EL TEMPS. - A Catalunya: Neva per Andorra i vall de Núria i, tn
••neral, el oel està oobert per tot el pala. llevat pel pla de Lleida I oon•
auea de Barberà 1 Tremp, on està se~ o amb molt poos nuvols. Els venti
són forta del sector Nord per les oomaraues costeres i serralada plrenenca
1 fluixos o en calma per la resta. Durant les darreres 24 hores s'han re•
•latrat plu&es de poca Importància per la Vall d'Aran. - Temperaturee
extremes: Màxima, 18 &raus a Serlls: mln lma, a sota zero a Envallra.
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NOM BELA

.
sensac1o,

En una no a q e produeix

;

el

senyor e a apr1eta censura duro ment
.
•
les Corts
s I la po lfiCa del
•

10'~

;

S~

S~
s·~
s·~
2'~

5'2'~
l'~

2'-

nuen avu1, les consu:tes

1'1'1'-

2'l'1'1'-

òele~ e~~n~rre! e~paoyole~ 1ratalane~

Per causes alienes a la nostra voluntat, no podem
opinar sobre la crisi en els termes que caldria fer-ho. Potser tampoc no val la pena de gastar tinta i bons desigs.
El millor comentari és la crua i palpitant realitat de cad a
moment, la sessió de Corts del dissabte, el retorn dels edi·
ficis escolars als jesuïtes, etc., etc.
Però la crisi només té una solució : eleccions. Que el
poble digui la seva voluntat. Totes les experiències i proves estan fetes. Queda aquesta, només. Si resta encara
una mica d'amor a la República, si el falsejament no s'ha
convertit en burla o en subversió premeditada i definitiva,
insistim una vegada més: eleccions, eleccions i eleccions!

2'5'2'1'2'2'1'2'1'2'-

2'-

2'-

Com se sap, els homes represent atius de la coalició d'esquerres ca-!
talanes han estat danerament a
Madrid per tal de canviar rmpressíons polltiques amb els caps de •a
democràc1a republlcana espanyola.
Per bé que coneixíem el viatge i
e, curs è3 les converses, raons elementals • dtscreció han fet que si-

~·-

1'-

z·1'2'1'2'2'-

l'-

1'2'1'S'2'-
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1'-
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EL DESE ANIVERSARI DE LA SEVA MORT

Pau lglesias: un home
i una vida exemplars
per JOAN COMORERA
En aquests dies de «Straperlos»,
com enforteiX pensar en els homes
exemplars que han passat per la
vida espan yola. deixant en ella el
solc profund de la seva personalitat
espiritual 1 ètica! F a poc, els treballadors de Catalunya h an recordat el nost re La.yret, l'home de russaga burgesa que mori en defensa
dels ideals de la classe explotada.
Avui. els treba lladors de tota la
peninsula h omenatgen a mb emoc16
pregona, la. memòria de l'home que
sortit dels seus rengles s'elevà sobre
1.r. rutina com una 1 construi els mstruments poderosos 1 in destructibles
de la seva eman cipació inte gal : Pau
Iglésias.
Pau lglésias n asqué obrer 1 obrer
mori. En el moviment proletari univer~ són molts els obrers que en
virtut d'un esforç constant 1 sen se
perdre les qualitats 1 inqUietuds d'origen ha.n esdevingut intcHectuals
de ¡ran força 1 mestres gloriosos en
la. forma ció ideològica de les noves
generacions proletàries. Pau Iglésias
no esdevingué mtellectual i això n o
s'ha de prendre ni com un elogi
ni com un retret, sinó com una
5enzllla. comprovació de fet que defineix 1& seva personalitat l la caracteritza. 1 la. Vlgoritza, potser, car
ningú, en els nostres temps, no ha
contribuït tant co mell a exaltar i
concretar els sentim ents 1 els ideals
de la llUI.SM espanyola.
Mentre altres es llluraven a la
feina. sagrada de teoritzar, 1 dic
&agrada. perquè tota. acció no dir1iid& per bona teoria no produeix
fruits sans 1 de r eproducció perma.nent, Pau Iglésias coostrui els l.Mtruments que havien de fer possib~ la seva realització: el «Partida
Soaiallsta1 1 la «Unión General de
'I'rabe.jadores~. Res no el va deturar
1 ela perills, les amenaces, les preI!Ons, les ca.lúmrues, la misèria, !oren els esperons de la seva volunta t
1 els estris amb els quals creà. ExemPle de puresa 1 de sen7.illesa recorregué una 1 altra vegada la peninSUla tota, com un apòstol 1 arreu
&embrava, fms en els pedregams on
&emblava que la llavor fatalment
s'havia. de perdre, amb la. convicció
de l'home predestinat 1 amb la fe
que remou muntanyes i fecunda fins
ela pedregams, Contra. ell es desfermaren lea passions morbose.s dels prlVilltPatc, dels ineptes, dels confor·
llliltea. deia SDObs i dels immorals.
Contra ell aovin~ es llençaren els
rnt.eeUos tnballaclors que voUa emanc~par t· que, anys & venir havien
d a ixecar-U un altar en el seu cor.
Contra la seva fermesa es succelren
!tna a una les derrotes de 1& tnCOGIPI'ensló l fabncades, a ve¡ades
en els tallers toseos d'uns supo.sa~
Ultra revoluctonaris. I contra tots
va ftDcv, Ptt 1.r. eeva bondat per

C O I~ t-I ANI,ik

Madriu. ,

CA

M entre el pobre ~nuor M oreno Calvo rep, rom un cop de projectil,
la bola negra predominant en la votaci:> parlamentària del seu ecu, e¡ senyor L erroux és r etvmcttcat, exalçat i homenatjat amb ta bola blanca
triomfal en la votació c¡ue l'afectava. Pels vots t!nits àel bloc governamental desunit, et sen¡¡or Lerrou;z; ha estat proclamat , a les Corts ct'Eapanya, baró honorable, bene-nèrtt i virtuós.
I ho h a estat darectament i explícitament, no pa3 d'una manera indirecta o impllcita. El president del Congrés, al ans dc procectir-$e a la
votació per boles, va advertir que aquells que votessin amb bola blanca
a provaven la conducta del senuor L errou:z: en. l 'ajer denunciat pel 3en11or
NombCla. 1 una majoria molt magra numèricament, però majona al ca~

EL CAP
PALAU

DE ~

GOVERN

A~

nyor Chapaprieta la reunió 1 ha tht
als mformadors que es dirigia al Palau Nacional.
-¿Aneu a pla ntejar la qüestió de
con flança?
- No; J)'r ara no.
En entrar a l Palau Nacional, t:l
cap del Govern no ha fet cap manifestació als periodtstes que alli t:S
trobaven. L'entreviSta entre el senyor Cnapaprieta 1 el cap de l'Estat na durat un quart d'bora. A !a
sortida. h a mamtestat el cap del
Govern que retornava & la Presidència.. En arrlbar-lu, el cap del Govern
no ha fet cap manúestactó als periodistes. A la una 1 Vínt-t-cinc. ban
a bandonat el Co: 3ell els ministres dt:
la Guerra i dJ la Governació.
Hom els ba preguntat per notieles 1 han dit que alli estava el secretari del Consell, el qual s'eocarre¡arta de facllltar-les.
ES PLANTEJA LA CRISI
El senyor Lucia na dit:
-La nota que vaig a facillw-vos
és de comiat . Ha estat plantejada 11\
crisi total 1 tot seguit començaran
les consultes. I aci acaba el secretari
d el Consell .. No hauna escapat a la
vostra persplcà.cla que des de fa d1es
existia planteja t un problema. palitic per la discrepància sorgida al •i
del Govern en el que fa referència
a punts d 'apreciació sobre la convenièncla o no d .: mantenir alguns deerets, dels projectes de caràcter econòmic,. que es discuteiXen a la Carnbra.. Aixi mateiX eXIStien discrepaucies l!Obre el ritme en què havien <l'!
port&r-se les reformes econòmiques.

KA ESTAT PAOHIBfDA, DEFINITIVAMENT, LA IMPORTACIO

DE IHARIS OGI.ESOS
A ITALIA
Rama, I. - lla estat. ~
m~n~ probiblda la impanació de
: res
~Itàlia, amb lleudetensa contra 1~ ;: ~ mesura. de
Entre eta penòdics n~~\ua
I prohibició fiiW'ell el «D~y ::..:
c:Noml.ng Poi!Q, eTa.. Ob:Mnen •
Oruly Expreslil,
1

;;ce-:=

de la

Mssló

de

Cons

111 la qual as dlscutr l'afer Nombela 1 as voü l'honradela de Latroux
amb bolu blanques I ,...,..
(Foto. Sànchez Català.)

!!.• cap del Uovem
seu.vo1 vhapapn eta . aa
rebut els pemld1stes a tes d ues de :a
~,arda i els ha dit:
- Com ~t•:,a¡Lrt:s sabeu. ba estat
ptanteJilda 1a crtSl tut.al a l seny :~r
Pres1ct~n1. de 18 ttepuouta, el q u~:>l
tu> twgul. !llterés a ter constar que
n~ue:,'tll <.:r•s1 ::.navu.
phu!LeJat per
U. \ti,.o;llCit ;) PIOVI.ICUde5 al Sl del
l:rvvtnl, IJt:ro no pe¡que na~ues ta l..,., la seva cu¡,uau¡,;a Jo he t::~acuat
t·. wtva <.ulll>Uila en el &entn. que
na de loruuu-se uu Govern el mes
uL•lJU ~- -ute. qut. SWlt de les actuals lJori.S, perque reantz1, quan
meuys, J ··ora le~tslattva mes urgen&..
- vomtu.,:<~r~ el l:'l't!!>ldtnt de la
Hepubuca aquesta mal.ei.Xa tarda les
C..fillSUltes 'i
La orarrutaCló de Ja cr ist - oa
contesta\. t>l senyor Chapa¡¡neta c>s purLara amb Ja maJor ra pidesa
pOSs1tJie, v 1 11 da1-1l una rap1aa solució Jo us Uu,rnré
ha a1eg1t el
b(;l.~· or t.;napaprteta aespr es que
n10g1 VISltal. el Cap de n.sta.t, una
•• ta expt. cant les ra ullS de J.a meva
dmu;;1o, 1 com que el Pres1dem Slinarc4 algun dtlSPfltX, us tllurarf' una.
c·op1a a w1 aecret de relattu mt.erès.
i:l senyl)r Cr.apapneta ha confe1t-llclat amo el aom1cU1 particular
del l'res¡nent dt la Hepubilca, des
d on h h:m dlt que poct1a acudU' "
•,n quart ue qu11.trtl a casa de 8 . Ml
A noves preguntes dets penodlStes
t:l cap del Goyem dtmi.SSJ.onarl na
n:.anuesLaL quE> suposava que dema,
a .la nit, m~ tardar, n t na ura Govern, 1 que en aquest cas, es pcest-nta.rà
les Corts el proper dijous.
A les 2'25 de la tarda, el cap del
Govern atmtsswnan h a abandonat
la Presidèn-;la.
t u.l'l:,siun~<.n

A les l.!.ao ha abandonat el se-

Uno. moment

dit que no ho sabia i creia que •i
QUil 111 aruna.. Ara us donare una
nota.
-El nou Govem que es formarà,
arura 11. Jes wHs?
-Jo urec que s1. però en reailtat
no t111c cap WIPle~lo sobre aqU<:..t
partJ.<.:ular. Es tracta d 'una aprecia·
cto meva.

S. E. REMARCA QUE A._
GOVERN ''"' LI MANCA '/1.

lenciéssim fins avui l'important fet
del viatge dels homes d 'esquerr a cata.lan... a Madrid.
De retorn ja a. Barcelona, h em
cst1mat indispensabie facilitar als
nostres lectors un·.¡, impressió de les
converses celebrada; a. Madnd 1 hem
derr.anat al nostre estimat amic v arle.' Pi i Sunyer unes paraules sobre

BOLA BLA

1'1'-

P.re

ABANS DEL CONSELL
Madrid, 9. - 1!:1 CVnsell auunc1at
per a aquest mati a. les onze a ¡¡
.1:'1e.staen<.:1a h~ ta. de~vetllat extraordinaris. expectació. Molt abans ~e
l'h ora anunc1ada per a la reuniò del
Consell, s'havle· congregat nombrosos penodistes • fotògrafs als voltams
de la. Presidència. També s'estac¡onà
força públic, àvid de notícies.

DAVANT LA eR.s No.lo le~ Jm~ortant~ mnvenM entr2. el~ ~om2~

2'-

2'-

•

•

H ne

1'~
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LA DENl:NCIA NOMBi:LA
RETARDA LA CIIIISI
iin el fonamental, estava oonforme tot el Govern respecte a aqua;t
problema poUtic. S'hauria p.la.ntejat
la passada setmana, però Vingué !&
denúncia del senyor Nombela. i el
Govern cregué que no bana de plantejar la qüestió politica. fins al mom ent que acaW& aqu~t a.ssumpte.
Deepras b& dit ala penodistes que
no parlava oom a secretar¡, smó com
&

amic.

Els tnrormadors li han demanat
una impressió, i ha dit que al beU
j udtcl, fetes les consultes d aquesta tarda 1 dema a pnmera bora, a
mi¡dia de demà h1 haUria l'encàrrec
de formar Govern.
Hom ll b& precuntat si aniria a
Palau el aenyor Chapaprieta, i na

I

¿UN DAR 'tE .. INTENT PER
APROF ITAR LES CORTS f
Madrid, "· ·- Com que el cap del
Govern :lCUdU'à " despatxar amb
S. E. & un quart de quatre de la
tarda, hom crel• que les consultes
ct.mençarao prop de les quatre, i
ec:ubaran IU voltant de les vmt o les
noo del H::spre per a continuar-lel
demà, al :DaU.
SObre Ja ~tuclu que pugui tenir Ja
crisi, exls~elX, de moment, 1& més
e, mpleta. desorlentac_io, sl bè hom
CniU que al Prebld6Ilt !ara un últim
i..'ltent de tormar un Govern a base
d'aquestes Corts Sl 1::U bagues dtflC.ultats, el mes pr obable es que el
i'reslaent pren¡ucs una de<llSló de
¡ 11/ajor volum.
CHAPAPRIETA INSIITEIJt
QU E S. E. NO RETIRA LA
CONF IAHÇA
Madrid, d. - A un quart i cinc
m.wut:; de tres tl senyo.: Chapaprteta s'ha dlr1¡1t a l seu dOilllcUi Els
w!ormadars I ban preguntat :
- Hem compres bé la vostra ant.erior refe1·ent:La que ba estat el
Pte:;1dent de la Repubhca qw b.a
tiL¡:ut lnterèó a íer coust.a.r que 1.a
crlsi • produm pe¡ d iscre~
• el Govern?
- Efec~Tament. I no perquè ell eDil
Mlri I& teva confiança.
- Aqu~t decut al qual beu aJludit, té vcritabl~ interès?
- Na turalment. I res méS, a.
nyors.
A les quatre de 1& tarda començaran lec consult.es al Palau Naolonal.
:a primer a és.5er consultat serà
et preatdeot de lea Corts, seoyac
S&Dtt.a¡o Al b&. 5etu1da ment bo fart.
el president de les Corts Coostltue:ots, senyoi Julià Bastetro.
A continuació an!P...m a consultar
amb S. E. t.ots els ex-presidents del
Consell 1 caps ,dels ¡rups parl&menIJ\rlS.
Hom DO s.p sl el senyor Pn8J.

la hun•dllitc1t

2

DI MARTS. 10 DE DESEMBRE DEL
1931
§&¡¡

• ESPECTACLES PUBLICS
GR!_N TEATRE DEL LICEU
Avui, 9 de propleta.t I abona,..
men t e. lea 9. Funció popular.
Butaques pla.tea amb entrada.
6 ptes. Darrera r ep resen tacló de
l'òpera.:

A IDA
pels cèlebres artistes: Campil'la,
Falliani, Masin i, Granforte, Font.
DIJOUS:
MADAMA BUTTERFLY
~r Ja ¡en1al artista TEIKO-KIWA 1 debut del celebrat tenor
Antoni Cortla - Dissabte : LA
TRAV IATA, pels divos Capalr,
Baalola 1 el celebrat tenor CARLO MERINO. - Es despatxa a
eomptadurta. Se¡uelx obert l'abonament especial als FESTIVALS WAGNER - MOZART,

• 1

T EAT R E CAT ALA

Com11anrta NI COLAU · MARTOftl
AVUI, tarda, a les 5. El gra.n.
dlós èxit de Llu ls El ies:

1

A P O L- L O
Una estrella i un lucero

BOOAS DE SANGRE
genial creació de Mar&arida Xi rc u
Uemt., tanta, no ht ha tuncio
per tal de donar lloc e. l'a.ssrug
¡eneral de la comèdia en tres
actes en prosa. I vers, original de
Frederic Garc1a-Lorca:
DO ÑA ROS ITA LA SOLTERA
o
IL LENGUA.J E DE LAS FLORES
que s'estrenarà diJous a la rut.
I:.s deapatxa a. comptaduna per
a lea ctne prtmeres representaclons. Nit, a les 10'16, pe~ultl
mes representacions de l'extt ve·
ritat: BODAS DE SANGRE.

-

-

TEATRE BARCELONA
Companyia de OARME DIAZ

Llurla. tl i

per Wallaoe Beery
NOBLEZA BATURRA
per lmPtrio Araentina i Ricard
Nul'ln. - PREU UNIC, 1'50 ptes.

,. .-- -----·-- --

Mi hermana Concha

Tel. 14544 Avda. Ptal. A.ngel 11·13
SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU

I

ELS ESTUDIANTS

EL

2

AMBIENT

DIJOUS:
TOT PER UN XIQUET
l'obra mes graciosa. de l'autor cle
«Pare voaté la burra, amic I»

TEATRE POLIORAMA
Companyia de M. FERNANDA
LA DRON DE GUEVARA
Avui, ta.rd&, a lea 6'115:

S O L A
ESTRELLA DE MAR
de .Joan .Josep Alcara.z:,

COMIC
PALAU DE LA
REVISTA

Compa nYia diriclda
Per .Josep Santpere

-

J.L\Pl'

0

MORENO

~
(;¡¡~

~)!

NAJDA

6>.
ROY

Tard&, no ht
!unció

DJflfS DEfUt&l
JúpJ CORTU
Tereeeta MORENO
lAbelet& NA.JERA
Elva ROY
TRIO ZJQANI
IPAISOWI
IANTPERE
LEON
ALA RA
3(1

"'~

..,..

TEATRE ROMEA
Tel. ttltt
Colllpa.JQ'ia Ar(eaUA~ de c:omWia
de PAULINA SINGEKM.AN
A les ó'30; CAN ALLITA Ml O!,
per PAULINA BINOERMAN. Rla·
lla per a un anf. A lea 10'15:

UN BESE DE

PARIS

nova creació do Paulina Sincerman, - Demà, t&rda , UN BEBE
DE PARIS. - Nlr. E:STJ:tENA de
1a comecUa en a act..s de Dan·
Vi tz, tradUCCIÓ de lt icken :

Una chica ultramoderna
pe: PAULINA SINGKRMAN.

TEATRE NOU
GRAN COMPANYIA LIRICA
Divo barlton PAU HERTOCS
Avui, a le11 oi'30.
MATINEJ:
POPULAR. Butaques, :¡ ptea. Localltats re¡aladeo; MOLINOS DE
VIENTO, per L. l"abrent I F.
Surtl\ach - LA CANCION DEL
DESI ERTO, per Herton, Aiea·
raz. - NI~. a les lO. Grandtoa
fu t lval or¡¡IW.It.ut ~is Avisadors
.:1t Teiltl"e, pro.1undacJ.o de la seva
Germu¡dat: CICANTES Y CAlE·
ZUDOS, per la Compan)'la titular - LA VERB ENA DE LA PA·
LOMA, J.nterpretats tot.. ela aeua
.Pafer" per prlmeri~~&lmes tl¡ure3
de sènere lirlc. Oran ACTE DE
CONCERT per emtnenta canta.n~
DIVENDRES, 13, tarda, !unció
deólcad.r. a le& modis~ barcelo.

ntnea.

&!!

" ll'è~1YIA

Produccions M.·Ooldwyn-Mayer.
Laurel 1 Hardy, a les 6'20, 7'20
i 11'20.

URQUI NAONA

TIVOLI
Avui, tarda, de 4 a 8 (sessió
continua). NltJ. a les 10. «Art~
tes Assoclate, ~:~. A.», presenta:
EL CONDE DE MONTECRI STO
EXIT SOROLLOSII
~---------------

--·-

-------~....._

EMPRESA

Avui, tlll·ds., a les oi I nit, s.
les 10. La gra.ndlosa fantasia clnematogr&!lca:
per Spencer Traoy 1 Clalre Trevor

Avui,

Cllm~ tarda:

OUTIE.

LUOIO - MOTN.ICO. Nit: 1SI·
DORO II . 'TEODORO contra
RECALDE n · lBARLUCEA.

FRONT O NOVETATS
Avui, dlmarte, tardaJ. a les i;
Partit a pala. OALLAKTA III •
LEJONA contra PASTOR • URZAY. Nit, a. les 10'16: Partit a
cts~ella.
URRUTlA • LlZA.RRIBAR contra. FIDEL - BLENNER.Det.s.lla per cartells.

TEATRES
LICEU. - Nit: •Atda».
:tsA.K<-.It:LONA.-cLa IUIIIodla del jaez..
ba.nd». Nit, no bl ha tuncló.
COMIC. - Tarda, no bt be. tuncló.
Nit: cMujerea de tueeo».
ESPANYOL. - Tarda: «L'as d'orot»,
cEla estudiants». Nit: «Una con.
tertlnc1a» 1 •L'ambient».
NOVe!A!I:>.-«Amt.lla, Antella i Emtlla». Nit, no ht ha. !unció.
NOU. - Tarda; cMoliuos de vlento»,
«La verbena de la Paloma». ~lt,
gra.nd16s programa.
PRINCIPAL PALACE. - Tarda I nit:
cBodM de ss.n¡ru.
POLIORAMA. - Tards.: cSOlal». Nlt:
«Estrella de mar» ..
ROMEA. - Tarda; rCanalllt& miol»
Ntt: cOn bebé de Pariu.
APOLO. - Tarda 1 nit: «Una eetr..
lla y un lucero».

11 .

•

MARYLAND
pf. Urqulnaona, 6. TeiUon i 1118B

Tarda, 3'30, 6'30, 'l'lli. Nit, r.
lea 10:
NOTICIARIO FRANCE
ACTUAL ITES
CONOIERTO DE LA BANDA
(DibulltOI do Walt Dianey)

STRADIVARIUS

Avui, tard&, e. les • I nit, e.

Iee iO. Oran èxit de .Jane Wit·

hera en la Interessant producció
l"ox: LA REINA DEL BARRIO,
Preua: i'ardat preCerèncla1 :¡ ptes.
Especial, l pta. Ni t : Pre1er6ncla,
2'60. Especial, l 'fiO.

COLISEUM
AVUl tard&, a lM 4. Nit, & Iee
10 : HOMBRES CONTRA PECES
(documenLitol) PARAMOUNT
HEWS Hum. 14 (Revlotal • BET.
TY Si VUELVE SIRENA
ld~
bullt) 1

MUNDOS

PRIVADOS

~r

Claudet te Coibtrt i Chari ts
lonr. - 11:8 un programa PA·
RAMOUNT)

CIXEMA CATALUNYA
Fon r del Cinema Nilolona l
AVUI, continua oi tarda a 12'JO
Exll; creixen~ de la au~rproduc
clc>;

El octava mandamiento
pu Lina Yt~roa, Ramon de Sant.
men at. argument de F. Carn·
Ito, &lltor de cl or Ana•lica•.Horea de projecció. 4'10, 6'13,
B'ló I lO'oil5. A més : EN EL PAlS
DE LAS FIESTAS !dlb. colora)¡
LA CHICA DEL PARAISO II:>O¡a.
ment 10 nit. - NOTA: Darrera
volta del prorrama. a le& 10.

.I

Pago mes c¡ue ningú p~~
!rossos de coden~ , loPes'*
rellotge, denfs . medalles
anells ,joies , m onedes. et¡

5'85 a 11 ptes. gra111
~O IER IE S

L A AC TIVA

Ho s pital , 65 i 69

LLEIDA
Lleida, 9 (per telèfon). - Dissabte
a la nit, es celebrà l'anunciada as.
semblea genel'al extraordinària. de
Joventut Rpublicana, amb a~tèn
cia. de més de 400 afillats, aprovantse els balanços del bienni 1934·35.
Seguidament es llegi una memòria comentada exposant els Pl'Ulctpals acords presos per la. D!rectrva,
duxant el seu malldat, aprova.nt.té
per unanimitat.
A continuació la Directiva PQeà ,
dispo&ció de l'Assemblea els seus
cúrrecs, per motiu de dellcadsae 1 de
catre moral, fent remarcar perquè 1a
seva actuació s'havia basat en to&
moment en un elevat sentit de mu.
tua solidaritat i
companyonia
D•osdado, exceBent actor-de Ia eom- L'Assemblea
no acceptà la dimissió i
panyia de Margarida X1rgu que ra s'acordà nue continuessin en A•~ .A...
u na meravellosa creació del afilli>,
~
...., .,.,...,
en uBodas de Sangre>>, de Garola carrecs fms el terme reglamentari
Loroa
del seu mandat que s'escau a. fi
d'any.
Es proced1 seguidament a. l'elecQUINTERO 1 GUILLEN
ció de compronusar!s per a la con.
.
1ecci6
la candidatuxa oficlaJ. de 1a
estrenaran demà., j¡mecres, a les 11 Junta de
Directiva Comissions Anexes
de la nit Ml Ht;fiMANA CONCHA i Comitè Politic local. .F01·en elegtta
per majoria de vots: Cels Valldor!().
la, Paul1 Cos~a. Manan Abadies, &.
mon .F1gol, Joan .f'ont, J o.sep Gune.
no, Xavter Assensio, Josep Segura,
L Carles Bellmunt.
NO E~ POT DIR BLAT...
El partlt radical local ba. e&La company¡a flamenca det Pas- lebrat assemblea i ba pres l'acord
tor Poeta ;.o ¡ .. rà temp?r~da al Vic· de no dissoldre el centre d'aqu~ta
tòria, a pesar que aw es vema c1utat.
anttM:iant des d<~ f•· un! dies.
Tamb6 s'han reunit en assemEl Pastar, , :.es, no vindra a Bar- blea els elements de l'Associació de
celorw i al Vict~ria aviat hi debutara Func10nans ratlilcant la. Cllnfiança
za co~panyia de sarsuela d'Antoni • a.~ ~:~:ea s~~J:\eun1t en a.bSeiXl·
Palacws amb una obra de Prada t blea els mestres nac10nals que ce>
Pt''!tila.
bren 3.000 pessetes de sou anual.
Sembla probable que en lloc
«MI HERY.ANA CONCHAll de- reaparé1xer
el periòdic «Jornada»,
A PUNT D'ESSER ESTRE- reapareixeré. el setmanari «<dealJ
NADA
fundat pel malaguanyat Alfred Pe!
La nova comèdia de Qulntero i n enya,
La redacció estarà Integrada. aixl:
Guillem, «Mi hermana Concha», serà
estrenada demà dimecres, al Barce- Humbeü Torrt-s, director; Lluis Eslona, per la companyia de Carme teve, redactor-cap; 1 Cervera, Ribelles, Billeró, Godas, Borràs, Culler6,
Dfaz.
Sunyé, H. Torres 1 A. Penenya..

I

1flONS

UUH 1S

I -

CLIN ICA MENTAL
(Torre de Campderà)
A LLUI:(.!i.I UE: MAl:(.

O.[RQ.

NA • IELEFON 10
Per a rasslstehcla. deis ma.ialts
nerVIoec•. .mt'ntuts 1 taJCJcómana
d ambdos sexes
Metge U1rect01 l:tt!SJdent
Uoct.or Berna I Garr11ras
~

!essionals del teatre hem rebut en
Aquesta formació afanyosa. de do- qual hi navia anunc1ada la participa..
prec que es publiqUi un extens nar a conèixer a l públic les mvltes c.ó del famós cantant rus Fedor Chamanifest adreçat ala ~reballadors de obres origmals que té en cartera ul- 111apme, que havia d'exercir el paper
l'espectacle en el qual es propugna. tra les de teatre estranger que' na.- de Metistòfel en «Faust».
per la constitució de la Federació gin constituïtun èxit veritable, ha I Durant els dos darrers dies, el
catalana del teatre amb el f1 d'a- fixat per al dia. 19, al teatre stu- pro.:edtr de Ohaliapme en els assaigs
conseguir les finalitats segUents:
dium, l'estrena. d'aquesta notable hav1a. donat lloc a una. sèrie d'inci·
FALLANT LA CEDA, ELS R ADI·
Mútua ajuda i cooperao.ló entre producc16 teq.tra.l. Si bé, en pr!nci- dents desagradables, perquè cr1tica· CALS
ccLEGALITZEN11 L'AFER DE
tots els seus federats per a l'exacte ¡ pi, fou anunciada amb el titol d'«Els 1 va en termes desagradab.es la tasca. L'EDIFICI
ESCOLAR :: NOVES DL
compliment d les bases i obligacions Marxants de la Glòria, els seus tra· del director d 'escena 1 dels artlste~;
VERSES
contractuals.
ductors en la revisió defmit1va l'han de la compan~ia del Teatre Reial
Dotze gestors es reuniren, divenOrganització del treball en relació substitult pel de «Mercaders
de danès. Finalment, Challapme es reamb horaris, duració de temperades, Glòria», per tal com correspon mes tirà violentament durant un a.ssa!g dres, al vespre, al salo de sessions.
etc., etc., per al millor desenvolupa- exactament al sentit de l'original.
perqué suposà que un ¡rup de coris· No h1 havia tant de pubhc com al·
tres vegades. L'interès, però, era. molt
ment de l'especta<:le.
La. companyia de Drama. ¡ Comê- tes es mofava. d'ell.
viu pel que s'havia fet córrer, del
Estudi per a. realitzar el treball dia treballa activament en l'estudi
Les continues mcorreccions de qual no h1 ha na.gut res. En ambarcooperatiu 1 fomentar la. JH"Oàucció d aquesta obra, a. fi d 'aconseguir una Challapine donaren lloc a. una pro·
5':1 al punt del dictamen de la eoartlstica en totes les manHestacJOns interpretac16 el més justa. pOSslble en testa coJectlva. del personal del teanussió de Cultura, de1xat damunt Ja.
teatrals.
l'esmentada. prOducció teatral que tre que es negà. a treballar amb el taula eu dues sessions, en el qual ea
.Aconseguir l'anullació de totes 18! tant d'interès ha. desvetllat en el Pú· cantant rus, per la. qual cosa la. dlgabelles que pesen damunt l'especta- blic.
recció del Teatre Reial hagué de sus- demana «facultats per a l'Alcaldia.
per tal d'habilitar noves escoles», el
cle a la. fi de facilitar el seu lliure
pendre la representació de gala, amb
cap de la Lliga, senyor Royo, dema.desenvolupament.
CARME DIAZ
tot i haver-se organitzat aquesta wnb
Impedir l'intrusisme en totes les Demà, dimecres, a les 11 de la nit, fina caritatius 1 estar venudes totes nt. que segue1X1 en el mateix estat.
Un viu i llarg debat es crea al vol·
stves manlfeatactons 1 classes.
estrenarà
les loca;itats a. preus elevad.lssJ.ms.
Crear a l'emp11,r de la legislació vi- M I H E R M A N A C O N C H A
Challapine ha. sortit aquest mati tant d'aquesta petició, del qual n'han
sortit malparats els lerrouxistes per
aent, totes quantes seccions o caixes
de QUINTERO :.. GUILLEN
cap a Pnris.ll
pro fins benèfica que es creguin que
la claredat de les manlfestaclons del
són necessàries, tals com: subsidis
lligalre. l<'inalment, demanat pel cap
per malalties i de!unció, pensions per 1
invalidesa i vellesa, atur forçós, etc. I
I com a fi general, tot quant signifiqUi dignificació, millora i defensa
puix que vo~en a favor d els radical&.
dels seus tèderats en Hura aspecte..
1 Queda aprovat per 8 vots per 4 en
moral, material 1 artl3Uc.
contra. I no cal dir-ho, les «facultats» seran per a posar tranquil el
de Guils de Cerdanya, a Francesc propietart de l'edilici escolar recentKUBBAAL.-cu~ noone da &mon,
Cernera i Fernàndez, de 29 anys, ment construit.
«La muJer t rlunta».
EL CONC ERT DE LA SENYORA natural de Morcajo <Cmdad Real>,
-En la sessió dels gestors queda·
LAlEl:Al'IA.-cNo
~emaa
&1
amon,
cEl
en
el moment que acabava. de cornecantar de lot cantares» 1 cRemor- P ER EI FAR RAS 11 UNA CONFE·
ren aprovats el padró d'arbitns In·
dtmientot,
RE NC IA DE CAR LES PI I S UNY ER tre un roba.tori en una torre prop1e· dustr1als d e l'any que acabem 1 lee
14AJt;:::d.'iU.- •Una aventura en Pol(). A F IG UERES ; : AL TR ES NOT ES tat del vel de Barcelona Gervasi
nia., cEl uaratso •recobrada» t ci<'aeTorres Font, 1 se li ocuparen robes factures pagades del Municipi.
olnaclón».
D'INFO R MACIO
S'acorda també retirar un dictaMARINA. - r~ame sodat», cTem·
i una màquma. fotogràfica.
.Pestat &1 e.ma.necen 1 rBuque stn
Es esperat amb el més gran lnt.eEl dettngut ha declarat que era un men en el qual es demanava que !oa
~~~U.-rstradivariun.
rès el concert que avui., dimarts, a professional del · robator1, 1 que l'any autoritzada. la venda ambulant a
METROPOL. - cNldo de arullaa» ¡ les deu de la n1t, tindrà lloc al c~n- ~ 1926 va. desertar de la: Legió estran- una senyora. I es decJd! també que
rNobleza batu¡n».
tre d 'Umó Republicana de la nostra ¡era de Ceuta, 1 s'emportà 2.800 pes- la. inst.aocla de la. Unió de PropietalfiS'l'd.A.L..,
cvtonnea
de Hunrla»,
ris reterent a les voravies sigui dut
d4ercaderea
de I& muerte»
eLa ciutat, a càrrec de l'eminent violi- setes.
tela de araAu.
nista Elisabet Coemans de Pérez
Ha estat posat a disposició del jut- a discusstó en la sessió vinent.
-Som pregats de fer notar que
M04"1 u !>lo:..~ !.u..-csucectló en Nueva Farràs, acompanyada. al plano per 1 ac d'lnstrucció de Pui¡cerdè..
York», cOarreten. del ln!lerno» I l'artls~a. Alexandre Vllalta.
l'acord dels gestors d'instaHar méa
de 1& muer.
Sabem que assl.stlra.n a aquest acte
-El Jurat nomenat per la. coiJlis.. llums en alguns carrers locals no
te» 1 cEl . rey eoldado».
representacions de la majoria. dels aló de Govern d'aquest exceHenUs· s'ha. acomplert.
NUH.LA.-cMu.tca, mucnacnoe•, cAlta centres republicans de les comar- slm Ajuntament, per tal d'atorgar el
-Notem un augment de vigllànci&
:i!c.~eJ&» i «El aecreto de una vi- l ques gironines, ja. que han soH1cttat ' premi «Botet i 61.66 Montsalvatge», en la força púbHca a la poblacló i
PAH•i:>.-cVtvamoa, de nuovo», lLoe invitacions a. la. bestreta. Es de p re- , d'Import 600 pessetes a~ millor tre· ela seua voltants.
dlosea ee diHerten».
veure doncs que el concert de 1a ball de caracter htstònc sobre as0
...
de Pére'l. Fa.rràa constituirà I sumpte preferentment relatiu a Ja
PRl.~~tl.a.t>IU...- cLa novia ae .l"riUluh... un ¡rand16s éxit.
CLUtat de Girona 1, en son detecte,
teln», «El velo ulntado• 1 rEl ul·l -sabem que d'ac! breus dies do- a les sen!& comarques, publtcat duumo mtllonartot,
.
rant els últims ctne anys a comptar
PUJSLl CINE!.1A.-lntormaclons, repor. narà una conferencia. al Teatre Prm. del pnmer de setemb e .... 1 1930
tat¡ea I actualltate
c1pa.l de Figueres l'iHustre polltlc 1 I
r ...e
, re·
RA~....~::~.-., Vaya mftaJ• I «Noblt· destacada per:;onalltat d Esquerra. corda. a. tota ela QUI vuJgum optar-lli,
o · v~ybat~ru.
lltata, dl• ' Republicana de Catalunya • aenyc.r que
el termim
de trenta
.,... v
. -. .ei.X)r~tcea. actua.
alt per
a 1a prese
tac dte:. conce-. que recomanen ela ~enyor• llol:et¡H per
bulxo!S 1 el 111m cSio mtnuta e. Abla. Oa.rles Pi 1 Sunyer En la. n~tra cró1x
w a obrt:;,, 1114
sill;!a».
nlca ae dema pu~,¡car.,m Ja dala , ne
e1 proper dia lli del corrent s. la desaparició total de 1a GtuC()t&.
Sli:L.c.Cl CINEMA.-Actualltats, cOmi· hora. en què tlndrà. efecte aquesta mes, 1 que les obres que presemm En\·t~m grntult tractat 1 cUI'a D!abet.el·
Labol'lltorla cUDA•. Sec. oPancrellne-•
ques . rovlatea
1 cNido
<1e tellcldadt
~gullast. conurenc1a,
. el sol anunci de la qual han
S~lAtt'l'.-ciil
cer~cho
a I&
ni d'ésser lliurades al secre~ar 1 muCopons, 7. - Barcelona
t cNuestra. h!Jitu.
ha despertat la més ¡ran expectac.ó
e 1pa 1·
SPL.E:ll. ..nu.- ccuanuo el dlablo e.so. entre els republicans de G1rona 1 de
mu. cJulleta compra un h!Jo»
- Al poble de .Madremanya s'ha de·
1f
•El altar de la modu.
les seves comarques.
clarat un Incendi en una era, 1 s'han
n
TALlA
raeOPUienCIBJ,
la mhcaru, «Andra..
-El vel . de Sant Joan de Mollet' cremat nou pallers, els qual"~ sótl vaJOl -dec'lla
TETUAN.-cBalu da uapeb, rEl 'Ol. Jaume Puig i Cle, ba denunciat a. lorats en 20.000 pessetes, 1 que pertimo mlllonarlo• 1 •La novia dt la Guard~a civil que <iUiant la pas. tanyxen a c1nc vems d'aquella p<>y
Franltenste!nt,
d
lt 11 h
b
bl ó u
TIVULI.-cEI coude de Montecrtato•. .s a a n
an ro at quinze quaract . nom assegura que ea tracta
TRIOMl". - Dójame sol\nrt, eTern- teres de blat de moro que guardava d'una venjançn.
DIDut aol6. 282 • Tal. 11710 • Art I , .
:peatat e.l amanecau I rBuqua aln &1 corral, valorades en 400 pessetes. 1 Demà, dunecres, a les set de la 1 namentaciò • Ob1ectea Pe r a pr~aen!!
- eLa navo de Satln».
-La palleta d 'aquesta ciutat ha vetlla, el cuite publicista 1 jutge de
..,..
VOLGA.-«Ntdo de uullau I «Noble· detingut Ignac1 Reble I TomaUon¡a, 1 Prtmo:ra I nstància d'aquest partit
FUla el 13 Cle desembre.
~~;urru;..,
el qual està recla.mat per furt pe¡ JUdicial, senyor Pau Bausells, dona.1 Ch
WA....... ~.u..-\ .- r.,uestra hljt•·
ar. J tj t d'T~~•~· 6 d Vll
·
la. sala. d
lle Chan en E•iptot 1 ..,.,
cUn tlpo u a
.......,o.¿ ..ccx e au•--..nca d el rà una. con t erenc~&
a
actes
LA PINACOTECA
tresco».
Pened~
d , lA Biblioteca Municipal, s obre el
XILE.-cf:iu maJeAtad
mlster
Kelly». 1 -La. Gulrdla civil da ~erdà tema: d..a Xina, creences i COS·
1
1
Pa55tl&
de Gràcia, 34 • Marc• t'u~
~~ns=~~n • La ll?~ !- de Fl'a.n- J ha detingut en el terme municipal tums».
vate • f xposioló 8 . Cari••· 11 1n
Fins el 13 desembre

SANT ADRIA
DE BESOS

I

ESPEC1AGLES PER
A AVUI

W AL K Y RI A:
Avui, sessió continua. de 4 a
12'30: NU EST RA HI.JITA, en espanyol, per Shtrley Temple; UN
PAR DE DETECT IVES, per Edmund Lowe i Victor .Mac La.n¡ len; UN TI PO FR ESCO, per James Dunn. 1 DI BUIXOS,

FANTASIO

\

1

RREZ • URREI:!'J.'A.RAZU contra

Avui, sessió cont1nua de 4 a
12'30 : UNA NOCHE DE AM OR,
per Grace Moore;
LA MUo.IER
T RIUNFA, en espanyol, per Joan
Blondell; EL CACIQUE, en espanyol, per Wlll Rogers; NOTI·
CIARI 1 DIBUI XOS.
C O M TA LI
Avui, sessió continua de 3'45 a
12'30: NUESTRA HI.JI TA, en espanyol, per l:!htrley Temple;
li HAR LIE CHAN EN EGIPTO, per
Warner Olo.nd; IALAS DE PA·
PEL, per Tim Mac Coy i DI BUI·

t

LA COMPANYIA CATALANA DE M l H ERMANA CONCHA
de QUIN'IERU
GUTI..LEN
demà dimecres, a les
UN MANIFEST PRO «FEDE- DRAMA I COMEDIES I LA PRO- s'estrenarà
11 de la nit. .Protagonista
CARMF DIAZ
RACION CATALANA DEL ES- XIMA ESTRENA DE l'OBRA
' PEGTACULO»
I DE PAGNOL I YINOIX «MER·
~:.:LIAPINE TE MAL GE«Copent . ...en, 9. -Anit passada
Avalat per les si¡natures de tots
CAOERS DE GLORIA» lahaviarepresentació
de tenir lloc al Teatre Reial
els representants de les entitats prod;uoa òpera en la.

Frontó Principal Palace

CAP ITO LI
Avui, 11esaló continua de 4 a
12'30: EL LOBO HUMANO, per
Henry Rull 1 Warner Oland; ASI
SE ESCRIBE LA HI STORI A, per
zaau Pitte.

Izabal,

Davant la crisi teatral

¡VARIETATS

CAPITOL

per Quat av Froellch I IYblllt
Schmltz
Preua: Butaca, 2'60. A lea 7'16,
1'26 pt ... - Avui, nit, sessió patrocinada per I. o. I. Recital de
violi & ct.rrec de l'eminent concertista E, Caaala Maraal, acompanyat per En rto Sunyer amb
piano Stetk, cedit ~r la Casa

ambient flamenc, tant pel diàleg farcit d'acudits com per les intervencions ltr1ques dels esmentats «divos>>.
Estreillta Castro sabé donar una
alegre vivacitat -una mendional vivacitat- al seu tipus de «cantaora»
tlaruenca. Cantà amb prlmorós estil
esmerça simpatia 1 gràcia a. totes
les seves intervencions.
Sl com actor és ben poca cosa el
«Niflo de Utrera», en canvi, com a
«cantaor» es <ligne d 'oir-se. Es un
dels creadors del nou estil flamenc.
Estilitza la clàssica «copla» andalusa,
la fila i broda amb reeiXits «planis·
sims» I l'adorna. amb cf1orlturas» i
cgrupettos», talment com fan ela
cantants de sarsuela.
A destacar l'escena del duel de
dandanguillost entre «Niño de Utrera» i Pena (fill) , aixi com també la polida. inter pretació de «Danza
Mora», pel «NI.fto Sabicasll,
Tots ells foren molt aplaudits pel
nombrós i entusiasta públlc que emplenava el teatre.- Ll. S.

LA NAVE DE SATAN

ba

Ntt, a lea 10'15:

«Una estrella. y un lucero»? No
pas al cel quan sortirem de casa. per
a anar a l'estrena.. Ploviscava, feia
fred i tota la volta. estelar apareiXia tapada per una densa nuvolada
grisa. Ni una «estrella» ni un estel.
I anàvem a. veure «Una estrella. y
un I ucerm>! Paradoxal!
Altrament, a pesar del fred, de la
pluja i del cel encapotat, el teatre
Apolló estava ple, la. qual cosa, una
vegada més, ens demostrà els nombrosos partidaris que té el «cante
!lamenco• a. Barcelona.
1 bé: el lleu i poc consistent argument teatral de «Una estrella y un
lucero» serve.l:t únicament de pretext perquè Estrellita Castro, «Niño
de Utrera» i Pena (fill), puguin palesar les seves exceHents quallta.ts
de cantadors flamencs i, el «Niño
Sablcas», les seves notables a¡llltats
de guitarrista.
Tanmateix, aquest espectacle, pas.
sant per alt la convencional 1 arcaica.
carcassa escènica, té un pintoresc
colorit folklòric, un vlu i veritable

'iER).

xo s.

~l

\\!.!I, nc;.

E X C E L I I O R:

Nit, a les 10'15. ESTRENA d e:

TEATRE

UNA ESTRELLA y UN LUCERO, ori·
gin al de César Ruiz
Antoni Linares

Dilluns e a d iumen¡e 15 desembre
PROGRAMES REUI'tiTS
ler.: REVISTA t DIBU IXOS. 2on.: VIOLI NES DE HUNGRIA
IUHLMS). - 3er.: MERCADE·
RES DE LA MUERTE (Para•
mount) - 4rt.: LA TELA DE
ARANA, William Powell t Myrna
Loy <METRO GOLUWYN MA·

AVUI, GRAN EXIT
El doble programa de la rialla
Stan Laurel I Oltver Hardy en

Com panyia de comèdies valenoia•
nes dirt&ida " " P E P E A L B A
Avul, tarda., a. les 5. Entrada I
butaca., 1 pta.:
L'AS D'OROS
Nltt a. let 10'15. Butaques a
pesse e~~A CONFERENCIA

TEATRE APOL·LO

Les darreres notlciea del món
Sel>ólo contmua de 3 tarda a 1
mat.lnada. l:lut::~ca, 1 pta.: NO·
TIC I AtU ~ : fOX MOVIETON I: I
FRANCE A(;T UALI TES: DllliJ I·
XOS • NOliHE DE AFICIO NA·
DOS • FOX. L'emocionant aocumental
ABISINIA

EL VOSTKt I'ROGRAMA
Avda. M1stral • Calàbria.

L A ESTROPEADA VIDA
DE OLJVERl O Vlll
i BILLETE PREMIADO

GRANTEATRE ESPANYOL

Puaaia de Gr. oia, 18. Tal. 78981

&;.L

FEMI NA

que s'estrenarà demà.

Xir¡u, la gran actriu per exceHèn·
ela, vol que les obres que ella inter·
preta arribin al p úblic amb el ¡rau
més alt de perfecció possible, l't's
trena. de «Doña R osita Ja soltera o
el lenguaje de lru. flores» ha estat
ajornacia. Un breu ajornament .¡ue
permetrà. al públic aplaudir I adml·
rar una vegada més aquestes magnlriques «Bodas de sangre», que és,
avui com avui l'èxit més auténliic,
més sincer del teatre o. Barcelona .
Aquesta magni1lca. obra s'estren'ltrà defimtlvament dijous vinent al
vespre.

S A V OY

-----------------·

Avui, tuda, a lea 5'15:
LA MELODIA DEL .JAZZ·BAND
Nit, no ht ha !uncló per tenir lloc l'assaig general de l'obra
de Qutntero i Gui llén :

hlt t~~n u_ _

NIDO DE AGUILAS

CINEMA PAR I S
TARDA, 4'30. NIT, 9'45;
CRO MOS DE ESPANA (docum. )·
Henry Garat eu la divertida ope·
reta. U. .l''. A.: LOS OIOSES SE
Dl VI ER TEN ( ver~ló 1rancesa) FUNCI ON OENEFICA (dibUixos¡
I Frederic March i Ann Ste n en
VIVAMOS DE NIJEVO (Vel'stó an.
&lesa) - DllJM~liGE, MATINAL
10'20. - Despatx da localitats
.o umerades per a la sessió de di U·
menao, tarda, a les 6.

Al PrinC'ipa' Pahce segueixen cadA.
dia. més activament eL~ assaigs d~
«Doña Rosita la s•)ltera o el lengull.je de las (Jcresll, l'obra nova del poeta Garcia torca; ·e ls actors se saben
bé els papers i «veueu» be els tip.Is;
la. direcció
intèr!lgenttssima. com
pertoca a R lvas Oheriff-. ja no té
altra fema que llima. a lguns defectes lleus, polir a lg ..m conjunt; el de·
corat. de Fontanals, molt grac1os,
molt amb1entat 1 eHtllitzat amb íl·
nor , ja es aqul. De maner11. que I obra nova de Garcia Lorca podria
anar demà maten.
No obst·•nt, com que Mar¡-ar1da

Avui. tards., & les 4. Nit, a
les 10:

pela divos
ESTRELLITA CAS·
TRO • NI AO DE UTRERA • PE·
NA (!111) I NINO SAB ICAS.
El millor i més complet Con·
junt Art tstic. LA BUTACA MES
CARA, 4 PTES. - CIRC ULARS
A 2 PTES. GENERAL, 1 PTA.

COM P RQ

lenguaje de las flores», s'es·
tren~ dijous al Principal Palace

METRO POL

Telèfon•: 15948 - 12125
Compa nyia Llrico- An dalusa d'A.
Aicoriza, llei Teatre Idea l, de
Madrtd

•

«Doña Rosita la soltera o el

PALACE

AVUI, continua oi tard a a 12'30:
LA MUo.IER TRIUNFA (Joan Blon
d eli t G. Farrell, 4 l 8 :.!Ol; EL
DELATOR (V. Mac Lulen, en
espu.nyol. 6 1 11':.!0 ) : NOBLEZA
SATUHRA (1. Ar&en t ina i M.
Ligero. 6'30 1 10'60).

Amàlia, Amèlia i Emília

Gran Company ia Dramàtica de
MA RGARIDA XIRGU

EL TEATRE

•

El lecal ttela arana •roaramu

creació de tota la Companyia N11': No ht ha funció • Dem~.
tarda 1 nit, 1 cada dta. L'6x1t
de l'any;

PRINCIPAL PALA CE
Avui, tarda, a lea 6'15. Nit, a.
les 10'15. Penúltimes representaclons del sorollós èlUt:

PATHE

Emília

Avui, tarda, a les 4'30 I nit,
e. 1es 10. el grand1ós èXlt:

CINEMA

tieasto oontlnua tieteot UNA PI!:&
t:.l!.; l l\: NOTICIARIS OOCUMEN·
TALS VIATCE& etc.

TEATRE NOVETATS
Armilla, Ameita

PUB LI

I

CIN t MES

t A.MERICA. - eLa vuelt& cie Ratlee»,
Qulén mató al doctor Cro.;by?t 1
cEl fantaama del convento».
ARI!.t.ES.-c& mlaterlo del eutlllo
TerocltY», cVamptresu 1935» I cJU
horror de la guerra»,
AC'l uAW'lAl'::l.-uuormaclon._~ _ repor.
ta.t¡ea. La vteló art~ttca D&I~tta&o
de COmPOitela.
A!U<Aü.-~uque eln puerto», cVia.Je ae placen «La ateare Cl.lvorcladu 1 el dibuix en color IBomberC~> de Vlllacotorru.
AS'lU<~J.A.-•La oanClera».
A\llNOUDA.-cQulen mató a Eva? » 1
cHombres contra nombreS».
BARCI!;!..UbiA.-cJ.A novia de Fr&D..
.ltensteiJl», «Cbarlte Chan en ,1:;¡¡1.p.
to» 1 •Un tlpo tresco».
BOHI:.~llli.- •Wnuce a tu ntJot, diembres olvldadon ¡ «La kl& de ara~u.

BOl:>V.-cUna nocbe de amor, i &Oro
y plata..
BO.tiL'.l.LA.-«EI pa.n nuutro d • cada Cita» l c.El rey told&dot.
BRUAlJwAY. - &.!:SUQUe aln puertot,
aVIaJe de placen 1 eLa ai&Rre <11·
voreJada».
CAt-üul..-oAal ee escrlbe la natona» 1 cE! lobo hum11no1.
CAiALL.lnA. - cEl octavo manda..
miento».
CE.'iln.ou. cAiegrla eatudlantll»,
«l&ual al a.l.ma de un caballo» 1
cvampiresas 111~()».
COLli:>J:.v.ii<l -•MunuO!i prlvad06».
CO:\U'AL. - &Nueetn hljltat, cCbar.
ue cnan en E¡;lpto» 1 dlalas de
pape!».
DIANA. - cEl terror d~l Hampu 1
clmltaclón de la vida..
E.'l'l.t..oyi\ ,-•LOà mtl•t•l~ de Pa.rlat.
cDede», cEl lobo» .
.ESl'LlU.- o.batCAJ.Olllt, cJulleta COm·
pra un htJO» 1 •El velo Plntauo•.
,EX..,J:.l.b.uH.-cuna nocno a.e amou,
~La mujer trtun!a. 1 cEl caclque».
PAl'! • 1\.::HU, - eLa re!na del barn o».
l'LOttillA.-dluque lln ouerto». cvta.
je de placera 1 eLa a:egre Clivor·
Ci ida t.
!"E1Ur.A.-tEl biUete premlado• tLa
VIda de Ollverlo Vllb.
I FOCestropeada
.NOu. - •La vuelta Cle R&!te:.1,
c~Quten mato al Dr. Croeby?»
U'edor:.».

GO'i'A .-c.En mala compatú&t 1 eLa
ale~e <Uvorciactu.
nus.- ceonoce a tu ll1Jo», «Al com·
pla del ooraúat 1 &La aov1a de
Fl'ankelUtelJu,

E!::~~ae:!! *~~~~ó ~~í~~~~t
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contm tota llei, i pel simple ca pr!·
Pública el espectàculo que se ha
Lo de mayor !mportancla. es la
e t del gestor o dels seus addictes.
dada al Parlamento en el dia y la descomposic1ón del bloque, reflejada
IJ:npremLa
Aquest personal és subst1tu1t pel per·
!fe¡;,s acl l'vrc.ció fúnebre que bo- nocbe de hoy. Y dlcllas estas lineas, fa talmente en la descomposiCJón del
t A L L i R 8
H U M.
sonaunent addicte a la pollt1ca celida.ridad u brem dedica 4 ' 'ex-em- apresuremonos a proclamar las no- Gob1em o.
t e l t t on 1 4 4 46
dJtta, 1 sero')la també que sense teperador del Para!leL, el pitjor t.ne- bles virtudes del regimen detenldas 1 Los bioquistas. que contienen virlill en compte les dJSpos1c1ons •eY desvirtuadas por enctiablados de- tualmente mucno malo en su promic de la H.e pública:
PRibll OE S UBSCRIPCIO
gals. No som nosaltres els que no
cD1gno final de una vida lndig- slgnios. Ha podido suceder este des- p1a naturaleza, t1enen aJgo bueno
d!em ; àdlluc el mmJStre de Treball,
larMiona un m11
J·&u ot•• na; JUSLo corolario de una histona concJerto, este hurtar el cúerpo y tarob1en, y ella es la mgenwdad con
..:crreiiglOnRri del gestor T orrents.
POla un trlmt~1rt
10'61J •
polltlca llena de traiciones, de clau- la responsabilldad, en una Càmara que se producen, Sin salir del cuas'ha vist L)l..l!gat a prendre cartes el'l
,Ameli~ Llallna 1 Portupl
dicac!ones vergonzosas, de chancb u- sospechosa de repubhcarusmo, en la dro maqulavélico en que actllan. Sin
ta·- •
un trim estr e
aquest afer . El passat dissabte a Ja
que
todos
los
resor
tes
iegallzames
deJar
de
ser
jesuitas,
son
ingenuos.
llos
e
mmorauua<1es
.&In
cuento
.
.E.s
•
AltrN oa1101 un trlmeatre 'l1't&rda, contestant a una pregunta
Pueden decil que no engañan a
la bancarrot.a de toda una vida de se han empleada para extrangu!ar
que un periodista li va fer, reterent
ag•oLaJes y e;;pecu.ac.ones; la calda un debate y llevar el ausmo a la nadie.»
a determinat nomenament d'un fun·
e::..rep,..osa de toao ei anuaauaje desviac.ón confusiOnista. Y, ¿quien
c1onar! dels J urats Mixtos de Barcees el culpable de ell o?
por una aris.J. wa1 colocada.
wna, el senyor Salmon va contestar
No ba hablado el señor Lerroux
No queremos ser males; no lo
n
nec.ess!tats del Departament. Com textualmllnt: «... que no exlste tal
El rebut <.Ut: el gestor de T reball qUb no es 1'\lXl cal que el gestor de
fuunos nw1ca con r.quellos que caen; clave y solución de la denuncia del
nous avenç.,.; de la CE.VA, diu Poptt>tén fer signar al personal dels Treball e'lvll a Madrid les nòmmes, nombramlento, slno que ::L MINIS•
no lo seremos t.ampoco con don seüor Nombela. A los ataques duros
lítica.
A.lejaudro, bill embargo, no pode- del señor Prima de Rtvera, que con
«Ahura mismo la Ceda ba coad- Jt~rats Mixtos. per a cobrar el sou I aliJ, noJr per nom, passen llista TfRI O t-;A REQIJERI DO AL CON•
mos eVJLar la evoca.c1u11 de tant.as una reJacJón de detalles ha dado yuvaoo a un dlstamen 1mpwusta. de dos mesos, dels quatre que sels ver a veure sJ tots els funcionaris SEo~E RO O io T RJIBA.JO DE LA GE•
nechos que acuu"'n a n ue:.tra men- a la Càmara la sal y la sustanCJa con la esperanza de que los vot.os dwen, te .ma gravetat molt mes hau estat nomenats legalment. ¿Es NERA LI DA D PARA QUE SE CUM•
t.e, en los cuall;S uon AleJandl·o ocu· del afer Tayà, ha responwdo el . rauicales le seran ouecJdos para gran dei -!'le sembla a primera VIsta. u xò tal ve~ada una manca de con- ,. LA LA I..E Y, oon motivo de la aes•
anUguo jabali con una cantata de otra tenlat.lVa .d e GobJerno bloqws- Rt petim el ;¡ue diU el començament f<o.nça del <.zoverr de Madnd? Nus- tttuolón IJ1deblda de una senorJta que
po un rol lffiponante.
'b d
era secretaria de jurado mlxto.»
Anal.lzar su V•úa, lc:mzar una mi- hmchazón adjetJvlSta y de envene- ta, apoyados en estas Cortes, a ta- d e d Jt re bu t : ~el 1 e 1a «(.;a¡xa aJtrt-s no ahrmem ni neguem; ens
d'Estalvis ue Ja Generalitat de Ca- iJmJlem "' exposar-ho. Podem dir
I aixi Lenilll exphcats ben elaracia rt:Lrosp'êc~J\ a. en 1a ll.swna po- nado rencor para el presidenta de cadas de p.uàlisJS p1·ogres1Va.
rument els motiu.:. pels quals no es
A esa so1uc1on se Juega su vida t b I unya» !il. suma d e ... pessetas, en ex ro que memre les quantitats cor- paguen les merJSualJtats al personal
u••ca de don AleJantiro es 1eoo1oar la Republica.
Era de esperar después de estos el vai..carusmo y la del1ende con concep t o d e presLBmo d evoJu t 1vo, a :1 sponenrs a despeses de lloguers ,
tecnas, suce::.os, mo~·.uwent.o::.; com· t eg10 ro,! comprometo y ma.renal arnbtn normalment, que- dels Jurats Mixtos. Cal que a Marem
paile,·vs ue:>ap.. rec!C10.S que tucharon prolegómenos que el CJ.ebate entra- toda espec1e de bravatas, msulUan- cu:ro
.1
'od
· b
d t
èr1a posm prunerament les nòmmt:s
«EL TEATRO POLITIC O
ucllJOUHuanu.u."c por ae::.enrn..scarar- na a tondo en el asunto. Nada. Por do como Wla persptcuva po.:,Jble lo Ou Jgo con • os IDJS 1enes en ro o.,r. pendents des de ja fa quatre
maxlllo àe dos meses lie mesos -poc tt:mps després d'haver .!'acord J.lllb les dJSPOSICJons legals
La fa rsa no gusta. 1Ya es hora io; pueulos au.uuos por su dema- mà.s que el señor Cana López ha que para toaa .&spana es Wl8. reall· u Wl ptaw
...,_
.,. •
oespres e 1 tKupat el ~enyor l 'orrents el Depar. vtgents, per o. a consequénc1a de l'acde rettra rla del cartel s l la empresa gug¡ca orat<Jn.t, vJcwrnas lllli...~.a- concrcn.ado la culpabllldad moral del aad mmecliala: el regreso del va- NI.a 1ecu.. ;» ~ c1ar que
· d et p¡cstec Lament ~e Trtbail . les cons gna- tuac1ó del gestor Torrents atxò es
di
1a garantia
b
t
rt
t..
u
que
s:eñor
Lerroux,
el
jefe
de
los
radi1
Ltcarusmo
a
la
p
uollca
allanza
no qulere lr a la ruina h>
con
uas en ho1ocau.sto a su ascens10n
~·· cwns per ai personal. En canvi, born tan dificJ, que passen mesos 1 meso11 els qua'.re mesos d e suu que ¡ """'"
cales ba opi.ado por el Silencio. A tos encaugos del reg..men.
<De «El Llberalll)
al Pooer en su cu.rrera poüt.Jca.
t t deu als tuncwnaris del::. Jurats ba pogut observar, tant als J urats sos sense que sigui possible reeL"tll.
Ante esa. actil.ud r ei.adora, las !z. MIXtos.
Ano 1!:10<1: mcMu.o de conventos; partir de este memento la .\:esión
E 1 ordenar ter aquest rebut MIXtoS com a totes les oticmes del Ara el mirustre s ba VISt precisat a
«ir;.~be.ue:s.» «ll. eu.;...(ie.,,¡¡ ; ia wma- ha s.ido un torneo de dimes y di- qu.cràas republlca.nas no pueden dar
el gestor de Treball va considerar Uepartament, un augment de per so- rer un requerilllent al gestor de Trena sa.ngnent.a.; Jas «damas rojas», r etes en que se ha consumida Ja ro.lS que una r espuesta: conllrmar :¡ut- abans de dos mtsos l'!!.stat hau- ••al. principalment jovmceis amb tl tall. Posades les case~ en aquest.a
su re,uelLa oposlclun a que la Ceda ra. pagat les mensualitat.:. que deu
l~iuit:nao al «empercJ.uur»; mwtl- ses1ón de la tarde.
«velltlladl,r» aJ trau de Ja solapa sit.uació, poaen passaJ mesos 1 ro~
A la sallda el señor Lerroux ha gobterne. Ha.se m eses avJSa run el alS tunc1onans esment3;ts, però, 1. si qut.
tuues popuiares enardecJdas por su
suposem que no bl son pas pe; sos. i els íWJCIOHarJS dels J urats
sida
consultada
S1 mtervendna por nesgo y no se les escucho. Hoy,
ver ba.
al cap de dos mesos 1 Estat no les a ter-hi exerciCIS esp lt ls
· Mtxtos podP.n trobar-se sense cobrar
balvador Segui retàndolo a con- la noche y la 1ropres16n que se han cuando la prevJsión se ba cumphdo b 11 pagat euca1 a que passara~ Doncs,
Jr ua ·
els sous treballats i guanyats, 1 enllevada los penodistas es que ei cau- en J.odas sus pa¡·tes, la.s lZQlUClda.s que fent ús del seu dret. la C.a1xa
trover~;Ja, e u.tenumpJelldo sus acJa hem protestat a ltres vegades cara amb els seus bens embargats.
ws publlcos; WJ «Joven bc~rbaro», dillo r adical no aparecena por el repub11canas inS1sLen en que la Re- à EbtaivJS p.xirà emoargar la m1se- dt les destJtucJOns de personal tetes hiXl és <'Om solue.onen (?) eis proia..tlZII.nUL)le un a pw1aiada en Za- Congreso. Mà.s t.a.rde nos hemos en- publica no puede ru debe estar en rh, que quedi als pobres tunc1onans, a les dllerents dependències i orga- blt.roes els homes de la c. E. u. A.
J'agoza; los anarqws~as quer1enooie terado que el señor Guerra del H.10 tan torpes, fracasadas y desleaies que de sis mesos oe treball nomes msmes del Departament de Treball, Aquestes són les solucions cedJStes.
11 hauran .;obrat dos. i Quines solumatar en la plaza de toros de Se- babia !do a su casà. para disuadir te mauos.»
CIOns té .a (.; E. D . A.!
villa... Lamas y tamas escenas de inútilmente de esta decis1ón. El señor Lerroux, bajo el peso de las
D altra bau da, sup<>sem que la
su vida.
Catxa d'Est.alvl.l> quan fa un prèsEspeculó con las multitudes, lo acusaCJones que sobre el han retRc, cobra WlS lUteressos. ¿Qui hauJllJSillO que ha especulada con el caído, ha preferida no turbar las
rà de pagar a{Juests mteresbos? No
erar1o publloo; jugo con los h om- excelencias de una cómoda digesd•Jbtel.t p!\s que si els tuncwnaris
bres y sus sentllllentos, lo ausmo tión y de un ordenado recoglnuento
Heus ac1 unes paraules àe La Ll- del
«TANGO
J ura .s Mixtos es resignessin a
que con los mlliones. Hoy se hunde que le resguarde su prec1osa salud.
bertad amb les quals estem total- s¡gnar els rtits r eouts, quan llaguesDon Alejandro no ha llorado. Don
en un baldón de 1gnorrurua, y con
«I Adlós, muchachos,
ment d'acord.
&lo de salda¡ l'operació encara t'ls
compal\eros
el se hundiràn los sen tl.mJentos de Alej andro no se ha despedida de
«Lo ocurrido ayer en el Pa rlamen- c:;.rregarien al damunt els interessos
Diumenge passat, a la Sala Cap- No hem d'ésser un compartiment esla
vida
pública.
Don
Alejandro
se
de ml vida l. .. »
muchas gent.es que, b onrada y Slilto fué una huida cobarde. Los fuceramente, elevar an en su inten or ba !do a dormir. La confUSlón y gitives no podian justificar su in- d'aquesta. No seria d'estranyar que ~ir. donà ]a seva anunciada confe- tant del mo•lment obrer. Estudia !ecs
<De «La Publicitat»)
un cuito de fe ciega en este hom- la per plejidad de esta conducta ba comprensible huida ante el eneffil- fos aixi quan als vocals obrers, en rt>I!cia el secretari general del Front causes d aquest allunyament El mopagar-los les seves despeses se'ls na Uu!c de Trebal!adors Mercantils viment social sorgeix a
llegada al Ilmite de asombrar a los go. La calle
bre.
Catalw1ya
les espera, y sabrà en- teL un descompte del SIS PER Jordi Arquer.
' primer que a Espanya. L'mdustnaExtinguirse, morir como lo h ace propios r adtcales, y el pasmo se re- juiclarlos. Del est1gma de antipaCENT.
.
1
El local estava ple de dependents lltzac!ó n 'és la causa. Fa històna.
el señor Lel'roux debe ser triste y flejaba en el señor Guerra del Ria, triotisme no podràn librarse n unca.
Que és molt POSSible que abans de desitjosos de conèixer les Bases de de la vida mercantil
lamentable. Compren demos su emo- a qulen suponemos curt!do en las El pueblo, que ayer Vlbraba en el òOI!t
a Barcelona.
mesos no estigui encara resolta treball que volen imposar autoritats
ción al llorar sobre s u prop¡a turo- genialidades del caudillo.»
No sols s 'ha de JJwtar per les rel·
casino, en el café, en ei hogar, es- i la. solució oeJ pagament de les men- !1 patrons.
ba., pera no la compartimos.
peraba la acción viva, honrada y sualitats als fuuc lonaris dels Jurats 1 A l'escenari, Ultra les representa· vindicaCJons matenals. Cal donar a l
i Que la t!erra le sea leve, don
sincera de sus representantes. Y la Mixtos, bo demostrarà el que anem cians de totes les entitats que !n- proletariat mercantil una conscié.J·
Alejandro!»
respuesta fué una ses.ión ant!pa- a dir. Escat.!m primer l'origen del tegren el F. U. T. M., bi havia re- cia de classe. Nn refiar-se dels Trlque, segans El S!glo Futura, ha tr!ót!ca.
confl!cte.
1 presentacions de la F. E. T., Asso- bur.als d'arbitratg.J. La finalitat •11·
d'ésser d'unc. manera definitiva per
Por nuestra parte, cada dia n os
Q uan el gestor Torrents va dir ta I ciació d'Empleats 1 Tècnics de Ter- tillla destruir la burgesia. Hem de
a Lerrcn.tX. Amb la retirada, però, sentimos màs orgullosos de n uestro pocs dies que ja h av1a pogut acan- rassa. 1 també el Sindicat d'Em- ter que ts concentn el persoJ•al ~n
creiem que no n'hi ha prou.
r epublicanisme de ¡zqwerdas inde- seguir que es paguessin les dues 1 pleats 1 Tècnics de Sabadell, ASbo- «rans establiments. Despres analJtza
«Esperàbamos pacientemente a que pendiente. El pueblo nos encon trarà . mensual!.•ats, va a.fegir amb tota la elació General d'Empleats d'Asseg!l- punt per ¡;~unt el que són les bases
.!:! corresporn;al àe La Publicitat salleran los reunides bajo la pre- s!empre a su lado en todas partes. tranqu!llltat que Sl els seus anteces- rances, Federació Local de Sindi- de treball confeccionades per Ja pr~
«OCASO
sidéncia dels J. M. amb ta coll.abos'h aguessin ocupat d aqu"sta cats d'lndlistna., etc.
comenta aiJ:í l'herc.tca f I) actitud s.idencJa de don Alejandro Lerroux, Nos unen a él los ideales democrà- sol
ració patronal, 1 les compara amb
DON AU:.- ¿por donde cae San·
del coHaboraàor de Gil Reble&:
jefe del llamado partida histórico t!cos y liberales, 4 ue nos agrupan qilestió, a ra els funcionaris no es
Obri l'acte Josep Mart1, president les que actualment regeixen. Aqueta Elenah
t:-obarien tal com estan. Recordem,
en
tomo
a
la
República
del
14
de
del Consell Directiu del F. U. T. M.,
«Una de les intervencions espera- ra:~· gran familia està su!riendo
<De «El Diluvio»>
abril; pera en m à.s amplio y nuevo però que el gestor Torrents hav1a 1 seguidament Jordi Arquer comença lles representen una gran dismtnudes amb més viva ansietat era la el azote de la adversidad, y ya es sentida revolucionario.Jt
ció en tots els aspectes.
1dil. abans que la bestreta seria per
del senyor Alexandre Lerroux, però sab!do que las desgracias nunca vieAcabà dient que no s'ba de tenir
a esperar que les nònimes es poses- la seva conferència. Es Impossible t-euna vegada més el cap del partit
las
prodwr
un extr&-te d'aquesta. Fèu un esperit conformista; s'ha de tresm d'acord amb les disposicions vindical ha defraudat l'expectació. nen so . Setenta Y dos años cuengents. Qui les b! ha de posar? Si història dels fets que han portat i'a- ballar per a canviar la s1tuactó. ParAh!r anunciaava solemnement que ta el jefe, Y ¿qu!én Je diria que a
t'i gestor Torrents fos conseller de nuHació dels «laudes». Explicà. et pro- leu-ne al treball, en la farmlia, &.1
parlaria 1 que diria coses sensacJo- tal edad !ba a pasar los dias màs
Ja Generalitat amb plenitud d'atri- cés dels moviments. Va comentar carrer, amb tothom. Cal mobilitzaramargos de s u vida?
nais; ahir a la tarda no er a tan
1Pero as! es el destino! Tener en
se, cal ter aixecar tot Barcelona.
bucions, '-• sentint la digmtat del els acords de l'Assemblea passada.
categòric en les seves afirmacions
., heus act une& aJ.tres, àe Pol!- cà ·ec, exig!s aquesta plenitud d'atriParla dels treballadors mercantils
Jordi Arquer, el qual fou ovacio' sus brazos a la nieta soñada, la sus.
i a la nit s'ha lligat els estrenyatica, amb les quals ens passa el bucions, el traspàs fet pel Govern en relació amb el moviment obrer. nat diverses vegades pels dependents,
caps, i s'ha ficat al llit tranquilla- pirada, Y h asta la llorada, Y verse
mateix:
El
nostre
o
de
esforç
Madrid
culmina
seria
-diude
les
noquantitats
escoltà, en acabar, una llarguissima
asf. Horribles caprichos de la suarment. El seu cas és extraordinari. te. Se h abrà. convencido el jefe que
«No es el tiempo el que les duele I s Jobals necessàries per a atendre les més en els moments de conflictes. ovació.
Quan els periodistes li pregunta- en el mundo no bay felic!dad com- perder en esclarecimientos, sino el
ren, en suspendre's la sessió, si tor- pleta.»
falso prestigio con que se adomanar!a a la nocturna, el cap radical
ban. El asunto Tayà, como antes
ha dit que no bo sabia i que anava
el «affaire» del eStraperlo», son «LA SESION DE AYER
a consultar-ho amb el plat; la seva
Y la Ceda no lo ignora.-, muestras
lmpreslonante a specto que ofreofa determinació d'anar-se'n al llit aviat,
sin valor de los procedimientos con
,
•
•
tl salón de seslones, engalanado con
però,
ja
estava
presa,
i
el
senyor
Ho
diu
El
Liberal
i
tothom
hi
que se ba administrada la Repú
tl ¡uardarropa radlcal-cedista.ll
Melquiades Alvarez, que ja la coestà d'acorà:
blica duran~e el segundo bienio. EÏ
•
•
<De «La Libertad»)
neooa, la comentà amb el senyor
«Lo de las denunclas de Strauss que se exhiban en este memento, 1
Ahir estigué de visita a algunes
Hidalgo, el notari que anà a Rús- y de Nombela no son sina peque- a.nte las elecciones próximas exasdependències de la Casa de la Ciutat,
sia. Aquest dlgué que la falta del ños eplsod!os de cuanto se dió y penecraesialdad.vaticanismo, impunlsta por I
cap del partit rndical tindria con- s!gue dàndose de picaresca y pinel diputat socialista senyor Antoni
seqüències grell6 en el si del dit toresco en la vida polit!ca española.
Pera ¿qUién puede detener ya la
Septier, president de la Federació
Empleats Municipals Espanyols. En
partit.
I Con una crisis y unas sanciones seguirà
de hlgienización? ¿Quién conEls diputats r adicals, en compro- 1 en esta s.ituación pollt!ca y en o~ obra
impedir que, por encuna
la visita era acompanyat per direcvar a la rut que el sensor Lerroux cualqUiera, podria i r curàndose el de falles exculpatorios y de campotius de l'Associació Instructiva d'Ono havia assistit a la Cambrn, es- nuevo régimen de las lacras del v!e- nendas partidistas, queden mhab!brers i Empleats Municipals de Bar.
taven consternats. El senyor Arra- Jo. Pero es que esos escàndalos son litados politicamente todos los nú'l'al com ha.viem anunciat, al Cen- prenguessin estat públic nl que s'e- celona.
zola i el senyor Guerra del Rio los de menos 1mportancia, aun no cleos responsables de esta lamenta- re Republicà d'Esquerra, de Vall- x1gis cap mena de responsabllitats.
anaren al domicili del senyor Ler- siendo deleznable la que tienen, en ble etapa de Gobierno neorrepubli- carca,, amb una concurrència que Quan, l'any 1923, el f-ariament t:S
roux di.sposats a dur-lo al Congrés, estas circunstanc!as.
cana?»
<Jmplena.va. la sala de gom a gom, d.sposava a aclarir l'a!eJ· d 'Annual,
1
encara que fos a la força, però la e !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! VIl. parlar el voca.. per Catalunya al e>S va provocfl.l una dictadura per o.
SECCIO P E RMANENT
parella (parella de radicals) se 1
rr!bunal le Garanties, senyor Sbert. lffipedir-no. En caav1, el regun reD'ORGANITZACIO I TRE-n'ha ~agut de tornar sense el. cap
Despres d'unes paraules de pre- o·tullca ·es exigeix 1 1es ta púbuBALL DEL CADCI
•Loa GASES DE LA SECUNDA radical. El senyor Lerroux feia al
sentac1ó remarcant la tasca constam qL'es, perquè controla. la vida pubilo LA
Parlament i al seu partit un superb
l encertada del conierenclant, tant <.a dei pals. Cal que el pobie sàpiga
Se'ns prega la publicació de la
~ en 1les seves actiVItats polit1ques com ehlgll no .,ols les idees, sinó •n~bé
nota següent:
-i Vàmonos, ch lco·, vàmonos que 1 «corte de mangas».Jt
1
...,....
tm es culturals, que feu el president It-s condu.:tts.
«La majoria de components de la
..t o no hay qulen lo a guante-I»
Te tt

o n

'l ~ 1 'l 'l

Liquidació total

Solucions cedistes

El gestor de Treball,
l'I. C. A. F. i el personal
dels Jurats Mixtos

I

Cal evitar

I

Mon

l

1

Una fugida
vergonyosa

Jordi Arquer parla
als treballadors mercantils

I

L'hora de la retirada

Val més anar-se'n al

I

llit

Cal una bona
escombrada

l·
E

L

I

El moment polític

N0 enganyen
ningú

I

Conferencia d'A M Sbert al
eentre Republ.ICa' d'Esquer·
ra de Vallcarca

lC Ro Mo

DIPUTAT SOCIALISTA QUE
VISITA ELS EMPlEATS
MUNICIPALS

NOTICIARI

FA B R I C A D E R EL L O T G E S

(De

«El Diluvio»)

Por? Inconsciència?
• ?•
e·lniSme

l<ambla Ca na lere s , núm

IIQTES POLITIQUES

HOTEL DE VENDES,
~E LAt,

8

s.

A.

Presenta la méa extensa eoUecci6 de

CAPELLS DE S~NYORA
Al ta qua litat i tant&ll& a p reua de
v eritable ocasió.

No d eixeu de visitar
aquesta nova secció

•

¡

rtcordar l'adverument de la pr•""'u•a
~
RepubiJca, per Wla votactó parlamentàna • el seu entonsament, graCif:S a l'abm d 'eiXamplament de 1es
. bloS(:S de l'opiDló repubucaua, pa trocmada
per Castelar 1 que va prouu~r
la preponderancia
monarqu1ca 1 teu
possible que els monàrquiCS 5 a prolltessin e lli bona 1e 1 dels de::.euctrt::. dels reput>llca.ns, dividits per
JISCUSSI0'1S inoportunes.

.....

3.

(xamfrà Tallers

El cor ....sponsal d'El Djluvio a li!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
Madrid diu qu~ Lerrou no ha par- •
lat, no s'ha cte¡ern;at. N o poden de..
l'll
Pa!s Valencia»
es complau. a .posar
manar-se coses ¡mpossibles, home!

Esperabamos mucho, y h e aqui
que a la b or a de escrlblr estas lineas, avanzada la. noche prende en
nosotros el desencanto. Se explica.
De este debate se esperaba la eficacla aleccionadora de su resUltada.
Permltia otn esperanza la capaci«ANSIOSOS
dad iepuradora que en si lleva el
-lo que nos convtene es caer en regimen de una democracla repullllnoa de una Comlsíón parlamen- bllcana. Tnsteza enorme ha produtaria.,.»
Cido que ella haya naufragada.
<De «Politicu)
Es una noche triste para la Re-

e

:~!Y:m~as:~ci~~~~:e~~~ra~~

l

a coneixement de llurs aro1cs 1 simNOU CO NSELL DIRECT IU pat!tzants, que ha traslladat el local
DE L'AT ENEU REPUB LI· SOCial, de ~ Batxada de Santa EuCA DE GRAC IA
làha, 3, prmc!pal, al carrer d'Assahonadors 31 on continuen lnstall.
En la. darrera assemblea general d
'
'
fi .
aceleorada per l'Ateneu Republlcà de
es 1. ~ seves 0 emes 1 e1 domic!l¡
Gràcia fou elegit el nou Con.seU dt- psrovJSllonal del Comité pro Lluïs de
rectiu, el qual quedà constituit de la
Jrva ·
següent manera:
TELEGRAMA DEL SE NYOR
President, J . Alcrudo.
ALBA AL PARTI T FE DE·
Vice-president, J. Patllé.
RAL IBER IC
Secret.ari, Ramon Vallvé.
El P it F d al
artd
ed er
Ibér1c ha rebu~
VI ee-secretar•., J . Hereter.
d el i'res1
1
·
J . v·
var Aleau:er,
JScarrues.
b
telent e Congre:; sen
".J
COmptador, J. Torner.
a ~
egrama Ien contestacJO al
Cultura, v. Sànchez 1 R. TraUera. ~u~ P~at. enVIa[ e alConse!l Nac10nal
1 en e qu protesta de les
SocJal, F. Barceló 1 F. Ardiaca. 1 e
Propaganda, D. Escofet 1 A. Mart!. mdignes paraUles pronunciades per
Esbarjo, V. Manscot i M. Torras. ' 1.f~aezt.u a 1~_sessJò ódel P8:>Sat dijous
0 ensJVes a ... mero r1a de Pi 1 MarCafè, J. ! vern.

I

I Despres

teu un resum dels ante.;eaenc.s 1 de la proctamac1o de la
segona RepUbiJca. AYUI., la Kepubli~a. tambe na et.;amplat 1a seva oa"a
"""'
l esta. governada per un estat ma;ot tormat a !escola monarquu.:a.
utrroux "'l. xet de t a.stelar de ta se60na .H.epuollca. Però Castelar era
.u. b orne r·onest 1 e::.tava voltat de
¡>crsones ¡gua.unenL bonestes. :::;ena
ma ¡¡reu "'qW\U<.;8.CIO atnbull al re!W els pee&~.,<, deis bo..aes; ans al
.A.>fltrarJ.
que succeetx es que te:;
,:urrupciO"JS dei:' polmc:. de la moúi>JqUJ.a <Jr..n crowques 1 a tes camL)res del J,.l6.1au r elal arrl.baven togall.
.
.
tt1> les lDUDOralltats, que eren .;onMITI N D'AFIR MACIO RE·
El refent teleglama diu:
su•tldes v comparttde" segons el cas
P UB LICANA DEL 14 D'A•
«President Congres Diputats al •t:• l • 1a 1 nc es va COUSenLll q:.Je
BRIL
President 1 Secret.ari del Partit Fe-¡
El pròxlll dissabte, dia l4, a les deral Ibèric. - Les indiscretes padeu de la nit, amb mot1u de ram- raules a què ~ refereix~ var en és- , Partit Federal Ibèric per enquadrar
versar! de l'afusellament dels cap 1. ser oportunament corr<J.,Jdes per la t.ots els seus postulats amb els postans Fermi Galan i Angel Garcia presidència i es féu el degut honor tulats que sustenta el programa feHernandez, tindrà lloc al Centre U· a la mem òria de l'insl¡ne Pi i Mar.- d.eral. No obstant 1 amb arxò Unió
all
'
nio Republicana Democratlca Fede- g .li
:::;octal NaciOnal contmuarà desenrotral, Gravina, 1, un grandiO:; rmtmg
llant en el seu ordre in tenor, com
en el qual prendran part destacats
UNIO SO CIAL NA CION AL un rutre partit polltlc q\lillsevol.
oradors de tots els partJLS d'esquerS'AO HE:l EIX A LA POLl·
Dmt.re de pocs dies començaran
ra, els quals mantenen en peu resT ICA DEL fc AkT IT FE DE· ¡....., campanyes pels prmcipals pobles
sència lalC8 de la ConstJtUClO de '
RAL IB ER e
de Cat.alunya.
l'Estat,
~ La Unió SOCial NaclOJlal, partit
El ~:retar!at general lla quedat
CANVI DE DOMI CILI polltlc recentment fundat, lla pres IIlStalla.t al carrer Reig Bonet, 10,
La cSOC1etat Ca talana d'Amlca del 1 ¡·acord d'adbenr-se pollt1cament &I ¡ baiXos, telèfon 78388.

I

En lael tercera part de la contermcJa,
senyor Sbert tractà de la
ctforma de la. Const1tuc1ó, que no
e::. altra cusa que una bandera electoral que van utilitzar les dretes
pt>r a enganyar la seva clientela.
Acaba t:l senyor Sbert la seva in...
.....
..,. essan,..;;.,illlo.
con1erencJa remarcant els prmcipals errors de les
CorustJtUellts , oeis Governs d 'aquell
periode, per a arribar fmalment a
la conclusió que Ja tercera RepuUHca vmdna tant me.s avtat com
lllts s'allunyes .la segona dels seus
t t
¡.o::. u.la s esstmcJaiS, peJ·o aquesta ter,l'ra Republlca ser& - va dir el seu;¡or bb<:rt - encara mes ingrcJ.ta per
a les dretes, perque cada OJ.a el po::>lt' I les ctrclllllStancJes econòrmques
dt! 1a VIda es lau mes mcompatlbles
aa·b els 1 eguns que senetxen o•¡gop_
' na...
Cl.Jes J mt¿reSSOb particulars. La
._1c,. vol un l!.stat per sobre de tots
a 4 ue:;ts lULeres:;os, al serve1 de la
J.U.ttc1a souru.

Si no ·OS pels qui esperen a les
p;e::,ons 1 a 1exut, us dlr1a - digué
" 1 ::.t:nyur ::lbert - que a llarg termtm Ja JUst.c:ia s'illlpo.:;ara ~ tenna
1 mes segtU"a. Pero l'espera es prou
UICOrnoda
al camp I a la CIUtat
po.gt:so:; 1 Obrer~> menestrals 1 em:
p.cats saben Jn p~r triSta exper1enCla a qu~ ~reu els costa haver
twgut al dav!WL per a votar tanl 't..~ candJ1atures ami. mes noms que
tc.ees I pos:;lbLllt.lts, en les eleccions
dt:' 193a val doncs
da
·
.
• un
rrer tlEI11 ,
r., per 1 res<.at.ar .la segona R.epuuhca.
dt::.iJrt4 !estorç, encara,
.it. ,nu t.or llU',- deixar-Ja perdre.
tJ sen:r .1r ::sbert fot• xardorusamcnt
~J'aUdlt en acabar el seu brillant
par!ament molr teucltat pel publlc
-.t.e empl ·nava et l.eutre Republlca
-:J E.squerra de Val!carca.

I

~~:

!itu:st:ls s::;~t:~ ~~
bo
na part dels elements que tormaven el Cormté que admirustra els
subsidis de la Cal.X& contra l'Atur
Forçós i els representants d'alguns
gremis dels que formaven l'orgawtzacló .soclet.àna de la vella entitat
catalana,
han presentat la dimiSSIÓ

~~~o~:~c~:b c:~re;oc~~.n~ es=
tica 1 l'orientació que un dels sectors
dirigents de J'avw «Cadci» vol donar
a les limitades actiVitats socials que
J'autontat competent ha permès de
posar en marxa».
SINDICAT OBRER DE LA
L'liDUS'IRlA Ali:;TAL-LU&-

GICA DE BARCELONA
Es posa a conebcement de tots els
atiliats del Sindicat i eLs alt.res treballadors metallúrg!cs, que la Secretaria d·aquest Sindicat (carrer
Portaferrissa, 18, entresol> està oberta tots els dies feiners de dos quarts
de set a dos quarts de nou del vespre per als efectes de cotltzacló 1
informacions sindicals.
SINDICATS D'OBRERS METAL-LURGICS (U. o. T.)
Aquest Sindicat ens diu:
ck:J. no.;tre Sinw •
t
t
dom.Jc!Lat. al
~ ua 1men
de Malta 113 carhrerd e ant Joan
..,
• a e posar en guàrdia els obrers de la Metallurg~a. contra les coacc1ons a que es lliuren elements terbols de la VIda SOCial ue
ara predomma, I els prega que reb~tgm t.ota mena de coacclO 1 que down
a les coses que passen la Meessàrla
divlligaCJó, unic autjà que PDt contrarrestar 1a. feJna perruCJasa de tota
mena d'elements estranys.»

ca¡;

I

e

)
wIJ

¡;:,
~~
~

~t

doptar aquesta resolució, puix que

~ que
eils haur1en perdonat àdhuc tendes
encara estan obertes. Si ens do-

SASTRERIA

neu signaturi!S, ncsa:tres po.rtarem

1l'acllSatió endavant per igual. Què

1

per separats els seus diferents a"
tats.
..~r.
Es posa a votació "! primer a
tat rtlatiu .. rec•Jt.elxement de ~·
norabllitat dels s~nyors NombeJa u.
castro .l s'aprova P~.r un.aJl4nlt l
amb una abstenció
ar.
Després es vot. el segon ext
e; el dictamen en el qual Cambra r~ill
clara haver vis: amb disgust e.
el presldt 1t de1 Consell no destt~e
el sots-secret ar! Moreno Calvo Qu ts
c!a aprov~<t pe1 76 vots contra 2a e.
Per últun es vot:.. el tercer ap~
tat del dt.:tamen, el qual diu q r.
1a CamtJr.1 declara considerar ue
<.I senyor Nombela 1 Castro han Que
es.•., de lleugeresa en considerar : ·
e: Tnbunc:.t na obrat Per PI'CSSiooi
• Voten en contra solament 7 dtpu
tats i ho fan a favor del dic~
men 105.
El senyor Fernàndez i Castillej
pronuncia unes paraules per tal d'os
pre.s sar la seva protesta, estrany~
1 diSgust ¡.~e. resultat d'aquesta
1
1 tacic, que considera illògtca en
I de les votacions obtln~udes.
a
Acabada la dlscussio s'aixeca I&
sessió a les 6'55 del mati.

\importa la Republica sl esta. de3honl rada? Per a un pals ,la mora: !tat soTot. 1 haver donat, en b nostra edt· critura Je diferent màqutna. s'ha pogut prc,uunc!ar ac1. Quan el st- g~~li~~ ;~s~;.¡ que cal salvar la Hecló quart.a la resse:1ya sencera dl pesaL. "f-re.tn vtsta 01:1 mteresadv». uyor Roy? VUlnn •vr. recordJ.va ce-:-El senyor u~'coECHEA rectifica
la sessió del dissabte (fou el nosLre Atxò es nult gre1., perque en els doo ta par& de la StLaciO de Bloc g.>J.
d u·
diart l'úmc que la dona, que acaua folls a¡xueix un ofict del senyor Gó- vernamentnl 1 aHudia les retaCIOIIS tul0 1 ~'sq~~n~\osenJ!Or s~~~~~~x Ca~~r¿
prop de les 7 del m ~tf del diume'l- tlle'· f'ln:m, advO<;at del stnyor Ia- ~aLr<.! Gil Robi~ 1 r.en011X, aq;.¡est
'be.
narLs
. el
t bl
! eledes Confecc~ons
[le, en publique.n avut el tina!, p¿r ya en e1 quat dona la seva cc.nfor- en una lnteut.pcio na att: u ..,n:;
Nom •a 1 mar.tmgue
ven a . e
a. tnformació dels nostres estimats mttat a ,;:¡ resolució, on aquesta es- trobem unit.>». Això Sl que ès pou-• rebel que er'l. el se¡,,.a Moreno Clllectors de les comurqu~ i molts dl hl>rradura aparetxia.
tic
d al>ast 1 d'una protundlttt 1 vo. Enten que el '>e.1y01 Lerroux es
ptr
,
'
'
.
• 1culpable en tres aspecte:;.
tmer.
la capital BIS qanls no es pogué do_I .:r !1, una a1t1a irregu.aritat que cons_tderabJe. Em dol q,u no stg_u 1 al Fn 1sedat de docuL.en. publlc,Pr pen
11nar un servei tnformatlu Integre.
é~ .a de la nota po~ada pel senyor ba':lc blau ~~ senyvr Gtl Rebles ¡)"' 1da en el urttrle 307 del Godl Pen.1l.
Lerroux dient qu~ aqu~::.t pa.ssé.s a m- I a saber Sl tambe el~ tiela «1 e~s tri)- Segon: prevancacw pel neghgen.:M
r~rme dd Cons~-1 . de mnu,tre.:;. En bem ~mts», Perqt ·· te una ~tlorn~e o abandonament. J. tercer. deoooe1'
1 expedtent es diStmgei.Xen tres épo- gra.v~..at dtr . que
estan umts dus dlènc.a al Consell d.! mtnlstres.
MORENO CALVO HA PRES- q .."-': .a !)dú•<:ra ua e.•:s.at ll.J.Ol.ment I P.an1ts polltlt;, e¡, el.mo~en.~ en que 1 El senyor G.lL .H.UBLt:ti: Jo vaig I
TAT UN GRAN SERVEI A c .... aua pe. !.enyor Perez Mactn. : sacu~;a el senyor t;e.rou. d~na llll- dir que no hav a tingut temps d'esLA PAl RIA
gal en la segona qüe acat:a el dia t.a pel ...a qual s extgetxen respon- tudJar-lo 1 que 1¡;1 el senyor Royo ViEs rebutjat el vot particular <iel ¡·u ue J .0., ua.a de la r~novactó del !tabll·~ts.
.
.
. llanova el trobava comorme, jo
senyor Recasens !3ttges.
supo.sat acuru del Consell de mm~.:;- l Inte. venen Pnmo d" Rt vera 1 Ma.l tamlle Això no constitueix un acor..t,
t:l. senyor PEREZ. "iADRIGAL tn- tre.>, ha estat h.lbilLtent escamoteja- ra molt oreu~lel't 1 desprcs parla encara que e1 senyor Letroux pogue
terve. OlU que el senyor Recasens da per eu 1 v.retisament en aquesta el senyor Ba,cla. P RLA BARCIA creure-ho a1x1. ~uan un expeotent
òttges ha faltat a la veritat. Sl no , època es quan les Lrregularitats son 1
.
~'~
s'aprova en princtpi en l'ora.re adfos catectràtt...: de Dret, hauria rat- ¡,."" m•.,..oJ ..ant.s.
1 El sen~or BAR<.,1.
nLerve.
miruSLl'aLJu Iins que es tormalltza I
tat a la vent?t. sense saber-ho. però
Explica detalladament la trtl.mlta·
Prega ! . la Cam~ra qu:¡ esoolti_Jes l'acord, no' es pot dir que ex1sLe1x. j
essent catedrattc ha taltat tot i sa· cio de 1 expedient en diversos cen- se~es pn.au,tcs, agtadin o comrn111~1. Després ael que he relatat vmgueLO:Il. la. verlte.t.
tres o.tictals que es féu amb tota pL
que 1 anima el recte propòsit ren els rumors 1 es qmm vatg vist· 1
Preguem les empreses
L'actuac1o ael senyor Moreno Cal- raptdesa.
d·· la jus;.i~la. Dels discursos pro- ta.r el senyor Lerroux per a dlr-11
que ens enviin propa.
vo es pertectament legal i jo dtc que
\Prestdeix el senyor Jlnlénez Fer- .. 1 c.ats ~;en dedueixen les mons- que volia no solament l'expecttent
ha. prestat un gran servet a la pà- nànaezJ.
tnosttr.ts que Iu na dlutre d'aqu_e~t ae liquiaàclO, smo tot. ¿Com ès que
ganda
que vulgutn es.
tria
,
a ~ump~e. rerò, sen¡ors monarquies, el sc ...yor tianaa ens pot mculpar
Tramtta~ 1expedient.. el senyor la JUSLtCJ,• s na ue Jer per complet i ae responsabilitat?
criure-la
en català
PARLA GOICOECHEA Lerrow.. s aprt:ssa 11 Signar una or- e~ ec I O•lraGarnent que hi ha¡;ué a1-'reguntw. a .o~s .!ls que han goverEl f'RESIOt;JI¡ 1 anuncl.a que ~s are mJntS~<!lHil 1 ~l passa a . mtor- C• rd del <.,unsell de mmlsLrcs, no so- nat. en la. Repub~.ca o abans si t.e
va "' dtsc:.1tir un altre vot parti<.::t- me del Consell d ~tat. ArnlJIU'em laruent per als etec.es admmistra- nen la seg;.¡r~;;¡.at que en e1s expe1111111"'· ._., ' 1 t&;Jt.JltUL ttl'~ encara que no ht ha forma. ml- · e " q
tnr dels senyors Toledo 1 FuE>ntes a,
' • 1 no .hi hague u
Ja <.;onsel.J
portava ue
1a. st¡¡natr..ra del sots-se. té
J
Ul n..., ue apru<a.e
~lla.
cretan de ta Preste1enc1a. ¿Qum I'..l.> n~ 1· 0 cre~ que 1 acoro ext::.•l re¡¡-t:1an.ats admlc.tst~atlvas, encara
• t:l ~hyor GOIWEUf-I..El> parla oe acoro del l-ollsell ae mmiStres·t Jo ~-u I o.. 1rc poht.L en 1 orare moral. stu-.e vo1tr-hu. !!.n el meu depunal'esmentat vot. de; qual dtu que PS crec 1 m·atLrJno en aquesta cre~nÇtt l!.n un uels quader,:s de 1expedient ment en puc asse _,yala tres o qu tper la vostra salut compreu
el portic d'una ar.w.a.d• contra I tx· I aes!)reb d lld vtr escoltat ei senyor h ha es;ampnt 1 acord del Consell tre, en es comete•e .. sense voler 1r
prP.sldent del Ca...se•· d.~ MmiStres. I Hermlda que 110 01 ha¡¡ue acoro u(' ~e mmts.res, celebrat ~I ala. lu, re- reguia.ritacs 1'impvrtàncla a~n_b ¡>erels aliments garantits de la
sem•or Alexa.tdre Lerroux. Amb t.ot. i et m de aret. tit:lltaaa aquesLa pre- vocatott rte 1 nccrd pre, ei dta 11.
JU<.llCl per als w.eressos de ¡ EstaL.
l'abstnria del sen¡o Lerroux, enca-1 mt.SSa 1 na~e1 st¡nat el senyor Ler·
U senyor Lül,lA: No es revocavn altrè muLJu de cutpablliL!lt a
ra que s.gm mvoluntana, el coliuca roux el aocL.men•, maJca C;a¡·amem to~ senyor BA"'ClA. Ht ha un q?è _la v~stra senyo:·!;> es reterel)(
El PRESlD~dT DE. LA CAMBRA
A favor han votat els monàrquics,
en Utaa situació d vJolencla. La '/\)- Ja seva respousabtHtat. Ara be. es"a· 1
I
"': .....
.
t~. I e".Je<.ilent qu., el Govern hav.a amwcia que la votació sera per lJo.. republicans d esquerra. I conservatacló del vot parttcul'IJ dels seny.,rs ¿~uan es 81gna l'ordre? Jo no put
y
I ms ~ mumem en que es posa dmcwure.
d
t
ls
t del
Toledo I Fuente~; Pila es fara. com a creure que es signes el dta 13 de J.r. Signatura. al ca.xett L'acOld d•l
L'experuent q..te jo Vl\lg propos,u •OS.
~
B~rs I en con ra e
e1emen s
\entra Con.eu de
cons.,quèncta del qu" dtgut el ,e. juliol, p~;rque aquest ata, a les nou con,sell .d.el dta 16 apureu: signat per no es dtngla solament contra Ja.:El senyor OLEDO es mostra conoc.
'
Oent 1 <\raió)
n~or Lerroux, 1 per això opma que del maLl, ce.eblaren una come1·e11- ~-S. ¿Ccn1 sexpll•a la suspeLlSIÓ ae tuacló del senyor Moreno Calvo, smo forme tlmb ~questa teoria, p~rò d~·
ES CENSURA LERROUX
Salmerón, 222
en .:un.;c1enc1a ca. suspendre Ja s~s- cia. els senyors Ull Rebles 1 Lerroux. l acord an.enon J.u<!lstetxo en el fet per a ar:la.tLr les 1n egularttnts <iUe man que e~ votin per sepa1 at e.s
SIÓ per tal d escolta• ~ 1 senyor Ler-\
vull creure que aquesta ordre tou que Iu ha~ué aco•·d 1 no es just, ,e- pog-uessm ha ve. cumès t.ols els tuu-¡ ·asos dels senyors Lerroux i Moreno
\davant ·del
Madrid, 8 (6'4&, urgent). - Subsro;.¡x avu1, diumenge, Ja que el. cap 1 signada el ata 11 o be lmmeatata- ny.ors mo~arqu1cs no estendre 1:.. cionaris l'an 1 1928 <!n la questlO, 1 Calvo.
Mercat)
.
tanciats ja tots els vot.s particulars,
radkal no ha ass•sth; a. la sesslo ;.e meut aespres ae céJei.Jrur-su e1 ~., 011• respon.,ablhtnt pe. u.1 igual. L ordre no ,·acusal.-iò a 1 e>-. cots-secre.an .>èr·
Alimenta e~pectala per a deuc;a's
Ei r-REl:>LlJENT DE LA CAMBRA es passa a la vottlció del dictamen
la nit
..
1 sell dt:: mu11stre:; a e¡ué aHudei.Xo. Pe- que porta el sen¡or Moreno Calvo què no estaven disceuudes encara auw1clc'. qu~ la qrtmera votació sera de la ComiSSió, respecte al qual la
de l'apareu• dlrestJu, 1ntanaa, etc
Es clemana la suspensto de la ses- w atxo cous. 11;u~ 1 .. u.t dthrl.e de ta 1- es 1gua1 que 1.quella que passa per te« pcsstbles culpe~ en que hagl.lt'S 1 JUtJar la conuucta del senyor Ler- Cambra
ha de pr m..mc¡ar-se votaot
slo per tat qae pugut acudtr-hl el ...e- sedat en docume>. puliuc • preciSd- 1ac<.;ra. A¡xo c~gu~ les stves con~e- pog·..1L mcórrer, ni tampoc les d'al-l roux.
.
nyo: Lf'rrC'ux, cosa q.J.e no s·~ccepta. mtnt perque nu h, 11agUt: arord <.lèl <tUenctes e,n 1 OL'dre admmtstratut, tres persones coHclete'
mentr.!s1. anuncia als d1¡..utats que els que
Intervenen Pnmo d'! Rtvera • consell es pel que ht ha una respon- perque a I endemà el senyor Gil rl.o- tant .lv es pocila prendr cap mes votm amb I.Jola hlanca aproven a
Maura molt breument, després par- sabll•Lat. f'er un costa ht ha una bl.es VISità d senye~r Lerroull. per wl Cl.:ltei'!lllnació.
conducta del senyor Lerroux 1 t•J..s
la rl senyor Barcia.
ordre si¡nada 1 per l'altre un acord d aàvercLr-io dels remors i dema'ml sembla. bé Ud v. s. valgues ae la bola negra la. condemna
prt:s pt>l uuammttat eu el Consell nar-11 q11e es revoques l'acord.
extreure responsabilitats pt:r Lai
A dos q..tarts de sis de la mattn~
EL SENYOR TOLEDO FOR· del dla 16, en et q ... al per advertir-s.!
Estic convençuL q~e el Col!sell !'S· que es vagm escampant pertot .u- da comen;a la vut.'Lelo del vot parMULA GREUS ACUSACIONS anmmalltats es t•onv., ta IDStrucclo sem! a tes manuestar.ons del sennr r 1 u, puix que aixi sempre queda ticular del~ senyors F'Uentes Pila ·
El sen.ror TOLEDO defensa t:l d un expecller:t. I'ambé ht ha respon- Royo \lilhmc.va 1, ¡.el tant, la res- quelcvm. Amb gran dolor, amb el Tole~o, enJudtclad•Jr de Ja cond•l•.tA.
seLI vot, qde signa tambe et senyur sabt .. lnt }.IU u1 ~euyot· Mureno <.,alvo ponsabllltat ab.1sta tots. En aquest ctolor qud suposa haver de parlar 1.1e de . f'X·presldent del Consell 1 úe
Ft.r;ntes Plia. Tot Espanya 1 ei Par- per ctesob d11 ~t ,¡, al Consell de Ml- 1 sent1t es el nostre vot particular.
p.:rson:)s q•te han ¡overnat amb ml 'ex-sot.s-s~rretari de la Presidència.
Borsí del mati
lament -dm- é~ el que es preo- nis··n..;, 1 a mes ¡..¡erque es presentà I fa temps hi hague ac1 una mter- ·nateix, he de di. q te cretem 1.1ue
A les sts m_enys. deu mmut~ de la
Nor1, 39'90 i 40'25, Alacant, 34'10 1
C';pa 1'aiuest assumpte i vol saber Ja •a ..-om •.,f>IO l.,.~sttgadora amb ¡¡r¡ peHació del senyor Cano López so- el bloc , 10 es pot trencar per aquest matinada es a publlc el resu.tat de
:: \'40; I<'ord, 276'01'. 275'50, 279'00 i
sl és cert que el senyor Lerroux f'S doct.ment fi la butxaca, dtent: «He:.~- ¡ bre aquest assumpte i. el senyor G1l l"lotm per 1ue ma 1vlauaht..-.ant la res- la votac1ó recaiguda sobre la con:: :·'50; C.:olot.tal 38'75 1 38'65; Transculpable. Nosaltres sostenim que s!. vos .. ci 1 1rdre 1.umstenal signada. · Rebles digué aquell dta, despres de pt.nsabllitat. no cau sobre tot t.n dl;lcta del S~!JYOr Lerroux, el qual
18 00, 19 150 1 19'25; Explosius,
En l'examen de l'ex.pedient he t ro- pel sen~. ·t· 1 •r•oux» Hi ha o no ces- · rebutja~ com a tntolerable la lm- pt~rUt i suposem que el .Part1t Rad!- dona el seguent resultat : a favor
.
'ó versal,
uó'75; Aigües, 191'50 l 191'75, I
bat ctn<; ltregulari~ats greus que ponsablhtat?
pac¡encta del senyor Cano López, cal no voldrà. trencar el nucli que seu. boles blanque,s, 119. Boles ne.
.
.
Tramvies O, 28~0.·
ningu no ha denunc1at a ci: Desapari
No e::. pre,ent el senyor Lerroux, per a. no eswrba~ els. actes admuus- té E~panya per a obLenLr els 1m pul- gres, 60.
En general poc negoci en els deuC•CJ d un expecUent, desapancló d'un però al meu judici, no ès necess•1ri tratlus, c¡ue hauna d esperar. que es s·JE: r evoluclonar!F
Bor.sa de la tarda
I
S'han abstingut en la votació tots tt:~ de l't:.stai. Ht ha molt de paper
sobre que serv¡a de JUstiiicant a la qu.e hi st¡;ui. pe.què en la sess1ó depur~ssm é les i responsabll:t'ts . 1 I amics Je la dreta. Sense amagar ' els partls republicants d'esquerres.
Nord, 40':i.O, 40·20 i 40'05; Alacant,
en el rotllo 1 malgrat les· poques
r emissió 1 rebut d 'un document, tal· d'aquesta tarda h- pronunciat ~n que t espr s v ngucssm a
arla- res hem portat l'a1er ac1 per tal
En el moment de produir-se la vo- o¡:eracions fet.. amb els deutes In- :..4 30 1 34 !O; Explosius, 126'85, 127 00
s!f!cació en el foll 31 tornat de l'ex- I una sola trase el d!scur¡, mes elo- men ·
. ~ue l'examineu tot I en consciència f.ac1ó es trobava en un.. de les tri- terior 1 Extenor al • 'lo han estat • 12; ,s; F,rd. 2'1"'00 i 277'50; ~cnt
6
10
Pf;dient. En l'última lima 1 amb es- quent 1 tran.-cendental que bagues h/~~~;~r~e~uéd~l di juà
¿~ue n olgueu, ~ue cadascú voLi d'acord Llunes el senyor Prima de Rivera que ell> dos deutes més perJudicats, ja serrat, 2-t'35 ; Colonial, 38'35, 38'50 I
II!!!!!!!!!!!JIII'...._~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!WII!!!!!!I-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...-!! que deixà. d~éssera~¡; ~e 11~ a 1 ~ns 'illlb t.. seva consciència. Si l'afany ha donat un visc!.. el «straperlo». 1 q¡,,. l'Interior al 4 ~~ ha perdut uns 3ó'25; Transversa,, 18'75; Petrolets,
;..
n nr
.
Sl
e e- depurador de la. nostra pu.critud c'S
3 · 4 l'ontrr 1 l'Exterior al 4 % es 6 15, Tromvles P., 51 00; Hulleres,
1
p~esid~~t ?ou:óo:n°';ai:~ faqud:tu~!: ctmpartit ver tots, crec que Ja jo~BOLES NEGRES PER A ¡:ot dir que hl ha hagut sènes que 4Ci'OO; 1\igUes, 191'75, i Asland, 69'25.
ció d aquelles responsabilitats? Heu m<la !la estat alliçonadora. Als tnMOR ENO CALVO
ha.¡ perdut un enter 1 m1g. Els amorBorsa oficial
emparat els actes denunciats en el bunals de JUStlCia amb 1 assumpte
Madrid, 8 • (6 LtatO. _ La vo- ttttables,_ en gen~ral fluixos, p_erò
.e, 427'00 paritat ; Chade D.,
Parlament. Deia el senyor Gil Ro- pe1 • tal que aclale!X~ les responsabt- taciò etectuada contra el senyor e.~> t petttes d1ferenc1es amb ba1xa. t.> Cha
Chade E., 85'60, pe.bles que els actes del sots-secreLart lt.l ..s
j Moreno Calvo, ha donat el següent Le!t obhgacton:; mumctpals, amb ri~~t'bú,t; )a.·!tat;
Fillpines, 390'00, darrera pateuien també responsabilitat per al
EL PRESIDENT DE LA CAM- r esultat: 116 boles negres 1 48 de bc.strnt n~goc1 l solltcttades, han ri!.. ., 1 Petrolets, 6'15.
seu cap del Departament on pres- BRA: H1 ha diVersos senyors dlpu- ~ blanques.
CJ• tinu~t cotitzant-se amb fermesa
ta va els seus serveis 1 jo crec que tats que ti!!ll d~lnan( ter us de la
1 ~illo.ant canvis la majoria de .les
la responsabilitat in.d írecta es per a p~rau1a. Falten diverses votaciOns
A LES 6'25 DEl MATI, NO· euusslons cot¡tzndes. Lc& P~9vmclals
tot el Govern Hem de de1xar-~1os 1 JO em permeto demanar a Ja CarnVES VOTACIONS
1 TresorHia de 1a Gener'-htat;, sosd'eufemlsmes Perque aquests mo- bra si creu convenient. que després
Madrid, 8. Urgent. A les 6'25 del t!·~~~~~~m més nu ixes 1 també amb
Lliurea
36'15
86'25
ments són decisius per a.l Parla- de tretze hores de sesstó no h1 ha- mati _ va a procedir-se a la vota_ . t
lf'
. d ,
.
En aquestes tres paraules e1 bua l'èxit C1ef·
l'ranci$
ruscus.s10
•
men. ~ m ens 1cacw e.... negoc1, es
411 ;$o
~ls >
m. ent. ¿comPOn ·eu ¡ a respons.ablllta t g ne.:;
1 cio d'una
'
·
,
.
xent de PA~OS RAM OS.
esmena a un dels apartats varer co•itzar lea obligacions
ferroDòlnrs
7'33
'1'35
Marca
2'945
2'1!65
~:~~g;;s
m~~t::quf':s~
Jt~~~~~~~n~~
I
pr~~n~~JSJ~E
G~v~J'AJe. ~: ~~; ~el
dot ~artdcu1 ar de\ senyo~tit viane:;. Les tndustrials solament s~
QUALITAT, significa qua la1 no stres robes
Sulseos
238'50
238'75
0
r esponsablhtat polÍtica a tot el que tgual que es tracta d'un pro- a ja ~~~!cÏó de! adl~~m:~
la Co- . tlllgudes.
vesteixen i duren senae oncongir·se ni anu·
Bel¡¡ uca
124 Ou
U4 50
Govern, es donara el cas que els b.t:ma que afecta la conscJêncta missió
.l''h.ll'l08
41!B
s·oo
•••
gar-se, perquè són de bona llana i moU ben
Escuts
32'60
33'00
nostres vots aniran jw1ts amb els dels dipu~ts no assenyat~ el Go- ¡ Es constdera segura l'aprovació
teixides,
L-o1
,•ra¡¡a
d
U
llU
dU
110
1
vostres.
. vern un cnten a la majona perquè del dictamen de la comissió
alEn el ~tor de fi de mes, l'expecCor. sueoues
1'86
1'88
QUANTITAT, ço que permet ab nostr.. clienta
Nosa;tres h'aurlem volgut que el • en a9.uests assumptes. de moralitat menys en el seu esperit.
'
teció general, en saber-se la cr~l
Cor.
norueRues
1'81
...
·.
1'83
vestir sempre a gust elegint la roba per al ~oeu
partit radical no haguél emprès no hl pot h.aver pollttca. Per tant,
r•.a fet q~1~ el negocl fos nul .o gat-¡
Cor. daneses
1'61
1'63
vestit o abric d'entre milers de peces.
aquest carni 1 1.... diehl en uns mo- 1 deixem en lllbertat absoluta els d1VOTEN CONTRA LA REPO· n-b• nul, l les diferenctes d mtlma
Extra·ofíoial
Llre&
.59'30
ment.s
que
encara.
tenim
ferides
oberputats
que
mtegren
eJ..s
pa,rtits
del
SICI..J
DELS
SE
HYOHS
Ul'por~nc•a
com
es
pot
veure
a
conECONOMIA, representa per a el públic un
este11dre aquesta responsa- Bloc per . tal. que votm d acord a
NOM BELA • CAS1' RO, 110 t~o.uac!o per les cot1tzac10ns.
tes· ·•o'eu
gran avantatge, ja que pot atendre a ahres ne· ·
.
.
I llur conscleuCJa.
cessitas amb el aue estalvia cada temporada
bllltat ser.. . J monarqwcs? Stno ho I El senyor GUERRA DEL RIO asDIPUTATS, I A fA'vOR, 4'1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - féu alxi jo crec que esteu eqwvocat; segura que . els radicals cr euen en
Madrid, 8. Wrgent. 6 matinada.) en el vestir.
o que hl ha una altra tàctica. Sl no Ja mnocencta del senyor Lerroux. 1 En aquest moment ha acabat Ja vo3 qualitats a 3 preus únics: 60, 75 i 90 Ptes. el
vo: u estendre aquesta responsabili- assegura que les paraules del se- tncló del tercer punt, la qual contros de 3 m etres.
tat !oneu-nos k; vostres Signatures nyox Gil Rebles necessiten un acla· tem& el vot dels tn'lnàrqulcs 1 traCAMIONS des de 3.000 flns a 20.000 quilos de càrrega útil·
p~r a mantenir nosaltres l'acuJació.
runent. Stgu1 qum stgu¡ el vot de dlc!onalistes relattu a Ja repostcló
AUTOBUSOS RAPIDS de 26 a 60 places
I ara. amb gran emoc1ó, haig de d1r tots, i cada un dels componems, no als seus carrecs dels senyors Nomc.u • a qui davant hi ha homes amb es trencarà la pubtlca actual per- bela I Castro.
una lli.SI-~r a po .• uca 1 que aquest par. què la creuen convement per part
Han votat a favor dels esmentit és un tros de l'organització repu- dels radicals per a Espan)a 1 la .H.e- tats senyors 40 í en contra d'ells
CONCESSIONARI GENERAL PER A ESPAN 'i. A
bllcana.
publica. IAplaudelxen tres o quatre 110. Solament hi ha bagut una ab.s·
PELAYO, 10
Sigruflca quant els dol haver d'a- dtputats) .
Passeig de la Republica, 35.
BARCELONA.
tenc1ò.
T elèfon 50740
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ca, d'una sensibilitat o del corrent
moral d'un temps, sucumbeix. t;Xlglrem que els noveH1stes de la nostra.
epoca tmgwn una preocupació moral
que
l'època s~>mbla no compartir? .
1
¿,Exigu·em a una editorial de novelles que laCJ. tasca de moralista?
»Nosaltres volem que les nostres 1
.
novelles, que el publlc acull tan be, I
I)ellc;à que en la n~t~a VIsita. a 1 m(nt, sà\1ament els !\Cenanum:; de !..1 1 siguin «literar1ament t:Stlmables».l
Montpeller, l'any 1933, ,·ar!'m te!lll' · ~va llorl!jarla. narració. Tenir.t ,·e- com .el recensionista d'cEl Mati» rel'avinentesa. ~ contemplar 1emoa- n table cunosltat de l!egir-lo. Entre- c.onelX que ho es «Pnmavera mornyada. testa d un toro, Vlctíma. dr.
1 tah>. Sobre la. dunutat artlStlca, que
,coehento de Blibam>, que el club
quan ex1stetx 10\0lucra sempre una. 1
loC8.l guarda com una rellqtúa; 1
di6nitat moral, no transigun. Les
ue un amable ciutad~ de N1mes va
idees morals, amb relac16 a la llt.e~onar-nos una confelt:nCJ.a tauroftia
ratura, de to1. temps han proawt
dalt de t~ t de les mll·lenJ.UCò Atene:;.
àrnues wscuSSions. Que el cr1t1c dur
teniem la. COllVlCCIÓ que la «fest.a nacuteiXl, doncs; que penetri en l'obra.
~ ès molt ben vista al muti.
1 la va.lori l adhuc 'l'ataqw si el seu
Però no ens unagmà.vem que pogues
esperit li aconsella de ier-ho. And
arrtbo.l' a. tnomíar a l Norct. a tr11ves
.,.s comporta l'emment Manuel de
d'un Ulbre honorat amb la mes robeMontollu, que s'lla guanyat el resJada dlstlncio que reserva la. !itera1 pecte de t<lthom.
tura. francesa als seus caps de brot.
»Però una obra 1 un autor de gl'an
}:!$ estat a1xi: «&mg et lwrueres»,
I fama a. l'estranger, tradu1t a diveres una novella d'ambient madrueny
'
sos idiomes, incol'porat per pr1mera
1 vegada aJ cataia, despatxar-los amb
1 sembla - encara. no l'hem llegida,
_:_que te per escenan la pmtort!SCa
' una «gazetllla» gaU'cbè despecti\'a 1
v1.da trag1-com1ca del flamenquisme
encara venir com qw diu a. titllar
mHitant. POSSlblement es tractara
d'immoral la coHecc1ò on es editada,
d w1 llibre capaç de crispar els n.,.,r.
no es ge115 seriós, ru mteHigent, ni
VIS a Eugeru NoeL
ens ~>embla ben mtencionat.
No es del tot sorprenent que un
JOSEPH ~I:YRE
»Res mes, senyor d1rector, i perdoPeyre, frances, s'hag¡ deixat sedUir
neu la nostra tranquesa.
pel sol d'Espanya 1 per la sang del tant. cal creure que una bona tra»Ens agra.daria veure publicada.
arc. 1Semp1e ta boruc, en literatura ducc¡ó al castellà sera venuda com aque~>ta lletra a <<El Mati». ~~ vosa.lla: sang deL CU'C, ja la tracti l::;ltnlue- pa beneït. 1 el fet que hom no estl- tres no l'aculliu, la donarem a altres
Viltz. o Blasco lbuuez, o Menméel. mi gens els «toroslt ni els «toreros>>. ctians amb l'esperança àe trobar-los
1
l bJtacle pcrq le peguem llemes comprensius que el c;ue ding ;u
Un altre Peyre, tambe trances, va gir es
amb delectació una novella que
!Wldar, fa molts anys, els millors en parli. 'Iai com lleg¡m els llibres vos.
»Maneu al vostre atent servidor
magatzems de Sevilla, metropoll i de guerra, 1 la guerra ens es encara
Meca de la ta.urot1lla. Ei Peyre co- més odiosa.
q. u. e. Lm.
»Joan Puig i Ferreter.
merClant de Sevlila. s'hi lla fet nuhoAls francesos no els van malament
»Director llter'lri.»
narl. El Peyre novellista, de Madrid, els temes d'ambient anda.lus o fiaacaba de guanyar un premi que U mene. BLZet va suïc1dar-se, per culpa.
aplana el carru per a. fer-se·n tamlle. de o:Carmen», peró va acabar triomTentm not1c1es Ildedignes que Jo- tant després de mort. Peyre ha
sep Peyré es un escriptor de gran tnomfat d'antuVl i des1tgem que 110
Les ventades d'aquests dies han
empenta. Alxò ens allunya el pesom- acab1 cU:.:c1dant-se.
donat lloc u mcideJtts graciOSos.
bre d'una espanyolada. Vl.llem creure
En .J''na Plaça Cai.alu11ya eL vent
que haurà. sabut eruocar lntelllgentr
ll'endugue e1 cape •• d'una senyoreta.
F.

El
se

lll.bre «Sang et tun·e' res )) ) que
' una noveHa t aurma
.
l'en duu, es

ECOS

Un d'aquests capeUs que ara s'es.
tilen; menut, pere' de preu
La d.LnuseUa tracta d'empaitar ~:l
capell, ¡;·ro aquest es Jeia. escàpol,
mes i mes lluny a C4da revolada. tlla
semblava donar-se vergon11a de córrer-ht al darrera.
Ales'¡,ores sorgt un homenàs a1nb
tipus de descarregador o de lluiLactor de catch-as-catch-can. Va ada.
nar-se que et capellet volador anava
cap a ell i de l'angoixa de la seva
gentil. propietaria. I, molt galant,
va deixar caure un peu calçat ael
quaranta-vuit d4munt del tugitiu i,
¡n ems•.nt-lo amb els seus cent-cinquanta q!.ilo3, va somnure a la senyoreta com si ctígues:
-Es dg~t tranquua, que el ttnc ben
fermat.

ati

lO I

I

ans-

i us,
• !

Acaba de sortir el número de

¡da

~

00

)nt-

amb nombrosos gravats

501

lets,

!res,

9'25.

,¡al
D.,
papa-

0740

.s·estimav·n i haurien volgur casarperò .:aruso s'ht oposava die1tt:
-El -neu servent no pot obeir ntnyu més qu- a m ·, i si es casava, savenda :
beu?.A la fi, va tolerar que es casessin,
però comprometent-se a no tentr
Jill8. Vingué la malaltia del tenor.
Sant Pere, 3
El matrt;noni ht féu veritables val,..
tots d'ab .egaci6. Caruso mort. Poc
temps despres. Màrtus i Brunetta, dl,..
gueren a la vidu:z.
-Senyora: L'amo és mort. Hom
representatiu i fort. de clàss¡cs 1 mo- ha jet e que ha pogut. TanmateiX,
derns, que és el q.ue dóna autoritat i ara, cr.eiem q!Le no ens serà privat
eficàcla a. una antoiog18, com aspira de temr un fill.
S'-,

Ea

LLIBRERlA CATALO NIA
Ronda de

JOAN PUIG I FERRETER DE·
FENSA LES «EDICIONS PROA>>
D'UNA ESGARRINXADA DE
«El MATI»

Hem rebut, amb prec de publicació, la. lletra. que, gustosament, reprodwm:
«21 de novembre del 1935.
»Senyor director d'«El Mati».
JC1utat.
»M.olt senyor méu: Ens sorpren de
trobar al dlari de la. seva direcc1ó
notes del caracter de la que tra.nsc.rlvim a. contlnuaeio, cop1ada d'«El
Mati», edic1ó del 29 d'octubre del
1935.

I

I

a ésser la. nostra collecció, ens serveix igualment be respecte els autors
oontemporarus.
»La. literatura. contemporània és
m és lliure que la. classlca 1 àdhuc
que la. de cwquanta anys enrera. Es
un fet que ha constatat tothom. Els
novel:IJstes contemporanis no tenen
res del predicador de moraL Ei teatre i la. novella. viuen de la. pintura.
de les passions. Pascal ja h.o fe1a observar: tant com mes viva 1 profunda. ès la pintura de la passió, mès
perillosa es l'obra..
»Però el gran art literari de tots
els temps ha estat això. Quan no
és pintura. v1va de l'borne, d'una èpo-

I

I

«PRIMAVERA MORTAL», de
»LaJos Zllahy, versio catalana de
»F. Oliver .Brach.feld. Biblioteca
»«A tot vent». - No sabem ben
»be quma es la fmall~at edito»nal de la. «.Biblloteca A tot
»vent.».
Dels
lllbres
que
»han passat per les nostres
»mans, no recoràem haver-ne po»gut fer cap elogi complet. Tots
»ells tenen un tons immoral 1,
)de vegades, pervers. «Prunavera
»rnortaa no s'aparta de la tòn1»<:a. d'a questa biblioteca, aiXl es
»que no la podem pas recomanar
»als nostre6 lectors, tot i COOSl·
»dera.r-Ja. hteranament una. obra.
Jetilunable. - t.L V .»
»L'aut.or de la nota, que respon a
les l.ruCla.ls M.. V., dm no saber quma
es la. llf\alltat de la. nostra Biblioteca. DeiXant de banda la pregunta
C!Ue ee·ns acut de ter al recellSiolllsta. d'!tEl Ma.t.1», que es de demanar-li; c¿on va. la cr1t1ca i ei perio~e Pl:.r aquests cauuns 1 qwnes
,mautats es poden proposar?», pre- 1
".l1m, senyor director, Intentar exPlicar-vos com a cap del dian que
&llQ ens ve tractant, qwna es la nostra hnalitat.
1
»La Blblloteca cA tot vent» aspll-a.
;;, COOStltwr. amb el temps, una an10~ de la. novel:la ciaSSlca moàer·
•:a. I COOtempora.zua. com són' a Fran- 1
\3. la coHecctò «Nell>on» 1 en angles I
~ cTaucbrutz», editada a Lelpz¡g,
4c~e tenen fama mundiaL
~~Jasseu la col:lecclO de la Blblo1
CA tot vent», Sl us sembla. Dei: it de banda les obres de noveli~&n CIJ.talans que per ara no entren .
qu~uó, b.l trobareu les novelles
~VersaJs de mes anomenada, de I&
. t.e1xa manera. que en les dues col' :~ estran¡eres esmentades.
.JJal, DostruevSki, Turguenef, Sten1-lau Balzac, Lamartme, Constant,
"au,Passant, Daudet, Proust, Cocli a.
DICkens, Meredith, Tbomas
~· rd Y • SWUUlerton, Sudermann,
t.~ liauser, per a no esat¡¡ tar-ne d'altres, 111 són represen· ¡
u &lnb les obres mes caracterJSu~ 1 fones de Uur geni.
1
l:llle6ta. l.lnaUtat de dl.luar el mes
1

• • •

El8 francesos començaren per dtrse lladre~ i, a conseqü~ncia del 6 de
febrer, acabaren >er d~r-se assass.tns.
Els espanyols camençaven dient-se
assassins, arran d~l 6 d'octubre. Però han acabat per dir-se lladres.

• • •
En U7U.. ses!tó de la Cambra. francesa, alp¡ aUudi l'efímer ministeri
que va encapçalar M. Boutsson.
Aque.~t es ltmità a fc un gest com
aquell que es treu la pols t a dtr,
rient:
-Diexem això, si us plau...
Tothow va riure t no va passar
res més.

LA M ~. )R1~

DE L'OS
POEMA COREOGRAFIC
de

EXHAU RID A
LA PRIMERA EDJC IO. HOM;-----

-......::.__ _ _ __

Les V~des de
Tiberi i taius Grac
La Revolució
Agrària a 1\ oma
ADAPTACIO I PROLEC

de
MARIAN RUBIO
1 TUDURI
Apareixerà dijous, dia 12

No pod en
mancar
a cap

llar
d'e squ-::.1 ··

tJna

lllt~rpreta.cló

del 5 d 'oc•ubre 1 una gran

!llçó d'htstòrta. - Dtrlglu !"r. H~trNi comandClò
a t.lioreria. Catalonia, Kda . !'ant Pere, 3. •
El lUbre el'l venclrè a t tt • les 111bter1'!5 1 a
la Reda=ó de LA HUM.•.NITAT. • L'autor
d~stlna el$ ¡mxtuct.ea de 1obra a fins ben~
ftca,

e
TRIOMF
CLAMOROS
DE L'ESTRELLA
SEMPRE MILLOR

I

I
LOMBJIRD

Juga al te~¡'; 1 1 en un f;roper

NA LA SEVA ANUNCIADA GINGER ROGERS I FRED

C~!~~N!~~u!èn!~~~~~2~~

Director:
Gregory La Cava

.

NICOlAU D'OLWER, DAVANT:
UNNOMBROS AUDITORI, DO· CAROLE

ASTAIRE

Et~

«ROBERTA»

Un film subjugador q ue

film sou la veurem

Glnger R.ogers i Fred Astaire que
torneu a ballar d.; nou en «Roberta» la més meravellosa de totes ·t>s
mus1ques que ha ofert el llenç nes
de la mvenc10 dd Clnema souor1tr
zat. e:.lla 1 ell 110 és necesan tepetir
Ulnger Rogers i Fred Astalre. El!a
1 ell ballen tenint com a rns al fons
e1 vibrant ressò d ~ la. veu argeu tada
d'Irene Dunne la més deliCiosa ('e
les es~relles pel sen art, bellesa 1 talent mus1cal.
«Ràdio Film» pre...<:enta de nou ta
insuperable parell3. amb Ulls balla·
ble:. prod!gi de melodla, grac1a 1 etegancla. ~obert&» 1' 1 film que ben
aviat arnba~à als nostres llençs t
que esbalaira. per la seva bellesa 1
el seu &tractiu excepcional.

ens situa davant mons desconeguts. - tema audaç.
modern, vibrant. humà i
atractívoL

L'espectacle

de

Els veritables admiradors d'aquesla setmana
ta pa¡·el:a. ideal que tantes hor.;s
tehccs han tt.t passo1r als esp~cta
Es un film Paramount.
dors del món sencer tindran oca:.16
do mera. ellar-se davant el seu art excep~onal en l:l pelllcula «l:toberta»,
1·emperaanu d" les mus1ca1s al cel:luloide moc!ern que mes afiCionats
conquerirà a intre de poc temps.
~
"' ~Jl;;;:.,~t.;¡it~;a¡¡¡¡¡itj;¡g:sl
S1 un exit fou . dellcwsa opereta
o comédia musical «La alegre ·:.1vmc!ada», un triomf. un succes clacCh~pitaJ> verltabl• predigi d 'art Inmorós aconseguirà <<Ruberla» amb la
1 terpretatiu que meravellara amb 'a
presentada de nu d'aquesta parella
seva e.sponta.ueitat l'espectador.
meravellO<;S. que unicament amb l"a.tractlu del seu art i del seu treball
Sorteig de llibres entre els
han aconsegUit situar-se ai cim de
la fama.
, ~
concurrents del Tívoli
Darn:res no¡ehlts ens
Ginger Rogers i Fred Astaire co(ll__.. Per a. c·bsequiar els concurrents a
UAMi~EltlA ,
OUH-BA'TEmençareu a destacar ballant. «La
le.:. prujecr¡.,n s df1 «1!;1 conde de MonR.lA, UEi'IEH.~ OE PUNl,
Carioca» !ou el seu debut en aqut·s· TOTS ELS DIES
tt:niswJ> :¡,!~> amh tant exit es cele-lMPlliMEA.~jL~. BArES 1
t~ successió dr danses cmematogrà.GRAN EXIT
bren al l•vol!, eJs ArtlSW:. Assoc1ats
BA l'iN !:i
hques que han interpretat per tal
S A. nan obtmgut de l'E<iltorlal
Preus limitadíssims
de delectar el pllbhc. «La. Carioca» '
Molino una. genero~a col:laboració que
amb
el
seu
èxit
foli
1
trepidant
va
Call, 30, p laça òe 13 ttepu·
rv·metra que en les sess10ns de tararrenconar tots el3 èXits que el pu·
bllca, ·· 1 Rambla òe les
do. 1 mt deiS pr0x1ms d1es 12, 13 1
blic hav1: le~ arn J anteriontat de les
Flora, 4, BARCELONA
14 d 'aquest t!les es surtegm entre els
parelles famoses. Glllg~r Rogel"s la de·
a~sistents l2 exemplars a la. tarda 1
llClosa del cabell roig 1 Fred Astaire
el seu elegar.ti~im oponent es situall itres Lants u. la nit, de la celebre
veLl en primer rengle. Despres el
1 v\e¡!a, per taJ que els tavorescuts
«l.Amtmental» ve a revalidar el ¡¡eu
p ~ r la sort vugu1n gaudU' llegint les
triomf. El «Cc-ntiner.tal» deiXa '\Sc.\enture.s d Ec.mond Uautes, les quals
torat el mó1. sencer, la dansa mohat1ran acabat de destllax davant
derna arr,ba all! on ningu no havia
t'l" seus IIJ.ls ¡.,er la pantalla del ~
pogut arribar ni ells mateiXos m atrc del carrer de Casp. Als assis.
qu.:sta mateixa parella creadora. mLfnts del:. t.".,mf'ntats d1es se'ls lliudlscutible de tot quant representa
rara en "-1 mument de recolllr l'enmoderm.sme i ritme no bav1en acontr!ida a a hltJUlila, un numero del
se[uit en «La Canoca» un gran
Stl'Lclg I abRilS de la sortida se ls ~
PROVES A PLENARI triomf cor.1 el que aconsegmen amb
municaran eh; numeres que resulAl jutjat numero 1 contmuaren «El con~mental».
Lm afavonts.
Salvatge! Tètric!
ahir les proves de plenan .d e la cau-¡ Despres tan sols podem dir de
Terriblement emocionant!
sa. pels fets de Navàs. Declararen
I també:
quinze t.estrmonis I aSSlsttren a. les
proves el fiscal i els detensors.

DEULO FEU

UAP

j

O

l

JU STIC IA
l
MI LITAR
*

~.i!:;;. ~:~; Jl~fM~ [~In~~n

processats en els fets de Sant Feliu
de Guíxols, la qual, una vegada ferma., es absolutòna.
Tambe lla estat notificada a Magi
Ba.rtralot 1 Antoru Font la COlÚlrm&·
cló de la. sentencia. que els fou lmposada en el Consell de Guerra que
va veure la. causa pels fets de Sant
Cugat 1 que es de SIS me~s 1 un
dia. Bartralot I Font passaren a. Ja
presó.

VENTURA
GAS SOL
I M P R I MEIX ACT 1 VAMENT LA
SEGONA

RICHET

Acaba. de ¡.tori.· el doctor Char.
l~'s Rlchet, unJ. de ln figures més
prestigioses de La Ciència francesa. La set'a personalitat t·a estretament lligada a una paraula r elattrament nova: Metapsiquia. El
docte catedrC...zc, home d'immensa
solvencia r.tental, vigorós experi- I
mentact?r i mo.ter~ali.sta f ins a la
meduUa, va tenir l'eviclència de dit'Crsos íenómens de regust sobrenatur..l di/iCil$ de catalogar, per
tal com essent perjectamertt certs,
trenc' ·:en totes les lleis jisiqu.es
conegt:.des. Aleshores, enlloc de ne.
garrlos o atril;uir-lo.; al diable, va
e.•tudi:Ir-los a Jons ; va crear el
mot «metapsiquisme¡¡,
Fa uuit o deu anys que esttgue a
Barcelona i entre altres actes va
dor1ar una conferència a l'Ateneu
BarcBl01.èS. Encara eL r ecordo a la
tribuna; alt, prim, roba negra i bigoti blanc i una sorprenent faci- ~
litat de paraula.. Va tenir l'auditori pendent delS seus llavis i de les 1
meravelloses cxperiencies a què es
referia. Era, peró, una mica Irònic
t recordo que va dir:
all faut n'abu~ar pas: même de
la m,eta.pshychic¡ue ... li
Va produir moi! bor.z impressió.
No t inc notwies qu., hagi tornat
després a Barcelona. Quant a la
metasípquica sembla e¡waUada en
el seZ- c,:rs. 1 és t.na veritable llàs- 1
tima. per tal corn el se·,¡, estudi 1
ajudaria Jorça a per suadir-nos que
matèria i e,,Jerit s[,-, dues cares
d'u,z.a nz.ateixa medalw. U i el mateix.
Llàsti11z.a que, darrerament, aquest savi ..utèntlc, cor-obert t liberal, signés el manifest filo-Jet-~
xista dels seixa;.ta-quatre/ c;:ue a
L'Empiri no li tingutn en c01npte ...
J. M. FRANC~S

me, ha donat la. seva anun0lada con•
ferència a Tarragona el president
d'Acció Catalana Republicana, senyor Nicolau d'Olwer.
La. dissertació del senyor Nicolalí
d'Olwer que ha versat sota el tema.:
«Catalunya ). República», ha. estat
interessantíssim i molt aplaudida en
diverse3 ocasions pel nom~rós auditori que c1plenava el locaL
• • •
En la. nostra pròXima edició dona.. l t .. or Caruso, tenia u n servent, rem una ressenya. mès extensa. de
Màrtu3, i u1,a serventa, Brunetta. l'acte.

Noel de l'ILLUSTRATION

~nt,

5

la h.umdnitat

OIMARiS, 10 DE DESEM BR E D EL 1936

El Tribunal d'Urgència Intervingué en un procés per
amenaces I un altre per
baralles
Comparegue davant el Tribll.nl\1
, d'Urgencia Josep Llobet Martinet acusat d'un dellcte de W.nença d'arma i amenaces.
Segons el sumari, el processat amb
motiu de la mort. del seu pare es
presentà al cementll'l de Terrassa 1,
er. veure que damunt de la tomba no
h1 ba\'ia cap creu. demanà al sepulturer que n 'hi colloques una. Aqur:st
s'ht negà aHegant que se li de\'len
sl:; pessetes 1 llavors Llobet. fora de
s1. l'amenaça amb una p1stola que
dm a.
La pena demanada pel fiscal fou
d~ dos anys de preso. però el Tn
' buna! fallà condemnant el pr\K."~
sa t a 500 pessetes de mUlta 1 w1 dl a
d 'arrest per Ul> d'arma scm.e permu:~
- Emilià Sanche:r. Mlllyarro un
gue unes qúestions per assumpte:; del
treball amb Francesc t Sebastià Ca·
no. J:::l processat amb un garuvet els
ag_red• to~ dos.
De~prés de la. prova testifical. el
Tribunal condemnà el processat 11. la
pena d un mes 1 un dia d'arrt:rt 1 els
denunClallts sebastià 1 r'rancesc Ca·
1 no. que no esta\'en processats, a 150
pes..-.etes de multa 1 cmc dit:. du1 rest. respect.ivament.
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QUE AUGMENTA
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ASI SE ESCRIBE
LA HISTORIA
divertidíssima comèdia per

'l'! VOL I

Un doble programa 'Universal'
Sessió contínua de 4 a 12'30

EXIT CREIXENT

ZASU PITIS

LA PROTAGONISTA DE «El '
SECRETO DE ANA MARIA»

Llna Yegros passava, de poc menys
que de l'anònim. al c¡m de la lama.
N'hi hague prou amb la seva labor
en «Sor Angelica». No tu hagut CIU·
tat o pob1et a Espanya que no hagi
:Segons l' argument de Francesc admirat aquesta «Sor Angelica» :.U· 1
blim 1 llagt v1brat d 'emoció davant
Gnrgallo, autor de
a la seva. sel!t!mental història. Fl
"SOR ANGELICA" nom de Llna ~esros es avw popu- --~·" ·~larlS..<im. Però, wbretot. Lina Ye~n·s
li personalltat de la qual ha estat
forjada. a l'enclusa del treball, duna \'Olunlllt sense defalilments i pt:r
i admirable esforç de «Seleccions
Cap¡toJ.lo]l) és anli un valor positiu
del cmema mundtal.•
Si inoblidable ès en «Sor Angelica», magm1ic, meravello.sament Sl.n·
cer, humà I subllm ès el personat-ge
I q¡;e encarna en la nova producc:ó
d" «Seleccions Capltolío» «El sec-.rcUn alardó de realització
t,, dP. Ana María». Personatge tmcinematogràfica en un teprcgnat l
totes 1. exqUlSitats tema prof c:::dament h\!mà
memnes, senum.ntalmeot admirable, desbordant de les més dolces
tendreses a la qual Lina Yegros ,.._
1porta tota la del~cadesa de la seva

l

ànima
d~> dona I d'artista
de magniflc temperament.
Personatge
t!X
d Ulla. h istòria que arribarà al cor
llii?IK,.ill-.
de l'espectador cridant als seus mes
nobles 1 purs sentiments.
Amb Lt.a Yegros ln"tervenen ab:!
mateiX en el repartiment d'aquesta
excepcional producCió, el gran actor
j Juan de Land.1 amb aportaclo del
'RACY valuós cabal de la seva gran expeAmb SP.t::J ~t.R 1
nèncta c::nt!!l1atogrànca; el galant.
CLAIRE TRI:.VOR Ramon de Sentmenat, 1encantadora
Fina Con~a 1 el nou 1 prod,glOs
Director: HA..~RY LACHMAN descobriment de «Seleccions CapltollOP, el precoç nen de tr~ anys
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PRIMEl{A VE.RSIO PARLADA I LA MILLOR
QUE S'HA REALITZAT
DE LA FAMOSA OBRA
PER AL LLENÇ
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DIMARTS, 10 DE DESEMBRE DEL lsa~

La guerra ita/o-etiòpica als dos fronts

\

l ava I i Hoare arriben a un acord que trametran al Duce
1
Lapropostase ràl últimaiescons · er q e 'e ç' deia
1
G ran Guerra no s havien pqss moments n g eus
o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Els I"t ar·Ians han t ornat a bom bar' dejar
. Desst' e .I els et'to" p'tcs II qu~
s'ha arribat en les conver588 Lavat- namenta.ts per a suposar que les Unies
Hoare a Parts, acabades ahir a la t.arda, l!'elleral d'aquest són les segUenu:
• I 3eran examJn&.des avUI pel Govern ancEs dóna a Itàlia el control sobre la
eonside ren que eI gener al Ba dogli o eIs voI provocar· perque "::; . ....... '"""~"" ' " • ""'"· ::~!:'~:0.'::.'~~::....:":..·:::.::::.:: .~~:
facin una ofensiva en massa
Mussolini ha dit a Roma 1~~~ ~~~a~ra~a:~·e~esv:~:~:tiiaa~~~= ~~·~es~~~~~c;;~t~ ~ç~~:·~~~~::r~~ort de
'
' mula a la qual s'ha arnoaç 1 que t.an provincia del Tigre que tentn conqUlaque, en les darreres hores, ha millorat la situació internacional ~~:!rnco:.t:l:.e~~s~~ro~O:~~::.~!er~~ ~~U:l:b ~.e;;~:~ò q~ee ~~~~ta~r:¿;:d:

L'hidroavió gegant «Lieute.
nant de Vaisseau Paris» ha
emprès ·un viatge transatlàn·
tic de propaganda

1a

wtmeses a t·estudl dels ouverua lnte- Ablesfnla per consideracions d 'wdole reELS ITALIANS AUABhN dej¡s aeris llaniiant des de J'aíre mi- la nostra a~lacio, ela abissmas han ressat.s
1 a la dectslo ac a l:l. de N.
llglóa.
D.t: Ut.Sll.tllllt Uh.SSI!: 1 1er11o ue wne!i de 11.1etr.t.ll<A amb ! 'tlll- &llSpt.... la se\ a marxa cap ai !\urà.
1 El tecnlc angléa .M.r. Mlt.ur!ce J:'ett.erwn,
A canvi d'aquests terntorta, !tAlla ceE!IIVu;N
UN l\hS~AJ.Ut; pe.¡auo;a ue sotruetre li{ru.e Uu1ta els
t.n ei darrer xoc que u n¡ue llOc a son1 ahir de PariS cap a Lonares, on d.lrta a EttopJa el port d'A-'Sab, a .&ltrea,
EN t.L QUAL J..)JlJ~;\ \¿u!:. euopu.:b, pwx que ~~~>•a cou.eu,.ut que AUJ Lnca.tu, pou1e úeJ. no.u ae1 llU donara compte complet al Govttrn <11.0 tot donant alxl a Ablsslilla la se\& desltJaPOR'J:EN LA CI\•lLITM- 1a llUHa. ~~u e..., e pvuna curar lliOitb '.l 'akane, a ta reglO Ub 'J..:eweua, 1 e- I l'acordat a l'nrls. La ttec16lo del lioH•tu da sortida al mar Rolg.
CIO
an~b 1 prt:btJh....... :... ••.,,...,., ~>~'••us oem1e tou reou.Jat lllhJ.:luç..ul un angles serà lmmettlatament trameoa a ::;•especi11ca que la reglò del llac rana
Addis ilut!ba, 9. - Els ital.lans tn• pt:r alli tloduans.lt
assalt a J.a batont:ta. 1 ae1xu. wure eJ Parla. Sl ts ap¡·o\at.òrla, la lórruum ~>t:r& continuarà aota la soblranl del Govern
ail;teuen en et 110u propO.sit u'•nleu((Al& cept:ut..:> uombardei¡:s de Ues- terreny nombrO!oo~ lerits. Les nostres ootmesa al senyor MUBbOUnl en nom dela d'Addls Abeba.
sihcar e.ls l!Omb¡¡tde.¡;s aens per taJ sie, t.e¡Wl·a. e1 d 'AUúlS Aoeua 1 e1 ue tropes capturaren molt de lxe.tiar.
Governs <le frança 1 Angtat.,rra en el
t\ltiSSOLlNJ HA 1\lANlF"ES'rJ\T
d'CS!)Urugwr c1 pob.e ab.ssuu.
wtul 1e¡¡ coneen.r4CU)nb Wlpol·~a1hli
.moment més pròlUm PO&sloJe. beran w.mQUt. LA st·rtAt.:iO llJ\VlA
1
Not1c11.-a rebudcs ce OC:.:.•t:, a.uome· u AlJlbStnla. , meutr~~ant, tacc10 de
Dl\' Ul 'f
1\IIL CAl\lELLS bé sotmeses u. n,;mperador d'Aol6&lnJu. 1
1\ULLO.H.AT EN .w:;s UL'.I.•·•J.t,s
naoa. Ja Ja. ({ctuuu marhr de 1a w- tes torcelo per terra cets llallaw., tieJ..l'ALJ.ANS
es fan gèstlons per a. saber sl le& tormuHORES
1
1
depeuucmc1a. euoptca", cuw•uuqut:n ra. uvmes ner a contc ur J'enem c i
les proposades tlndrwn l'aprov..clò de la
Londres, !1. _ La pre~··· conlentu. el
"'
Asmara,
!1.
Ha.n
e1npr~s
la
mars
d
N
~ a Ja camque
M o. 1
., ,,
· e ·
discurs del senyor Jliussollni
i aw, Ctu.men&e, tou Ol>Jec~e a ·un est.ara. a l't.xpect.auva per sl aquest
h
xa cap l a
aAa e e 1ts 1o .0 du 0 came1•S
Els parlòdlcs anl!'lesos concedeixen bra. ltaua.na 1 diu que és po6&lble que
a ..
e bomoarc wg per part d e1s a- es uances a. una olensiva.u
viona ital.Ja.n.s.
.
. .
(<"uno
~tussollnt ...
·•··gue ei grau ~omp•a s reccn~men a. A eu per a. . gran lmport.sncla al tet qi..O el Govern sigui resul~t dc l'apeHacló conJunta
L
b
1
d
"' ~
.,
1 exe.clt Italià.
I fra ncés, com a. rc•ulta.t dc tes convcr&ts
es omocs exp 051ves 1 mccn •a· nomut e de vtcmnes que ocasJOn.t.ria
S'assegura que els camt'lls seran de Paris, hagi consentit unir-sc a All- dlri¡¡lda per França I An¡;lntcrra a. !taries
pels
aquesta &'U4lrra, si alguues potenclClll emprats per al
de nombro- glaterra per a fer una. torta crida flno.l lla. Es posa de relleu la !rase de Muscompletaren Ja destrucclo, de ia
I impeweu tls aolbl>mlS a la
ses columnes voJants, la constilució al senyor MUISSollnt.
sollnl que ccn les dnrrercs hores la. elto;'t, pero no causartt~ VlcLtwes &ra- ela, es moit probable que es refefls ·a de les quals ha. ordenat eJ mariscal
tuaclò havia millorat quelcom, encara
etes a la recta ob!>ervaoça ue les or- ia. necessitat sorg,ria de dur a terme i:Jadoglio.
que la eeva actitud sobre les propos;.es
dres donades personalment peo !\e- bomoardelgs mon1fers aeris com e.ls
SE~tBLA QUI:: ELS lTI\LlANS <.e I .ms , d'octubre darrer, reiterada en
'u:;-n deJs avions llança una ampo- de OJIJiga 1 Ues:.m.u
J
POSARAN NOVLS O.B.JL<.- el discurs, refredin quelcom l'optimis1
lla a. _luuertor de la qual rou trouat
EL UOoU ()NIUAT Ol<'l(.;lAL
1
ClONS A LES l'RUPOblJ.:S
1 m~m ja s'ha anunciat, es mantenen
1
U.D .DUSSat¡e en llen¡ua amanca que
Paris, 9. - Als cercle& parisenca alec- en el més absolut secret els rermes de
deia: (<P,onem !'-'Ub no!>altreb ei ;,¡gres a Itàlia es creu 6aDer que !talla po. les proposicions apro\·adea ahir a
ne de J ccb.Jc~onn, eis no~ tres colo; !t
DE L'AV IAUIO
sarè. noves objeccions a 1& propusw. co- peb senyors Hoare Y Laval 1 la premsa
t eia .bene11C1S de ta. CIVlUtzac1o romamuna de França a Anglaterra.
ba es~t requerida perqué no faci cana. :saludeu el Negus 1 pngunt.eu-11
Roma, !1. - Aquest ma t1, ha. estat
Als marelxos cercles es decuu-a que a bales respecte elles, 1 s'anuncia
que
Sl ja ha menjat prou bescu1ts.u
facúílat el comunicat de ¡ruerra núItàlia 11 lnt.lrcssa ara mw; que mal la. tota ln!ormacló referent a les propo¡,tes
Hi ha el proposit de trametre a- mero 66. Diu:
Ginebra, 9. - El secretari de la conqUist.a total d'Abls:.lnta. 0 almenyb no tindrè. cap fonament, J& qua no equesta lletra a Ja. Societat de Na(tHa contin uat a tot ei front l'acti• Delegació d 'Itàlia. a Ginebra, ha fet el control sobre tot el pals «verqué del ran més que conjectures.
cioDli.
vitat de nostres patrulles d '(:xplora• ll!urruuent d'tma nota a la secre- contrari Roma es veuria obligada a maucie:
taria de l 'organisme internaciOnal, tenir consta.ntntent a l'Africa Oriental
EN LA SESSIO DEL SENAT
EN EL B01\18AROEIG DE
EJs nostres aparells de i'aviacio relativa als bombardeigs de Dessie un tormJdable exèrcit davant del l!'r&n
DIU EL DUCE QU.E ELS tNDESSIE NO HAN ~lORT d'Er•trea ban descobert 1 bombarde- per l'aviació italiana.
rearmament operat a Ablssintn, que
TERESSOS JT,\LlANS HAN ESJUES QUE TRES SOLDATS jat campaments enemics al nord de
La nota italiana afirma que, segons constituiria un greu perlll per a les coTAT BEN DEFENSA'.rs A EUUt<Ssie.
est1pulen els convents internacionals, lòntes l~lla.nea da l'Africa Orients!.•
ROPA I J\FRICA
DIU QUE ELS ETIOPIUS
L'aviaclo d e Somàlia. ba sobrev~ ha d 'ésser comunicat s les parts belliEL CONTINGUT DE LA PRORoma, 9. - Avui ha tingut lloo la aoNO RESPONUltAN
ALS lat una Importa nt concentració ene- gerants l'emplaçament dels ilo.sptlemne obertura del Senat ltsllà, a la
Di.SlUNIS OELS J'l'ALlANS 1 miga prop de 1-'Ulu a. Ja wna del ca- tals estrangers als països en g11erra,
:~s~!· ~:It~~fiU QUE SE- qual ha asststlt el prlncep Humbert,
Addls Abeba, 9. - En els cercles nal Doria. Els abbslols feren lnten· 1 el Govern de Roma no ha rebut
hereu del tron 1 a.ltres quatre membres
oficla.Js abtsswis es declara que els ~;¡ssim toc autiaeri contra. ela nos- cap comunicació sobre l'existeocia
Paris. 9. - Per lnformaC1oll8 recollides de la tamUia reial.
repetits 1 intensos atacs ae~·i.s del~> I tres aparells.
d'un hOSpital amer1ca. a Dessle.
ab cercles re5ponaables s'ha pogut saEl President F'ederzonl en el discurs
ital.l ans efectuats a~uests d!r.s a Jes ' Leos nostres pèrduea consisteixen
En canvi -diu ls nota 1tallana-, ber el contingut egenclal de la tórmUla d'obertura. ha manl!esta.t que tothom
reg¡onlS. d el nord d Ab•ssuua tenen en un oficia! mort.
Roma ha rebut comumcacló oflclal a qué s'ha arribat entre els eeoyors La- pot contemplar com el poble l~llà està
per obJecte ~actar de provocar lC!>
Les nostres torces aèries han bom- de la transformació de la ciutat for- val 1 Hoare I eb &eus aaseasora técntcs, unlt Indissolublement a la relat ~
tropes ab1SSJ.D1es per &al que es Uan- bardP.jat el camp enemic i tots els t a d'Barrar en «ciutat hospital».
per a la aolucló pacifica del con!Ucte per llaços d'afecte. Aquesta declaracto
ciu a U.D atac e_n ¡rrans m.tSbt-s con· a parells han tornat indemnes a llur
La nota continua dient que l'Alt ltalo-ablsstni.
h" ""tat acoU!da amb grana aplaudltra. el front italià; ud'aqucsta maoe- baseJl
Comandament italià fa notar que
Es decl"ra. que caquesta serè. la dar- menti.
ra l'artilleria, ies m. ctrailadort"l> con-,
Desste ha estat bombardejada per rera fórmula que s'olerelx a. ltàlla, en I ,, , nntlnuacló, Federzon1 dlu quo el
centrades eu infimta t de Uocs 1 J'aELS
iTALIANS
DIUEN ilaver estat tirotejats els avions que relació amb la solució pacU1ca del con- poble !tallà té una fe Indestructible en
1'iacio de bOlObardetg prodwnen una
Q UE ELS OOl\1BARUEIUS sobrevolaven Ja poblaclo, 1 a fegeix !llcte amb AblliSlnJa..
Mussolini 1 la seva polltlca. El Senat
horrible carnlSst ria en Jes tiies etioHAN DETURAT L'AVANÇ que. s més. sab1a l'Alt ComandaEl document que cont6 aquesta tór- ovaciona el seu preSident.
piques. Auo
una gran
'
ETIOPIC
ment !tallà que a Dessle existien mUla, sera lliurat al Govern de Roma,
Acte seguit os'a:¡rova per =nlmltst
1 1 s•rnificaria.
1
1
derrota ab ~, ma obnria eJ cam del
grans dlpòS.lts de municions 1 s'esta- peb ambaixadors de França a Angla- una moció de confiança Ullmlta.da. al
cor del pa1s a Jes tropes mvasore~.•,
Adigrat, 9. - OficiaL - A conse- ven organitzant els etiòpics per a terra. en la d.lta capital senyors De Duce.
S'afe¡etx en e.ls esmentats ceutrts qüència. dels recents bombardei¡s de llançar-se a l'ofensiva.
I Chambrun 1 Slr Erlc Drumond.
A continuació s'aixeca a parlar el seque les tropes ablssmies, perfecta.Es considera que de les properes 48 nyor Mussolini, el qual, visiblement
ment disciplinades ¡ obedients a les
hores depenen cose~; tral15cendentallsst- emocionat, dóna les gràcies al Se11at per

llao~.ades

Burdeus, 9. - L'hidroavió gegant!
fra.,ces «Lleuwnant dt: Vaisseau Pa-ns» equ1pa amb sJ.; motors H1Spane>l:iul.:.s:.. a w1a 'otencia. total superior <1:S 5.000 cav1..hs, ha empres el
vol ~ransatlàLtic a les Antilles, amb
c.:,cala s la cost~ d Ainca.
Ei «Lleutenant dt: Va.isseau .Paris»
w l'Ll oe 1a seva a.>ase de l:Hscarosse, a
!es u del matl del diumenge. En el
J11, mtnt U.'emprendre el vol trans1JOrtava una ca:rega de 40.000 kgs.
OfiCial !.·anuncia .., , el r aid trans::.ti.l.n ic ct·aquest imponent aparell,
per .inahat ls propayaoda.
El non tLoro:.v.o trruJsatlatJt; possetl ~ Slt!O, mt·njactur, vuit cambres a
tot lu>.e, s1s •:ambres de «tollette»,
dos water-closets 1 una ollcma. t ..t
mst.aHat al pis lDlt:rtor del casc,
sota del Pl-" de · '~ tnpulacló.

I

av~ons encmll~
e•~

JTAliA EN UNA NOTA DIU
QUE NO SABIA RES DE l'HOSPJTAL DE DESSIE

1Ta:.~~a:.t1~~~~A1 o:u~f<fN~

f'IU'J~

l

I

d~!~

tat Internacional per a ls limitaCló
a a rtnament.s navals.
Es basada !'acceptació de ls proporc a armaments entre els Estats
10 Anglaterra
Units,
Japó, coneguda
per la dormula 5-5-3».
1
El senyor Baldwm, en el seu d.iscur:s d'obertura, es refen
les converses prellmmars de la Conterencla.
8
Després de donar una cordial benvinguda als delegats, el Pruner. digue que el Tractat resultant de la
(.)onlerencls celebrada a. Londres fa
SlS anys, disposara ia celebrac o
1
d'una altra. entre les matetxes potencies. a celebrar en aquest any.
«Hl ha, per tant, una doble obllgacJO en nosaltres: la de reuntr-nos
novament en Conlerencia per a continuar el treball del retorn a una
competencla naval no controlada a
tot el món.
.l:!ll Govern de S. Majectat conec-

I

DEL GENERAL vIRGIN

a~onse-

El dictador Gómez,

greument malalt?
Nova York, 9. - Mentre Ics informaciOns que -; reben directament de
Caracas asseguren que ls salut del
vell dictador. generul Gómez, és ex·
ceHent, les noticles que es tenen per
diversos conducl;('s coincideixen "
afirmar que ei seu estut es summament delicat 1 que perd forces ~
moments.
S'ategeL que el Govern de Venezuela adopta energ1qu~s mesures per
a assegurar l'ordre 1 l'estab11itat pollttca. en el cas que mori ~1 dictador.
Hom sap que, en relac1ó amb l'estat del general Gómez, la censura
ven ez'llenca exerce1x .les seves funcions amb gran rigidesa.

xell~.

~~;~~~:~a

Dt'u que SJ" arrJ'ben les pluges els
italians sofriran molt
Dt'u,
t arn be,' que no hI• ha defecctons
•

I

J'):;mpuaaor~
r~,

Afegeix que haurien d'ésser destrutdes les forces olensives, mentre
les detens¡yes es corlStltueixen de tal
manera que reahtZlO substancialment el desarmament, 1 a1Xi crear
una nova Situació llltemac10nal exenta d'amenaces.
Als cercles de la Conferència., la.
impressió és netame1· oplinlist a despres de la jornada d'avUi.

uNEs MA NIFEsTA eIoNs :~s~d~t·~~r~~a.q';:ro~~~t d~n~~:~~ ~~~~~e~ieo:a~~~ï;a~tq~: ::~~~~~la~ dtlenltXJa~ómd~or l~m~ft~~i~ a~ e~~~

~~ rurarfn.td~.

1
ordres
caps,
cap
a
manera.
- com vdel rGovern
en e s abissnú
a ¡ans. 1
de tanta. gravetat 1 amenaça cpcr"Uè la l'al•· missió que la història ha. confiat
Un port.antveu
..
""'
camps: qual!tat1u I quantltattu. Els
ba. ditl ((Amb els ba.rbars bombarproposició franco-britànica constitueiX al poble ltsllà per al seu compllment.
plauna veure una reducció en el todeigs de Uessie _ on de cent morts,
la darrera esperança. de pau» Ja que en
scgue1x Mussollnt: cEl Senat pot estsr natge de tots els tipus d e grans vatnomes bi ba tres soldats -, els ita.el cas que Bene• Mussolini r&butgél segur que els Interessos lta.llans a Euruxl com dels seus armaments,
liana ban tractat de provoca t el fu·
aquestes prop03lclons, seria neceiSlilirl 1 ropa 1 Africa han estat detensata amb
estaven dlSposats a acceptar l'aroror esbojarrat d els nostres soldats
1liCló dels submarins».
Inevitable apretsr encaru. més el cercle tota valentia.•
de les sanciona de la S D N contr11
El Senat tornarà reunir-se df'mt. en
per a llançar-Jos a. una lluita sense
•
·
• ...:_. d'A ·-·•Ió ··cre•- per a avotar
eb erMita per
Un acord lllternacional sobre
tacUca..
L'excitacio.D l' han
cagressora rec
.......
ma:tenl;ent de la campanya d'A- aquestes llrues, portana lndubtabteruu 1 molt avmt conlixeran eis seus
,
1 Tenint en compte la gravetst del mo- !rica.
ment una gran economia a les consresultats, pero no 811 Ja. forma desorment, es declara que
França com
BONA PREDISPOSJClO A ROI\tA truccions navals futures a tot el
denada que ellS esperaven,))
Anglaterra dall a I WJla les màxJmes
Roma, 9. - A l'acabament de la ses- món.
L'esmentat portant-veu diu tambe:
conce!alons.•
1::!1 es veu la lmposs¡bwtat d 'arri
81 d'obertura del senat s'ha publicat
<tPer lil fossin poc doa bombardti¡s,
S'afegeix que de no acceptar-Iee el una nota oficial declarant que encara bar a un acord per a l'abolició dels
ahir, diumenge, va. prodwr-se el terDuce cqueda.rta tallat el cami per a fu- no havien estat rebuda cap <'Omunlca- suomauus, es de Vltal lmpol
cer bombarc..et¡ de Oesste, on se•
tures negociacions, 1 en aqueot ca, es cló aobre les proposicions formulades a acaba!·-ho per tal d'evitar el • ... unrueix resiamt
l'ampuc
Hamourll', 9.
-"- bOt..t a.:. vaixell Kassa.. _ Dic que és absolutament considera probable que t.ant f'rança com Parla per a una solució del conmcta prop1 empleu.
no ha cao v1at en
pero, la nos· 1 «U&ukuma.» ba arnua.C a aquesta UUposslble que tals defeccions es Anglaterra abt.ndoneSiiln els seua Intents
«La ....
quarta del Tractat de
tea tact1ca. que s'amra desenvolu•
prOdueixin
d'assolir una solució per vies d.lplomàNo obstant. a·advertelx bon desig als Londres estableix regles sobre l'empaut d·acoru amb el:s plans de l'alt C'IUo.aL, de pas cap a. l:>ueclll., proce·
tlques
~rclea polftlcs, 1 tot depèn de al ¡.., pleu d els submarms en temps de
comandament etiop•c. Perden bom- dent <1 AbiSSWla, <a geuerll.l suec E- . Davant d 'una }JOSSiblc acció dels
Es Posa de relleu que de produir-se proposicions rranco-brttl).nlques sa.ttsra- ¡¡ut:rra amb reiac10 als VaiXells merbts i di11ers els in vasors, si creueu 11c Vugm, el qual llUll'Xà a AdeiiS 1tauans per a taJ!ar el terrocarru la negativa de Mussollnt, es coiiStltulrla.l cln eb desigs mlnlms d'Itfl.lla.
Catlt.s. Aquesta clausula es troba enque aquests atacs provocaran els a- t\beba per tal J e.•;taoltt-hl Ulla .1!.5- d Addis Aoeba a J.>jibutl, el general automàticament un tront anglo-!re.ncéa
Es declara, també oficialment, que es cara en v1gor entre el Japó, Estats
blsslnis eo el sentit que voldria J'ene- cula MUltar que ja ve .Cunc10nru1t Vírgm cons1dera que aiXò ou atec- contra Itàlla.
desconeix a. Roma sl les proposicions de UmLs 1 Anglaterra.
mic.»
des de ta. temps.
tana p1 UD•Jrd•allnent. elb ablSSirus els
Sobre el contingut del projcct.e de Parla, després d'aprovades pel Oovern,
.Nosaltres esperem que totes les
El generat v 1.r"in es repatria úni- quals e1ectuen mes transports ' per solució pacifica del contllcre ltalo-abls- ¡ seran comunicades directament al Go- pOLCHClCS man~tmes acceptm aqucsELS ETIOPICS ESPEREN
per mot.us de salut, pw.x carreters que per 1errocar 1 «L8 slnl es guarda la maJor reserva encn1·a vern
o per mitJà de l'ambaixador tes regles, 1 d'aquesta manera, J.a
1 u118. tecciO diaca
EL BOlUBARDEIG D'ADlima.
mol• 1m
ta t
CI •
que de totes lormcs w ha. motlua to- d'Itàlia a Parla.
guerra submarma, sense restncc1ó,
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poora esser evitada en les guerres
Addis DlS
Aoeba
!1. Es considera
l!a~
ptàlOUU!l.eS na.. enctU.~L et ge- capital J pot esser SUbstltu1da per
1utures,
1
imm.ment el b¿mbardeig de Ja capi- • • era.l vu¡&m 1 n.u.n
dills seus les carreteres o rutes de caravanes.»
Esttc convençut que sl tots els
taJ d 'AbJSSillia per l'llvt.tcio tc.aiMna. I UaYJS cu:,es molL mtcressant.s sobre
El general Vtrg!Jl l'la acabat <llent
palso.; aqlll rep¡·esenlats, es troben
Ningu no dubta. que el mariScal t\b1SSlDI8..
que es reservava el comeutarí que
disposats s arnbar a U.D bon acotd
Bado¡lio, abandonant eJ p~oeedi.li:4 wrut:oçat dleot que e. Addls 11 mereuen e.ls bombarde¡gs aeris
que ens permeu, no SOlament la rement d'estaluar sang abiSStnJa ~>e- Abeba queden més de ¡j,OOO estran- dels ltaUans 1 ategeJX· «L'exer t
aucc1o en el tuta! del tonatge deiS
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A cont1ouac1o p·~>¡·ta el defuuat
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L
..-"
•
,_
a es mes se.rlo.st.: otenstves !talla.rica. senyor Norman DavlS, el qual
En e.s cercles etiòpics es remarca t.arueu~ unpeau l¡l.e t:S prooueJXJ Wl8. nes.»
BALDWIN, EN LA SESSIO clara que els delegats francesos no posa de relleu que S.l, en realitat e.;
que ut.ota la. tec mea de Badogllo ba ~rau vici..Ona 1tauana abaus d lDlINAUGURAL, DIU QUE LA acceptaran cau compromia mentre tracta en ls Uonterenc1a de sobreconsistit a. oraenar bomb.trde¡gs m- .•ar·se lt:<it.acw t.e JP:; ,l)tu¡¡t:s. l::!t &lGRAN BR.bfANl'A ,,IA:'Ii1"E l rebin seguritats sobre Quina sera passar les dUicultats actualmt:nt
humans que produllxeo gran nom· Xl lOS - 1111. aleitt. , ¡¡uau comeucm
LA ,\lATUXA POS1Cl0 DJ:: l 'acutud ct·Alemanya. Per aquesta elU.Stents, es
abans que tot,
bre de VlChmcs enLce la pobiM:io CI· tt:S
b nau.l!L de tormll.la.
LES CONV.t.RSES LAVAL-HOJ\- '
L'AN"l! 1932
raó, els· delegats trancesos ex gmcn donar proves duna absoluta iran.
1
vil-.>J
Olvlt Pe&ll1lt.;tes per a l'loRE HAN DON.h' P.ut RESULLondres, ll. - La. Conferència Na- c;ue tot acora de • Con1erenc1a s¡gw QUt:ba en ia diSCUSSió.
Les precaucions a Addlb Abeba sou •B.:;vr e¡ 4_ull.J
C!U!Ct1A·r UN J\COKD
val s'ha mtciat, exactament, a les comunicat a Alemanya i la u. R.. s.
«Jo crec -conunua dient- que,
conMdo..Jilllles J &'han t-stabJert ser'
'
s. perque l'aprovin.
t.emnt Cll compte els reswtats obtm"615 de senunelle:. als CJ..DlS de tes I ,¡¡,:,uue¡, couolciOUb ~ a. re.u.n.o~ar
Paris, 11. - LC.> l.vtt.~rst:& entre , 's 10.27 d'aquest mati, a la sala denoEls delegats irancesos consideren gut.s en les autenors Conlerenclel:>, 1,
muntanyea. properes a la capital per ds .>1'115 .,ruvetutt:.Jk.. ea vew:a un- . S&J..IIOl o LavaJ. 1 H oare 1 els colis~ tr nada de Locarno, d el Forelgn Ot- que a. Ja Cunlerencla nauran d·alron- per tant, IOI{tcament el que s espera
tal d'adverur mitJan~ant Stttyals ' t'<>lil>·D.altaL c1 Utlilt.ta.r el.: t.auc.s 1 els radors tecnlcs d'ambdO~ s lDIClatCtil !ice.
tar w1a altra SltUilClO d<!llcadu pro- de l'actual, cap üovern dels qut:
connu¡;<~Ui I .ut.u...... ..ç.., apu•t:U~o t• VIOilll.
a au., quut.s dl tl2.t! de! mau del oil _
La seSSló inaugural ha estat pre- \'Ot;aC!a per l'eXlgenc1s ltal!utta d arn- cull conu ¡
aql.estt~. Conteren~m
de bomuardeJ&
enem1cs.
I .1!.1 ••-lleJill \trill. ne¡¡a eJB aJ:le- menge.
u
s!dlda. pet Pretruer britamc, !:)t.anley bar a la paritat naval amo !<'rau¡;a, no voidrrut carregar amb la ¡·.:!tponq E.Is tecu.cs . e:.hau¡.:uo c;vn--.dereu
al'l:s mvasu• .:; SOb1v r exLSteUc;Ulo
va arribar-sc a un acord sobr
BaldWin el qual ha
un encara que nom contta que, dunaoa sabll!tat que. per culpa seva, ;,'en·
ue
a. AUo.llS Atx ba d 'u- o d 18<ü¡>< o1
c1 " d 'AolS•••"ft 1
e e¡
'
els lln •·
tatlll una ''""r ·ra d '·...
que
na. soia e:.quadreta. d 'apare..t• ue <·a- e , "" '."'' lS "n
'" 1 , '"'
...........
pruJecte <1e soluc10 ue1 contllcte,
, breu diScur.; donant la benvmguda l 'a ' Lual S.ltuaclo
·
•
<U.IalJS es con.._ "
..........
•
ça. 6Cn:lria per a aliU.D)ilr r.tpldw
ht lla " eun
liè.> mon solai.Ilenr. lalta
en net e1 .¡v- a :es dlstmte.; d e!egactons estrangement o abatre els pa,ats a\iolllo de l!n no h1 hail ..m dl8Socttnld AlLra... curueo' que beta cur!.lt. a 1-tunut. cou- res, a les quals ha dit que s'enorgu.
.l!.s creença general que .fo'rança murOJal a realll::ar es la de Jer lmbomoarue1g Ul l:. enE:&lllc, etb IJU"I" !JlCllt, allru.Ja ei eenele_ Vlrilll que leumt ;:., pru....,sl:;,.., h <.ltn.ll-uu, ..üt.:... Wa. d e poder pres~dlr en nom d'An· s'oposara eucrg camcut a qualsc:voi posiule que tal carrera es desvetlli.»
1
pouen remunt.a..r-5e a. poca alel:;
11.1 voltant
u.tclu,...."'''t ' •
.... io.:UlU ! glaterra. ia sess!ó maugural de la propo-!Ció •.estrtct1va oels sutnua.nns,
Norman Da\·lS precututza el manteçana..
Cel 111
seu eiUptrador pe: "' la. delensa entre els sen.yors
. Hoare 1 IA.vaJ na Con!erèncta. . •aval. que «ha de rea- Jtl. 4Ue posseelX els
potents vru- mment aels actuals Converus naval;,
ELS CENTRES OF1U10-, dt:
PAtri&.
estaL completJ
htzar unport,'Ultll:iSlma ta3C'aJ.
xell.;; a uqut::;la classe. ::.e preciSa que, al mateiX temps que es prengum eu
SOS
HALlA.'I.S .
1 El l!tout!lal \lugm w. ate¡tt:
Baldwtn ba aftrmaL que la po.s¡. respecte at¡ue.ota
oe vruxells, (;011SlC1c>aclo els canvlS c1rcumstan1
<lLL
- -JJW:ADL .la t.ru\CSSU. nc llt:Vl t De>EL SENYOR LA VAL, SAl'IS- cíó de la Gran Bretanya Pl'rbl:stJ.a
delegats lranceso.s teuen ordres c¡ais.
LHOP.L\ A1A(...AN1:
tlcle.. ventabteruent absurd& sobre
:tt;1, l.IIU QUE
.l'Ol t;:os..:n JD"arlab·e de. de l'any 192J 1, pe¡
per a oposar-se 110 solament 8 ta
A conunuacló parlà el delegat d e
CA\11;;.1\T PER L'AlBI: 1
FEJ: Pti8LlC L'At.:ORD
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S"JpreSSIO, sino tamt>e a la seva llUU· r ran•·a .Mr <.:orb"' el
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• e :; ae egats au~1e:;os en 1 autenor
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queri.Jllent. de Ja Ubl.liisslo de caps les declaracwns se.:uems:
..:... f •. 1
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A .\l.t::\lA:"IIl'A LA (;O:"IItt:;. oorac1o lleial o.: .rrança, dlgue que
1
Gl.Debra,
- La seguent u for11
'
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•
tes
uem cer.: t
ereoc a que es reu a
asllmg·
"tE:\ CI\
Plll:.OVUP
ac¡uesl PalS e.. lliUra tn cos a.lllma
mac1o, o11g~a1, ee¡o~ sembla, de mctgent!b n l'iuvt.sor. AIXO e:, talS. uua lormu 111 que ¡JOgues servir uc: o,·
d! t ,.._
• •
' •
1
'1
n ta\·or ael C!C~annament quahtat
u.
cercle:. auLontz:ats 1l.allan:., ~·ha tet HlUl E:;, tat. compraC!e:. aJ¡¡un& collS. 1.
, .
.::.egu 1 en """ 1<l'l\111 que e1 Go·
.Ekrlltl, ll. - L o;>m1o P!:l>llLa a!e- Pos.\ dc relleu que, d 'Wla manera
1
del do.DUru pubhc a titol bra. Cum a ¡;h:UC.t:;,, pero ell> caps <1t: LOt.:$ les base per a la soluc.
1 o del <.:vni.Ici.<:. >èrn ori ta mc es trona dlbpostlt ara ll1:il1Ya no d~;:mustra gulre prt"OCupa. • e.,pcC1nl. 1: rar.ça e.sta a 'acurd amb la
tal, em. plau reprodiUC'Ia :
tnbll!> wlpur~&1l.i> l'ADISSUlla son to- No es PO&Ible_ le publique:; les tor- com ho estlgne e1 19:·.1, a perllongar c:o aunmt ru ue.x.nvulu¡¡ameut de la 1 dlsmmuc1o acl wnatge mtlxun ael:s
c<Jtàüa acceptara lea liaoci(lns del tulmcnt lldeis a l Nt¡¡i.lli. Uu C!elb ma- mules ll~Unlll.UL'l>, cur el u oH:.rn tm els princ:p· ·- at()r.:S ntwnl:. de Wn- Omlereucla Naval UllcUida avw a \'ai:KC.:l:; 1 del poaet· uelS seus canons
petroli perque te resenes copioses Ior:; dlbba.at.s, mvouw.t per QUI mal lamc no na estat mtormat tnc~~o.a. slllnj!"ton 1 Londre.s amb les modlfl- Londres, perque coii.'tt!eta que tots pel fet que el seu pats. en COn:>lrtn.r
d 'aquest combustible, 5ullcitnll> pn llO ha ·o!.C~üt rt·l ct'A.>IS.Stma son un cup .ebthla la :.eva actcpta~:¡o rlc;l\;ns i a¡:u ,..,, •~ d<lt:"-1 1at.s lli c.s p.·oblenu:.l> navals o'ultercs per al
!.':. nuxe11s. na p:es en COtlSldera110
a.
ta ,camp.tn) a del ma- cls
\s 60b e •es POSSibles detec- convmana esperar cundKt'r tcs apte- momenl. present.
Rt'ICh, Ja toren
detlnltt- cio
aquestes dues quesuons.
1
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rüeal
L esmentat
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r "
dels Governs interessa ts 1
1 d 1 ohv;unent per
cie J acora an¡;loEt aele,;at de Fr:mça. na conHr1
es proposa <lCCWtua' e,¡:,
clons del Ras
e ......, la dec"IO de la <::ocleta t de , . 8 ,. 101.•.
.. '".,.,A E. St"'·T P
n.cmany del 18 oe Juny darrer.
DUlL la cteclarac:ó de
sobre
..,
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.. ~ ..,
FR.~.,.., 1_l) , ,
REOl'empleu èets suomar:.ns..
EL GOYF.R~ ANGLES ESl'UCUPAUA.
DIU QUE NO
DI - e UR S O
ElS de'e"ats o'Austr"';a Canac.à
A
PO .t Al I.. E DUi A H&::. ::.1
UIAR~ L'f•CO RD, f.L Q l!AL,
S
S I'RONtJN. I .., • ·z!'¡
. ..... '
xo Cu. ·Dx LI;;~ ~.~IUX:XCIA J. .i 1:'1 U SES::-10 U o.
no.a • &!!do. s han adhent als
S&:,.>E E .:oER fEl ! l,; u.LlC,
CIES ,-\Lt.:. IA.\'\: t.:~
..
u ..... •
•..t~ HALU\.i1~. punts de VlSta SOSt.ln¡;uts per BaldSERA fO:IIUNIC,\1: A MCSPan~ 9. - Als cercles Ua\'als Iran.
NOR.i\U..\ DAU::., CORBL"\ 'lliill.
SOLL'l
I l'<IAGA..\0
El de!egat del J apó, almi.rall NaLo.ndrea, 9. - 1A fórmUla de leo bue~ cesoo bom sent certa p:eocup¡¡ct6
Londres, 9. - La Con!eréncta Na- gnuo, dto:C"!ar..:: que el seu pab es
de pro~.clo per a la n~oclacto d~ ra.r- .._vant la Conterenc:a Naval que
Carrer Guadiana, 6 <Junt carrer de Sants) . Tel. 30492 • BARCELONA ranJament del con!U..-te ltalo-abis6lnl, a aqM.st tüB.U s ha lruc.Ja~ a IAndres. ~-al, que na estat mauguracta &\"U.., rnostra paruaan oe les lJm.JtaclullS
Als cen:J.e:s ben mformats es de- t ' per ooject-~ negociar un nou Trac- navals, el mes redwdes PDSS!bles.
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La situació de Xina
es complica

~ llCia

I

t~lo-Rblsslnt.
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Pe1pmg, 9. - Les portes de l'Oest
de la capu.al han estat tancades i
s'lla. establen una ngorOSlssuus v¡gllàncla a c~rrec de tort.s contmgents
d" pollcla, pcrquc hom sap que avancen vers Pelpmg torts contmgeots
d·e::;tudlunts procedent de !en-1'xmg
els quals es proposen mamtestar-se
v1olentument contra. les ex.1gene1es
japoue:scs, que corusideren com un
atemptat contra !a llibertat sobuana
de XIna.
Els estudiants han promogut extraordmana a~nacij nacwnallsta, 1 ball
dcc:Jarat que Je:s concucJOIIS per a.
l'arranJamtnt ac l'acurumbtraclO autònoma de ies provmc1es de Txanar
- Hopea, e-lttlVal a la CCSSIO del Nord
de Xu1a s J'unpenalisme del Japó.
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LES CONVERSES DE PARIS

ELS PAGESOS S'APODE-

REN UI: JEN-KIU
Peipu¡g, 11. - lniurmac10ns de font

japou~sa. que són acollides amb re51:!'\<.S, cuucn que 3.000 camperols arnlll.ts !>'llau apoderat de Jen-K1u, a
la provme1a r.'Ho~>ei. despres d'l!.Ssalta: e.s ellltlc¡s públics.
Lts noticies de re1erene1a afegeixen ¡¡uc, segons sembla, l'ongen de
la revol•a nu. estat Ja. mdJgnac1ó dels
camperols pels UlllJ()Stos exce.sstus.
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c1osamt:JH preparaan, pu x que ja
1
t t1avten t'llstnouït nomo1u:.es
armes

ctolrc C1S complicats cu t'I movtmellt.
La pollcta na trobat en poaer de~
<1<wtUlbuts una lltsta de1s prmcJpalli
.:·Jmp ••t:at.s. a1 davant. dels quals !J¡u¡:;, .r1r•.nur Su-k., actualmen~ enu¡:rat po11• .c 11 r ¡J:;.mua.
Els consplraaors tenien el projectu ae ,lcr C'un1t1r e1 Pres1de1!t ae la
'-tcpub.tc tls membre:; ael
et Cbp ae 1es tor(:(., llTIIlades del palS.1
e.1cara. Q le pet a con:;..gutr-ho s na.gJes d emprtir la
•
Lntre t .• dettngut.s per Ja pow:.a
t·¡;t.:e!l PI gene-ra, Larka C'C? del
~ vu:ñenL Re\'llll atr;res
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c,al,._ le 1'exerc1t
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Els trlpul:mts d.J l'hidro gegant
han manüestat que durant la. travessis dlrecta de Burdeus a Dakar trobaren ••1olta boira. i forts vents oont aris no obstant 1 a.ixò, el viatge !ou
perfecte.

~~ VO L QUE FARA PER
AMERICA
Paris, 9. - El «Lieutenent de Vaisseau Paris», arili·a des de Daksr al
Brabil 1 desprès cap o. la costa sudamericana fins arribar a les Anttlles
franceses, fins Fort de France, on es
portarà s cap una reviSió de l'aparell. En sortir de r rt de France, !n1clarà una touroèe amb un ltlnetan
quJ encara. no s'ha !et públic, en el
curs del qual visitarà gairebe tot:,
tls pai30S costaners de centre i sud
amenes en viatge èe propaganda.
ARRIBADA A DAKAR
Es possible, doncs, que el «LieuteDakar. 9.-El «L1eu tenant de Va1s- nant dol Valsseau Paris» faci una t:6seau t'aris» ha a.nara tcall¡int·nt en 1 tada d 'alguns mesos en el Nou Món,
aquest .ada, 1 rlmera escala del :.eu abans d 'emprendre el viatge de revol f'rançn-A..1tilles.
tom cap s França..
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Azaña h r mès un B. L. M. al President
suprimir la llei de Restriccions ton
¡,¡(; que es reterelX al~> sous mfedent de la Republica consultarà amb r!urs a ~ls 1ml pess~tes.
altres persones que no tenen repreEl pres1d~nL del Consell ha arrise.utació .. les Corts.
L.lt a casa Cie o E. a un quart 1 cinc
o11nuts de quatre de la tarda, 1 ::;e..
EL CAP DEL GOVERN A gutdament ha passat a entrevistarPALAU
se a..nb el senyor Alcalà Zamora.
Madrid, u. - A les tres 1 deu minuts el sen~or Chapapr1eta ha sorGHAPAPRI ETA
MENTRE
ES A PALAU ...
Ut del seu domlClll l)artwular. da
x:w.nuestat als penodu,tes que es dlA.lcala
L'entr~:v 1.sLa. àe1s :senyors
:i!:1a a ~asa del t-res1àent de Ja tte- :t.~mura 1 tillapa¡ll'leta na estat múlL
_pollliCS. en, a la sort.da, tac111tana oreu 1 durant eua eis m1msLres, cum
~ uuta. aa11anL complt de Ja criSI.
que era. nugà.UI., han pres un vem
Hom li ha pre¡:;untat s1 anava a aumeut 1 han comentat les mclàent.1cUlta.r .. aecret que nav1a auun- Cles del pJaut~Jament de la crll:>J.
d~>t sobre 1e:str1ccwus, 1 na Olt que .t'er s1 elS lectors no coneiXeu aqu~L
bO tana -,uan arrtbéZ aquesta tarda detall. nt:m de dir que uua cOJlSoUl.
a la. Preslcienc1a.
que Oí ha ai baiO del (.)OtlSell, per a
us àet.s nwu:;tres, w ha unes Sll.taES MODIFICA LA LLEI Dê tes amb pastes, sanw1tx.s 1 altres
R~STH HiliiUNS'l
dolços, 1 unes botelles de Xereç. un
PartiCUl!L. Ult:UL Uulll sap que él àel.s mmistres que sempre en ta u&
0 eeret es redactat en el sent1t de es el senyor Martrnez de Velaaco.
(VI de la Pàg. 1.)

epú lica comunicant- i que no té res a dir
ELS SOCIALISTES PA~
LEN DE COMPLOTS 1
DIUEN QUE NO AN IRAN
A PALAU

DIMITI'l
DES PRES DE
AF LU IXA -ES RE:;lRH~ 
CI ONti
Ha to1 '"'" ue Palau el stnyur <.;ru...
papneLa. 1, ja dtmltlt el Goveru, 11;..
causat sorpresa entre els m1 .. 1.,1 r. ~
que se sotmetés a llur consideració
un decret 4Ue, es Clar, luu ""'' ,
sense àlScusstó. Es releretx a Ja mu
dUicaciò d'alguns articles de la 11....1
de Restricc¡ons en allò qu~ pertoca a
gratl11cac10ns, d1etes 1 altres aspec·
tes sobre elS funcionarrs, en seu~:t
oeneUctos per a ells.
s'ha. aixecat lot
lmmeàtaLam~ut
reumo, no sense aban:; baver expv·
sat el preSident d!Oli;)SIUll:Lfi o;,~
t.ermes de ia cou:;ulta QUe havia eva.
cuat davant de S. E..

En · etornar a la Presidència, d
posada, aquestes no faran més que tes el cap de Gabinet de Premsa.
augmentar l agr..-ujar-se a mesur~' ~amfesta que demà, a. dos quarts 1senyor Chapaprieta comunicà als
que es demon, 1 aqu~sta dtlac10 po- donze, acudtran ,al mat!, els se- seus companys que havia exposat la
dna. terur repercu::;s10ns de gran gtients senyors: Sam~r, Santaló, situació al pac de l'Estat 1 que aquest

Horn, BarclB., Calderon, Ci- 1. havia manifestat que tenia. la. serilo del R1o Iran¿o, Unamuno, Por- va confiauça. Per con~egtient 11 In·
Madnd, :,, - A les cinc de la tartela valla.dar~s. Jtménez Asua, Hur- te:ac.sava fer constar amb tota elada es reW1irà la mmona ::;oc¡¡uu;ta
redat, prtmer, qu.: la crisi no es proGIL ROBL ES CREU QUE tado 1 Maranón.
A la tarda es citaran algunes per- duïa. per falta de confiança presiLES COH rb ACTUALS fN·
:::;embla que s'acocaara no anar tl
CMtA PODI:.N ANAR 11· sonalltats, a les quals es reserva denclal, .egon, que tampoc era de!aCillllila UOICIUllt:IJl
COliSUit€6, I
frns ara per Sl tenen ocupac10ns to- terminada per un fracàs davant 1es
RAN (
w1a. nola en la qual es ctira que no
11. - A les sls de la tar:ia renses o ohctals, amb .obJeCt.e de no Corts. Era una c:lsi produlda. simw ha. altra soluc1o que c:W,wJdre haMadrid,
arnbat. a Pa!.au el senyor ..,u crear·los p~rtoroac10. Sembm que en pitm.ent per cilscrepàncies de cara.c.
aque,tes wtt.s, molt mc:; Lt!l1lllL t:n H.ubles, ai qual e~ per!oàu;Les nan els consult.a.ts per a 1 ~ tarda ugura tc1 rruni; erlal, p~r desviacions al
s: del C' vern. El Prestdent acceptawmpte que pe: a ahir tu havm us- assabentaL ae .les iJèC.~ones que l'tl::~.- el senyor ussorto 1 Ur.Uardo.
CHAPA .. ttiE 1 A V U L I A va, doncs, la. ineVitabilltat de la
sen)al<lt ;.10 mov1ment rruliLar a .Jl· vien precedit en la. consulta. Sense
PLANTE.;s.H LA CklSI AL crist.
JÓll 1 que ru ha a Madnd e1en1euts ter manueswclOI'<>, ~ mrnlStre de
Abans de plantejar-se va voler sot. PARLAMENT .
entrat al àespa~x
la. Guerra ha
que es ..:arlc'tentzaren en àeteusa ..J.t: de
11
1
_ '"'netxen a 1guns metre a!s seus companys un decret
ruat ~· :.. ,
S E.
1·• munarq ma, tals com els senyors
. jutjan necessan sobre mocilltq
doll
desemotl.ament
de
de.alls
nous
tJ.!l
Robles
Gil
senyor
el
'20
6
les
A
oa!es 1 La~Uia.
sort.tt de la cam"'ra pres1denc~al, i Canse~ de mlmsues ce.eb,at avw. cacló de 1a L1e1 de RestriCCIOns en
El Sèn:Nr Chapapneta lDSISU da- • part referent a l:l. supr~sió de
ha d1t aJS penoat.;tes.
- He aconsellat a. S. E la forma- vant "' ; se)l.S companys àe uoveul gratl!lcacions. No hi haura. diSminució d'un Govern que s'adapti amo C!U~ haVIa ~e planteJar-se Ja questló c1o de sous 1 s'abonaran les aSSigna..
1tota ell.aCtltU..¡ a la tormac10 de .a o~ con llança_ a les ,Corts ~ que. aques- ctons de :-es!dencla. Els ministres acI ma,Jona parlameutana. .wuca ma- • te.; resolguessm. ~~ senyor 10Gll .H.o- ceptarcn complaguts aquesta lmclat1va i .. reposaren que tinguessm
na
SANTIAGO ALBA ple re.stabl.ment de les garanties cons 1 nera de procill'ar, cum 1 expenènc'la bl~s 11 1 à veu\e1 que la
úo~ana . es m Xl· una. sola exct;:pcló: la. reducció de les
ha demostrat, qu~: les Corts pugum pu ar agr n~
Madrid, 9. - Ue.:.plt;:. uc• ..._,. < 1, Utu~.;1 u 1 u 1 s.
ha 'é realitzar, com poo.e11 ter-ho compll- mes faCllltat:, si ell s avema a cerc~tr gl ..tificacions no aconseguirà. als mlJ r·
L.
s'nan reumt -1 M1msten de Ja u uer·
d S· dament la tasca que necessita el una. fórmula per cal de prorrogar n!stres que seguirtul percebent els
- teleu. sen~or u la, que
ra els senyors Gil Robles. LucJa
d ï~
ser uum.:duJ.ta la cou:;LJLUClo del Uo- pals 1 ' que de:spccs de l'apcovació els pressupo;;tos 1 suavitzar els seus se
us sous re u ·
d'una tórmula economlca, retorma proJectes econom1cs. J.ntervmgueren
Salmon 1 han celebrat una extensa vern 1 .ta dJssoluc1ó ae les t,;orr.s1
Una nota de Chapaprieta
-.Ha a esser en el termmt mes curt ~lectoral , unes quantes lleiS ur· els seuyors Vartinez de Velasco 1
conferència.
LA MINORIA SOCIALIS•
gents, culmim e1, l'acord de rete- HahOJa que fere 1 seves les paraules
Madrid, 9. - Poc abans de les posstbl!:.
TA ES REUNEIX
del rrumstre de la Guerra. Per la
-t'er a donar temps al restabh· rèndum c"nst1tuclonal.
quatre ha arnbat al Palau Nacio
Madrid, 9. - Avui a. la tarda, al
MARTINEZ DE VELASCO sLva part el seny0r de Pablo Blanco
ment d AJuntaments 1 altres garannal el President de la t<.cpubhca.
OPINA ltiUAl COM El.. no ¡¡._ .! donar les mateixes segu- Congrés, hi ha hagut molta animaA les quatre en PWlt el prC.>Iuent tl s''
retats, pulx que rllgué que no podia ciO. Els diputats han tractat del moCAP DE LA e E o A
.
·
t;: ·
Madrid. 9. _ A d , . 'qu~~ d~ ::.et re~pondr·l pe.- s1 mateix de l'actitud ment polftic.
-.Ben cert, però Ja us d1c que aixo
de les Corts, senyor oantiago Alba.
La. mlnona. socialista (l'ha reunit
ha passat a visitar el Cap de ¡ Es- ha. de ter-se en el termmt mes curt de Ja tarda ha arribat a Palau el del parti . radtcal, 1 molt menys qual?
seny:>r Martínez de \'ela.sco, el o.tual no sabia s1 e.1 aqueU moment en que en una de les seccions del Congrés
possible.
Madrid, 9. - La nota facilitada vcrsa.s di!icultAm mi labor, y boy, tat.
ha preguntat als Informadors qui- parl~va, estaveJ reunit_ els se~:~s co,r- a. les s1s de la. tarda, per tal de
Mentre ho feia, ha acuctt l'ex9 de d1c1embre, esta la ca.si totallpel sen)or Chapap11eta diu a1X1:
Ja persona. que haVia de
SEMBLA QUE AZAAA NJ 1 nes personf's eren les que l'havien r;! glOnarlS per tal de canVJa~ .a designar
d:xcelent.lsimo senor: Al presen- daa del presupuesto sm dlctamma.r, president de les t:oru;t1tuents, senyor
en evacuar la conrepresentar-los
ext!ngwr-•o
o
partit
del
L-ono.m.
manl!eshavien
que
el
i
precedit
t)ALAU
A
ANIRA
Bestelro.
derechos
de
retorma
modesta
una
y
Prela
de
dimts.ión
la
tar a S. ¿,
sulta del cap de l'Estat i manera
0 dissoldre'l.
18.
a
entrat
ha
Seguidamet1t
tat.
esonnat
De 1ou~ au.ont.zac.ttl, ucm
La conferència del President de la
s1dencia del Uonsejo de mi..'listros reales, lleva., a pesar de las concede ter-ho.
El senyor Ohapaprleta agra! les
con que me honro en su d1a, creome s1ones por ml hechas, vanos dtas ltepúbl!ca 1 el de la Cambra ha du- que J'ex-pn:Sldent oe1 lJOllSell senyor cambra pres1denctal d'on ha son1t
Com que no han assistit la toManuel Azana no acUdira al PaJa.u a les set menys de{¡ minuts. El ~e- rr.anlfesU:clOns dels seus companys talitat dels dlputu.ts que formen la
t
1 Co
wénd
obligada a exponer a su alta C011Sl- d
I va. !er 1 balanç de la _situació. ya. minoria, entre ells el senyor Largo
ngreso, sm ra vrnt-1-cmc mmucs t.¡ <>ell.)-ur A.- presidencl&J per tal d evacuar la con- nyor Martinez de Vela.sco ha dit:
dera~lón las va.usas de rru deterrm- lSCU , ose en e
- Poca cosa us puc dir. H~ acon- pcomrovparrenedlseprlessa u¡im>o~tosSJbllldtteattredurae- Caballero, que segons s'havia dit assulta. sol-liCitada pel President de la.
aSIStencul. de diputades Y sm núme- ba ha cilt als periodistes:
nactón.
v
t
d
sellat 1. S. E. la cvnst!tucló d un G>-El meu consell ha e3tat el ma· H.epüblica
ro ba.stante de ellos para. las vota.
sistiria, ha quedat ajornada. aquesque pogués fer possible la tasca en a van e 1s seus projectes, . però ta resolució referent a la consulta
vern
•
teix de sempre, breu 1 smtettc: eVlCuando me tué ofrecida. la. carte- c10nes nominales.
mamfes~ que no podia ca.nvtar la amb el cap de l'Estat, que es rndeL ER R 0 u X ACONSELLA d'aq,testes Corts.
Asl las oooa.s be interltado reca- tar la. cr1:!1 1 la dissolució de Corts,
ra de .Hacicnda, hube de exponer al
seva. actitud respecte el programa pendent de l'evacuada. pel senyor
t ha. afegit:
CHAPAPRIEl'A 0 GIL RO·
Sr. Lerroux la intensld.ld de la obra bar del ConseJo de rrunlStros de hoy p·r ara.
legislatiu, jfa que en fer-ho entranya· Besteiro el qual ho ha fet com a
- Molt breu, però expressiu.
BLES
a realizar en est..: rrumsterio y la que a.l votarse el articUlo segundo
- ¿Creieu que sei · llarga la tra- r1a el seu racàs. Per altra. part era ex-president
·
les Corts. Es reunirà
el primer a re~~è1x ~r la dispari,tat dema per a de
crisi?
la
dc
mitarió
Paa
arribat
ha
Prop oc ¡es cinc
1 Ns 1sT El lC
BESTEIRO
necesidad del mas urgente apoyo ael proyecto de ley do Derechos readesignar la persona l
_ Nú ho crec, perquè tot això ~'8 entre el Gover 1 1 e1 : quant a les- els termes de la consulta. que han
QUE CAL DISSOLDRE LES... !au el senyor Lerroux i ha dit als
para. llevaria a cabo. En la p11mera les se plantee por el Gob1erno la
mol ràpidament i espero que demà ~ctura del pla. ecOJ;orruc., Aix! ma- d'evacuar davant el cap de l'Estat.
ptlriodLVt~s:
c,o RTS
etapa de Cortes, con el decidldo cue:st16n de conUanza, y que illffie-sensors, vinc, crldat per s. E., al matl quedaran acabades les con- telx havia de retre s a 1 evidèncta
A les 4 50 de la ~rda sorti de . Paconcurso de todns las fuerzas del dlatamente que cilcno proyecto esté
suites 1 al migdia hi haurà encàr· quant als radicals. ja que des de
bloque gubernamenLal pud1eron ser aprobado, se someta, en unión de !au el senyor ~estetro, el qual d1gue per eva:uar consulta.
¿ES FORMARA UN GO·
1última crisl la seva. posició fou
A mig quart de sis ha abandonat rec de formar Govern.
a:-robados W1os presupuesws con ca- los del Ttmbre Y Utilidades al quo- dava.nt els pertodtstes:
VERN SEMBLANT AL Dl·
aquesAra.
recolzavez:¡.
~
~óo
i
clara
donar
podem
us
¿Aleshores.
-,
di
"'·
id
eJ:~
encara que
més motiuconsidero
-Amb anteriors
'por la.s ocasions
ràcter trans1torio para el segundo se- rum reglametltar1·0 p""·do
MISSIONARI?
ta. poslcl s aguditzava. 1 no hl ba VIa
j i - 1a cambra. pres enClal 1 .... t ...s .>enhorabona?
,...,..
Madrid 9. - E1.cara. que el plan_ No em dongueu res. Jo nom"s ja la confiança que la rrunona raml'stre dtl cste auo, la llauada ley oposlciones. ..,a, mayorta de m 18 com- ajornable Ja dissoÍuclo de les ~or~~ uuo1·ma.dors:
-He evucuat la meva consulta. 1 actuo quan estic investit de totes dlcal recolzés el Govern per ell pre- tejament de la criSi suposa la. dí&
de R.estr!ccioncs Y la de Auton- pañeros del Consejo han disentido actuals i la con\'ocaiòría de nove;
gregació del bloc governamental, la
sld!t.
~ he tingut l'honor de dtr al senyor les facultats
zaciones para convers1on de deuda. de rm parecer. Recliflcando anterio- eleccions.
De totes. maner.s inslstl el.seny~r darrera. !mpress10 que hem pogut
ALVAREZ
MELQUtADES
Per a això crec necessària la. col- Prestdent àe la Rcpubltca. que conHe trabaJado como em m1 deber res criterios enUenden ademàs las
en què la cnS1 tenia recollir aquesta nit als centres pollLA CON· Ctapaprie.a.
DE BLOC
PARTIDAF\ ! DEL
1 1
lJ d dl
rne t e 1 d
int
el seu !ht nat<1ral: les Corts.
TINUACIO
ensa ne n e esarro o e - pnnc pa es fucrza.s del bloque gu- laborac1ó d un Govern del qual esti- sidero moportú el plantejament d'attcs 1 que té moltes probabilitats
Els se~ companys de Govern va- d 'ésser certa, és que es formarà un
Després del senyor
Madrld, 9_
tha.s leyes,.:tn la formac•ón de unos bemamental que es ambic1oso e 1m- guin exclosos els elements que cons· questa rclsi.
Sl ni .1av1a algun matau intern per Martinez de Velasco ha entrat a '::\ ren creu.:e el contrari. i ell es va Govern semblant al dllnitat, es a
"Qttsupueslo:; Il. fondo 'Y en la h:dac- politico el apresurado ritmo con que titueixen la situació actual 1 mtcgrat
t.~ de diversos proyecto~ de ley, ~s.uero llegar a. ra. nlvelacaon presu- per republicans autèntiCS que oterel- a plantejar-la, no hl nav1a altra r..ambra presidenci!ll el senyor M~l- rotmetre. Havia . anunc1at al . Pre~ dir, amb la participació dels elements
mtegraven l'anterior bloc goverque hasta el numero de 2.:> he pre· puestaria, Y est.tman que debe ha- xin les majors ¡aranties de l'escru- .sortida que una votació al Parla- quiadf'S Alvarez e! q1tal en sortir-ne dent de ~a Republlca la _p ossibilitat que
qu., .a m~o Consell hagues d'acudtr namental.
'
ha. dit:
sentaao como comp:ementano.s a dl- cerse un alto en el ca.mmo empren- pulositat electoral, sobre la. base del ment.
Per descomptat s'afirma, amb
Ja
- Molt poquev paraules perq'lo\ - VISitar-lo per a P!a.ntejar-la
fie dit a s. E. que havia de cricho presupuesto; los àecretos-leyes dido, Y creen aslmlSmo impos1b!e
1
completa seguretat, que de~~manà ls gairebé
dar el pre;;ident del consell per tal ja coneixeu el meu criteri,' que no qüe::;tió de confianç.\
de la apllcac10n de la ley de H.es- arribar, dada. la. fecha. en que nos
mil. a la tnrda hi haurà encàrrec
.a
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s
no
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la
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sltuaclf
la
Per
varia
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d'aquesta
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la.
1
a.
encontramos,
prcsupuesto.s
los
como
tnccJOnes, as1
per a intent~ r la formació d'aquest
1
Pres1dencla. del Consell de ministres com111ue., Ja. seva. tasca al J:-a.rl~ ~o¿~i;~t e;~~0~· ~; ?e~ t~&~~~~~:e ~~~fa. fu;_~xiqu~o n¡er:~~cués la seva. govern.
de 1936 Y sus leyes complementa- presupuesto presentada.
ment, per tal d'acalYar l'obra. del eles de la pol!t!ca. interior. he dit a
Siento mucho dlscntl.r de mis còpia. del següent decret:
nas, fueron exammadas y aprobas. E que no h! ha més solució que
«Los decretos dictades en ejecu- Bloc.
dal¡ unànimemente por el ConseJo oompalleros en el Gob1erno. La obra
També he exposat a S. E. d'altres la continuació de-1 blO<' ja que elS
de ministres, y los mas destacades financiera por todos aprobada supt.>- ción de la. ley de Re3tricc10nes forde éstos celebraran el conjunto de nm, de una parte, economfa.s, y de maban parte de una serie de medi- consideracions que ometo i 11 ne a- seus representants han manifestat lli
que coHad1cha obra. en repeWdos actos púbü- otras, rcfuerzos en los ingresos. da.s encaminadas a. lograr la n1ve- consellat que contínu1 el matetx pre- president cie la Repúbllca
2
aquest mareserves
sense
boranen
L'encarrec telxa
Govern.
cos. Reconozco, sm embargo, que La Realiza.r aquélla. "" no llegar a ésta lación presupuestaria. Al no poder sident al cap del
el!'!
resoldre
de
tal
per
politica
.
camara no ha. acogtdo blen la par- no me parece en verdad ni. justo desenvolverlas integramente en el de formar-lo ha de fer-se, en un al- problemes que afect..n e1 pafs.
CAMBO .. RE!' QUE LfS
te de la reter1da obra. que eXlgla ni equitat1vo. Se tra.ta de una obra. momento actual pudlera. resultar in· tre cas, al representant de la torça
CORl s AtiTUALS ENCARA
&aerificlo tr!butano, SJqu1era. este re- de s~crificio conjunto, y bacerla re- • jus&o y, desde luego estéril, el sacri· parlamentaria mes nombrosa.
(Crònica del nostre corresponsal a Madrid, ALAR D PRATS)
NO HAN ESïAT POSADES
Naturalment que talg al:lusló al
presente en conjunto menos del cua.- caer en una clasc social me repug- fiClo que se imponia. a los tuncto·
u·ao matinada. Per te- queila a.tra que el Go1ero dJJIUs31o10
Madrid,
A PROVA
Ilo por C!le.Jlto del presuput-sto dt: na profundamente. El abandono, por narios públicos, en cuanto se mer· senyor Gil Robles. Si per qualsevol
Madrl~, ::. - El senyor Cambó va lèfon). - Si en a!gw1a. ocas1ó tota nari fou format havent-U asseuyalat
causa. no accepta, nosaltres, el par\!\¡resos del E3tado. Aun reduclda otro lado, de la labor presupuesta- maba sus retribuciones.
Ello induce al ministro que sus- tit Radical 1 jo, estem diSposats ·a sortit d evacuar consOJlta. a les 7 20. preVisió semb:a poca per a temptar per part del preSJdent la Iru.SSló condespués mt a.spnac1on a ta aproba· ria, supondna la decls!ón de que esel futur i la predicCió, en la pre~ent creta de realitzar l'obra econòmica 1
Clon del presupuesto y a la. de selS tas Cortes carecen de capacidad ..pa· cribe a proroner queden en suspensa p~estar st•port al Bloc, qualsevol que El seu
1 sccretan pc.rtlcular 1 dtpuLat després de l'esperat esdeveniment pressupostana que ha estat. combafaclliha
~~i~ê:~~o%.:Nadal,
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y
presupuesto
solo
un
hacer
ra
presentada.s.
25
las
o siete leyes de
«Crec ..¡u e ser!~ lamentable que d'aquest mati, tots els auguns són tuda pels múltiples talls 1 lnconvehe Vlsto que aquellos rmsmos que en dejar a extramuros una polftica de implautadas nuevamente cuando (·J llttcs que s encarr~gut de. IOmiar nuu
ha ar- n!ents que presenta\'&. No deixen
la Càmara me apiauwan calurosa- rcconstrucción eco·..órmca, porque los plan a que obedecen pueda. llevarse Govern. El Partit H.adtcal donara. es d1ssolguessiu Jes actuals Corts imprudenclo. temerana. hom
mente cuando se d!.5cut.1ó la 1ey de que ahora juzgan a.celerada. la poll- a efecto en su. total!dad. No repie- tota. mena de tac1htat.:; amb la s~va sensol haver-les pos.~.t realment a pro- ribat a la f1 d'una etapa polltlca. Ho d'es3er unes aurmac1ons poc correnRestncciones, ahora en tormas dl- tica tnbutaria del rmnlstro de Ha- senta esta dectstón la renuncia o. ccHabora.,;ó personal o sense, 1 els I va, Ct>sa. que no na passat fins Hl qualificarem atx1 ben pietosament. tes. L'acusació de Chapaprleta. con·
c1enda, olvidan que a este se le ha- ese recurso para am!norar los gas- .seus vuLS"' no maucacau a1 uuu uu- mom~:nt presel;lt, pul;. que han tra- Morts 1 ben n1orts els iactors que tra les Corts, qu ~ es troba en la nota.
bfan exlgido sobre 18.8 cons!gnacio- tos, ni menos aun la anulac!ón de vern fins on s1gu1 possible 1 en Ja duït, com no po<l!a ésser d'una aJ. vemen donant a aque:;ta. SJtuació ~ que ha facilitat sobre els antecedents
nes de 1934, màs de 360 millones de tod.as las d!sposic!ones acordadas a mesura que calgui per a. contmuar tra. manem, '!ls dec!~lom i ?esacor1s parença de p:en1tud 1 contmgut tor- 1 les causes ocasionals de la crist en
la tasca dels anteriors Governs al de tots els Govern.. qua s han su..:1
d 1 1 d R
IL"
l'absoluta manc~ de
cstr cc!ones. guu;; u~ls qual:; nau e:;tuç ¡.¡le:s'lalt; ce1t. des ~ue les Corts foren elee:1- mal. S'mteressa. tal vegada galvarut- la. que proclama
ptas., dedicades a la defensa nac!O- vJitud e a. ey e
~
des, w1 Govern qu.... malgrat la com- Zf: llur cadavers? De cos present es- seutJt 1 voluntat de les Corts per a,
nal, paro, Obras públlcas, repobla- Quedau v!gentes todas las encamt•
b I
t b·¡·
c
nadas al saneamiento de la adnu- per mt. Cal acabar la labor ecuno- posició heterogènia que restructum ta el Parlament des de la darrera portar a terme l'obra que ara. ha.
ción forestal, etc.
omp a 1 ttats, a anços 1
Expuesto 10 que antecede es ob- nlstrac!ón, a la reorgan!zac!ón o.drru- mica, la q•tal ha estat aceptada. per de les Corts ra indispensable, tin- ses:;!ó. Per 1gual el fang domina anat al tracn:; const1tue1xen un vot
fallides a
gues la terma deCISió d'aprovar, sl l'àmbit par:amentari 1 acusa de res- de qua.itat quant a la reat1rmacaó
vio que no puedo perman~cer un 1 nistrativa, reducc!ón de minlstcrlos llill> 1 combatuda pels altres.
2'50 ptes. l'hora
~1 uovern ha àe reamw.r també mes no, un ordenament tmancer, la ponsabilltat eV!denta a quants ele- del concepte que l'actua: Parlament
omünto màs en el Gob!erno. Al Y dlrecclOn, generales, amortizaclon
m
lle1 electoral 1 h.. proposta. de l'l
consla. labor de H.etorma electoral 1
d Es d0
"
J. VENTURA
ments han vlngut formant el bloc a aconseguit merèixer a to~ la mis1 rendir ml dimlslón, ha de ser licito en los .cuerpos e1
e t't i 1
retor
ta • con 1a:.;
· 2 45, 2n., 1.a
Val'enc1a,
mesura. que e! pals . ma ons 1 u~ ona . est1c con veu- malhaurat que ha molturat el palS Sló. Corts rneptes, conreu permanent
que exprese que "ftb;o Uegado al conslgUientes mejoras de plantllhs tltuc1onal, en la
desit a quan es plantegm aquests çut que triomfar¡, en el seu Intent,
¡
d 1
..... ...
1
amb més facllnat encara com m'!S com el moltura el moll de gra. Uns d'escàndo!s i negacions.
, o t
l\.1misterio de .Haclenda. con la mi- autorlzadas a base e a m tad. O<!
5
ferma lOS la. seva decis!óJ
La. destilada de personatges ha
.
per executors de 1 «Straperio» 1 al• , stón de mtentar el saneamiento de las econom!a.s que dicha amortlZ&· assump e .'
•
•
I
tres per enco::mdors d 'equells. En començat. Destilada 1vrça trregular.
~¡ F~~~~OIOACD~UNNSELGLO~ pura
nuestras tinanzas. .He puesto en .la clón pr~!fcady ~esaparll~lóninlen ta· co~:tx~er:~~~a l~ac~,J~:g~~~~r=~
moral 1 a.n b tot 1 d acord amo Ha vartat una m1ca a :lC¡uest respecte
erloal les plantu as e os sue os
empresa el mayor esfuerzo el
el protocol. Abans qlle els ex-t>reSlVERN StMBLANT AL Dl·
sident dimissionarl 1 ha respo.st que
res a tres mil pesetas.
• di cu
na. id totalm te
ac:.uell concepte de certa . moralitat oents del consell hw començat a
MISblONARt
En merito de lo expuesto, a pro- no en sabia res.
bal 0 • En
en
s 0
n0
Madrid, 9. - Lt. darrera consulta polltlca, igualS responsao1utats pesen a~!!lar senyors , •.u ue Pablo ~lan
Aleshores se li ~igué quo el senyor
los meses que ha durado ml ges- puesta del mlnlstro de Hacienda y
El Cairo
8
9
estat ' del mlnistrt> de la Go- damunt d'executors que d'encobn- cc-, que, aouada. la seva pos1ció en
ha
hacriSI
la.
qUil
aiirma~a
Chapapnet.a
mide
Consejo
el
.~·ahir e::; reprod~ïr~~n:;¿~am~nt ~\~ t~ón, han a.umentado .os mgr~sos ~o de acuerdo con
Clar que aixo de l'«.Straper:o• el Partit Hadlcal, nlngu no s ·expll0
2
u;;aem~ arh.lbntamcs. Es deseru•Jt- " millones de pesetas, en numeros nlstros, vengo en decretar lo si- via d'h":ver-se prodult a1 t>anament, verna~~· ~~:~a~ s~~~ ~! ¡~;: dor:
es causa que es rebutja oficuument ca. a qué IU a qw representa. De
arran duna \OtactO de quòrum, 1 el mació d un Govern semblant a l'ac- com a aeterrrunant de la crisi.
qu en noves maul!estaclOns en les redondos Y entre econom~as intro- gmente:
les consultes ciectuades a la tarda.,
d'avw, mere1xen destacar-se la comArticulo primero: Quedan en sus- senyor Lerroux contestà Que a1xO es tu:;.l, el qual, manterlint l es oorts
elS~st~~c~gueren part preponderant duc!das, convers10nes Y contra.cc1ón
obertes, pugui aprovar l'obra legJSen los gastes. seguramente que se pt:r.so los preceptes del decreto de ei que ell esperava.
nts.
Tanmateix en la present, com en crd3ncia •,s components. del bloc
Els
¡Int1va que cregu1 més. urgent 1 ··as l'anterior l'«Slraperlo» presiderx el t:encat. Slmbla. que obeeiXen a. la
ssos més greus es. regis- ha obt..enldo una rebaja en los mts- veint.iocho de sepucmbre Ulttmo re
trarensucce
' •RI·
· ò no tos facttble, perque
e ..sespcra.da cons1gna de manterur
•
ES DON ;.. RA EL GO VER"4 que a¡x
,
•
de MedlClna 1 mos de m~~
. a 1adeFacultat
..., de 200 m IIlones de pe- latwos a. gratillcacloncs Y otras re-•
e
..• ¡·l!;scola.
seu plantejament. «l:Straper.o:& 1 con- le flccio o 'una 1orça ja periliclttada,
A MAUHA ~Ma UECRET 1 gun o alguns dels ¡r.tps pollttcs s'hi tradlcçJons de tota mena. ha.n jugat e~fonàrau:1 pels seus prop1s errors
!•~ manhestn~~~~ç~s perllongaren seLas; es decir, que en los 7 meses rulrneracion;!S que se cttan a. contineguessm o la dificultessm. aleshoDE Ul:sSOLliCIO'l
à""" a pruneres borl.!s de la mt del àe gesttón han ~ejorado l os presu- uuactón:
de escànd.:s 1 in1munc¡¡c:es. No ae1xa
Madrl..., li lu • .,.. o~., " ...~.~ tarda.).- r~s calòriw. procedir a la formactó en aquest procès de descompo31cló
a> Las mcompat!bilidades que re
~rnnuncngc. .Ha provocat a. la cnplt.a.l puestos de Espana en cUra. no in!ems!skntr d un Govern la m1ss!ó essenc1al iel la. majoria. parlamentaria.. L'aliança d'olenr motiu d'espe..:Jal collSlC1t:raCircula
nora.
darrera
A
..
tas
d
UI
n e1ervc•ce
b
rllll' a. 450 m ones e P . Ello ex- e¡,tablecen en el punto segundo àel ment .la versió que ~~ t-resldenu de qual hauna d'esse, el CE's~ament d 't:l· entre el:i que «operen• 1 e!s que del- c.ó l'a• tituo del senyor Lerrou;.;. LerDavant ~ net?-.
Govern hil d~i{vtoslsme bregnant, el pltca que a pesar de ha.ber cubierto parrafo prtmero del articulo prlme- la uepubl!cn va a donar al S"n'·o• questes Corts 1 1a constitució d'un xen «operar» per a treure avantatges ¡·oux, salvat en ur..e. \'OtaciO memot
~ • • nou Pa I
"' l'encnrrec de tormat
•• r:.:;.nura
polit.ics no sembla trencada defm!- ratlle el c1l.SSabte pel3 vots cedl.stes,
~cio 1nstant-~L a podle Una. al- atenc!ones extraard1naria8, 125 m1- ro, en cuanto. afcctan a caso"v que M1que1
.
A . prreg~mmetnc · d ,_
.
'"' a gwu ar 1a ma~
eens auble agra1t, demr.na no res
•
s e.., pert001stes hR Uvament.
.
d
t d
b d
ter- lloncs de ptas. en trigo Y Centro de con antenondad a la publlrac1ón G .
ta calnta 1 anunctant Ja :;eva
Les darreres votn:clons 8 menys que la porció mes considerae ISSOluciO a1eg1t que havia ac'ldit a evacuar
ccre
o\ern,. am
~ declstó de reprimir enèrgica- contractac1ón de moneda, para sa- de dicho decreto estaban admlttdas.
les Corts donen compte d aquesta 1.1.~ del comandament vag1 a. les
0
r~r<1ie?u~¡scgol intent o alteracto de tbfacer !&S necesidades del presu- B> La reducción del dlel. por c1eu- deN~esntÇo~~·de moment, cap con!ir ~~~~i~~lt~cll~af ~ ~ r::~:es;n~~\st;~ supervtvenc!a de l'abraçada cordial mans de Ull Rob!ES 1' de les seves
de la Governació.
llOhc~a tara. ovCJn adverteix que la pucsto corriente, lo que de modo to clispuesto en el propio an1cu!o pr!- madó ol1ctaL
enw.·e rac11ca::; 1 cedi~tcs. D'ença que hOS($. Aquesta opuuo, que comctae1x
AZAAA, l OM A EX•PRE· (.)napapneta per la seva actuació eo en absolut amb la del cap de la
directa ha 1nlluido en las coti· mero y, en consecut:octa, la norma
v.m.
~tal
tle tallar Qua.~evgl leste~¿s
10
5
Sl DENT OEL CONSELL el pn mer «-traperlo» !.enÇà com a ~..oeda.' e~:aru t.i<lC, mes c.:·p ·c.~a, consLES
DIS~OLDRE
uCAL
CIO. zaciones de Bolsa, que suponen, com- segunda de I ' fljada.s en el m!Wlo
n e
NO TE RES A DIR Al Xl mou u dm<11gnac1ó a la gent la ta.- tltuc.x ~cus dub.e la moneda amb
CORTS t ANAR A UNA
CONTINUEN ELS ALOA· parando las de ahora con !as del 1 respecto de los gastes de rcpresen;.a.
HO HA COr-tUNICAT A ma.sa. nota es crea. l'enem.:ga de:.S ra- que es pn¡;a el favor personal amb
COtHiuL. TA E&.LC..lüfiAL 1 j
RULLS A EL CAIRE. UN dia que me encargue del Mlmsteno 1 clón en el extranjero. Los mmlstros
gEilerosnat torça expreSSlXa D'una
•
s. E. Et• u"' B L M.
- HA !liT MARï'INEZ
~~~~T I CINQUANTA FE· de .Hacienda, un aumcnt:> de va.lvr segwràn sometldos al desct;ento del
atr~pats amb les mans a ht banda. els del bloc demanen' la. couI Madrid, 9. - .t..ls penod;sLes han dlcal:>,
BARiiiO
del Patrimonio Nac1ona! en cerca cilez por .1ento en gastes de repr~
F:!. Catro
sha pogu~ compro\'ar que ~inuac!ó ae les Corts 1 que es torrru
11 - A\111 han continuat • de ::.000 mlllones. No es momento ::,entac10n
Madrl:i, 9. - El senyor Martin::z pre~untat al sem·or Sancbez Guer- pastera,
els aldaruila'
!es 1orces ced!;>t.es han anat reurant Wl üovem mes o menys semblant
consu1•.a
a
cnda.
estat
navia
si
ra
a:
nuts
m
deu
um
t:stat
ha
Bnrrios
cienhl
por
diez
dei
rt:baja
La.
C>
rat1ene
quten
~-~arrers a·~~~es:m:Pç~~1n a~~ de entrar a discutir
:a seva con llança al DliDl~Lre d Hl- als anten,)rs. AIXÒ no é6 hlctl. De
a ·~ el senyo. Azaña.. Ha. contestat que.,¡ senda, de tal manera que aque;,t s'ha ¡' 1 altre costat demanen la cussoluc:ó
•""rratos cuarw , d~spatx Prcs.deuc~aL Enhdsorttr,
;.,.~ estes des "·'els dtstrlct'es qes· zón en las dlvergenc1as surgtdas establec1da en los .ruga1a s ha na h.tentat comunlc.u
lliurat ~1
SJ.S menys deu minut~.
........-a al bar
a'llc el c;et. dom1ci~. on digueren qll~ vist obUgat a dmutlr en c~rcumstan- 1':'~mmnr.t d • les Corts 1 la 1onnam!ormadc.rs la segUem nota :
Podrian citarse otros paiSes que \'a- qwnto del arUculo sc~uuoo.
ris mes poblats.
Els a s
c1o d Wl Govern rcpubllc-J., els que
cHe dit a s. E qut: no ve1g al ·o m• era a casa. t e11 VISta d'això ~e ,
D) La r•:h:cr1ón del cmcuentn
ll!ar at;~otndors Ultentnrcn mcen- lerosa y ràpidamente ban lo¡rado
teJnp; vénen demanant-ho.
c.es ventablement estranyes. ~ en- , des dc
gades ho ~a~u~c~usos. AlgunQes e- su nivelac1ón presupuestaria, demos- por ciento a qlle se reller ; el parr.1 solució a !a crisi plantejada l!llf' 11 li •u1. enviat una ciUICJò per a lt·s Sl s ha. planteJaL en un Consell de Hes no18rs pot avançar quant a !a
troba.
es
on
sa¡llg¡
sque
~enst.'
,.,.,
l'ollrrtl·
\
t:::mtra
!a
e
e!
dissolució
arttculo.
prop1o
~hcta ha mtervtn~~;g~. est~~n la trando asi que es la única manera 10 sexta del
S 'aau~1xen com a motlus posslb.e so1uc10 de la cnsL Ja es .::o~~·;0ns ha mamlt.Stat una persv- mims-tres.
Ei La umttactou e:;t.ablec 1da en e: ra d·una consulta electtlral sota ... :
!-J'~ de a.!canzarla. LO que s1. para. terTambé sònarcn
tre~a.
• d.iscrE:pancJes surg.de"' ueguàa. la llista 1orrruàab!e de gent
crlsl
ll\
de
81
R.epubllcanliu,
clZQU!Hdn
de
·~···~>t
comp!Jsl•t
sev11
~
per
que
Govern
· minar, quiero hacer constar ant.e parrafo noveno do dlrho art1culo
,,!A POliclll. ha repclllt l'agrè,e
re-:n.;
enviat un entre les forces del b:OC amo respec- que ba de cie51flnr pel Palau NacloAJ..a!J:' ha
lf'U~"' r
ofcre:l;.! garanties d'unparclaL,r.t 1
...., 10
~"' ... nt un
M. a s. ~:;. dil evacuaclo de .a te ai5 plans del senyor Cnapapneta. nal per tai que una Vl!g&d.a mes
s. E. y ante el pa1s, es que nad1e ü Lo preceptucd.'l cu el artlct.!o ado tl t.mrneduaament les me.."llr·~
l!an arr mort 1 &o lerits.
-aqutsL any hl ha hagut c!.ns de:;.
•.• c1 .nsult.a se.;ot~ sembla, el ~~
<~'altres lloa!~~ re!orços de pollcla ael bloque gubernamental t.iene de- septtmo sobre rnd<muJzacions de re- enc~mlnaèes al rer.la:Jltm~t ae :.
• Aut1a na co.,te'<t.at que com o. Ha Jugat net a darrera nora. Sense hlaàts u aquesta mena- donin els
• normalítnt. !a qual cosa t.o tmp ~
recho a mostrarse sorpnudldo pur s1dencta.
Pals.
· ~ tSldPnt 1el Cor.c;el. no tema r~¡ esgotar In seva oen provada capac1- seus consella 1 tormulln llurs parers
•
llml· cmmble per a aquests tm;;.
g> Las lncompatlhil!dade.s
el compàs de mi actuación en el
1r 1 e¡ue la sevu oplnlf es la del tat. per aguantar desa:res 1 actt!s mr.> o meny¡; mentons. Entre basti•
t
mam,
c:ite.1
ac¡.1cst
raonat
Ht1
piueu
t.es senalados en !os tiltl.ttws
minlf~:h de Haclenda.
fos àel a.""tlculo oct.avo. relattvo:; a tant. q~e ~ques.a tiiSiJOS!CIO \e uu.,., • ••• t. al q;¡al ¡>e.·ta.uy, opm10 tlUe d'nosCutat !ranca. per part dels sea3 dors e:; segueix treballant activa.taartd, !I dcatc1emore de 1935.
"·' e¡¡pr~da quat. s!¡u1 cridat a aliats. No pot passar aesapercebuta Ulet?t. La g,nt, àcl Bloc uo es dobles:lda per la situactó mttnor, ag1~.1·
noras extraordma.ias.
~ gara. tan f ci.ment a donar pas a
Articulo segunàu El I.unltc que es jnd.a 1 compllcaela pels darrers ~Clt- c.."r lt.a eJ ~:ap de la m!.norla ae una. a!lrmaC1o Qe¡ pre:~.cent
UN DECRET DEROG ANT
s!onan 1 es aquella en 18 qual l>OSte una Eituo.c.6 re;ubllcana 1 a reuun.e.dn Repuollc.u.u.
"
t.> tot. tnlrl. H'obltacions amob!a·
1 ven~t>nts. I m nt per,J es rccor\1a:,
ctnr a la força que ara tenen a ¡,.,
L·
CONSU
LES
DE
ORE
L'O•
P AHT DE LA LLEI DE tabh.:te el parratu St:ptrmo aet ar am>.J lCit el qut úar.ll Cll :a S E. 4•
~ t: d~~tortlsdes de 8 Ptes Gara;,.
que compta.·•a Hns a ctarrera nore mans 1 que l)tr a tan poc els M
TES PER A AVU I
n, L~ qut l!!tllO lea •tÚculta~
llC~lo se¡uudo del C.:Jtal•· UCtrll.\ Ot "'
Ht:"' e "¡""I ONS
Cnrru Ntra uana
Oit n(Un, ~
1qwe arR s scatl w1a ::.ült•!l<~ com l'ex. 1 Madrid, 11. - Acabo.Cles les consul· amb la conf:a~ça pres:denc:al 1 a- \a.sut e.1 els darrer:> temps.
'• ll. - A dos quarts dl' cmc \~muocno dt: sept~t:lll.UI't:}J
· l'ram. 25 Tel. ~8il2
transcenaèncla en re1ac1ó amb .la
composlclo de la tt.tura Cambra.

~~aura,

e

I

Comencen les consultes
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El «Bloque» volia que res restriccions
només afectessin els sous modestos
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que és el que tmporta de conservar, tensa de la detn.JCràcia. No
perquè
I etern I l'invencible, enten- ara la q 1est10 d' la presa es PI!,"
6Ue.u•ho ba. Ja que els nostres defen· d.e r pPI . pro!Ptanat., &mo la ~~ ~
sors nan parlat del jucl1c1 de la has- d.' la democracta contra la ~ €IU;;;
tona, esperem tranquils el seu vere· nt felxtsta. Aquesta tasca laarila
.
dicte definitiu, amb orgull al cor 1 mordtal del moment, l'a.co' Pr
(Ve de la pàgina 12) tes del Govern de catalunya 1 del de ~·em cau en cnsi perque la Lhga, els • nata la consciència. Res més.n
1 elr' ccm1.mste~ unint els se:Pll!';;
• sos de l'actttuo 4111: pugue· ¡,cèa·d~e 1 Madrid, Samper s'alxeca un d1a al AgrarLS 1 la Ceda 11 negaren els seus
Mireu ~ seremtat ma~níflca d'a- ços als drls ventables dem~~lot

•

El SENYOR VILALLONGA Vol FER COMpliR lA llEI MUNI
dtgu •: «Ul re¡;ponsa,billtat, com la b:-.nc blau diu que la Llet de Conen aquest cas, seran vostre"; tractes d Conre és legal 1 constiCJPAl CATALANA EN LES DISPOSICIONS QUE MILLOR li glèna,
nosaltres no ht tindrem part.»
tt.clOnal perquè s'empara en dtspoEs cert. la Lliga no 111 tr part. no- s! Jons cle la Constitució
de l'EsDE 6OO,100 ELECTORS QUE HI HA Al CENS1 q<~an
nte¡; que P<'r a tratr Catalunya, però tat ut d'Autonomia. Aqueste~ parauVAN
l'E.~~atut torm a esser nostre It-s però no consten al «DiartO cte
PROP DE 160 000 HAN SOL-liCITAT El CARNEELECTORAL1 ' pt~~tg~¡ ~~ I ~le!~e!re~ov~~~~ ~·~i ~~io~~s~~ sgfi ~P~fes p!l(Je aflaue~;1~:
'
pÍaudimcnts.J
bra."
•
es
.
Company::., davant tot mxò, nu
En el moment que Samper fent
SEGONS DADES OFICIALS
!)('rd per.> la ~erenitat 1 fmalment.! J.JStlcta • la noblesa de Companys

quest nome. Aqu'St és Lluís Com- fent el _Front ,Popular».
t~.
No h1 ha a ..tra poilttca _
bl. e: del o4 d abril 1 s ob~ien les por- •
,
dier.t _ que la v.>luntat d
seg.,
tes del ..ovd.er als monarqUies que
e1 Pobi
fLcn Impossible la nostra autono\
~ ) - .. • ..
E1 ql~e ca 1 es un~ estructurac:;1ó ,
rJia
,
mocrauca. I una d:sctpl1na en els ~
rots

t

A~u

1

1

1

,

.

•I dta. s ensorr,ava la Repu- p::nys! <Aplaudunent:;.)

~ • ..

El 6 d'octubre
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tnomf de la. democrac1a ur:;ca '
ma. de reivmdlcació Dl1tjançantlo'
sufragi. No <..al la revolta
mentre hl ha un mitjà. legal!
'
Dintre l'Esquerra Republicana. b
caben tots els homes qup ~'ORabora
a ¡_-.s.awar ,a, n.epub.Jl.. del
!'- ·'! L'ldtal esquerrista ".
"'~lt d:a_
"" ......,
f eren.• ara. d •
. que era el 1800. No e·
¡ de u• berta'" sense aHud:
pot parar
la ll!bertat f!C(..JÒmica dels treballa
~rs.
Els homes pw;sen _ digué re
nent a. un visca Trabal, d'un de! !Pop,.
l:.'ic - e ls ldeals resten. La llistòl';"
é.'. el poble que la fa. Nosaltre.s ro~
homes de pau, volen. la. Repúbl!e;,
damunt homes de gran solvènct¡
moral.
Es .r efere!X a l'article 44 de la
ConstitUCiÓ per a demostrar que en
ia Repubilca del 14 d'abril és ~
ble la soctal'tzacló. El. que cal- a;'·

Ex:-lica a contmuació com Compauys el dta 4 d'octubre telefonava
•
pronw-.ci- aquests mots, el sl'u Go- a banch .,z Guerra 1 h nouhcava la
El Governador general de cata!u-Tenmt en compte que dels mes
t•umtsa ·un telegrama. al Prestdent
'
~ :
""'
,
1
nya. eenyor Vilallonga va fer, ahir de 600.000 electon, del cens Elected<. Ja Repubhca. en el qual ·11 lew.
mJgdla, l'anWlClada. visita oflc.¡al a ral, han demanat umcament el caravluent :·angOIXa del poble catalil. I
~ 4 ~ 1 4 ~ ,; l'OfiCJ.Oa Central d'Expendic1o del net 160.000, no penseu que sera preles moltes aificultats que se
opoe arDet Electoral, a 1a VlA
. Laietana. ClS cou'-"'UU
~~-'·- noves prorrogues d'ad-'
sar en
per• a tuparlar
per "'.
a L parlar
.1o
""
... ~
,.)
Es tal v1a reu dl ners compran t d ~rec t ament al fab rloant
pftr
urat· amb
1
01 0 ~ 1·e·"'
.,~.,
.
·?
El senyor v.........
•·Latete·t
..,de""
onga, que anava qwS1c10
lleialtat
republicana
ComA
.
•
,
1_
"'
Per ,..
•~ meva par t no crec conveVIsiteu-nos I us convencereu
acompanyat dels senyors Cunill 1
P<>nys no cedeiX ma 1grat tot. Es un
•
Rubi, fou rebut a la fàbrica de car· nient concedir noves pròrrogues, ja l
L" vem 4t•e a<:tverteiX a la mes alta
nets pel gestor de Governac1ó, se- que s'ha. donat el maxtm term.tlli. Pare Claret, · 118
BARCELONA
Telèfon 53947 ....gts~ratur:< el q,te passarà 1 11 d1u: "
-' 1
nyor Jover 1 Nonell i pel gestor mu- Quant a. la possibllJtat Cie crear una
lJ<.·tJl ;¡ "l teva consciencta catòhca,
Tingueu un record emocionat per
OJClpa.l de Ja Lllga., senyor Bausili.
oficma permanent, serà qliest10 d'esrecorda que has votat la Constitu- a<,lltHls l.Jmcs qua saberen donar la
vtda per t...ldc¡':iea~.
Descobriu-vos
tots,
El cap del Departament, senyor t uaiar-h o quan 1a 1n1p1anta.c10· s1gw al local que fou la Ca1xa d'EstaiVl. ES TRACTA DE LA QUE DESA· ctv. llavors es quan tothom s'apn>.sta cmt.adans
Catalunya.
(El públic
Cra.mousse explicà detalladamnt a.l un fet.
' . Tmdrem els nostrrs lectors al cor·¡
PAR EGUE DE C0f4NELLA?
·\ k det~:nsa de l'autonmma 1 de la a peu dret manté uns moments del
Governador 1 als periodistes el funDespres el senyor Vilallonga <il· reut deiS success1us trasllats.
1:{· p ¡iJl!c& Companys, pero, no es demes llrnn silenct.)
CJonament de l'oflcma..
gué que havta estat a l'enterrament
Ha estat trobada la imatge CI( elX encara a causa de ia grandeParlant amb eiS penodistes, el se- del senyor Dam.ta Mateu, que hav1a B ¡ O R I N A S M OB L E S d. .
lé . ~a cid se~ espen t. H1 ha un moment
, ...
"""0! Villionga dlgue que quedava estat molt amiC del seu pare i perverge,
en
una
esg
Sia
(>n el qUal jr no es pot esperar mes, .
•..,
sonalment d'ell.
AG 0 NA L 460 _ T l' f
francesa
t.~' ' ··ia PS::.t!r traldor a la Rep ui
a. "
plenament satisfet de la visita. FePer acabar, els pertodiSt('S i d(Jn- I 01
I
e e on, 73963
vLe& Sl (ll)mllleS els seus sentiments.
I ·.. ' 1 -Sl.--- - ••s.t:.__ •. , .
hCJta els fWlC1onans
1 caps del de- Vldats foren obsequiats amb un
La
policia
tram·esa
ha
posat
a
1:.
~
pantts
republicans
han
ïet
pu_Lad
S>l~!í
de
Oakan
L
Garcia
Herpartament, 1 aJeg¡ que en la dar- cock-taU.
ronetxement de la policta es¡JaJa.Oia
~~es 1 11'ts trencant tOLS els Ut· nan ez eu que spanya . os capaç
rera reuruó del Cousell de la. Geneque a l'esglésta de IJornellle du ·eo- gums ~:~mo tes m~;utt:.cwns de la Re- au !Ja.nr Ja .Hepuo>~ca I es Ja se,·a
I
•
llta b
I
d'
af
·
flin. departament deiS Ptreneus publica i plantej•tda la quest16 d'a- '- ng que ta _ferm_ L terra 1 fa que gue-, CI> que 'apliquem aquell:.
ra
t av¡en parat aquest er 1
El Departament de JusOnent.als havu¡, e;;tat trobacta u.ta ,,,,e· ta m>.uera amo la ttepubllca poguem sortir en defensa de la. 111- Constituctó V1gent, p.:ò soterrada,
que baVlen acordat concedir una
imatge d'una verge que daLa del sc- . Qt. :;e ana\a. J autonumta que es bertat del poble, de la JUStlcta FOCial
El sUlragl, S'Wlposa, 1 nosa.Itre
prorroga cte sol:llcttud flns el ella 20
ticia torna a canviar El foc ensorra' dos
gle novè o dese. ¡gnorant QUI tou ' ¡Jtrcl.~. fp ruptura Ciels partits repu- dav~nt. de tanta . concuptscenc¡a 1 diem que Sl algu mtenta un cop d<
del' mes corrent. 01gue el senyor Vt·
de lo-cal
piSOS el que 1 abandona en aquell !Joc. oJLtans, . .lt~ pregunto: ¿Qum era el con upcto . <Aplaudiments.)
força per a mtentar implantar unb
la llonga que en pnncipl s'opOSà a.
•
.
Pels detalls hom creu qut! es trac-l·lt ti · ' J un rt¡.c~uHca? ( Llat¡,¡s apiaub
I CilctadU1'11. vetllant pels seus 1~
I~ propos¡cló, però que, davant de la Des de que el senyor De Prat va causa pèrdues de gran tm. ta de la verge que tou robada la ns Idaments • VISques al 6 d octubre, a
Hem de reco rar a mtere.sos, que la pnmera va ter va
neceSSlLat, acced.i a donar l'última començar a actuar de gestor de Jus•
.
fàb · d dos any!> a 1 esglesta de Coru~ila ~ P :1.1-' • a la Republlca.J
R
'bl'
•
pròrroga.
t!Cta, que els pobres mobles d'aquell portancta en una
rtca e 1I (Bar celona) I de la qual tant es par-¡ El Pacte de San -=>e.:la5wan QUedaepu tea
mr la H.epubl!Ca 1 la segona sena la
-No vull - aJeg¡ el senyor Vlla· departament no nan tmgut un moS t M t'
la per tal com es una veritable jOta va romput, la G~nera.Jtat anorreada
causa. de Ja. lmplantacro del comu
ll
.
an ar I
d'as~t.na ordenat que es
1 l'hc.,me que a::nb una emocio extraDesprès de dir que no li és poss1Que vagin en compte! (A
onga- que es veg1 en to t ruxo cap men t de r epos. p nmer 1oreu puJatS
trametin les ordlt ana ha VJa coll a
ble seguiT pas a pas la pauta que nume.
p.audlments).
mamobra po11tlca. El meu desig es de la planta baixa del Parlament cap
A les nou d'anit es declarà un in- fotografles de la verge robada per • . ,
. oc t . 1a band~ra s'havta traçat a causa de l'emucJó
únicament el de complir la Llei Mu- a dalt a les sales que els nostres Iee- cendi que rcvestl seguidament im· Sl comc•de1xen amb Ja que ha estat re.Ju,J.JCana al .a..co de I A,umanwot del pub.¡; qun a eH tambe el coipetx
Volem u~1 poder enèrgic que li<.
1de Barcel.una. la de . la Republka !orador enceta un nou tema. Es n :- vaCJHJ
nic1pa.l catalana, votada pel Parla- tors ja coneiXen; postenorment, «per portài1c 1a, a la tàbnca de mamqums abandonada al. temple trances.
que reso,gw, que executi i qur
ment de Catalunya..
' a despistar» !oren traslladats a al__
q,te ->ldluOlJLL.uva. Ja .. mertaL ue <Ja- fere1x al recobran1ent de la Repú- de la const1tuc1ó en fac1 un pode¡
1·op1etat de la. raó soctal, R. R. de 1
-En aquest cas, complint els vos- tres dependenctes no tan afectes al fa Devesa, la qual esta establerta al
talunya dll1tre la Repuo.Jca L~¡;anyo- blica.
viu , Aplc..udiments.)
tres desigs, no cre~eu que sena tni- ParlaLUe!lt Catala 1 despres, a cau- 1 carrer de Dos de Matg, 32, de la
POLITICS CAP A MADRID
la ¿que ~.aVla de fer smó apresComença. per fer un elogi de MaCatalans i republicans és l'borli
llor la possibilitat de convocar elec- S!!. de la. campanya que va fer la bamada de S~nt Mart!.
.
La tema que dona la crisi t? -~e a. la .lta?
.
~~e~lsA~~t~~~~sm¿;.e~ú~~caplaudi- dels grans esdeveniments. Sóc 1111
~ons municipals, tal com ordena Ja premsa, el senyor De Prat hague de. Les flames s est.enguerenaa a~~~1 e~
En .l'exprés d'anit sorttren cap a
•:;;· Sl. I apia~cuments del puolic).
DIU que per assolir el recobrament dels vostres 1 amb vosaltres em VUL
dita Uei Municipal catalana que te· fiXar la reS1dènc1a al carrer de Bai- dlflc¡ 1 amenaçaven prop g
Madrtd, els mintstre:; sem·ors Ven- 1 E.s vo::.tres ap.audlments voleien a de la Republlca cal un progranla contondre. Les democrac1es no en te
. 10t
. ?
lles cases vemes.
tosa L Cairell. Portela, Amàdeu Hur- tr::tve;, d~ l'e.>pa1 1 arriben fins al 1 una dlsciplma. Fa remarcar que nen de «Jefes». <Aplaudiments).
ruu
Degut a l'Incendi s'ensorraren de tado 1 el sen..vor Foronda.
'"'restaer1t. Cuttttngueu-vos. Jo com1
1
d 1
remar eres a posar en v"lgor ... - ~ mes.
~" un per1od.lsta.
No h an aca ba t pero· encara 1es mo- 1 l'esmentat edüict dos pisos 1 e1 ter- d' s uposem que aquest darrer no ha •.r.,nc
- el VO'' re p¡·,tusta~mn ta ··ostra de1•¡ es
e ecc10n;;
e 19 de novembre
No anll'.!M sols· tots els esru.n~
1.<1
.
1933
1
.........., 01",
-El meu deSig seria aquest. De btlitzac10ns d'aquests pobres mobles. rat.
1
evacuar consulta.
~.
e
es esquerres aconseguiren 11 i Companys des de darrera les
reixe,
1
convocar tot segm.t elecClons mun1- Ahlr pogueren1 veure com uns orde·¡ Les pèrdues h.om les calcula de
emoc10, el vostrtl dol. Potser alguna b. 97.90d4 vots mentre que les drett!S del presidi estan amb nosaltres 1 pe
1
1
"'e ~osaltres· - ones de Catalun'-'i
lga es pero
n'a.consegutren
~pals 1 veure d'mteressar de
nancPs els dwen des del carrer de ' gran importància. L'incendi pogue
'"'
" · e • 4coa
696.678.
malgr~:~t laurucament
seva in- damunt de Companys ¡· com una au'
drid la possibilitat d'aquesta convo- Balmes al Palau de la Gent>rahtat. l ésser dominat t.espres de dues hoLr.llu,¡¡<eJ;~~me pranetx_.:Ssa. algun company de fenonta aconsegull'en mes repre- reula. magnútca eiS nugs de sangs
catòna.
De moment, ban quedat dlposttats res 1 mttja. d'inlctar-se.
" vv
•
seutants pel fet que totes ana e or de la bandera catalana 1 al costat
D··IXeu-me '-{U~ us llege1xi ta seva en lUla sola candJdatura mentre ~u~ vola. l'espent immortal del PruneJ
d oJ¡.ra.ció d:want el Tribunal Je te.; esquerres llwtaven separades.
Pres1den t de h. Generalitat France&
Garanties. Dl. té això:
A1xò -digue- no ha de passar Mac1à que... {Aplaudiments i visDeclaren tres testimonis a c~Que està. en les atribucions del DIR! més. S'apropen jornades en les ques entUSiastes no permeten acaba¡
d acord amb la Llei, pri· q~¡a.::. la H.~pubiJca haurà de dee1d1r h frase de l'orador).
favor del detl'ngut Trueba · Tnbunal,
var s dels béns que ens són molt " seu contmgut, en que el poble dc
•
(
Davant del jutjat núm. 5 estigue- estimats, 1, en conseqüència, esperem Catalunya oeces~ttara. tenll' a les
Honor 11 sigw retut. No ens r.
11
rent prestant declaració tres testi- ol veredicte no amb Inquietud però Corts de la Repubhca una majona prendran no dc Montjuïc. Ell llB
menis amics del detin~t i proces- sl amb gran inter~s. Però el veredlc· rtepublfi<;ana que mterpreti els nos- d'estar :..1 cor de Catalwlya. 1 acabo
sat Manuel Trueba G1rones, datin- te que més ens tmporta és el que res. a anJs,
Tots dempeus avant! Amunt dlntt<
, ,
. gut durant els successos ·de
les pronuncil en la seva conscièncta In- ~ S ha de fer un front popular. L'E;;.. la disc1phna. i l'ordre per la conques-
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LA VENDA DEl SETMANARI
FEIXISTA (( PRESENTE)) II

EL TESTAMENT HE LES DRETES

La
"
t
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·
e
s
re
orna
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Per Un decret
t
Is jeSUI es
Educac•lón s A >~) els ed"tf.IC.IS "tncautats =~:~~p~~s:~re~~ g:~a.~et:fj~ ~l~!v~r~::!rm~uree:;~fee~gs7àh~~ ~Uf~~u~fa~b~~~~cn~a~r!~;e~ar¡; ~ 't: ~~t~~~úbllca.
f~ts an~veu
pr~mersl
r.a
ConstI•tUclonalment
1

'

•

1 Smc:ticats Llliures.
El~ te_stimonis han manifestat que
el d1a 1 hora Que ocorregueren els
en CO!Jlpanyia. del detmgut 1 que en 01r-se els
trets es posaren a. córrer junt amb
el Trueba, el qual no disparà ja que
no portava damunt cap arma.

•

•

On an.lran els nens dels Grups escolars?

o·r CAS
---

L& cGaeeta» publica dues disposi- rriada, con una superficie de 13.484 tuado en la barriada. de Gracia., dc
cions de retorn de béns incautats a metros cuadrados, ;n decnnetros y 78 . la ciudad de Barcelona, con frente a
la. SOCietat Companyia de Jesús. La centlmetros, de los cuales 1,804 son lla calle de Milà Y Fontanals.

primera retorna. a la. societat anòni- v1a. en la calle de San Pedro.
14. - Finca. urbana Sltua<:ta en la.
ma «La. Educación», de Barcelona,
Sexto. - Casa númel'O 3, de la ca- barnada. de Gracia, de Barcelona,
diversos béns inca.uta.ts a l'esmenta- lle. de Palau, y 4 de la calle de con frente a. _Jas calles de Milà Y
da Companyia de J esús.
Ataulfo.
Fontanals y SJ.l'acusa. .
Primer. - Edi.ficio docente titulado lnstituto Comercial de la. inma.-culada, casa. números 223 Y 225, de
la. calle de Rosellón, Y número 132,
de la. calle de Balmes.
Segundo. - Casa número 22, de la
calle de Claris; 25 de la. de Ca.spe, Y
21, de la. de Lauria.
Tercero. - Terrenc sito en el término Jnunicipal de Sarrià, hoy Barcelona., enfrente a la. calle de Angli,
de un.a. extensión de 78,945 metros
cua.drados, 66 dec!metros cuadrados
y 98 centunetros, dentro del que eXlsten tres ed.ificlos, seilalados uno con
el numero 8 y los dos restantes, mas
m.odernos, sin número.
Quarto. _ Terreno en igual barna-da, de 540 metros cua.drados i 35
centimetros cuadrados, que tiene la
entrada por la casa. número 16 1 18,
de la. calle de Capuchinos.
Quinto. _ Terrenc, en igual ba.-

calle
de 1~ -Templarios.
Séptimo
Casa número 12• en la
Octa.vo. _ Casa.-mesón Y heredad
denominada «Casa. Barba», Situada
en el termino de la villa de San CUgat del Valies.
Noveno. _ Porción de terreno
ediflcado, Situado en. Barcelona, secClón pr!Dlera. de Gracia.
DéCJlllo. _ PorCJón de terrenc sl·
tuado en la sección segunda., de San
Martin de Provençals, con !rente 1\
la calle del Dos de Mayo.
11. - Una heredad Situada en el
térmlno e inmedlaciones de la. c1udad de Roquetas.
12. - La propiedad con derecho a.
la. accesion del usufructo para cuando se extinga, el que corresponde a.
doña. Francisea Templado y Peret,
sobre un terreno sltuado en la menclonada cmdad de Roquetas.
13. - Una. porción de terreno, en
parte edülcable y en parte vial, Sl·

Tres mil cent quaranta 1n

4

e

I

antlguo
de Sarrià,
del partldo
1ó. - pueblo
Una. casa-torre
Situada
en el
juctlcial y plaza. del caseno cte casa
Gironella.
El otro decreto devuelve a la. Sociedad de Edi1icaCJón Urbana, S. A.,
los terrenos Sltuados en los altos dei
Htpódromo y carretera de Chamar·
tin, e~tregandoselos. en propiedad.
con suJeción a los temunos del con- 1
trato de compra-venta y. acuerdos
posteriores «sine c:tie» Y SlO mtere- '
ses, suscnto entre la. Soc1.edad de
Edlflcac1ón Urbana, S. A. Y don Ri-,
cardo Pena Hidalgo.
Se reconoce a don Antollio Torres
Doñate, como representante legal de
los seilores Zabaleta, Egulburu, Barquero, Ga.lim Y Valiente, Eguig1ren,
Azpiazu Y Lasarte Y Eraso, el derecho absoluto sobre dichos terrenos,
incautados por el extlllguido Pata·onato .adminiStrador d~ los b1en~s mcautados a la Compañia. de Jesus.

-

SA

seva coallc1o el lloc que 11 pertoca
per la seva força numerlca. La baudera del front popular ha d 'esser:
Uibertat republicana, justlctal soctal.• autonorma.
lliÇÓ dei 19 de
novembrt eLs ha de serviT a tots
etr: que desitgem una maJor justtcJa
soc1al 1 una. més gran democ.ràcta.
republiC811a. N..> s'enganYin les clasSPS treballadores
nutjana; elles són
t:tnt proletàries com un obrer ja que
depenen ~'(I mateiX del capitaL
Record· les paraUles de Dunitrov
eu el setè Congr.::::; de la. InteruaCJonal Comurusta. en defensa del F'ront
!:'<.. ~ •u lar. Deia· ccC·\J fer el front popular, a l'exemple de França., en de-

1 de la llibertat

Un entusiasme indescnptib!e sub
ratila les darreres paraules de l'ore
dor. Els aplaudiments duraren mol~
mmuts fms 1ue el senyor Rub16 1
Tudun reclamant
SilenCI digué que
mterpretant els deSigs deh ~~· ..tents
"""""
e.strenyld. amb una forta. abraçada el
senyo!' Trabal que estava, també e~
mocionad.issun.
Amb 1
j
dr
a.!
e ma or or e el loc que
estava com j.J. heru dit. a.ntenonnent
ple de gom a gom fou desallotjat
sense que es produís el més mtn1m
incident.

r-----------------------------------------------------------

nf!ll~

Del lO al20
desembre

LA CASA QUE VEN MES
BARAT DE BARCELONA

PRt~PAR[U-VOS

PER .\ N!D!L
Tots els articles a
preus excepciona I s

:~~~!:~iii!::u~u=

I el senyor Codvl..., que fa pocs

EI XAMPANY per a Nadal, de la cèlebre mar·
ca DELAPIERRE, sols us costarà UNA pesseta l'arn·
polla. Barres de 600 grams de torró de Xixona extra granulat,
a UNA pesseta.· Botellins licor de marca, a 20 cèntims.

1

hl ha. mes remet que obeir ei que

dluen a Madnd».
El senyor <.;odol~ ara. considera
que cal obeir Mad.id, 1 fa pocs dies
deiXa. d obeir una. ordre amb la qual
considera. que es perjudicaven el::;
drets del Patronat de Barcelona..
Llavors no sabe uansigll'; es tractava. de cinquanta mestres que no responmen a les beves lnsmuacions!
Ara es tracta d"afavonr els jesuïtes!
¡Amb cmquanta mestres que guanse11 salaris mensua.::. de 45 duros
no es pot tra.nslgtr! ¡Amb els jesuïtes que deixen tr~ mil mfants sense
escola cal transigiT! «En tot. cas - '
diu també el senyor Codola a un
company nostre d rUltma Hora» llogarem ds local."i». Aquesta es la
pollt!ca de la Lliga. Pa~tar 1 pagar
~t>mpre les ordres rcht~'I05f>!:. PrimerainêJlt pagar ptr aJudar-les a mantenir les :;e\·es es('o!es dLSfrassade5,
despres pagar per AJUdar-los a fer
edJílcis nuus. que ells explotaran a
protit propt 1. ara. si 1:1 l'Osa es posa malanumt do:1ar-1os uns mllers
de pPJ>setes anuals p..r 1 lloguers de
locals que ja er:m til' poble i que els
·
ba t.<;
son arra s~a ·
Meutrestant, aquclleo escoles que
Que no dl~tUL el. sf'nrot COdola quf'
q
ban estat dlgniftcules per l'alenada és ordre d~ Madn•l. La Utga goverEl decret de de_volucló dels edlfi- pop;;lar es tornarau a <.''llplll' cte pre-j na, parttctpa en aqUP..'>t Go,ern que
ClS als Jeswtes, uruca.ment a Bar- garte::. rehgioses 1 a les seH·s portes èona l'ordre. t, d'ençà del sis d'occetona deiXa. sense escola tres mll s·aturaran novan1ent magniliCl:> au-¡ tt.bre. h11. ooH.aborat amb tots el~
centrquar.mta LD..!e.nts. Aque~>ts m- 1tomòbtls . que ru portaran . mtants Gov~>rns que han ata<'at el!. drets de
faJlts 66n en general de famllies ben nodrtts 1 ben \'t:S~Its. Els altres, Barcelona eu l'E: s-.uyament Semobreres que si no tenen escola ¡;ra-. els Ulls <:!els obrers restaran a la prP hau dJnat. .a sevd ~.ndó a tot.~
tltit.a no poden c10Da. i.nstrucc1o al3 banda de fora.. amb el: .!>eus ve<:ti- els acte! d aqaf'<'t!> Govem.s. àdbuc.
E€US fills. Aquests ~ milers d'lO· dets humlls 1 sense 8a.her compren- a' dPI sen..•or Vlilalob'~ quf d<>1xa en
lant.a V'énm a. unir-se a.l6 mi1e:rs que dre com aQuell6 Séll,yoret.s ~ne:1 dret, suspens el Patronat. Escol&r.

I

BLENORRAGIA AGUDA I CRONICA,
GUARIMENT TOTAL. SIFILIS,
PELL, LLAGUES DE LES CAMES

Tallers, 29, entresol . D'11 a 1
I de 6 a 8 - PREUS ECONOMIC S

població escolar ú~ Barcelona. 1 del
Patronat Escolar suspes, davant l'a-

. a
encara. no ban pog•.t anar mal
una e.-scola i als Dlllers que van a
cataus intectes, 011, e!1 comptel> d'aprendre, s'encomanen malalties.
El Patronat Escolar de Barcelona, en decretar·::.e l'embargament de
bens dels jesu1tes, havia compres la
seva missió 1, acte seg-..ut, havia po• sat aquells edlf1c1S en cond1c1ons de
servir d'escoles públiques. Durant
aque~ts tres any.s han passat uns mtlers d'infants, fills d'obrers i de classes mitjanes pobrts, per aquelles escoles que eren reservades a les classes poderoses de la. ctutat Ara el
Govern, amb el St.U Decret torna les
C06es a l'estat d'aballS de la Repubhca Quan es po::;¡ en ngencJ.a el
DecrPt I els nens siguin acomladats
de les escoles amb els seus mestres,
veurem a.itra veg,lda com els carren; de le.-. barrtades mes humils de
la cmtat s'omplen d'mfants eU. pares dels quals no els poden nodnr
gaire 1 estómac. 1 llavor¡: tampoc no
els podran donar a.lunent per a l'espent

=

-I

fants de faml'l"les obreres ~C:eJ:tp:~~d:;:e~:r-~e~e ~
quedaran Sense escola'• ~~~:~~~~e~e:: !e ~~s:;~ fc!

Els jC~>uitles rectors de la. Repúblic3 del b1enni de dretes han donat
un .:op a. la Republlca qut pot ésserJ! !9.taL Han retornat als jesuïtes els
ediliciS dedicats gairebe tots a ensenyament. L'ofensiva no s'atura.. Ells
esperen que quan les esquer~s tornin a governar deixin en v1gor le&
dlspot:,lclons que a..! a publiqwn, i tl·
ren al dret sense pre.x:upac1ons Per
a ells l'educació popular no te cap
valor. Els fUls dels pobres tant els
!a que tmguin com que no tmg-..un
fi!'COles. L'ensenyament, per ells. es
&~mplement un negoci que els om·
ple la. but.~ i ci!:: dóna. la direcció
moral de les classes benestants de
In. societat, que SC.n les que realment
els interessen. Els pobres als jesUl·
tes • en guneral a totes les ordes relig1oses espec1alltz:s.des en l'ensenya,ment, no els interessen mes que a
Xina. Tots hem eo-megut en els pobles de Catalunya la. dualitat entre
els coHegis dels rric.s», 0 sl& els que
poden pagar per a. rebre ensenyament, l els dels p.Jb,·es; els que per
no po. er pagar van a les escoles pubU ues.

tat lleials a les no;;tres prometences
ol nostre programa, a la nostra stg!
nificació, al nostre deure 1 a la trajectòrla de la nosh'a VIda. I més
enllà, com a diposataris de l'autono·
m1a de Catalunya, de la seva vibra·
ció sentimental i de la seva vo luntat
1 consciéncia polltlca nacionalista,

Aquests preus solament són per a compradors d'altres articles: Botellins licor de marca a 20 cèntims
5
t
de
~.ompra. Ampolla xampany marca "CHATEAU PERRlR", a UNA pta., per 1O pessetes de compra. _' A:polfae:~e;any
DELAPIERRE, a UNA pta., per 25 pessetes de compra. • Barra 600 grams de Torró de Xixona, extra ranulat a UNA
pesseta, per 25 pessetes de compra.
g
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CRibTJILW:R!A
Amb 2S peces.

Ples. 4'75

GANIVETS tnoxldn·
bles, per a tr.ula o

,,.,:;tres.

T',__....
'
··- cu nu., d'a.o.:.o~
CEr Jorj .. t.

Ptes. 2 175

Dzna: Pts. 10

CASSEROLA _nlumlnl. nanses negre~ : 20
cm., Pte,, %'9:i; 22 cm. Pies. J'Za; 24 cm.,
l't~~. t'- ; 26 cm., Ptes.. 4'i.>

Amb 50 peces.

Ptes. 9'75

JOC

trinxant

lnoxld3biP,

o·q~

Ptu. l ' lO
l 'U.s.

1'76

na.

~

Jiffl

moda. • El metro.

MARMITA

menta.

Ptes. 3'50

Ptes. 3'-

~

It

extra-forta,
negff•.

;JCTA • COBElti::>
ta tina. quatre de·

a Corn.

Ptes. 10'-
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l2 cm.,
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a.mb

plat.

porcellana ~.-erada
La dorzena,

. Ptes. 8'-

Ptes. 0'10

~1
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\ Q l J F.;\ 1' \ SFT!\' \~ \ VfRJTA BLES
G.\ :\(';U.ES l::"' \ J1 T lC LES PER A
,\BRI(. S, Y1 -'~ l l ,¡ I t'Ri\SEL.LES
fR "Et..u::; norme aso;ort t en dlbui•
xo~ - El m<'lr~,

aCI'r

Ptes. 9'50
l'lt.>s.

JOC
taula,
Crl!pé
blanc, brodate 1 vora
calada, omr !ls wvallor.,,

Ptes. 3'-

alumini
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CALORJFER llauna
rosca ampla,

·"'-

Ptes. 1'25

PU><

2t cm.,

p~

ll'SO

3G cm.,
lS cm.,
:lO cm..

p~

a·-

Ptes. 17'-

...... 20'-

aran

Ptes. 1'45

'I;' \ ~hrir. dl\ un rm , ampl~. lll1J11PI1~
as~rt!t.

- fJ

m~t re,

Ptes. 3'50

\l"TR \Ll;\"F: tot llaJU. ~r a nstit, 80
t'm. ampli'. - .El m~tre

ESTUFA a P\"troll,

Ptes. 2'50

Ptes. 60'-

TOTS EL~ lliTJCLE:o. DE I \ SECCIO
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la humanitat

DIMARTS, 10· DE DESEMBRE DEl 1936

ELS ESPO RTS

•

A l'Estadi de Vista Alegre

Resultats i classificacions
del Campionat de Lliga

'

PRIMERA DIVISIO
Rà.cing·Barcelona
Sevlila·Madrid

4-ll
2-1

\< alènc1a--u~asnnn

2-1
1-2

A. Madrid - A. Bilbao
Espanyol-Betts
Ovledo-Hèrcules

3-0
ó-2

CLA~~l t' ICACID

5
Madrid
A. de Bilbao 5
5
OVledO
R. l::iantander 5

40 1155 a
3 1 1 17 7 7
2 2 1 17 11 6
3 O 2 10 11 6

V&léncta
HèrcUles
Sevllia

5 a o 2 11 8 6
5 3 O 2 Y 11 6
52129145
2 ~ H 5
l
s
5 2 O 3 ll 13 4
5--1 1 3 4 9 3
,j.L135 133

A. Y..adrid

~

Barcelona
Espanyol
Betls

osa.suna

1 O 4.314

2

SEGONA DIVISIO
Rt ~U LT ATS

PltlMER GRUP
Esportiu-VelLa.
Stad.lum--tiporting
Sa.ragossa.-Nac1oua1
u._ Sport.ing·Vallactolid

2-1
2-4
a-ll

4-2

CLAS U • F~ CACIO

>!.Gijón

5 3 1 1 16 11 7

Saragossa
celta
GOrUllJI&
Valladolid
Nacional
Vigo
Avilés

5 2
.,
5 2
S 2
5 2
5 2
5 ~

2
1
1
1
O
O
O

2
2
2
2
3
3
3

10 4 6
1, 12 5
6 9 5
11 u .:.
11 11 4
14 15 4
9 17 4

Espanyol : Martorell; Pardo, Pérez:
'-·~

Espada, Soler, Lecuona; Prat, COSta,
Edelmlro, Manolin i Bosch.
Betis: ú:quiaga; Peral, :Aedo; Fer.
ll''mdez, Gómez, Diaz; Rejon, Rancel,
·~aquirr1, Caballero 1 Se.ro.
Arbitre: Escartin.

•••

Lluny està l'actual campió de Lli·
ga, de trobar-se en aquella esplèncbda. forma que el darrer any li proporcionà. el titol de campió d'aque3ta
competició.
Malgrat hav.er-se recuperat lleuge.
rament en aquests da.l'rers_ partits, el
que feia creure en un pOssible milla-rament de l'eqUip andalU.s, en el partit de diumenge els sevillans ' foren
àmpHament batuts per l'Espanyol.
Per a un «Espanyol», 1 això val a
diriho, completament, o gB.ire bé del
tot recuperat; els canvis mtroduïts
en la seva línia davantera., que fins
ara venia resultant la més desU1gad-a, féu que l'eqwp de la carretera.

sevjlla, 2
Madrid, 1
Sevilla, 9. - La soia presència ·de
C:awpanal, el davanter centre. astu1 ria del ~evtila, ~o.sent. del sea lloc
des de dt versos dtes ença, bastà perquP. el seu equ1p recobrés el dtu menge pa.-t de l'ofel'lsiV!tat que en

Equips;
Guona: Francàs. Farró, Caritg,
Campa, Casti:Jo, Aladern. Uuc Tru·
jitlo Ciarà, Ramon i Ferrer.
Sabadell · Horenza, Morral, Blanc,
Gracm, Font, Mota, Folc, Calvet,
Gual Sol 1 Estev~:
Arbitre: Erme.. lgvl.
A i'EsLadi de lv 1sta Alegre e:s juga ta pa.ssu.t ruu.t.cll~t: ci parLtt. en·
t.re els locd.ls t • e'.I L: 1-' d.eJ ba badeU
partit corresponem e.J. CJimp10nat. d~
Lll~a de 1a '3egona UtvlslO
L'~ntpat qu ... tl.&&l:!•IYilH1 '1!. el marcador en ac&.bar J'e.tcoutre p01. c.:onst~
der-t..c·St:- uet tut jusL, to~ ve¡Sad~:~. que
sJ tl &uaotu es ve1e tla11d1Capat per
la manca de Grar.a, que tou expul·
Sat ...1et t.erreny ue joc eu agredir
l>'er•·t:r, ~lS g-.ronins tmguereu moltes ocastotJs per u marcar , la seva
dttvauLela que ~mgue mt.ments illSpua~.,mlS 1 qüe e::. dtsplaça da·
\'l:lnr elli dumiJJt!j de .r lot·en:G·t amb
relativa tac1Utat. no tmgut en la
jugd.da tmal et Sltllètem. encert per
a marcar ·..ap· guL
~er als YtStLl:l.llts dtlstacaret 1 en
ula SUlien tl' el ~.oerce t 1e1en;in~ que
feren elS I.IIJe me::; cooperaren 0 ma 11 .
rRn..t I ~mvat acút.se~utt . dels m1gs
~J I''HJlol tou i'.,Oth. , tJ "egu1 eu me.
I"tt.s M11La , a Ja da.¡antera tu~ ac·
tL.Iar~n amb una lll<·llCl' d~ compe.
nttraciO 1a q..1al cooa téu que no
D(lS~SSlh multes ve~aues eu perill la
oorta detensada per Fruncé.s
~?er al Girona. el tT.iliOJ fuu la
ru.tlla mitjana. on destacà la tasca
d.. Castillo. que ¡!&du ::ua demostra
trobar.se en mHior forma.
o\ la dava11tera els millol's roren
els mterlor~:o , Ferrer.

SEGONA DIVISIO

Espanyol, 3 •• Betis, O
EQUIPS:

o
o

~

PI darrer catnpJ(., J.D.t d'Espanya el
portA a la ~onqulSta del titol. EI diumenge passat el Sevilla derrot.à el

¡

i\Iadnd m~rescudamem per dos gols
a un Durant tot el parht es mostrd. superior al conjunt centraL Els
ve.l'itab.es arUfexs tte Ja vtctòna toRESUU ATS
ren els mlgs. El mill: centre Duart.e,
que ês el segon part\t que juga en
SEGON GRUP
la temporada, i e.s ales procedenLS
J ópiter-Badalona
4-1
d~: 1 amat':lur, consiltuetxeJ¡ ana UAnnes~lrun
3-0
ma vt!ritabJemtmt m.J.kr~llica.
Oonòstia-Baracaldo
b-1
El Madrid deh·auda . .t.sLlgueren be
Girona·Sabadell
o-o
Alberh 1 Quiucuces, pero malament
L 'equip d'hockey de Castella que va ésser batut pel de Catalunya
(Foto. Centellês)
Ciriac~. A Ja hnia nutjana be Leon,
ClAS•IFICA~IO
' a la da van ter a lteg ut:iru 1 .!!:mill n. , "'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!_'!"_ _ _ _""'_!!'!!!'!'!"'!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!
El partit tou a.rb1t.:a1 amb desen· .,.
Arenes
5 5 o o 19 8 10
cert per sanchiz Orduña.
bina..:ió aulb Vilant.va ortgina un
València: Cano, Torregatay, Juan
A Oviedo
Uuuna
5 3 1 1 9 5 7
Arbitra el madrileny danga.-ArEl Sevilla domil.à gauebé durant
¡,¡arh .... lX d.tVant Ja l)Orl.l:i navarresa,
J.iaracaldo
5 3 o 2 8 8 6
tot e1 parttL.
Que servi a Lele pe~ marcar el gol gUelles els equips.
:Sabadell
5 2 1 2 6 6 5
H.arnon. BertoU, Iturraspe, VJUa grà..
de ,a v1ctOna.
Q
Arribaren a. I desca. lc bJ'tl.b ctos gu!s
Oonòstla
5 1 2 2 9 9 4
'
a tavor del Sevilht uconseguitb des·
Duratlt Ja segona ~ar'" dominà in- Domènec, Barr\J., Vilanova , Vtle i
q .. A ~ ' .la
5 1 1 3 8 12 3
.lstet.tment el València que tira set Conde.
pres dun joc ser• _,ucenat.
J úpiter
5 1 1 3 7 12 a
OshSuna: Zarraonalndia, Mugulro,
Als 3ti mmuts de sA' J.J1 servei de
~,;Or'lers per dos e1 ~,.u contrUJcant.
5 1 o 4 4 10 2
lrun
Oviedu, 9. - - Mal~ rat Qlle et mal €ls valen,·lans nu aèo,.segulren de Arana, !rastona, Aranaz, Urdiroz II,
Tarhe d. rejada, 1 d aouest li Vam·
pana1, permete aJ duvautt!l centre, estat ael camp ..:'·nStJtUUt u11 senos 1er :1.es gols a causa de poc; encert Castlllo, Julio, Vergara Paco t Lc>
reUZ<J.
1 ~qui¡J auh·antJ, ciE'l seL. tc>rcet atacant
htUlctJCiip per a
d'un rop de cap, va~ • ..! Albertt
Quan Jaltaven C:os mnut· ~~ aca· aquest est1gue moll a hi vura d vbt>ar el pnmer temps H..·¡ndl- acunse- tenil un resultat .;i ou ta.vuraole,
RE bULT (t T8
t:tlmenys nu tan esca.tdato, cum el
gm el segon ~ol.
TERCL{ GRUP
A la. s~~una part. . .J L'4uana mar- c.inc a dos en contra seu amb que
ca el seu uruc gol a as nunuts tm acaba 1encu;.trt.
Elx-Mtra1ldllla
3-1
IHlCAPOTASUS
una p<\::.saaa de Regu~¡ro ~u~ Le-- I I.Jd partida tmgué emoció en ta
Gunnàstic-Malacità
2-0
. ue a¡,rurtl.a•Jt ut.a ta11adtt d .!!:pel- vrunc:rll ~rt.. ~n Ja qual n 1 haW:ue
2-2
H.ecreattu·Llevant
els cor
c1npRt ~n dues ocas!OTlb
de, n::nuHa u l§ul.
2-0
Xereç·Múrcta.
A tes acaballt:S .1~ . 1u t>1u Ltdtt QlUil· •• er., sovmtejaren.
t::l.s pnmers q•Je tllü.rcartn tu1·en
che~::. ¡;assa. a la_ davameta, ¡kl tal
CLAtit.IFICACIO
C'a]Udat tJs St::lli. '-'Oil·PR-nys a la I t·ls otstunaus al cap de poca e~wna
recerca del gol. E, 1e1cttSa inLerna- 1 rt'h~::~.vet començat b. J.lultu. d'una
Xereç
5 3 2 o 8 4 8
CIUnal tingue un • 1Cilten• llmh Deva, cai)('lnilda beu coHocada dt Lan5 3 o ~ 10 6 ij
Murcta
gan" L'empat no e:s léll esperar.
limb t1 qu~::~.t arrwà à le~ mans
5 ~ 2 1 5 4 ti
Gimna.stic
L'arunsegu· Apartclo •m rematat Llna
Venda ex . l~IV& per a taxis
Els .equips taren .
5 2 1 2 16 9 5
Llevant
Sevtlla: Eizagum;~:: Joaquin De· , passada de Blàz,:¡uez. Cap a hi mel·
5 2 1 2 5 10 5
Elx
CU 8 ~NO - Co rts, 51 7
TGE
A
AR
G
va,_ Epelde. Duarte, Nuf.e-J. LOpez, ' tat de LA. vrlmera pa..'t. w1 at.al' Uels
.R.. Granada 5 1 2 2 5 6 4
TeJaaa. Campana.! Taclie 1 Bracera. a~tunans per l'ala esquerra culmma
a 6 ::1 4
5 2
Mal:lcitè.
Madrid: Albert! Ciriaco. Qumco- e-n an cop de cap d'Antón que els
Mirandilla 5 1 o 4 7 14 2
¡sol· poca estona
PR!lG RAMA PER A L A I NAUG U· ces. R_cgaetro, Bonet. León. Eugenio valgoé el segon
aban.ll del descans Blà?.que~ aprofjtà
RA C-1 0 D EL CAMPlC•NAT MUN· Reguetro, Safiudo. Lecue 1 Emllln.
t la mala coHocnció d~ Florenza per
D I.Q.L OE t~ CATCf:t-.Q,,,. CATCH·CANu
tal d't!§Ualar n do: gJlfl A la segona
Matx de fons: En un round de •o
part l'Ovledo dominà intensament,
,
minuta, sense descans:
Làngara s'apuhtà el ·~rrer dels seus
Comte KAROL NOWINA
gol' d·un tret ras des rte lluny HerI
lC
ex-campió mundial polonès
rerlta aconsegul el quart en rematar
amb gran encert el tercet defensiu
Madrtd, 9. - El club de San Ma· de mitja volla una bona avançada
HUMBERTO ARPINO
del Betis.
més . no ?ecess1tà. des7nvolupa; el de tota la Unia. 1 a les acaballes
italià..
En el se¡on temps, i er: !esio:1ar-se Segona semifinal: En un rou nd de JO b?n JOC d altres. d.CtunCions a 1Sta. de la pa rtida, una altrtt meravello~m~ Metropolitbna, per a vèncer sa. remataQa de Làngara .fou el cln·
minuts, seru;e descans:
Aede, aquest pa.ssa a ocupar el lloc 1
d'extrem dreta; Rejon pas 3a a la. 11· MARTIN ZIKOV CHARLHE MANUK lAtletic madrileny. Aquest li ho donà. ¡ què gol.
tot fet en Prese 11tar un con j un t en
armeni
campió rus
. mitjana, 1 Peral e. la. defensa;
Arbitrà. solament regular. el se.
rua.
amU aquests canvis, l'Espanyol acon· Primera sem11lm\l: Un round de ao el qua!. totes les seves Untes sense nyor Roch1guez; els .....,utpc: foren·.
excenc
minuts sense descans:
10. Palesar••
Oviedo: Floren:n,, Pefta. Lavlada,
......1 un gran d esmem·
t-'
segutlx donunar amb més intensitat.
Castro, Soladrero, Chus CRliuro. An·
. .
brament.
AB KAPLAN
i m&rC' ~ f"l 8ei!{On bOl als catorze m1Una escapada d Ehces acaba amb tón, Herrerita.. Làngara 1 EmUfn
nuts; un centre d~ Bruch a una pas- campió mundial de
Hèrcules: Pérez, Orrieols Ma~là,
un centre obert _et Je no ofereix dlfi·
la raça Jueva
sada de Manolü fou encertadament
ALFRED KOCH cuitat per aclanr. Se li ocorre al Salvador, Rosalenc. Sala. Mendlzàremalat per Costa. Quinze minut3
.,..uu\r-1o passar. bai, Tatono. Blà.zquez, Morera Apa.
campto alemany d e¡ P:nsa Al e¡ an d ro "··
abms de finir l'encontre_ el mateix
HI Qaurà., encara, dos combats pre~ Acaba de malmetre: la jugada. el ricio.
Cost. d'un XJt ra.s i creuat baté per
gue.rdameta· J~achecq, amb .una sorti·
J.f"rcera vegada UrquiaKa.. om rebre umtna:ra.
da. tora de lloc. lrQJ'agorrl salta amb
una. passada de Prat.
Al
energia i af"...lsella., de cap, el prl·
mer gol de l'Al.lètic de BUbao
Arriba el descans amb 1'1 a o en
La Volta a peu a Sant Andreu va reu_n lr un gran nombre ·ae pirtlcl·
contra de:S madrhenys
pants, entre ells, els més destacats del pedest risme català. - Vege'u els
Al cap de dOti.':! minuts de Joc
corredors arrenglerats en el moment de prend re la sortida :
Elices, en una escapada. marcà el
(Foto. Puig Fflrr&Q) 1
Equips:
gol que aterma Pl tri01n1 dt::J conIbà·
Colomer,
L.Iptter.-Toledano,
J
d'a~
Uespres
Mamés.
San
junt de
f
desamina 1 es lliura ~:to l'a.dverstUl.- nyez, i'ont, Soler, Diego, Calvany.
•
'
1
I sl el de Bilbao r:.o t..ugm~::nto el seu Uu.rc1a, .f'e1·pinyé. i Morales.

SEGONA DIVISIO

RESu • TATS

Girona,
Sabadell,

'

A Sevilla

•

9

~-

I

ovi ed

5
He' rcules, 2

'l'axï s ltena u l t

I

I

Athle'tl'c de Madrl'd 1
Athl e' t" de B'lbao, 2

I

I

""

!

Póble Nou

Ju' p1"ter, 4
Bada1ona, 1

A santander

El BarceIona en unpart•lt des
La Volta a Sant Andreu de cursa a pim,
~~:~~~ :¡~:n::: :r:: d~::::: graciat~ fou vençut per 4 a O:a:~~:~~~ !::r~t\:.~~:~:·n~~~ ~~~:.~t~:~:~~:~:.~~r~~ ~:~;: fou guanyada per Manuel Andreu
soférta. pels :.~villans: fou en ocasió¡
Barcelona: Llorens, Zabalo Are·
Santander, 9. - El Racing de
de lesionar·se Aedo a. poc de comen~
çar el segon temps. La manca. d'a· Santander és ~ equip irregular que zo; Sardina, Berkessy, saima.ña;
1
quest valuós element en la ratlla de. igual passa d actuacions catastròfi- Ventolrà, Raich. Escolà Ferl;lAndez
'
'
J:ensiva, lnflUJ notablement no sola.- ques a altres exceHents. El diumen·¡ Pages.
.
ment en la mora.! de l'equip, Slnó ge li correspongué realitzar una d'a·
que ~m~ en la qüesbó numênca, questes. I tou Ja seva víctima el Bar- , .B:acing. Pedrosa, Ceballos. llar·
tot& vegada qu .. Aedo, tot i els seus celona que a més va haver de lluitar dl~, RioJa, Garcia, German; Cuca.
esforços, sols pogue ooupar nutjana.- amb els moonvement8 d Wl terreuy Milucho, Chas, 1.aninada, Cisco.
¡ ple de fang. Això justitica el t..J.Ue
ment el lloc n'extrem.
LESIONATS EN EL BAR·
Malgrat això, l'equip del Betis, Wl equip com el Barcelona que ve
CELONA
com deixem dit anteriorment. no dQ.. desenrotllant una mentona tempoCom a conseqUèncla de la duresa
na d'un bon t-ros, la sensació de tro-- rada fos batut pel Racing de Sanemprada pela jugadors santenderins,
bar·se en plena forma. La seva. da.- ta!lder per un rotund. 4 a. O.
Tots els gols es produïren en el res•ltaren lesionata els jugado d 1
vanten\, abans àgil 1 ràpida, actuà
completament deslligada i lenta; I transcurs del segon temps. A la prt-- Barcelona Escolà, Arezo, Bar~~a e.
a rnés., del tot inofensiva en el tir mera part en Ja qual el joc tou tte Berkessy.
a gol; prova. d'això, que Martorell domini altern es por tà la pilota a
La lesi~ de més importància és Ja
gran velocitat' l a'actuà amb vlolènintervingué en rares ocasions.
De la resta de l'eqUip sols ens re· cia. Fou una lluita. ruda de verita- l que sofreix Escolà, que segurament
resul- no podrà arrenglerar-ae diumenge.
cor?en el BeUs de la temporada a.n- ble campionat. Per això
tenor el tercet defensiu. on tot i la ; tà lesiom:.t en una topada amb Ber· !
manc d'Are:o, resultà. -el més com· kes&y hagué d'ocupar un extrem i
1
hagué d'abandonar el
l'hongarès
penetrats 1 eficaç.
A Urquiaga, a. qual sols podem re- camp de joc durant alguns moments
·
fou martreure el primer gol que
11
Cada equip llançà tres còrners, tots
les :;ecat esUgut. encertat en totes
ves intervencions, principalment en 1nrruct~osos i en general el més des- ~
tacat d aquest part fou la magnifica
un formidable xut ras de Prat
I
que actuació de Llorens..
Mlvà. t:.Ul-gistra1nent· dels d
1
e1enses
'
Després aJ. segon temps les carac-.
Aedo, en pla superior. secudant-lo
teristiques canviaren puix que ara
amb encert •eral
A la. Unia mitjana c1 millor de tots el Racing cohesionai 1 com un sol
rou Gómez, que causà excellent lm~ home es llançà sobre la porta blau,PresSió; a, la. davantera no assoll des· brana 1 obligà el Barcelona a de-tacar-se gairebé ningú; només Caba.- fensar~se amb energia.. Als quatre
llero 1 sa.ro arearen alguna jugada minuts en un avenç de la davantera
de perlll, 1 enca.ra sempre resultà del Rac1ng Mllucho va donar la pldi.s.súrtada per la seva lentitud; el lota a Chas 1 aqu"'st va batr& im padavanter centr~;; Paquirri, que venta rablement Llorel'UI.
preced1t de tanta fama no assoli
COntinuà. la pressió del Raclng,
dtstacar com a futur& ~trella.
Pel bàndol OO!ltrari on abWldaren que fructificà en un segon gol als
el deu minuts en empalmar Chas amb
els eucerts tots -compÍiren
un fort.issim tret un .servei de Larr1~
!SeU lloc Pardo a la llnie P~~e:
va. naga..
e
r
sobresori!, més aviat
1a seva ~
Amb el resultat de 2 a O el Bare~
pectacularitat·, a 1a lln!pea mitjana
el
més regular fou Soler; 1 8 la da.van- lona es desmoralitzA 1 això fac1lltà
tera gairebé no poden fer« distin· el Joc dels lo• ':;, els quals als ?6
clons; no obstant val a dir que P rat minuts tornaven a marcar en un
millorà les se .es darreres actuaCions. tret enviat dea de molt lluny per
1 que l'alineaclt> d'Edelmlro en el Pilucho que un defensa. català des·
ce::Jtre de l'atac donà més mobilitat vià 1 lntrodui en la seva pròpia
a la davantera; dels interiors Costa porta,
Des d'aque.:t moment el Radng
més encertat que el seu company, 1
Juga a plaer perquè el Barcelona
el mé:l deoldit en el remat.
no es mo.stra perillós.
El triomf muntanyès s'aliança
•••
Als nou min uts del primer temps amb un quart gol obtingut per MiluI després d'un constant domini d els cho, ala ~3 m1nut4.
blanc-blaus, aquest.;; obtenen el seu
El triomf del Racing fou clar 1
Primer gol d.,. 1. xut da Manolín., que Indubtable. Mentre j ugà portant la
Urquiaga. no ta res per a parar per pilota pel joc alt els seus enerutcs
creure -ens dub~e que la. bal& ~ava igualaren la. lluita, però quan tJ
& tora.
Racing canvià la tàctica del segon
El dom1n1 rou després d'aquest gol temps, desenrotllant el joc ras, el
per als VlSlta.nts, però la manca d'en· Barcelona es mostrà incapaç. En a~
cert en les rematades reu que no es quest eqt: :> es destacaren Llorens,
rn.;;:,_llés cap gol A poc de finir a· Arezo i BerkYSSl t al Racing Ceba- u·n moment dlflcll dava nt la porta
intervenir, per tal
quest Pnm.:r \.emps l'Espanyol te llos, nardta 1 els migs.
Una magnifica reaccló, defensant--se
Els equips !oren:

I

'chas

j,

Arbitre: Espelt&.
l'res.Pocs
poci.Jen creure

de Zubtetf\ obligà rraragorri a ac·
1 pe:-mutru després
tuar de mig
aque::;t lloc amb Go,·ostiza
Quan el públic, convençut que no
vanaria el resultat. de dt)S gols a ze.
ro a favor dels de Bilbao, comença·
va a desfilar, una t>Uot.a alta tou tanada per Oceja. Arenctota segui Ja
jugacta. Es mostrà valent e11 resistir Ja sortida desesperada de Blasco, 1 exposant-se a. rebre Ulla trompada marcà l'umc gol de l'Atlètic de
.
Madr~d:
At1ettc d~ Btlb&.o: Blasco, Zabe.la,
Oceja, :¡ubieta, Mugue1za , Gerardo,
O~rostiza, Irara¡orri, Bata oarate 1
Elices.
Atlètic de Madrid. J?aceco, Val·
càrcel, AleJandro, Gabilondo, tp1fia,
Pefla, Marin, Arocha. Arenctbia, Es~
tomba 1 sornichero...

I

I

_,.

I

··

Otumen¿:e, va celebrar-se l'anun· L.e-anart, G ÒÒr,, J. "Mesalles, C: 69.m.
després dels oiada Volta a Sant Andreu de cur- J r1o6, J. Sentis, M; Mariliton, J ..-.Este-darrers encontres diSputats per l'on- sa a p~u. urgamtzada com cada any 1lt:i, J. Nv~uero, M. Bemaoeu;-· A.
Mtro J. LeOn,.J .>Ravoso,
t\uuiat,
ze del Poble Nou, que aquest eqUlp amb encert· pt:r l'E. A. Vtda.
Varen prendre la sorttda prop ..1e V. rorcal. "'· sentis, J . .a,a,y!J, N: Mopugues sortir vtctortos del .Badalona
eu el partit que amiJdos clubs dispu- cent--vmt corredor~ . dels quals, cent,. ra Quesada lJ,), A. ·Uorente"•. A.- .Jaria, Vives (l\4.), G. Varo, A, Sole,
~ren el passat diumenge al camp vuit. vaten acaoar ta cursa.
Sortiren a tes onu del mati, al r:._. F l.g, ti. O arreu, J. M~~trf§-! J .
dels pruners.
Per cert que, amb Justlcla, hem de carrer Otto. 8egutd.ament elS partl~ li"-Ses, Uadx.Juell <A.), J. Badia, C.
dir que el Jupiter aconsegu1 damunt. ctpant.s tmprenguel'en el cm.:ult ns- B<trtomeu, M .H.tba, M. Fèinañdêz. J .
dels seus adverl:>8ris un resulLat com- sen:,-a1at. Es sllua. a1 davant el grup Garc1a. J. Ner.m, J. Sassot,~E. C..l,!ma,
pletamen7 just i merescut. L'entu· Pu¡g de ilabregas destacd.t un:. cmc Cumps (R.l. lo' Tarrago, ·a. a·o!l~
Slasme d aquells uo t.mgue Jllnlts, 1, metres dels seus segwdors El se mann, 8. Bagués, J. Mui'loz,~ J : tor·
ms Garrido lF.>, F. Rtera, a:.;·aar.
per contra, els costaners, ,al v~~ada guien Canu, Andre...l 1 MJ.ró.
Al ptU.:etg de Fabra 1 J?wg, Font- cut. Pinell U~.). ~.--Ripotle!, -A-. Cu·
con11.ats per Ja IJaua torm que dun
temps a aques~;a part venien acusant sere po~.ssa davant els quatre esme11_. nUJera, V. L''lll'l.uualo, J. t,.LmHlèra,
els seus contrans no po~·ueren, quan taLs 1 es coHoca ei pr1mer; al cap 1 J. Mart1, \. Ade' ; A. Aichè;; Pf-Sos'ho proposaren, r.ullorar e1 resultat. de poc es fa la permutació amb ,.,s kt R. l:iecwu11, A ·-'fonas;'.J, ~crarn~
AJs vuit nunuts de JOC, Perpinyu. anteriors, 1, a mes, Perez. Al carrtr H... J . ÜtllllS, A Cortij'~ •O .. -F1gms,
passa molt n.e a Mora1es, aquest cen· de la Solidantat, Mlrò es retarda 1 ·1. t ..apllra, J· . .R.a.tnos, J. "'Ptaruls, ti.
trà molt aJustadament davtlnt la eis altres quatre u van guan:,-an dLS· Martur~ll, N. H.-oca, J. M.a. Bachs, L.
~rtena de tensada per Na ves 1 Gar~ tè.nc1a. ,l!;l segon grup el formen f'\,rgas. J. C...anaguerat, E. PadovanL
c1a, oportunament, remata. 1 aconstt Me~aJJes. Llanta, Wuamon i .Bolldta. J. lJarm.ma, P. Rm. J. Soler, J;;..,J!ao.
A la plaça de Je& Palmeres e~ caro, .r. J.clestas. -J. Armengot, c. Va.
gui el p~er per al Jupiter. Al cap
dt pocs nunuts, Lladó, en una juga,.. resolen pos1c1ons 1 es colloca a !'9.· 1-c, O. Escardivot. A. Llaquet; S.
da d~sgraclada., es lesionà a la pan vantguar la Andre...l, segwt de Foat- Pm~delàol'eg:as, A. Fernè.ndt!z,· li.
mfer1ar del .frontal 1 es retira, per seré, a WlS trenta metres.. Als altr~s UI ena, E. Cero, J. I arres, M. Pl~, E.
tornar a. sortu al cap de poc. Durant grups velem l\'&nçar Navarro qut hera, P. Uiez., J. Dotuenech, J . Cor_a bséncia de Lladó, Torres el subs· al carrer de Concepcció Arenal: P.lS~ mabella, J. León, J. Lashe.ras, f'.
l:ISamaj<·r
t e
d
totul a la dele
·
amt 1 l:'érez I aconse·
avan
Sd.
nsa.
.
••
_Als dJSSeli minuts aconseguia el guetx el tercer lloc.
Jupiter el segon en rematar Garcia • Al carrer de Tarres i Bages, Na·
Primer sentor, M. Andreu, Bare~
varro p~a Fontsere, plaçat a1 segon
una passada de Diego.
Deu minuts més tard el mateix lloc, 1 disnllnuelX alXl mateu la di~ lona.
Pnmer 1umor, B. Aparlci, a E.<;..
CareJa, en aprofitar un servei de fe1encm amb Andreu.
.: .::. ..
1 Al carrer Gran, aquest força .a p..rti.va f)onent
Galvany. obtema el tercer goJ.
Pnmer ·1e~ht, J. Sen Lis. JoVf!l'!t~•t
Després d aquest pum, els del JU· marxa hns al i mal, el veiem arri. ·· ·
piter, veritablement esgOtaLS, es bar destacat a la meta, a uns trenta E. Pensaml!nt.
ieren dommats per llurs coml'aris, metres de Navarro, QLIJ es classu 1ca I Pnmer debutant, B. Putg, rmteque en un enrenou davant Ja porta en segon terme, destacat lambe del pfndent.
defensada per. Toledana, a~onsegui- seu immediat segutdor Fonwerè.
Classlticat:ló per equi ps! ~
L'equip de la Colomenca, Cla.::.Slft·
ren el seu umc gol per nutjans de
C. A. l\j:lfml. ~·4 5·Y·14=34 ·p.....
cat en tercer lloc dels onze equips
Cambra.
Barcelt-ua. 1+15-24-26=73 p.. El quart 1 darrer gol del Júpiter participants, mereix els elogis deis
G. E. Colmeua, 10 12·18--28--29=-97.
.., nova
fou marcat per Garcia en la segona esportius, per tractar-se
'
A A. VIda 142
enttttat. en atletisme.
part 1 en una espectacular jugada..
B. C. Ponent. 150.
<... E. Natura 15:J .
•••
E. C. AV&ntl. 173.
A Mestalla
Manue1 Andreu, senior, Barcelo- L'aLleta Vicenç J ovant
~ota.
nc 16 m. 9 s.
er1tra. dbans que l'atleta Ripollès,
V. Navarro J f·ontserè, F. CamJ, r.¡rl mateu cluo
.13 Aparil't, A Bond1a, M. Bolulx,
Hèrcults, 174
f'. 5anchez, à-1. Per~. J. Llanta,
f'. A. E. E r .. 177.
J. A...catna, R. Sar·tesmasses. J. Roca.¡ C. E. t\lontnegre, 181.
J Granel, A. Ferre, J. Gaibar, J.
U. O. Graclenca, 186.
\! .....encia, tt - Po# lntérés tingué
'encunt.re que el 1/alèncu• l'O::.asuna
.:elebraren ahtr a di ta rda al cap de
~estalla . que es trobclVb ple dt pU·
1
>llc.
rut.S els gols fOrc;! n aCObti~gUit5 du ~
aut la prtmera part. .E!:J que prtaer marca •ou 0-StiSuna. A mtt-Jan
r1mer temps Yerga.ra realitza una
us ofereix aquesta gran oportuni tat la casa VERMOUTH
o..u. a o~ un ¡;ada, jeg~rés de Pd &sar·
MARTINI ROSSI. SoHiciteu un prospede del s eu imporllprop
d
des
bat.e
ot" els detenses
: aou Al cap d't.n quan ÚUIJarro
tant CONCURS DE PRONOSTICS DE FUT BOL combitl¡Ue cUJa de prod.ur l'empat.. en
nat. amb els seus BOTt.LL!i'JS TAP ROIG dotat de I 00
'ellll:lta.J eJ. cuu sense parar; a les
valuosos pre mis
.~.eaDI:I Ue& de la prtmen pe.n. .ma

I

~

"'

I

València, 2
Ossassuna, 1

GRA1'1S!! ~.i~piaJa

1936

anda lusa. El porrer· i s veu obliga
de salvar la situació.
<Foto. Genl<U..J

passoda curta de uomenec en

com-I

!'...----------------------.•"!"
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Els Campionats de Catalunya de Tenis

DIMARTS, 10 DE

DESEMBRE DEL 193¡

. tOO~EI

PERE CASTELLA, CAMPIO Catalunya · vencé Castella
La revelació de dos grans valors
per 3 gols a 2
D'ençà de la consagració de Joan cepcwnals. A cap dels dos no els
MIUJU.J bh..ucn, aues aiLres ngur~ 1manquen condicwns per a sobresor·
mol~ Joves t:S desLacaren en el ~os- tir. Tenen joc, tenen joventuL, 1
tre LenlS. t-ere liasteila i Llws Gar- unes ganes lnnegables de perfeoles. l òts oos reveLaren de bon pnn- cionar-se 1 de sotmetre•s a. un enCiPl ¡:x¡s.,e1r
COUUlClOllS per a sobre- treuament metódlc.
1
SOrL1r
era ae prtvew·e que à'un
En el paru~ de diumenge. Pere
momem a f&lt.re acrw.u~a Ulla opor- Ca.sLellà va Imposar-se a LlulS GartUlllt.aL per tal d'imposar la seva les ctespres de cmc «Sets» de caclasse.
racterJS••qu~ vanables. r41 ets dos
Aquesta oportunnal s ha prestu- pr1mers Castellà va portar l'lrucm·
tat. alS uw Joves Jugaaots tn aquo:s~ uva del JOC tot 1 que el seu nercam¡nonat:; ae L-ultt•liJl;ra que ., hau VlOSISme 11 te1a comeLre nomorosos
celçorut a tes iJlSLtoi:> uel t'ouJ!}tla. «OU•l>». Pero (;arles es trooava tam·
l::lense arnbat. ru molt mt:nys, a Ulla be molt msegur 1 tot 1 que va ole·
completa 10rmu.:w. :; han •robat eu nr una tent.ç reststenc¡a no va popus:;t:Slo <fUlla 1orma que eis í1a per- der 101posar-se al joc de Castellà.
mes lmpos:.ü·se a to~s e.s JU~!atlor.. Al tercer set <Jastella va semblar
de pr.m~,;ra ea.e~;:..ma que uau pres que no volia emprar-se a tollS per
pan en les pro I·(;.,. ::.eg ....us :. 1111 V•SL, tal de deSC1il1Sar però el quart set
i'ere lili~teLa na oa,uL. ~uc~:e::.s1va· , tou t<lmbe per carles 1 per un marJH<.nt ::..tJi.ü<-U, rl,eJ~t 1 rloL~r. un::. a ge nol;.b,e, grac,es a la seva lDSPI·
arnbar 11 la nm.J oe 1a prova, 1 1 ra~.:Jo. I!;J sel u~u 111 ,1u tou pt!r 11 casLlws liaJ)e& a t..Mnou·l"<'-'oU'-'.; 1 ::.u tella. en pudet avança¡--se des del
qu~::. La ....,.. rtulïlJ<ui..;c» ae.:; aus JU· com~:u~,:amtm 1 1mposdr el seu JOC.
gaoo•s t:l:i u.,.u..t, uu.,w::., ae tot e.o61.
GasLdla I Carie:; sou dos Jugaaors
110
Aao.
~ol u.u, t:S t:LéU', que cal· de carllctensuques beu diterems.
gw cuiL>JC..e•·.,¡ <..u::.Ltua 1 <..a¡,e., com Avw dla, potser casLeila es mes
a JUo<luu•·::. u Ul..a "'"''ua sup.:rwr a1s JUgodul. en el :;~:nllt tsLr1cte de la
de la (I;VeJUl i>U-•U.<l» ak 4l.lail> ara puraulu. liarle.s cu canv1. colpeja
s'nau lill~L. ~..:L.l el Lt:mp.;, llarg la p1lota ct·uua maneta moiL mes
o CLlrL, 4U~ tara e::.Luum Ulla Cla:;- perlecLa. loi.S àos po&~:.eeJXen toLs
slhc.J.ClO ueumwva.. val rewiO.al u~; . els cops 1 aque:;La es una cosa esmes el que va :succeu amu ti1auch 15el1Clal,tot•QuelexecuclOd·aquesLs
una vegaaa va llattre tamue JU· cups ~l&W encara susceptible de mig11.uot,. u~;¡., me.:. dtJ::..:..ca•"· Ptl tel l uorament sobretot per part de Casde uo haver. Ui:>l>O.Ji. uHa torrua . detl tella. castella ha de desplega¡ ben
rutlva, cosa 1mpuSSlble aunaUll. la se- bt el bra~ en picar et «driVe» i na
va JOve,Jtut 1 la seva a:;cernuo tà· de canv¡ar la PQSICIO dels dlLs de la
Ptda. vu Lelur l..e!.iJ•cs Le:,utLaL:; no
tan lmllum:;. Pero aixo no va SJg- ma per a poder PICar mlilor el reves.
rutlcar un desm¡;ntlmt:llt ae la seva Actualmem el reves . se li «escapa»
classe, com crt!len algwls, Sino que a:_gunes vegades 1 a1xo segurament
era el Proc"· p¡eparaton d UlJ•I coll· eS deg u".• a no enlp.uny ..r be ¡ a rasagraCio detinJLlva
alg
te • d
j quet a. ,,var~
en canv1 executa e 1
.....,
1
pres.
un mps es- reves molt llarg 1 colpelX el cuir
amb rapidesa 1 amb lorça. El seu
Pere Castellà, camp16 de Catalu- joc, al davaut, es ~up~r 10r al de casnya de pnmera categona 1 Lluis tellà. EJ que li manca es controlar
Carles. han de sotnr el mateiX pro- mes el joc, la qual cosa pOdrà esser
cés. 'rl1lo..-an resUI~at.s de¡,,guats pero, assolida amb l'experiencta de JOC.
despres, el seu alermament demos- <.;astelia Le una coHocac10 de peus
trarà que els re:;ultat.s en aquests lsei1Se detecte 1 tots dos són ag¡ls
campionats de <Jat~lw1ya _no ba estorts. Amb ells b1 ha dues valors
tat prOducte de C1CCUD1Stanc1es ex- autèntiques del tenls catala.

TORÇADES

COPS

El partit que es jugà al camp del novament Rol¡ (que està ju¡ant
Terra.l>sa F'. c .• ennug d w1a grau ex- magmftcamentl passant a Pames; apectac1ó, va ést tot l'espectacular I quest no ho desaprofita 1 l'acon.seintere:;sant que era. de preveure.
gueix.
E1 mauc es va portar a gran tren
Rwz, a la porta madrilenya, éa
i el donuru va esser a,Lern, si oe amb lluí en parar -.os forts trets de Lames mtensltat per part de...s catalans curt i • ..>ig. L'àrbitre anuHà un gol
que act...tareu àurant una bona part obra de J :.:dur. que estava fora de
del part1t en Lerreny madn.eny. S'I· 1 joc 1 en y.otestar aquesl se l'expulrucià el partit amb atacs dels locals sa del camp ,..e. Cinc mmuts.
sense C011S~queuc1es. l'ot seglUt re-j Faltant un nwJu . per acabar, Caaccwnen e13 ,orats 1 aprohtam dues bot cedeix un penalty-comer que I
ra!le, de Cab. era 1 Ura.c¡a marqu~n Climent transforma en el segon goll
el pr1mer gol a cvnsequenc1a d'una pel seu equ.p. No s arrtbr. a. ~:entrar
«mç,ee» qut decl(..eJx ;:,aLrustegu¡ re· ja que l'àrbitre dóna per acabat el ·
matant ro•• a 1.. xarx .. una aclanda partit amb el .esuita de
a
a .
2
3
d Ali:tu a un bol. xut d. H.omeo Con· favor dels catalans.
1
traatl\quen eis caLalans 1 es regiStra
uu 0011 Lret d~ t<.o1g que trega el pal.
l::>obresort1ren per Catalunya el
Goicoecht.a, que sub;;.•lLUelx Cabrera tercet detenslu. Pomés, Hmg, Lacurt
en la dc.«.;.lSa e.; lluetx en una espe<:· !1 Pdlomo. Per vastclla: Climent, A·
,a1:u,a1 ac.ar.•em. l'rancmo aesa· guado, Alday _1 la trip.eta davantep:outa wla ,J:.. -~>a~.o~a de H.Oig per a- I ra. Foren arbitres per Cata..un)-a el
eon::.C!!.'-'•r , tmpat. tto o::u <Jua mag se¡,~ or Bustarnante, 1 per Gaste.la el
mflo:.a JUgat<a p<.rsona, a.nu.a •a de- s~nyor :-"a-', els quals arrenglernren
teusa deLS de, .. mtre 1 d un tr~:t tul- t:~ 'ÜUlps de la forma següent:
rrunam ·~uala. el u1arcadvr. ::. arnoa
St:tP.Ccio Catalana: Ar!Zll, CabOt,
a Ja ¡ 1 de la 1.~ part amb el .-esu.- Cabrera, Detrell ll, Gràc1a, MUSSOilS,
ta . d w 1 a Ull. <.;anv.a Uetrell FrcU'··mo, Lacu. •• Roi.;, Pomés 1 Pa·
el Huc a.n;> el sea genlld ,. 1 comen~1l.· lomo.
men. del se,son Ltmp~. A.s ::.et 1m.)eteccio CQ.Iia,llana: Ruiz, Climent.
nuu. Lacurt .ecu.l Wla passada de hermosll ..a Alday, Jardon, López, A·
Hmg, :.prmt \ i marca el segon gol guado, Romero, Satrusteguí, E. Jar·
pel3cata.ar~.Enl·l~ercergolmtervé don.Asuero.

I .

~cempí

el LINIMENT DE SLOAN, 1ense fregar, damunt
redWda la
congestió i el dolor heu ri desaparegui.

la

pa.rt afectada. Al cap de pocs minuú quedarà

El LINIMENT DE SLOAN és el remei ideal emprat en U
milions de llan per a combelre els dolon ~umitics, neu·
ràlgics i musculaD, ciAhca, esllomadun~, lortlcoli, catarro al
pit, caigudes, penellons, etc.
El LINIMENT DE SLOAN solament cont' ingtedieru.

actius No s'he de fregar Una petihl quaJúiraJ ' ' 1uli·
cient. No irrita ni taca.. per això resulta eficaç,
còmode i econòmic

·

SlO AN
••
- LAIV SESSIO DEL CONCURS
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s
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DEMA COMENÇA EL CAMPIONAT DEL MON
DE «CATCH AS CATCH CAN»

DEL C. ·N. BARCELONA

EL COMTE NOWINA CONTRA L'ITALIA
HUMBERT ARPINQ

Diumenge. al nlll.ti, & la P!SCm&
del <... N. Barcelona, tmgue lloc !a
quarta seSl>lo preplu·atorl.ll. que 00.
tmgue un eXlt i que coni1rma les
possibilitats d 'a lguns elements que
Estem a dos die.; de la presenta- coaracteristiques d'ambdós Uu1tadors tlguren als rengles dels debutants,
cló dels combats de catch» al Gran aquest combat promet esser en ex- entre ells Bernall Murledes, que eu
Price. Tots el3 participants a •a gran trem espectacular 1 acCidentat. Es Ja propera temporada douaran molt
oompetlció internaciOnal que se cele- tracta de dos homes en extrem comHem passat ja la tercera JOrnada s'han presentat sense cap entrenabatlus que el mateix Són tenublcs a parlar en les competltlOl!S ohc1als,
del Campwnat de Catalunya 1, com' ment 1 que aquests tres paruts que brarà a la an>tra CIUtat i que té per
t:o<o deu..u. l. e:,:,~. ¡gualment atalaga
era toglC e~:>vei·a,, 1 expecï.ac10 en- porten JUgaLs 5011 els tres que tan objecte organitzar el campwuat deli per la potènc1a del seu puny que per dot~:~. actuacw de la •.•na Juandó. a
1
1
wru ut
· ¡ parL•L~ va crel~<em•. NO es a 1tra vegada acoblats despres de món, ja estan aqu!. El campió del les escomeses e.mb el cap o amb les o¡·al
..
actualment aconsegueix marques
e&trany, aoncs. que en aquest am- LOts els entrebancs que tl11.u tmgut. món Zbyszko, l'ex-campió comte No- preses amb les cames. Zikov, donada superiors a les que reg¡stren nedabient es uancw 1.uï.a m~;;ua d II.Uguus 1 cal dlC que el Juvemus lla PJI>l>at wina, Zifov, el rus tamós; el jueu la seva. manera de lluitar, rarament dores de categona supenor a la que
1 cs 1acu1 comemarlS. l:'ero, l:l.l.XO, :;¡ una tongada dolenta 1 voldru~m que r':aplan, l'a.emany Koch, l'armem j pot disputar més d'un combat. cada pertany l'esmentada mtantll.
oc ~ pr~m~>.tur - manqueu cawr- aelmlt,vament s·acabe.s:iln els con- Manuk... tots e:S lluitadors ffilllors quinze dies. Aquest combat es dispu- 1 Be elS altres, especialment el camze JOrilliats -. &JUàa no obs~am. a tratemps per al ClUb del Valies i classltlcat.s per a una compet!Cló d'a-~! tarà a trenta minuts sense descans. f p1on1SS1m Lepage, que participa sen·
passar I es..ona 1 maute el callu ae tornes el lloc, que co1·ru;pon al seu questa Indole, s'han apre:;sat u1Scriu.
En primer lloc el jueu Ab Kaplan. , se contnncant.
t eutW>Ul::.me, en algwlS llocs, de Lal hlswnal. Toi.S estan ammaLs dels re's. Això demostra la Importància camp1ó del món de la seva raça, seMolt esp~rançadora la marca Qb.
manera que ja nan començat a pro- nullors proposJts 1 tsperen que, ja _ que arreu del món ba despertat la rà acarat al campió alemany Alfred tinguda pel JOve Aynó, en l'especia.
6
auu-se elS acteS, que, pel que es quest any, els serà. donat dlspuLar competició ¡Ue dimecres comença.
Koch.
l lltat de .1 b.açadl que es diferencia
veu, a1~u elS cons1aera mdiSPtnsa- la promoc•o a la. pnmera categoria.
No cal dir que. la presè~c1a _d'a·
Els que coneixen la tècnica de Ka- poc de la que ahir aconseguiren els
bits 1 que serveiXen pecque el ComiPer be, que es prematur, Ja es quests ce.m~ions 1 el fet d oferir-se plan els C. han presenciat els seus . de la categona _m&Xlma.
1
k· de Campe1Jc1ó dom te de vida i slmptoinatic aquest proposit 1 no cal al n.ostre publlc una especialitat es- entrenaments a Barcelona asseguren
166 metres lliures (Infantils). raó de la seva existenc1a.
dir que tenen molt de guanyat, t. portlva, de combat, descone~d';\, ha que el nostre púbi.ic quan l'hagi Vist Juanao, 2'49, 1 FranclSCO.
Els resultats obLmguts en aquesta per be que dlumenege tmgueren un despertat ventable mte~è3. 1 exlstetx lluítar una vegada farà d'ell el seu
166 metres lliures (debutants). jornada a Ja prm1era categoria no partit dificil i l'empat co.l:loca els avu1 veritable espectacló per veure preferit Es tracta d'un llultad
Bern&l. ll'l~; Munedas, Moncada, ao.
d munt
Price
el queadm1fins a. .escola· violent, però, mteHJgent
.
.
or sell, MLlr, Solà, Qwntana, Brugada,
t han representat cap sorpresa. E1 redos clubs al Primer lloc de la ci as- am
sols el
ensring
ha de.
estat
possible
1
sultat més cop1ós tou l'obtmgut per Slficació no desesperen per això i rar en el cinemr.
molt xperimentat. El seu contrari Messeguer, Marti, Garcm 1 Masdeu.
l'Espanyol sobre el Laietà . .l!.'n aqut'St creuen que els seus propòsits seran
El progr.:.ma de la primera vetlla- és un llwtador ~ove, de gran per166 metres lliures (Infantils femepartit, el sots-camp1ò de Catalunya reLa.alita0t. 0 J
bi 1 àl
de da ha estat ja. acordat. El combat vindre, que ha vmgut al campionat nins). - C. Juandó, 2'58'9; C. Pon·
se'IlS presentà molt per dessota dt 1a
• . oves sa a a v ua
d 1 ó "'
t
d
d sau 1 Boada
temporada passada 1 cre1em que els l'equip que anava. a enlrontar-se-li principal oposar • el comte Nowina e m n UJSposa. a onar proves e
metre~ lliures (femenins). _
mot1us de les seves actur.c1ollS deh· 1 actuà amb un encert com poques a l'itallà Arpino. Dos catchers» de la seva. classe.
E. 166
Sorlano, • • .
1
c1ent.s tenen Ja seva arrel PD ques- vegades li haviem V!St, no es desam- gran fama. Arpino és un dels lluitaEl programa de combats és doncs,
metres2 58
lliures
(juniors). _ O.
166
tiollS d'ordre mterlOr, coses de famJ. mà ru un moment 1 reaccionà adm1- dors ·més forçuts, terruble per la se- ea extrem Interessant, tal oom me- Martl,
• ; A. Ollé, Trullt•nque
2 11
1
lla en dinem, 1 que cal esperar que rnblement quan el Juventus portava va combativitat. però menys tècnic reix la inauguració d'aquests carn- Fed!.
seran aclandes 1 solventaàes en la nou punts d'avantatge.
que Nowina, mtmdialment reconegut pionats del món que se celebraran
metres lliures (seniors) _ Ib
166 . . ; Carulla Lecha.
Ma rlespertat gran curiositat la 1Isidre Figuera.s.-Ha acomplert re- propera assemblea general que cel~ • En aquest equlp sols destacà Que- com u nlluitador de gran ~scola.
sota el control de la Federació In· page,
218
niciativa del nostre coHega «El Mur\. centment el serv;l! militar, 1 demos- brara ei Club. Però, entretant, el fet rol ~ fou pels seua crits; en tot el
1
La llu1ta de. serm-fons amrà a càr- ternaclona.l de Catch, la qual ha demetres
dors (infantils).
_ Ro166 • .
do Deportlvo» en organitzar el Carn- tra un remarcat entus1asme per la a COllStatar es la baixa for1na ac- part1t no callà un mstant I en mol· ¡ rec del rus Zíkov que serà oposa.t a legat la seva representació en la Fe- vira,
2
43
8
plon~:~.t d'Espanya de Cross Ciclo-Pe- cursa. EllS dlgue que esperava fer tual de l'equlp la~etanenc 1 que diu- tes ocasions nosaltres no senttrem l'armeni Charle Manu.k. Donades les deracló Catalana de Llu1ta.
metres dors (debutants).
166 2'49.
1estre. que serà el que per pnmera quelcom de bO, tant més per inte- 1 menge s'eVIdencià de forma indub- f et xiulet de l'àrbitre, perquè era ore- 1
Fort.
vegada es disputarà a Catalunya.
ressar-11 molt com per perdre en el table en el partit que diSputaren.
gat pe~ seus cnts. Els seus companys
166 metres don (seniora), _ H.
Aquesta modalitat del Ciclisme que curs de l'entrename. ~ l'exces de pes
En aquest partit veiérem en re- i P~darls podran trobar-ho molt
BOXA
Martl, 2'30, i Bonacasa.
compta amb destacats pràctics a pel temps que ha estat Inactiu 1 po- qwp del Lalet.a, que Prieto que la borne, però a nosaltres ens féu un
"
166 metres lli11res (veterans).
Bascònia, entre els que es destaquen der estar en forma per a la propera temporada passada jugà cie mig i efecte lamentable.
t
l'
Canut, 3'2'6; Parés i Moncada.
Apalategu1, actual campió d'Espa- temporada.
ara. darrerament, jugava a la detenEn' els altres partits sols obtin1
Castella ha selecciona e·
nya i Bast1da, que fou un dels pr¡
Joan Sa.lerich. - Ens sorprengué sa, el feien jugar de davanter. Mart!- 1, gueren resultats copiosos el Ripollet
u·p de bOXadOrS amateUrS
·n.·..• - ...mers a detentar-lo, és gairebé des- favorablement per la forma en qué nez que !Uga un bon parut, no es i el C. C. Hospitalet; els restants reEl diumenge es selebrà la darrera q l
coneguda a la nostra terra. Cas P·1· es llançava carrer avall. En pregun- veié ben seCUlldat per Fèlix, ambdós I sultats !oren de justesa.
jornada del Torneig Garcia Alslna
..adrld, 9· - El dissabte a la nit.
ra dòXl·é• Ja
· que f ou «1•A. e. M.ont.- tar-li les seves 1D1press1~ns et1S digue no s'entengueren com era necessari. 1 A remarcar en aquest a j omad a d e 11ulta greco-romana ama t eur. Es al Saló «Leganltos», se oelebraren
Juïc» en l'any 1919, el qual per pri· que estava verament ülus10nat, ja Muscat, al mig, no pogne !er mes del ¡ que ja han començat a protestar-se celebraren els següents combats: els següents encontres per tal de
mera vegada a Espanya feu disputar que empre havia brillat en aquesta que feu, perqué no es veié se- les actes.
Cuscó, del C. E. Barcelona, guanyà seleccionar l'e,!U~p amateur que ha
una. CLlrsa d'aquesta naturalesa.
mena de curses. igualment com en cundat pels seus davanters, ja dl.em
Resultats 1 equips
Martinez del c. Calellenc, per tocat de representar <Ja.stella en el seu enPH.OV EU EL NOU
L'última prova de cross ciclo-pe- les proves en costa. Recorda que en que Pneto no jugava en el seu lloc
PRIMERA CATEGORIA
en les dues represes. als 8 m. 4 s. a contra amb .l.talunY&:
Pa de Gluten «PERFECTE))
destre fou el «Prèmi Patria>>, 4ue Ja darrera prova de «Cicle-cros». dJs... ¡ Antúnez ara com ara no és l'hoLaietà, ~- - Martinez. Fèllx 1, la primera 1 a 1 m. 40 s. a la segona..
;>esos mosques: Cuervo guanyà per El. M.E:::I AGRADABLE DE TOTS
féu diSputar el «C. C. Badalonl>> t!l putada a Catalunya, triomfà, però me que convé a l'equip per ajudar Musca.t 12, Antúnez 3, Prieto i.
eomas, del c. Calellenc, guanyà cues- punts Josep l<'ernàndez; Galls: Je1932, 1 que guanyà esplèndidament reconegué que aquesta vegada els Muscat, es desfà de Ja pilota d'u·
Espanyol, 43. - Brotons 6, Gago ta, del c. G. Barcelonès, per punts, sús Gómez venc.! per punts Eusebi
ELS FINS AH.A CONEGUTS
J oan Salencb, de Sabadell.
participants serien d 'una altra ca- n~o. torma, que, als nostres ulls. ens 10, López 5, Coll 14, Farré 7, Sier- a la primera represa 1 perdé per Librero; l.)mes: Josep Sànchez ven- OE M AN EU MO ST RES - Diumenge al mati es reuniren, en· tegoria; amb tot, estava molt espe- ha donat la impressió que se'n des- ra, Ballort 1.
tocat als m. 15 s. Pera, del c. Cale- cé per punts l'au Sànchez; Lleugers: PA 1 PRO DU CT ES D E GLUTEN
tre altres, a la redacció del popular ronat.
fa com qw es treu un pes de sobre 0
Arbitre, Oironés Il.
llenc. perdé davant Catalunya en Just Gascon guanyà per punts Josep
diari d 'esports. per tal de cobrir el
Manan Gascón. - L'atlètic corre- que fwg de comprom~sos 1 poques
GL U
1les dues represes, per punts, a la Martinez. Aquesta decisió fou molt
circuit, Marian Cañardo, Isidre t'i- dor pujava molt bé, però es trobava són les pilotes que ell passa que puDuro, 13. - Montasell, Baró, Cor· primera represa i per tocat als 7 m. protestada pi públic. Mitjans: Tras·
gueras, Joan Saler1ch, Marian Gas-¡ ur¡a mica pesat en els descensos. gwn esser controlades pels seus com- don 8, López 3, XivWe 2.
17 s. a la segona. Cuevas, del C. E. h<lrras guE .1yà )er K.O. a la terce- I
con, Ferran Múrcia, Pau Cabrol, J . Costa molt a tots d1ssuadlr-lo que panys d 'eqwp. Es clar que són co- I Intendència, 27. - Pujol, Mart1- Barcelona, guanyà Soler. del c. o. ra. 1epresa Martinez Alvarez 1 Ral·
Sala 1 altres que no recordem, a- baixes de la bicicleta, ja que mten- ses que poden esser correg¡des, però, ¡ nez, Estop 5, Catarineu 12, Vilaldach Barcelonès, per tocat, als 6 m. 29 s. mond Palero féu abandonar Miquel .IOAQU I M COST A, 11, I DIPOSITI
companyats d'Antoni Prieto, el gr>ln ta va llançar-se carrer avall muntat en en ple Camp10nat es dificil. Amb tot 10.
a Ja. primera represa i féu maxt nul Martinez. Aquests darrers de la. ca·
T ELEFON. 13973
cestayer» espanyol que ha vingut a 1 ella. .l!.lu; d1gue, en cietum.1va, que J.· que tmguin en compte que, de seArbitre: Pellisa.
a la. segona.. El combat Roma~ tegoria de semi pesse.ts.
Barcel~ a refer-se despres dtll l questa prova s'havm dL ¡uanyar per gwr alxl, van pel carni més directe
·••
xaubet fou suspès per indl.sposlció
greu a.cc1dent sofert a Alema.nva atrevunent, 1 que el dla de la cursa per acabar amb en Muscat. TinguéPatrie, 37. - Solduga, Borrell f, de xaubet. Aquest combat es cele·
quan disputava un matx darrera ell faria els unpossibles per tal d'as- rem ocasió de conversar amb dos e- Arnaud 17, Henry 7. Mltchell 8, Mau· . brarà a porta tancada dintre de
m oto, Saura., Sanmarina, Péris, Du- solir la victòrlll.
elements molt addictes al Laietà 1 nier, 1.
I breus dies. Per ésser el ~esultat d'a·
r an, Monton, Bibia, Múrcia, Angue- , Entre els nous valors, Múrcia, Ca- els quals creiem assabentats de les 1 Junlors, 28. - P. VIdal 6, BerbJs quest combat decisiu per a atorgar
ra, Mas, Prats, Pitarch, Barbe, Vad· brol, bala i altres Imperava. el més ques~lOllS del club, que finit el par. 9. Sanahuja 7, Benach s, J. Vidal ~. la xallenge, la copa. no fou lliLlrada,
r ivera, Rey, Llavmes i dl.ferents :11- franc optimisme, puix . que no se'ls tit ens digueren que el seu resultat
Arbitre, Fibla.
però es f_éu lliurament dels prerrus
rectius de clubs catalans, per tal de escapava que en aquesta mena de els disgutava. però que espe-~
individuals atorgats als llultadors
:fer-se càrrec de la configuració Jf;:! proves es on se'ls fa ctiílcil als asos raven que en la Jornada vinent ja
Manresana, 11. - Admetlla, Gar· participants. Els clubs més ben clascircult.
.
demostrar llur supenonta.t tècru.ca, es v.otaria un canvi en el rendiment ela n 1. Garcia 1 5, Vila 5, Solé.
sificats per a guanyar la xallenge
Veritablement els orgamtzadors 1 es, per tant, fac11 el triomf d un de 1 cqulp. Procurarem inquirir quins Barcelona, 23. - Carbonell, Farré i, Garcia Alsma per a aq est a
só
han tmgut gran encert en escollir- pnncipUI.nt st ventablement s'ha motius h1 havm, però no volgueren Vilà 3, Tomà¡ 6, Hemàndez 8, Ma- el cent e . à t B u
~Y ~ Una cursa ciclista a Castelló cozresponents a la prtmera jornada
lo, ja que reuneix tot el que pot dt.- pres l'entrenament senosament.
ésser mes expliclts i se l!nutaren a llart ~r 0 _1nu1 s lC a~ce1on s 1 e
ctel ll Trofett Cooppel.
Castelló, O. - • Sobre una distància
Els resultats foren els següents:
Sitjar-se per a la ctisputa del carnA la carretera de Pedralbes trobà- dlC que cal esperar que tot serà arArbitre Estany
Club Esportiu Barcelona . ~quest darplOnat d'Espanya d'aquesta moda· rem Campa.mà, Olmos, Plans, va- ranJa~ en l'Assemblea.
de 82_ quilòmetres. en el trajecte
•
•
rer apareiX com a afavont.
10 metros llisos: l.er Angel Bras
. cc.mpres <-.ntre Castelló-Oropesa-Tor- 1 (Cercle ne la omo Mercantil); 2.on
lltat. Els corredors podran anar en lent, Commer, Moliner, <..'ana1aa 1 alDe l'equip de l'espanyol, els mlSEGONA CATEGORIA
reblanca 1 retorn, tingué lloc una Alfons Amartate <Madrid F. c.>; 3.er
bicicleta fins al peu del funicular d~ tres mes, els Ul.S a peu i els altres llors toren BroLOns 1 Coll, els altres
Primer ¡rup
CICLISME:
prova regiOnal, la qual fou guanya- F. La.igll!!'ia <C. u. N .); 4.rt J. BarVallvidrera, en el qual lloc prendran en bicicleta, els quals ens assaben· en les entrades 1 sortides que feren
u 0 Joves ~
Q
Qui·
da per Josep M.• Segarra, en 2 h. n::no (Madnd F. C.); 5.è R. Marti·
la drecera que en forta rampa porta ti.ren que s'entrenaven per tal de contnbu!ren a la VlCtòrta, que és jus- I 'att
•.
J ·G~é uero61 3ó ci Manuel Pons, camplO
0:
a la plaça de Vallvidrera, on podran prendre part a la cursa.
ta pel millor encert, cohesió 1 entu· ez,
•
•
nez • IU a
de 10 m.
1
ne¿ <Madrid .1.'. C.>; 6.è Ignasi Fier·
10 c. 0 énez.
1 ro <Madrid F C.), fins a 20 ciassl·
tornar a muntar un centenar de meTot ,a preveLlre, doncs. que l'èXit siasme que posaren en el partit.
l'A.
V.
Hostafrancs
tres fins prop de la casa Loren, acompanyarà els eslorços del co.HeL'arbitratge de Girones ll encertat f só ~ve:us, 23· ~ ~mabella
~a:
Diumenge passa'
disputar-se tl Els
Campionats
t del d l .
F y
des d'on, per camms molt pintori!S· ga cEl Mundo DeportiVO», ja. que, 1 enèrgic.
,H
. regionals ¡' nc.aLtts.
~ague
' angres 1 • r campionat social de l.A v. Rostaa nçamen
so. 1.er . .._.
1
d
OQUel
ig!es1a (C. O. M., 24'75 metres; ~.on
cos, sortiran a la. carena de Sant P¿.. tant la lliSta de premis com el cir•••
m~~':>t Ooml.ng
t
!rancs, la classificació quedà estare Màrtir, que hauran de deixar CUit, ta esperançar que Iu prendran
Intendència es desplaçà a Mataró
i re,
o.
bh.rta com segueix:
CAM PIONAT VALEN CIA
R. Martinez tMa.drid F. C.). 23·39
0
despres de cobrir uru; dos-cents m~- part els mes destacats valors del Ci· i s'adjudicà els dos punts en un par- · ~~:r;!~tl:·_! ;;¡e ~tl;~c, 29
Manuel Pons, quarta categona.
Valencia, ~. -- Els partits d'ahir metres; 3.er Antoni Pérez <Madrid
m.; 4.rt De Pablo
tres, per a. llançar-se per un ventll· clisme català.
tit que s'augurava dlflcil per als dos
S
•
h.
~
m.
s.
l1 t'l torne g valencià d'hoquei dona- .J:o'. C.>, 20'44
3
10
w. u. M.> , 19 · ~1 m.; 5.è J . Barreno
ble carni de cabres, creuar la carreLluis MAS
equips.
er on rrup
A. Nmg, G. 1\...artlnez A. Galindo, ren els següents resultats:
tera de les aigües 1 per un torre.1t ,
•••
Ripollet 31-C. E. E., 1~.
J Garcia T. Villar A. Bernat C
Deportiu .tS . Llevam B
1~ lMadrld F'. C.), 16'81 m., fins a. .20
sor tir a la !ont del Lleó. En aquest
RUGBY
C. C. Hospitalet, 37-Martlnenc, 1~.
•
•
• aslolevant A ValencLa B
2-1 c.~tsslficat.s.
lloc podran tornar a muntar ¡ :...~
Els campions guanyaren el pnmcr
c:...e: (J.). F. E...,>anyol, J Urago. GeCAM PI ONAT CASTELLA
guir la carretera d'Esplugues fins
partit 1 venceren els voluntanosos
Classificacions
llda (A.), A. Roda.s,
Hemando •
Vallado, a
_ En partit del Antoni Romero
guanya la
11
enfront de la caseta de consums, on El Campionat de Catalunya mmyollS del JUlllors. que, en tot mo- 1
PRL\IERA CATEGORIA
v. T Fabr~gat.. .
<<-lupiOnat 1~tellà
d'boquet, l'Escaper un cam1 veïnal sortiran a 1~
ment, elS o!eruen una forta resJS- !
Prem1 «MITOll Munta;n11a
, la de Crumns de Madrid guanyà al cursa Cuesta Dehesa de la
Diagonal, i prenent la riera Blanca
RESULTATS DE LA J ORNADA
Lencla. Dels campions es ctist1ng1ren Intendencia
3 ~ 1 O 8~ 6l 5
MaJt.mt:Z, 1:, punts.
Valladolto per un gol '\ zero.
Villa de ciclisme
segulran fins a trobar el carrer de
DEL PASSADA DIUMENGE
Arnaud 1 Horrell. En aques& parut Barcelona
3 2 1 O 7~ 59 5
M. Pons. 8; A. Ro.g. 7; A. Galln·
Madrid, 9. - Acabada la tem¡»
Corts, en qual lloc es cürig~.ran als
juga t.1ltcnell, que el diumenge ante- Espanyol
3 2 O 1 77 52 i do, 6; J. Garc1a, 5; Jo·. Cànov&s, • . ,
3
Cornellà, 3; Barcelona, .
3 "• O 1 33 ..•¡ ..•
P re"" R a1. ·•·
raaa cicliSta del Velo Club Portillo.
jardms de l'Exposiclo 1 pujaran les
r1or resu lta 1~ouat, en un aCCident Duro
... w .st ~ «rout'1ers:t
Rugby
Madrid
nt.~ a tes d e les cascad es per a Santbol.ana,
B. U. C., 37 ;10;
L'Hospitalet,
O.
d'auto• quan es .....
aquest trgamtza una sène de con·
,.¡,,..;,.,& al terr"nu Patne
3 1 1 1 91 36 3
A. Hemando, 3 h. ~9 m. 46 s.
esc......
06 ...
Joventut, O.
........,
50rt1r enlront del Palau Nac¡on.'\1,
de joc. Del Juruors, cal remarcar P. Junlors
Mad.nd, 9.
A Cuatro V1entoe I cursos fora. del calendari oficial de
3 1 1 1 82 72 3
V. T. Fabrcgat, 4 h 5 m.
donar UCla volta al seu entorn 1 arLA CLASSIFICACIO
Vidal 1 SanahU,Ja.
Laietà
tn un partit corresponent al tor- Ja temporada.. El d'ahir cons!Sti en
3 0 0 3 60 88 0
rtbar a la meta, que estaca situada
ne!" Junt•)r, lluitaren la GLmnàst1ca 1.1 pujada de la Devesa de la vua.
El Barcelona en el partit que dis- Manresana
3 O O 3 i 8 88 O
0 1 103 ~ 16 puta
RE:M
t;.Dfront del dl.t Palau NaciOnaL To- ~ant~lana 6
a Manresa salva un ser1oo obs- I
l el Madnd. Venceren els prWlers pt-r als seus sociS no corredors. cap
dt-Js participants no aconsegu1 batre
per 18 punts a zero.
tal, 19 qutlòmetres aproxunadament.
~na 5 3
~ 112 17 ~~ tacle 1 l'adjudicar-se els dos punLs I
SEGONA CATEGORIA
I
el rècord que des dt> fa diversos anys
El ClrCWt él> molt espectacular, l B r~e Ca
:
11
valgue
SJtuar-se
junt
amo
InLen·
'
Primer
fl'UP
3 0 2
83 11
ostenta Miquel Garcia en 5 m. 38 s.
creiem que tot ell estara ple d'afi· · · ·
•
dencta.
al
prWler
Uoc.
La
Manresana
Juventus
3
2
1
o
87
50
5
El 11 Trofeu Coppel
6 42 7
Rcsultà ven.:edor Antoni Romero en
Degut
& la . .)x:iJ
celebració
de
clonats que voldran ptlresteenciar les ~?~:~~;aJet ~ ~ ~ i
segue1x
per
ara
sense
trobar
e1
punt
Joves
3
2
1
o
91
57
5
9 127
6
tS m.; ~.on Felicià Sanz, 6 m. 10 s.;
d'Atletisme
¡estes dels ciclistes a e s.
Horitzó
3 ~ o 1 70 9~ • les regates per al lTrofeu Joan
5 0 1 i
0 55 5 just 1 compartetx Junt amb el Lale- Aeronàutic·
3.er D1dac Peru 6 m. 11 s.; i.rt J.
En acabar d·etectuar el circuit,
tà el darrer lloc de la classúlcació. Calella
3 1 o 2 56 79 2 C~ps.t que enguany, per primera
Madrid,
9. -- Ahir al mati, l sota J1menez, 6. m 18 s.; 5.è A. Matan·
tots els futurs participants resp1ra•••
••
Olimplc
3 o 1 2 69 11 1 ve~... es correrà amb coutrit.gerS.t
la d•recctó del professor senyor H.e- wt.. 6 m. ~1 s. Hi participaren 2i corven optlmlsme. Recaillrem les se- Partit amistós, celebrat a Santbol:
A la segona cate¡orta, la. O. c. Atlètic
3 o 1 2 65 89 1 a vuit, ha estat inscrit a la nostra llouor Rulz, s'han celebrat 166 proves redors.
¡ üents impress1ons:
Santboians, O; Barcelona, 8 segons
Fede:aclò un nou club, el c:ub de
Marmn Cañardo.- Ens digué que eqwps).
Joves 1 el Juventus disputAren un
,
fl'UP
Rem Bartolo, amb el sol proposJt de
1100
11 !ari& molta iHusló esser campió
pa.rt¡t que totnom pre\'ela ru ..EJlat 1
fer partlcl,>a. a aque;;ta, regata una
d'Espanya de ccros.t cicle-pedestre, 1
aquest pronosuc fou encertat ja que Ateneu
3 3 o o eo 39 6 tnpulaclò ..sorpresa..
que fana tot el possible per assolir·
el resultat tou un empat a la punts. Ho:.p1t.att
3 2 o 1 86 57 •
E.:.perem que ell> aflc!onats rebran
Vn tlts I gavanya a terminis mensual• de u pessetea a empleats
lo, encara que no se li escapava el
Leqwp del Juventus acusa manca Martinet.
3 2 o 1 i6 64 i aquesta nova. ..mb sabsfacc!ò, tot
de l'Estat, Generali tat, AJuntament 1 Ba nca.
Gènere, tall
dlficll que alXò 11 seria, donat el
de preparB.Cló I confirmA aquesta 1m- Ripollet
3 1 O 2 51 61 2
.nsant
l'oportunitat que a1xò els
valor dels nortenys. futurs particl- Pepera p nt.at.& moderns, ARCS, 6 pre&Ió nostra les paraules que ens Cornellà
1 confecoló prant1ta
3 1 O 2 61 61 2 dóna. de poder presenCiar una r&pants 1 grans e:;peciall.sr.es.
digueren despres del pa.rt1t que ¡ C. E. E.
a o o a u 70 oI ¡&t& de ..vwt.$ll am.b cm.c o SIS CJubs CANUDA, 41 • U, primer
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El Campionat de Catalunya de Basquetbol
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El Campionat d'Espanya de
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Diumenge es va procedir a una
inspecció del circuit
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LA CULTURA

•

•

APARELLS
,FOTOGRAFICS

serup <Umamarca); B1e1ca tAusL.es conferències del doctor
. J tria); Mascarenyes <de l'«AssociaBosch Gimpera a Ber IIn ció Catalana»); Arazi <Pal.. tlna I
proseguint el seu viat¡e cultural.
doctor Pere Bosc.b Gimpera, na

PEL ~ LWULES

FONDIÍH A~Il"'Dt TOTEtl M&NE8

~t COLLA80R E R 11

RELLQtGES

el nat una con!erénc1a sobre: eLes
S'ha publicat per l'Agrupació Oni: ves .excavactons d'Empurles», a versitana Francesa pro s. o. N., un

soctetat ArqueolOgtca, de Berlin, nuo numero de la revista cCollabopresid1 racte 1 teu la presentaCió del ren, amb una necrologia de H . de
cOoferenclant el PreSident. de l' lllS- Jouvene1, per J . Oupu:y; l:ia.ncions
tJ,LUt ¡.rqueolò¡lc Alemany, Teodor 1 pau, per O. Aimé; Victor Hugo, en
wteg&.Dd.. el conegut excavad.or, que el Congres de la Pau, de 1849 i dos
ba f!tat durant molt anys dnector artJ.cies sobre el Congres de Gineeneral dels Museus de Berlin. l'arn- bra, d'Anna Riedberger 1 c. Rous-

ENCENEDORS

e.mb els problemet¡ d.e J.a MedJoccidental, a. la Societat
d.' Ant.ropolog1a, Etnologla i Prc.hJ.s..

terrt.ni&

¡òrl& de Berlin.
Portugal 1 les Repó.bilques AmeriAQ~esta darrera con!eréncia., que ca.nes.
tou pre51dlda pel gran antropòleg 1
R EUNIO DEL uB UR EAUll
11.aecr.or d e la Uwvers1tat de Berlin. ¡;ugen Fi.Scb.er, que féu la preAquest mes t1nc1rà. lloc a Praga,
¡entació del conterenciant, desvetllà la reunió del •Bureau.t o Com1t.e
viu Interès. el qual exposà els resul· executiu de la F. U. 1., tormat pels 1
tats de lea excavacions del conser- senyors: WaiJ..ls..J ones (Anglaterra),
vador del Museu d'Arqueologia, de PreSldent; A. Kunosi tTxecoslovà·
cat.alWlY&, senyor Josep Colonunes, qutaJ, vice-preSident, 1 E. Krtstlao1 ee promogue una animada discus- sen \Dinamarca) , Secretar1 Ueneral.
lló al seu voltant.
En aquesta reunió aSSlStirà tambe
La Societat; Anu-opolOgica.. acordà un representant de I'«Associació de
nomenar al doctor Bosch Gimpera, Barcelona», Ja que en ella s'haurà
Dlembre corresponent.
de tractar tot el que ta re!eréncla.
a l prOxtm Congrés QUe es celebrarà

a Barcelona.

<Jnt P. de Gràcia¡. T. 20961
LA MES BEN MUNT ADA
LA MES IMf'ORTANI
LA MES BARATA
DE TOTES

CAMISERS
VESTITS J..LANA
1 «LA PASTORA»

Llu is Capdevila a l'Ateneu
Enciclopèdic Sempre Avant
dimarts, dia 10 de desembre,
a les vuit de la vetlla, organitZat
per la secció d'Estudis Econòmics,
Politics i Socials tindrà lloc la tercera lliçó del curset de la Història.
de tes Revolucions, la qual correspon
A vul,

Mobles i decoració Urrutia
Gran facilitat de pagament sense augment de
cap mena. - Estils clàuico i modemo. - fa·
llera propis. - Realització de models darrera

l)ul'WlJtL
leti

temporada a preu de cod

CARME, 14 . CALL, 13 15 (abans magatzems Jorba)
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ela sota. el tema cPsicologla de la
literatura infantil».
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CORTS éAT ALANES, 4.14
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17 ào deie~bre dol 1936, la ma¡ni!ica motonau

L'eficàcia de l'anuncr té
relació directa amb la di·
fusió del diari

a.A.l.JlU!I::l,
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rraspassus. Altes Ba lx es d'Au·
tos i Patent Na cional. CanvlS
de carnets, documents, etc. ~!.c.
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ELECTRIQUES
GAS - GASOLINA

cau reoomahable pet aeu peix
rre .. lmenJaro. •?nçarreo

LA MES ECONOMICA. GARANTIA ABSOLUTA
SOLIDESA

cre1>9rt» del XU Congrés celebrat
el &etembre passat a Ginebra.. Porta.
una relació de les sessions t actes
del Congréo l «reports» d'E. Kristiansen (Secretari de la F. v. 1.);

t re, il&m ·

D emaneu detalls i demostracions sense comp romís:

.........~

I

a.ouo-

a ru UD 10 '!.de descompte

>les

FARRE PIJUA N
liitlP EOIAL I~IA

M E IUI!.

PELL - URINARIES
DEFECTES' SEXUALS

NU M . 82

Teli lonl

tSaroetona.. -

CASA SOLE
•

!\ la r,resentaciO C1 aqueHt

f ruita

P A ~8~1G NA (;I O r.A~

Telèf 15580

BARCELONA

Avinyó, 30

--.....~~

DiputaciO, 139'· T. 3o364

Or&D terrassa prò~la pet
a banquets !estes
Avui, coberts a 7 pesSetes. Arrbt
o çanalons, llag osttna, polla&·

Pel Secertariat de la F ederad.ó
UnlversJ.tè.ria. Internacional pro Sc;
cietat de Nacions, s'ha publ1cat el

,

· ~ ·ar· -~· •·

,·.e

Bar Petit M..Ira mar

\mormació internacional de la
F. U. I. pro Societat de
Nacions

en C.

Alfr~dd.vSoacna~hu¡a j ~~:~~~:~·~~:~~!~~~:~~~

DIFERENTS

Per a lnscripclons, tots els dies,
de set a nou de la vetlla, a la. secretaria de l'Ateneu, Sa.nts, 60, i

DE L

WtUt.~,tlli

;ita:(.VI!l.l

RAPIDESA I ECONOMIA

ni More.gues donarà una con!erèn·

Dijous, dia 12 1 a la mateixa bora,
eomença.rà. la d'Alemanya, la qual
anirà. & càrrec de Francesc Campa-

ctREPPO R Tn
CONGRES

u.At'U.. .;)..li! .O.Ur.A.L Cit'11tul
1.11 Wt ~l.J "

\1 llòJ

lt~.

87 l'tes.

Lyoeum Club de Barcelona <Fontanella, 18, tercer). - Avui, dimarts,
a dos quarts de vult, el doctor Jero-

a la Revolució Francesa..

R iego. 2, telèfon

Tel

( Pl'UP t:taml"lleB)

.&.'&U~.· l.ieUt.l 1 tiUtll\111& ~~ OUN .tai.J.WW•
totrrOI l.l&GI .:tue. ~t.ua.na
,:~,i.n~ IJ~hw

Cond uçcló, Reglament, Meua·
n lca, Docum ent'l de Penatc¡,
Plàools I Titol , tot comprès

CONFERENCIES

PAOSTATA
ViNEAl
PU,L liANG
Carrer NOU <1t 11 Ramo!&, 11
Olreotor1 Or, Riu Porti .•,:
OIATERMIA
I~POTENOtA
MATRIU
OORIUIII. 11 I I , 4'141 I f , f , 11 I ,

14231

B AR C E L O N A

All.c:U'ua..u~~;:

seva seriositat i
pel ~eu sistema especial d'eu!': euyament. ja qae és e l més r R·
pld 1 pEr[ect e de tots

ran, avui, a dos quarts de sis de la
tard'" , a l'Escola Normal del Magisteri Primari de 1~ Rambla de Catalunya, 123, per tal de procedir a
l'elecció definitiva de les places va- ·
cants en els Grups .Escolars.

cD.EI. .EIABUREL»

~~

~rtJ<Jeto ..al.Q.II& U IM tf..i HNI ..
't't¡ o \/J11•lJW'Clil
~vwa

Acreditada d an:ys ençà. com 1&.

Per l'elecció de places en els Grups
Escolars. - Els alumnes-mestres del
quart curs professional es presenta-

CLINICA GALLEGO •• VIES URINARIES·~

L1mes regulars ·oe grans vapors per als destins
' que es detallen

d'Automobilisme
Consell de Cent, 324

MAGISTERI

Preus baratíuims

f barr·a y ~.a, S. eu t'.

AUADMIIA MIM1WA~A

mtllor, per

(de gara.atla)

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BÀGUES

.EIAO~AN

¡patentada)

06aerea de punt: mii¡OI 1' E il il 0

CANVI

COMPRÀ, VENDA

mèrica, Turqwa, ttussia, f'olOma t
paisos baltics. L'o;Assoc1ac10 Catala,.
na» treballa ara tambe per a la
forma.cló de noves agrupacions a

n!N & RO~A

OBJECTES OE PLATA

1

ADAM

~~

TOI ~:tíé VER I fABLE OCASIO

VENDA I CLINICA
Hosprtal , 42·1. 13651

~ na ctonat el docr.or Bosch Giro- seau.
una cont.erellCla sobre els po.
~ d'E!P&llY•· a l'lnEtltut Loero
NOV ES AtiRUPACI ONS
ADlertcA. davant de nombrOS publlc
Ea fan gestions per a la creació
1 altre sobre les darreres recerquea d'Agrupacions a.J.s Estats Units d'A-

c16

36, BOOUERIA, 38

J O I E.;S ::. B R I L L A N l S

Ja,

wbre la. Preh1Stòna balear en rela-

Ferrer Batlles

MA-QUINES
OIIJCO.ts ttlO

8AB't

PATHE

Camiseria • Corbateria.

CINE:.MES

BINOCLES

PRISMATICS

'

I. Hoffmeyer (Dinamarca) .

11

R A M BLA DF C À NA,UE8, 11, t.er

191136
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a

1 I 118 I
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S E CC/0 D!IANUN CIS P E R PA
Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els' dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte
153 51.
Pau , C
Aavoca.t.
3ra., ascensor, hnbft aciÓ
' a010 per 4 ptea. Contort.
OMPRES
pa.rtu:ular• .Pel
Mara
• oe¡ 001 ocUtor1eJ ca..
vuar
OFERlES
:&utw
¡¡ro!eAOr Joaej,) Garo:a'"'
J.etetuu
amb o eenee pensió,
¡ua corrent, tel Aribau
. Escriure a LI Hu·
d'un
L'eficàcia
ESTUFES
en.tteiOL. ••:
28,
l'aloma.,
106.
Nllm.
M . prai,·=,-,-~,-,
Qelvocat.
• preu
COSIR
AQUINES
M
esva
anunci
33,
tUPOTIQUt4 ,
I DEMANDES
VIUJ.eU.a..·P!a!61a;nau.ra
t. e.
habitaBOCI amb
ES
ceuua OUOtl
lnl'aL. laHati St.rettcaplta.l per a.
fàbrica
ros, m. contort. St. Pau,
ció, tot contort , 1uatri- oorts. 60u.
·!
lliga28, ler., !,¡na., Junt Hamtretament
tlustria. do ca.rt.onauea,
reJ..
entri
F.ARMACIA decUcaàa. a. capses ple- bla.
lra.
56.,
SOl, b.,
RADIADORS
et". on,Hallt. And.reu.
La
Escl'iure a
V01C1rl& re¡e.otar o arreo·
da amb la difu·
eJ.ectriOJU.t.
BONICA habitació per
«PHOEBUS»
ta.rmaautio
ES
EVADOR
L
Borrell, 73, 4.', 2.a
oaaee rono&, pr•
a tota. pen. L
aiat . Eacrture a La Hu·
COMPRO
sió del diar i i:ja,cuero. t;w·rec ua.u. 7u IObre
toeca IObre (.el're.oya 1 no.
1er.
sió. Còr&e¡o.,
manltat. NUm. 10Q.
tQL().W'lptet.a. c.one&, Deu·

¡r:.

VIATOER8, IOla b&Dl·

18.000 DIIH tll, I 8J&etl

al

man ittt.

ban y , teléfon .

27 d.U·

DISPESES,

DESITJ A
lnst a1l.a.r

ltf, fA ULER PALOMA•
S&nt
RES .
l'el.
7t

MUNTANER,

mon1 o 2 amic&,

oolle-

COMPR O Wti.
tUlbala.ta;e . 11eoya..

O o1· ~s .

~ Uit&,

1110~1 Cl ' ~uerra.

amo

relerè.neiea 1 pr&ollo. dealtJarl& a<lmlnlatn.r t 1nque~ a.1 1:1 ·¡., Elc.

Donu

L.t Hum1nltat. N\lm. 108.

.OVENiT &QlD lm.DlJ...
ilol'&blot re~:er6nct• l 'e>leteia per a DOt1¡a o -.
~n¡nort ,

&lcr1ure a. La
Human itat. Núm. 821.
CATAU. CJorr&ee~.o u · ~;

l1lil1na..la

1 p rovea d 'lm·
~~ta. li:atll 1 orto¡¡r..

PreUI mòdica. iòlr
~'!!e & La Humanitat.
- · 106.
.. 1 !~~!EREIX mo880 car.
· Couea b• l'oti·
-

A jove o senyoreta

amb int. arrend.. acred.
~rruQ.uerta, cotred. no.
dez. Pela.!, 19, Bott¡a.

Representacions

CoY.e¡tat par a la plaça
d. e tsa.rce1ona. Escrl ur e U
Human ita t Núm 401

s

per aase¡urança. d e m~
la.ltla. t1guala médica. Escrlure Hum1nlta t. NUm.
•~a.

auya. aap c¡a.

~· tr&DOU

1 castellà.,

• oto.retx Q8l' a merltor1,
_,.. preteNI.ona. .Esc.

La Humanitat.

NWD.. 877.

u~~lREIX per •

f.

oa

W'a-

ctol r~ &
II.P&DJOl o Gat&Lit., per- . , ~t.a. a.arture a La
Mumanltat.
"OVI cse

D"Qm,

800

1e a.D.Ja. amD

ODne.Laem.en.ta d e meoanoIJNI& 1 caleu! dOIItJa ooi~· booet roto.r6ncJoa.
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• LI Humanitat. N\lal.

d'Esquerra

¡ tot.

erols oer a deDeD·

.

boa ea re terèaçle.s.
11 umaniiiL Nllm

. .~~MYOR OATALA GI
..,a llll.t Que OODelJ. la
=:nol&bWt&t p , a. 1 orA<>

.....!!!. . . _,OIIIOOdm01e
iiiï.,'""w.a.t.

1 CUte.raoe td.le>-

IODIIIOW..I01ta

COHoe&c.IO

lk... Prt~nelooa. D1rtfil.LI Hurnanltlt

wt&:.

..... ~ova C&tal&.. repreaen.
-u\, rlal.deot & ""Pal.ma
~ &rtJ.cl_ee per a r•
Solti.;;- tar. liiCr1 Ul'l Sr

u.:.r·~: Creu. a,
Ge

bo-

Mallorca.

PfNSIO v. La MunOial »,
ti06Plt.W., 14l6, Pta!. Vlat-

entl

1

tUll.e.S

ooetea.

clon.t &lreJaOea.

t elélOD .

H&btça.

b&.DJ'

Ronda s

Pere 11 oraJ

IDEAL PENSI O, l& IUOI
l ooc.tort.&ble
u o. meo.JU', penalO oompleta.. d ea d e 1 ~ p tel.
me~~, dlè.ria det d o 6 Pt.el

cênQ'ica

DcucUUera, e. pra.l, prop
Ram bles

Esca.Ja eatallc

PEN810 ae 1 l W Pl.M.,
tuca d&l de 160 Ptel t.0t
cooron. PL. Ma.cla, 18.
p r al.

LLOGUERS

CORDERS, i 4 I 18, 4rt,.
1ra. ea desttj& jove dor-

w.lr.

SENYORA sola J.lo¡a.
nal:lltaciO a. .enyor, dormir 1 reutnr Hada l 95,

2on., 1ra.

carme. 12. &

it_

PENSI O LAIETANA.

Contortable1 babltacloua,
atf.la. corrent 1. caletacet . Preua redWtl a ramilles. VIa Laietana. 29,
Pl. Bereo¡ uer. ~-

u LLOQA h ab tuciO
sol& dormir, Ariba u, 1~ •
.bla, 4rt., lra..
~ve

tot
elta.r. tlab1t&C16 al eó &1
carrer. Notariat, 10, 2on.,
El DEIITtJA

.....

Q9

3074:1 .

clona, water, !a.Y&bO, uuv
r.a. cutoa. econoauoa. ea.
tareJ.a, aacentor 1 teJetuu
en eL carrer uo Pa.r11. ou.
meroa ~u. ;¡~ 1 ;¡• lentrt
el do rarra¡ona 1 pla-

CO NC EPCI O .I OF RA DE
UARtsO. t..unaoura ClrUr¡lana. I:C<I.a. 8(., A.Otoonl
~Ml .

ça d 'Erne6t. Vontoe, auto.

la humanitat

MUDANCES
AUTO RECLAM

és el diari català
de més circulació
ANUNCIEU-HI!

ou.~

EapaJ~

ueu& ., .

blta.c10 per a. matr1mo-

ni o 2 a.mlca.

PIS SENCER 2* durat,
HABITACIO 1 o 2
&.mica amb o eenae pen- · carrer MoliN do Ret, 9,
Muntaner, ueenaor,
prop
aió, ateenSDr. Diputació,
oany, davt.nt Mercat ,
,1, 1er., U&.
molt 101.
confort,
HABITACIO
-,-.-In~dlll
LOC_A_L_S -pe
matrimon1 o ~ amica,
trla. 00 1 65 m..s., boUr¡a.
mol' eol, econòmica. .Pr1.
t ple. OonaeU de Cent,
mer dl Ma.J.a, 23, 1er.
109, Bonell 22839.
HABITACIO lndepenHABITACIO ~O PU:II.
d.ent en boDlca rorre, d.e
Con&ell de Cent, 261 ,
6 & 8. Renaixement, 28
~na . , entre Arl'bau
(O ulnardO).
1 Muntaner.
A MATRIMONI cedel·
PIS nou r-an. ca.le!acao babltacJó, balcó car-

se:,

¡i~~~; Oiaria, 09, prop j

outna. Menén·
dez Pelayo, 89, 1er., ~a.
CU' et

CONSELL DE

011 Tel

~Ust6

ADVOCATS

ptea. setmana.
caba.nyea, 64.

eata.r 2.6

lt1ETGES
Or. PRANOUO ORTII
de
ti'A AERA. Nume.r&r1
eroa de l'&.l.c.m AJ unta.

uent Cie St.rcelona.

El~

Ht.Uttoa en m&laltlea tn·

~JrDel

CODIUlta êO • I

1 Araaó, a2t
Ul68.

pra.l

rel

DR. BATlESTINI

MALAL. Tl

CJor.

JOSEP M1 IIPANYA
-\dW'ncaL KolleilO W

WecUOlna

SUUla. a.Jp

.1.

t"uJwou

paera

Bol IJ

tU1C1a.l Or Llu lt CUI& h

,. raeu \10, ora.l OODIU '
t.trteM I S

Sra. esquerrana

rOMAii

~tURDI

ISLAHIJ

auvocat. Procur&Clor C1elll
un& habtta.cló.
tenae moblar amb d ret . Trtbuna.ll PN d.e u ra.
Cia.. t'l. lJr f..a relètoo
a eu1na. Esc. a La Hu ·
man ltat. NU.m . 405.
15111ll. - -

I

PERDUDA canW& ml·

Tei

lltar óe vuama.rl ~ Corta
o. Mllana del .Boach , Ma--

teu Gara'l Gomez. Ea
WUred, 8,

aratltlc8.1·a..
2ou., 1ra.,

VENDES
con~truotor

a.1

!4uotaner, 69,
(APana Pa.J,oma.,

~

:.10)

Eltotes flama u 11va

Dleaet.

Mot.or_. Bèrcwea

~t ROYAL•

a.mertcao.s. wocttll 11Pe-

¡ar&Dtluea

ecouom1~.

A.Una-

So ldad Drt · Cuinta

oaa. O. ae Oent, 818. Bar·

Tran atorm1n QUAl•
IIYO I f01 0

Vestits a terminis
Sant.

OR ~OMt MIHANO ~
t4a.lait lel deli neDI · "
de Orada ' - r el. l!USa
B&rcelODL

O GUinl

a Dt tro ll o benzina,
Dtr uaar-ta amb Oaa
Oil

p~bllc:
Pe~ :¡f

del 'abrloanto tJ.

A<1r8CeU·

LJuma IKITANDART •

C'J\ÇADORS

trlall 1 a1 t.re1 a parelli a petroli, beozlll& I
QA8 OIL

U JO

1 OobalX.

Num

tltl~

Lt

Oremactora

Huma n itl l

T&Uera.
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q;E~C l&ló complet.
Dl~utaeló, 2a7, 1er. 2a.

fri Milloro•

•
De 10 .. 12.
~7:"~:-~-JaRAN..JA ¡ Oonllll, I&·

II J.Uel'," C:Olom~ ,
Al~er,.,

12 (Horta).

doa

rocord.eu: Munt~er, 6Ü,
l!J.

(Aban.l Pa.I.OOl&, 20 ) ,

correnta,

PERDUES

'TRA"SPASIO bot1¡1 do
rrul tU 1 verdure~ amb
ha.bltactó, poc Uoa;uer.

w.·w..

~al.

el

re&IU&rel núm.

aepura.ttw

11 BUllo¡

ao la. aana. ¡;¡ veu arreu .
Ulpò1Uta.r1: t:l. A111Dll.. t'a&sa.tge del Crea. It 4
rldlo,

Oa.lxea del de 8 ptea. Pa..

toma., 20,
Eilüo¡-¡--:~
ta, w. tent.acl(l J prepa~0 et le&O o. Ptot .8IJ..
ausa. ,,

oa:ng

"Ucat. d.e oo reclamar-te

l

"*' - t '-V
' rooueu • 1 acr•

ARIIUL.Ii.a

.-.-. ea

w t.a4a

veua.

.on.

.

L' ESCOCESA. Faixea

lf)l,.l

c11.DQ"e 16 dlea., a 11 aucursa! nOm. 3 cu rè.cla )

salmerón, 18 1 20.

CS.v.

1"

oua Ktr.WoD u.a.14:1 rel..

7BiiUH

17~66

MORINEI , l"II'UJN. Wa,..

oC'UII. e:czemee, FuròoCOlt
a.lt:M m a l&.ltlea d.e li
pell. &I ¡ uareJaen amb el
e1

ven aJ. carrer Botella,~, ' ·
Berboraterta Tub. o'80

t:)&.lwerun ,

SEHYOR 1 toeJ
aliW 81 VOit.re

i~

r &PIQ..

HIPOTEQUiill

V&LI

q ue

t'OI:It"

UI

NlCANOR SERRANO

t"l u~ulllt
(."l& ~ !,.j u>"•

Uc11,;urw.:.1o.

R.

- -------ww 'l'el 76tl»

CAIXES RADIO
Paloma, 20

Institut Ghel]a

t-erl tat-~e

tsatUUorat

tcllome~ euPro reeeorat;
ropou.o 1 otleo t&lo o.,a.

w._

brlL

a~~

ra16ton

SALO Pl1 • M nrore.
a ·AU ona PuJOL Pu m•
oeot.a oe.rtootee 1~ Ot.el
Tel 71163. B&rceJona
t)a!meroo U t , Pral. ler
MOISL.iti AL. tABA, • 1•
. . ..... dllrad.a. ~o

oompreu .. DH fJ..aa.v

J OVellulOI

&Q Utat.l OUI
UWD •

Hkl ULl I lliQUITIU
Qlil W t.el WIU!IMI LMI • I.P•

8EHYOR 1 Per vtJJ QUe
u tJ¡¡uJ el voatre vf'.l t.lt ut:

Mera.aeu tto

t ltcttlelt&t. JOMp
Oa..lab rJa 180 l'el

Quedu • com a uou, re.

pa.uat I R.&mtUeret
tu. tra.

OU
1/U&

~:&S,::UI

kiPARDINYU
bOOM I
t.h lnet-a
CJi i l U HWPfl li
f urteUl tOltona)
~AIJIM-.

I

•

AUi.ill

IJeiD
u ~ uar , Oaot.Uu
8t luaeos., 8 t8. O.L Tel

~'!"'L

7. entreeol.

CODEX'·:

K•ITAURAN1

?

Mltt.•

JURIDIC ~.'

DESPATX
Pitll

Teslomenlarlto
Divorcis

COBRAMENT
DE CREDITS
a comt.salO 1

a..

&ellle

oeses oer &1 Client
MatrtmOOII OIVIII • Naty.
ralltzacló de tlll& • P•·
aam en ta d'tmcoatos • Cè-

dules · Pl.ii&DOrll

CONSULTES

I:St.rOIIlulJ &

Ota

alOU&.

QU81 rúotiQuto. Notorllè.

:n, ,

queaara nou,. l'opa.rat a
RalneUerea. a. l ar la.

IUU. C1e i', 0U(.OLI·

ü~Pital

P&raoiOOI :

oon ..
t.ra la OAI.xa d 'Eitalvta
1 Mont d.e Pietat de Barcelona, a'eapend.r& et d u-

lliDb Iee lnlclala O.S

MOBLES FLORES
PER A OFICINA
~2.

~.MM~l

O~
-~~~~~;;~--~

ólp()ll(,l 1 aweaJ.Cij,

pavu:ueut.t 1 tot.a ell es.•
rnat.a d.& i.& COUIU'UCClO
to·re.u¡;esc J:Sotretta Uava
J.eleton ~0670 .
~'l 1 aw

I Nif I Al. LAUIUNif 1 r ..

EXTRAVIAT

.81.0: .81:.o.t.a Rou., 12 ¡0.)

) tè.qcta. Cons.

a

raaon

novt..rzna. venc barana.
Bat16n, lU, ponerta.

def !abrlcant, al compra..
do[. Preus sense compe-

SANCNOVA
TUTUSAUS

producte veaow Qut

Revenedors Ràdio

Ca.nonae

"NEVERA el6ctrloa FrJIiiHbUre,

J.nau.

a..u:ortlmeJl\.
Ora.n
en Reeauvta. Bepa.
raCiona
CASA PHUfBUS
MunUntr, 110, nm

aa.cat." •Paroeoyea pe¡

muot.ann

aw

LL. IDRU UUW LJlV, ae
wt& mena 1 olbuoc.equea.
t.Ut,rarJa t4unCU&L l'elet

CONSTRUCTOR

celona..

Ronct.

a • o • ..

fortor n1 fum

caauons

·"

per

t-reu•

ucuu.

.Ult.&.i

UI VERSOS

TRA NS P ORTI&TES o

C1ale

ALL~R

..;u"'•·- ""' .,. ,._,c .-I ~>J U ~;Ut

COMPREU LA
VOSTRA RADIO

9U8 a

~t.clona,

PENSIO econòmica a
menjar 20 pte&., a tot

b6 oomptat

Sb~l:l

(Jau

IM&I1&G. Q,

~_. ¡ ¡· a.oca.

t

lllAQU1uet es eacrture. U'>
JJ.J , pl&D~. rl.dJOI, etc.

ORQUIISTRINE8 1 ven"

ve¡uera, 18 . Raó, nOm. 6

tndependent.

dealtJ&

HIQINIA RUll. WOV..
Clur& ctrurct&n&. OonauJ·
ta ¡r&(.ulta.. T&.Uera. 7C

PIS l ' d uros. 3 habi· · Ult.laltlea d.e l'apareu a .
!leltlu. ttatòmae. Fet¡,
sala water. Cla.
Rat¡ 1 x VUiiUToe!. Q, d•
• • 5

CENT,

239, 1er. 2na., entre Ca.aa.nova 1 Muntaner. Senyora ced eix habtta.ció

p~

1Q. Tel

Parla,

'i!IMVl

24 . Tel

HI::IIA HAUIUHt Ui! "~

oaoaa

a.e

11ona, c&laea

Patu

PASSEIG DE QRACIA,
101, aer .. 1ra.. bonica hq,..

rer,

CASA fAMILIAR Cl eal t.~ o s Jovea a. d ormtr
era Alt a . te. Ser .. l ra

l'lOrlctabUwca..

tta. Tel

vaaora

NOUI, oompc,)lltiOI Ull ro
¡¡ritoD8 1 IUXOiell DaOlr.&-

Afl· corn. ----- --, U tar del Qe l 0 Ptel

frop Ra.mblet.

oonauJtel a;r,...

n:RU A L URIT A . We.

PISOS A lU I 75 PT EI

convenc1ona.1a. Pelat, G8,
3el':~.. 2na. Damunt. Ol'an.
Ja. .ttoval.

PENSI O DEL CARME .

$rta

r&llora

ses na.c1tac1ons teleloJ.l.,
bany, cale1acctó. Preua

COBERTS I 1'60, .0,.
tteteDJ.mont.e 1 3 plata 1
.te¡t.r a li car1;&. pa, f 1
l poatr~ tot 1uper1or

G RAÇIA UARÇIA. U&-

. ~lQ..;,

~Oct. ~

lllliiU& 1

wuo!H,

279,

mò41c.

PENSIO NIÇA.

anrs. Escriu·
f,,:~~tit26
umaoitat. NWn. DISPESES
-

,J!OI, 10

M.agn1Uca nab1tac1ó amb
&1 carrer, preu
balco

¡ era

lN BOWJClta a• ca1e1 tormall, A&ent Oomerclal

A G E N T

r. 2 a.mlCI,

APRENEU A BALLAR, •
Olaa&e~

OOI!<UCIOWl,

luna.
.

~óO .·

t.i2W13

, ·!Itt

u man ltat. Núm. 40:ili.

Qa

&a. t ·

IUtiU ... Ül.

I

MUHI;I , ..,uu

IIOZIE.P

4o

um!r~ O.

(Ja.&aDQV&;l

~ables .

diU',

D<:i'l ~ .

..IOSEP RIE RA,

ESPLENDI DA

we<&WQUeo
4 1 u.UO. 60

PORTiS

~RATUITE~ ·

Rbl, Catalunya, 13
Telèfon, 23489
Tall i Contecci6
Aoaa wua,

ellM.ur&meDI

r&PIU l eoiJQOQllç

El ...

a.•

tPI'QP

uen

PAtrona.

U&,

'-

:.t.oa.,

lAleta.o.a J

waru ,.,.

LES MILLORS
CCJW.uca.uJo.oa 800 Pl1 ....
allUOrl IJumJlU dtJ

uu De1mau,

~u .

U•

VaJ•Il~

il&rcelona rel. 7aaaa.

DINER , pqu wet que
eJ.t altrea per cPapeJewe
Mooteplo•. )OlM. mt.QW.
011, tto. 1A cau m6t &D-

t.laa.

Onl ó

ll'uod.&da al 1-.

~J

Drt.l

Unte a U&.roe.loo•

AOIHOIA TRANIPORTI

a¡rad&ble QUI a' bl pudeJa Salon.t eaoeeJa.ll per

nart hcturao1oaa t , .
oolUdl dl meroac1ertel OM'

MAR

oer

I

la MU

temperatun

• bodM I CIWQUeta.

JOHP

P'laueru. o-t.-ro..

terroca.rrU. reoadan 1 _.

cntont rntOI'"Intlll rerrona.
ria. muttJml l &1118 l.Drorm&cloó IObre ~
ool!lectlu.t ow rerrocu-ru
au~ Pau ras-a.-.
:16. Tel. llllllll.

•

anital
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•
En n iscurs magnífic, r uncial davant una mu r· u 1m

dipu at Josep A. Tra

el

ex sà les re ·vindicacions e les esaJ!I ...erres

"nHMun'~~fft Ufft~U, IUf n~ JUlll i, IUf KU~l~UI, IUf fXHUII..."
El nom de Lluís Companys i e record de tots
e s a bsents foren clamorosament ovaciona ts
per la mul itud que emplenava el 11Gran Priceu
f
~~.t«"-'- n'
~, ~
,
):h ·
..., "* "' tJ
1
~- ' ~ ~~;trrrr ~1
(..J l~_A !.(;f. )~i•-~J·
.l
D
I
... . . , t'; '4f--'
j
;7!'- 11~- ,Jlr ·; -

No s'havia de preguntar per on
era que es celebrava, dlumenge al
matl,
racte d .t<Sliuena
de
catalunya,
en ei qua!rl.eput!llcana
ei a1puLat
a Corts .w;,ep A. Traua.l nav1a ae
pronunc1ar la seva anuncmaa con.terènc1a. Des d'ab:J.ns ae les deu del
mat1 que hom pouu¡, ou:;~rvar una
llarga
corrua
de c1u¡,adans
que, per
la.
.H.onaa
ae Sant
Antom, carrer
de
Sepwveaa, plaça de la umversi¡¡at
s'aareçava c...p al local àel uran
Pnce, que mo1t abans de les OilZe
queda ple de gom a gom. Nombrosos
c1utadans no ni tingueren caouaa i
hagueren de quedar-se al carrer, els
quals solament pogueren partiCipar
I de l"acte l"unic que elS era poss,ole
sentir des d'aquell lloc: els ap.a.ualments 1 viSques .treneücs i en~usmstes aels concurrents.
Nombroso:; venedors d~ periòdics
se Situaren a les po~tes 1 a.s voltants

a.{~ •
-, P'P. ·,

,,., .
•~

..
~~ •

-:.,.

~~
~~- 11"•.Jlr .

J;l

1
.,..,. ·:

_1.

Jt.a.Lor arn els. altres d'Ibèria 1 por bre dels polltlcs s1 no sabessin inter- la conformitat dels oien ts amb

pretar els seus desigs.
1
-· 1 r
·
Sóc jo, sou V03altres mateixos, no
~
l I
A
- és rungú r.1és qUi ens farà lirrutar a
~t 'Pl W
.
V
... la més cúrrecta de les limitacions.
;t. ~ Y. ...__./ ~ L-L
No necessitem que la vehemència es
•- ..J"
a. ~~ l"'"'"l,!"'l t ..,.....T" ,._ .'1 de.:>borcli -digué per a calmar l'en' "
·
..._...,
"'f. "tusiasme dellt"ar.t de la multitud.
~ ~'
~ ..¡· Vaig a fer ara -,afegí-. un ana•

"l

r

l

rr

J

.1.• •
p...¿
~

Tl

r -

\...

.,- J,. .J l-

L

&-

questes paraule.;.
La República - prossegul - venia. I
a crear una nova Espanya. No la
crearen els separatistes, sinó els nacionalistes bascos, de Castella 1 catalans. Era la nova Espanya que havia de fondre els antagomsmes existents. Macià demanava respecte per
a la nostra Pàtria, i aquest r especte
es conscJ!:'!"va amb la prorhmació

,.. , ._ •
1 L
li
•
-~ -,. 1•. - 'J
1
A l1- \,.

. 'f r
. y
~ • '.l- ·- · '·

~T!

.

,

~ ,.

,.t,:--f
, ....r._.

.

i

..__,a.

J

..

~ ))-. ~
¡...
"' 1

n;

I

I

I

\,

"l . ,

D'enÇà de les elêccwns del 19 de
novembre, que donaren molts representants a les dretes coaligades més representants, però meays vots
- i van dia per dia. a fer possible, si
ho fos, un cop d'estat per tornar a
encadenar du
. rant molts anys el nast re poble. Es la tàct1ca dels jesuïtes,
el confusiomsme d'aquells que esèent
monàrquics es diuen r epublicans':
d 'aquells que són fenústes amb llutt·
d>resent~ i «Adelante» 1 imperíaifs::<
tes amb llurs actes de Covadonga i
d'altres i es diuen demòcrates. No
els creieu de r es. No els he cregut
mai! Són aquells de la llei dels Havers del clergue, dels termes municipals, dels 500 milions a ls grans
d'Ji:spanya, dels sindicats catòlics
amb els diners de l'Estat, etc.
Ampliar la base de la. República!
Pobre Alexandre! Aquells cavallers,
molts dels quals ho són de cavallers,
però d'indústria ! El pobre Alexandret Si això fos un circ. em faria.
·
d 'un e1own. Al'efecte del numero
quell Lerroux que volia destrwr Catalunya, que mentre fou aci no va
ésser altra cosa que un instrument
de la monarqwa. Aquell que va ensenyar els seus pollt1cs d'expoliar les
caixes de l'Ajuntament 1 ara a expoliar, robar 1 tra~ les caixes de la
República. <AplaudlOlents 1 !ores als
llaàres.)
Pacíflcar els esperits? Sl, ja n'hem
vist la. tragèdia. Aquests republicans
històr ics que volien depurar la Republica deis errors del b1enm. Ja
· t els resultats! Tot això
n'hem viS
començà amb l'«eufòria» i acaba amb
l'«straperlo». No hi ha ni un sol home d 'aquests que tingui dret a escapar-se de la vindicta popular i de
1'acc1ó de la. J ust1c1a . Tots són Iguals.
I per a demostr ar-h o, us explicaré
una a nècdota que em va explicar a
mi - us prego que no l'aplaudiu Royo Villanova. (Algunes veus de
«a fora».)
Explicà ei cas d'un que mentre el
seu company entretenia una dona.
robava les gallines del galliner. Després convidaren un altre a menjar
les gallines. Doncs, bé: aquest altre
quan 11 preguntaren qui era ei cOmplice del robatori, afirmà. que ell no
ho era: era el cconvidab. (Grans
rialles.)
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1~ L El llder del catalanisme de dreta
~:~~~aaleài~<¡gr~~ ~~~=31~ senyor Cambó - segueiX dient -diu
-.sort.1da al carrer a les set del ma- que la. nostra gestió al front del goti-, en la qual eren publicades totc.> vern de 1 autonomia ha desenganyat
les inCidencies de la aarrera sessió el poble. Ell Sl que fa mo!ts anys que
de Corts- que publlcava mtegra -, no ha pogut congregar davant seu
en la qual es posa de ~amfest la un;¡, multitud fervent com la. que
destcta, per de:;compos1c1o, del bloc m'esc..olto.' , . fo aci
t """p
governamentaL
· "'l s
presen !-'V'üia
El senyor Trabal, acompanyat d'un veur<. com mllers de catalans espes rup d'amiCs, féu la seva aparició a ren el moment d'emetre el seu vot
l 'escenari cap a un quart de dotze. 0n 1:nes elecCior, legals que retornin
L'enorme multitud li dediCà un llarg la llibertat a Catalunya i e.ls nostres
aplaudllllent, que es perllonga fli1~ em¡:.resonats, (Aplaudiments)
que el diputat a Corts Manau Rub1o
·
·
i Tuduri, després de maldar llu!¡;<l
Nosaltres sJ~ aci ~entre Comestona, aconsegui que es restabils d panys entre reiXes, està present en
&llenci.
e3perit en aqueE, acte. (AplaudíSeria dificil d'enumerar totes les n ents). NosaMc.:s som ac: amb la fipersonalitats. d'Esquerra que hi ha· . nalitat de demostrar que e;s sacrivla. D1rem umcament que prengue, .
ó
è
r en se1ent a la presidència al vol- r ~IS tets o s 11 est rils, que la sang
tant del senyor Trabal,_ els 'diputats vessada fructificar . car damunt d 'ea Corts senyors Ruo10 1 Tudun, Se- lla s'an..ecarà tnomfa..t la Catalunya
nyal, Mangrane, els diputats al Par- j lliwe que tot~ desitgem.
lament CaLala senyor l.spauya •. FontAmb aque¡,tes paraules que foren
bernat, Casademunt, Gales 1 Gm- coronad~s amb llargs aplaudlments
nart, Manuel Companys, 1 els se~
.
n yors Salvador i Rouret del Com1te acaba el Siu . ula.n.em el senyor RuExecutiu d'Esquerra Republicana de b1ó 1 Tuduri, el qual cedi la paraula
Catalunya.
a Josep A. ':..ra1.>4l.
Unes senyoretes captaren per als
En apropar-s.! e" diputat a. Corts
presos dels fets d'octubre i obLingue-, d J!:sl,uerra Republicana de Catal ur en ULla important quantitat.
nya senyor Josep A. Trabal a Ja tauleta destmada t.ls oradors, el públic
Rubió i Tudurí obre esclata en ror~ 1 ,;>ernongats aplau,
dimcnts i visquc Fet el silenci oo1act e
mençà ~ent:
Obri l'acte el diputat a Corts
-Ciu.;adans: Es nat ural que la.
d 'Esquerra ttepublicana de Catalu- meva em0c1ó SU.!---i les facultats de
n ya senyor Marian Rubió i Tuduri. control de la meva inteH.Igència. La
En la campanya - comença dlent gran con::urrènc1a que m'escolta 1
- que els homes d'esquerra estem d vostra aoranaament poaen més
portant a cap des de !aixecament que !a • teva sercruta. • la que el bade l'estat de guerra per tal de por- tec ,el meu cor s1gu molt mes ràp1d
tar l'onemac16 a l'opinió catalana, que hablt ...aiment, segUlllt els impulaporta a vw el seu aJut va,uòs el sos uc.s vostres. Us ,>reg", doncs, que
meu atnlC Josep A. Tra:>al. No cal refreneu els vC>stres entUSiasmes 1
que us ei present1. Tots coneiXeu que voigueu escoltar el ql4 us parla:
amb qwna energia contnbuelX amb el mes llm . dels lllllitants d 'Esels seus actes a la recuperaCió de 1 qt.erra RePl'~licana de Catalunya.
Catalunya 1 de la ttepuiJ!Jca. Jo, re-l \Ap.audlments).
peLetxu, no us ei pre¡,o::mare; em Jun1Seoue1x ruent que som en aquesta
tare a uxar 1a 1mporoanc1a i la trans- ;,a.a ¡...,a que e.l am.J la seva mudèst· a
cendènC1a d'aquest acte que lla fet aixeca la .,eva veu qu... és !a veu dels
que s aJunti una. mUltitud entusiasta que re&eolten, ei se..1 gest, que es e1
per a ~colLar-lo.
I :;est de¡s presents • que quan ha calL'any 19:i:i es va manifestar per 1 gt. • .;•na adreçat a no importa qw
pr1mera. vegada des de !a proclama- per fer-U veure 1 sentir la voluntat
ci5 de !a ttepub!J(;a, la reacClò de les •
•
dretes espanyoles 1 el l!l:i4 ocupaven
Féu a. continuació, una relació del
ja ~arrebe tuts els llocs 1 resso1··s del senut de la uac1ouautat resummt-Ja
Poder. Les lorces telXlStes 1 monar- dient que és Cl)m l'arbre poderos enqwt6!Ults varen segwr ocupant mes d~rro..:at pel llamp pero que de les
1 més llocs lDlportauts <Untre l'Estat sev, s rels en crelX un brot que torfins que eiS soc!alistes varen apellar na a ésser esplendoros, perquè ai.j
a les armes 1 tots els partits repu- ... la vo.untat t. un poblP.
blicaos varen rompre tota relac1ó
Recomana, altra vegada, davant
amb ! es lnstituc10ns de ¡¡;ovem.
1abrandament del pUblic, calma. 1 se~ ~1. 1'ff
y
f I
,. rcrutat per a dewosLrar que el Lostre
'h,~.:
~ ..1: t
À~
~ ¡: nt1t és t>aorme 1 que te la sererutat
~.,r._ ~ 4 '"'"" 1
del tort. Sou la riuada - dlgué 1
\
-~
lL
I
sou lò mar indomable 1 els nostres
""fi.
.>• d 1
\"
sentiments són aix1 mateix lndomi1AL
~.._ in,
r.ab.es, perquè -.3 la voluntat d'un
:T
r: [ I poble. Aquest poble que no nega la
,_,.,. iA
¡.,
poSI>ibllitat d'una convivència 1 ger-

: }
·1~

lisi de la història de les realitats.
de la República Catalana, que s'aferHem de saber on som 1 on anem.
mà amb la Generalitat de Catalunya, 1 estatut d'autonomia que era
el reconeiXement del nostre dret. La
On som? llibertat de pensament, el laïCisme,
bases econòmiques que restabliEs una veritat evident que estem les
ren la llibertat de !home 1 fe1en posen !es a.:aballes d'un penode polltlc Sible
la llibertat de Catalunya 1 el
que es caractentza per la negac1ó de decòrum d'l!;spanya. Transtormac16
!es es.:,encws de Ja ttepuo!Jca del :4 total de l'estat monàrqUIC en un esd 'abril.. La Republlca qu:! portà 1a tat nou, sense arb1trar1etats 1 privivolUlltat dei pou.e era comtrwr, a- legis de cas~.a d'un rei, sm6 la volunpartada de toLa ht,;alltat, una nova tat d'un poble, 1 crear just1c1a i moque tanta .talta fe1a. En una
K,panya, restaurar la llibertat de- ralitat
paraula: creac1o d"un Estat nou.
Catalunya, aquella llibertat lliStòr!Això, naturalment, feria. els sentica, centenàr1a resorg1da de bell nou ments vells de l'Espanya reaccwnàper aquell mrr~ocle de Francesc Ma- ria, antirepublicana, latifundiSta,
cià.. Aquell vell... (F'orts ap:audl- clerical, 1 aquestes torces, .terides, es
unir en un exercit compacte,
ments un_¡..ed.iren OU" l'acabament de ivaren
ja que no pod1en abatre la Repula !rase).
blica, intentaren d'apoderar-se'n. Els
v .. vant l'ent<!SiBSme dels congre- uns invocaren l'antiga bandera m ogaiS !'orado1 demana insistentment nàrquica; altres, llur catoliciSme; altres, llurs propietats; els de mes enque es contmgUlll 1 com Slgw que el llà,
llurs negocis bruts de contraban
delegat li hav!a !et l.:lla advertència i mamobres de l'alta banca, que Ja
1 el public es ¡,rrava contra. ell digue ' no podien realitzar-se, 1 tots units
que aud com ell complia amb un s'encaminaren a la. presa del Poder
deure hi hav1a a. la sala un alt.re de la República.
..orne que cc,m_¡.~lia amb el seu 1 per
al qual deiiL.nava el màxim respecJ.:..-~-.
te. Llar gs aplaudiments demostraren
A./! A..t A
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I

Un gest de Rubió Tudurl, durant el seu parlament al «Prlce»
.(Foto. Puig Farran).

Els drets de la nostra
terra

pansabllltat I l'honor de la dlreccl6
ael nostre poble i en conseqüència ,
ha d'~star amatent a la seva veu,
a•> rtan t-&e db qualsevulla tempta•
El Parlament Català el 12 d'abril tiVit c.e pertorbació I fins ofegant
del 1934 laamb
la Contractes
seva sobirania,
va co.~prens.bles
aproba.r
llel de
de Conlmptdsos de prot esta
r eu. Una llei que vema a endegar. per tal que I actitud que calgui adopo
en el sentit revolucionari de la Re- tar tingui :a serenitat I la disc:J.
j)hra 1 per tant la força I la magnlo
pública, que acabava amb les rn¡qul- toJ quo reclamen la dignitat de CI•
tats del nostre camp: la pau 1 l'or- .alt.nya la legal obligada defen•
dre. Els catalans de la LHga es varen negar a aprovar-la, i el dia 18 <~8 1b pr1nc1p1s essencials de la R•
de gener havten pres uns acords en·•••bl.r tlflmocràtu:s.,
tre els quals es ae remarcar el stse,
Aquestes són Ie= paraules que d&d
la. G
mo:,tren que el governant sent les
el qua 1 eia que
enera1ltat exer- ~¡¡~e:; illu, tun:; fer1des mentre els cacia rnadequadament l'Ordre public, txlans de<>castats 1 eis mollllJ'quiC#
i el vuitè autoritzant els seus diPU·
tats a abandonar el Parlanlent de tt· xexen la xarxa per a prendre l'Aue 1
a 1· h0 f
it Catalunya.
1 t t(•L!OID!.l
ata unya.
Xl
eren, 1 e1 Pe
Se"U-...
record&nt aquella sessió:
l'anaren
a• ,.exposar
~ Madrid.
"' Companys:
•
•
J
,
I.
,
•
De1a
1
0
1
'
- f L·
l<l a ix l no, perquè merelxerlem
t ..,l. ~ ~.. , , J.. 'I f" •\ '
ésser declarats imlignes o traldors 1
____l_ -lfll j¡ l
1 ,
1
el nostre nom queoo.r1a escnt en 1~
Recordeu que el petit estalvi del 121or1 en el judici de la historia dl
poble català ha desaparegut amb la la pàtria.
!alllda de la Companyia dels suros . 4 aq¡;o:;t, senyors, és el .Problema
que dmgeixen cambó 1 Ventosa. Jo 1 q¡.¡a no va l a desvirtuar m a desfi·
no se on són aquests drners, però el, ¡;urar atn.J hablllutts pollt1que5 parens es que el pet1t estalvi ha estat tiCIIs_!es Es el problema de la 111•
expoliat 1 s'han explotat els senti- bertat de Catalunya ,que torna a .,.
ments catalanistes per apoderar-se tl!r en plet perque s ha . a~ouerat de
de les seves carteres.
l?s d~rectr1us ne la Republlca 1 roo.Seguí fe'lt h~J;tona de tot l'ocor- ¡;an la sev~ estruct':'ra 1 arriba all
r• ¡rut amb !a llei de Contractes de !>t~,s tona-ucnts to. 1antic de la VIda
Conreu 1 la intervencil de la Lliga pu11t1ca esp.tnyol.:~. 1 oavant d'aquJSt
pu a ac...Jar fen• seva la .!rase de prcble.•Ja, què cal fer?
LJulll: «Son u1.., catalans descastaLs,> . La VIda dt la ht:¡J..bllca està af"
afirmar:t qu.: la. cowwrxa a què bl.'da .~ 18 C~ns_tltucto es una cosa
\i ~
f\ 1 1 ,
abans ~h.-tvia re. lent, na acabat amb 111 erta, I,S hat. rt>scan:uat els tug1tiU1
f I
•
' K lr intc>rvenc10 al Govern monarqu 1- 081 14 d abnll»
~'1 ...
<,o- rachr'll-ceàlStt del senyor RaOllset-vv• .:om vem que t·onada m~
Per triomfar, no necessitem la VIo- hola.
·.f.JQulca Ja t~1omtava. Ho dem, però,
lenc1a. .!!;ns volem moure d acord amb
&. refereix a continuació a la in- ~mt <>eremta. 1 paraula mesurada
la llei. En aquests m oments ja no en tervenc1ó del Tribunal de Garam 1es Clt:lent que la seva veu arnbana a
resta res del conglomerat governa· • fi la sess1ò solemne àel Parlament la Plaça, a Onem.. lAp.auà~meu~.)
menLal, 1 s na demosLrat a basta- Caitalà que aprova la nova He1 de
Arabava ~~ r'rcstaent de ia ueo•
ment que el poble vol el su.frag1 da- CoL.racu.s de Conreu 1 digué:
t alltat dc Catalunya - Ja compre'
lls
.-e,¡
que l.umc:, n 01 na un _ <aplau·
vant el proce d ir d aque
senyors
dHl•entsl t.ll•b aquestes paraUles:
que no han enderrocat la Republlca
Paraules
de
Lluís
Comperque no han pogut, 1 no han pogut
"so1ame11t votem Oir que et Iloperquè el poble ha jurat pel seu hopanys
vefll oe •a Uencralllat es dona compnor que no ho permetrà. lAplaudtte de la ft.~Punsabu llat d aquests moments i VISques a la República.)
¿La rev.,~ta ia féu el Govern de la mt.u ts I ll~oct:¡¡t.a la poss1oll1tat que,
Que consultin el veritable poble : <.ñoneralltat? Davant les ans1es del per l'obc".caclo oel.; altres, no la n.,..
poble 1 ~¡ seu nerv!O::iiSme, els llúS- tra, poguP.s vemr oo1ent-nos nwlt,
l'obrer que treballa, ei treballador Lu:.-. gover.l8nts varen r~&Lar serens un estat ..: for~a. o una s1tuac1o Indel camp, el petit comerciant que no 1equnnunes. J o re1vmdlco per a la ti- liuenclad• pets u;nteu<os sentunenlt
pot subvenrr a les seves necessitats, gura l.Hu~tre d~ llionoraoie l::ie~~:ou ce la monarqu¡a boruomca. c reiem
tots els h omes que t reballen, 1 veu- Pre..1dent de ia Generalitat ae t:ata- en aquest.~ PIISSIOIIItat 1 admetem 11
ran com el poble els condemna. Que luny:~., Liuis Companys. (L'orador es ,.a:.Siualtlat J!l ou acll pero l'admetllll
consultin els nostres rabassaires l l':"lterrom..,ut pet llarg:; ap1auauueuts tau b que Catl\1
·les vexacions de què han estat ob' "•
~ ny:1 s1gu1 vençI v! .,.ues.) Jo re1vma1co per al P1·e- ' que
ens 111gu m arrabassades tot•
Jecte, que el meu company Rubtó ha sident de !a Gereralitat, l'honor 1 les llibertats, pero com que els Q11t
denunciat amb valentia davant el la glòn... d"llaver romas 1mpas- san da v.• :tt hi perdrem la VIda, ,.
Parlament de la República. Els ce- Slble malgrat els moments dolo- :1au.e:-1 11 una r.:'r.!!ra triomfant 11
llers estan plens de vi, els graners ros~ . que preveia en negar-se la. :;o- ••ilCtonahtat catalana.»
curulls de blat. que no es pot expa.n- brrarua del Parlament de catalunya
Vegeu •! vcw
~a la sitUació.
sionar. El pals sencer està en fallida.
Lluis <.,ompanys, que ha ~cnt ei ha aquell mome11t s'al..ltecà a par·
Els nac10nalistes, els republlcans seu nom en lletres d'or a la Histò- lar aqucl vell ae barba blanca que
demanen el poder, tot el poder per al r!a cie Catalunya 1 de la RepHbhca, lllll·blliLza la Lliga catalana davant
poble! (Perllongats. apla udunents l . aeia n aquella sessió memorable l'~ctltud iel pobli' català. 1 tem~
visques a la Repubhca 1 Catalunya.) ¡les parau¡es següents:
Heu-vos ac! on som, germans !
«El Govern de Catalunya té la res(Passa a la pàgina I)

Dos aspecte~ da la aran &ernació que emplenà diwnen&e el a Gran Prlce» J una foto de la prt¡ldencaa de ra cte
F otos Centelles i Pul¡ Farran).
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