dia. 14, a. les deu de la
f>().-. comarcals importants gairebé del
que, a voltes, devenen vives I pre- 1de l'Escola Massana. (Conservatori vetlla, donarà una. conferència a
to~ desconeguts.
sents en el poeta:
municipal d'Oficis d'Art), al seu es- Joventut Sindicalista, PortaferriSSa,
Precisament, la missió dels escriptat.ge del carrer de l'Hospital, en- 7 1 9, primer, el nostre volgut comtors que procedeixen de les comar- «Plora la. tarda dins l'oblit 1 el dol trada pel pati de l'antic Hospital pany Ricard Fornells, sota el tema
«L'acció politica. del Sindicalisme».
Ques és la de fer apreciar deguda- mentre sanglota pels carrers la plu- de Santa Creu. Hores de classe:
de
ment lc.~ valors comarcals, per tal de
[ja ... set a nou del vespre.
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Les Arts
En trobareu de tots els
preus. De qualsevulla
cond cció. A tots els
barris de Barcelona
CONSULTANT LA

BORSA DE LLOGUERS
DEL BANC DE LA PROPIETAT
GIRONA,
(Rondo Sant Pere}
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LES COMARQUES
l~~~~~~~~

Continua tenint en agitació el
barri del Serral la qüestió de la
n ena. Maria P ujol a la qual la seva
m are en quedar vldua va deixar-la
als seus avis paterns, quan sols tenia 18 mesos, hi ara. quan 1a noia
~ 16 anys la r eclama als bondadosos vellets que degut a l'abandonament de la mare ja la. consideraven
com a fUla. seva.
La Indignació popular s'ha accentuat encara més quan ha vist que
la. primera providència que hom ha
dictat en començar a actuar la justicla ha estat la. de lliurar la noia
n la. mare la qual no podent retenir-la. perquè la nola no vol anar
amb ella ha decidit tancar-la en un
convent.
Ahir, el veïnat del Serral que està
profundam ent afectat per aquesta
qüestió va Intentar manifestar-se 1
la manifestació fou dissolta per la
torça. pública.
El veïnat del Serral demana, amb
raó, que la nola. sigui lliurada en
dipòsit, mentre actua la justicia, als
avis, els pobres vellets que estan
passant un trasbals que molt fàcil
els causi la mort.
- La conferencia que ahir anunciàvem que havia de donar Nicolau
d'Olwer, s'efectuarà el proper diumenge al Teatre Tarragona a quarts
d'onze del mati.
-Ha. causat estranyesa. que la
J unta de Protecció a la infància
ha.gl subvencionat amb 800 pessetes
les monges dites de les òrfenes.
-La desfeta. del partit radical a
T arragona. 1 a les comarques a'ha
accentuat aquests dies d'una maner a. extraordinària.
Lluny de creure que el nomena.ment de Barbat conciliaria els ertteris degut n les possibilitats d'em·
piular els pocs radicals que queden,
tots anuncien determinacions catastròfiques.
Suara el famós caclc d'Amposta,
Palau, ja. ha determinat traslladarse. segons assegura. «La Cruz», a les
r engleres del partit del &enyor Miquel Maura.
Hom també ea ve queixant que el
Comissari de la. Generalitat senyor
Vila. que ~s considerat com a raàlcal, només doni enxu!es als forasters 1 delxJ completament abandonat, ~s radicals locals.

I

LA BATAI.LA PER A UNA I MMOR·
TALITAT 11 ALTRES NOVES

El «Centre Radical» ha. hagut d'~
bandonar el Bar que tenien com a
estatge social, El Bar, que és del
ccau suprem de les forces navals 1
terrestres de la població», ha. estat
llogat, segons ens diuen, a uns religiosos per a muntar-hi aquest una
escola. Al voltant d'aiXò, tan en
consonància. amb el fer del temperament actual, s'tol diuen coses que
hom no recull t1.ns a veure-les confirmades o desmentides en la. sessió
gestora. Anotem que hi ha cares
llargues 1 aspres en certes altures,
1 és prou per" demostrar quins rumors corren l
-Davant el fet do resistència que
oposen els conreadors de les hortes
del riu, al Municipi s'esperaven les
decisions de la. capital per a desallotjar-Ies.
-El moviment de població en el
mes passat ha. estat de 6 matrimonis, 3 defuncions 1 14 naixements.
-El guàrdia d'assalt del lloc de
Badalona, rrederlc Fernàndez Sobolla., de 30 anys, residents a Barcelona, va. caure de l'estrep de l'au·
toòmnibus de la llnla s. c. 1 es fed
lleument a diverses parts del cos
Se l'atengué al Dispensari.
-A Manuel :xavenll Castellon, de
25 anys, de la població, en trobarse en un garatge li caigué un tauló
al damunt i el fer! a la regió parietal lleugerament.
-El poble liberal adrianenc ha
sabut complir amb el seu deure vers
les figures desaparegudes d'aquesta
vida violentament com és el cas de
l'Insigne Francesc Layret,
-Josep Alguacu 1 Ros, de 48 anys
I Marta Carbonell 1 Vila, de 21 anys,
foren auxiliats al Dispensari per ferides lleus produïdes en caiguda a
la via pública, el de la. dona en un
desmai.
També ho ha estat Mercè Perutxo
Rovira, de 34 anys, de la població,
en caure casualment en un carrer.
NOTICIARI
L'aler de les hortes del rin tindrà
unes derlvaCl"DS que hom no esperava. Segons informacions fidedlgnes
que hem tingut, els que s'han apropiat del llit del Besós per a conrearlo s'han associat 1 han cercat un advocat 1 es mostren esquerps en absolut a abandonar-les. Sembla que volen protestar per escrit a. Madrid per
l'ordre donada. Es segur que sl aquesta actitud és forta serà un assumpte
amb cua.
-A l'Hospital-sanatori de l'Esperit
Sant, diumenge, al matf, s'Inaugurà
el tercer pis del pavelló dels homes.
Hi hagué un selecte t variat concert
de cant l música. Actuaren Tlno Folgar, Francesc Casano-çes i Quartet
Vocal Orpheus.
-Manuel Miralles 1 Escudero, de
nou anys, del carrer del Bogatell, 113,
primer, primera, ha. estat auxlliat al
dispensari d'una. lleu ferida, per caiguda al carrer.
-«Contra el imperío del crimern
es projecta. al cinema Recreo.
-L'anormalitat Tayà. no ha sorprès pas el poble adrianenc. El sorprenent hauria estat que s'ha.guessm
acontentat amb un sol afer els estraperlistes».
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DISSABTE
GE·
NERAL EXTRAORDINARJA LA
JOVENTUT REPUBLICANA : : ALTRES NOTICIES
Lleida, ' (per telèfon). - La Joventut Republicana de Lleida ha
convocat per al proper dia 7, a les
deu de la nit, Junta general extraordinària per tal de tractar el següent ordre del dia:
1. - Lectura 1 aprovació de l'acta
de la sessió anterior. 2. -Exposició
dc la gestió administrativa des del
primer d'octubre del 1934 fins el dia.
24 d'octubre d'enguany. 3.- Dímissió de la Junta directiva. 1 elecció de
comprom.l.ssaris per a la designació
de la nova. candidatura.
Reconeguda la. importància que
adquireix l'esmentada assemblea la
Junta requereix l'assistència de tots
els associats.
Pels medis esquerrans de les
comarques lleidatanes hom observa.
gran activitat 1 efervescència.
- A la Comissaria de Vigilància
s'ha presentat Adolf Nevot el qual
denuncià que de casa seva havia desaparegut la. seva. muller, anomenada
Rafaela Yebens, la. qual deixà escrit un paper per al seu marit, manifestant-U que de la. seva. desaparició
tin é
no culpés a. ningú 1 que
gu s cura. de la fllleta del matrimoni.
Hom creu que es tracta d'un suicldi.
- Per tal de celebrar una Assemblea Comarcal d'Esquerra actualment
s'estan activant les convocatòries.
Sembla. que la. reunió tindrà lloo el
proper dia. 22.
·
- En totes les oficines d'aquesta
ciutat s'està treballant en gran manera per a la rectificació del cens
electoral.

Da rrerea

novetats ens

CAMISERIA,
CORBATERIA, GENERES DE PUNT,
IMPERMEABLES, BATES I
BATINS

Preua

limitadísaims

can, s o, plaQII de la Repll·
bllca, !l 1 Ram bla de les
Flora, t. BARCELONA

TORTOSA

SANT ADRIA
DE BESOS

EL CUBISl\lE EN MANS
DE PICASSO
Avui, dijous, dia 5, a les vult del
vespre, Josep Marta de Sucre, donarà la seva. tercera lllç<H:on!erèncla pública del Curset sobre pintura
moderna, organitzat per la. Secció
de Belles Arts, de l'Ateneu Popular,
de Gràcia.
NOVA JUNTA
El tema d'aquesta conferència
El Centre d'Esquerra Republicana
versarà sobre: cEl cubisme en mans
de catalunya i Unió Femenina del
de Picasso».
La matricula a aquest Curset és Camp de l'Arpa, en 1a seva darrera
assemblea celebrada el dia 23 de nototalment ¡ratulta.
vembre, elegt el nou Consell directiu, compost dels companys se1 gtients:
President, Antoni Borrell; vicepresident, Joan Pulggali; vice-president segon, Joan Cucarella; secreS Y RA
tari, Josep Falcó; vice-secretari, MaDloutacl6. 262 • Tel, 18710 • Art I or- nuel Cheda; vice-secretari segon, Jona me ntació - Objectes oer a oresenta sepa. Soriano; caixer, Joan Miró; biOiea Sachuoff, aquarellea; Carles
Blu, Joiells; ol. old n Dlaz, eacUlturee. bliotecari, J aume Pellicer; bibliot.eF1na el 13 de desembre.
carl segon, Enríque Pons; comptador, Antoni Montpeó; vocal primer,
Albert Gràcia; fd. segon, Vicenç MoLA PI NACOTECA
reno; fd . tercer, Maurici Bartolf; fd. !"Ull 10n un prodl&l c lenll llc
Puat!• dt Cricla. 34 • Marcs I Gra- quart, Angel Codos ; fd. cinquè, J oan
REBUTGEU IMIT ACIONI II
vats • E.xooslci6 B. Carles, Pint ura.F1na el 13 desembre

e

El Consell dlrectiu del Casal d'Esquerra del Camp d'En Grasset, assabenta els lleus socis i els prega
llur assistència a la reunió general
ordinària que tindrà lloc al seu estatge social, avui, dia 5, a les deu
de la. vetlla, sota el següent ordre
del dia:
lr. Aprovació de l'estat de comptes.
2n. Precs i preguntes, i
3r. Renovació total de Junta.
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DEL CARNET ELECTORAL ••
ALTRES NOVES
Relatiu als carnets electorals que
han estat expedits a casa. nostra
d'ençà de la seva Implantació, de
la. qual cosa vàrem informar els
lectors de LA HUMANITAT, en la.
nostra crònica. anterior, hem de rect1.fl.car l'esmentada nota per una
mala. Interpretació del que ens la.
va proporcionar. Millor informats,
aVUi podem dir que a la. sucursaIeta. de la Lliga. només han estat
expedits tres-cents carnets 1 al centre Tradicionalista. ben just sl arriba a un mUer 1 prou.
-A Roquetes, per raons d'interessos, es barallaren Josep Lleixà
amb el seu germà Manuel 1 cunyada Neus Miravalls. Aquests dos darrers resultaren amb lleus ferides.
-El Centre Catalanista Republicà,
afiliat a Acció Catalana, ha traslla.dat el seu estatge social als b!lixos de la. casa. número 13, del carrer de Pedrell.
-Hom calcula que la. collita. d'olives d'enguany a la comarca del
Baix Ebre, és d'un vint-i-cinc per
cent. A l'Aragó, gairebé com tots
els anys, la collita és exceH.ent.
-El proper diumenge, dia 8, seguint la tradició d'uns anys ençà,
les xamoses 1 simpàtiques treballadores del repunt 1 costura, reca¡r
taran pels carrers de la. ciutat a
benefici del Nadal del malalt.
-Per ordre governativa, el dissabte passat els agents de l'autoritat recolliren de les llibreries i quioscos el llibre de Campos 1 Terré: cEl
6 d'octubre a. les comarques».
-A la veïna població de Roquetes han estat trets uns dos-cents
a tres-cents carnets electorals. El
cens de l'esmentada població és de
8,800 votants.

•

GIRONA
Girona, 4.-Amb m olta satisfacció
ens assabent em que d'ençà que l'autoritat governativa ha procedit t.
l'aixecament de la clausura. del Cen•
tre d'Unió Republicana. de la nostra
ciutat, adherit a Esquerra Republl·
cana de Catalunya, el nombre de
socis ha augmentat de més d'un
centenar, sense la nombrosa 1 entusiasta. concurrència que tots els
dies, especialment els diumenge, hl
fa acte de presència.
Avui mateix els balls de societat
que la. joventut celebra. tots els dies
de festa. a la tarda 1 nit, es veuen
extraordinàriament animats I lluïts,
tant de joventut de Girona com deia
pobles veïns.
A Girona. també existeix el mateix
entusiasme de les altres ciutats catalanes en allò que es refereix a
soHlcitar el Carnet Electoral, segona
hem pogut comprovar aquest matl
a l'Ajuntament.
El Cens Electoral de la ctutat ú
d'uns tretze mil electors 1 escaig.
Doncs bé. ¿No sabeu quanta cameta
s'han despatxat fins a. la data present? Uns dos mil cinc-cents encara
no. I no parlem de les coacciona
constants al domicili de les cbeateS».
Ens sembla., doncs, que això éa
un bon sfmptoma de la simpatia que
a. la nostra ciutat gaudeixen els senyors de la Lliga, Ceda. 1 compa..
ny la.
-Heus aci el comunicat que hP
estat lliurat a. tots ela funclonariJ
municipals de Girona:
«La. Comissió de Govern d'aques'
Excm. Ajuntament, en sessió celebrada el proppassat divendres, dia
20 de novembre, ha pres, entre altres, l'acord que segueix:
Notificar als funcionaris empleats
i agents del MlUlicipi, que, figurant
a les llistes del Cens Electoral, no
hagin soHlcitat el lliurament del
Carnet Electoral, no els seran satlso
fets els have1·s, salaris o jornals res.
pectlus, sl no acrediten haver signat
la sollicltud indicada, per estimar
que el no poder votar a les primeres
eleccions que es celebrin, Incorrerien
en les sancions assenyalades a la
vigent llel electoral, que fa. obligatort el vot del funcionari públic, 1
comunicar aquest acord al Dipositari Municipal als oportuns efectes.
Serveixi\! signar l'assabentat de
l'anterior acord.
Visqueu molts anys.
L'alcalde accidental, BonmaU.»
-Avui ha estat clausurada. la Interessant exposició de Rafael Sarà,..
bia, a l'Ateneu de Girona. Una de
les obres més notables exposades
-«Oració»- ha. estat destinada al
museu de Pere- de Galligans.
-La Junta. de l'Ateneu de Girona
ha rebut importants oferiments d'obres per a l'exposició-homenatge que
projecta realitzar a la memòria del
gran pintor Francesc Gimeno.

GELIDA
Dissabte passat, tingué lloc a la
Societat Coral «Artesans» una conferència. a. càrrec del company i dl·
putat a. Corts, senyor Josep A. Tra.bal, el qual dissertà sobre el tema:
«Per a la. reconquesta de la Repllblica».
Hi havia una expectació enorme a
la ltostra. vila per a escoltar el conferenciant; això va fer que hi acudls molta gent tot i portant la nota
equivocada del diari «La Noche», que
desorientà, 1 deia que el senyor Tra.bal S'havia. dirigit el mateix dia a
Puerto de Santa Maria. Ensems s'ha
decomptar el descens a què influf
l'excés de força pública. que, degudament formada, envoltava el local
Dapant d'aquesta precaució, alúna
s'alarmaren 1 no acudiren naturalment per temença que passés alguna
cosa anormal. Vingueren a aquesta
vila. diversos amics de Martorell, Sant
Sadurnl, Sant Esteve de Sesrovires,
Sant Llorenç d'Hortoru 1 d'altres ¡x>
bles.
Durant el curs de la. conferència,
la qual durà prop de dues hores, el
senyor Trabal exposà. clarament la
situació politica actual. Féu un detallat examen de la història politlca de
la Lliga, Ceda 1 Radicals. Dóna extenses orientacions de la forma d'actuar un cop reconquerida la República. Remarca. com tots els Governe
del primer bienni 1 Governs de la
Generalitat abans del 6 d'octubre &ren uns veritables homes, purs, 1 sincers. A la vegada dóna compte de
l'estat vergonyós de l'economia espanyola. i de la. forma desastrosa que
s'està actuant des del Poder. Dóna
compte de llei! que s'establiren al
primer bienni, 1 les lleis que s'estableixen al segon 1 compara. els seua
resultats. Amb gran vehemència ee
dlrig1 a l'auditori per a fer recordança dels companys empresonata
(' '" potser molt aviat podrem abra,.

CAMISERS
VESTITS LLANA
«DR. RASOREL»
I eLA PASTORA»

çar.

ESPARREGUERA
Ha causat estranyesa que, obert el
perfode de rectificació del <>ens Electoral, no fossin exposades pitblic.a.ment les lllstes electorals I les relacions d'exclusions 1 Inclusions, puix
que apart de la na~ural d.úicultat
d'haver-les de demanar a l'Ajuntament Individualment, aiXò constitueix una coacció no gaire recomanable en la democràcia que a tothora
fan gala. les autoritats de la present
època tran.;Hòria. Hom es pregunta
si orgarutzen alguna astúcm cvell règiro» o sl s'han oblidat de llurs deures envers els electors. Els o!enm
l'ocasió d'esmenar l'oblit exposant les
llistes i relacions, o quan menys, una.
còpia de les relacions, degudament
autoritzada!.
-L'anomalia esmentada ha posat
en guàrdia els elements esquerristes,
que han invitat els electors d'aquesta.
Víla. a vetllar per llur inclusió al cens
i els han ofert els serveiS d'una onelna electoral que han organitzat 1
que és de desitjar que tothom utilitzi
per tal de no trobar-se sense vot.

.•caba fent vota per la. prompta
restauració autènticament republicana. 1 recorda els amics que són
a la tomba per la defensa de lea
nostres llibertats l justicla. .eoclal 1
remarca que, feta la. reconquesta, no
cal emprar la. venjança, alnó la jusUcia.
En diversos punt de la seva conferència fou ovacionat, però, en a,.
cabar, els aplaudiments no cessaren
durant uns minuta. Fou molt felicitat pels amics.
- Diumenge, a les sis del maU,
la Gu<)rdla civil detingué els am1ca
condemnats pels fets d'octubre i se1a
emportaren a Casa la Vlla. Devien
ésser prop de les vult, quan deixaren
els nostres companys la. vila, enmig
dc la consternació dels seus fam¡, .ara
i del poble. Segons versions lngressaren a la Presó Model.
Els condemnats són l'alcalde papular, senyor Joan Bertran, l'e~-presi
dent de la. Societat Coral, sen~or Josep Milà, Joan Coll!ldo, MelciOr Alrrurall, Anton Ferrer í Anton Pinyol
Els quatre primers a tres anys i ela
úlUms a 1 any.
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Dem_ò cra.tes! .L ie·g in LA HUMANIT AT

la humanitat
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La guerra italo-etiòpica

Les 'tropes d e l feixisme im m o b ili tz a d e s
A amb dós fronts, l'exèrcit italià està a la defensiva, constant ment assetjat per les petites guerrilles etiòpiques que
ataquen per tots costats

PANORAMA INTERNACIONAL

-

,

El contacte PansBer lín aïlla com pletament la Itàlia

ANGLATERRACREA UNA PODEROSA BASE AERONAUTICA
I NAVAl AL'ILLA DE lEMNOS

La posta del feixisme

Aquests dtes convé alçar ezs ulls cap a Europa, cap a l'ample
~
Mentre Madrid, per obra dels homes del bloc governamental,
ett4 COllo
El catre, f., - Segons rumors que
ges anplesos J inferme rs indigen ts llana s'anunc ia que grans
masses
de.
circulen intetJSament en aquesta. ca..- vertfda en la. capital de LiUiput, es proàuetxen fronteres enllà Jets tra111.
amb títol.
soldats abissinis avancen cap a les
p!tal, Anglate rra està procedm t ac- cenàentals que poden àeciàir pel que resta àe segle
Del Kenya comuniq uen que s'est.an línies italianes . precedit
la sort àe!s hom.,
s
per
petits
t~varnen t a transrormar el port Je
formant noves mlsstons samtarlt :s, grups que
1
d'infiltr ar.se entre
Mudros, a la. illa grega de LeiTUlos, àels pobles.
que s'espera. pugwn sortir rapau\• ) (IS posiciontracten
italiane s de Ics imme·
Es veu cada vegada més clar allò que ;a vam dir de bon
en poderosa base aeronàutica 1 na~
ment cap a la Somàlia angll-sa ¡ A· diacions de sMakalé,
prt~PI
que aquesta
\<Bl.
sia que el conflicte ttalo-abtssint no és altra cosa stnó el pretext
bissínia., puix que els ind•gene s apre- r egió sembla constitupuix
a·un ~
ir l'objecti u dels
En el cas de confirmar-se la ll()o i profund problema polític,
nen m olt de pressa la professió d'in· abtssinis.
qu.e afecta ensems el règim interior de[& Et.
ticla, resultar ia que Anglate rra confermers per a la qual semblen tenir
Per altra banda, hom sap que les
trolava la tercera sortida del Medl- tats i la vida internac ional.
una especial predisposició.
tropes del ministre de la Guerra, Ras
terranJ, per .rontrola r ja la. sortida
En veritat ara no es tracta del Tigré ni de l'Ogaden, de
DE J..'ONT ITALIANA ES 1\luJugul!la ha n efectuat
Makan¡ Al
MIRACL ES? a l'Atlànti c t al Mar Roig. A més
contacte
DIU QUE ELS ABISSI NIS a mb les forces del Ras Kassa
Mu.ssolint havia jet dos «miracles» o. més, en lea actuales circums tàn· d'Ual-Ual. Es tracta ae saber si el JeUtsme, que en les seve.! cttversea mo.
i
es
AVANCEN
prepare n per a iniciar un avanc a.Nb en el curs del conflicte
tfulitat.t és avui sen¡¡or de mitja Europa, ha de complet ar
el domtnl et•¡¡,
italo-abiSsi- eles I& importà ncia d'aques t con·
Front. del Ti~ré, 4. - De font ita· 1tota regla.
nt. L'un d'ells, va ésser despertar trol seria 1tnrnensa, perquè la base questa, o si ha cte caure vençut t fracassat.
de
l'illa
de
Lemnos
domina
ria
els
El t et.xtsme italià, en un accés àe toZZia, ha posat ell mat.U
l'Imperi Britànic de la seva somno.la ..,.
Dardanels,
lència, i r etornar- li la vigorosa de. 11 que des deca.mi natural del petrl.)- testa sota la gantveta . S'havia jet estranyes iUU3iom
la Unió Soviètic a o Ro. Ea creta Que An.
cistó dels seus millors temps. L'altre mania, tractt de portar-s e a Itàlla. glaterra no reacctonarta ctavant el soroll
de trompete:. i timbals QUe IOr.
«miracle» va ésser el ressuscitar la
tia amenaçadorament de la I tàlía en armes. Es pensava
que França
Societat de Nacions. que tothom do110
es posarta Ol costat d'Angla terra, t que st tntentava de
jer-ho, un co,
nava per gairebé enterrad a, després
1<:1, UIA 30. ELS ETIOPICS
de
força
dels
Jetrtstes
franceso
s
e3clatar
ta
la
Repübltca democràtica.
VAREN
de les desgraciades aventure& que
CAUSAR
CIN·
Qun •" .lA
M01t'1 S
•
ITAhavta oorregu t a la Manxúr ia. ALIANS AL TEI\lBI};N
La doble iUu.sió de Mussoli ni és ja avu.f una doble desmust
quests dos amtracles» han estat, naó . .Encara
Addis Abeba, 4. - S'ha fet públic
HI HA DISCRE PANCIE S hi ha, per la banda dels feixistes francesos, amenace
turalme nt, involunt aris; millor dit,
s greus. Però el COn.
en aquesta clutat que el proppas sat
PERO
ES
CONFIA
ARRI•
junt de la ~tuació, a França 1 a Europa t al món, evolucio
s'han esdevingut contra la volunta t,
dia 30 de novemb re es desenro tllà
BAR A UN ACORD
na en un sen.
una aferriSs ada batalla a Sala ma,
el desig t les previsions de Mussolf..
Londres , 4. - L'Agènc ia Reuter tit clarame nt desfavorable per al feixisme. En els medis feiJ:is tes hi 111
nt.
Ara
regió del Tembién , a l Nord~oest de
creu
ens
saber
complet
que
a
les
la
avui
converse
sèrie
molt
amb
s de Paris
mis que nervios itat: ht ha una angoixa mortal. Mussolin
LES
CONDIC IONS
AMB
i u
1\lakallé . Les tro¡les etiòptqu es varen
QUE ES PODRIA FER LA l'Extrem Orient directam ent a Eri- un tercer: el «miracle» de l'acosta- entre els experts en qüestion s africa.. encara. prou poder, per a provocar una catàstro
sorpren dre una colu..nma italian ..~o
fe a Europa. Peró no '-'
trea 1 la Somàlia. italianes , per t!l.l ment, inconcebible Ja alguns temps, nts, britànic 1 francès Peterson · t
PAU
té
prou
per
a vèncer. per a tmposar..se, per a realitza r el somni d'esten.
Saln Quintin, respectiV ament, prod'evitar de passar pel Canal de Suez. entre els governs
d'uns 500 homes que es dirigien a
Paris, 4.
No s'ha declara t oti- L'Stand
de París i de ser- gressen molt favorab
dre a tot Europa el règtm de r egressió aue ell ha establer
Car!lele. L'atac va començ ar a la cialmen t en- quina
a rd Oil, per mitjà de la sc- Un.
lement
t a It,Uía.
direcció
van
en·
S'afegei
x que els punts dé d iver·
gorJa de Gorge. La _11u1ta va durar caminad es les
subsidià ria, ha convtng-J.t, de més
En els ulls durtssims del Duee s'accentua la lluïssor sfnistra
presents conver~s llva més,
gència entre els dos tècnics no són
de 11
alg~nes hores,. despres de la _qual els que es realitzen
segons
es
creu,
concedi
r
a
l
per tal de cercar Govern
desesperació. Ginebra . QUe ell havia betat f desa/tat, té
FALLA LA B ASE A LA PO· molt profund s ni fonamen tals
itahans es retiraren amb mes de 50 una solució pacifica
avut
italià
a
un
les
crèdit
sevq
de
1.000
ml·
al conflict e tt"l· lions de lires
S'espera que aquestes negocia êions mans els mitjans necessaris per a tmpossi bllftar la continuació
LITICA ITALIA NA
or per a l'adquis ició
morts.
de l'¡¡.
I lo-etiòpic. Cal s->Jposar, però, que 1.d. d'aquest
acabin
a
fi
d•aquest
a
setmana
,
1
petroli.
que
ventura
L'acord entrarà en
mussolintana a l'Africa oriental , per on vaga novame nt
La clau de la politica d'I tàlia, en prr a
ELS ITALIANS NO NE- Gran Bretany a no accepta ria
l'espeo.
aleshore s l'acord haurà estat
un vigència en cas que la Societat de el cur s del present
(..u EN QlJE ESTAN DETU- proj.ect~ que oferís major a.var:tta
conflicte , ha es· complet . Els detalls d'aques t es dei· t r e del general Baratier i, el que tou vençut a Adua l'any 1896.
tre Nacions declari l'embar gament al tat, en
síntesi,
la següent: «Alema- xaran en suspens per tal que siguin
• • •
~A AL SUD .
1 ~~r~~o~~;s adeltt~i~o~:rè~ci~e~:f~~: petroli.
nya, enemiga irreconc iliable
AiJ:ò que presenciem és la posta del feixiSme ttaztd, que
1\logadtSCto, 4. - Per prunua ve- 1 tita celebra en aquesta
de enlles~lts. mitjanç ant les oportun es
ben aviat
capital
tl
m
.gOCla.Cl
ons
diplomà tiques.
gada les a utoritat s admetei x t¡ue ta mes d'agost passat.
EL GOVERN DELS EE. UU. França, amenaça aquesta amb ab·
ha de dur ta posta de tots els feixismes.
L'Agèn• ia Reuter acaba dient que
ENTAU
seva activita t al front Sud és nuHa.
LARA
sorbir
ACCIO
l'Europa
JU•
Central
i,
així
reAleshore s es concei.Jé que la lJlga
¿Podrà encara. Mussoli ni, amb una violenta sotragada, sostreure
DICIAL CONTRA ELS CRE• /OTçada, prendre la revenja del 1918. no és exacte dir que la base de 1a
Aquest estanca ment en l'avanç es de les Nacions
't e.
">'encarr egaria del
dlscussló impliqui grans concess ions l'últim tnstant a l'entonsada del seu pla? No
BANYA
r~laciona amb l:l dificulla t ~·or~a - Govern d'Abisst
DORS
DE
LA
NEU·
ho creiem gatre. t men,l
L'única
garantia
nia
i
sòlida
que
territori
Itàlia
que
França
fos
als
a
Itàlia.
TRALIT
AT
mtzar degudam ent els combatS da- la potència que portés
encara si la Repüblica fra ncesa aguanta fort davant les
té contra Alemanya, és l'exèrcit Uaa cap aqu-..li·
lligues armades,
Washin gton,
vituaUa ment ~r a les avançad es i ta tutela.
amb les quals sens dubte comptav a Mussolini.
ent es creu q:1e ha fet avinent 4. a - lesEl senyor Hu ll lid mobilitz at sobre la frontera aus.
A
ITALIA
NO
INSPIR
EN
es creu que podran descong estionar - el Govern Actualm
cases
de
cobritànic
admetri
CONFIA
a un .n. merç i particul arment
El nostre esdevenidor de catalans, de demòcratea t d'esquer
NÇA LES CONVER•
se els transpo rts i. dintre d'alguns tercanvi de territori
les que fa- triaca, al llarg del Brenner. A canvf
ristes eJU
SES
per mitjà del briquen o trafique n amba armes
lligat estretam ent al curs que seguet.rtn els fets d'Europ
dies, normali tzar-se les operacio ns.
i m'i· d'aquesta garantia italiana , França
qu:1l Abissini s obtindri a un pas franc teriaJ
a en el present
Roma,
4.
En
els
cercles
italians
de
guerra,
i
que
encara
garante
perioàe
no
ix
a r_·ussoltni la impunit at ben informats es declara que les
de màxtma densitat històrica . Per això ens preocupen més
a mar 1 Itàlia certes extensio ns ~n s'han registra
aquest.
t, d'acord amb la Neu· i la llibertat d'acció a
ELS ITAUA NS TRAVE S· els districtf>
vein;:, amb les seves co- trality Act (Llei
l'Africa Orien- negocia cions que porten a terme a fet.t que el& uòrums elet Parlame nt de Madrtd f que la crtsi de la Ge..
de Neutrali tat>, qu~ tal». Però,
SEN UNA EXISTE NCIA lònies. No ssembla
Paris
els
tècnics
britànic
probable
st
Aleman
1
francès,
qae
ya
no
neralita
la
és
ja
t
uegoverna
tiva de Barcelona. En l 'hora de lea grans decisions euGovern entaula rà contra d'elles
LLCl.STl M USA
Gran Bretanya. pugui consent ir s el
nemiga irreconc iliable de França» de qUestions africane s, senyors Pe- ropees, lea dretes espanJio
acció Judicial l crimina l.
Londres , 4. - El correspo nsal d~l una concessi
les es barallen grotescament per le& més batxe1
terson i S~int Quintin , no inspiren
ó
del
territori
que
unei~~
l
tot
l'edifici
polític mussolinid talla
uDaily 'Ielegrap hn a Asmara comuni1 petfter qUestions.
amb la Somàlia italiana, i,
L'ANEL L DE BODES DELS pels fonaments. Assoli:" aquest resul- a Roma cap connanç a, perquè la tesi
ca a l se u periòdic que els soldats ita- Eritrea
italiana és inaltera ble en sostenir
per altra banda, es creu que l'empeREIS D'ITA.L IA ANIRA A tat apareix co,. ~ un
lians travesse n una existènc ia llasti- rador tampoc
A. R.iV.
rècord batut pel Qlte la regió del rtgré no ha d'ésser
no donaria el seu co!lENGRU IXIR LES RESER · feixisme
m osa esgotats per l'esforç que suposa sentime nt a aquest
italià en qüestió de «mira. evacuad a ((ja que la seva població
projecte . Si ~;s
VES OR
viure arma al braç de nit i dia per portessi n a cap aquestes
es va sotmetr e a Itàlia espontà nia·
eles desgraciats».
Roma, 4. - La reina Elena d'I
no saber mai Ja posició de l'ene. els territori s traspass concessi ons
n1ent 1 ¡:er tant se l'ha substreu re
ats passarie n lia ha dirigit a l senyor Massoli ni tàmic i que aquest aJlareix invariable.. a ésser propieta
ta
a les represàl ies del Govern d'Ad·
t dels nous amos, 1 següent carta:
EL
RETOR
BOQUERIA, 18
N
ment d'improv is.
AL
SENY
TELEFON 11101
dis
Abeba.
podriP ésser un pas vers 1& constit ;.t~
«Senyor presiden t: Desitjo que vós
Durant. les primere s setmane s de ció de la tutela
Aquesta casa és acredita da pel bon servei I higiene
Sembla nt resultat de la diplomà cia
de
la
Lliga
sob
re
.
sapigue
u
que
entre
els anells
guerra, l'activit at dels etiòpics du• Abissíni a
SALO PER A BANQUETS - ESPLEN DIDEB HABITACI ONS
italiana , ve al momen t que Itàlia es
prepond erància ltd- cia.ls que el poble italià donarà nup.
rant el dia era nulla I els italians lina. però amb
per troba més
amb
menys
cambra da bany • Aigua corrent a totes les habitaci ons
necessit
influènc
ada
ia.
de
la
glòria
reconfo
1
rt
la
causa
de
la nost:a
podien descans ar, mentre havien de que la que anterion nent
s'havia dis· 1 gran pàtria, figurarà la de s. M. tl exterior. Es trist, per tot aquell que
TOCAN T LES RAMBLES • On parlo lrançals • BARCEL
vetllar a la nit i establie n nodrides cutit.
Atenes, 4.-Aque sta matmad a nan
1 Rel, simbol d'nfe:xte l de
ONA
fe. Tamué eatima la gran nació llatina, de veu.
guilrdies per tal d'evitar el perill d'un
Geroni 1 propieta ri: FELIX BARGUIIO
hi figurarà la m~::va, la qual cons· re-la aixi portada , per una diplomà - explotat tres bombes, seg1lns decla·
.atac per sorpresa . Ara, en canvi, els
ració de
ctLE TEMPS 11 DIU QUE N.:> titucix la meva més estimad
a reli· cia de camisa negra, a 1a pitjor de d'elles hala Direcció de Policia IJnn.
abissini s es mostren extraord inàriaES PROGR ESSA EN, LES quia. perquè em recorda
explotat davant del domiel
dfa
que
m ent "'ctius, tant de dia com a Ja
les 8ituacton8 possible&. Fora murs de cm dèl g·e nerat retirat Hadjtss arant; Per
CONVE RS I::. S ANGLO •ITA· valg tenir la.• ·s ort' d'êssêr
a aquesta se~mana. són
italiana.
»
nit, i sotmete n l'invaso r a un pr~
LIANES
la nova Europa que s'està constrU ïnt la segOna, da vant la imprem ta del
cediment. esgotado r del sistema nerespera
des a Londres diverParis,
4.
rota
la
~(Le Temps» escriu so<direcct.ó
d~Anglat
periòdic
EL
erra,
PARE · SANT EXPLIC A
venlzcli sta uNeos K-.>smos»,
{de ta
viós.
PER QUE NO REBE LES qual z:acofd. /rancq-a!emany din8 de al costat de Ja qual es troba t.nnb~ ses delegacions
El Ras Seyum ha format cente~ bre la politlca anglesa eJ segtient :
de la ConDELEGADES DELS FEl· la S. de N. ha d'ésser un dels ptzans la del periòdic antivenl zellsta «HelU·
nars de grups que fan la guerra de «COntin uen les conver:;es entre LonXOS
FEME'N.
IN~
ferènc
ia
Naval
Paris, 4. - La United Presa {)U·
mestres), Itàlia s'obstina en el seu l~lcon Mellon» ; 1 la tercera, al cos.guerrilles. Els indígene s, p2rfecte s co- dres, París i Roma, però sense fer
Paris, 4. - «Le M.atin:t pubhca isolame
n eixedors del país, s'infiltre n darrera progressos. El senyor Eden, que reLondres , 4. - Per al proper diven- bllca la següent interess ant tnfor·
nt, esplèndid pel n01n d'Im- ta.t de la casa del coronel d'Avlac!ó,
una
infonna
ció
que
li
transme
t
el
senyor Oiconom u. Els dinys causats dres de les delegaci ons america na, mació r elativa a la qüestió de Tàn·
les !inics italianes i aquestes són emplaça rà Sir Samuel Hoare per al· seu correspo
nsal a Roma. Aque::it peTi Romà que el cobreix~ però tosc
atacade s pertot arreu i no donen gunes setmane s, presenta
dres és esperad a l'arribad a a Lon- ger:
politica· diu que les delegad es del feixos fe- i tenebrós per les realitats polítiques no tenen importà ncia. No hi lla ha· franccsa
repòs als invasors .
1 1taliana en la conferèn cia
«Tot 1 h aver-se canviat cartes en·
ment menys e:asticit at que el mi- menins de mares, vidues 1 germJ.- que el determinen. Hem. d'espera r gut victimcs.
naval. La delegació japones a es tro-- tre França
nes de
de la G ran Guerra. que Itàlia, abandonant les vclUfitats,
1 Espanya , en les quals
UNA TRA~lESA DE MATE- nistre d'Afer3 Estrang ers britàruc . que el víctimes
L'AMNI STIA NO ARRIBA ba Ja en aquesta capital.
diumeng e assistire n a una que certa part de la preni.Sa francesa
s'estable ixen les línies generals de la
RIAL SANITA RI A LA No s'hi guanyar à res o.mb aquesta cerimòn ia
Per
la
mort
de
la
princesa
A
TOTS
VictòELS
DEPOR
TATS
presidid
a
pel senyor M.ts· li ~uposa,
reforma de l'ad.min lstració de Tàn·
substitu ció moment ània, però Sir solini. havien
CREU ROJA ABISS INIA
SENS~ CON UEB1NA C1U J U· ria ha estat ajornat el banquet que
d'ésser rebudes el dl un acte d'amenaçar l'Europa amb
Ankara, 4. - S'anunc ia que ta Samuel Hoare veurà el senyor La· lluns en audiènc
el Govern oferta a les de-legacions 1 ger, aquestes cartes no s 'han publi·
de desesperac16 catastró fica
DIClAL
ia
per
Sa
Santedf
lt
Creu Roja Turca ha tramès a Ja val a Paris 1 resld!irà. prop
cat encara, 1 en els medis colonials
Atenes, 4. - El Consell de mmis. que s'havia de celebrar el dilluns.
de Gine- el Pare Sant, però a darrera hora sf no obté satisfacció a l'Africa O·
Creu Roja Abissíni a material sani· bra. Així, doncs,
franceso s circulen rumors segons els
l'audièn cia fou anuHad a, i la Santa riental, comprendrt1 que l'equiva lent t res ba examin at la. qüestió dels deestarà
en
tot
motari per a guarir complet ament
ment disposat en el cas que les co~ Seu donà una nota explican t q.Je de l'I mperi Roma no pot ésser avut portats a les Ules per raons d~ se- Un nou correu aeri entre els qual3 França h a conVingut pràctl·
100.000 ferits.
la
visita.
a
Roma de les 845 delega~ Itàlia, sinó Europa, i que la seva ca- guretat. Ha accedit a l'a111berament
cament a retirar-s e de l'admin15tra·
se3 fessin necessàr ia la seva presèn· des
EE. UU. i les liles Filipines ció
tenia un objectiL politic 1 no -pital no ha d'ésser Roma, sinó la
de la dita ciutat l'any pròxim.
Gi· Immedi at de vint persone s, contra
NO ES CERT QUE EL RAS cia. L'entrev ista entre els senyors religiós, l que, per tant, el Papa
ro
les quals no existeix acusació greu.
San Franclsc o, 4. - L'hidroa vió Per altra banda, s'ha concedi t a Es·
KAS SA PENSI SOTOlE TRll'S Laval i Hoare potser facilita rà W1a veia en Ja impossi bilitat de rebre--les. nebra cfa la Societat de Nacions.
Pel que ra a la resta dels deporta ts gegant nordam ericà «Xina-c !Jppeu, pany& una 1n tervenci ó més àmplia
NICOLA U M.• RUBIO
DIUEN OFICIA LMENT ELS solumó del conflicte.»
acusats de maneigs comums tes o que el divendre s darrer arnbà a en l'admini stració 1 més influència
ETIOPS
d'altre mena, una comissió especial Manila en ràpides etapes, conduin t en general a Tè.nger. Adhuc
Addis Abeba, 4. - Oficialm ent es
L'STAI'IOARD
OIL
DES·
es diu
desment eix la not1cia de fon t ita.examin arà individu alment cada cas. el primer correu postal directe dels que en això s'ha arritat
MENT QUE HAGI FET UN
a
tant
Estats
com
Units,
ba
reemprè
s
el
Viatge
Jiana, segons la qual el Ras Kassa
ACORD AM ~. ITALIA
de tornada i
d'efectu ar feliç- e. l'elimina ció gairebé complet a de
prepara va la seva submissió a l'inva,...
Nova York, ·-· - El presiden t de
VENIZ ELOS, EN UNA CAR- ment la seva després
França.
sor, i es declara. que, pel contrari , la Standar d Oil, dt Nova Jersey seTA, DIU QUE EL REI JOR- Ules de Guam,primera etapa fins les
PIRAND ELLO HA DONAT
F tns a ra. el càrrec d'administraha prossegu it el vol
l'esment at cap és un dels que més ny or Teable,
LA MEDALLA D'OR DEL
DI
llA REFOR ÇAT EL amb rum
ha
fet
pública
una
depREM 1 No o EL
aferriss adamen t combat als italians.
TRON CONCE DINT L'Al\1· Califòrn ia. l'illa de Wake, Honolul ú 1 rtor de la wna ha estat ocupat per
claració torma l sobre la informa ·
Roma, 4.
ur. francès,
!!.:1 cèlebre escriptor
NIS 'l'lA
TF.RRA NO ES DECIDE IX
El ((Xina Clipper» porta a bord ara substitu i segons informes , serà
TAMBE DE L'ARGE NTINA ció de Roma assegur ant que s'ha ihtlià Luigi Pirandel lo, ha lliurat 31 ANGLA
A SORTIR DE LA SEVA
ït per un espanyol, ~>l
PASSI·
Atenes,
vint
4.-El
saques
senyor
negocia
de
correspo
Fufos
t
un
ha
ndència
re·
acord
.
TRAME TEN MATE RIAL
entre aquesta senyor M.usso;ini quatre mecta::e s
qual ocuparà el càrrec des del 1938
VITAT EN ESPERA QUE EI.S
but
una
lletra
del
senyor
Compan
Venizelo
yia
s,
SANITA RI A ABISSI NIA
i el Go.ern d'Itàlia per d'or, per a l tons de la pàtria.
a 1948, data en què expira el TracJAPONE SOS DUlOS TRIN
Enen la qual aquest declara que l'acte
Buenos Aires, 4. - L'Associació de al submini stramen t de tot el petroli tn:: les
Lloyd George a Tànger
medalle s n'hi figura una, cor.
tat de Tànger.
QUE PRETENEN ENVAIR
generós del ret consolid a el tron 1
1\Ietges Argenti ns ha pres l'acora que aquest pafs pugui necessit ar
Tànger, 4. - A aquest port ha aren rt:spone nt al Premi Nobel de LiteraAls medis que gaudeix en de conLA XINA
de trametr e a la Creu Roja abissmi a el ~ que es decreti
r
establei
x
la
unitat
nac10na
l.
r\bat el vaixell «Kalser hind»,
l'embar gament tura, que Pirande llo aconseg ui l'.ll
Londres , 4. - Sembla que la ges.
una gra n quantita t de materia l sani- sobre el petroli.
A1ege1X que eztd. dec1dlt a no tor· d~l qual venia el polític a bo:-d tacte fnttm amb els interesso s coany.
anglès
tió efectuad a per l'ambm xadu de nar-se a ocupar de poiitlca
lonials se sent dir amb f reqUénc(l
tari en el qual compta un modern
activa 1 Lloyd George, acompa nyat de d iver· que
Mr. Teab1e na rUt el segilent .
L 'ESGLE StA ITALIA NA CON· Xina al Foretgn Office
instrum ental per a ls hospHals • de
l'abandó per França de l'Admi·
no serà se-¡ que establir à la seva residènr.ia par· E.os amics.
«Nosaltr es sabem del dit acord soTINUA DONAN T OR A L' ES· guida d'una acció immedi
guerra.
En
el mateix vaixell na mstraci ó de Tànger feriria el presata d'An- ticular com sempre, a Creta, un cop arribat el
lament allò que ens han informa t
T AT
ministre
britànic de Tànglaterra .
.
1 celebrad es les eleccions.
ger, el qual tornava de Londres . l!n t.lgi i els ·nteresso s de la. nació.
Roma, 4.-Tres ors d'or i plata de
LES TROPE S ABISSI NIES tf•lefòni cament les Redacci ons dels
Elsque
cercles
autontz
ats. fan remarT
al
com
estava.
car
anuncia
t
ja
el
es
llder
preyuntà
ha
romAa
diaris.»
Tokio
S'HAUR IEN
a
lgunes
els
setmane s. Al port
APODE RAT
les esglésie s italiane s són lliurats, propòsit s que tefiJa respecte
.
to.;:)
la Xina. venizell sta senyor SOfulis •ha estat esperav en
DE GORAH AI I GHERL ücada vegada en majors proporci ons, i que el Japó contestà
aquestes
personalita~s En l'afer Stawisky, els ma·
que el movi- rebut en audlènc la pel rel.
GUBI
NO HI HA RES DEL SU·
el cònsol d'Angla terra i el persona l gistrat
al Govern. L'últtm dignata n de ment actual al nord de
Addis Abeba, 4. - Informe s ¡lart.is i advocats han cer·
POSAT MONOPOLI DE PE· 1 l'Esglés
Xina
tenia
dc la mateixa Legació. Mr. Lloyd
ia que ha respost a la ert- un abast purame nt interior.
cula rs procede nts del front Sud noti•
TROLIS A I T ALIA
ES cor;astD ERA IM POR· George, afable i senzill,
da
de
Mussoli
cat
un
ni,
mitjà per a enllestir
que
demana
ha
convers
ob-at
Es
fiquen íJUe les tropes abissinie s s'han
molt dubtós que aquesta tnterRoma, 4. - El Govern ha public'Jt
TANT L ENTRE VISTA EN· uns moment s amb aquestes
persone s
apodera t. de liorahai i Gherlog ubi.
una nota desmen t'nt rotunda ment la jectes d'or i de plata, é.dhuc els pretació hagi estat ac~eptada sense
r~!o~U
FOLIS 1 EL REl abans de marxar a l'hotel. Ha estat
aviat
La notícia s'ha d'accept ar amb r~ noticia d'origen anglo-am ericà, se· anells de boda, ha estat monsen yor c~p reserva
aqu1, pera. seruf~~ Q~~
Atenes 4. - Es concede ix gran invitat pel Rotary Club
Paris, 4.-Daan t la llarga durada
sen·-es, puix que no ha estat confir- gons la qual Itàlia ha via concecht Cannelo Pujta, ~rquebisbe de
de
Tànge,
Reg·
faes~~
~e~~~
P~'4~e~firmtn q a- importà rÍcia a l'entrey ista celebrad a a un dinar.
mada oficialm ent.
el mcnopo li de petrolis a la compa. gio, Calàbria . ~arqueb
dels debats del procés Stawisky, elS
isbe ba l!1u- bans de prendre cap línia de conduc- ah1r
nyia america na Standard OU.
magistr ats i els advocat s defenso~
entre el rei Jordi 1 el cap veni·
r aL a les autonta ts telxistes diver· ta
han arribat a un acord per a la li·
zelista SotuUs, conside rat com un
quUogra ms d or en dlterent s ob- . · bé oficialm ent s'observ
ELS ITALIAN S, PERO, HO
U N A INFORMA CJO o E sos
a una ac- de1s més ferms puntals del republl· Cunde
mitació de les pregunt es a les mé5
61
j te
al
NEGUEN
ix
el
FONT AMERIC ANA QUE
pessim
isme
dac•nisme
neleno
~
setre~
indisp:m sables.
ats pels fidels a la Ver- titud expecta tiva, és evident que
Pa rís, 4. - Les informa cions de
la
HA ESTAT DESME NTI O-\ g ' P
L'entrev
ista
fou
de
llarga
duració
esser
la patrona de la ciu· Situació causa a Londres alguna
font italia na que es reben en aques•
in- i segons sembln. molt afectuos a puix vant la sort que pot córrer
tat de Reggto.
ta CIUtJ.t sq;u(:lxe n desment int enèr·
qtúetud i és probable q1:1e segueixi n cue el llder republic
Roma, 4. - La informa ció de font
à sortl 'd'ella el Govern Laval després del Ha arribat, en avió, el finan·
L'arqllCb
lSoe
na
detldit
lliurar
di·
1
gicamen t que els italians hagin eva-¡ amenca na,
les consulte s amb Washmg ton i pot- n\olt satisf~t.
a la suposatl a r ectamen t a les autorita ts feixistes ser
cuat Gorahai i Gherlog ubi, mentre concessló delrelativa
amb
altres
Govern~
signants
del
cer anglès Mr. Rickett
Es
creu
monopo
saber
li
que la convers a en·
de petroli a aquests objectes en lloc de vendre'ls Tractat
debat politic
d Oil, que ha estat
de les Nou Potèncie s.
desmen- 1
d'origen oficial abissini es confirm a Standar
t.rt el sobirà 1 el senyor tioiUtld
'
tida pel Govern italià
Paris,
diu
el
que
o
canviar·
los per Bons de l'Estat.
Paris, 4. - Als cercles polítics no ticular 4. - A bord d'un aVJò par·
novame n t que s'ha dt•ct.uat aquesta segueix~
SEMBL A QUE D E FET ES versà prlnc1p
nordam ericà ha arribat
atment sobre qüestion s' hi ha molt
'
d'optimi sme al jutjar la
IMMINE
NT
L',AUTO
NOMIA
rt:lacionade~ amb la futu ra actitud sort
nt de Londres , el cèlebre ·
evacuació.
cEl Gov.e rn italià 1 la COmpanyt¡\
del Govern Laval despr~ del p.·ocede
PEL CANAL DE SUEZ BAN i~alo-am~ncana de petroli subsidi
k LA XINA DEL NORD
debat sobre les organitz acions politi- nan cer anglès Mr. R1ckett. Una n0I11
f¿~~:e~
~~~~ir~
~~igo~:
:o;~ac?
óq~~
~
després d'haver arribat, marxà n~
Tien-Ts in, 4. - En aquesta pobla.- e ¡wpusa portar a terme
PASSAT DOS·CE NTS QUA·
de 1StaJ!dar d Oil, de Nova
el rel. en ques, que de reempre ndre's demà. A- 1r..ent amb avió cap a Roma.
UANT.'\ MTL SOLDA TS 1 rl~
Es
cio es continu a conside rant que és tots els terreny s.
quest debat, de totes maneres , es prosel, ban arnbaL a un ((acord de Jet'CS\.
que
va Abisslni a per via Caire.
OHRI::RS ITJ\LIA KS
tmmine nt l'establi ment de l'autono-vallers», per mitjà del qual en cas
,:) a.~.~i!feLX 4 ue abans de celebrar bable que no acabi fins el divendre s.
mia
al
Nord de Xina, si no de at¡uesta entrevlS ta, Sofulis es
Port Said, 4. - Les of:cill(s del
Hi ha inscrits 17 oradors per a.
la Societat de Nacions decrett
posà..
Canal comuniq uen que fins el dia 23 9ue
1 embarga
nom, quan menys de fet.
m~nt de_I. petroli, la S. 1·
en contacte amb el Sr. Venizelos, t-1 prendre part en la continua ció de
dc no\·emb re passat, el Canal ha es-- A. P. proverrà Itàjm
En
formula
r
¡¡quests pronòsti cs es qual l'autorit zà per a aquesta cosa, la discussió, entre els quals hi ba el
de tots els proParis. 4. - «Le Matin» publiM u. té en compte que
tat traxcssa t per 2U.Oil0 soldats t ~ duc~s d'petrol lfers {tue
les forces co"?pro. al mateix temPS que li express ava Ja senyor Laval, el ministre de l'Interio r
IJrers italians que es dirigien a PAiri-~ Pàv1 tun mtaonopo a 1 necessit i·i e: na in!orma eió que li tmnsme t el meses en !es intrigue s autonòm tques seva confian ça en
l'obra que ja ba. Mr. Paganon . A més, s'han anW1clat
merca
seu
correspo nsal a Ro
1 per ren
!\ . t sún de gran enverga dura i els in0 · t L
anys.
empres
sobtl'à, per conside rar que altres set interpeH.acions.
ca Du~~:nt
~{ matelx temps tornaren a
~s posats en joc molt con!dc:'e- l'actitud eld 'aquest
S ha snbut també q">Je el peLroll declara. que tes delegad esma. · ()l.es
El grup radical socialist a, que és
davant la qUestió
lt. lb. 5 300 fe .ts
malalts
que es submini strarà a I tàlia serà. feixistes de mares, vidues temeninc,s rabies.
dt:. l'amnist ia, era digna de tota la clau dl resulat encara no ha decit
3.
K:e&
ma•
ri 0
...
èra
que
·
les cinc provlnct es lloança.
~rocedent d~ pous contrac tats ~r ues de v1cttmes de
dit l'actitud que ha d'adopta r. Hom
la Gran Gu :rra d~o:. Nord: Hopei,
segons
at rebut a li
UNA l\JJSSIO 1\IEDICA AN- 1Standar d Oil fora dels Estats
creu que si el debat arrib& a estu- !"'refecturaunde comunic
Omts, que diumeng e assistire n ~ una ce- Xabar i Suyaan, Xansi, x.antunw;,
Policia de Te~
GLESA A L'OGADEN
virtualm ent indearn~ el fi que no es produei xi cap rtmònia. presidid a pel
diar
a
!ans
les
activita
ts
de les orga· eU:: obrers
senyor Ml s pendent s de Nanquin , obtindra n p~i· A Holanda volen prohibir les
es troben eu ~6:S·
conflict e a.mb la poUtica seguida per
nitzaclo ns naciona listes, tal com el Uel ram de que
l'"' ha .
Berbera 1Somalia britànic a) , 4. d'.~....... _
u
me:rame nt una Ueuguera autonom m,
Washin gton.
gènere de punt, ce 1 1•
so.........,
v1en ~ rebudes el dl- la
diputat
Guernu
t
tractà
A bord d'un paquebo t ba arribat una
qual s'anirà augmen tant.
la
qüestió,
Lligue
11
n
s armades ...
una :'funió per a tractar
lluns per la
molts
Santedd el Plltm:
radicals socialist es marxa del conflicte .
missió mèdlca anglesa que ba m:auat
Ona vegada est.abler ta dita autoAmsterd
Hom creu que el petroll serà o~ però a darrera5ahom
4. - Ha estat sotmès votarandiputats
na
amb
l'audlenc 1a tou nomia, s'il)tens iftcaran consider able- al Parlameam,
l'oposici
ó.
immelJi.tt..J.men t. cap a I·Ogaden per tingut principa lment
Per
a avui s'acordà celebrat u oe
nt un projecte de ll~j en
dels pous ro- anuUad a 1 la Santa seu donà una fllent les
b l de pre!)tar assistèn cia als ferits manesos . controla ts per
reunió
amb
relac1on.
els
patrons
s
el
econòmi
qual
per
s'establ ~ix la prohibic ió de total .J
ques 1 Jil'Standa rd nota explican t que la Vislta a Ro- nanc,eres entre
cercar una solució sattstactò~111 J'ID
abissini s.
les provínci es auto- tes les organit: ucions polittqu es arOU, y que serà enviat a I tàlia per ma de les
delegad
Oi.es t>urera va marxar a mb tl ma· ¡ Hongria
es
tetl.LQ
confllct
un
e
nvrmque
planteja
845
s
t
1
i
el
mades
en
Japó
cas
que
i
el
e on·
hi
Manxuk
ha a Holanda . Les
i Austria, paisos que nn
uo,
teix ri una importa nt missió sanilà· apliquen les
ésfer factible, que la dita reunló~i9
esLabllnt-se al mateix temps, un ma.. contrave nc10ns seran severam ent
0 bj ec t lu P? UUc 1 no
sancions .
1 que, jor
ca.s-es
el
nom
<1e
religiós,
les
famu..."'eS
PEKLt.:-<
ria t;rilanic a que rou organitz ada al
enllaç
de la moneda autonòm ica tl.gades. Hom creu que el projecte
tinuï tarda 1 nit fins que so
L'acord estipula , a més, que altrt'l en consequ encia, el Papa
que Lanta tamn tenen peLS ~uE r& l'arranja
t.:~ v ~18. en amb la d'aquest s paisos que amb la serà aprovat
U.rritori del Kenya a base de met- • expedic ions podrien
me!lt.
per una majoria aplas- sulLaLS dellmuu s Veuo:a. t•'arul8Ci
dle5 ,..
fer-se des d~: la. impossi bilitat de rebre-:es.
e5
moneda d Nanquin .
La vaga. segueix, com en
t.
tant
I teriors, sense el més lleu tncidetl

ELS ETIOPI CS ESPERE N
UNA
CON TRAOF ENSIVA
ITALIA NA A L'OGADEN
Djijiga , 4. - Les a utoritat s mili•
tars del front Sud esperen un nou
atac, encara més fort que l'anterio r,
CC?ntra Dagabu r, Els italians reorga.
mtzen. ac tualment els &eus efectius ,
despres de la bataUa ue Aneie.
El front abissini es t rob:\ a ra a
uns 75 quilòme tres a l Nord de G~
rahai. Tota la regió esta defensa da
solamen t per petits destacam ents
elioptcs, pel fe t que es prefereh::en a.
les grans concent racions, que constitueixe n exceUents blancs ~ r a l'aviació italiana .
Regna gran t ranquill itat a Ja frontera amb la Somàlia britànica. , que
és estretament vigilada.
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L'APLICACIO DE LES SANCIONS

Les converse s entre
experts

«Standard Oil»serviria petroli
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GR AN FO ND A ESP Al'I OLA
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lA SITUACIO DE GRECIA

La situació del pro·
blema de Tànger

ITALIA LLUITA CONTRA lES
SANCIONS
La invasió de Xina
pels japonesos

I

I

El SANJ PARE NO REP LES
MARES DELS SOLDATS
MORTS ALA GUERRA

a1

I

LA VAGA DEl RAM DE GENE·
RE DE PUNT DE TERRASSA

¡
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I
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Totes tes causes justes troben ressò _en LA HUMANITAT

la humanttdf
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El dictamen de la Comissió dels 21 presenta moltes dificultats
Its representants de les esquerres formulen un vot particular estenent ra responsabilitat als ministres de la C. E. D. A6
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(Ve de la primera pàgina)

MANCA DE SATISFACCIO r es i això produf disgust en alguns
INTERIOR
membres de la Comissió que sorti.S' HAN DEMOSTRAT LES
Madnd, 4. - Sobre el moment po- r en als passadissos, i no ocultaren
IRREGULARITATS'?
lltic diu «El Debate»:
als periodistes llur Impressió sobre el
eRa contrlbufdo a aumentar la fe~ que alguns companys de CoDuran~ 1a reunió que celebra la
confustón polltica la. falta de acuer- nussió semblaven com si tractessin
c omtsstO han sortit alguns diputats do y de satisfacción Inter ior entre d'obstaculitzar la redacció del dicvocals als passadissos 1 ban confir- los radtcales. Hay actltudes como la tamen.
mat que estaven tractant del dic- revelada por el Sr. Moreno Calvo
tamen. sembla que s'hi han presen- ante la Comislón, que se interpretan
TREBALL DIFICULTOS
A les set de la. tarda sorti de la
tat alguns vots particulars. Segons como poco proplcias al Bloque, y,
por
otro
lado,
se
señala
que
numerosecció on estava reunida. la Comisha dtt un dels vocals. s'ha demostrat que tu ha Irregularitats en la sos diputados radicales no recatan sió, el senyor Fuentes PUa, el qual
als periodistes:
su
disgusto
por
la
actuación
del
partramitació de l'expedient per al pa.- tido en este asunto, y especialmente digué
-La Comissió s'ocuparà ara magament a Africa Occidental.
por la demora del Sr. Lerroux en teix d'examinar totes les dades i exacudir a informar a la Comisión in- pedients que obren al seu poder, amb
DESMENTIMENT vestlgadora. Hoy y mañana parece obJecte de formar una base de dis·
'ó
1
que
se reunirà la minoria».
cussió sobre la qual es redactarà el
El memb re d e 1a e ?miSSt parlaDesprès recull el rumor segons el dictamen. Aquesta labor és molt pementàrta senyor Munoz de Dtego qual la Comissió Investigadora en nosa i, per tant, la Com:ssió trigaha donat als periodistes la següent no haver-se efectuat el pagament rà molt abans no l'acabi. No sé sl
nota:
de la. mdemmtzacló Tayà no apre- treballarem fins que acabem la re«Haventrse dirigit a. la. Comisstó ciarà lesions al Tresor i restaria dacció. però la meva opinió personal
parlamentana que entén en la. de- lliure el carni per als tribunals.
és que el dictamen no quedarà. redactat avui.
núncla del senyor Nombela, un diEFERVESCENCIA ALS PAS·
Els periodistes li preguntaren sl
putat lamentc~nt-se que per alguns
tlAD ISSOS
la Comissió treballaria fins a la mapertòdtcs es troba barrejat el nom
Madrid, 4. - Si bé al saló de Ses- tinada 1 digué que aquesta era la.
del senyor sanchez Roman, que re- slons
la. sessió 1 encara idea, però el treball era penos!ssim
lacionen amb determinades activi- durantenlacomençar
major part d'aquest, l'aru- i dificultós i per això no creia que
tats en l'expedient d'Africa Occi- mació fou escassa, no ocorregué igual pogués acabar
avui.
dental. la vomtssió s'apressa a de- als passadissos que eren un veritaA les set de la tarda, preguntat
clara¡· pubhcament, en honor a La b•e bullidor. Es comentava l'eXlStèn- el senyor RecasellS Sitches si creia
ventat. que en tots els assumptes eta o no de l'acord del Consell de que acabaria avui la redacció del
que nan estat objecte d'investigactó ministres en relació amb l'aprovactó dictamen, digué que el propòsit de
1 aclarunent no figura, ni dtrecta- de l'expedtent d'Airica Occidental i tots és que fos acabat avui, però
o no autenticitat de que suposava. que tal com va la disment ni mdlrecta, el nom de l'es- l'autenticitat
l'ordre de pagament presentada. pel cuss!ó no acabaria fins les nou o
mentat senyor Sànchez Roman.»
senyor Moreno Calvo, ordre de pa- les deu de la nit part de la seva
gament que ha estat reconeguda com ' labor.
ES PARLA DE SORPRESES autènttca pe¡ que fou cap del GoAleshores - han Interromput
SENSACIONALS
vern senyor Lerroux i posada en dub- els periodistes - haureu d'aixecar
Com 01c. en l'entrevista Chapa- te pel 1w1clonart de la Pres1dènc1a la sessió per tal d'anar a. sopar?
senyor Sagastuabal el qual declarà
- Naturalment. Jo crec que tlns
prieta-011 Rebles, s'ba parlat molt. que a judici seu no era aquell l'es- a la. matinada, 1 ben avançada aquesa rons de la qüestió polftlca. Ara crit que se 11 havia presentat per a. ta, no haurem acabat la nostra
bé, gairebé pot assegurar-se qui.' no la sevl\ Inscripció.
tasca.
s'ha arribat a cap acord concret.
Fins ara no es veslluma quin ha
Tot queda pendent deis resultats de d'ésser el criteri que prevalgui en 1:\
HI HA MOLTS VOTS PAR
li\ discussió parlamentàna del dic- Comissió. L'única cosa que es desTICUL4RS
,
compta és que la Ponència solament
Madrid. 4. - El propòsit dels
tamen sobre 1aler Tayà, que pot recollirà la part polltlca de l'as- membres de la Comissió, o almem·s
donar transcendents I sensaclonall; _ sumpte.
dels r<!presentants de les minor\rs
sorpreSI'.S.
governamentals - alxi ho deien ells
LA DECLARACIO DE LER· - P.ra que avui hi hagués dictamc•t,
ELS TRAMITS D'UNA O. M.,
ROUX
i que es treballés, sl calla, fins m<~lt
.
La declaractó del senyor Lerroux a an d 1
Madrid, ... - Han segwt els 1'0. davant
la Comissió, fou brevíssima. v ça a a ma tina, per tal que e1
wentarls en relació amb l'ordre llht·¡ Es limità a contestar a dos punts dlct.ament pogués és&:r presentat demà a la. Mesa de la Cambra, I, d<'rada pel senyor Moreno Calvo.
concrets i a atirmar l'autenticitat de clarada la seva. urgència, discutir-se
Un diputat manifesta va que a- l'Ordre ministerial ~r1bada a la Co. aquesta mateixa. setmana.
c:ncst documen. no podria tenir cap mlSSio Parlame~tàna.. Raonà el seAlguns creie:l que la. qüestió ero
velor en l'Administració de l'Esta~ nyor Lerroux lexpedlent relactonat claríssima I que no oferia cap dubte.
' • amb la destltuotó dels senyors Nomcr.t segons la llei de procediment bela 1 castro. El cap radical reco- Per això op'.naven quE: el dlctam~'l
a;tmln!stratlu, recaigut en un ex- negué concretament com a autènti- es podria emetre en el moment q 1e
ped1ent racurd del Consell de ml- 1 ca l'ordre i reconegué també que hi es volgués. Entenien que no hi haunistres tavorable o no a la pro- havia hagut acord del Consell. Di- ria. necessitat més que d'escoltar el
denunciat,
als efec.tes de la ratíflca.pClsta
del Mintsteri d'on procedeix gué que el e onse11 es ce1e br à el dia cló,
1 després l'al:ludt't ¡ emtre dl"•
.
onze I que el trasllat de l'acord mi...1,expedient,
els mlmstres els lliuren nisterial el signà el dia 12 al maú tament. immediatament.
bé a l'oficial m.ajor del Mlntsteri, Ell cregué sempre que hi havia ha~
Am~ tot, sembla que la redacció
per a la seva dtstrlbucló, o al c-ap gut acord ferm del Consell 1 per del dtctamen és laboriosa, 1 es prede! servei. N'ht ha prou amb l'ex- això quan 11 fou presentat el docu- . senten
molts
vots
particulars.
pedient perquè els tunclonaris desen- ment, no t ingué el menor escrupol Aquesta, opinió l'expressava el dlpJrotllin l'acord del Consell de minis- d'estampar la seva signatura en tat de 1 Esquerra senyor Marial.
tres.
aquest, tota vegada que era la forLA C. E. D. A. ES CULPA·
L'execució ò un acord necessària- malització d 'un acord administratiu
BLE TAMBE
del Consell.
ment h a J e trad ulr-se en ordre mlEl senyor Fuentes Pila. u féu diverSegollS les nostres noticies, hi haunlstenal '- docret que ha d'apa- ses preguntes, reterides especialment rà vot particular dels radicals 1 d'alr Nxer a la «Oaceta». En qualsev•>l a l'expedient que s'ordenà instrutr gun dels representants de «lzqulerda
dels casos na 1e portar la. signatu~a contra els senyors Nombela i Cas- Republicana», per tal de fer constar
dt>l titular del departament o la ael tro. L'expedient del Consell afirmà que la C. E. D. A. no es troba exempsots-secretari, sl té signatura dele- aleshores que aquest expedient es ta de culpa, puix que apareix cira
reteria solament al senyor Nombela. ~a responsab!lltat que es pot deduir,
g. da
" ·
.
i no al secretari de la Inspecció, que Ja. que el senyor Lerroux en la seva
Tambe es de~ que el senyor Mo- res tenià. a veure amb la tram1tactó declaració d'aque!:t mati s'ha mosr Pno Calvo hRv1a presentat una nr- de l'assumpte d'Aírica Occidental, trat conforme sobre que hi havia
drl.' comunlc-.ada. I en aquest cas, ·.o sinó amb la pretensió del senyor hagut acord concret del Consell .ie
polo anar stgnsda segollS asseguren Nombela que !os nomenat el senyor Ministres r especte a la reclamació
alguns diputats pel senyor Lerroux Liuis Sàncbez Guerra per a un càr- del senyor Tayà, i no a darrera ho~mó pel 'lrnp1 senyor Moreno Cal · r ec coloma! a la Guinea. Afeg! .que ra. sinó que estant en llurs respecvo. el senyor Chapapr!eta no coneiXia tius llocs els ministres d'aquell Goen 1a seva qua!~tat de sots-secreta- l'assumpte 1 amb respecte al senyor vern.
També sembla que el senyor
r i. traslladant I ordre del president Oil Robles no digué res. Afeg! tam- Lerroux
ha dit que fou degut a •a
c.el Constlll. Sl és ordre comunicada be que era certa. la felicitació del seva Iniciativa
que es tornés a tracur· es publica a Ja «Oaceta», però Prestdent d~ la Republlca per la. re- tar de la. qUestló
en el Consell (le
srmpre vorta Ja signatura del sots- ~ocacló de I acord I que ell encomanà Mmlstres. La representació radical
secretari del Departament 1 se
1 assumpte a una po~èncta perquè el en discutir-se el gu!) del dictamen'
,
•
m- President de la Republlca havta dtt
lJre tamhé produeix altres tres "o- que pel voltant d'aquesta qüestió hi ha mantingut integrament la posi~
DJUiltcachus
1 Interventor d 'BISenhavia quelcom que convenia. aclarir. ~ió del seu cap politic; és a dir, que
d~ a I urdPnador t l'interessat. que- Si no ht hagué acord del Consell de 1 ordre era pr<:ll!edent 1 correcta •a
o~?eïa a la creença que s•hivia.
dunt la mmuta unida a l'expedient. mmistres sobrava la revocació i, so- qup
Atxò. SJ 1!!1 ~racta de lliurament de brava. la fellcltactó del Cap de 1 Es- produït un acord en el sl del Consell.
quantitat.
tat.
LA RESPONSABILITAT A·
EL QUE HA DIT SAGASTI·
TANY A TOTS
LERROUX DIU QUE S'A·
ZABAL
Els representants de l'Esquerra aCORDA EL PAGAMENT
El senyor Sagastizaba.l per la se- proven la seva posició en el sentit
Madrid 4
La d 1
va part lou preguntat sobre l'auten- que havent hagut acord coHectiu del
h
• · ec aració que ticil.at de i'ordre ministerial presen- CollSell la responsabilitat assoleix
a prestat avui davant .la. Co.mlssió tada. ahtr pel senyor Moreno Calvo tots els components del Govern.
~¡ s~nyor Lerroux, ha tmgut .rmpor- i digué que sl bé havia transcorrepeta.. El cap del partit radical ha 1 gut molt temps podia gairebé asseEL PROBLEMA POLITIC
a e~r que el Consell ~optà ~·acor4 gurar que aquell document no era
Me1_1trestant el problema politic
P1
pagament de la mdemmtzacw el que ell tingué a les seves mans segueiX latent. El
Chapaprleal senyor Tayà. <;:onflrma aquest fet per al seu regtstre al llibre d'Inspee- ta manté la seva senyor
posició en relació
ico~~e després s hagués revocat tal ció. Afegl que aquell document no als .Projectes econòmics,
I es mostra.
Al senyor Lerroux li ha
tat f
estava concebut en els termes del que dectdit a una dimissió abans de ates diverses preguntes p es 1 ei se li presentava i ateg!, a més, que parèixer davant del pafs com abanel cap radical les conte
s Vg<t s
a. judtcl seu fou segellat 1 registrat, donant els seus projectes. Per la sequ!Hitat u
d 1 s am ran- i el document que se li presentava va part, els representants dels par·
sl hi tiavl~aha:utesor~~~gucftes fou estava mancat de tals requisits. Per tlts de la majoria. han demanat al
ment 1 sl aquesta. estava t e ~aga- últim digué que el propi senyor ministre d'Hisenda un ritme més
el document que el sen an~ a en Nombela li féu lliurament de l'or- lent, o més adequat a les circumsCalvo havia u·
yor ~re':lo dre per al seu registre.
tàncies en quant al desenrotllo de
El sen
mrat a la. Comtsstó.
Acabades aquestes declaracions es la política econòmica. Creuen els reconcre~~e~r~ofa ~~~s~n~n%sta~ denegaren algunes peticiollS de com- presentants dels partits majoritaris
que el document era ef lliurat g~l I pa.re1xença que havien fet diversos que no es pot anar molt de pressa
sots-secretari de la Presidència i Pue vocals i els reunits com.ençaren . a amb una polltlca que no compta
es tractava del trasllat de l'ac~rd deliberar sobre la redacctó del dic- amb grans simpaties en extensos
del Consell d'Estat per
la
tameu que hauran de presentar a sectors del pais, singularment entre
execució
a
seva la Cambra.
aquells als quals perjudica la llei
de Restriccions. La idea de la crisi
l P~r la seva part el funcionari de
RESPONSABILITATS
PO·
està igualment arrelada en els dos
a restdència. senyor Saga.sttzaba
sectors. Sols queda. per precisar el
tambe prestà. una declaració d'ínteLJTIQUES'1
rès, puix que en mostrar-li l'ordre de
La Comissió en la seva majoria es moment de produir-la. El senyor
pagament 1r d
mostrA con1orme que les responsa- Chapaprieta. no vol
aquest moIUra a pel senyor More- bilitats haurien d'ésser en tot ca.s de ment arribe més que que
a través de les
~o Calvo, digué que aquesta no era. tipus polític. Eis membres de la Co- Corts i per mitjà d'una
votació adque havia estat al seu poder.
InlSsió coruerenclaren amb els caps versa. Els altres caps politlcs
creuen
LA COMISSIO JA HA ACA· polítics respectius per a informar-los innecessari el tràmit I tal vegada
BAT
de tot l'actuat i del seu criteri eu procuraran que la crisi no es retardi
r elació amb la. redacció del dictamen una hora més del temps que necesAmb aquests antecedents la Comis- ' o amb el propòsit de presentar vots siten les Corts per acabar la dissió ha cregut que eu tenia suficient particulars.
cussió de l'afer Nombela, moments
yer a redactar el seu informe 1 ho
en els quals consideren que ha acaara, com hem dit, en el dia d'avui.
HA COMENÇAT LA RE· bat la. tregua 1 pot començar la traLes discrepàncies en el si de la CoDACCIO DEL DICTAMEN
mitació del problema polític.
miSSió són molt fondes, pUix que
Madrid, 4. - En la reunió celementte uns vocals volen circums- brada per la Comissió a la tarda,
L'ULTIMA CRISI D'AQUEST
crture les responsabilitats estricta- comt>nçà la redacció del dictamen.
PARLAMENT'?
rent a les polltiques derivades de Els representants radicals presentaL'«Heraldo de Madrid» diu que la
a Situació del senyor Moreno Cal- ren algunes qüestiollS incidentals crisi,
l'última de l'actual legislatura,
vo, sense entrar més a fons en l'as- que prOO.ulren molta pèrdua de
tindrà estat públic fins que les
suntpte, deu.-ant-lo en tot cas per als temps. El senyor Arrazota plantejà no
Corts
hagin discutit el dictamen
Trtbunals, altres creuen que la res- una qüestió relacionada amb el 1et de la no
comissió dels 21. Afegeix que
ponsaoU!tat e,.; major que la que pot que el president de la Comissió, se- el trencament
cada dia és major enlocumbtr al senyor Moreno Calvo i nyor Arranz, hagués emès, en In- tre radicals 1 Ceda
1 la descomposique ha d'esser exigida amb totes tes formar la Premsa, que la rectifica- ció
entre els homes del populisme
seves consequènc.es. La rr.ajoria es- ció del senyor Toledo, a una Infor- agrari
és també gran.
~à d'acord a ctrcumscríure el seu in- mació que publicà eLa VOZ», l'havta.
En contra d'aquesta opinió, eLa
orme a aque:.tes responsabilitats i fet seva integrament la Comissió.
VOZ»
af!rna
que l'assumpte Tayà no
PCI atxò ht haurà diversos vots p:U-. Una altra de les qüestiollS planteja~t.culars. UllS en un sentit més ampli des fou la relattva a com havia de s'arribarà '\ discutir al Saló de Sesexlgenc1a de rt>sponsabU1tats, i al- començar la redacció del dictamen, siOilS. Afegeix que àdhuc abans que
tres, en un sentit que aquestes res- puix que els radicals creien de gran es dlctamínl per la Comissió, es veu~onsablhtats, per ésser més que res importància que es tractés el dic- rà la impossibilitat d'aquesta dlscusd~ caràcter administratiu, no han tamen de la forma que fos. En tals sló En rl ca.s que es concret! un
acord, és dlficU que pugui discutiresst>r exigides per les Corts.
discussiOilS es passà més de dues ho- se
en el Saló de Sessions per les ra.núficaclons que té l'assumpte.
GREIXOS, DROGUES I OLIS PER A LA FABRICACIO DE
Ht HAGUE O NO ACORD'1
SABONS. - DIPOSIT DE COLOFONIES I AIGUARRAS
Madrid, 4. - La reunió que celebrà aquesta tarda la Comissió dels
21 per a redactar el dictamen, tlngue extraordinari Interès. La dtscusCarrer de la Unió, 10. - BARCELONA - Telèfon 16152
slo fou àmplla sobretot en el que es
refereix a. s'hi hagué o no acOf'd
Apartat de Correus 427. - Drreccló Telegràfica I Telefònica
a el Consell de mlnlstres. Produi sens
COCORUJO
c ••bte sorpresa I sensació el fet que
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lA SESSIO DE CORTS D'AHIR!

~~fRm Df ~AHIA MARIA

Un diputat cedista retirà una esmena, con-

CARTAGENA

tra la qual el senyor Chapaprieta plante¡ à
la qüestió de confiança
.

Excursió organitzada per

LA HUMANITAT
amb la cooperació tècnica
de "Viatges Catalònia"

Madrid, 4. - A les 4'25 de la tarda braços ab enginyers estrangers. Actualobre la sessió el senyor Alba. Escass.'\ ment a Espanya hi ha 5.000 enginyers
animació en escons 1 tribunes. Al banc estrangers que ext 1 elxen càrreès tècblau, desert. Es llegellt 1 s'aprova l'acta nica, 1 en atur forçós 500 enginyers eade la sessió anterior 1 durant la lectu- panyols.
re. pren seient al banc blau el ministre
Diu que en contra d'aquesta actitud que
de Just1cla 1 Treball.
adopten les nacions estrangeres, a Es·
El senyor MORAYTA, radical, fa O. panya es donen totes les facUltats als
de la paraula 1 es refereix a la situació elements estrangera. Cita el cas que a
anguniosa en qué es troben el.a obrers les mines de Súria no es va permetre
de les mines d'Almaden. Recorda que l'entrada al8 alumnes de l'li:scola d'En·
en diverses ocasions s'ha parlat de la glnyers.
q~estló 1
s'ha promès pel8 Governs
El MINISTRE DEL TREBALL contesta
atendre 1 resoldre el problema del.a tre- el senyor Pr1mo de Rivera.
balladors m1.-.11res esmentats. Ea la·
El senyor PRIMO DE RIVERA rectl·
menta l'orador que no s'atenguin aques- fica.
tes necessitats 1 que no es trobi al banc
Queda aJornat el debat. (Pren seient
blau el ministre de Finances perquè al banc blau el ministre de Marina.)
contesti a aquesta lnterpeHacló.
El senyor PRIMO DE RIVERA, ex·
S'APROVEN Dr;ERSOS PRO·
plana I& seva anunciada lnterpeHacló
JECTES DE LLEl
al mlnl.stre del Treball sobre la situaS'aproven detl~lttvament ela següents
ció que es crea als enginyers lndustrial.a projectes de llei:
espanyols per l'excessiu nombre d'enAdmetent a les oposi<) ons de les Aca·
ginyers t .dustrlal.s estrangera que tre- démles militars els aspirants major dels
ballen e. Espanya.
17 anys: modUicant la de Reclutament
Posa de relleu que mentre a l'estran· 1 ascensos de l'oficialitat <.• 12 de seger es posen traves I obstacles als eu~¡ tembre del 1932; determinant la forma
nyers espanyola a Espanya s'obren ela d'ascens a caporal l sergent 1 l'Ingrés
al Cos de suboflclals del.a voluntarta amb
premt dtl l'Exèrcit d'Africa; concedint
Comissió dels 21. El senyor Arranz una pensttl vltallcla a Lleó Sàncbez Ga&con
I Gregori Valero Contreras, Vlctlm~s
manifestà als periodistes que havien
avançat bastant en l'estudi de la de l'error judicial de Osa de la Vega:
qüesttó que se'ls havta encomanat concedint diversos suplements de crêdlt
1 que havien començat la redacctó per la suma de 7.037.000 pessetes, ui
del dictamen. Hem suspès la ¡·ewuó presa·, >OSt de la secció general d 'Obllgll·
per tal ue continuar-la demà a les clons Gl'ne?ls de l'Estat «Classes pa&l·
nou del mati 1 per tant, aquesta olt ves:t; modificant la Llei de 24 d'octuore
del 1935, relativa a la Federació Slndlno hi haurà nova reunió.
Els periodistes han pogut esbr1· cal d'Arrossers; el dictamen relatiu a la
sltullcló
passiva de diversos retirats per
nar alguns detalls dels treballs de
la ComisslJ, i de la ponèncta. Els edat; 1lm1tant el cos de suboflclala de
l'Exèrcit a la categoria de brigades 1
diputats radicals 1 alguns de Ja sergents.
Ceda

ler. dia, 27 de desembre:
sortida al mati de BARCELONA cap a TARRAGONA i CASTELLO
(dinar) . A la tarda, continuació del viatge cap

a

VALEN CIA

i

ALA·

CANT. Sopar i nit a
l'hotel. Qullòmetres ...... 521
2on. dia, 28 de desembre:
Esmorzar i sortida al ma.t1 d'ALACANT fillS a.
CARTAGENA (dinar). A
la tarda, continuació del
viatge fins a GRANADA.
Sopar i nit a. l'hotel.
Quilòmetres .. .. .. .. .. .. .. .. .. 458
Ser. dia, 29 de desembre:
Mati lliure a. GRANADA.
Esmorzar i dinar a l'hotel.
A la. tard~:~., continuació
fins a SEVILLA. Sopar 1
nit a l'hotel. Quilòmetres. 233
4art dia, 30 de desembre:
SEVILLA. Esmorzar a.
l'hotel. Sortida cap a.
PUERTO
DE SANTA
MARIA
(138 quilòmetres>. Dinar. A la tarda.
retorn a SEVILLA <138
quilòmetres>. Sopar i nit a
l'hoteL Qullòmetres ...... 276
5è. dia, 31 de desembre: Esmorzar 1 sortida cap a.
CORDOBA (dinar ). A la.
tarda, continuació cap a
LINARES, V ALDEP~AS,
MADRIDEJOS 1 MA·
DRID Sopar i nit a l'hotel. Quflòmetres •.. .. .. . .. .. 546

proposaren la no celebractó
d~ la re:mló d'aquesta nit, a pesar
que el criteri domtnant era que es
treballaria fins a la matinada per
tal de redactar el dictamen. Els diputats r,ue donaven aquestes notieles, manifestarer que els diputats
radicals continuaven la. seva labor
de discutir àmpliament I amb tot
detall el dictame.1, i accentuaren la
seva posició en demanar que no se
celebr¿s reu:lió aquesta nit. Manifestaren que arn·) tot i que el dictamen estt. molt avançat I comença
amb una exposicih i un antecedent
d .· l'expedient, de curt volum, que
s'ha encomanat al diputat de la
Ceda, se:tyor Barros de Lis.

6è. dia, primer de gener :
Esmorzar i sortida cap a.
GUADALAJARA 1 SARA·
GOSSA (dinar). A la. tarda, continuació del viatge fins a. EARCELONA.
Quflòmetres . .. .. .. .. .. .. .. .. . 628
Preu: 290'

Ptes.

INSCRIPCIONS:
LA HUMANITAT, «Viatges
jatalònla) (Rambla Estudis 31),
Autocars Acero <Casanova. 34).

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

el cap del Registre de l!L Presidència
digués que el document presentat
pel senyor Moreno Calvo no era
lsutèn~ic. La discrepància en intenta r votar el punt concret de s'hi ha·
gué o no acord del Consell es féu
patent, ja que els esquerrlstes senyors Marial, RecasellS, Sitges i
Marco Miranda, amb els radicals Arrazola, Pareja Yébenes i Martínez
Moya, el reformista Muñoz de Diego
el progressista Fernàndez Castillejoo
i el nacionalista. basc Careaga, dona.veu a entedre que votarien a favor de què hi hagué acord en el
Consell de ministres, la resta o sigui
ela cedis•es, «Renovación Española»
; tradicionalistes, votarien en contra. L'actitud del representant de la.
Lliga era indecisa. A darrera. hora)
el senyo... Careaga canvià de parer.
Els representants de la. Ceda manifestaren que no hi havia hagut
acord del Consell de Ministres i ho
remarcaven. Els elements de l'esquerra i radicals no estaven d'acord perquè entenien que hi havia suficients
elements de judici per tal que el
snyor Lerroux pogués suposar que
n'hi hagué.
La divisió en el sl de la Comissió
continua 1 per alxò es veu la dificultat de la. redacció del dictamen.
OBSTRUCCIO RADICAL
Madrid, 4. - En el si de la Comissió que instrueix en l'assumpte
Nombela, es mantingué el criteri que
si havia. acord del CollSell podia el
senyor Tayà, en aquest cas, recabar
Immediatament el pagament dels
tres millollS de pessetes, i algun dels
comissionats sostingué el criteri que
en aquest cas es podia aplicar la.
lesivltat i paralitzar el lllurament
del diner, però com que no s'arribà
a un acord en tot això, continuaran les deliberacions, fins que a.
darrera. hora els representants radicals a. la Comissió demanaren la nova lectura de documents i declaracions, que per ésser tan amplis 1
nombrosos dificultaren la tasca galrebé acabada dl.' la Comissió. Pnnclpalment et senyor Martinez Moya
fou quf amb interès demanà aquestes
noves diligències. Es veié per mitjà dels comissionats el desig dels radicals dentorplr la labor de la Comissió.
Per conducte que mereix absolut
crèdit se sap que el representant
maurista. 1 president de la Comissió
senyor Arranz té absoluta llibertat
per a porcE'dlr en conciència 1 tots
esperen d 'ell una labor digna i encertada, que respongui en tot moment a la més estricta justlcia.
LERROUX I GIL ROBLES
ES CONTRADIUEN
Madrid 4. - «Heraldo de Madrid»
referint-se a. la declaració prestada
aquest mati pel senyor Lerroux da.vant la Comissió que instrueix en
la denúncia del senyor Nombela 1
en la qual ha fet COilStar que el
Consell adoptà l'acord de pagar la
indemnització I l'o.doptà, no quan
ja s'havien aixecat els ministres.
stnó amb tota serenitat 1 asseguts,
remarca que aquesta declaració no
concorda amb les manifestacions del
senyor OU Robles 1 del senyor Lucia.
De totes maneres - afegeix s'acusa cada dla més la ruptura entre radicals I cedistes. Creu que dissabte tindrà estat Públic la crisi.
AVUI CONTINUARA LA
REDACCIO DEL DICTA·
MEN
Madrid 4. - A dos Quarts d'onze
de la nit lla acabat la reunió de la

de la

del senyor Rodrlguez de Vlguri, s'apra•
va el dictamen.
El CAP DEL GOVERN dóna lectura
a una projectes de Llei,
ES REPREN EL DEBAT SO•
BRE EL PROJECTE DE DRETI

REALS
El PRESIDENT DE LA CAMBRA: Con•
tlnua I& dl.scu.ssló del dictamen sobre
Drets Real.a.
Per no trobar-se presents alguns se•
nyora diputats, ea consideren rebutJa•
dea algunes esmenes a l'article segon.
El senyor AZPEITIA defensa una es•
mena a l'article segon sobre les escalea
de tributació.
El senyor ADANEZ contesta en nom
de la Comissió.
El senyor AZPEITIA torna a interve•
nlr, I Insisteix en els seua arguments.
El senyor ADANEZ: En nom de la
Comissió U contesta dient que éa un&
cosa senzilllsstma la desgravació de lea
herències lnlertora a 50.000 pessetes.
El PRESIDENT DE LA CAMBP. '\: Tant
el senyor Azpeltla com la Comlt>.•.ó, s'estan referint a extrema no continguts en
!esmena.
El senyor AZPEITlA Intervé novamen'
per a Insistir en el seu criteri.
UNA QUESTIO DE CONFIANÇA

El PRESIDENT DEL CONSELL:
Ja
valg advertir en discutir-se aquest projecte que en cada moment advertiria en
qUin punt farta qüestió de confianÇa, 1
en aquest punt la faig amb el ert ter!
de la Comissió.
El senyor AZPEITIA: Pugnant 1 to'
atl'\):> la meva consciència, com a diputa'
de la majoria, 1 sense utorttzacló de la
meva minoria, no puc fer altra cosa que
retirar l'esmena, 1 declino tota responsabilitat personal. (Rumors.)
El senyor IZQUIERDO JIMENEZ defen.
sa una altra esmena.
LI contesta en nom de la Comissió el
senyor smRRA MARTINEZ.
Ambdós rectifiquen 1 a petició del
primer es vota nominalment l'esmena,
Es rebutJa per 98 vots contra 2 1 3 abs·
tenclons.
El senyor MANGLANO en defensa una
altra.
Rectltlca el senyor MANGLANO, insla•
teix en la seva petició 1 demana votllcló
nominal.
El senyor JIMENEZ FERNANDEZ, que
presideix, diu que s'ajorna la votació.
El senyor MANGLANO defensa una
segona esmena al propi article 1 exposa
la greu crtal que travessa la indústria
de la construcció en la qual ht ha major nombre d'obrers parats. n: alxb
creu q * J no han d'augmentar-se ~'ls gra.
vàmens que pesen sobre els contractes
1 altres operacions a qué dóna lloc la
Indústria de l'edl!lcacló. Afegeix que ca
tracta d'una llei absurda 1 encara que
s'enfadi el mlnl.stre, es veu precisat a
examinar el projecte punt per punt.
El senyor ALBA, que ocupa la Pres!·
dêncla, Interromp el debat 1 queda on
l'ús de la paraula el senyor Manglano, t
s'aixeca la sessió a les nou menys deu
mlnuts de la nit

DEBAT SOBRE UN DlCTAJ\IEN
BE lltARINA

Es posa a debat un dictamen de Ja
Comissió de Marina sobre el projecte de
Llet modifl~tant la de 2 de JUliol del 1914,
referent a les condicions d'embarcament
dels tinen ts de navili 1 assimilats, proles•
sors de les ~ coles de l'Annada.
El senyor M ANGLANO consumeix un
torn de total I lt.
El senyor CARRANZA consumeix un
nitre torn de totalitat.
El MINISTRE DE MARINA contesta
als oradors.
Rectifica el senyor MANGLANO.
També rectlflca el senyor CARRAN·
ZA.
Intervé novament el MINISTRE DE
DISCREPANCIES DE FONS
MARINA. SegUidament s'apr 1 a el dicLa Comissió ha comenÇat despres a
tamen.
redactar la relació de fets, en la qual
hl ha unanimitat. En arribar-se a la
UN ALTRE DlCTAl\IEN DE
part referent a si hi hagué o no acord
MARINA
del Consell, rom que continuaven les
Es posa a debat un dictamen de la
discrepàncies, per a no retardar més ta
redacció del dictamen, s'ha acorde.t que Comissió de Marina sobre el projecte de
Llei
ratl!lcant amb torÇa de tal, amb
alxb es delxês per a discutir-ho al final.
En la resta de la discussió hi ha ha- caràcter retroactiu, diverses disposigut ga1reb6 unaD.lmltat. Demà, en co· clons que concediren retira extraordl·
mençar la reunió, acabarà la discussió narl.s al personal de l'Armada..
El senyor SOLE DE SOJO, per la Codels !ets 1 després com a !lnal es tractarà de la qüestió de l'acord del Con· missió, formula alguns aclariments t
sell. Arribat a aquest punt, sl no hi ba de~<prés d'ésser 81'"-'\ptada una esmena
acord, 1 es divideixen molt les opinions,
no hi haurà més remei que arribar a
una votació perquè es !lxi un criteri.
amb et fi que a la tarda hi hagi dic·
tamen a la mesa de la Cambra. Segons
ens ha manl!estat el senyor Arranz, I!B•
perava que a darrera hora de demà es·
tarla acabat el dictamen.

LES ULTIMES

DOS VOTS PARTICULARS
La Impressió entre ela membres de la
Comissió, és que hi haurà dictamen J)f'r
escassa majoria, un vot partlcul\or firmat pel senyor Recassens Sitges, que
serà subscrit pela senyors Marial, Marc
Miranda I CIIStillejos, fent extensiva la
responsabilitat a tot el Govern que
adopt~ l'acord 1 un altre dels dtputllts
de Renovació Espanyola 1 tradl~unall.s·
tes, opinant que ha de sancionar-se
l'actuació del senyor Lerroux. Queda IR
incògnita dels radlcal e Probablement el
President de la Comissió :ormularà un
altre vot. El 1epresentant de la Lliga
se sumarà a la maJoria.
Els periodistes han pogut esbrinar
també que el dictamen serà exculpatorl,
1 es tindrà en compte la posició de l~s
forces pol!ttques que componen la Co·
missió.

L'afer Nombela
a la Cambra
Dissabte es celebrarà sessió
extraordinària
Madrid, 4. - En rebre el senyor
Alba als periodistes els manifestà que
en la ses3ló de demà començaria.
amb una proposició, no de Llei c.el
~ :~yor Calvo r:~telo, en la qual es
demam.. que la Cambra condemni els
conceptes separatistes emesos en actes P-ulics.
Després seguirà la. discussió del
projectt. de drets reials, i per últlm,
sl hi ha temps s'anirà a la proposició no de Llei del senyor Madariag'\ .espccte a la retirad-a de blat de
lt.S províncies.
Afegl el senyor Alba que era precís veure si es van treient proposi.ciollS d'aquestes, ja que n'hi ha.
mo:tes d'entretingudes.
Per últim digué que havia tingut
el propòsit de proposar a :a. Cambra
que l'autoritzés per a rebre el dictamen de la Comissió, que entén en
la denúncia formulada pel senyor
Notr.bela, en cas que se li lliurés aqu~t.a nit, però h adeslstit, perquè el
president de la. Com1s3ió senyor Arranz, la visitat per a dir-li que cn!a
que no estaria acabat aquesta nit, 1
en aquest ca.s li lliurarà demà e. la
Mesa i després de complir el precepte reglamentari que bi cstígul les 24
hores, se celebrarà ses3ió dissabte.
Un periodista. prrguntà si es podia
demanar la :trgència per a. la. seva
discuSSió, 1 el senyor Alba contestà
que aixu era que!com complicat, perquè erl.'a prf'clst>s re ¡nir 200 vot;.

!TAPE~

Després de 1ofer, lo uisi
1

(Crònica del nostre redactor
a Madrid, Alard Prats.)
. Madrid, 5 (1'30 matinada, per tele!on). - La situació ha variat molt
poc en les darreres vint-i-quatre hores. Tot està pendent que la Comt.:sió mve:;ugaaora acabi els seus
treballs. Sembla que ocorrerà avui.
t!.t u1ctamen no serà redactat amb
el vot unànime de tots els diputats.
La maJorta a ·aquests tendeix a què
no es dibuixin responsabilitats de
tipus politlcs per al senyor Lerroux,
1, en general, a. cap dels membres
del Gabinet que prengué ~ ru.xò,
tal vegada, el que després de la
declaració del senyor Lerroux resulU
díficil de precisar- l'acord de pagar
la indemnització a la S. A. Africa
Occidental. Ht haurà, tanmateix vots
particulars. Un dels monàrquicS, els
quals, segons sembla, tracten de fer
responsable el senyor Lerroux 1 un
altre de les minot;tes d'esquerr'a, que
demanaran posstbles culpabilitats
d'ordre polit!c per a tots els qUi eren
ministres el juliol de l'any en curs,
data en la. qual ocorregueren els fets
denunciats pel senyor Nombela. Si la.
nost~a impressió no és equivocada,
el dictamen que oficialment es presenti a la Cambra per la Comissió
mvesti~adora, sl bé, com diem, exculpara les personalitats que ocupaven càrrecs al Govern en el mes de
juliol! assenyalarà possibles responsabilitats de tipus judicial contra
persones que no tenen investidura
parlamentària. Per a això és fàcil
que s•acollSelll a les Corts no entrar
al fons de la qüestió i que es limiti
a passar el tant de culpa. als TnbunalS de justícia. Això no resultarà
en tot cas massa fàcil, tota vegada
que, segollS hem dit, els vots particulars disconformes amb el text del
dictamen hauran d'ésser, sinó aprovats. almenys discutits, cosa que
no evitarà que el Parlament entri
de ple en l'afer.
Com que el dictamen no serà lliurat
oftc..atmo::nt fillS avut a la A-lesa de
les Corts, 1 és pràctica parlamentaria que romangui 24 hores sense discutir-se, a. menys que la discuSSió sigui declarada d'urgència, el més probable és que fins la sessió del divendres, almenys, no sigui posat a debat
a l'hemicicle l'afer Tayà. Després
vindrà el plantejament de la qUestió
politica i d'aL'<ò ningú no en dubta
a aquestes hores. No trigaran els polítics governamentals a plantejar la
crisi. Ara bé; en el si del Govern
hi ha disparitat de criteris sobre 1:1.
manera d'obrir la crisi. El senyor
Chapapríeta desttja sortir del Parlament després que a les Corts es produeixi una votació respecte dels seus
proJeCtes fiscals 1 pressupostaris. En
canvi, el senyor Oil R.obles defuig
una votació a 1~ Corts. Sens dllbte.

té por de caure de ple en l'article 75
de la Constitució.
Per al proper dissabte, data. en la
qual estara dilucidada la denúncia
del senyor Nombela, doncs, en contra una creença molt generalitzada.
a l'hora de trametre aquesta impressió, estrmo que la diSCUSSió de l'assumpte no ocuparà més que uua tarda, és possible que es celebri a ta
Presldencia un Consell de Ministres
extraordinari. S1, a la sortida, el
Sr. Chapaprleta. se'n va. directament
al r .. ,au ...u.:wmu serà que na tnomfat el criteri del cap cedista. En altre cas, u s·acorda cele01'ar sesstó el
diSSabte a la tarda o tot quedarà ajornat fins el dilluns o el dunarts.
Tot fa suposar, però, que les coses
sortiran com desitja el senyor Oil
Robles. Naturalment, en aquests moments la crisi està ja plantejada..
Després tal vegaa:~., els aes,gms ut:l
llder jesuític quedaran Incomplerts
pe.qut! , a~.:c~;;s àl puaer, que t:ll aquests moments pretén, no és presu.
nuu,e que h Slgw tacllitat. Pel contrari, pot ocórrer que qui sub~tltuel
xi a la capçalera del banc blau al
senyor Chapaprieta, sigui el senyor
Alba. Com que encara. no es pensa
en la dissolució de la Cambra, serà
precls formar un Gabinet que tendeixi a obtenir la pròrroga dels pressuvu::...os. ,.rt.r.:tam;, la gent ben m formada. fa sonar el nom del President de les Corts amb alguna insistència .. .

Al PARTIT RADICAL COMENÇ~
LA DESBANDADA
Madrid, 5. - El diputat radical per
Tarragona, senyor Joan Palau, ha dlrl•
git una carta al senyor Lerroux, en b
qual ea dóna de baixa del partit.
L'esmentat diputat, amb altres ele·
ments d'aquella provincia que també '!8
separen del senyor Lerroux, es proposen
!undar un partit denominat republlcll
autonoml.sta.

Pérez Madrigal no troba
signatures
Madrid, 4. - El senyor Pérez Madngal ha estat preguntat si reprodui·
r ia la proposició o>resentada ahir
i ha contestat que no ho sabia, perque anava a recollir signatures. Fins
ara tan sols tenia les signatures dels
senyors Garcilaso, Albiñana, Salazar
Alonso i Damàs Velez. A darrera
hora de la tarda, el senyor Pérez
Madrigal no ha\·ia recollit les signatures necessàries.

nit: ULTIMA HORA.
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El SR. CARRANZA EXPLICA
UN AlTRE AFER
N de .t R.
Les consabudes caules alienes 1. la nostra voluntat ens
pr~va ren de donar ahir aqll8$ta Informa ció.
Madrid, 3. - Eu el Congrés parlava aquesta tarda amb diversos di)luLats el monàrquic I Vice-almirall
retirat Carranza prop de la proposició no de llei que ha presentat a
dnrrrra h:~ra. Considerava el senyor
Cnrranza qne el cas qu~ ell denuncia 1 pretén que la Cambra examin: es molt més unportant que els
assumptes deis quals s'ha ocupat
t ins ara per mitjà de comissions
espec1ab. Per a raonar-lo l'esmentat
partanwntari gadità ensenyava als
se;.~s coHocutors un document prou
extens que elevà al Consell de Mlnis! res en moment oportú dema'nant la n.1Hitat del concurs que ell
considera madequat. Abans de tancar el termini va presentar el seu
escrit, el qual f<JU examinat en el
Consell l s'acceptà la resolució proposada pel Ministre de Marina i en
la qual es deia QUt. l'expedient que
el Sr. Carranza. demanava que fos
portat a les Corts, s'enviaria tan
aviat com hagués quedat ultimat.
Afegia el senyor Carranza qut. ell
per~egula la naHitat del concurs I
que el fet d'haver d'esperru la
resolució de l'expedient, significava
que no havia de poder formular la
sem impugnació fins al moment
que ja estigués la concf'1sic. feta.
En l'escrit del Sr. Cnrranza es raonen els motius que entén que el
concurs està fet a la mesura de
determinada SCJCietat constructora.
Diu que sap .¡ui 113 redactat el plec
de condicions del conc;.¡rs, però
s'absté d'anomenar-lo perquè aquest
extrem no el pot provar. Manifesta
després que l'Estat resulta perjudicat en no reglr-se el concurs per
la llei d'oferta 1 demanda del mome•l~ que no podia l'lwer-hi més soHicitador que la societat que presentà al concurs. Exposa així mateuc
deficiències tècniq1..es que aprecia
en el plec de condicions àdhuc sobre el tipus de torpede la fabricació del qual es proposa, tlpas que,
malgrat ésser de paten" anglesa. no
la tenien en servei cap de les marines de França. Anglaterra, Estats
Units l Alemanya, l Ignora sl existiria en algun altre pals de segon
ordre. A més. la velocitat d'aquest
t!IT.lS de torpede no pot ésser superior a i5 milles, quan la velocitat
d'altres sistemes en explotació supera les 50.
Manifesta també :¡ue el propòsit
d'exclusivitat amb què es féu el concurs ho creu de1rostrat pel fet que
el Govern japonès féu una oferta,
en la qual es comprometia a lnstallar una fàbrica a Espanya I adquirir produrtes espanyol¡¡ per import
de més de 100 milions de pessetes
(blats. olis, etc.), I no r ebé cap resposta del ministre al qual formulà
la proposlcl1.
L'import del concurs a què es refereix la proposició del Sr. Carranza és de 112 mlllons de pessetes I un
altre dels defectes que aquest aprecia és que es parli, en el plec, de
condic!ons de pr?.rrogues per la tàcita. ql'an el conveni encara no s'ha
iniciat.
Es clar que així - manifesta vapot ocórrer el ma teix que ocorre
amb la concessió que gaudia la
societat que es· Lractav•• de beneficiar. Ja qual està obtenint pròrrogues anuals per la tàcita, des de
l'any que regeix les seves relacions
amb l'Estat.

LA GESTIO DE VILALLONGA

ltiJOUS, I

GOVERNGENERAL

DE DESEMBRE DEL 1111

L'AJUNTAMENT GESTOR EN FUNCIONS

Una interessant proposició del El GOVERNADoR GENERAl, Les estranyes presses dels gestors per apr~senyor Tra bai .
SENYOR VILAllONGA, FA HOa var les bases del Contracte de Tresorera a
Madrid, 4. - El diputat de l'Esquena, senyor Trabal, ha presentat a les Corts la següent proposició:
«La Ley de dos de Enero del año
en curso. al suspender las facultades
reconocidas por el Estatuto de Cataluña al Parlamento de la Generalidad, concedió al Gobierno de la Republica la potestad de designar
Gobernador General para la totalldad del terrltorlo autónomo, asumiendo en el ejerciclo de dicho cargo
las funciones correspondientes al
Presidente de la Generalidad y al
Consejo EjecuUvo designable por el
mlrnlo. E¡¡ obvio, pero no innecesario que reitere hoy la protesta formulada a su aprobación en las
Cortes. Con dicha protesta signliicamos entonces y mantenemos hoy
nuestra oposición a una Ley que
huérfan . de la necesarla legalidad
suspende, ya que no pude anularlas,
las facultades reconocidas al Parlamento catalàn. Jamàs creimos, no
obstante, que pudiera existir quien,
al amparo de su cargo rnarcadamente temporal y fundamentalmente
adminiStrativo, pretendiera arrogarse las facultades legislatlvas del
Parlamento de Cataluña e 1mponer
su voluntad como una Ley. La labor no ndministrativa de gcstión
meramente t.emporal sino profunèanlente polltlca y fundamentalmente
partidista, que en los breves dies de
que goza el disfrute del cargo, desarrolla el actual Gobemador General señor ViJlalonga, disponiendo de
la censura a su antojo, impidiendo
la publicación en la .Prensa ~e textos
y comentaries politicos, e mt~rpre
tando caprichosamente para eJercer
arbitrarias intenclones, el contenido
o distribuclón tipogràfica de escrites
con fotograbados sometidos a la
censura y aprobados por la mlsma,

tal como acaecló el pasado lunes
con el semanarlo «La Rambla de
Cataluña» multando arbitrariamente
les publicaclones. y mandando recoger las ediciones de las mismas,
coarta de maner.1. intolerab!e la 11bertad del pensamiento republicana
y el derecho indiscutible a la flscalización y a la critica de los negoClOS públicos.
Vlve Cataluña hoy dia bajo un
régimen de excepclón, acentuado
mayormente por la política decididamente parcial del actual Goberr:ador General, cuya última disposición, suplantando con su voluntad
la funclón legislativa reservada a
las Cortes y al Parlamento cat!ilà_n,
pretende ¡mponer, como cond1clo.n
absolutamente nece.saria para emlbr
el sufragio la previa pooeslón de un
carnet electoral, todo ello con una
censura en la prensa, llevada a Umites de extremo rigor, con numerosos Ayuntamientos suspendidos sin
motivo alguno, con gran número de
centros politlcos clausurades, es decir, bajo el l!l~bolo tràgico de una
opresión cada dta màs maguantable.
Por todo ello los diputades que
suscriben tlenen el honor de propaner a la Càmara se digne acoroar
que :
El Gobiemo procederi. a restablecer las garantias constituciona!cs
integramente en el territorio autónomo de Catalw1a. y mientras subsista la interinid.ad derivada de la.
Ley de 2 de Enero de 1935, queda
expresamente prohibida al Gobernador General que ejerza sus funclor:es en dicbo territorio dictar disposiclones que signifiquen una usurpaclón de las facultades reconocldas
al Parlamento autónomo.
Palacio del Congreso, 4 de Diclembre de 1935.»

La nova llei d'Impremta facilitarà la reaparició de «El Socialista» -- L'afer Nombela es vol discutir aquesta setmana... ,
així ho ha dit Chapaprieta
Madrid, 4. - El cap del Govern
ha estat durant tot el mati al l\11nisteri de Finances, on ha rebut el
senyor Gil Robles, amb el qual ha
sostingut una extensa conversa.
A primera hora de la tarda el
senyor Chapaprieta s'ha traslladat a
la Presidència, on ha rebut la Visita
d'w1a comissió de la Federació d'Arts
Gràfiques, presidida pel diputat ~enyor Lamoneda, i li han demanat
la reaparició d'«El Socialista» 1 altres periòdics suspesos el mes d'retubre de l'any passat.
E! senyor Chapaprieta ha re:>p<'st

que la reaparició d'aquests periòdics
la facilitaria l'aprovació del prole<'l~
de llei d'Impremta presentat a la
Cambra.
Després el cap del Govern ha
r ebut els periodistes l els ha dit
que en la conversa mantinguda amb
el senyor GU Robles havien tractat
de tots els assumptes plar.tejats i de
la conveniència que aquesta mateixa
setmana quedés discutit a les Corts
el dictamen; que emeU Ja Comissió
sobre la denúncia del senyor Nom·
bela per tal que ja la pròXllll8. setmana hom discuteixi els Pressupostos.

Què hi ha de la con- COM VOLEN REFORMAR
lA CONSTITUCIO
cessió del pantà
d'Oliana?

saragossa, 4.-S'ha celebrat I Assemblea. de Sindlcs de la Confederació de l'Ebre. El més interessant de
la reunió ha estat la proposta, signada pel senyor Sarria, en què es
fan notar certes anomalies en la tramitació d'un expedient de concessió
d'obres del pantà d'Oliana.
L'ex-ministre senyor Marraco s'ha
defensat de les acusac1ons i ha. dit
que estava disposat a fer tota mena
d'aclariments i a justificar la seva
I Carranza, què ?
tasca al davant del Ministeri d'Obres
Madrid, 4. - El senyor Ramon Públiques. .
Carranza havia presentat una deS'ha nomenat una comissió que
núncla sobre la Constructora Naval, estudiarà l'afer ¡ portarà a Ja cam1 avui els diputats monàrquics han
retirat les signatures que li havien bra la proposta.
prestat perquè fos presentada, 1 naS'ha donat lectura al pla d'obres
turalment, davant el fet de no asso- I pressupost de l'any propvinent. El
lir efectes rcglamentar.s per tal d'és- pla és molt extens l el pressupost
ser llegida a la Cambra, el senyor s'eleva a 77 milions de pessetes. S'ha
Carranza ha soHicltat les signatures llegit també un dictamen de la Codels dinutats d'esquerra i aquests missió d'Obres, en virtut del qual es
les hi donaran.
1 concedeix preferència als regadius
J
de l'Alt Aragó.

Avui s'ha reunit novament
la Comissió

Madrid, 4. - S'ha reunit la Comissió especial de Constitució presidida pel senyor Samper l acordà- proposar la reforma dels articles 75, ' ' i 84 i la supressió del
110 i l'apartat de l'article 44 !ef~
rent a lil. possibilitat d'exprop1a~1ó
set.se indemnització, i de la socialització de la propietat.
La Comissió tomarà a reunir-se
divendres amb el propòsit d'acabar
e! seu ct:ctamen, en el qual queden
encara p : a e.;tudlar els artiCles
que afecten a religió, ensenyament.
propietat i famil1 .
Pregunt&t el senyor Molero, que
facilità l'anterior referència, si hi
havia acord per a fixar el criteri
al fet que haurlr. de sotmetre's la
reforma, co1.testà que sobre aque;,i;
extrem no hi ha via encara res. decidit. El president de la ComiSSió
opina que sols ha de proposar-se
l'anunci.\. del ~ art1clcs reformables,
d'acord amb el projecte del Govern, però a.ltl"!s vocals eStlJ?etl q~e
I
L'INCIDENT 1\lARRACO-SARRIA ha d'a33enyalar-se ja l'oncntac1ó.
Alguns com e: senyor Alvarez Val0
dl:r~: .~co~e~et~~~~~::~red~lt~~~~ dés té anunciat que ell, com a vot
el seu major Interès en l'Incident sorgit puticular, presentarà a cada articlP l'orientació <tUe creu que s'ha
entre els senyora Sarrià. 1 Marraco.
Davnnt les afirmacions del senyor du donar a la reforma.
Sarrià el senyor Maunco ha dit que ell
Madrid, 4. - Des de primera hora actuà' netament 1 que no es pot dlscudel mati ha circulat per Madrid la tlr en una Aaaemblea la. seva actuadó
noticia d'haver estat detinguts a ministerial, 1 sl únicament davant els
S:-.ragossa dos individus que es creien representant& de Corts al Parlament, &enque foren els qui participaren en se perJudici que assumeixi davant els
l'atracament comès a l'Ajuntament alndtcs totes les respolll!l\bllttata a què
de Madrid el dissabte últim. La no-¡ h1 haurla lloc.
tlcia ba circulat ràpidament per tot
El senyor Lorenzo Pllr
. do h1 ha lnte.rMadrid.
vingut dient que s'estava eegul.nt un
·
•
.
cam1 perUiós I lamentable. Ha. maniEls periodistes s b¡m entrevistat !estat que des que ha oomençat
Ascendeixen a 1.100.000
amb els caps de bngades, els quals l'Asumblea està rebent, Junt amb el sepessetes
han desmentit en .absolut la noU- nyor Marraco, ela atacs de cert sector, I
Cia. H:m dit que Unicam~t a Sa- amenaça amb tronstormar-ee d'acusats
Madr1d, 4. - El senyor Abillo
rago~a havien estat detmguts els en acusadors quan es cansin de rebr"
Calderon ha presentat avui a la
servidors d'una carruoneta de peix, l'atac
procedent de Madrid. A la policia El ~nyor sanlà ha Insistit a de!en- Cambra una proplscló de llei, per
~ls h~ ilúós sospites els in~ivldus sa.r 111 seva proposició 1 davant la. seva l;l qual es proposa que siguin retornaque I ocupavtn, I els . ha detmguts. ln.ststèncta s'ha acordat designar Ulll\ de., totes les multes Imposades per
la Dlctl.dura que ascendeixen a
Han prestat declaraclo 1, una vega- ~ comtSIIló que estudl~s rnrer.
1.100.000 pessetes. Aquestes multes
':la confirmats a Madrid els extrems
sór:. les de l'ex-comte de Romanod'aquesta declaració i veure que no
•
nes, doctor MarR.ñon, senyor Martenien cap participació en el ret,
celti Dornlr.go, Lezana, generals
h11n estat posats en llibertat.
Agullera, Weller l altres.
També :;'han entreviStat els perioUn periodist1. preguntà al senyor
d!Hes amb el director general de
Abillo si hi hauria Pressupostos, l
Srguretal, el qual ha desmentit tamMadrid 4. - El senyor Chapaprie- contestà humorlsticament que si,
bé la noUcia. i ha manifestat que en
puix ja s'ha dictaminat el d'Africa
(•I momr:nt que hi hagués alguna ta conversà amb eh periodistes en Occidental
:osa relac10nada sobre el particular e:s pas.>ad:ssos del Congrés i e_\presho posaria a coneh;ement de la sà el seu optimisme prop de l'aproCASAS VI EJAS, ENCARA
Pretnsa.
vació de les llels econòmiques. Respecte a la dt~ració de la vida del Govern digué que per la qüe;tió econò- El recurs de cassació conPolítica dïnieresSQs
Madnd, 4. - Da\·ant la Com.is.ió mica no caurà el gabinet. Suposo tra la sentència condemnant
d'Hisenda ha començat la i.nform:~. que disposarem dels vots necessaris
el capità Rojas
('IÓ publica relaclons.da amb la pro- per a. aprovar el projecte 1 del quòposlc.ó dc llei del s:enyor Cuartero rum si fos pfecis. També esUo segur
Madr:d, 4. - Ha estat Bsòenya!ada
1·elatwn a la modificac!ó de la llei que podrem aprovar els Pressupo:>- per al dia 14 de gener la vista. del
d'alcohols. S'hnn ptonunciat algunes tos. De manera que per aquests moopinions tn contra d'aquesta modifi- tius no sorgirà la. crisi. El Govern recurs de cassació Interposat contra
<·&ció, cspt'clalment la repr~ntació continuarà. en el seu lloc a no éssi!l' la sentència de l'Audiència de Càd.iz
cle C:!t.nlunya, València i Aragó. La que sorgeixi alguna. ensopegada .J que condemnà el capità. senyor Romajor part d'ells s'han mostrat par- bloc.
jas a la pena de 21 anys de reclusió
tld~ris dc la tesi so.stinguda pel vomajor, per la seva. intervenció en els
cal d:? In Comissió ~euyor Badia, de
successos de Casas Viejas. Defensarà
la Lliga Regionalista, el qual ha
L'activitat
la procedència del recurs davant la
rnamfestnt que aquest grup polític
Sala. segona. del Suprem, l'advocat
de Pérez Madrigal
farln qüest!ó de confiança la negaÜ\"a de la modificació i arribaria
W.adrtd. 4. - El senyor Pérez l.fudrl- senyor Manuel Enterri& Gaita, que
fins a retirar del Govern al seu re- gal aquesW. tarda oontlnuava reoolllnt ja actuà en representació del senyor
flrmee per a la. seva proposició.
Rojas davant l'Audiència de Cadiz.
Jrf:Se n tan t..

I
RES DE NOU EN l ATRACAa
MENT A l'AJUNTAMENT DE
MADRID
I

I

Chapapr1eta no perd
l'optimisme

ES DEMANA QUE SIGUIN TORNADES LES MUlTES IMPOSADES PER lA DICTADURA

NORS A l 'ARQUEBISBE DE Per votar en contra, en defensa de l'interès de la ciutat, el
BUENOS AIRES --- LES FIsenyor Frígola és expulsat de la minoria radical
ES DEM ANA L A DISSOLU- l'Ajuntament i menys uns consellers que l'Ajuntament pot subvenir tot.e.
NANCES DE lA GENERALITAT
CI O D EL PATRONAT ES- gestors.
les obligaciOns que es poden presen,.
COLAR
El senyor FRIGOLA: Doncs dei- tar d'aci al 30 de desembre.
EN MANS DE TECNICS perAbans
de començar la sessió, corre xem el contracte per a un AjuntaEl Sr. BAUSILI: N'està se&'\lra
la casa un rumor
acred1ta ment popular!
q~e

El governador no rebé ahlr, al
migdia, els periodistes. El secretari
parUcular del senyor Vilallonga, facilità als periodistes l'horari oficial
de visites que ha estat establert
per concedir audiència al públic. Les
hores de visita han estat molt restringides, pel fet que el senyor Vilallonga ha d'esmerçar el temps en
altres afers més importants.

el senyor Jaumar. Es diu que l'alcalde gestor, interí, en un informe
de la comiSSló de Cultura, adreçat
a Madrid, s'ha permès de fer-hi algun afegit demanant la dissolució
del Patronat Escolar de Barcelona.
Quan tots pensàvem tenir una
sessió de milions, ens trobem davant
la possibilitat d'un debat polftlc a
l'entorn de cultura.
A mesura que s'acosta l'bora : ~
la sessió, o, millor dit, que passa
l'hora que hauria d 'haver començat,
es perfilen els rumors, l ja s'assegura que la comissió de Cultura ha
dimitit. D'ésser certa la noticia i
portat l'assumpte al Consistori, és
d'esperar - i ja és molta esperança - que la Lliga no s'avindrà a
aquesta nova envestida dels sem aliats contra l'obra cultural de l'Ajuntament de Barcelona. En resum,
un atac contra la cultura catalana.
No hi ha manera de fer acudir
els consellers al saló de sessions, 1
els que acudeixen fan rotllos. En un
recó, Octavi Saltor i M.i.sserachs, els
dos de la comissió de Cultura, discuteixen amb certa calor.

Llegiu LA HUMANITAT
L'EMISSIO D'OBLIGACIONS
DE TRESORERIA DE LA
GENERALITAT, Al\lPLIADA
EN 3.750.000 PESSETES

El «Butlletí Oficial» publica un
decret del departament d'Hisenda,
el qual diu que, per tal de cobrir
les consignacions del Pressupost amb
càrrec a fons extraordinaris, és ampliada en 3.750.000 pessetes, r epresentades per 7.500 titols de valor
nominal 500 pessetes cada un, l'emissió d'Obligacions de Tresoreria de
la Generalitat.

El senyor BAUSILI se sent tocat
i apeHa a la consciència l, fent allò
que ells en diuen derrotisme, vol reforçar els seus arguments l diu que
venç un cupó el 31 de desembre l
no hi ha res previst per a pagar-lo.
(Estàvem habituats a sentlr dir que
els senyors gestors de la Lliga i la
Ceda entenien molt amb això del
repartiment de milions l pagament
de cupons).
UNA FRASE
TO R ...

QUE PASSA?

El senyor TORRAS: Mal no se'ns
ha donat compte de res d'això a la
Comissió; apeHo a la cavallerositat
del President de la Comissió per tal
que ho coxúirml.
El senyor BAUSILI acaba el seu
discurs amb una traca final parlant del crèdit muruc1pal.
El senyor MISERACHS intervé per
a desautontzar la intervenció del senyor Jaumar, el qual per no senur
la repulsa ha abandonat el saló de
sessions.

A DOS QUARTS DE NOU!

Les esquerres i els socialistes

Declaracions
de Besteiro
Madrid, 4. - El senyor JUlià Besteiro, interrogat per un periodista.
sobre la posició dels socialistes davant el Parlament, ha dit que d'ençà que es plantejà la qüestió ha est at partidari que es reintegrés al
Parlament la minoria.
Segueixo essent partidari de la
reintegració encara que no s'amaga
que a mesura que passa el temps
és això més difícil. La labor de les
Corts actuals no ha. estat més que
desfer allò que s'havia fet sense que
s'hagi resolt cap problema. Més bé,
al contrari, s'han agreujat. El menor defecte que es pot imputar a
aquestes Corts és l'esterilitat. En
general, el senyor Bestelro creu convenient que el partit socialista
formi bloc en la pròXima lluita electoral, amb els partits de les esquerres. Però considera necessari que
es delimitin molt bé les posicions
d'Uns i altres elements dels components del bloc.
Seria necessari fixar un programa de realitzacions l determinar
bé quins elejpents dels coaligats han
d'ésser els (\Ue adquireixin els compromisos propiament governamentals.
En preguntar-li sl en la propera
assemblea del partit es faran públiques les dissidències que es diu que
existeixen en el si del partit, el senyor Besteiro ha contestat que en el
socialista com en tots els partits
hi ha dissidències que en el seu si
manquen d'importància nacional.
Hi ha un abisme, diu per últim, 1
el panorama polític d'Espanya és
obscur i complicat. Sols contribUIria a aclarir-lo l'actuació iniciada
per les esquerres, especialment amb
solucions concretes als problemes
econòmics i de treball.

Més sentències

BAUSILI NO ESTA
CORD AMB NINGU

GES-

El senyor TORRAS: Segons tinc
entès, tot està excessivament previst.
El senyor BAUS ILI: I el pagament
de les obligacions adquirides per l'altre contracte?
El senyor TORRAS: Si n'hi ha.
El senyor BAUSILI: La vostra senyoria que és de la Comissió de Finances sap prou bé el que hi ha.

La sessió comença a dos quart:. de
nou. Hora. i mitja de retardi
El senyor VIZA defensa el dictamen de les bases del contracte de
tresoreria. Diu que dos o tres consellers varen salvar llur vot per entendre que el servei de tresoreria
el presta el mateix Ajuntament.
El senyor MATEU impugna el dictamen. Considera que el servei de
tresoreria l'hauria de prestar el mateix Ajuntament, el qual no està pas
mancat de tècnics per a prestar-lo,
ru tampoc de crèdit. Fonamenta la
seva posició en el fet que el contracte vigent, en un any ha costat prop
d'un milió de pessetes en comissions.
En tot cas - diu - es podria fer
una entesa amb entitats catalanes
bancàries o no.
En una part del seu discurs diu
que el crèdit municipal ha pujat en
primer terme per la bona administració del darrer Ajuntament popular. Acaba dient que, salvat el seu
punt de vista teòric, sl la. majoria
vota les bases, les votaran els radicals també.
El senyor TORRAS anuncia que
com a enemics del contracte de tresoreria, votarà contra la totalitat.
Diu, també, que l'Ajuntament podria
estalviar uns milions de pessetes.
Accepta que es tingui un dipòsit de
crèdit per evitar que en certs moments manquessin les quantitats necessàries.
Mentre dura el discurs llarg l pesat del senyor Torras, el senyor Jaumar en persona. va a la recerca de
signatures amb un plec a la mà. Topa amb el senyor Soler Janer, el
qual, amb la mà al cor, li nega la
signatura, però sembla que li promet no fer mullader. ¿De què es
deu tractar?
El senyor JAUMAR intervé per a
dlr que ara no es tracta de saber
si es dóna. o no el contracte, sinó
d'estudiar les propostes i al mateix
temps es pot estudiar Ja ma.n era dc
fer-ho l'Ajuntament.

NO RESPONEM DE LA
PUBLICACIO DE LES
NOTES QUE NO ENS
SIGUIN TRAMESES EN
CA TALA

D' UN

ACUSACIONS

Rectifica el senyor TORRAS. Acusa els conselers de la Lliga 1 Ceda
d'haver· volgut portar això al Com,istori amb peremptorietat per a posar
els consellers davant de la data límit del 31 de desembre. Acusa els
consellers de la Ceda de tenir un
criteri en la Comissió contra el contracte 1 ara, al saló, fan qüestió de
partit la seva aprovació.
Considera un atropeU el fet que es
vulgui obligar els consellers a votar
a:.Xò sense estudiar-bo. Acaba proposant que s'ajorni la discussió del
problema fins el dia 31 de desemb.H: per a donar temps a estudiar-lo.
Eu finalitzar el seu dlscurs diu que
lamenta no poder fer declaracions
politiques, per ésser econòmic, però,
que. després de mirar-se els senyors
ccnsellers, veu que tots van vestit~ de la mateixa. manera. No sé
si m'enteneu, diu. (No sabem què
voldria dir el senyor Torras, però
l'aHusló sembla molt directa, puix
que la. darrera vegada que el senyor
Torras tingué representació politiCA,
fc1¡ dels monàrquics més recalcitrants.)
El ~enyor Roviralta, melquladista,
di1..o que votarà el projecte.
Rectl.tlca el senyor MISERACHS
i ho fa tan malament que motí%
tre;, mtervenclons.
El senyor TORRAS l'interromp
una part del seu discurs en. dir: Les
vo.stres senyories no són lleials 1 mai
més no els creuré
El senyor MISERACHS: La vostra senyoria m'ba pres dels dits un
exemplar de la Llei Municipal
Exit! !!
El senyor VIZA, fa una crida als
consellers perquè .no en parlin més,
a honor de la premsa. (Avui tots estimen els periodistes!)

D'A-

El senyor BAUSILI diu que no està d'acord ni amb el sen~r Mateu
ni amb el senyor Torras ni tampoc
amb el senyor Jauma.r. Si féssim això de fer el concurs amb la possibilitat de no donar-lo, no seria seriós.
La Lliga, diu, és partidària del contracte de tresoreria. Es mostra també contrari a la proposta del senyor
Torras de fer únicament un contracte de crèdit.
El senyor Bausili replica a una
interrupció 1 diu que un conseller
mai no pot hipotecar el futur de

¿QUE CERCA EL GESTOR
TOR RAS?

Renuncia a la paraula el Sr. Mateu, però rectifica el senyor TO~
RAS, el qual diu que ell és un dels
pàries de la casa, als quals no se'ls
té en compte per a res. Acaba. el seu
discurs dient que ell sap per persona que mereix totes les garanties,

la vostra senyona?
El senyor TORRAS: Si. I ho 16
per persona que a la vostra senyoria,
com a mi em mereix totes les garanties. Demana un ajornament de la
discussió flns al darrer de desembre,
Del contrari, diu, que demanarà vo.
tació nominal, 1 demana el criten dt
tots els caps de minoria.
El senyor BAUSILI: Però, què guanyarem amb aque3ts dies?
El senyor TORRA S: Poder estu.
dlar el contracte passat 1 veure co~n
pot ésser el futur.
El senyor BAUSILI: Diu que al
fons de tot això pot haver-hi una
maniobra per a obligar després a
fer un contracte en males condicions 1 a. darrera hora.
El senyor TORRAS requereix no.
vament el parer dels caps de mino.
ries, del contrari diu que demanart.
la transgressió de la Llei MIUúclpal
quant al procediment d'urgència.
El senyor COLL I RODES, en nom
de la Lliga es fa seves les paraU!~
del senyor Bausili. El senyor Mlsserachs ratifica el criteri ja. exposat,
El senyor ULLED diu, que si no fos
que ara no es va més que a. aprovar
les bases del Concurs, 1 no a concedir el Contracte, votaria. d'acord amb
el senyor Torras. Ara li demana que
ho deixi per prou discutit. El senyor
VIZA també defensa el dictamen en
nom dels agraris.
El senyor TORRAS agraeix les intervencions 1 diu que tots els de la
minoria votaran a. favor, menys ell
que votarà en contra.
EL PRESIDENT VOTA EN
CONTRA!
El senyor FRIGOLA, que preside!J:

diu que també vota. en contra.
El senyor ULLED, pren la paraula
1 diu que el senyor Frigola amb el
seu acte s'ha apartat de la minoria
radical, voluntàriament.
El. REGIDOR FRIGOLA I
EL PARTIT RADICAL

El senyor FRIGOLA, intervé i èiu
que per a. ell és un honor el separar-se de la minoria radii.cal i fins s&ria un honor ésser expulsat.
Diu que el senyor Ulled ha estat
inoportú en fer la declaractó ja que
ell, ja fa dos dies que havia anunciat
que per tractar-se d'un plet purament econòmic, considera que no entra en la disciplina de partit. Diu
que per a ell n'hi havia prou que el
senyor Mateu impugnés tan les be.ses per acabar dient que per qüestió
governamental votaria a favor. Jo,
- diu-, en qüesUons aix1 no tino
motius de caràcter pollUc, sinó únicament la meva. consciència, la qual
està al servei de la ciutat, els int&ressos de la qual són per damunt deli
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El senyor ULLED rectifica 1 diu
que el seu partit està. lligat per compromisos de govern 1 que, per tant,
ells han de votar amb la majoria per
a eVitar el trenoament. Acaba dient
que la minoria radical no separa el
senyor Frlgola sinó que és ell que
se'n va i per t.e.nt diu que públicament queda separat de la minoria.
El senyor HERIBERT DURAN in·
tervé per a dir que li sabotegen 1&
paraula.
La sessió s'acaba a tres quarts d'U
amb l'aprovació del nou dictamen.

.

Per recalcar-ho més la «Gaceta»
Com es retornen eIS 'd'ahir
publica un Decret creant a l'ANADA A MADRID DE LA
Catalunya una «Jefatura» d'Obres
I traspassos
Públiques per als serveis no traspasSOCIETAT CUlTURAl DE lA
sats.
El nostre coHega «La Publicitat»
Aix1 ha. acabat, per ara, l'incident
publica les següents iilteressants de- d'aquest traspàs on tant d'enutjós 1
GUARDIA URBANA
claracion.s de LI. Nicolau d'Olwer de grotesc ha vingut acumulant-se.»

Oviedo, 4 - A la caserna. de Pelayo s'ha celebrat un Consell de
guerra contra el paisà Ramon Garcia Rosa, acusat d'haver .Interviugut en el movunent revoluctonarl de
l'octubre. El Tribunal ha condemnat
el processat, d'acord amb la petició
del fiscal senyor Burgos Bravo, a
reclusió perpètua.
S'ha celebrat un altre Consell de
guerra contra. Manuel Prado Gonzàlez, per rebeHió militar. El prnce3sat havia estat jutjat anteriorment
per creure'! complicat en els rets de
Lugones, però fou absolt per falta
de proves Més tard va fer càrrecs
·
•
da_yant del jutge, contra d1ver::.os
ve1ns seus 1 rebe una carta de Manuel Fernàndez Campos, ~ qual des
de la presó recrintinava el seu procedir. PUIX que ell també hav1a mtervlngut en la revolta. Aquesta cnrta fou trobada per la pohc1a 1 en
ella se l'acusa d'haver assaltat la
casema de Lugones i d'haver pres
part en altres fets amb veïns ,1e Colloto
·
Ha estat condemnat a vint anys
de reclusió.

sobre els traspassos recentment efectusts:
«La «Gaceta» d'ahir publica ur1
nou Decret relatiu a la restitució dels
Serveis d'Obres Públiques a la Generalltat.
Per tal d'~orz.na.r el lector respecte aquesta questió, vam Visitar ahlr
el senyor Nicolau d'Oiwer, ex-presldent d~ la Delegació catalana. a la
Comissió Mixta de Traspassos de
Serveis, el qual va dir-nos el següent:
- El Decret del 30 de novembre sobre Traspas d'Obres Públiq1..es aporta modllicacions molt importants al
text del Decret del 12 de desembre
del 1933, tornat a posar en vigvncla
pel de 26 d'octubre darrer, el qual ja
contenia una iilte,nci?nada ~estriecló. Suprimia en 1 article ~ 1 aHusió
al tra.spa.s de la zona manttma-terrestre dels ports, com si volgués excloure'ls tols del traspàs. Cal recordar
que la ComiSSió Mixta els traspassa\'a, excepte els de Barceloua i Tarra~
EI Sr. Bàguenas a Palau 1 gona. L'omls~ótòd'aqupòella frase venta
.
.
a esser una v1c ria stuma del mlMadr1d, 4. - El Prestdcnt 1· lA nistre de Marina d.imitat, senyor RoRepública ha rebut en aud1enc1a rl yo Villanova.
senyor Marcclli Valent! _!}amazo n~
El nou decret accepta, no cal pas
cal general de la Republ.lca; Uws dir-ho, la. restricció del Decret del
Avilé, ministre d'Espanya a Ll..r.na; mes d'octubre; i encara n'hi afege1x
Lluís Coroide, secretari oe govern d'altres. ~er una. d'elles, es re~rva
del Tribunal Suprem· Sautlago M>i- la resoluCló en darrera lnstànc1a el
rin Bàguenas, deleg~t d'ordre pú- ministre d'Obres Públiques, de to~
b~lc a Catalunya, 1. Nico~u Franco ~~e ~=ind~n~t;c%r ~~e!f~~
dll'ector de ~ ~tna. CIVIl.
,
gim de coordinació de transports».
En audiència militar, ha rebut e¡g Fòrmula, vaga, imprecisa, que pot
capitans d'infantena. agregats a l'A · fer revertir a l'Administració Central
viació senyors Carmel Mllrin I lg- tou;s lt7 q;jestio1:1S, reduint la Consenasi :Marin.
llena d Obres Púb~ques de la Generalltat a una functo enterament sui>altenta. No és sols antiautonòmica,
Es paralitzen treballs
doncs, sinó netament centralista la
León, 4.-S'han paraliU..1.t total- nova redacció del Decret de traspàs.
ment els treballs en l'explotaclo miFinalment, hom afegeix una clàunera d'antrac1t.a de Fabero. Més de sula general restrictiva de tot el
vuit-cents minaires vaguen pels car- Trnspà.~ d'Obres Públiques. Amb exrers en lamentable situació i hom cuo::a dels «serveis de defensa nactoIgnora encara el que laran les al- nal», obliga la Generalitat a comunitres empreses que encara treballen. car al Ministeri de la Guerra tots els
projectes i preus d'obres a reahtzar
a la. «Zona. de costes I frontereS». E\identment, aquesta zona l'Estat pot
estendre-la a tot Catalunya, donada
L'eficàcia de l'anunci té la
seva situació geogràllca.
relac10 directa amb la d1· En realitat, doncs, sobre el traspàs
dels Serveis d'Obres Públiques plana
fUSIÓ del diari
una hipoteca gener:1l i iildefm1da.

I

I

ElS ELEMENTS ESTAN EN
CONTRA DE lES MANIFESTACIONS CATOUCO-OFICIALS
A bord del transatlàntic «Aug'.lstus» que havia d'estar unes hores a
l'estació marítima de la nostra ciutat, viatja l'arquebisbe de Buenos
Aires, senyor Santiago Copello, q;Je
se'n va cap a Roma. Les autoritats,
societats catòliques 1 ordres religtores havien organitzat una. recepció
i manifestació al port.
,
A conseqüència del vent i marejada d'ahir, no fou possible, malgrat
tots els esforços realitzats que l'«Augustus» entrés al port 1 menys amarrés a l'estació marittma. Per aquest
motiu fou precís suspendre els actes
preparats tota vegada que la nau
on vlatj~ el senyor Copello quedà
fondejada a tres milles fora del port

I esperaven
I va ésser una llàstima, perq11è
l'arquebisbe l'ambaixador

8

de l'Argentina, el cònsol de Barcelona, l'alcalde accidental, se.nyor
Jaumar, el bisbe, .el . secre~, de
cambra, el concili sn diocessa, d Accló Catòlica; el cònsol general dItàlia, gran nombre d'elements d'')rdres I"!igioses I diversos centenars
.
.
de mamfestants, .que després daguantar el vent fms a les dues de
la tarda, s'entomaren cap a casa
molt decepctonats.
Es telefonà immediatament les
autoritats que faltaven ~~ Gonrnador general, senyor Vilallonga, el
gestor de Governació, senyor Jover
i Nonell, etc.- per tal que no anessin a la festa, i que ja podien desmudar-se.
El transatlàtnic italià, despres de
proveir-se de carbó 1 deixar pass.ltgers, reemprengué la marxa a mitja
tarda.

Hem rebut una. nota de la Societat Cultural de la Guardla Urbana
de la nostra clutat, la qual tracta
de l'anada d'aquesta societat a Madrid el 25 de novembre passat, per
tal d'assistir al Congrés de Policia
Urbana Nacional.
En aquesta nota es diu que aquesta societat va anar a Madrid convidada oficialment i no per fins polltics com s'ha volgut propagar. HI
va anar per a protestar de la unificació de «Policia Urbana. NaclonalJ
1 per tal de defensar els seus associats 1 les lleis autonòmiques de Catalunya.
Segons diu la comunicació que
hem rebut, aquests punts foren aprovats en l'assemblea celebrada el passat dimarts, per la qual cosa són
fets públics per tal de desvirtuar informacions tendencioses.

Ultima Hora
*

Una vetllada de boxa pròdiga
en finals violents
Ahir a la nit, es celebri. al Saló
Nou Món l'anunciada vetllada de
boxa, en el transcurs de la qual ~
registraren els resultats següentsAI:
Arias II guanyà per punts
e
many, en un combat a quatre rep~

ses.

A sis represes, Sarto guanyà, talJ)

bé per punts, K.id Frutos.

A VUlt represes, lluitaren Martln.
campió aragonès dels lleugers, i 0&lleja, campió madrileny. Va guan)1U'
Martin per k.o. a la setena represaSafont guanyà tècnicament TUsset, despré.:; de vuit represes de ll~}~
emocionant com a bons pesos g.....La veUlado. acabà amb un altn
k.o. Pinedo deixà fóra de com~!
Santandreu, a la segona represa, d ...,
combat que estava assenyalat a. lO
Pinedo va demostrar ésser més iiil"
putuós que el seu contrincant, 1 q~!;
als pocs moments d'haver comen..el matx, fou comptat pel jutge.

LA HUMANITAT_IIuita pels ideals catalansJ_rep_U_blican!»
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VETllADA BilLARISTA ABLA· ::orv;;:s~~ :.c::o:.tlle. venSegon pren.t: On formós rellotge
NES ' AMB LA PARTICIPACIQ IBotrena
de la Casa Güedea a Joan
o,mans. ~oub-campió de la categoDELS C?.1 MPIONS DOMINGO J l'1llD'aquesta categoria també foren
CAlVET' GUINJOAN, MARTINEL ~~~a~ts :l~rtt:nyurs Fradera, 01·
SAGII PUIGVERT
fercera l;lltegorta:
Pnmer prea.t. un ronnós tac ofre-

TEN IS

Els Campl"onats
de Catalunya

que han servit per a destacar a dlversos corredors indigenes 1 peninsU·
lars residents a aquelle3 tel"re3, entre
altres, Mlnyarro, conegut dels aflctonats catalans per baver disputat al~~:_egades la nostra Volta a. Ca·
En quant a la nostra regió, el de&envolupament ciclista ha estat tan
Ultens en tots els seus aspectes. que
podran representar vlctorloeament el creiem Interessant deixar per a &ucctclll!l'ne andalus arreu d'Espanya.
cessi ves publie&Clon.s el detallar lea
També a les possessions d'Africa. seves activitats.
parucularment. Ceuta 1 MelWa. es
Llufa MAS

Ahir, a le3 pistes de la Soc1etat
&portlva Pompeia es jugarP.n els
partits corresponent al campionat
de Catalunya I e3 reetstraren ela
segUents resultats:
Senyoreta P. Blasco Yeneè la S&nyoreta P. Almirall, per 6- 3 1 6-1.
La senyoreta M. Carles a la eenyoreta N. A.squé, per 6-2 1 " 1•
La senyoreta M. P. AlmlraU a ·la
senyoreta Forlactn. per 6-1 1 IH).
La senyoreta L. Rilé • la
ta M. Blasco. per 6-1 1 7~.
La senyoreta Campreciós a la tenyoreta Vallès, per 4-8.. ~ 1 6-1.
La senyoreta M. Planas a la senyoreta BlAI, per 6-3 1 6-3.
Pellerin a Rovira, per U 1 6-2.
A. Boter a A. Juanlco, per 4-f.
8-4, H 1 6-1.
La senyoreta R. Torra.! a la senyoreta M. J . de Riba. per 6-3. H 16-2.
Puiggròs a St1erle. per 6-1 t H.
Jenkins a Parés. per 8-3 t 1·5.
LI. carles a Duchemtn. per 6-4.
w 1 6-2.
Ferrer a Palau. per u. 7~ 1 11-4.
Soler-Bardem a Pellerln, per 8-1
1 6-2.
E. Ros a Marfull. per 6-0 1 6-S.
MuQp a M. Castellà, per~ 1 8-3.
Grau-Suñol a JuJI.t., per 8-3, 6-T

El balanç de la temporada ciclista del 1935

na de «Billar Club», a Josep casla temporada oficial de cur. Josep Nicolau. L'ancló de l'UJa veta
Amb asalstèncla de nomnrosa 1 t11nye. 1 a1tn-s premis als senyora
P't eaba Uo¡¡ut un desenrotlls.mt>nt • eu ell e l Ol8XIm exponent de la vl\l•ur.
distln¡lda concurrència, s'ha cele- B bilonl, l:urret 1 Pérez.
&eS. qu
r per la ll1JUX& pro>{res- del clc!.Lsme oatear. No obstant, elS
brat al cinema Fèm1na una vetllada
Quarta categona:
0
esperançr. ~port clcllsta no tan so!s club.>, vel.Odroms 1 or¡¡awtzar10us,
tUlarlsta or¡amtzada pel c.Blllar·
Pnmer urem1. Un altre tac ofre~! ·a ~~. e stnó també a la resta conunuaren llur croada per tal dIU·
Club Blanes• amu motiu del repu- na del •Billal Club-t. a M. Carret.ea cawuu~ula lntcntarem fer-ne xecar eta urums decruguts. El resuh.at
I tunent de premis als ¡uanyadol'3 r .• capló. D lllt.rt:s premis als senyors
de la pe a coòcu:
ja s'ha Vl.St. l'unctonaren la totah~.at
~ t4eJ primer campionat local celebra~; BaptU.ta OeJ.lor.der, Garriga Abril,
:n primer terme, la cele- ck velod.romS. Noves curses l)l"f t'IU'·
enguany, organit2.at per l'esmentada A) ats I .Sra ve.
bradó de 1a 1 Volta ctcllsta a .Espa.- retera. Noua valors molt t'Sperall\'3.• eJ'Ititat.
Aca!lllt aquest repartiment, el ~
esdevenunent ciclista orgarut7.at do.rs per a fa1tCló mallorqUllUI. H.esEls més destacata valors billarts. nyor Putrrven du-tgl unes paraules
~ el control dels elements del eo- sorg~ment de Halael Pou. Confirma,.
te-s actuals es pot dir que han con- u U~USitot.a, als quals agra! t'n
:ltè de la Pnmera Reg1ó, que prPSl·' c1o ae Llompart. Ptnalment, l'orgrumAQUESTA NIT, disaabtea tar•
tribult a ta te3UL
nvm de ce F'Pderac1ona catalana 1
c1eill el nostre am1c Emili Guist'ris. zac1ó ~mpccablo de la Volta a Ma·
• •
d
Felicitem d6 d'aquestes columnes E.'-JJ8nyoJ.a.
c:n et seu propt. •es
1
o•aquCl>ta ¡ran organ1tzac1ó que, llorca.
da i nit i diumen¡ea i diea de festa, matí tar •
al c.BUlar Club Blanes» 1 particular· a lencluna rebudes. A mes a mes. féu
per primera vegada, t1a portat per
uaucta, que per tnnombrables tn·
li
n .ent. al 1e11 president senyor Joa.- t.•.a brevissuna apologta del Joc nel
~el contorn de la Penlnsula la nl>t.a couveruents no participa a la Volta a
l .....
~
Q\.lm Oms Plandiura, ànima 1 pun· billar 1 encoratlà 1a joventut bUJa...
de color, d'emOClb 1 de llu1ta espor- ~panya, contesta posant en peu la
•
t1.J de rentttat
r11.1.a blant:OC1l.
uva que es despren d'un escamot cl· seva Volta a Galicta, la qual, a d~
Catal
Passem al que fou la vetllada.
Com a..a:.ment de la festa, el sec:l1.sta se·n poden treure moltes en· g1at del . <1escr~1t que deturen ei.J
Autoòmni'bw Uetra P. i Tuia coHectius, Plaça
unya
Comen~ amb la presentació dels nyor Isidre Ri'Jas. cone¡ut pel cbrul·
eenya.nces Per damunt les petites de- • bt!US an>!e& orgarul7 aaars, que rrpr•
a~ os. la qual .:osa feu el president, xob, 1èU una exb1u1ciu presentan'
ficièncJes esportives d'aquesta pnme- ~ senta per aJ!: actuals un tort bandJc;¡p 1
1 acte ~¡uit.. entraren en Joc. en t..n gran nombro: dl' variades Jugara volLa Ciclista a Espanya destaca el saberen remuntar, en vencer un
Ahir a Londres
' J)llrtlda Al quadre ¡,:,¡¡:,¡ a 1W ca.- Ot!:>. que ... eixa a la concurrència amb
m.ès que tot el grau bé que teu a b-<>~ uouJore ae COLlll'al.t!mps. rtt~~>ul·¡
1T&Wbolea, ela senyors Joaquim Ol> aquell agre-dola d~. Tornem-hil ¡No
la causa CIClista portar a...s recons tat. un& grau volta, moüa opumtSJ
min¡o, sots-camp1ó mundial del 1935 et•debades ea el campió del món c!e
més nUun~ ..ts d'Espanya (en rnolts
P"'r pxuperea edíCIODS 1 la
· 1 Joo.n (;a¡veL, campw de Catalunya. f¡,ntaslal
llocs per primera vt;ga.da) un alt pro-- 1 Íll':a18Ció de .Herrendero com a «as»,
Vencé el d.rrer pel marge de setze
No eaJ dir com foren aplaudlta
lrèslas
, que f[OU "cUorrespost amb un en- i f:!d~~~ ~~~~ ~;:tun e~rilr~t
carambol<'S.
trt.S els ~ue prengueren part a la
tus me ren" c.
Mana
6
: Se¡ulda:nent tlngué lloc una par. festa . Pel &impatlca I per la seva
Vascòma. !<'!110 que sempre :-.a do- ~~ou llOC l
ndvasc n conurma
I 6-3.
I tlda de tres bandes a l'americana, quallta~. deixara record entre ela a!LnAnin-Ular o ...... rut~u- I les e:;penmces posa es en ell pe.s ótlt•
1
I
b
na•v al cichsme .,.....~
·<>ts
1
B. Castelll a Bartroll. per T-5 1 a quaranta carambOles,
per pare- Clonats, .-s nom re dels quala cada
clons 1 cocreaors de categoria. conti- Clona cata ans, Ja que t lns a 1a st
.
. t•es formades l'una pels senyors Joan ela creix méa.
1E. Ros a Maa au.A. ,..,..,. 6-2 I 6-1. Ouinjoan, ex-campió d'Espanya. I
I:ua aquest any la seva marxa asc·en. i stlllt. etll.pa tou «leaden ne la cursa,
Londres. 4. - El gran Interès des- ha estat aturat fredament per la
"'·ent. A part la c.e:ebració _del se. u i _que de no esser les molt.es avanes vetllat pel matx que &'ba dl~;putatl magn11ica tasca. de les llnies mitjana
O. CODINA
......,. . .... •. A
Sa
..
La Solsona.
senyore1.a"""
c . aEsqué 6-4..
1 carn- ·
a la senyo- Anna.n..
g1, acLua
Gran Prellll, BlSC&la 1 Critenum d A- SU.tc::rt es. es t aruna t etx segur Q ue hau• avw euue les se.teccioas d'Angla- 1 deJensa bn,à.niques. que, en reau• reta
pió de la....artwe~~
~-eva categoria;
1 per 1-tl·
eos, les Societats btSCrunes i guipus- r.a assou~ et tnom!.
2 1
.
terar 1 Alemanya ba fet que eLl pe- tat, no s'han llançat a fona.
......
ls
Cia dl Pu
El Colllltè RegiOnal de València éa ~1. 0. w··~· dedl·quaco:~ ..... ~" inJn~aHa acabat la prunera part amb el
coanes torn~ ren a reemprend.r e 1a ceSoler-Bardem a Pulggrós per 1-3, tre e senyors
u
1gvert, carn.
•
._
.....,...
·
·
..........
H
1
8-1.
'
p1/>
mundial
193a
1 1934, de
1 Manuel
lebracíó de la seva. Volta a Bisell ta, el que ~e cura d'or¡;anlLzar e..s Carn- cions a lea po&lbtlitats del patrut.
resultat. d'un ¡ol a zero a fa•or
Ea.tlvlll destaca~ ju¡ador
la pnla qual tants avantatietl ha reportat pH;u.. u; ~·t.spa?ya ~e ve~erans 1 el ~~
La major part de!s comentariStes <1 A.n¡la.terra.
n:era categorta. ~ resultar. fou el
al nostre ctclisme. en donar-U en les lo.us Pel cacrelera. El prtmer C04'>- s'Inclinaven a favor de l'eqwp local,
A la segona s'ha accentuat el
BASQUETBOL
d
tr ta
t
Amablement InVItats pel Centre
t 1~ 1 un èxit pels seus orgarutzado s
li
en .quatre a av<•r Excursionista de Catalunya,
aeves anteriors celebracions, un cruu 10118
r • 1 r~:daven que A11¡laterra no bavs.a domtru bntanic, 1, a pesar de l'enèr·
uft~ laquaranta
parella Gulnjoan-Martlnez Sagl. tirem a l'acte d'Inauguració delassls«<V
re tnternacionaL Enguany contmna i.! ue
1que gua~ya mescuuam~t estat m:u batuda per cap eqwp vl· ¡1ca deteusa alemanya, els an¡lesoa ~~ Campionat de Catalunya ,Acte segwt, el senyor Oms oler1 Saló de I'Esqut Català».
l" tradlció, triomfa en ella Bartsll, e. veter~ mestre e .COirt'QOlS,
• sitant.
han aconseguit dos gols mé6 d'lm·
El resultat del partl~ que celebra- e repartunent dels premis als ali- I Una brillant 1 selecta concurr>-.
l'exceHent corredor ltalii q•w cone- vador Cardona, que d aquesta mane- I Tal com es prevela ban guanyat pecable taclura.
ren els primers eqwps del Calella l clonats locals, al senyor Puigvert, ela esportiva emplenava el local
¡uérem a Catalunya quan participa· r a vege prermats els seus es~orÇQS els angltSOS per tres io~s a cap.
L'eqw.p alemany ha qued.at sor- la U. C. Jo\•es fou guanyat per a- e. la qual cosa accedl el president út. Centre en el moment de donar per
l'a 1 guanyava la cursa Reus • B•.rct'- en pro del ciclisme, tingué pe;s ete- I No s'ba prodlñt cap tncldenL 1 el près de l'aparent manca de mobtli· quests darrers pel resultat de 29 a !a Federació Espanyola enmig ~.<e obert el Saló, que és una prova més
lona • Reus. i que, tinalment, con- men..a del Com•te valen.aa momems mat.x es desenvolupà en un ambient tat britànica, ja que la tàctica br1· 19. Donem a continuació la classlfi· grans aplaudiments.
de l'Increment que prèn en els me..uerl merescudament el campionat a angotxa en_ no poaer-lll pacuctpar, de correcta esport1·vlta•
tànl·ca es fer córre el cuir l no anar
Foren '"·rem•
de la p ... __
"'
·"cacló' tal com ha quedat establerta ' ttgona· ..
·~ra ca- dis esportius tot el que ra referènd'ltàlla.
.P-'r 11•0 b a.vel-se claSSlt lCat per a ~I
El tnomf bn.tànl·c "... """tat co"o~ a l'home.
t 1 l1d 1 1
à A t
Esc
· - ...,
,..,,...
de:!prés del partit:
¡ ela a l'esport de la neu. Tot seguit
DonA lloc l'esmentada vo;ta a dt>s. ~~~:~F~s ~s v~~::.~~ts :b~: de ~ qUència de la dlferèncla notable enTal com queda Indicat, no s'ha
SEGONA CATEGORIA
Primer premi: Copa ofrena de l'A· cndaren la nootra atenció ela
tacar en pnmer pla el cor.e:dor ma- seva celebració estigué en perill de tre les caracterúittques de joc del produït c~::p inCident a pesar de les
Primer rrup
juntament a Francesc Ros. carnp1ó cstandu dels expositors dels quala
ll.rlleny Berrendero, que nns lla\·ors no ce.ebrar-w 'per les moltes coac-¡ Continent 1 tes Illes Britàmques.
notlcles derivades de l'actitud de les Juventus
sobresurten els dels 'constructors
2 2 0 0 64 27 t local tie la cate¡or1a.
era tan sots con.s1derat un corredor clons que es f~ren al Jurat. Amb tot,
El pr1mer temps s'ha caracteritzat Trade Onioos 1 dels manelp dels tl. C. Joves
Segon preml. Un val16s joc de d'esquls; els qual!. com en an.vs an2 2 0 0 68 34 t
re¡ular.
.
l e! celetJrà amb éXlt complet 1 els va- • per un continu atac alemany, el qual cercles semites.
Aeronàutica
2 1 O 1 40 63 2 ponxe, ofrena del senyor Joaquim teriors han presentat les darreres
Quant a les actuacions dels corr.!- lenclans tingueren la joia de veure
OlímpiC
2 O 1 1 ~ 50 1 Oms. president del cBtJlar Club» I novetats en la construcció d'esquia
dor•
·co« cll ! !I '!Senyalar. en prl· troumiar el seu paisà tJardona.
Atlètic
2 O 1 1 36 69 1 s enyora, a Josep Pasqual com
d'acord amb la més acurada tècnlca
mer lloc, les clasi!lcaclOns verttat:•P- 1 Castella a més de la Volta a EsAndreu. -:¡ue hom recordarà que rou Calella
:,¡ o o 2 35 59 o al:b-campl?.
moderna. i posen la manufactura cament lhlll.o~~.ict<.~<:S de Llucià Monte- l panya, ba' continuat celebract les ~
stts¡Jés quan mancaven vtnt-1-nou
I Segona categoria:
talana d'esquls a l'alçària dels més
l'I".' en el Campionat del Món 1 en el l ves ciàli:Siques curses, Volta a Maml:".uts . er au.bar-lo. a causa dels El partit Juniors·Patrie de
Prtmer premi: Copa donatiu de h famosos constructors de l'estranger.
Premi d~ les Nacions.
dr1d, Troteu GuiserlS, Voita a Los
mc1deuts que es produlren.
.FrederiC Ezquerra, a desgrat de la Puertos. Csmpionats de Madrid i Cas..
La jornada del diumenge
El partit, o Sigui la continuació
diumenge vinent
eeva actuaCió a la Volta a Fra~ça, tella a més de moltes proves SOCials
PRIMERA DIVISIO
.l'aqu. 1 (J:';rttt•. es Jugara a porta
El partit del Campionat de Catsdemostrà en successives actuat'!<'!lS p~r ~tja de les quals donen fe d~
Espanyol • Betis.
tanca<ia. Nomes tindran accés al lunya de prunera categoria que han
que en;ara es pot confiar i esperr.r vlda els clubs castellans.
Racmg S .• Bar.celona.
can•p, e!s consellers federatius, els de disputar aquests dos cl~bs i que
molt d ell, Ja que la seva classe Bl.~ f
Quant a corredors, la revelació
Sevt:la • Madnd.
dirigents I delegata d'ambdós clubs, corresponla jugar-lo al camp dels Juho fn creure.
màxima ha estat Berrendero, que,
Va!ènc1a • osasuna.
: la preru'>L
niors, es jugarà al camp de la SoCal flxar-nos en els nous elements junt amb 'l'elm Garcia, Ruiz Trillo 1
At.ètlc M.• A. Bübao.
Havia :t arbitrar '!l senyor Menal. cieté Patrte per ba ver-ho demanat de
que pugen, Ezquerra petit 1 Fontbe· ¡ Tuero, formen l'o.van~uarda del el·
Ov1edo . Hèr,.nlc
nue !ou <.1 au1 suspengué el partit comú acord els dos clubs en carta dl· ·
Borsa de la tarrta
lllda entre altres, els quals, sens cllsme madrileny.
.
SEGvNA DIVISlO
qt·an es ·romogueret. els lncldents &. rlglda a la Federació Catalana 1 per
Nord, 31'1'40, 39'35, 39'60 I 39'50;
dubte, en la propera -"lu
temporada, doPer les regions del Sur és on es
Ter-assa;
però.
com
que
ambdós
haver
accedit
el
Comitè
de
CompetlPr1mer grup
Alacant, 34 00 I 34'20; Petrolets, 6'20
llB"~n f t> d e 1a seva vu. a.
palesa més el resultat de la Volta a
Coruña • Celta.
cll:t's s'ban posat d'acord, l'arbitro cló a dita demanda.
1 6'25; Explosius, 126'50, 126'25 i
Un esdeveniment dolorosi.s~m ha· Esp¡nyn, puix que llevat de les seves
se.cà el senyor Pérez.
li.6'75; Ford. :n7·oo 1 278'50: ColoIU..: -...: --....~. •.h· el nostre c•clisme. la proves clàssiques. campionat de Ma.
~~~~o _N~~~~id.
Els equips ts pres~taran al ternial.
3900; Rif, 64'00 I 64'15; Aigües,
Coiiegi d'Arbitres
hr.pressió
190
00 1 189'75; Transversal, 16'50;
mort del voluntariós France,sc Ct>pe- laga i el d'AndaluS1a, van en augs. Avllesino • Spertln¡.
tvny de jJC tal com estaven formats I El Comitè Examinador del Collegi
Els deutes de l'Estat varen seguuH\llleres, 4.9'25: Felgneres, 39'25, I
da,paquan
defensava
coratJosament
ment les organitzacions de llurs
s egon grup
aquell dia. EI del St. Andreu aerà d'Arbitres de la Federao·ó Catalana la tònica d'aquests
e!
velló del
clcllsme espanyol
a la clubs.
d n darrers
ed
idies,
lnte o Tramvies o., Zf'75.
1
Volta a França.
Júpiter • Badaloua.
ccmplet, I el del Terrassa amb no- de Basquetball eris comunica que se- , Slgu1 que1com e UlX at
nE! ciclisme mallorqul, també tln·
Els corredors més dtStacata 86n el
Girona Sal 1dell.
n és deu jugadors. ja que. com él guint la tasca 'que lt fou encoman'ada sULelCSCIÓbldle poc ne¡oc~ !pals
Borsa oficial
..
,
I
De
tri
1
l
oliA
M
b
t
h
v1
t
•
uJsat
B
ió
s
o
gacll.oOS
muruc
es
con1\1~ la , . .'!SOrt en a temporada malagueny s eux e sev.._ onArenas lrún.
58 u • 'I a es a .. exp
r ·
¡ i d'acord amb el sistema que ve em- th uaren cu~itzant amb sosteniment,
Chade, 425'00, paritat; Cbade D.,
1
1934, de ..7esenc1ar la tràgica fi del tes, i és d'esperar que, a no tardar,
Donó.;tia • Baracn!do.
El partit començarà a les tres ~e prant, ha procedit a l'examen d'un ew
com les Diputacions al 6 %.
&4 40, paritat; Cm de E.. 84'40. p~
aeu gran ~:ampió, el mai prou plorat seran molts ela nous elements que
Tercer arup
la tarda.
nou grup d'aspirants a àrbitres, que~ el sector d'obligacions ferro- ritat, 1 FWplnea, 389'00, darrera pa,.
Elx • Mlran<ilLa.
dant admesos per ordre de puntua- l'tanes es uota quelcom fr!és de sos- ritat.
Gimnàstic Ma1acltano.
DESPRES DE LA DERROTA
ció els senyors segtients: Evarist Oo- ~~~ ~b~~~c~n:aln.r:f:tr~~·:a
R. Granada • l.evante.
DE PAMPLONA
mingo, Frederic Cata.rineu. Josep Ma- cotització fou quelcom destgual.
Xereç - Múrcia.
ria Muntané i Josep Fibla.
• • •
AVUI, DIJOUS, a lea DEU en punt dt la N.IT
1
En els rotllos de fl de mes es va
AQU~STA TARDA AL CAMP
L' Athlètio de Madrid saneJo. Hans Stuck, un dels princi· notar quelcom mes de termesa, però Llturea
36'20
CEL SANTS
36'30
f'rt\u"
Cl•ntlnuà la manca de negoci, pu1x
4tlosò
ttl'>:l
Dòlan
7'34
na els seus jugadors
pals «SUpporterS» de «AUtO• Que l'es~culactò, davant 1a 1ncer· M•u•$
7'36
~~~~
:tul){)
Unt"ón» ha renovat e1SeU tesa
politlca es resisteix a entrar en
PROPERES REUtUONS D'AQUESTA SETMANA
Sulaloll
238'60
l ES ·JU gar , a port a t anca da,
Madrid, "· _ _ Per la darrera der238"75
..ventures.
bi;!1(¡Ut!l
1.!4 uo
1:.!4 50
DISSABTE. a les QOATRE de la TARDA I DEU de la NIT
la continuació del partit Ter· rota a Pamplona, han estat penyorats
i''(IITIII8
contracte
4118
Borsl del mati Escut.a
t> UO
CUR SE S DE LLEBRERS
32'60
33'00
rassa • Sant Andreu
VUit jugadors de l'Athlètlc madrileny.
BerUn••. - El famós pilot alemany ~~?rd~ 39'50, 39 3.0 1 39'~5; Alacant,
, ,,,, o· rnp
~ u hCJ
au Ho
•
DIUMENGE, a DOS QUARTS D'ONZE del MATI I QUATRE TARDA
Hans Stuck, ba renovat el seu con- .. 4 00, Ford, 272 00, :na 00 1 276'50;
Cot. sueques
1'85
1'87
1 Aquest. tarda, al camp de la Untó
Ha arribat el jugador canari Aren· tracte per la casa Auto Unió, l'equip P.etrolets. 6'1~: Hulleres, ~·so 1 411 00;
l'Sl
Cor. norueaue.
1'80
CURSES DE LLEBRERS
1'1'1',1
1"110
Cor. d&neaea
E.<-portlva de Santa tindrà lloc la cibta, el ~ual ja ha 1nlclat els entro- de carreres del qual formarà ....... C:.~o t,on ~. 39 50 I 39 ~5, Expl081us,
Llr~
69'30
011'10
•
......
25 OO: Tramv1~
-----~ can1 In uaciÓ del partit Terra¡sa ·Sant nament.s.
1en la temporada prOXima.
o1 "'..6 528 •oo,Montserart,
1 TramVies P .. ~no.
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DIJOUS, I DE DESEMBRE DEt.

DIJ

EL CINEMA

CAPITOL
PROXIMAMENT
ESTRENA
SALVATGE!
TETRJC!
1TERRIBLEMENT

UN FILM QUE PARLA D'AMOH ELS PRINCIPALS INTERPRETS DE «EL LOBO HUMANO»
HENRY HULL, nasqué a Louis· mosos rodatges de Charlle Cban. teinll 1 a ltres films Universal, fent
I AMB El LLENGUATGE DE lA ville tKentuchy), el 3 d'octubre del com «Tbe palnted Veil» l «Cbarlle ressaltar el seu especial a rt l for·
1890. Els seus p1u es eren William Chan in Pari!:J. Oland està casat, mosura en «El Loqo Humnno».
MadisOn 1 Elee.nor Hull. Tan bon té una formosa hisenda a Connecti· Hobson amida 1"10 m. d 'alçàrt ·
INFANCIA
punt nasqué li donaren el nom del cut, una finca a Caliròr ma de 7 000 pesa 60 quil., té ulls grisos I cabel~

r:-"w0 ,...J')N /!\l'liTI

I

Demà, divendres
dia 6

L'amor al cinema és quelcom que
tt ja un aspecte massa igual. Estem

EXCEPCIONAL ESTRENA
UN ALARDO
ESPECTACULAR

completament camat$ de veure sempre el mat.e1.'C. PoU!er a.Jgtm dia tindrem eJ desig dc què l'amor desaparegui del lèxic cinematogràfic per
l'abús que d'ell s'ha vingut fent.
Avui ens sorprèn un nou fum. Una
realitzaCló dc .a «Radio» que par~a
d amor amb el llenguatge de la infantesa, amb la parla de l'ado:escencla.. Un film poema sublim d'in·
sospitades delicadeses.
«An1ta la pc.lrroja» és l'obra cin~
ma..ograuca que cada elia, tarda 1
nit, s'exhlbelx al cinema t<Astòna»
de Barcelona amb un remarcable
è·it. Un trlomt de púolic 1 de prem·
sa, un trlomt de joventut que acudelX a l'esmentat cmema, on troba
t.
les seves obres exlllbides avui el
màXlm encant que pot e3perar·se al
gloriós setè art.
«Anlta 16 petirroja» és una realització ventao.ement admirab:e. Protagonitza aquesta peliicula Anne
Shlrley, una estrelleta nova que no.
mes te disset anys, i és tan perfecta
la seva actuació davant l'objectiu
que assoleix suggestionar el públic
molt més que qualsevul:a altra estrella de les que compten amb una
gran categoria. Anne ShirJey sap emocionar a l'espectador en riure 1
en p:orar, com ploren les nenes quen
passen la tranc1sló de la infantesa.
a l'adolescènCia.

I

~

Notícies de «La nave
de Satàn»

I

Milers de· metres de tela foren sot..
· mesos a banys d'una solució sa1ula
als estudis Fox, a HollywOOd, Aqta solució costa un dòlar per lliurt.
La superació de les més audaces 1 economitzà milers de doJars 8 la
realitzacions, en un tema pro• companyia, pwx que ra tot eJ matt.
Jo\.._ &UAa..tv&t:.l'l 1
fundament hwnà
rial mcombustJble, que és prec-.
ment el que es nece8Sltava per a
EN PROGRAMA
6
__ __ ,·erses escenes de «La nau de sa~
l'espectacular
superproducció
de la
n i
«El Conde de Montecristo» Fox, protagonitzada per S!>CIÜ:et
·
Tracy 1 Clalre Trevor.
de
en la SeVa VerSIÓ SOnOra Les joies que Clatre Trevor UUtQ
en «La nave de Satan» Són totee
Una. sola dc les escenes de la genwnes. ·L'estudi les va llogar llU
primera. i magrúf!ca versió sonora a emprar-les en la superprooucciO1
de «El ~:omte de Monteerlsto», que el seu valor total es 180.000 dòlars
na produït la «Rellance» per a «Ar· 1 El director creu que el cost awcio.
til.tes Associats, S. A.». i que el Tl· nal del lloguer de jOies ortg¡na)f,
voli estreua, requeri eis serveis cte està recompensat per ta qualitat dt
per ROSITA DIAZ
600 artistes davant la cambra, 1 de autenticitat que donen a l'obra I per
Jllb tècnics ' altres elements d 'entre l'efecte subconscient en el que !te
butldors.
'1 porta.
Per a reconstituir aquesta escena.
«La nave de Satàn» és una àc ¡•
«An•ta la pt:llrroja» arriba a totqlte es deo;enrotlla sobre un fons cte produCCions especials que presenta la
tnt.,_nt teOtN de «11 IoM tuananoa, n tm que ve!lrem properament
Sessió contínua de 4 a 1 2'30 hom, és el film pe.r a. to~om, el que
o.agnificl>ncla or1entaJ, els produc- Fox enguany t els papers pnnc1pa¡
esperava tot un public d'mteliectuals
tors feren ~:oiJStrull un deis majors són a càrrec de Spencer Tracy I ClalHores de projecció de
1 d 'amatews després <:e l'estrena de famós coronel Henry Watterson. el , turn o! Dr. Fu Manchu» l els fa. castany. Ama tota mena d'esport, 1 «~UI• tnter;ors de 1a llistòria de la re Trevor.
ANC..ELINA O EL HONOR «La.. ~:uatro hermanltes:t.
r eriodista. famós de fa mig segle. àrees 1 una ¡ran pa.r t de terreny en especialment la natació 1 el tenis.l pruducclò ~inemau.gràrtca. Dos
Rita canslno, bellissima i jove arDE UN BRIGADIER
«Anha la pellrroja» ofereix a l'afi· 1 Anà a l'escola ~> Nova-York 1 fou una Wa d'Una costa de Mèxic. Oland V,iu amb la seva mare en un hotelet ce1.arts adequats per a 1a presa de ttsta espanyola fa el seu debut c!neo
C1onat una altra oportunitat per a alumne de la Universitat de Colum- té ulls 1 cabell obscurs, pesa 90 qui- d Hollywood.
vistes i unpressió de so !oren units matogràfic en la nova producció FOI
a les 4, 6'25, 8'40 i li
delectar-se ..unb un film que parla ' bla, d'on sorti per treballar a les lograms 1 amida 1'70 d'alçària.
pet a fer ne d'ambdós un de sol. , «La r •t·e dc S<ttan».
d'amor sense aquell amanerat aspec- regions de cobalt del Canadà. De
LESTER MATTEWS ta un dels Una sim~le eaca1a del dit «set» na..
. . .·,• . _,. ' ~~"
retorn a Xlcago amb un seu germà
VALERIE HOBSON nasqué a papers principals d'«El Lobo Huma- ¡ VUl de ~enlr 1es dlnJensions sull· , Esdtels dda.lur.toatevui ili les protamte~.~
. . ; te que tantes v~ades hem censurat• es
1
decldJ per l'escena. 1 debutà en Larne <Irlanda) , el 14 d'abril del no» de la Umversal 1 nasque a.
ts
t
j
i
es evem or,
s an es
rew.,.
e-----------~------~!!'!!!!'!!~-11!'!!"1!11!!!!!!'!!!!'!!!!!! «Tbe Nigger» en juny del 1912. D'a.· 1917. Els seus pares eren Robert Anglaterra el 3 de desembre de l'any 1 ~ernell~ 2~P=~~sr: fau v~~~d~as~~r~ des per a la realització de «La Navt
lli passà a una companyia a Si.ra- Gordon i Violette HamUton Wlllou- 1900. De Ja mateixa escola es passà se topar uns amb altres.
• de Satàll»,
cusa <Nova-York), 1 s'aplegà a la ghby Hobson. S'educà. en un priorat a l teatre ais setze anys. A Londres
Aquesta producció, la preparació de
companyia de Margaret Anglln, t!l de monges agustines de Londres arribà a ésser l'actor jove més fa. I Centenars de vestiU!, des dels va.- lo qual va durar un any sencer. w
repertori de la qual es composava fins a catorze anys. Dels catorze als mós 1 aconsegul tn..ombrables èxits porosos vestiU! de l'harem flns ~tls méS de 70 parts parlades, ultra tt't
d'obres gregues, amb la qual colia- quinze anys assisti a Ja Real Aca· en l'escena. En 1929 es passa al 111m aauraU! umlormes que pesaven prop parts pet1tes 1 els rruJers d'extres.
borà tres anys. En 1916 el vetem dèmia de Drama 1 Art, 1 es preparà amb la Britlsb International, fins de vint qullr u cada un. que costaren I Els quatre protagomstes Són sven.
triomfar a. Broadway en «The Man amb classes especials d'AdeJe Dixon, que desprès de mitja dotzena de so. una fortuna, s'empraren per a Ja cer Tracy, Clatre Trevor, Henry a.
who Came Back». Es féu famós en l'estrella més fina dc comèdies mu- rollosos èxit$ la Universal el con· menclonadll escena. Dmou empleats . Waithnll 1 Alan Dmcnart.
«39 East» fou aplaudit en «Michael sicals anglesa. La Gaumont 11 dona tractà. per a l seu singular paper en de guarda-roba 1 28 especialistes tn
«La nave de satan» s'estrena!l
any Macy» es distlngl fortament en el seu primer paper en «Patll of ¡ ravans esmentat film d'Henry Hull. maquillatge s'encarregaren de vestir demà al cmema Urqwnaona.
«Grand H~t.el», 1 abans d'lnstaHar-. GlorY» i la Umversal se l'emportà Mattews amida 1'75 d'alçària. pesa 1 maquillar eis centenars d'elCtres.
se a Hollywood es consagra amb ¡ uavors a Hollywood. Féu un magnt. 88 quilograms 1 té ulls blaus 1 ca- 1 El dire.~tor Rowland v. Lee hagué
«Tobacco Road». Amb la Umversal ¡ fic paper en «Cita ~ medlanoche» 1 bell castany obscur. La seva muH;r d'usar un sistema d'altaveus 1Jf;r "
ba rodat també «Una doncella en en «El miSterlo d Edwlnd Droocb,l éS Anne Grey, la famosa actriu ai - dar Jes s..:ves InstrucciOns a una .
altre e' Xl•t de
peligro», 1 aconseguia sincers aplau- aixi com an «La novia de Frankes- glesa.
òotzena d'ajudants estacionats ~n
dlments sempre que apareilna. 11.1
els diversos Uocs deJ «set» que er11,
la n ova comèdia d e
llenç Ja seva nial fiura.
C(lm ja nem dit, tan espaiós, que ~1

2.

DARRERA
SETMANA

Ange ina oel honor
de un brigadier

I

t!S· I

I

~

ca

u

..I

Un

ENRIQUE DE ROSAS •t aran •otor argenti Que a~otualment adml"'m
\I Cs.pltol en uAngellne o el honur de un brigadier,,, De roosas en el rol
de (lbrlgadie,

WARN ER OL AND nasqué a Umea <Suècia) el 3 d'octubre del 1880.
Als tretze anys se'l veié arribar "
Boston, on U1gressa a l'escola dra·
màtica del doctor Curry. Amb una
companyia provinciana començà. la
seva carrera teatral. Catorze anys
el veiem, a partir d'aquestes dates,
caracteritzant personatges de Sha·
kespeare i d'IbSen a Nord-Amèrica
1 Suècia. OJand ta vint anys que èS
dedica al cinema. En «Don Q» fa
llavors d'estrella amb Douglas Fair·
banks. Però el seu real ascens s'observa amb l'arribada del llenç sonor. Fent de xinés t de personatge
traïdor, el veiem en diversos tnomfs,
com «'l'be Jazz Singer», cTbe Mls·
terious Dr. Fu Manchu», «Tbe Re·

La labor de {{ Selecc.lons Ca- ~~:~oe~~~~tc~::~~itd:r :u~H~~~
•
pitolio» en pro del c1nema
nacional
Segueixen

GEZA VON BOLVARY,

U f il m s -

rodat¡;e dmtre d 'ell es consideri\
Que llaur.a estat suficient per a 11lwminar ma pet1ta ciutat durant rl
ruateiX període de temps.

1 el

i&*

W##RfiM

GUSTAV FROEUCH

SIBILLE SCHMITZ
Seleccions Capltollo es llançava a Ona obra de superba presentació per les ovacions
la primera produxló sense recór- a la qual no s'ban estalviat mitjans
Des
del 1673 al 1914
rer a l'empar d'èxit$ teatrals. ni dl' cap mena.
cada d ia a la gran
__ ~,.
valent-se d'artibtes mes o ments fa1 lògicament, com nascuts a la
un violí inspil'ador de les mw
producció nacional
mosos. sinó aportant l'afer ongmaJ, e&lor de la Dll:.telxa editora. arriben
e motives històries d ' amor
arrencant uns noms de J'anònun.
e cEl secreto lc Ana Maria», per ll
Cal crear artU.tes - deia un er.a definitiva consagració -retorn
hon dta, als estudis, d producto• se- tr•omrant al noc de partida per a
r.yor Sadurni Huguet. - Es necessa- tornar a remuntar amb noves ga..
ri aportar a la produc<'ló nac1onal t'es amb major entusiasme- els ar·
•.
.
. . . . . •""'ó·~..•
valors nous que arreconin el veU. el tistes Llna Yegros, Ramon de SentIUlA URPUIMAOIIA 5.
caducat. El nostre pais, de tradiCió menat, Fina Conesa. etc...
L'assumpte de més emoartlstica inigualable, pot éssc1 pe! aportant el cabal de Ja seva exció que s' ha p ortat a l
d.rcra inesgotable per a Ja producció 1 perièncla, un actor dc la popula\'1·
llenç, origina l d e F. G a r·
clnematogràrlca. Cal crear, f~r dels . u•t. del prestigi, dr Joan de Landa...
Avui, a la nit
qui av-.n representen un paper 1nfim
gallo, autor de
En «El ~!creto de Ana Maria» tam·
No responem de la ¡lU·
artistes de prinwr rengle Això re- 1 bE' s'llavia de procurar l'aportació
blicaciO Immediata de ~es
" SOR ANGELICA"
presenta una tasca dlflcU, però ha plausible de valors nous. Seleccions
gran esdeveniment
de realitzar-se i es farà.
Cc~pltollo, fent honor a les seves U·
notes
preqades que no
No ba trigat la realitat a fer 00. nalitat ofereix al cinema peninsular,
Exc!usiyes J. Balart. •
l!LIANCE PICTURU
nes les paraules que eu amical con- eLtre altres, una valuosa troballa,
V ale ncaa, 228
I~I!KTA.A.
versa pronuncià el senyor Saduml una valuO:Sa troballa prodigi d'art,
der abans fie tes nou det
ltOI&IIT
Hu~tuet. De la seva ;,:>rimera peHicu· d'intel:llgència interpretativa. El nen B
J '6• no 6'15 8'10 10'45l
vespre
la, «Sor Angéllcall, sort1~n disparats 1 f\eo tres o,.nys «Cbisplta» que cau·¡ ores pro eccl ·
•
•
•
- no trobem una expressió m~s Jus-- 8IU'à l'admiració del públic espanyol.
'--------~---ta - uns noms -:¡ue navien d'ésser
enarbolats com a bandera d'altres
diverses pe.IUcules. Uns artistes forI jats en l'enclusa de !a diària labor,
de la voluntat més ferma . de l'es·
torç admirable d'un home que bo
portava tot al cinema nacional.
La seva elevada visl.ó de la nostra
cinematografia, Jes seves ànsies do
r enovació, tant com el seu esperit
comercial, havien de fer possible un
)ILARIH MUAOZ AHQELILLO, prot::gontat.. de la ._o.,. OroduOCti
èxit no aconseguit l'l'al per cap més
nAcional Fllmòton «La hllt. de Juan Slmón», que ..rà presentada din•
producció. Això havia de merèixer·
tre poc1 dies a Barcelona
11 la confiança absoluta, Incondicional, del públic espanyol que feia de
Seleccions Capttolio la marca nacional del màxJm prestigi la més sòllda garantia d'encert.
I quan amb prou feines extingit
l'escalf de l'aplaudiment, l'entusiasme per la primera obra, arriba la
segona producció: «El secreto d'e Ana
MariaJ, superació tècnica dc tot er
que es porta realitzat fins ara, pei:U·
cula impecable, creada sobre la pr1·
mera. experiència. de la qual es pooo
d.rien deduir encertades directrius
1per a l'esdevenidor del nostre el·
nema.
L'obra ~encera en una IOla aessló
«El secreto de Ana MarfaJ Ja as&>nyala una edició plena de nrmesa.
La lndectsló desapareix per a donar
Un film la p resentació del
pas a una. seguretat editorial absoqual ha c onstituït el màluta. Impregnats dc la confiança oo..
xim esd evenime nt cinema•
pular, els realitzadors s'han mogut
togràfic d'aqueata d a rrers
e, ella amb meravellosa espontaneï·
anya
tat. En aquest fllm es beslluma.
aquell ccacbet:t exquisit de la millor
DLstrlbuldor :
producció amel'lcana., la seva lleu¡reresa, el seu dinamisme I la sew.
Eb Artittet Asaoeiats, S. A. independència en la narració. Ja és
\.'~ obra madura.. amb gran cura en
O .t.~ • . , ,
••: ~Ar." IÑO 6n plena mm•é~7uñà-.soïn~ ee ".ièfer tt)betsoil ~,, ftlm
~l J OLtiON 1 RuB 'r KELLER 8 '1 • CJ.stno de Parli •xtrtorditlirla
el detall, magnfnca en el conjunt. :
,:Ja u gunament veurem aqt•C~tl& tempo••ú•
""'r
rs National, ~~u vf:tlrem aviat
Baroelona
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DIJOUS, 5 DE DESEMBRE DEL 1931

AUTOMOBILISTES

Mobles i decoració Urrutia

Accessoris per .l autos a millora
preu1.. que nlngll
VIsiteu

CASA SOLE
~

la presentaclo d'aquest aoun.
ll es fal"à un 10 ~ de descompte

FARRE PIJUAN
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APARElLS
FOTOGRAFICS

etc
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Carrer de Sant Pau, 6
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Telèfon 15140 -

CASA BAGUES
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BARCELONA

Qap •

somier; 2 tauletes de rut; 2 cadires taptssades, 250 pessetes.
MENJADOR: 1 butet; 1 taula vernissada; 6 cadires reforça.des, 180 Ptes • REBEDOR: 1 parruglier. 2 banquetes, 85 Ptes.
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«CABO SAN AGUSTIN»

TOT UN PIS, PER PESSETES 515

10 per 100 de descompte al qui presenti aquest anunci

Tel

1'e161UD Ul686

~V~

PiS COMPLET: DORMITORI: 1 armari lluna; 1 llit amb

(prop H.amotea>

l'eP &I 1'1n~.. C1e la VUwP&Ilfla MoU QOJ RebaU

=v:===

Vídua ROSSELL

CLINICA GALLEGO

{llau

lA o&rroa11

Mobles a terminis i al comptat
carrer Nou de ta Rambla, 67 -

TOT de VERiïABLE OCASIO
COMPRA, VENDA
CANVI
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RAPIDESA I ECONOMIA

OBJECTES Dé PLATA

JOIES· BRILLANTS

t:~evwa

tilLc.>
oat.xes d'autos t Parent. r-aciona.!, c.:aovll! de

MAUUINE8
DISGOtll 110.

Ybarra y C. S. en C.

~rUI.I"" o;¡¡.Qoa

GLA .iS ES

carnets, documc:uts

RELLOTGES

Llmes regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

rraspassos.

CINI:MES

Pt:L·LICULE8
PA f HE 8A8Y
fONOt»HAf8 DE TOTES MI:NE8

,

TITO LS Ot 1 O lES

BINOCLES

PRISMATICS

3

2 5 Ptes.

VENDA I CLINICA
Hospital, 42·1. 13651

El bon comerciant té el
deure d'anunciar als diaris
Que pel seu ~iratge li ofe·
reïxen garantia de difusió
del seu article, sense pre·
ocupar-se de la seva ideologia.

RAU~AN

3!14

Acredltada ct·~.. euça com 1a
millor, per 1e. ~VH Slll'IOSII.at 1
pel ~u SU!&t:ma espt::çl.!l..• à e!)senyiUDtmt.. JB qae es et mes rapld 1 pertecte d 1 tots
Cur sus de
oooduccló
mecànica 1
reg IB ment
des de

CASA SUBIROS

Naft

aciò

cse cent,

MES IMI'ORl ANT
LA MES Bl'.hAT A
DE TDHS

MOLLERUSSA

ses de
[ reuru.

l

Llegiu LA HUMANITAT

LA

uuuoa

&UAM

BARCELONA

felèfoo 30422

Preus baratíssims

<Junt. Pg. dt: GraciA>, T. 20961
LA MES BEN MUNTADA

Viatgers i hostes
habitacions airejades
Telèfon 58

ft el~

Ferrer Batlles
(de garantt&)

ACADMliA A~l U\ICA NA

utvut<.<J:

CORTS CATALANES, 414

Oénerel c1e puu~. nutges F ERRO

Aifred Sanahu¡a

nclpa¡

TOT D'OCASIO

(p~teot.ada)

Consell

Pròxima inauguració

sm.

36, SOQUERIA, 38

d'Automobilisme

Pensió Catalana

ove ar-

11, 1.er
a a

Els talons del núm
25942 del pròxim sor.
tel¡r de Nadal, queden anullata 1 seran canviats per
altres, al lloc on han es~at adquirits.

A MOLLERUSA

Fnta la

1 1 de 4

~

ENCENEDORS

de 1•

a

AvI S

Una de les armes que
-amb ;JreterénCia utilit·
zen les dretes contra la
premsa d'esquerra, és ¡a
coacció a l'anunCiant.
Per a contrarestar-la,
cal que els tectors de
LA HUMANIT Al domn
preferènCia, en ter les
seves compres, als estalliments 1 productes que
s'anuncien en aquest
diart

DB
D 'El:K.:H.lURF 1 OI 00
MALErEB. Dl.SOOS etA

MAQUiN~

CABALS

Camiseria • Corbateria

T. 1

-

O& MOHLES, E'JANOS. RAJ.)l0S. CAUlJ!.;I;;

ESPEOlAI.dSTA

RAMBLA DF CANA~ETES ,

dl 12

COMPRA/VENDA/CANVI

CARME, 14 • CALL, 13 - 15 (abans magatzems Jorba)

PELL- URINARIES
DEFECTES SEXUALS

.

MERCAT D'OCASIONS

Gran facilitat de pagament sense augment de
cap mena. - Estils clàssica i moderna. - Ta·
llera propis. - Realització de modela darrera
temporada a preu de cost

Diputació, 139- T. 36364

METGE

11

~ceiO!l&c

U NC/S PER PA

'31e

a~

A

Les dues pnmeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; ets dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte
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H

O~ERIES

4
.s m4t
nor

I UtMANDES

!

Ue l.:tib"" LUr·
W.Ut;,
A¡¡:t:U ~ (.;owt:rCIIU
(.;ulit:illiiL pt:l a l8 I,.IIH<;8
<111 ~un:t:1oua I!.SefiUit: La
Humanolal Nom 401
Leb

FAR MAClA
9UUUIII ¡¡:¡¡.:u !.IU ..., al" reudar tarwa¡;Pu~h;
col:lelllllt t.ocr1urt: a La Hu·
mant taL Num Hlll
J0 '<t: .J l!oiM.iU"IIl1 4WO
00D t e rt:lereUCiell I 1,11 a¡;.
'lo Qe&IL!a&"lll aClwHUbtno~ liiiUUCO' S. -1 f, t.1k:
~. Humantlal Num .Oli
.JUYt:rtt; I

¡IU·

'es

no

po·
' det

4WO..

>UHJI:.I~l1

CoRREDOR per a artlc.c:> ut: UlJUr.t:na nous
1 Ofll(lll&ls, e8 l.l~~a.
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cr1vlu 42óa. Vergara. 11.
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PENSIO DEL CARME.
Junt n...mOI~:<>, a111w. corrent, oanr. tot e..uu aes
de lóO pc.es. Carme, 1;¿,

-PARTICULAH

ceneu:
llat)I•U.WO, ~~;"ua corrent,
autaa, rooa, oio p..es. Ut.
rouoa,

oli, vra.t., :.ma.

HAIHTACIO balco carrer per a ~>t:uyore'a o
IDiitlilllOW amo O.Wll O
St:Ube, CúlehLCCIO, teleton, asceusor• .ll.luntaner,
64, ler ., lra.
HABITACIO per a aos
anllc.;, .l><'llli•O comple•a
30 auros, oalco ai carrer. A.Lercé, ltl. ler., 2a.
MALLORCA. 168, pral.,
2na .. u011 a.uuca o seuyoreta tot es{.llr o sots menJ&e, bany 1 teleton.

1,11111

CEDEIXO hBbltacló a
seuyure~a Dalco a.l carrer amo pellblo o sense
com 11 WUCK. .t'úll;erJ.a, 011,
2on., lra., a·¡ a 3.

t"C.t'ti:I'U Ut;L iLt"htftC ,
j,llvll tl.dJUl>l.,.. Al¡¡ CUICL,
t t:SL!il 1.11:1& 1.111 100 I>~
(JUo UHl I;¿ C.

HABITACIO 1n<1ependenL ¡,¡er a :.1 amu:s l un
treoauuaor aorwJr, Tn.Uers, ;$;), :.!ou., lra.

t"t,;n.oJ•U toolo • i

~

~~.~ .•

Ull.vo Ut:b 1.11# 1:>11 I,ILI::a WL
ouu1or~
t'l 1141iCLa
111

11< • "'" ".,· .,...,..,

a

..._.w.

Ut:ll

v
Srta. d'Esquerra a'"""
L"''""
~1 L<I bou~ ltlt"r~u. 1c.'

CONSELL DE CENT,
239, 1er.. :.!na., entre casanava I Muntaner. Senrora cedeu:
llabltac1ò
lnaepenaent.

LAIETANA, 61, 2on.,
4ta.. lllu"u.u1ques ll..OI•
tuc.aons ex..enur a tot eetar per a senyor, 111¡¡ua
corrent, IISU;u»>r, oany,
CKit!liiCCIO. .1e1et. :.l:.!llol!.

n¡¡woa.u. I I,IIUVt:8 U IW
Pr"-W\.ll E;a~u 1 urtu¡¡r~~o
(I&

2 BONIQUES naD1te.ctooa luCle¡¡cuaenr.s amb
dret a cwna, mat1·tmou1
o senyoretli. Horreu, ~.
6è~ lra. ascensor.

o-t

u .. ui-

V"L ~ J,l~t:l>. vOUIUl'~,
..:ouen~. ~el Aribau
vrU.I

Borrell, 7d, 4.t, 2.a
1\W¡¡lllll\;t\ llUUlLUClO IUDD
b.u~;o
at carrer,
preu
mOQlC•

\#r\-:114 rMt•ULI"'" \Joo.&¡,..

J<l.. .1. u .i JU> t:b U I.IU111.lti
ttlt:l U. AliA!. ~ .iCC., lrl&

IUI t:SlAR
.H<u.ll', I.CUUVU, OUIJUI, e.ò¡>l.
J:Wrn:U. 1411, lr.

!llf. ....

Ot:>t'~~::;. ~. e. 27

au-

r06, w. wu..oro. ~::>t. Pau,
:¡¡;s~ ler., ~. J\1.0'- R4u.u...
blu..

.llaOlta-

E:>.-Lt;;.I'CUIUA

CIO, W.UU .,.,_O 11~0 a

.GJ.U..WU., LelelOU,
WiCeDSUr,
oany.
l\....wo1a
v'ai.IUWIYll, 7"1.
~ •• :Ala.

Ul•.u.tUJJUUl U

BOSC
~v •

c.:u.r..l,

b.: 14 •...a.

~Ull&.

OE
BOLONIA
tuue, \.a.i.tu..&.CC.lO
IU&'ua ootleut.

~1.

JWH Ptaça
'

PER A DOS AMICS,
to~ .,..tar e...,.unwua oabl~a<.:•o. oa&co cant:r, te.
letou, OlW.J. preu CllÒQJC.
Borrell. 148, ler. 2na

--------

CASA
PARTICULAR
de¡¡.jlJa 1 o 2 JOHlB a tot
ntar. Corts 698. 3er.

ES

LLOGUEN

hau.~ac•uus

o

dues
pellblo

oalllO

ben.se. uoctor Dou, 10,

2oo., ira.

PISOS A IU I 76 PTE&.
Noua, oowvust.ua u~o :>
grana 1 1tau..t:a oaou.aCl<JUS. water. llivaoo. aut.lt&. CUIUU. ltCUUOWJCll. ..atare!¡¡, lil:iCCUIIUI 1 Ll:letuu,
eu et carre1 a e Pana. u u.
werue ¿u, ~ 1 ll4 ¡enLre
OJ Cle 1arraguua 1 ¡¡taça a l!a"Ut:::>~ Vt:Utoa, au¡.o.
oua úew-a li:J .

MUDANCES
AUIU Hl:liLAM
•ranwUSO LaJ,8l, 11111 \t'A·
raHell. Teltton JU002

AOYUGAIS
IUMA:» <1UHOI 8LANC ,
t'rwu1 aaw Ut>lli
l 'fiOUUIWi.
<111 úra.
~a,
t I, 1:11 UI leleltm
Ib 1¡;;, tiarce1uua

'""vv<:.L~.

PARTICULAR,
Olu.co.Jt lla01WAUO
ext.erw.- I.OL oo.w.urt a uu.~n.

w.uw o uos aaucs

t'e"

6 AUt.a;n

~.

H~lll

"U~I;t'

l.thetun

ROOMS

VENDES

a.aaura o.

~.

(.;ofl,{j otSO.

IIUalot' Ma. ~at'ANYA·
AQ VUL;c¡~ ttutilieUO, ~óa

LlEVADORES
tòHAI.;IA t.iAHCIA U&vauura
uuuswc.ea ¡rratull.es i''lonuw>laul.:ll, 11111
ent& na 1e1 Jó141
I~Ht:t»A

LUHIIA
111

~acta.

va..&ura
ll:>;illl

w~

reu.

I.;UNI.Et'liiO oiOtRA Oi
I.;ArU>V. W<;WUUU111 ..UW•
llllUW. ~a _,, ADI.ol.ll,
:.14 itu 4aMI
Hll.iiNIA HUIL. UuVIIoClora I:.IIUCI!IIIUU., VoU8W•
l(fS~Uit.a

l.el

BAR a

teatre. Calaa
lOU ¡¡~. a prova, ur¡rea
venW'e per no poa~:•-·10
&IA::UCU:e. 1/IUt:l.lCIII., 19a,
pra.t. tArib&UJ.
MAQUINEli

L' L E l O A

A

CARNISSERIA
1 p()o
llena, a poo!e prop b!ircewna. a.uoo pt.es. .l:toao:
.Provença, 146, porteria.

.,,. ven 1a ......,.. 4ei carret
Palma, 1. Raó: Calaererlea, 8, prtmer.

ES TRASPASSA botiga
ben snuuuu. Ull gran e:r
devcn1aor, apro¡¡1aaa per
lle¡¡ums CUI\.8,
MarUI.a,
nwn. :.!~1.
LLETERIA molt Dona,
per a v1ure 6 persones.
bO ptes. beneuCI al rua,
tacwLats ae Ptl.&'ament!..Luntaner, 46, ler.

•UnCler.

WO<JU» 1 t ..::un¡-en a oca81.0, oara~es. .lnondao~.~~.n

ca, 140,

l'all~

-~Uitb

111.

FRUITES
I VEROU·
bO ¡>Les. de vene1a
ruar1ament. Bo.o estat.¡¡e. Lloc
cént.rtc.
Poc
trnspaa. Cadena, 12, àer.,
2na.
RE~.

A PALLEJA, solars propla per a ea.J.!lcar al
peu ae l'autoous, beu
... ~uats a CUIC m.mu\.8
ae la Font ae la Maglna, Raó:
OrgeU, 42,
p1·at., 2na.
PERRUQUERIA senliO.
res, Ll'll.bPas.>o. J."taó: k"rovença, 'ltl, a.e 3 a 8.
VESTITS a terml.n1s.
MaLhUUS ue Ma.n.ua, r&<Uo. ltambl.a ae Ca~.atu
nya, lltl, PI-al., lra. 0'11
a 1 1 ae a 11.

a

ES
TRASPASSA
Pll
moowt, ur¡¡eu: per absentar-me. Raó: Provença. 364, porterl¡r,.

v,1Ul

full,
t>ou.ru H pte... uau conton. o::....o ven·IUil.o. Wrlte 3l;)d. Ver~um, 11.

CASA
PARTiliULAR
de... •Jil 6Qll)'or li(hli aorn:ur. PetnLxol, 11, a..r ~
4rta.
SENYORA otereli ba.
blt.aoó 1 dea!)lltx a uyor ae po&lCLo amb pen.
.tó o aense. banll, dutu.., tel6tan. .Ballen, 61,
ler~ 2n~ nmtrà Cort&.

BILLAR cammbolea, b

tacs, bolea, barat. Raò:

MOTOR eJèctric
correu• couunua a J:U>. :.1:.!0
v. Laoora~on .OOmenec.ll.
Ronoa. :>ant Pau, 71.

01Wduxer, 10. Co!..ma.do.
CAS ETA a Esplugues,
Jardl, elecutcltat, al¡rua.
Rao:
ValldonceUa, 6:1,

PANTALONS HECHU·
Rb 1u p¡;.es. uebau 1m·
n:w....uraote. VUlarroel, 10,
Ser., ler,

-----:rou~

CAIXA CABALS
moderna 1nvu.lllet.. u1e lt!O
x 70 x 6U c¡m. per a ili·
bres 1 etec~1u per uqwdar Dt:&"OCl, ¡r~a. ~cr1nu lbltd. verg1.ua, 11.
MAQUINA tricotosa a
mo1.0r, Yello bacona 1~ x
6U.
ltas.>cúó, :.111, inLe.
MOBLES 1 mataias&OI
a Lt:lwu.w; sellbe uaoor.
Carrer ae btu.. an.u.a., 111.
MOtJLES,

baratl5bUll8
d'tl.UJUU.W.ClÓ
8UOn.t18ta,
úua.o.ulllll';"J&ell l:'uuuc, c.
cons, 4la.

HEUMATICS
cOoodyeuu, uanue1·a, 700 a :.10,
canuo.
Raó:
Còrse¡ra,
num :.!55.

ver "'

GENERES

ae

punt,

juu&. unm Mercat. ¡;~
1au: l.ow pr.t:a, bt:~lll<l.
lllús, .Uo¡¡uer lbO, a vrova

wa,

pral t.Art·

TRES ANYS garantia,
ràruos amcncana. comtat 1 ternllwa. nveuer
:il. entresoL
'
FLASSADES ae llana
<1etecçuosea ¡ratrebé re-!
gaiadeb, ectrea.ona, catt.
tes. Jonqueres, 13, ma.¡rat~m.

• t.~:~rWI Ulli •
tlll~WIWa
::liUI~·

V l;;.b I I I b

\1 es uLS a term1ms

¡¡

ae& taOrtCllllt IU puuu..
J:tunaa &nt. Pere, :.14

I;)L

•(.1;18

ria lt't:rtecc•ou• Nova de

r rau cesc.

A BAUALONA

PER DUES

btS, J:)ilQIIJ.O Ua.

PASTI:>SERS: MAqui.
na UCI.lll:<l, 1t:tr08, lOrD
maqUlllll oatre,
Dara~.
Ceru., 1, t ons escata.

EXTRAVIAT

el carret<> nUm. 4:lll:.s • .e::s..
aratttlcarà 1a devolució
a VOII.all'e, 6, bo~l&'&.

EXTRAVIAT

ur. Jo~e~ P. ~A~f
UI tau·
Cia EUS&Del6. '4 I 4, Oral
(llamtrà Pl Boo SUCCfll)
Vt&t;a ae li a 6 Eoan~
MC<li.:.Woa

to~erna.

auca: 01aJuta '
tea

1f 11 .. 7

~

tU:IU._. 1 t:III.IUt:la.ll
Clb
UJI#U"" 1.1001 a ll¡>a..
raaun ll<lercaotm~ 6tl

w...,.,

I.IU&:HA, .ouw.
t'NJIICr.t:lt

.I,..Umt:

a uUCt:ll

w-ul Wl

Vlt:blòuL/UIII.AJ6. Mtlueuo.~t:L
, t'el4l!u. ll7 rei 74576
J:iCOJ<A: ·ona
POR I Ell
WO#{.Ili:U~ut»
Vl.IW MariA AINIIO 5CI
!tueluu t>a'IIS:I
.. Uiit;;.l' MUKkY. UUU
tllli:UUI.W'I (11:1 VW&eUtl.·i'la..
Wl ' reu lllllall iiarc.
luU&l
Al..ikl'll:IA fRANSPORTS
l' 4!Uilrw:o. cl&·ltlrro.
lllll.l'l to·ac~urllCiuU. 1 r•

JU<>t>ll

CULúlll1 u .. WUl"UUI!"~ 1,1111

terrucarru, r6\:IOI.Itorll 1 t:a.
WlUWi w1urru1111 turruv1a.
W&LIWLU.Iil I 1Wr11 lli•
[ UrWt1L;iO :100r1:1 Vl&~llall
OU!:it:C..:~Iua oe1 terrtJCW"rU
, &u~ t'au laltw~U
:Ib 1110 U<SliW
kt:t'AiiA&.IUNl) .:.u IIIW>
1&41Ua 1 elt:<:U'II:J{.&L. Oliola
b ........cru. C..,Wllll l..-llll. 7u

-w-

I ALI..&:K <lli 1,)60\lCil ...
UL.:UU <li.I.J()I>IIM I W~\.:11

OHQUEbfRINEb. ven~
saau 1 e- Dala Adreceu·
v~ a
La Humanitat
Num lSb:.l

UOMPHES
MAUUINtS COSIR

CAÇADORS

(.;owvru t.:iot.. nwu

al construc&.or
Muutau.:r, bl*, E.
lAUans t'aloma, :.!0),

es¡¡aru.:u)ea VIU
mWIL&OfL rauera. a~

COMPRO

- ..:. .w"'"""
L.:Al&ee

Ol.

tor rea. peu
ae cau~
d eecnure ~.V

UIIW<A,

ot

wuou•

11o

raw..

oumv~.&~

etc

reu

I

tot.b cll.lo

Q.

CI V~.... lltl I& <.:UUIIW"Uc..:clO

i' flwL;t;OL.; ~lt:Uii Vo1VI
ll7 I -111. LOJtuuu -1\lt>IU .
~ Ut.UI.I;aA.

WLI.U""
1.11!.IU

..ú

WUUI1 I

o;uu..u&u,

uc

OllJ.UUiot:~ Ul:ll

l..ill.l<IIU. II<IWIWW ieJel
<::>.lliUt:l"Uü ~·

I)I;;.NYUH. t'IU •1111 ,¿u11
oJ.o¡¡W I!! YIJbU'8 t1141WL U8
q ...ouUMa uuu re1>1U'&l a
t:t.o.Lu.uuerea :.1. ter 1a
l'tlt."'"'""

Ot:"K"'rtú

C'lU~UClil
Qtll.lOfll\:lO "'
Oli~UU)I& 1111 lOJ 16U»

bllJ"""uua

I;AIJI H " I
f AULü
Uu<OUIU va.llt:UIIIt ~LI
IS1.1880I ~ 11:1 o.¡ leu
14CJW4

t:S~

-----

Institut Ghelja

ANUNCIEU A

&~uutr•t

LA HUMANITAT

UIY~H~US
BRONQUITIS
1 tota mena Cle Toe, ea
¡ruar~:a ra¡¡taameDt. amb
el aarop

el diari popular

El de més tiratge
de la premsa catalana

l:'drll.•t.a•
Prult:bSUJ'I.t
LC1Juw<;e .,,.
ro peu.. 1 ..u-leu I.<Uio vwa..
DriL 1114_ .leJeJuO 6;.u,.i~

AH lll;Ltll VISI ~ tlailool10, .:a c.ruuateu oa la..ae<Ut.aoa ..:aaa tt&.wú1l uuveut.. lluc ae I! I,;Ut.:ll•
"'"~ tlt."'I.IH.III I ~ 1 fel &
'·

NI'~

TUTU~AUS

JOGUINES

Ea ven arreu. Olpowt...rt,
8 . Al;¡¡ua lPILillll~e del
Cré<llt, 4).

DispOSO de tree IXWilJllflca 1 Cé.ntrta. lloca per
a la !Ira ae ReU! Acceptarta a!&Wie& JOIIW·
nea a con<Ucto. oan.u~a,.
completes. VIves.
Con·
eell de Cent, 587. 3er~

ESl UOIII
Wl19eralt.a.rla. Ulleut.aoó 1 preparaciO e. Icac O Prot Ba.1.
mea t í

JURIDIC
Pleta

2na-

Testamentarllf
Davorcls

COl:SHArtltNT
DE CREDITS
& CUWil).)!O I St!USI: d .
Dt:Se:> per a1 client
Maaruuoms CIVIlS Naturautzaoao lla 11111
Pa•
lllllllltlll ll'loOOOSIOI C..
dules
Passaoorta

l;UNSlJL.It.~

"""'"'""

W¡,oeQiQ Ulla ti4h

1:$4

t.LIIliKúi
t.u~li

&~~oVaL~

CUDEX

,.. ......uraace

71WIJIS

GUNit'REU LA
VUS fRA HADIO

1

bd.r~anua

Ur. I"HANUii:ali OHIIi:S
PAKERA , Numur&el
de
t.erna a e 1 E~l..:W AJ uut.a.weu• ae Barcelona &veo
CIIIJ~ofta eo mal&l,lea ln·
ternea Couaw~a ae t a
li. Araaó. :U4 oriU rel
IUI63

....

et resauard num. 632111
IWlb les Wlc1a1a C.S contra la caaa d'I:.8Wva
1 Mout de rle{.&L ae barcelona, s·ex¡¡enan\ e1 aupucat, C1e no reclamar-ee
awue ló <11es, a .ta au·
cursa.! num. a ( Ort..c~a).
61Wneron, 18 1 :10.

t'"'""
S;, Ala

MIRANDA.

_______

pell 1!.8 I{UIU t>lltl;lU IIJllO el
prooucte Vt:lleLal que ea
veo al carrer l:lo~eua, 4.
b.:rounatena
Tub, 6'80
:'__

pliVWIWJI.o

au

JOAN

MORENES, FlstUlea. Lla-

~u:'ttr:"~.:i!lt~~10Jlecot!

ru.,

w-..¡ulut~~~

OR

oral

recorCleu: Muntaner, 611,
E. tAoaoa Paloma, 20).

BluWI

to.t;o.o!ittl811 ae~a oene • P.
ae ura..;~a • • i et tJlàa

~.

Heveneoors Hacuo

Ul'¡¡t:JX
•enw·e
uo&.J.i'a
q u" v1 ures llll.lO elUS&.eu~ullcLt:.:o
ver uo vuuer
..........Ul tl-1U.. bell.OO w ....,.
11u:wu.uo. l(.aO;
1l.lvero,

VENC cru;es rustlquea
amo ..o<~t.r " trea carrera
prop p&aca ttunra, au....
Ul.l.&..S ~H..UV!a . .l.la<;WI WrcC•e . .ttao: Manna, a·111,
de 1:.1 a li.

2na.

uOPEL• ~ HP. sedan.
4 "&ace... pa~;ent pagada,
com a nou. ocasió. <;or{.&,
num. 6811.

I HAI'I.,t'UH ll:il ~!» ;
MuW<b nercwt:ll Ult:Se1,
awcrICIWJI. wuaea t:ol.l&'
CIIWI
cauuuua
t-r~:ua
ecunOWJL;S. Ai.Wa.
coa u. e1e oen~. au~ bar·

'1~.

110..

AUTOPIANO,
urgela
venare per absentar-se
Be1¡ra, 14, :.!on.

ce1UIItl.

LLIMAUORA
ràpida
de ovu lllt w. cursa, venc
J. 1\1w:¡¡u.uo. Mw..urca, :li>o

V14enCia,
bau¡,

TRASPASSO bar ta..
verna gran, prop Ram.
b!a, lloguer barat. Raó:
J:'¡r. ~1a..co J.bànez, 6 ler
2na., ae a a 6.
'
•·

~ueu

VALENCIA. 236,
tra.. JWI ~ ~':.. <;a¡;a..
ILULYI>, uaou.uo.;.o ¡¡er a
seu.far o scnyure~&. tota peoa1ó o
a dorllllr.

MALAL lli.
t'WJ.Uvua,
wr. M..wc.uut. "euer11.1..
bHlU•, t(.lll¡¡:lo ~ bOl U•
Wlcla! ur Llull Cuesta,
L~O#ll, :.IU, l,lra.l (..)oUBul1.8 oe 11 a 11

VENC restaurant mott
bat·a~. carrer moit tràn·
alt per aeu:ar el ne¡¡ocl..
l!;seuuellers .Blancs,
6,
Forn ae pa.

nor.

Hlt;;.HA, I&UVVCI.I'

oa...wu~lt.,

DUI

mlllll.l•les ae 1 avareu <11·
acstlu. Estomac.
Fetge,
ttrugs x VUttU·roet. 11. ae
4 a li

~uv

1e1

METGES
------ -----------------------2on.,
mowc.

t'ALUMA·
C>alH t'lt.U,

ÀU,UCil~

lt

ta

CASA

OR. BATTESTINI

llUBUERS

GHATUITES
Rbl. Gatalunya, 13
Telefon, 23489
O ALU I,IO>l "
~Uü)'ul"lll
a Auvu. l:"UJUl
t'll.l"w~
llt:Uio(j j)lll'ltlcl.t:ll l:l üL!lL
!cl 111W. da.rcewua
bu.llutiiUU, I l'l Vl>ü ter.

la li

\.onretcaó

A.,....e.ul&,
C...._ll.I'...U~U S
CII,.IIO I CWUOlWc.; t. l &o

u.,u
ua

vat.runa

~

~.on ,

a.taru
,.

JuIPl'OP

I.AUtol.all.oa)

MUUL o;;:, AL I AliA <allo
¡auela aunoua ,,,;..uuuua
~ ... ""'WI>lt:\.1 seiiSt! vwtar
~ul:liiiAl cau
Joveuanoe,

uuru -;

'"li

!;tN\'OR : t'IU
QUo
NLieuJ el vostre , . "tlt ua
Queu.u a CUi.ll a ouu , ~
v......at 11 k.ameueres 2.
lat . Lra.

LES MILLORS
fJUI-& .c.;~~tdULJ~ ~)L
Qllllullo .. , UWtlell

vt:~l

"""

ael LI·
Dalmau.
V&leucl&
l4:> u.<rr.•uur:a 1 el 71Uf>~
oau

OINI;H W~u UJ& <Jue
... ~•tres LHil oPI&pe,et.ea
lllleB W&QU1•
0811 oJtc UI caaa mea an·
t111•
funoaoa el IR8&
11n1n l'~ oral
J1411U!;ei)IU•

..

_

Repub~l_i_can-s!

Llegiu LA HUM_A_N.J T AT

Dijous, 5 de desembre del 1935

Barcelona- Any~V- Número 1.

171

UN ASSUMPTE QUE CAL

Panorama internacional
Alemanya

Ler converses franco-almanyes que
han tingut lloc a Berlin entre M.
François Poncet, representant francès i el cap nacional-socialista alemany Hitler, han tingut per objecle posar de manifest davant la
nació alemanya que el pacte francosoviètic és solament defensiu i no
anava d_irigit contra els alemanys.
El «Fuhrer» ha confirmat la seva
negativa. al reconeixement de la seguretat collectiva 1 manté la seva
posició d'hostilitat vers la unió soviètica, al mateix temps ha expressat el seu descontentament per l'aplicació de sancions al poble d'Itàlia.
La politica exterior francesa va dirigida a manteiúr !'«statu quo» territorial a Europa sense admetre els
actes de força per a un nou repartiment del territori. Així, doncs, la
pol1tica nacional del pals francès
l'encami •. a a reforçar l'instrument
universal de la Societat de Nacions,
com:olldant l'òrgan de la Pau representat per Ginebra, però en l'entrevista celebrada a la capital alemanya s'ha sentit la veu d'Hitler que
no nega convertir-se algun dia en
pals agressor. L'únic camí a segwr
per França en l'actualitat ja està
decidit: acompanyarà Anglaterra i
s'agruparà al voltant de la S. de N.
per tal d'aconseguir que l'alt Trit>unal interna<..1onal arribi a ésser, al
món, un organisme eficaç.

lA INVASIO JAPONESA
A LA XINA
El Govern de Nanquín ha acordat
l'aixafament del moviment autonomista de les províncies del Nord de
la Xina. El ministre de la Guerra.
Ho-Ying-Xing s'ha traslladat al
lloc dels esdeveniments, fet que ha
motiva. la protesta dels militars japonesa:,, als quals molesta la presència del ministre xinès a Peiping. El
Govern nipó com a mesura de coacció contra Ho-Ying-Xing ha ordenat
que el destructor japonès «Kikw> es
dirigeixi cap a la costa pròxima de
Tien-Tsin. Per altra banda, l'ambaixador de Xina a París recolzant les
seves raons en l'esperit de l'article
16 <!el «Covenant», ha presentat davant el ministre d'Estat francès senyor Lava! un justificat informe de
protesta contra el Japó per la. seva
invasió i mesures portades a. terme
a la Xina del Nord. Ensems i simultània amb aquesta protesta,
l'ambaixada xinesa a Londres ha.
presentat una. altra nota expressada
en termes semblants davant sir Samuel Hoare, ministre de relac-ions
exteriors de la Gran Bretanya. El luugrat, vist des d'un a"vló, pre!llñta -oontrastos- marcats entre rwoul't
de! sol I les ombres Intenses
perill d'una topada entre les t ropes
(Foto Keystone)
xineses 1 japoneses és gairebé imminent.

lA VIDA MUNICIPAL DE CATALUNYA

Abissínia

Estats Units

LA NEUTRALITAT IL'EMBARW ELS PREPARATIUS DE LES
GAMENT DE PETROLI
TROPES ETIOPIQUES
El petroli és el punt feble de Ja
lluito. feiXIsta. La Casa Blanca es
prepara a lluitar per la pau, amb la
seva neutralltat, perquè fac1 el mateix efecte, contra la guerra, que les
determinacions dels cinquanta-dos
països sancionistes. Roosevelt ha dit
la seva darrera paraula. Nord-Amèrica posarà en vigor les mesures necessàries per tal que la pressió governamental transformi la neutralitat profitosa 1 lucrativa dels ciutadans en una neutralitat veritablement pacifica, per la qual cosa està
àecidit, el President, al fet que s'intervinguin 1 s'embarguin tots els
r.egocls de lucre a favor de qualsevol
dels belUgerants. L'opinió pública
ha reaccionat per complet d'acord
an b Roosevelt. Tot el poble demana
el front conú amb Anglaterra «en defensa de les \lacions que es governen
lliuremenJ,.
L'actitud dels Estats Units ha estat el vist i plau a la pròxima determinació de l'Assemblea de Ginebra
scbre l'embargament dels petrolis nl
país agressor.

Itàlia

HOARE ILAVAl PRO~JSARAN
A MUSSOLINI UNA SORTIDA
AIROSA
Si la situació militar no és molt
desfavorable als italians damunt del
territori d'Etiopia, sir Samuel Hoare
secretari del Foreign Office, s'entre~
vistarà amb el ministre francès senyor Lava!, el dia 7 a la. capital
francesa, per a tractar del conflicte
1talo-etíop que es troba en aquests
moments en l'etapa més crítica i
decisiva. Abans d'una setmana el
Comitè de sancions acordarà l'embargament dels petrolis a Itàlia mesura que portarà la catàstrofe' econòmica do la Dictadura feixista. El
senyor Eden, que també assistirà a
les converses, presentarà un reglament de conciliació de la part britànica. Si Lava! coneixedor de les
pretensions italianes obtingués l'aprovació per part d'Itàlia de les resolucions acordades entre Hoare-Eden i la representació de França
llavors no seria difícil d'aconsellar
els paYsos associats de Ginebra la
concesisó d'un nou tern1ini «sense
embargament de petroli» per a facilitar al cap feixista una sortida airosa, encara. que restarà vagant per
l'espai el consell de Roossevelt a les
companyies de petroli de suspendre
les trameses a Itàlia de tota mena
de carburants, i en el fons, l'amenaça
de castigar els contraventors.
!!!"""

La situació dels agents de policia que esta._
ven al servei de la Generalitat

Xina

LES CONVERSES FRANCO ~
ALEMANYES

S'ha confirmat oficialment l'evacuació de Gorahai, Gerlogubi i Makalé pels itallans, així com la
retirada de les tropes feixistes de les
posicions que defensaven a la Somalla italiana davant l'empenta. del ras
Desta que es troba ja prop de Magadisclo.
Els preparatius de les tropes del
Negus al front Nord tenen per objectiu simular una forta ofensiva a
la regió del Tigré per a aconseguir
entretenir les forces del mariscal
Badoglio 1 impossibilitar-los l'ofensiva projectada i al mateix temps,
el moviment de les columnes etiòpiques a la part septentrional ajudarà
els exèrcits de Nasslbu i Paxà a 1'0gaden i al ras Desta a la Somalia,
ajudaran repetim a l'aixafament
dels invasors a la regió sud, que serà
la que decideixi la campanya en favor dels abissinis.
El comunicat italià és tm veritable
telegrama de sis ratlles curtes. Tan
sols esmenta accions de neteja a
Duamberta i al Temblén i reconeixements aeris al llarg del front, aquestes són totes les novetats del teatre de la guerra !talo-etiòpic a l'Africa oriental.
SERVAND MEANA
(Capità d'aviació)
(Exclu~itt per a LA HUMANITAT.
Prohibi:in la reproducció)

«El restabliment de la com·
pleta independència d'lrlan·
da pot aconseguir-se» - ha
dit el senyor De Valera
Dublfn, 4. - El senyor Valera ha
estat reelegit, per unanimitat, president del Partit «Fianna Falli>.
En l'acte de la presa de possessió,
el President de l'Estat Lliure d'Irlandp. ha pronunciat un discurs en
el qual ha dit, principalment, que
el major desig del seu partit consisteix en arribar a constituir una Irlanda unida.
~o crec -ha afegit- que la majoria del poble irlandès opina, com
jo mateix, que la unió del Nord i
del sud d'Irlanda i el restabliment
de la seva completa independència
sobre bases republicanes, poden ésser
aconseguides».

-~!!!!!"!~~~-~~.o.---'""!'!~!!!!'

«Els atropellaments de l'Es·
querra», llegenda de Lliga
Catalana
Procurem sempre, en considerar
l'adversari polit!c, ésser justos. Per
això no ens negarem a reconèL"er
que Lliga Catalana i el seu portantveu «La Veu de Catalunya», han
demostrat una certa traça en l'art
de crear llegendes i saber-hi especular. Tenen politics que s'han especialitzat en aquesta matèria i tenen, sobretot, fidels al seu servei,
periodistes ben ensinistrats, que saben agafar qualsevol qüestió, per
insignificant que sigui, i a còpia
d'inflar-la. i d'agitar-la, dia darrera
dia arriben a fer-li prendre proporcions extraordinàries. Es un fet que
no deixa de tenir el seu mèrit. Reconeguem-ho. Es el mèrit de saber
vestir amb tota pompa formes sense
contingut per tal que després la gent
s'arribi a creure que són figures de
carn i ossos.
Durant la vida dels governs constitucionals de la Generalitat, aquests
trucs els explotaven ben sovint i
aixi mateix veiem com els reprodueixen i se'n valen ara, sobretot
quan els convé dissimular llur participacions morals o materials ~:n
les greus responsabilitats d'aquest
període de prova que p¡¡.ssem. Moltes d'aquestes explotacions les han
convertides en veritables tòpics. Per
exemple: t'ls atropellaments del govern de l'Esquerra. ¡Quin és o abús
han fet d'aquests mots! ¡Amb quina
constància els aplicaven en referir-se
a la vida municipal de Catalunya ae
durant la regència dels nostres governs! Tant, que el que no estava
assabentat de la veritable significació dels fets, podia tenir la impressió que no quedaven en peu altres
Ajuntaments que els que portaven
l'etiqueta del nostre partit.
Es ben viu el record (1 més viu
encara per les acusacions que els
formula l'hora present>, de la interminable sèrie de sessions en què la
minoria de Lliga Catalana va interpeHar el nostre govern sobre la
po!it!ca municipal a la nostra terra.
Amb quin do de ptt es proclamaven
paladins de l'autonomia del Municipi ! La Dictadura, que no solament
havia refusat els oferiments coHaboradors dels dirigents del partit
regionalista, sinó que els va anuHar
tota mena de representació en les
corporacions públiques, 1 els va condemnar a l'ostracisme politic, els va
permetre, en canvi, de poder tenir
una situació magnifica en el Parlament de Catalunya, per tal de parlar
de les qüestions municipals.
EL NOSTRE RESPECTE A
L'AUTONO~IIA l\1 UN I CIPAL

En aquest punt volem palesar un

nostre convenciment' ferm1ssim i
slfiniftcar-lo clarament. Som partidaris, a ultrança, de l'autonomia
municipal. N'hem donat proves, tothora, singularissimamente en tota la
nostra actuació parlamentària 1 en
la nostra participació en la vida
de la FEDERACIO DE MUNICIPIS
CATALANS. En som tan partidaris,
que cercaríem tots els altres mitjans factibles al nostre abast per
a sancionar els mancaments de qualsevol Ajuntament abans d'intervenir
governativ-ament l'esfera de 1<> v1da
municipal. En aquest sentit, ben cenyit i clar, hem exprcs.,at tothora,
i a tot arreu on ha estat necessari,
el nost1·e pensament. Aquesta nostra
posició que obeeix a un para.Hellsme
de pensament i d'actuaci6 ens colloca en un bon lloc per a posar de
manliest que les campanyes que havia realitzat i que realitza Lllga Catalana sobre la política municipal
de l'Esquerra, són ben mancades de
base fermP..
LA VERITAT DEL QUE
HAVIA PASSAT
¿Quína era, en concret, la realitat

Un rt!oent retrat dtl Nesut amo tt llU · tnt, el dUo et Marrar, ambdól
vestits a la mocb europea, La roto fou presa durant la Inspecció a
una esco la mlllta.r prop d'Addls Abeba
<Express Foto>

RESO~DRE

~

d'aquelles campanyes que de tan
desproporcionades esdevenien ridlcules? En què consistia tot aquell rebombori que !ela semblar que no
quedB.ven consellers municipals de
signlficac!ó regionalista en peu?
Veiem-ho. Han fet ressonar el nom

d'un poble per tot Catalunya: el
cas de Sant Celoni. Què era aquest
cas? El Conseller de Governació, després d'una inspecció que havia estat
feta a l'Ajuntament d'aquella població, va considerar que existien en
I obra i en l'actuació, diversos
fets anòmals i sobretot un beguit d'infraccions als preceptes constitucionals. I d'acord amb la Llei
municipal del 1877 que l'autoritzava
plenament, va procedir a la suspensió d'aquell Ajuntament 1 va remetre el cas als tribunals de justícia,
els quals, més tard, varen donar per
sobresegudB. la causa 1 l'Ajuntament
suspès, fou reposat. En els altres
casos Uldecona, Esparreguera, Cardona, ni es va arribar a la suspensió de la Corporació municipal sinó,
en eis dos primers pobles, a una suspensió de càrrecs de govern i en
el darrer, a la suspensió d'una part
de l'Ajuntament. Això era el nervi
de les interpeHacions parlamentàries
que varen fer els diputats de Lliga
Catalana amb un estrèpit i una ressonància remarcables. I els noms
d'aquests pobles els repetien cada
dia en la plana dels periòdics, hi
afegeixen un etcètera, i així varen
arribar a crear la llegenda que s'havia empassat molta gent 1 que consistia a fer creure que els governs
de l'Esquerra havien atropellat tota
la vida Municipal de Catalunya.

UNA QUESTIO
MORAL

LEGAL

I

Dimarts passat, una vegada més,
els agents de policia que estigueren
al servei del Govern de la Generalitat de Catalunya, visitaren l'actual
governador general, senyor Vilallonga per tal d'exposar-li la situació en què es troben. El senyor Vilallonga els digué que es prendria interès a resoldre aquest assumpte
malgrat que no estigués dintre l'òrbita de les seves atribucions.
Aquests funcionaris han passat
mesos i mesos acudint a les autor itats i a tots els mitjans legals per
tal que sigui legalitzada llur situació. Mentrestant, des de certa premsa i de certs sectors pollt!cs s'ha
realitzat una viva campanya d'oposició que ha arribat fillS a l'insult
barroer, 1 que ha desplaçat la situació en què es t roba aquest afer, en
el que els únics factors que haurien
hagut de pesar són els de caràcter
legal i moral.
Ací no hi ha res més que els drets
adquirits legalment pels qui formaren el cos de policia de la Generalitat abans que els serveis d'ordre
públic tornessin a l'Estat en virtut
de la llei del 2 de gener, amb la
qual, digué el mateix governador general, senyor Vilallonga, que no estava d'acord.
Nosaltres, despullant-nos àdhuc de
la nostra ideologia política i atenent-nos exclusivament a la pura
qüestió objectiva, ens proposem de
publicar - si causes alienes no ens
ho priven - una relació imparcial
de fets, per tal que quedi ben precisada la situació de la qüestió 1 que
ningú no es deixi portar per companyes més o menys interessades
i tortuoses que s'han portat 1 es
duen, encara, a cap.
Des que el coronel Giménez Arenas, recolzant-se en «las atribuciones
que me tienen conferidas» va deixar
cessants els agents de policia. de la
plantilla de la Generalitat, que tots
els governadors generals, ministres
de Governació i altres autoritats afectades per la resolució, han reconegut explícitament el dret que as&isteix a aquests ciutadans que, oomplint les disposicions dictades pel
Govern Autònom de Catalunya, es
sotmeteren a exàmens, revisions mèdiques 1 concursos, aconseguiren formar part de la policia de Catalunya
d'acord amb les disposicions dlma-

ants de la Constitució i de l'Estatut interior i exterior de Catalunya. Se'ls ha donat contínuament
la raó en el dret que els assisteix 1,
cosa que confirma de manera incontrovertible el que diem, els han estat abonades diverses mensualitats
per la Generalitat 1 per l'Estat.
Per què, doncs, no són reincorporats al servei actiu? Es d'això que
pretenem ocupar-nos en succe3Sius
articles mentre esperem que algunes
disposicions dictades a l'efecte es
posin en vigor.
No hi ha cap mena de dubte que
aquests agents de la policia tenen un
dret indiscutible a seguir pre3tant
els seus serveis per als quals, no caldria ni dir-ho, demostraren una perícia 1 una activitat que encara està
present en l'ànim de tots els ciutadans.
Aquests funcionaris per tal d'aconseguir la possessió definitiva dels
seus càrrecs hagueren de sofrir un
seguit de proves després de les quals
acudiren a exàmens de suficiència
per tal d'ingressar a l'Escola de Policia de la Generalitat de Catalunya
les classes de la qual dirigides per
l'expert ex-comissari senyor Pinedtt,
eren portades a cap amb la mà:tima
energia. Una falta a classe, cosa que
ocorregué a pocs aspirants, era considerada com un greu mancament 1
comportava una nota desfavorable
per a l'ingrés al cos.
A molts països els aspirants a l'ingrés a. la policia han de sofrir rudes proves de capacitat, valentia i
decisló. Ací a Catalunya, els actuals
agents de policia de la Generalitat
no eren més que alumnes de l'Escola de Policia i a la memòria de tots
estan els serveis que portaren a cap
amb valentia i decisió menyspreant
mol' -:; vegades la pròpia vida.
Voleu una prova pràctica més absoluta?
Recordem, entre altres, el cas
d'uns alumnes de l'escola de pollcia
que prestaven servei de custòdia a
un tranvia de la línia de Sants. Aquests foren intimidats per un grup
que ocupava un automòbil, per tal
que baixessin puix que anaven a
calar-U foc. Eis alumnes contestaren

a trets i s'entaulà un violent .
teig del qual en resultà. ferit un ~~
coaccionadors, el cos del qua¡ fll
trobat pocs dies després a la ~
riada de Sant Andreu compietan>~
cremat per tal que no pogués ~
identificat per la policia. Es ~53ft
Amau i era conegut com a anarq.~
ta d'acció.
Fets com aquest que deixem r ,
tat n'ocorreguren moltíssims 1 ~
no pogué creure ningú que un d
valents alumnes de l'escola de ela
cia de la Generalitat defallís 0 ~~
testés de les moltes i perilloses h ro.
de servei q~e se'ls ?bl!gava a fe~~114
Desp~és d una sène. de prove3 teò.
riques 1 pràctiques, vmgueren els
xà.mens. Gairebé tots els aspiran:
foren aprovats i amb l'assenti
de les màximes autoritats de lament
pública passaren a ocupar llocs afl.e.
plantilla. definitiva de la P<>lida ~
CaLalunya. Substituïren els a<>ent¡
de l'Estat que havien escollit "traa.
Badar-se voltmtariament a Prest.r
servei a. altres Indrets de la Penú¡.
sula.
Recordem i recorda tothon¡ enca.
ra els fets en què intervinguere¡¡
durant el poc temps que actuar
d'agents. Les innombrables de:
clons que practicaren i els serveta
esplèndtds que dugueren a cap. e~
que la lluita era portada cara a ca.
ra sense defallir, sense evitar
contres cruents amb malfactors :
gueren dos morts - Duran i Garcia
Paredes - i nombrosos ferits. Ela
atracaments, que tant abundaven
en aquella epoca - els agents qut
tenien demanat el trasllat fora dt
Catalunya a penes actuaven - dea.
aparegueren, 1 si hom vol prendre~
la molèstia de consultar la Premsa
d'aquells mesos veurà que la crirJü,
nalitat 1 els robatoris descendiren
d 'una manera notable.
Jurídicament, tal com ens propo.
sem d'estudiar aquest afer, tenea
tots els drets; moralment tamw,
puix que és innegable el servei que
prestaren a la causa de l'ordre. 1
essent aixi, per què al cap de ma
d'un any encara no s'ha fallat de.
finitivament aquest afer? Per arrio
bar a respondre aquesta preguntA,
que es fan molts ciutadans, rareaa
primer un resum sucinte d'aquest
afer en pròximes edicions.
Joaquim VILA-BIZA

DE MASSARYK A BENES

LES QUATRE-CENTES C01\-fiSSIONS GESTORES ! !

Barrejat amb tot això sempre parlaven de les quatre-centes comissions
gestores que havia nomenat l'Esquerra per a suplir els Ajuntaments
elegits per l'article 29 o sigui els
que portaven la representació sense
haver estat consagrats pel vot popular. El retret que han fet d'aquestes comissions gestores no ha tingut
ni fi ni compte 1 en aquests darrers
tt-mps les han tretes a relluir per
tal de distreure l'opinió pública i
així justificar la complicitat de Lliga
Catalana en la subversió dels principis jurídics de lp. present situació
municipal a Catalunya.
I com que, ara, de fresc, Tries de
Bes, en interrompre Trabal en
ple Parlament de la República, ha
fet el retret com una acusació, en dir
«i les quatre-centes comissions gestores que nomenaren V. V. S. S.?»,
hem cregut que un deure nostre ens
obligava a sortir el pas d'aquestes
paraules i consignar la veritat que
desfaci tota la llegenda que han
sabut bastir al voltant d'aquest fet.
El resum.ln alxi:
Les comissions gestores que vat·en
substituir els Ajuntaments elegits
per l'article 29, foren nomenades en
virtut d'una Llet del Parlament de
Catalunya;
que aquesta Llei ja tema el seu precedent en una altra Llei simibr que
va votar el Parlament de la República i que no va afectar Catalunya
per raó del dret que li atorga l'Estatut;
que dels tres membres que les
componien, dos foren nomenats per
la representació legal de cada un
dels dos partits politics que en el
respectiu poble varen tenir major
nombre de sufragis en les eleccions
anteriors 1 el tercer era nomenat
pel Conseller;
que una part importantíssima d'aquets nomenaments va ésser feta
per la repr&entació legal de Lliga
Catalana;
que les Comissions gestores no varen substituir cap conseller mmucipal elegit per sufragi;
que llur mandat era limitat
a un curt espai de temps i llurs
facultats ben restringides;
i, finalment, que la signl.ficació
polltica que gairebé tots aquells ·
Ajuntaments havia estat contradtta
en absolut per tots els resultats
electorals posteriors, significació que
era filla directa d'un règ1m que havia mort i que s'havia valgut sempre del caciquisme local 1 del suport
que n'era l'arttcle 29, per a pnvar
l'exercici de la voluntat ciutadana.
F. ARNAU 1 CORTINA

'AnunoJada oficialment la dtmtsstó del President Massaryk, que oeura proau1r-se o·un moment a l'altre, •
dona oom a segur que el nou prl mer magistrat de la gran República txeca, serà Benes, l'home de confiança de Mas s1lryk I actualment ministre d'Afers Estrangers

GRAN PRICE
Diumenge, 8 de desembre
Conferència pública per

Josep A. 1raba1
Diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya
Tema:

"PRESENT I FUTUR
DE L'ESQUERRISME"
A les 1 1 del matí
Entrada lliure

a comprendre clarament que sJ 11
donava méS dades el gratificaria.
El preguntador, com ja hem ~
súbdit suec, vivia en un hotel d'"
questa ciutat i manifestà que era. rt
presentant d'una casa exportadora
del seu país.
Fou detingut per suposat Restà a disposició del jutjat dl
guàx·dia, mentre la policia practiel
espionatge
esbrinaments sobre la vida que ! ell
A instàncies d'un sergent d'infan- a Barcelona i amb les persones qUI
teria anomenat Alfred Molino 1 Ló- es relacionava.
pez fou detingut, al carrer Nou de
la Rambla, Sten Braathen, súbdit
suec de 27 anys d'edat. El motiu
de la detenció fou que invità l'esmentat sergent a beure copiosament
Diumenge, dia 8, a dos quarts
mentre li preguntava dades sobre
de dotze del mati,
l'exèrcit d'Espanya.
el president. d'Acció Catalana
El sergent l'anà contestant bonaRepublicana i ex-ministre de la
ment fins i tant que el suec li donà
República

UN ESTRANGER
QUE VOLIA SABER MASSA

A TARRAGON A

LLUIS

Perduts a l'Antàrtic

On són Ellsworth i Kenllon?
Nova York, 4. - El «Ne•.• York:
Times» anuncia que born em,·m~n
una lloable competència inten.actonal en els treb:llls per a intentar
el salvament del famós aviactor 1
explorador polar americà Llncoln
Ellsworth, desaparegut en el.1> gels del
Pol Sud durant un arriscat vol.
Hom sap que el Govern d Oslo ba
ordenat a tots e!-¡ balleners noruecs
que estan lliurats als seus treballs
a les mars del Sud que coopenn a
la recerca de l'aviador desaparegut
1 del seu company.
El Govern japonès ha cursat idèntiques ordres a les flotes pesq11eres
nipones que cacen la ballena a l'Antàrtic.
Les autoritats australianes antmcien per la seva part que han dt.sposat la sortida del vatxell «Aloatros» En els treballs d'&questa expedició hom té gran confiança perquè en ella figura un arrop\à 1e
grat radi d'accló

Finalment, el Ministeri de Marina
britànic ba ordenat al vaixell polar
illlSCovery II» que es faci rumb un·
mediatament cap als paratges en els
quals hom creu que ha pogut aterrar l'aeroplà «Estrella Polan, d El.'lSv.:orth i el seu company. ili «DIScovcry l l i navega en aquests moments
des del cap de Capstadt amb rumb
a la mar Antàrti<..a, però abans tarà
escala a un port australià per tal
de bastir-se de provisions i embarcar trineus i gossos.
En els trebalis per a la re<..erca
de Lincoin Ellsworth 1 del seu company, l'explorador anglès Hellock
Kenllon, prendran part, aoncs, aeropions, balleners I trineus de gossos.
Hom te l'esperança que els d().) desapareguts hagin pogut aterrar sobre
els gels i construir una barraca amb
els materials de l'avió, 1 es ca!cula
qt.! tenen provisions per s un mPs,
'C•X Tad:liDPDt

NICOLAU

O'OLWER

donarà una conferència al
Teatre Tarragona. Parlarà S()o
bre el tema
CATALUNYA
LA
REPUBLICA

L'acte, organitzat pel Centre
Catalanista Republicà de Tar·
ragona, ha desvetllat molta expectació.

El «STRAPERLO» NUMERO 1
El Sr. Bellon segueix practicant diligències

J:

El jutge especial senyor Bellón
gui ahir practicant dillgèn_ci~ ~dl
clonades amb rstraperlo 1 I es
a Barcelona del senyor straUSS·
Ahir, al maU, va prendre dec~
ció al conserge de l'Hotel Ritz. 1 11
carregat del garatge Subtrana I
tres persones.
··en"
Hom diu que el.i Bancs re<!", jJ
pel senyor Bellón han facilita ~
les dades que els foren dE'mnr.j
oel ju~e especial.

ULTIM.A HORA,, el diari de multituds

