EL T EHPG. - A Catalunya! Neva pel Pla de Ylo I el Ml lltl
e obert o g>:~'. 2~ cobert per tot el pals. Els vents aón fluixos del aector Nord o 1: 1 cAlma. La temperatura ha experimentat un notable
descens. ourar. t les darreres 24 hores s'han registrat precipitacions
de poca 1m p3rt.:11.;1a pel Nord del pals. - Temperatures extremes•
Mbir.:. , 13 gr:~:... ~ .1 Tarragona 1, la mlnlma, 16 araus aota zero • •
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Fra·cassat" Ma rt1nez de Velasco
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descartat Alba, la SltUaCIO apareix
en termes decisius i terminants: o el
poder per a la C. E. D. A. o decret
·de dissolució de les segones Corts

S. E.

•

amplia aVUI les seves consultes
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LA JORNADA D'AHIR

GUIO DEL MOMENT

1 sense determinar les carteres, de

manera, en concret, que em sembU
UN
DIPUTAT
AGRARI més convenient. I res més, senyors.
FEU UNES GESTIONS
LERROUX DIU QUE EL
Madrid, 11. - Des de mo1t abans
DISCURS DEL DISSABTE
de les deu del mati hi havia nomEL FARA QUAN ES PRE·
brosos periodistes pels voltants del
SENTI EL NOU GOVERN
domicili del senyor Martinez de Velasco, que esperaven la sortida d'a·
Mentre uns periodistes seguien el
Contra t.. que podia suposar-se en els primers mo- da a la prerrogativa presidencial que la d'un Govern quest per a iniciar les consultes que senyor Martinez de Vela.sco, uns alments, a partir d'~ hir a la tarda la crisi ministerial amb decret de dissolució de Corts?
ahir havia anunciat que celebraria tres han conversat amb el senyor
ba. entrat en una fase de gran interès potser per ta
Fins aqul un examen objectiu de la situació tal avui.
Lerroux. L'ex-cap del Govern els ha
maJor precisió amb què apareixen actualment, no pas com apareix en el moment d'escriure aquestes ratlles
A un quart d'onze ha arribat nl rebuts amablement 1 els ha pregun\8. eolució que pugui tenir, sinó els termes en els quals i concedint tot el marge necessari a la trajectòria zig- domicili del senyor Martinez de ve- tat què desitjaven.
tstà plantejat el problema poliU~.
zaguejant d'una política de claudicació, dc pastelleig la.sco el membre de Ja minoria agrà·
-Nosaltres desitjarit-m-han indiEs evident que, des ttel punt de vista del Poder mo- 1 de rectificacions.
ria senyor fu•mero Radigl\les. Aquest cat els periodistes-- que ens d<>derador, :M.artinez de Velasco o Alba podien significar
D'un punt de vista polític, patriòLic, republicà, ia no ha fet cap ma.nHestac!ó als pe- nésslu una referència d'allò que heu
una solució de matisos intermedis en ordre a la con- posició de Les esquerres catalanes v!:; a vis del proble- riodi::tes. Com és sabut, el senyor tractat en la vostra conversa amb
tlnuïtat de la situació actual, a les Corts o al marge ma de fons que planteja la crisi, és absolutament ela- Romero Radigales realltza ahir al- el Sr. Martinez d11 Velasco.
de les Corts. Lt famosa nota de Ch apaprieta, primer, ra. L'expressàvem fa uns dies de:; d'aquest mateix lloc gunes gesLions per indicacacions del
-Doncs jo desitjaria-ha contestat
1 la publicació ae l'informe de Ja Comissió tècnico-ju- de LA HUMANITAT: Gil Robles, noi
el Sr. Lerroux- que vosaltres em
""di
d
p
t
ll
t
· que '..IS h a f au ca
e1 ar1amen , en segon oc, -conegu s un 1
Gil Robles, no! sobre Ja taula de la República hi senyor Martinez de Velasco, 1 hom d onessiu 1a. referènc1a
altre pels nostres lectors- han obligat Martinez cio ha la falta absoluta d'una declaració republicana - 1 creu que en el mati d'avui ha. pr<>- cilitat el Sr. Martínez de Velasco per
.
i h an descar ta•• prob a bl emen t 1a ja no diem d'una executòria.-; hi ha. la revolució d'oc- pulsat el parer de diversos destacats t a1 que no hi h a g1 repe tieió d e conVelasco a d ec1mar
poss1·b·l·
1 tta t Alba, considerada com a. nus d e reserva de tubre; hi ha Ja declaració terminant «d'haver posat membres de Ja minoria agrària, 1 ccptes·
la situació, en últim terme.
fora de la Llei el front del 14 d'abril»; hi ha les pro- ha arribat al domicili del seu cep
Els periodistes han donat al seSituades així les coses, el problema queda plante- clames feixistitzants de la J. A. P.; hi ha la Compa. per tal de donar-li compte del re- nyor Lerroux la referència que ha
jat en els seus termes reals: o el Poder per a la CEDA nyia de J esús expulsada per preceptè constitucional; sultat de les converses que suposa- donat el Sr. M.ar..inez de Velasco 1
U ja hem dit diverses vegades que la pretensió vatica- hi i:'" Ja consigna «Tot el Poder per ~1 "Jefe"» 1 t1 ven els periodistes que havia ma.n· el Sr. Lerroux ha dit:
nlsta ens sembla objectivament lògica, en ordre a la jurat ...mt de la nit trista -segons au Robles- en ta tingut.
-Això ha estat. P~r un deure pa.
força po11tica i parlamentària del partit) o Ja dissolu- qual les glorioses Constitut.nts aprovaren l'article 26
MARTINEZ DE VELASCO triòtic i per un sentiment polítit... crec
ció de les Corts. L'exigència vaticanista és aquesta ve- de la Llei fonamental de l'Estat republicà..
COMENÇA LES VISITES que no s'ha d'oposar l!ap mena de
gada categòrica. Està. en el tercer punt del famós proA les onze menys vmt-i·cmc na dificultat als t.retJalls que està reagrama: coHaborar amb Lerroux, governar amb Lerroux
Tot això, i la magnitud del tràgic desastre del se· sortit el senyor Martinez de Vela.sco litzant el Sr. Martinez de Velasco
1 substituir Lerroux. som a l'hora d,..J tercer punt. Les gon bienni, en el qual Ja CEDA ha aportat una colla- 1 ha. dit als periodistes el que se- per a formar un Govern a oose del
últimes edicions de l'òrgan periortistic del partit tra- boració majoritària, impossibilita l'accés de Gil Ro- gueix·
Bloc. I amb les actuals Corts.
dueixen rotundament el propòsit i l'exigència. I aquest bles al P~er, que no pot convertir-se en barricada de
-Ei meu ordre de consulta és el
-Quina impres.c;ió teniu?
propòsit i aquesta exigència, ja expressats per boca de guerra civil.
següent: PriLler a casa del senyor
-Crec que ha de formar Govern.
Gil Rebles en la primera con~ulta, han estat r epetits 1
S'arriba a. un moment àlgid de la corb~ politica Alejandro Lerroux; després, a casa
-Esteu constipat? - han pregunsubratllats pel cap vaticanista en l'ampliació de con- iniciada a partir de les eleccions de novembre del 1933, del senyor Cambó; a continuació a tat els mformadors.
sulta. disposada per s. E. després del fracàs de Marti· en les quals la coacció i el suborn donaren una victò· visitar el senyor Melquiades Al~a-si, ja fa quinze dies. 1 constl
nez de Velasco.
ria ficticia a les dretes. Després de la crisi d'octubre, rez, i després, el senyor Gil Robles. que la nlt famosa de les Corts no
Entra en el pensament de s. E. el criteri d'accedir aquesta cnsi d'avui é~ la més greu del segon biennl. Acabades aquestes entrevistes, aniré hl vaig acudir perquè no em va. d<>a aquesta pretensió? Sense deixar-nos portar per cap k'\ seva solució pot esser de conseqüències incalcula· al Palau Nacional per a entrevistar- t•nr la gana.
optimisme -no és d'avui el nostre pessimisme siste- bles, que salten a la vista amb el wl enunciat dels ter- me amb el President de la RepubliDespres hom li preguntà quan es
màtlc, que els fets han confirmat fin.; ara constant- mes que mtegren el clar problema: Gil Robles o dis- ca. La meva resolució és que tot el celebraria l'Assemblea del partit r a.
ment- assenyalem el fet sorprenen~ de l'ampliació fle ~olucló.
que hi hagi quedi enllestit al maU. dical i ha dit qt.e es verificaria a
consultes disposada pel President, detall que sembla
1 responsabilitat de qui ha d'adoptar definitiu :te.
-¿Heu parlat per te:èron amb el finals de gener. Quan es presenti el
indicar que l'exigència cedista no troba, per ara, l'a· ten nin i és enorme. No li falten, per discernir l'alter- President de Ja Republlca?
nou Govern a le& Corts 1 s'entauli
colhda. convenient. I si això fos aL'ti, i si pot en prin· nativa, ni la veu majoritària dels qui han aconsellat
-sí, efectivament, hi he parlat, i debat entorn de la seva constJtuClpi descartar-se la possibilitat '"un nou govern ·Je dl,c;solució ni la clara expressió -Comillas, Mestalla, per atxò el programa que tenia es- ció jo parlaré l pronunciaré el ma·
tipus Img dintre del t<Bloc», ¿quina altra sortida que- Lasessarre- de la voluntat popular .
bj>ssat l'he invertit perquè en lloc teix discurs que hauria fet la nit

En el

punt àlgid de la corba

I
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de la República., com havia pensat, creure que si ho feia. perjudicava la
com que ja he parlat amb ell per República

l, per tant, cm vaig conen el deure de callar.
LORD CHURCHILL ARRIBA telèfon, començaré les visites en la siderar
Els periodistes es referiren a les
•1t•HIR A LA NOSTRA CIUTAT forma.
que us lle dit.
noticies que circulaven sobre una
Havent parlat ja per telèfon amb possible dissidènda en el partit raFrOnCeSC Gómez Hidalgo de- DE PAS CAP A PALMA DE ~a~u:::o: h~~:s~~zra~~t~~~~~ ~~~!t: 1 el senyor Lerroux ha conles seves consultes aquest mati, és
-Molts dels que fi5uren a Ja llls1j ng ut ·I proce:>sa t per un Ut I .._.e
MALLORCA
de suposar que en la seva conversa ta que s·ha fet pública com de pos·
per telèfon amb el senyor Alcalà. sibles dissidents han vingut
veu·

COM ES TRA<TA ElS PERIODISTES RiPUBLICANS

e On t ra

1

11

G "II RO bIeS

Ahir al migdia, amb l'exprés de Zamora, 1 després de les seves pri· rc'm per tal de posar de relleu Ja

! França,
va arribar a la nostra ciutat el famós politic anglès Lord

Madrid 11
En virtut d'una denÚllcia. formulada pel fiscal de la
Repúbu
' ·
l!l'
ca en un article publicat en el periòdic •La Libertad)) contra el
J lDistre dC' la Gurra, senyor Gil Robles, ha estat detingut i conduït al
tl
de guàrdia el senyor Francesc Gómez Hídalgo, el qual en la seva.
J1e rnctó davant el Jutjat es decl11rà autor de l'esment.'\t escrit Desres <lc la st>va dcclnracló el senyor Gómez Hidalgo quedà en u~a de
1~ depcndèt · d d'
h t dl · !Cies e1 lt Centre oficial. Existeix la impressió que el Jutctm'à aute de processament i presó contra l'esmentat periodista.
L'assumpte s'imtmeix pel Tribunal d'Urgència.

u:t

...

I'UezSolrpresos i dolorits ens assabentem de la detenció de l'estimat Gófldalgo gran republicà, exceHent periodista, intim dc Lluis ComPany¡¡ 1 bon 'a m 1c de Catal
unya
Et La Informació diu que s'ha dictat contra el nostre amlc aute de presó
lto~ritn de Gómez Hidalgo consisteix a haver escrit un article contra
les, al qual encara nlog\1 no ha sentit cridar «Visca la República!».
Pte!
.
Ilany enrn no escriure comentariS que li costarien a qualsevol comIltot no¡¡trc una sanc~ó semblant a la de Gómez Hldalgo. Però si yoJem
(-•~tar
de la seva detenció i del procediment que s apll"~
al nostre
~•unat
""'
blica I company <els diaris de dreta difamaren grollerament la vida pútem a ~rada d~ls homes de les esquerres, i no els passà r es) I tramellu&ui r mez Hldalgo les nostres salutacions fraterna ls 1 el desig que
»er a etntegrar-se immediatament . a la seva labor professional, tan útil
Ia Republica i per la lllbertat

au

t::::::::::::-

'

,

meres lmpressions obtingudes en la sevn. increbau Lallle adhesió vers m1.
seva visita
H om 11 ha pregun t a't quan
indlcat
que realitzada
continuavaahlr,
tent liteshaurà
geses reChurchill anava acompanyat de la t'
formar 0
tmia la minoria radica: i ha conseva esposa.
Ions per a
ovem.
testat que imm~diatament que es
El viatge era de rigorós incògnit, •
dorés per tramitada la crisi
1 per això n~ acudi ningú a l'estació\
LERROUX DONA AMPLI ES
Hom ha tornat a inslst!i en la
per a rebre 1. Tan prompte baixà
FACI LITATS
pregunta si el Sr Martinez de v
del tren, es dirlgf amb la seva es·
Des del seu dotruc~, el senyor I Jascv aconseguiru;, fonnar Gover:.
posa a l'hotel Ritz.
Martmez de Vela:;,;co s ha adreçat a I ha contestat afirmativament
A la tarda donà un tomb per Ja e~ del senyor Lerroux. Mentre esciutat 1 al vespre s'embarcà cap a peraven els periodistes que sortissin
CAMBO AJU DA RA UN GO·
Mallorca, on pensa romandre-hi una amtdós senyors, ha arribat al domtVERN QU E DESTAQUI EL
temporada.
cili del t-ap radical el diputat sePR ESTIGI DE LES CORTS
Abans d'embarcar-se fou lnterro-l nyor Tuñón de Lara, acompanynt
Madrid, 11. - Els periodl¡;tes nao
gat per tal d'assolir 'd'ell algunes de l'ex-ministre de la Governació se- demanat ésser rebuts pel sr. Camt>ó
impressions; però Mr. Winston 1nyor E!oy Vaqu:::o.
i aquest hi ha accedit 1 ha fet !l'S
Churchlll va. tancar-se en un abs<>El senyor Tunón de Lara ha des- seglients declaracions:
lut mutisme, car segons digué volia mentit els rumors que circulaven so-M'he cregut en el deure de dir
aïllar-se per una temporada de la bre la seva baixa dPI partit. 1 ha al senyor Martinez de Velasco que
política. Tampoc no volgué m:miies. afegn;:
.
per a un Govern com l'anterior, que
tar-se sobre la situació internaci<>-Jo sóc una. lnslgnificància 1 m'es- m:.queja.va i anava a tomballons, no.
nal
tranra. que e:; periòdics es preocu- Per a aix:. és preierlble quedar fora
i . Digué únicament que la nostra pin tant de ml. Us ?rego que recti- del Govern.. Ji hom constitueix •lll
c1utat li h~via causat un~ magnifi- fiqueu aquesta espèc1e.
Govern que pel seu programa, ·e·
ca ~press1ó, tot I que re1a un d ia
El senyor Vaquero s'ha expressat silltat 1 comperetrac1ó entre els elepluJós. Afegl que tema exceHents re- en sem!>lants termes.
ments q.uc !integren i que orerls.c;m
ferències de Mallorca i que durant
A les onze menys ctne ha sortit ur.a plena garantia de tasca eficaç
les ·seves
vacances
pensava ocupar- el sen~·or
Martinez de Velasco de cctun:S
que ctest~ue:s
de ·les Corts
i
d
U
~
s1 Pert:laprestigi
abtò poà
~ un cament e q estlons partlcu- casa del senyor Le_rroux 1 ha mani- tar am'b ~osaltres
na comp.
~Po~~. intervenlr en absolut en !estat el que scgur!tx:
-Quln.s impre~ons teniu? ¿ForA
.
- El senyor Le oux m'ha dit, que marà Govern el senyor Martinez de
bans d embarcar-se, Lady Chur- est.ava dis~t a prestar-me 1ajut Vflasco?
.
.
chill fou obsequiada amb un ramell per al Go>crn que Jo pugui consti·
-Res .Jo m ha dit d'això. Jo 11
de !lors del senyor Vilallonga.
tulr, amb minlstres, sense ministres, he indicat que er- absolutament !le-

I

I

I

I

numero ha estat

VISat

Rosf"res· 1 ifestos -(te- la "ciïsï. -· ÓsSJr io G allardo, August a arcla, Miquel
Ma&.ra, Santaló 1 Sauchez Roman han coincidit en una a preciació ldòntlca: disso lució ue Corts, normalització de la vida o11111, eleccions."
\ Express · Foto.)
cessari arribar ~ IUl coord!nació perfecta entre !a polltica 1 les funcions
econòmiques i la polftlca comeiCial,
11 qual cos!\ obligava a e.Xlgir una
compenetració pe. recta entre els •mrostres de Finances, Estat 1 Economla. Jo crec que el senyor Martlnez

I

de ve:asco, en les noves conferències
que celebrarà decidirà sobre el que
haure. d'ccórre~. Jo h he dit també
que si acceptem formar part del G<>vern nosaltrc.c: crelem convenient que
e:; celebn una reuníó de:S caps que
(Passa a la pqlna 7)

per la censura

~

I '

,,.

la huma.nltal

2

DIJOUS, 1t DE DE81:MDRe
DEL 1._

TEATRES

PUB LI

TEATR E

GRAN TEATRE DEL LICEU
Avul. 10 de propietat I .&~>ona-
m ent, a les 9'ao. Segona d e 1a

¡re.nlal artista:

Te1ko Kiwa
MADAMt. BU I I ERFL Y

LA 'RAVIATA. peia
d.l vos Capsar • Basa ola 1 el celebra~ ~nor t;AI:tW!.S ME!Ut-.0.Dlumenge, tarda. COMiAT de la
ramosa artista TEu..<J-h.lWA _
Es despatxa a comptadurta _
&gueix oben; l'abonament especial als .FESTIVALS WAGNERMOZART.

ABANS DE L'ESTRENA Teatre

Se'ns prega ls. publicadó de la n ota següent:

PRINC IPAL PAl AC~
Rambla Centre, 4 • Telèfon 11882
Gran Companyaa Drama , lca de
la aen lal act riu Mar&ar ida Xlrgu
AVUI, d.ljous, to.rda, a les 5'15.
GRAN MATINE!> DE MOUA; LA
DAMA BOBA, creaCió de Mar·
~:ar1da )llrau. r.!T, a les 10'15
l:.::i !'.t<.t:NA a. Espanya de la cO.:
médla en tre~; actes, en prosa
1 vei'8, original de Frederic Gar·
cla-Loroa:
DONA ROSITA LA SOLTERA
o
EL LENGUAoi E uE LAS FLORES
l:'rotaauuu.to.: friu¡¡.¡raaa X1r1>u.
El despatxa a cowptao una ver
a 1eo cLoc prlmeres repre&en&aCiona.

TE ATR E BARC ELO NA
Company ia dtt CARME DIAl

a

AvUI, tarda, les 616:
LA MELOUI A DEL .JAZZ•BAND
NI~. a 188 10'1:>, I éxtt d.e Q Uin·
ttro I GUIII•n:

Mi henuana Concha

~SPANYOl

GRAN TEAI'RE

CompanYia de ~mèdaes valencaa·
n ea diÍ'i&ada_/~r PEP E ALB A
Avul. tarda, a les 4'30. 2 obres

per PKPB ALBA:

MIQUETA

E L

AMBIE N T

Nit, a Les 10'15, estrena de la
coméd.la valenCiana . més 8111.-

clasa:

TOT · PER· ·UN XIQUET
do FeliP Mellà.' aut;or de oPare
vostè la our ra, amao!.o, Més de
600 repreeeuLacions a Valéncla..

L'autor ens diu ...
«Tot per un xiquet» no és res

ru.~ que oua rarsa. A pesar d'ésser
UJM fars~t, ¡;,erc) està basada en uns
f~l.:. que tingueren Uoc a València 1

Storago.-;s.. l'any 1928 l dels quals
se n'ocupa tuta la premsa dEspanya.
Uns mesos despres dels esmentats
feis, «Tot f)f'.r un xiquet» s'estrenava al telltre «Moderno» de ia meva
tt.rra.
En la vtdn. e!s fets es desenvoluparen tal com lògtcament es mer~:lxien: d ' .ma· manera seriosa i greu.
El• el teatre jo els he desenvolupat
cenant et~ etectes còmics. Aquesta
es la d!terència entre el que passà 1
e! que j... he fet
fia 1 tl'.htSCorregut set anys d'alesh.J!'es ençà. Be de mamtestar amb
tl'W franquesa que jo sóc del parer
?t.e al teatre cal portar-hi obres
t1 envergadura. de tesi, però, també
nconec que quant corren temps de
r:<'rvJoslsmes i preocupacions, potser
és convenient el portar-hi quelcom
rialler qu" 'a.ci passar una agradosa
estona al públic.
En l'llllJ ~928 passaven certes coses ... 1 el públic segurament m ·a grat
qt.e el fes passar una bona estona
amb les meves produccJOns e¡ Pare
vr~té la I:'Urra, amiel» I «Tot per un
lt••4Uet».
Finalment, em plau manifestar t:l
m.-u desig QUI' tothom rigui al món:
a casa, a carrer al taller, a tots els

TE ATRE
AMATEUR

rEATRE POLIORAMA
Companyia de M. FERNANDA
LADRON OE GUEVARA

N1t, a les 10'16:

ESTRELLA DE MAR
de .Joak o~dsèp Alcaraz.
1

e - - --

~

.~

1

,¡

I

A P O' :,,L;·.. L O
Telèfo~s: 15948 • lZlZS
Companyia L.araco - Andalusa d'A
Alooríza. dol Teatre Ideal. dÍ
Madrad

---. --- - -OltAvui, taroa. a 1es 4'30
~ -

1

• 1ea 10 el grand1ós éXJt:

·

Una estrelia i un lucero
pela d.lvos
l:.:iTRELLITA CAS·
TRO • NI~O UE UTfl~RA . PE·
NA llUll I NINO SAiH&.AS
tl millor t mes complet Con·
Junt Artastac. LA UU'l'ACA ~

CARA, 4 1-'J:~. -

TERTULIA 1\IANELIC
Aquesta Tertulta anuncia per al
diumenge, dia 15, a la tarda, Ja seva.
118 actu 11cto posant en escena ~ 11 el
,
... _ • t
_..,.,
seu .oca 1 uo 1 0 r eO """" Rosel'lt, carrer Cabanyes, ~2. ei bo01c sainet
• 1
ue malaguanyat Poal-Arega.ll «La
desgràcia de la sort», que tan ben
b t l
re u ou pel publlc, quan ia seva
estrena la passada temporada.
Tambe ta avrnent que s·est.an Inten&hcant els assaigs d 'una obra
que aquesta Tertu!Ja estrenaré en
da ta propera, la qual hom ~.reu que
sera an ventable exlt per al Jove
autor i .....r alS rntérprets.
""'

A lea 5"JO: Utl BEBE DE PA·
RI S. A les 10'15:

Una ch1ca uttramoderna

e

A TALA

Taraa, a ICS 5. ESPECTACLE
PEH. A lJ)¡ t>Ard ti. PrlOlera <te les
dues uruqueo rcpresenl.aclons de
I~ tOlldalla ue l'olch 1 Torres en

3

ac~.e~~ 1

7 Q\l:l.CUOb:

LA VENIAI'OCS
per ta ~\a w.eauura PEPl::TA
.I:'ORN&:i. · NU, a un quan d'OU·
zc, hV114t:l\IA1U!!: a LIUii Elles,
amo wouu ae 1a cw~uu.n..eua
repccsenr.acio de l'é:ut de l 'any.

Amaua, Amella 1 Em1t1a
UCmà 1

éxtt:

cada d1a.

E}

PATHE

Companyia Llrlca del primer ao.
tor I d arector AntOni PalaciOI

eI NEMA

L>cmt., divendres, DlAUA O.Ei
SANTA
LLUClA. GRANDlOS
CARn:LL. Tarda, a les 'l'30. Bu·

... L ¡ .. u
...e
....n Avela. f>taL .&ncel 11-13
SOIPRE EL PR.OGR.a.MA MES

tnca :¿ Ptea.:

EL CONuE DE LUXEMBURGO
pel cectha Gubert. Lluiaa Wle·
den. Emili Vendrell. Antona Pa·
laoaos • 20n.: LA CORTE DE FA·
RAU l't. - NIT, a . lea 10; LA DO·
LiJHOSA. per Sofia Vercer i Fran
cesc Godayol :

LA

M 0 N T E R 1A

Debutarà Palar Navarro 1 .Jaume
Miret. - AVL\T: LA DAMA DEL

SOL.

TEATRE

lea

--

AVUI diJOUS, 11
4'30. C0.
LrniSAL MA llNEE POt'ULA.H
uu,aque:>, :¿ ¡>teS. Locu.utat.lò te·
¡¡a.¡auc;:s: LO~ UE ARAGON, per
f :>urañach 1 d. ll'lar:u - LA DOL011UliA. INI' l/1 , nlattln 1 A
F.lmu1 LuS '-OLAVa;Lc.S, pd
M. i\'l!!rtm a tl. Arno. - N!T, a
lc.; 10"1::.. &iccvcwmcnt o.rtlStlc.
UNA l'rlANt;hA E liL HONO tl I
LA VH.IuA ALEGRE, per P. Herto;;s M. RllS$ll, fil. Carc1a, A.
ltlaras. :,e¡¡ura. - uema, an·eu·
urcs, ~:u o.t. vULO::>SAL P.I:<UG.t<:\
MA aed!cat a les lllod.h!tet.es bar.
ceJuulue&. tiutaque:., :s ptes. Sctwnua entrant. &:>rH.e._A de
ta SIII'8Ueia: LA MESONERA DEL
LLANO .

ATRACTIU
TARDA, '::1 . NIT.

. .
4 0
9(doÓ.)45
CROMOS DE ESPARA
henry Carat cu ¡a UIVcrllau ope.
rata U. l''. A. LOS DIO:;É's SE
IJIVIt.llTEN t-ON&OIUN BE·
1 Anna :;ten on VIVAMOS DE
Nt.t'ICA (dab.) - Freoertc March
NUEVO (versaó anglesa) - DIU.M..t!J-.GE,
MATlNAL, 10'15. Oo~au de localitats Por a la
numerada de dlumenae. tarda,
a le, G. - OILLUNS VlNE.'lT:
Esdeven•ment..~ Esdevenament...

COMIC

FEMI NA

PALAU DE LA REVISTA
Matl.néee d.e

M.IX1s:

MUJERES

DE

FUEGO

M. Corth, Moreno. Nàiera,
Ra:t. el terce~ ZI GANI SPASSO·
Wl . Santpere, Loòn, Alares. Nit,
10'15. El ¡¡ran éxt~;

per

CRAN COMPANY IA LIRJC;A
llavo bliiiiOn PAU .. EH I Oló:;

p ARI s

E~deven~ment....

AVUI, tarda, 5.

TEATRE NO U

«L'Escena Catalana» ha publicat «La Lletja», de San·
tiago Rossinyol
«L'Escena. Catalana», la clàssica
de teat~ la més antiga de
les que dmtre
el seu gènere es 6publi·
r tal
q.len a v.l unya, puix que s n 423
els qual
titolsr.~a
publicats
fins a ia data la
representa
una verlta.ble antologia-, en el seu darrer número puNica la magnifica obra en
tt~ actes <!el plorat Santiago Rus;ñol «La Lletja. la primera eò.J.cló
~~a qual es troba gairebé exhau·
1".!\ista

fa
«L'E&
~na Catalana». Amb «La
lletja»
són
sis les obres de Ruslñ(¡l que ha publicat. Recordem els
tho!s otuts per tal que hom vegi
la lmPO"tància d 'nquesta benemérl·
ta reViSta: «La bona gent», «L'here l ·ca!!"'""" «EJ
t1 bla
u..,.,
bo~ pollrla';.""«Els
de ~Jat~
t..111 i eLa lletja~
"
Amb tot, «L'Escena
catalana» no
d
d
è
lSCura a onar a con ixer tmducctuns dels millorJ autors. obres reu..nt estrenades 1 d 'altres ia reedlció
de les quals constatueiXen un encert
pt-rquè fa.:.wten el poder-les repretar
St:L.
quan hom ja no ht confiava
¡.er l'escassedat d'exemplars exlstents.

s!Js

«La Lletja,, a pesar de l'esforç edttl'rial que representa, no augmenta
el p:eu de la publlcacló.
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PALAêÈ

El local dels crana oro
LA VENUS DE ORO arllrllt
Hopkins, en espanyo¡ ol ~Mir¡~
EL BAlLE DEL SAVÒy
8'201·
Alpar. 5'15 1 9"J5) ;
NO~Ci~
BATURRA (1. Arnntina I MLEt¡
aero. 6'3 Ol 10'60).
• IJ.

TEATRE POLIORAMA

Esquema dialogat de la comèdia «Estrella de mar», de J. J. Alcaraz
VARIETATS
ACTE PR I MER
Ernestlna. - Què ~.as, maridet me:~?
Ferran. - Escric una comèdia tlt".l.·
lada «El hijo de la vida». Una obra.
de tesi en la qual plantejo un arriscat problema de paternitat.
Errest lna. - Original i Interessant
tema. Altrament, i ja que parlem
de la paternitat, jo voldria tenir
un fill, però l'esterilitat és el meu
pecat ¿Com ho faré per a tenir un
fill?
Ferran. - No bo sé. Tanmateix, la
culpa potser és meva. Ml.sterls l
designis Inescrutables de la mare
naturalesa.
Ernestina. - Ai! Aquesta sl que és
feliç.
ferran - Qul?
Ernestina. - La. naturalesa; perquè
és mare.
Fer ran. - Bé; ara que ha vingut En
Carlets, el teu antic promès, us
llegire «El hijo de la vida... Crida
també el servei i la meva dida.
Er nestma. - Per qué?
Ferrsn. - Per a repar'Ar-los els papers de la comèò.J.a. Vull que ells
la interpretin abans de l'estrena.
<.Entres en Offit;ena Carlets un
doctor, la dida, el xofer 1 'una
serventa. On cop Ferran els té
tots ben aplegallcts, els fa seure
1 comença a Htgtr el primer act.e
de «El hijo de la vida».)

PRINCIPAL PALACE
Avui, dijt'U.t, •

la nit,

Margarida Xirgu
en la. Cuillédia de
GARCIA LORCA

D OÑA ROSITA
LA SOLTERA
o el lenguaje de las nores
AC fE SEGO N
Ferran. - En aquest poblet de la
costa es viu bé Tot esta encatmat,
es gaudeix duna. tranqull:lltat
«apacibi~».

Ernest~na. -

Perdo però jo encara
n.. ne conegut cap tranqu!Hitat
que no sigui apa..:lble Recorda
qae ultra ter .:oll.lédies ets un senyor catedràtic,
Fernn. - Me'n vdlg i tomo dintre
una estontta.
(H.c ta Lal com diu, i tot seguit
surt la duia.)
Dida _ Escolta, nola. Jo no volia
du res. però ja ha. arribat l'bora
que parli més que ~ 1 Papamosques
uurg~
de u
~
Err'Clsttna - Pari... t'escolto: Resta..
"e GranquiHa ¡ «rpnclble» vingut el
qu~~ vrn
· gul
Dida _ .1!.'1 teu marit fa l'aleta a.
aquella còmica que v~ estrenar la
comèdia. Avui ba vingut amb ella
des de Madrid. I ba vingut amb
el teu ailto.
Ernestina. - Oh quin cinisme! Ara
coillprenc perquè no tlri.c cap fill
Dida _ Ara veste'n, que vull parlar
amb el teu marit.
<Ernestina se'n va • surt el seu
marit.)
Ferran. - He dit que t:.>maria dintre una e.'itoneta 1 ja sóc ac!
Dl!Sa -Fill meu·, •~txa d'nnn vegn""
.....,...
...da del teu glonós pertestal, batxa,
que VUll acarar-tt: amt; la crua realltat. llio conve q¡;,e Ernestma vagl
sempre a passeig amb Carles. • ~
........
gent mormola.
Ferran. - Bab, prejudir.l.s Soclals ja.
arreconats.
Dlll.~t -- No, no; res de prejudtc•~
....
La teva dona vol t!sser mare.
Ho veus clar, ara?

els personatges enb'en 1 surten
d'esce1.1a un darr el'< l'altre però
sense atropeiL'\f-se. & un acte d e
molta acció.)
Ferran. - (resta sol breus moments
1 es posa la mà al cap Flri.gelx plorar). Déu meu. dona'm força per
a suportar el sacrifici que fatalment s'apropa.
<Se'n va 1 surten Ernestlna l
Carles.)
c a r ie •• - ¿Per què no creus en el 1
meu a::nor?
Ernestlna. - PerqLLè és fUl del caprici. rot.s els homes sou Iguals
C5.rles. - Vulgaritat sobre vulgaritat.. Jo et puc fer feliç. Amb el
meu amor et do'laré .ma. cosa que
nmgú més no et pot donar.
Ernestlna. - Que és?
carles - Un fill

ACTE TERCf R
Fer ran. - Bon estiueli. eh, doctor?
Doctor. - Bo del tot. Figureu-vos
que entre banys de soL cremes l
tnsola~o:10ns la m rva filla ja està a
punt d esser mare.
Ferran. ldlstret) I doncs, ¿com
fou això?
Doolor. - Home, aec que no és pru•
dent contar-ho. Us veig capficat.
Adéu-siau.
ErnlfStma. - Amb qw parlaves?
F . an. - Amb el ductor. ¿No saps
que Caries se'n va a Paris? Tu, s1
vols, puts acompanya.-lo.
Ernestlna. - Jo S"~la?
Ferran. - No, tu amb ell Vès a rer
les maletes.
Ernesuna. (a part) Quin home
més estranyi ¿Sera un cinlc t tlri.dre Una mena de Diògenes per
marit?
(Fa. mutis per la dreta. Ferran agafa una cosa qUe h1 ha sobre la taula 1 la contempla, en·
tendrit.)
Ferran - ¡Una estrella de mar de

GRANJA ROYAL
GRAN EXIT DX . _

Grazy Boys

Orchestra

1 Ja simpàtica estan LYBlA

MAS que actua amb fELIPEO¡.
SUS CUBANOLAS en els T~>o Y
SORTlUES DE TEATRES ...., I
10 a 12 olt: CONCERT BELE~
pe¡ SEXTET TOLDRA

Frontó Principal

FRONTO NOVETATS
Avul, dijoue, tarda, ~ lea • ·
a pala.
AZ~
·

Parta~

U~.tu\<I.UNO contra OALLA!tT~l •
LEJUNA. !11!,~.1... ~• .les 10'15. Parlli

a clS~ella. l!itUN:C.A menór HER.
RUNU() contra ROMAN • LIZA
TR.ECET. - Deta&
per cartells.

.Rtt!J:SAR •

TE A TRE S

LICEU. - Nit: cMadame ButtertJy, •
BARCELONA. - Tarda: eLa meiOctta
del Jau-Band:t. Nit: cMt hennana
COncha:t.
COMIC. - To.rda 1 olt: «MuJerea A.
tuego•.
...
ESl'&.... uL. - Tarda: cMlqueta:t cEl
anlb1enb. Nit: cTo' per un xiquet.
NOVh'TATS.
- Tarda:
VentatOC$,"'
Nit: cAmàlla,
AméllaeLa
1 EmU!a:t,
NOU. - Tarda: cLos de AragOn:t eLl
Oolorosa:t, cLos Claveles:t. Nit: 'co 111
=~·cha en el honor., eLa VIuda aJe.
PRINCIPAL PALACE. - Tarda: lLI
dama. baba• Nit: Dofta Roslta la
SOltera o El lenguaje de las n~
res•.
q~tre puntes(
POLlU.KAMA. - T&l·da: cSola b NI~·
Un del públlo. ¡Ah. a la fi ja
«Estreua de man.
·
•
ha surtlt el mot.lu del titol de ia 1 ROMb:~. - Tarda: cun bebè de Paris,,
comèdia I
AJ>Or:_~to.c~nTacrr:l~1 ~~ar:~:r::rclla
E•ne~otlna. (vestida
a punt de
Y un lucero•.
marxar) Adéu!
CINEME S
Ferran. - Escriu.
Ernllstina. Escriuré. Records a AMERICA. - cOéJame softau. cEl ella

·

I

~u~~~ ~~r:;êc~~J~s ~1~~

tot8.

Ferran. - Gràcies.
cQue tlo màa grande:t, cEl hombrt
<Se'n va Erncstina..)
que volVIO por su cabeza:t.
Ferran. - Oh, la meva dissort! Sóc ACTUALITATS. - lnformac1one, repor·
catedràtic 1 comedlògrat, però !'lOC, 1
~tg~in~~~~ arttst1ca de Sanuago
tambe. estèril rum Iu terra erma ARNAU. - cBuque aln puerto• cVIaje
del desert. ¿Podré st:portar eJ
da placer•, eLa alegre d1vordada:t 1
crlflct?
rfa~~~:.n color cBomberos de VI•
Ernestlna. - Csortint, esverada) Cap ASTO~IA. - eLa bandera•.
sacrlfic1 no bas de st.porta.r per- ~ AVINUUOA. - cQulen mató a Eva?• s
qué · no vull anar a. Paris
cHombre• contra hom bres•.
F
.
'
BARCELONA. - eLa novia de PruU•
err...n, - Què d!Us?
keneteln•. ccharue Ch&n en '1!.&\P·
Ernestina. - Tu ets un canalla ma.to• I cOn tlpo tresco•.
ridet meu ·
BOREME.
- ceonoce1 aeLa
to hl.lo•.
bres olVIdados:t
tela decHomaraFerran. - No ho creguiS. Jo obrava
tl.a:..
d e b ona re,
i
BOSc
u
o s no que ho dlgul
· - e na noche de amor• 1 cOro
l'autor. Sl et donava la llibertat Boi:fufif~•.:_ cEl pan nuestro de cada
era perquè per damunt de tota
dia• 1 cEl re:v soldado».
llei i tot prejudici I ofegant l'a- BROADWAY. - cBuque sln puerto,,
morb que peré tu sento, puguessis
~~J~.~e placen 1 eLa alegro dlvor·
arn ar a sser mare, tal com és CAPlTOL. - cAaf ae escrtbe la b.lstorw
el teu vehemen!; desig.
1 cEl lobo humano•.
Ernestlna. _ Oh, no; home estrany, CATtoAL.UNYA. - cEl octava mandamteo·
h ome a ltruista. 1 alhora. tambe. bo- CENTRIC.·
cVIda azaros1u, cMademol·
me amb un fetge de rajada. Jo el
aeue doctor., cLaa fronteras del
que vull és ésser mare dels teus coL~~~t. _ cMundos prtvados•.
!llis.
COMTAL. - cNuestra h1jlta:t, cCbarlll
Per lt1 mé¡ o menys . h•bll
Chan en Eglpto• 1 fBalas de papeb.
1 Iml
DIANA
El
transcripció
tacÍ.o-; ~e 1~r~~~~~ Hampa. e •
LLUIS SOLER
ENTENÇA. - clOO dlau, cMademolse·
lle Doctor., cVIaJe de placeu.
ESPLAI. - cBercarola,, cJulleta com·
A 1 dlj
pra un hiJo:t 1 cEl velo plntado:t.
vu •
ous, una actriu genial,
EXCELSIOR. - cuna noche de amou .
gu
eLa mujcr trlunfa• 1 cEl caclque•.
FANTASIO. - eLa reina del oarrlo».
crearà. ia
t
ni
c.Buque s1n puerto:t, cVJa·
1 FLORIDA. pro ago sta de
'
jo de placen 1 eLa ale""e d1vorcladln.
...
DORA RO S I TA
FEMINA. - cEl billete premiado», elA
LA S OLT ER A
cstropeada VIda de Ollverlo VIII».
FOO NOU. - cEl fantasma del con·
<AcompUda la ~oevs noble misJ
·
1
vento», cY ahora qué?:o, cEl dia que
0 el 1
slò, ta Dida també ta mutl:s Cnl
de :."~cÜ I~RfiCoreAs,
GOYmAe quJerasEn•· 1
...
I .h
advertir que, durant aquest acte,
· - e
ma a compa.....at .....
lRIS. - cConoco a tu hljo•, cAl COlli•
alegre
_
pb deldivorciada•.
corazón• 1 eLa novia de

sa-l

I

Margar•"da

xli'·

~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~~=~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~;~;;~;;;~!!!!!!!!!!!!~~!!!;~;~;~;;~;:~;~;;;;;;;;;;;;;;;;:I
fEATRf yI eT oR ' A e I N E ME s
EMPRESA eApITo l
KU~~;:;I:*~a~oche
uR Qu I NAoN A

grand105

Amàl1a, P.metia i Emília

«EI Comitè pro-Teatre Líric Català va convocar un concurs d'obres
llriques, al qual ban concorregut bon
n ombr e d'autors 1 músics catalans.
Llt ..,1de3 amb tota cura les obres
pre3entades, el Comitè estima pertinent, recomanar a l'empresa del liric català, les obres que a continuació detallem, a fi que siguin estrenades prèviament 1 per l'ordre que
les circumstàncies permetin e. la di·
recció del Teatre líric de Catnlunya:
«El pastor del Cadi», de Lluis Mas
1 del mestre F. Vilaró. «Tempesta
esvaïda», de Carme Monturiol i mestre Ll. Serra.
«La toia», de Jaume Durany, Miquel Be:lera 1 me3tre Josep Graval<Jlia. <<Poema d'amor 1 de dolor»,
d'Antoni Capellades 1 mestre Eusebi
Folquer. «La nota dels clavells», de
Gimeno Navarro 1 mestre Teodor
Forest. «Les enra.mades«, de .Felisa.
Martm de Sala.
«El manneu, de Tomàs Ribas.
«El cant dels segadors», de Tomàs
~bas, «Amor que toma». de Josep
Novellas, «La verema», de Baltasar
Gisbert, «L'encls», de Baltasar Gisbert, «Vaivens de l'amor», de Francesc Masferrer.
Aquestes són les obres que en de·
fimtiva, meretxen l'honor d'ésser estrenades degudament. No vol dir,
però, que el Comitè no hagi pres
bona nota d'altres obres per recomanar-les una altra temporada. Cal esmentar eLa pubilla», de .Felip Coscolla, però h1 ha que remarcar que
per la seva estructura 1 argumenta.ciò nutològica, és més pròpia per li
fer-ne una òpera que no pas una
sarsuela.
ctCançó de muntanya,, d'Antoni
Torras i Soler, 1 «La gitana del Pa.dró» de I 'Opold o. Blat 1 mestre
Francesc <"'A. Font, malgrat que a.
quests autors •.:.u-aren llurs obres ai
Cercle Artístic, 1 tal vegada so!rlri.t
una possil>le inadvertènCia, declararen els seus noms respectms damunt
les pròpies produccions, no obstant,
però, són obres ben r ecomanables.
El Comitè recomana tots els autors que lliuraren obres al concurs,
que podeu pE.bSM a recolUr·les que
els h' seran ret.mades de 6 a 8 de
la tarda. a la. Secretaria del Cercle
Artisttc, contra rebut de lliurament.

F.s d'admirar i d 'agrair l'esforç que

Telèfon 22028
Companyia .u..entau" de Comè·
d ies de PAULINA :iiNGERNIAN

T EAl R E

perquè, tal vegada aleshores,
el :Jubnc no necessitaria el teatre còmtc per a oblidar - encara. que n~
rut.~ stgul oer breus moments eis
e hihum• • s i llàgrimes, els drames 1
trngèdies que l'esperen !ora d'algunes sales d 'espectacles.
Felip Mellà

DORA ROSITA

TEATRE ROMEA

Comunyaa NICOLAU · MART OR I

l'.~

ATENEU REPUBLICA DE
LA SOLTERA
GRACIA
o el 1e111;UaJ1. de las flores,
El proper diumenge, dla 15, a 1a
de F. UARClA LORCA
tarda, la Companyta de Coméò.J.a i
Sarsuela de l'Ateneu Republtca de
Gracta <Montmany, 34 1 361 posarà
en escena la tormidaule
comedla qual debuten les eminents actrius
dramAtlca, en tres actes. original de Dolors P~rls en el paper de «MarlànAgustí Collado «Marlangela», en la gela» t Adela Alsma, en el d'«Em·
..
t
....
--~-- par». que JUnt amb els senyors Armand Echaboyen en el de «Víctor»
Tols els dies, tarda, a les S, i i Alfred Callicò en el de «Roger»,
en tan una veritable creació.
nit, a un quart d•onze
Completarà aquest esdeveniment
artístic el quadre de costums dei plorat poeta del poble, Ignasl Iglèsles
«La !esta dels ocells».
L'anunci d 'aquest festival ha despertat gran expectació.

CU«)ULAWS

I EA I RE NOVETATS

Frederic Garcia Lorca

Avui, mt, e ..tren~ a Espanya
de la comPdla

A 2 PTES. G.&NERAL, 1 .PTA.

Duea aran c;reac1ons de PAUL!.
NA 8JJ.~u.t;.KM..I\N.
oema. r U!'l·
C!Ot'l~;:> A tiU•~OR Oh L¡,;:;; MO.
UJ.l:iJ.'j:,'l·h~ t;A.t<(.;hl.Om..N..so.
A
lea o·ao,: UN BEBE DE PARIS.
A 1011 10 lo:
UNA (;tUCA UL·
TRAMOlJEKNA,
l'aróa
1 rut
G.t<.I!.JH'~"...., eapeCJlll per Paul•:
n a ban&erman, acUJcut a les mod.l.bt.ca.ea.
Ulum~nge.
a
les
3'30: UN BEBE OE PARIS. A
les o 1 10.11>: UNA CHICA UL·
TRAMODERNA

L'autor ens diu ...
Amb «Doña Rosita la soltem o el
ler:guaje de las Hores» be volgut reahttar un pnema de la meva I.IlfanteSli a Uranada. en el qual surten
cr:aLures 1 ambients que jo be c<>IJ.t:gut 1 '•e seottt
Aqul!St es el drama profund de !a
sult.erona anaalusn 1 espanyola en
gt't.erat. Espanya es el pals de les
Sttlter~::s C:ecems, de les dones pures,
sacnhcadt:S per l'ambient social que
l~s en1olta.
Per a descansar de cYermu 1 «B<>da.. de b91lgre» que son dues tragèdtes, jo VO•la reahtzar una comed1a
s~Hzilla 1 amable, no m'ba sort1t però, perqa,è el que m'ha surttt es un
pOt:ma que a ml em sembla que té
mt!ll llag~·tmes que les meves dues
anteriors proòt.ccions.
Pel que ve1g m ha tocat en sort ta
pHt. sèna del teatre, degut al meu
L~mperament de poeta per damunt
d~ tot.

Principal Palace

*

Avw. w·ca. a lea 6'Ui;

S OL A

líric català

u'";'--

t:leasto conttn ua Seient
DOc AP'
fALS VIATGE&, et~"'E~t.

l:lE'U: NOT ICIARIS

Primera del ceaeorat tenor
ANTONI t;O RTIS
lilllb a·òvera.
D~;;&aote :

CINEMA

MUJEHES

DE

FUEGO

de tota la OompaDJ"Ja.
Gran presentació.

Triomf

ANUNCIEU A((lA HUMANITAT»

GRAN PRICE
AVUI, tarda, a les 5:

GRAN FESTIVAL
INFANTIL NEUA
Prntidaaltachl • V•n tralocia
Pallassos • Acrbbates. eto.
Preu únic: UNA P~"IA

Avul, d:uTcro. proJec:dona del
doble programa de la rialla. Stan
Laurel I Ulaver Ha.rdy en
1.A

f~.:u ... vt'I>ALI&

UO.l

DE OLIVE&IO YI IJ

e Ap 1T oL
1
AVUI ¡¡6~·
'I
d
• ~o con. nua
e 4 lo
l 2':lO: EL LO BO HUMANO, per
Henry_ .I:<W! 1 v.arner Oland, ASI
¡,~~; cS1.iiiBE LA HISTORIA per
Zasu Pl~tS.
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A
vw,
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0
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C O M l A L:
sesslo continua de a•45 a
12';sO: NUt.l:>TRA HI.JITA, e.u esp.wyoJ, ~>er t>hmey .rempte·
VHAHLIE ~HAN tilf a;GIPl o ver
warner otano; BALAS DE 'PA·
PEL, per Ttm MAc c.;o1 1 DIBU I·
XOS.
w A L K y R 1 A:
AvUI. a.;..,,6 con~IDua de ol a
12'::10. r•uo:~T RA HI.JITA. en esp:wyo, Per t>mrlcy 'J.'empJe· UN
PAH DE OEft:t;YtVES, pei &1·
mund Lo
V
u ftwe 1 ICtcr .....,.. [¿¡)_
glen; Ut• TIPO FHESCO, per Jo.me.. Dunn 1 DI BU IXOS.
AVUI

P&Cll.ADO
Laurel I Hardy, a la. 5'20 7'20
I Bll.LI:."T&

1
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Oemt.. estrena:

EL HEROE PU BLICO Num. 1
Sectet.o de la ¡¡uona co.o~ra el
crun. - Produccione Metro Gold·
w1n Maver.

FANTASIO
Avui, tarda, a .lM ol 1 Olt, a
lea 10, A lea 4, extraord.lnAJ'1a
8eBSI.O 1IUl1Dtll. GI'8o éxlt <11
.Jane Withers en la d1vertlda ce>
médla:
LA REINA DEL BARRIO
Preus: 'l'acoa. preaeréncta. :¡ ptee.
El>peelaJ, 1 pta. Nit: l?TeferoncJ&.
2 50. EspeclaJ., l'SO.

Llegiu LA HU MANI T A T

LA NAVE DE SATAN
per Spencer Tracy

t

elalre Trevor

MA R Y L A N O
PI u qua

T lèf
~'-~ona, · • on 21 966
Sessió continua, Tarda, 3'aO
5'aO, 7'16 1 olt, a les 10 :
•
NOTICIAR I FRANCE ACTUAL!TES
PANIC
(Uabulxos colo~s>~N EL P INNIC
E p I S O D I J
ntlmiraole CIC~oclo de Paula Wes.
seiY. protllgonl&t.a de Mascarada
Preus: ilutaca, 2'60. A lea 1'15.
1'25 otea.
6

ME T R O p O L
LIUrla 11&. hllfon ti12U
Avui, lólrda, a lee ol. Nit, a
lea 10:

COLISEUM
Avui. tarda. a lea 4. Nit. a les
10: HOMBRES CONT RA PECES
(documentau - PAHAM Ou.~T
NEWS Hum, 14 (Re\'!.. ta) • BET.
T l' SE VUCLVE S IR ENA
(dibUix) I

MU ~DO S

PRIVADOS

Clau delte Colbert I Charles
Bon r. - IE8 ua programa PA·
RA.JdOUNTI

Del'

--·---------·

IOL • ~

~L VOSTRE PROGRAMA
Avda. Mlstral . ealabraa.

Dilluns 9 a diumenge 15 desembre
P ROGRAMES REUNITS
ler.: REVISTA 1 DI BUIXOS. 2on.: VIOLINES DE HUNGRIA
(UFILMS).- ~er.: MERCADE·
RES DE LA MUERTE (Para•
mount) -. 4rt.: LA TELA DE
ARA~A. Wa lliam Powell i Myrna
Loy <METRO GOLOWYN MA·
l{ER).

per Wallaoe Beary

per lmper•o Ar&entlna 1 Ricard

Nullez. -

PREU UN lC, 1'60 p~

TIVOLI
Avui, tarda. de • a 8 1sesstó
contlnuaJ. Nit. a J.ee lO «Aru.
tea AssocLat.o, $. A li, pre~~eota·
EL CONOE DE MO N 1 L" HI IIiTO
EX! T :SURO!..LO.:> 11

ANUNCIEU A
LA HUMANITAT

I
I

LlegiU L A HU MANI TA T

S A V OY
P
_ asselc da Gràcaa, 88. Ttl. 788U
Lea darr eres notlcaes del món
So..>lo contmua de 3 tarda a 1
Wll~lni<C1&. Butaca, l pta.: NO·
T ICIAfUS: FOX MOV IETONE 1
FRANCE ACTUALITE",• Dlu UI•
XOS • NOCHE DE A"'FICIOuNA·
0
m~~~ FOX, L'emOCionant dOCU·
AB 1S I N I A

NIDO DE AGUILAS
NOBLEZA BATU RRA

-- ---

Rep_u_bli

::f

) ' rdll1'4rA, en eollaDYOI, PllC Joan
B1onoeal; EL CAt;hJUE. en es.
panyol, per w1u .t<ogers; NOTI·
CIAiil 1 OIBUIXOS.

AVUI, tarda, a les 4 I nn. a
¡e¡, 10 .E1 grandióS éxlt:

CINEMA eATAL UNYA
fogar del Ci nema Nacional
AVUI , continua 4 tardà a 12'30
Exl.t sorollóe de la superprooucc10

El octavo mandam1ento

per Lana Ye&r~. Ramon de Sen t.
menat, etc. Bores de proJeccJo
4'10 6'15, 8'15 1 10'50 - A mes:
EN EL PAlS DE LAS F IESTAS
\UlDUIXOI en colors) LA CHI·
CA DEL PARAISO !Soiament !O
hil.) NO'I'A: Darrera VOlta C1e1
progr..ma, a 1es 10. - Es <lespatxen locallt.at& per a ia numerada de diUmenge tard
1
•
a, a es 6·

da amor».
LAIKTANA. - cGracla 7 &impatla:t, cOlO
Y plata:t, cEl tango e.u Broadway-.
MAJE::;T[C.
- cBarcaroq
• cVta;e
placer,, cCuando
el an1or
muere•·dl
MARfNA. - cldentldad descon~~~
cTu erea mlo:t, eLa VIda noctwde 1oa dloee...
MARYLAND.- cEplsodlo».
METROPOL. - cN1do de àgullast 1 cNobleza baturra •.
MISTRAL. - cV1ollnea de Bungr!P.
«Mercaderes de la muerte• 1 eLa W
la de aratla:t.
MONUMENTAL.- cTrea lanceros !)en•
galicst, cConoce a tu hiJo», ccusndO
el dlablo asoma•.
MUNDIAL. - cMercaderea de la !lluerte• 1 cEl rcy soldada,,
NORIA. - cMuslt\., much.nchos:t, ,Alta
escuela, 1 cEl &crcto de una vldB»•
PARIS. - cVIvamoe de nuevot, eLOI'
dloses se d1vlerten...
PATHE PAt.ACE. - cNoblcza batu~~
eLa ven u& de oro1, cEl ba.lle
savov».
PRl.l\ l!l..t'AL. - eLa novia da~
telo•, cEl velo plntado:t 1 d:l Ul•
tlmo mlllonarto».
POBLI CINEMA. - Informacions, repOf"
t.at¡¡ea 1 actunlltats.
RAMBLES._ cOVaya o1flal• 1 cNobltll'
baturra..
SAVOY. - Reporta•-. actuJilltats. ..'f.:
..,_
AbuixOl 1 el tllm c!IO mlnuttó a
alnla•.
-•·
BELl::<.:'!' CINEWA. - Actualitats. cl>wo
Qllefi, nwlstes 1 cNtdo de àgulb&- 1
S!4ART. - cEl derccho a la teUcldad»

SP~~~~ _hiJ~~~ndo

.s;

el dlablO
ma•, cJulleta compra un biJO•· '

TAL~t:ar !• c~~\..:~·~&scara••

cJ.llclr&"

Joe de ta opuie.ucla:t.
¡¡;¡ ulli•
c.oaJas <101 papcb. ''fra~~"'
mo mlllonarlo• 1 eLa no\'IJI. de
kenatein:t.
cnst< ••
TlVu....
cEl conde de Monte oc!dí'•
TRJUhf'.
•ld~ntldad
de~con turnl
~;~~r~~~~.·· cr.e. vida noc ..
URQUINAONA. - eLa n;::\·tl de 5a~10,,
VERDI. - cGaaoltna en el deS:vuel'
cLoe trea moequeterou I '
noe\uruo..
~o~
VOLOA. - cNido da àgullaS 1 '•
baturra1.
ct1a
WALKYlRlA. - c...... uestra hi.Jita~.
t1po rresco, 1 cOn par do
\"ea•.
:tteJI1'o
XILE. - cSu majestad rnJSU!r __,.
cEl cactque• 1 eLa novia de ,...~
kcnsteln•.
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ARllCl~ D'OSSOIUO GALlARDO

Esquerra Republicana de Catalunya

ELS DE l'I. C. A. F. ENCARA
TENEN GANES DE PASSEJAR

I

economies

titut
contra
l'Atur Forçós
de ellaferm
C.e·
L'IRustre Angel Ossorio i Gallnrdo 1 junio de 1935 la m.itad y sollcltó tos o rentas que deben satisfacer
neralltat
de Catalunya,
amb
acaba de publicar a «Ahora», un In- tm aplazamlento del resto. Se la los cultivadores, tanta por lo que
propòsit de seguir la \anda de vtatn·- • teressantissim article dedicat a co- de.sahucia por falta de pago».
~e refiere a los frutos Y rentRs pen•
ó
1ad
la
del maU, al local de l'41Ateneu o- ges, pagant sempre els tona de l'ae uaIqwera
·
·
t as gen- dientes como a los q
~ ue total o par- 1 La_ reunl an. unc ,a per_ a
cons- brer
men tar e I ll.1bre «Els ll ançamen ts
pensara
que
es
tit
e
d
t
dis
d'Esquerra Republicana», Pro- ¡ tur forçós, que, amb parades als mi1
1
. ties a ea tal unya», que h a ed't
·'
clalmente hubieran retenido en el
u.l"!ó de• « rup es.
u
Pans
rus
1 alnt t es, anterànun¡ conato d eÓ a t dropeuo,
d Esq
Re - ven"",
"ftlxos. Els afillats al llors hotels, tenen ....,.r costum fer.
156, ""
¡
corriente
n«.o"
SOCIS1S 1 econ6m1CS»
uerra
U
.,....
Ó
Ra
1
la « ni de
bassrures», que e...-, encontra
a protecci n e os
,... "'
- publlcana d e eata1unya 1 aprovac16 «Gepsell poden considerar-se convo- 1 Segons varen dir abans de marxiU',
j
l
j
h
j
P
«Segundo.
El
tod
1
h
mlsmo
Procedlmien
nostres ectors a coneiXen per a- ueces. arque
av a ay ueces
d 1 Re 1
t 1
1 haurà de re- cats pel present avis a l'esmentada van a M.a.drld a sollleltar noYam Pnt
s m em bargo, no ca be t~ e 1gual conducta deberàn obsere seg ce.ebrarà
amen peel
qua
ver-nos-hi reI eri t recen t ment d l'S en Espana.
gir-se
proper diumenge reumó.
per a J'l. c. A. F. la delegació a Ca·
d'aquestes pàgmes.
fiar en su junsdicc16n, porquc... var cuando se trate de contratos dl
d 1 corrent mes a les deu
talunya de «La Junta nacional con15
Té tan d'mteres alliçonant l'art!- se prescinde de ella cuando se quie- puramente verbales que, a jwclo de
a
e
'
tra el paro». Com el lector pot veu•
cie del gran jurisconsult 1 nome pu- re. He aqui algunas demostraCio- los agentes de Ja autoridad, resulten
rol han escollit Ja millor oportumta•
bllc, al qual tant deu Catalunya, nes:
suficlentemente probados.»
per a fer aquest viatge, pUix que,
que creiem un deure 1 ens fem un
t<M. M. B.-Lanzado de la tlerra
Tercera. Cuando exlstleran dudas
trobant-se el Govern en er1sl. males
honor de reproduir-lo lntegrament 1 por la fuerza pública U>, sln In- sobre los contratos verbales, a jmclo
lengües asseguren que 111 l'ban fet
per tal que el nostre PQble el co-l tervenclón judicial, en febrero de de ..iichos agentes de ia autorldad. In
en aquesta ocasió ha estat per a veunegui amb tot detall:
1935. Sin tndemnización por las me- tervendrà.n é3tos a requertmento de
re s1 donaven a algun dels dos l''n' joras efectuadas en la finca. va- cualquiera de las partes para deficàrrec dc formar govern.
«Empieza e. clrcular ahora un libro loraaas en 5,000 pesetas.»
rur transltorlamente aquellos conQuan aquests senyors siguin fora
tenible. No se trata. de ningtma
«A. P. v.-Mlentras estuvo dete- tratos que ofrecieran dudas, cuya
dels llocs que ocupen, serà curiós fer
novela espeluznante, ni de una na- nido, a partir de octubre de 1934, definlción o resoluclón deberàn haFa poc que a Hongria s'ha proce- pera.tlves cBangy¡¡D dels dotze mu- publiques les despeses que hauran
¡....Al. que de què, aquesta vegada 11 rrac1ón del bandolensmo andaluz o en la càrcel de Barcelona, se et ec- cerla teniendo en cuenta las prue- dit a una reorgt.tútzació de les or- nicipis les mercaderies necessànes costat eis seus viatges en «sleepm~
tOc «La Publlcitat»)
del «gangstcnsmo» amencano, m de tuó el lanzanuemo. Los sembrados bas que ofrezcan las partes Y la cos- ganitzaciOns cooperat1ves centrals, "' per a1 consum, alxl com també les l i les seves estades en hotele aristouna epopeya sangumar1a Y trUl'U· tueron destruidOS, y los muebles, tumbre de la comarca, para fiJar fl d'assegurar el desenvolupament que neceSSiten els agncultor~ per a cràtlcs. 1 comparar-ho després an.b
b~
lenta. Es una cosa mucno mas tri- llevades a la càrcel del pueblo. Al la forma y cantidad a satisfacer, del movunent cooperatiu damunt la producCió; a mes, amb l'ajut 1 els resultats obtinguts en la lluita
()> '-1 ~ vial y sencllla. Se titula: «Los des- ser hbertado le conmmó el caporal tràtese de frutos o rentas.D
d'unes bases més unl1ormes.
l'assistenCia d'un departament espe- 11 contra l'atur forçós.
ahucios rusucos en Catalwia». Lo de ... tuna tuerza publica) para que
«Cuarto. Los que desobedecleran
La reorganitzaCió ha ungut noc clal del magatzem al major «.H~tn· ¡
~
publlca la «Uruón de Rabassaires». no se acercase a la tlnca bajo ame- estas órdenes seràn puestos a <Uspo- comptant amb l'ajuda moral 1 mate- gya», dinge1X la compra dels CRm·
.a _.
~..,
I\
o
En agosto del 1935, ante Clertas naza de nueva detenc16n.»
SlClon de Ja autor1dad militar como na! del govern S'na començat per perols dels excedents ae la seva pro~ .._.,
~
_
<9
protestas que en1pczaban a toma. r 1 «Ll. B. S.-{)uando se n1zo carga comprendidos en el banda de estada establir una ~lanssima separació, ducc1ó, comprant prmCipa!ment. 1es '
"
cuerpo, rel!eJanao una viva lnqUJe- de la Uerra era yerma. Hlzo la m- de guerra.»
d'acord amb el pnnclpi de la dlVl- mercaderies seguenta: ous, pollascomptab ilitats, balanços i
~~ ~
tud en ei catn¡N, el gubernad• •r 1 velac1ón a su costa. El ai1o 1932
A esto hemos Uegado. Un guar- sió del treball entre el proverm~nt tres, plomes, cereals, llegums, ramafall idee a
~_,~~Qo-·1.'y
general lntenno de Cataluna dió deJó de pagar el arrendamlento dia civil, un mozo de escuadra, un de la ciutat 1 ~1 proverment aels po- derla, porcs, mel, tru.ltes Vl 1 p¡.wt es
2'50 ptes.l'bora
~~ IJ
_
a. la Prensa una nota para nacer \7.000 resetas anuales>, por la mala ¡ funcionaria de la Policia, un slm· l bles rurals pels sistemes cooperatl- medicinals. El magatzem al maJor
V EN T U R A
publico que no era cierta la abun· cosecha y porque na bla gastada mu- 1 p:e guarda jurada, detlne en dere- vistes. L orgarutzactó denomm"da la «.Hangya» s'ocupa partiCUlarment,
J•
, danc1a de desahucios en las tle- cho dmero en Jas uerras. El 10 de cho, por su solo gusto, s,n tràmlt.es «hangya» te cura del prove1ment tambe, de Ja compra dels diterents
València, 245, 2n., t.•
«lALLA VA EL BLOQUEI
rras catalanas, pues los juicws de noviemore de 1934 tue conducldo ni garantias, el antagonismo entre dc la població rural, mentre la soc1c- productes fabricats :tls poblets ru·
- Polvo eres y en polvo te conver- esa especie sólo llegaban al numero por la fuerza pública al cuartel, ¡ los cóntratos y las leyes, la prueba tat C"'peratlva del serve1 tlVII as- rals pels pagesos 1 camperols.
<le 69.
tlràSJ>
donde el propietar1o y el subOficlal de la exlstencia de co.1tratos ver- segura el proveiment dels consumiNOTICIARI
L'adaptac1o de la pruducc16 agrl(De •La J.iber tad»)
La «Unión de Rabassaires» se ha le conmmaron para que en sels ho- bales, su interpretaclón. la realldad dors de les CIUtat$. La gran coopera.- cola a la demanda
està assegurada.
Advertiment ats suàrdlea u~
creido ob!tgada a explicar las cosns ras dejase Ja casa, los aperos y el de las costumbres comarcales... ¡El tiva «Haztartas», de Budapest, que mit.jançant Ju coliabOracio amb els bans. - Es ta avinent a tots els
Y a ilummar el problema con una carro. se negó a marrharse y ex- Tribunal Supremo no t\ene Lantas estava adscrita al sistema de la tecnlcs de les Cambres d'Agrlcultu- guàrdies urbans, socis de l'As8ociademostracu)n est.a<:Usuca. Sesenta Y puso las rwmes que le Lmped1an atnbuclones!
«Hangya», s'na tancat, 1 llurs t.mdes r"' respectives. Hi na el projecte d'e- I ció Instructiva d'Obrers 1 Empleats
nueve eran, elecUvamente, tos plet- pagar, ofree1endo dejar las mejoras
Y la sanción, no es menos asom- 1 otlclnolS s'han transierit a la Soc1e- riglr al centre d'aquest districte- mo- de l'Ajuntament, que en vista de
tos de desanuc1o pendientes ante a cuent.a del arrendanuento. Fué brosa. Qwen se atreva a dlscuur tat cooperattva dels tuncwnans, a- del una casa. cooperativa en la qual 11 les cJICumstàncles actuals, quedlL
los Juzgados de primera mstanlila detenido y trasladado al barco-pr!· el màs pequeflo extremo de una questa, a la vegada, ha traustent a hJ. hauro. el magatzem cooperatiu de suspesa l'assemblea. de secció que
en J.a fecha en qu~ hablaba el go~r- sión «Argentinall y cuando quedó aparceria, de un arrendamiento, de 1 l'«Hang~aD les seves tendes situades l'«Hangya» un hostal cooperatm la s 'havia de celebrar avui, dijous, la
nadar. Pero la «Uruón>>, valléndose excarcelado. el p~pletano !e eXlgló una «rabaSSa· morta», cae bajo Ja a les Clutats 1 poblac10ns ruralS. La coor.ernttv~ local del crédlt l'A~èn· qual es convocarà oportunament.
de sus secciones loc~na for- que f!rma.se letras por 7.000 pesetas flagelación del bando declaratono «Hangya» ac:tua ara com a magat- cia ·pnnclpal de la Societat d'assemado la IJ.sta de los
rmentos a pagar durante un año. Flnalmen- del estada de guerra, como el mas zem al major per a la wtalltat del gurances dels ramaders camperols,
Per la defensa del patrimoni meretectuados sln mtervenclón judiCI~. t~. el 31 de diclembre fué lanzado temible revuluclonarlo que coloque I sistema de societats cooperatives de I, finalment, l'agència de1 Ja darrera cantll I lndu.trlal, - S 'han cursa\
lanzanuentos efectuadosll medlan e de la tierra sill intervenclón j udi- explosivos Y se tirotee con la au- consum.
1Dstitució creada per
l'«Hangya» els següents telegrames als caps de
sentencia, desahuctos la ados, pera CISL»
toridad.
Per a propagar la idea de la coo- que és una IOcietat de socors mu: les minories parlamentàries:
tiodavia no ejecutados. desahuclos
sm duda, esto de los lanzamientos Se dirà: ¿Quién responde de la peració entre les poblacions rurals, tus que submtnlstra als seus afiliats «La Federació d'Ultramarins, Qu~
en tramltaclón
en apelaetón por por la !uerza pública no es pecu· veracidad de todos los datos que el I'«Rangya» ha posat en execuc1ò el en cas de mort, de matrimoni, de viures 1 Sl.mllarsD est1marà de V· &
0
alguna de las partes. actos de con- llar de Catalufta, porque en los pe- llbro contieue? ¿No es presumible pla següent: considerant que molts d1!1cultats excepcionalS.
que la. seva minoria parlamentària
Clllaclòn Y requeruruentos notaria- riódlcos del 30 de noviembre todos la exageración? ¿No puede haber pobles rurals constitueiXen, generalrecolzi el projecte de Llei sobre pa..
0
les por via particular». Se ha otni- hemos vista esta noticia, que recorto I lnfluldo h. paslón, el despecho o a ment, una unltat massa reduïda per
L'experiència que acabem de des- tr1mon1 mercantil 1 1ndustl1al, per •
lLA FIJAI
tido la tncluslón en el c~tàlogo de de «El Llberal»:
¡ira en la aportación de datos? ¿Ha R contenll' tots els recursos humans crlure és seguida amb un gran intc- satisfacció de :egitimes ànsies de
- ¡Todos los anos, otoflo, y todos aquellos j ulcios f>ent•'.ICla"'os a fa«Firmado por un diputada de la de creerse toda su oontenido como 1 materials que són necessaris per a rés per les altres organitzaciOns coa- comercumts 1 industrials. El salu~
lot meses, crisis... I»
var del colono y de aquellos otros minoria conservadora de don Ml- articulo de fe?
.
portar a terme una accló coopera- peratives d'Europa t són molts els el president, Tomàs Marti.D
<De «lnformaciones»)
en que el propletarlo desist1ó de guel Maura se ha presentada un
oescuento la Ira, el despecho, las tivlsta que tingui tma certa e!icàcia. economistes que també segueixen
«En nom del Cercle d'Ultrama,
ruego al minbtro de Trabajo, soll· 1 pa.siones, el encono politlco, la In- s'han agrupat dotze municipis ru- amb atenció els treballs que porta a rlns, Queviures 1 S1m1lars, prego •
1su demanda.
1 Desde Ja pàgina 2S hasta la ~. citando una lnterpelaclón para re- tormación defectuosa. el error de
rals constituint un districte coope- terme l't<Hangya». Tot plegat es una V. E. recabi de la seva minoria pard UIJro es un1 ~sr.~ fn~ice de UI.· cabal con toda urgencta sean remi- buena fe. Tanta da que haya cien ratlu model. Al centre d'aquest dis- demostració més del desplaçament lamentàna que recolz1 1 voti prosos. Se puntua
en ca a uno:
tldas a dispo:tlción de la Càmara, o doscientos datos inexactos. El te- trlcte, a Bekescsaba, hi ha un adml- d<: l'economia mundial, que va del· jecte llei que asseguri estabilitat
Nombre delluricuiditlvador.
ulti desde el Juzgado de primera tns- nómeno social serà el mismo. Y el nlstrador que dlrlgeix tot el treball xant cada vega.dl\ amb més intens!- dels comerciants als locals arrenConcepto
co en que e - tancia de Orcera <Jaénl las dili- comentano, Inalterable.
de Ja propaganda cooperativ1sta en- tat els procediments del capttallsme dats 1 garanteixl propietat plena e»
va ba Y durante cu~to Uempo.
gencias en cumplimlento de órdenes
¿Que buscan los propietartos en~ tre la població. Aquest admlnlst ra- Individualista per tal d'anar adop. llurs establiments mercantils. El saMotivo del
de dicho Juzgado• según las cuales morados y practicantes de esos pro- dor submmistra a les societats ooo- tant arreu sistemes coHectivistes.
luda el president, Jaume Bundó.»
Nombre
del desahuclo.
prop1etarlo.
He tenido la
Clencla de contar se procede pÓr la guardla clv!l al c~mientos? ¿Que es~an 11\S <\U• 1
lanzamlento, siD prevla declaraclón t.ondades torpemente or1entadas en
1
So 1 r97 N
os casosui.
n Lo' . _,1 ése crea! que de desahucio, de màs de cien colo- esa mlsma dlrecclón? ¿De verc1ad
memòria dc Francesc Layret. A t<ltA
me
repe.m
r los
~n docu·
e.ra. nos establecidos de.sde hace cuat.ro se creen e 1ementos de d~rP.f'h
OrT 1
I elsls oradors quelll.r.han pres partu en...
~\~eq sevoco.
acostumbra
Y
;:;~ mercantiles: «Mil trcsclcntos años en cahdad de subarrendata- co~servadorro? ¿No comprenden que
e actes necro v&ICS, a 1es en tn~
«LA llOCHE DEL SABADO
nos en 1mas tlcas propledad de estàn lncubando la tragedia que ha
organitzadores 1 al8 que d'una ma.ta
I te
El sueilo de los justos'>
noven
se ». .Ugunos! No nav dofla eonsuelo Flores. Pide que de destrwr Ios ?
.
nera o del
altreCohan.... contrlbun a ICS
•
IY qué y casos,
(JJe «Polltica»)
que pararse en los tanzamlentos de m.ientras llega la tnterpelaclón se
¡Temble oocecaCiónl l>esan·!ugar
tasques
mi..,, el nostre rec~
gentes que llevan qutnce, Vt>mte Y ordE'ne telegràficamente la suspen- al hombre de la tlrrra es alln.rntal
nelxement 1 el de la familia Layre~
a un trem ta atios !abrando la uerra slón de estos tanzamtentos.ll
los cuadros de 1a anarquia. orurle
de que ahora se les expulsa. Los
Después de todo, donde son màs a ella par:~ que se adueñe el fruto
ELS QUE ES R ECOR DA·
hay mucho màs cal11lcados. Vayan explicables las mtrom!Slones de •a d~ su trabajo, es lo conservador.
REN DEL MONU!\I ENT
como muestra estos. Uno: Rabas- tuerza pública es en Catalufla, porLeón Xlll recomendò oon palaI
tntra la seva aportació a l'bomesalre durante sesenta aflos. Mouvo. que alll obra' é~a en v1rtud de ot>e- bras de fuego el acceso de tos cul•••
natge pòstum, feren donacions per
haber llquidado antenormente se- diencia (aunque no, clertamente, de tlvadores a la propledad de la tJerrl\.
• ' al monument. ela senyors Pere
gún la ley de CUltiVOS de Cl\taluña. obediencia debida.), a las órdenes y un comentarista suyo na dlcno
Mart! Manes, de Molins de Rei, I
Efectuada el lanzamtento en octu- de lm superior jeràrqwco. En el que 11.s1 con vigor Y sm dll~cwues
•·•
pessetes; Agrupació Obrera Republlbre de 1935 Itunediatamente rueron «Boletin Oficial de la Generalldad no se lleva a la pràctica, e:; mutU
. ""cana Federal, 5; L'Aml.s\at cataJaarrancadas las cepas prop1edad del de Catalufia», corresponJiente al }jensar que puedan ~efenderse ertEls serveis de control que el Co- tres de València, tm d'Aragó, tres Dista Republicana de Tordera,
;
rabassaire». Otro: «Arrendatar1a du- viemes 26 de octubre de 1934, pà.- cazmente el orden publico, la paz mite Pro-Monument 1 lnstltucwns de les Balears l lm del Rosselló.
uns d'Olesa, •; Josep Balvadó, 10;
2
rante sesenta aflos El precio del gina 502. columnas segunda y t.er- Y la t.ranqulhdad de la SOCiedaa Francesc Layret, va est.abill en el
Delegats de 20 Cooperatives que Josep Cortadelles, 6; Mart! Jotre, ;
1
arrendamlent.o es cie 1.250 pesetas, cera, consta una orden del señor humana con:ra los promovedores clos on es troba la tomba del gran contrOlen 14.000 associats, dues en- Maria GelS 1; un grup d'Esquerralll,
c¿DISOLU CION ?
pera en 1930 el propiearlo hizo general jefe de la cuarta DIVlsión. de la revoluclón.D
repúblic, han ret poss!ble el conei- tltats obreres, el C. A. D. C. 1. 1 el de Montesquiu 1 San$ Quirze de 8&Ya no; esto es evaporaclón»
a.rrancar 3,000 cepas, 10 ol1vos, 20 !echa 23 del mismo mes. en la que
Ese comentariSta se llama Plo XI.:t xement d'aquestes curioses dadt-.s:
Front de Treballadors Mercantil, que . sora. l5; Cooperativa «La AJ1ança
<De cEl DUuvio:t)
avellanos y 15 almendros para plan- se dispone lo que copio:
Nombre exacte de corones i ra- apleguen 9~.000 de,pendents lla resta 1Mataronina•. 35; o. Olego, 6; J~cl)
'tar en su Jugar '100 àrbOles nuevos.
«Primera. Los agentes de la au(1) Suprimo concreclones que en
melis dipositats procedents d'enti- l'aristocràcia de I obrerisme 1 de la Cases, de Sabadell, 2; Frederic FeA consecuencia dc esta, el rendl- toridad impondràn el cumphm1ento el libro oonstan.
tats 1 particulars, 2,306 ; d'anònuns, classes mitjana que amb actes con brê. 4; A. c., 1; Sindicat d'Obrera
miento de la finca menguó, no abs- estricta de los contratos e.scntos sln
312; d'ln!ants, 107; nombre total el suara. celebrat s'agermanen i es 1de Joieria 1 Argenteria, 68'3 ; un
5
tante lo cua! el propietario siguló admitir dudas ni controver:,tas, y,
Que~
d'ofrenes: 2,725. Nombre de persa- comprenen cada dia mes. El contin- anònim per mitjà del company
Palexigiendo el llllBmo precio. lmpo- por consiguiente, persegUiràn cuatnes que destuaren per davant de gent mes gròs el do~ l'element mada, Í5; Tirs Dlaz, d'llarraza, ex-sibllltada la arrendatana de pagar- quier resistencla o ln!racclòn rle la
El Diluvio dedtca et següent ,,_ la tomba des de dos quarts de nou Iemen1; dones de !àbnca, mod!Ste- redactor de «La Lucha:t 1 ex-secrelo de una sola vez, a.bonó el 24 de entrega de la totalidad de los frudéu al senyor Lerroux, t•ex-empe- del mati tlns a les cinc de la tar- tes. mecanogra!es, mestresses de casa tari del President Companys, 10 pt>srad.or del Parauez, que processa da: 16.418.
que agaladcs les mans ben estretes, setes.
el! periodistes quan li dtuen va..
Hl acudiren també dues parelles el cap enJaue, de cara Ja mar, cap
rauzes massa clares:
de nuvis que deiXaren el simbòlic a llevant. trameteren amb el seu alè
PER QUE NO ES COI,
ram de tarongina. L'ofrena de l'in- ala que no podien ésser-hi la fragànLOCA EL MO~?
«En este forcejeo inusitada de !ant més menut fou la. del nen de eta de les flors l el fervor patriòtic
apetencias Y vlendose contunrudo tres anys Esteve Bombardó, amb que diumenge em·at el sllenc\68 reAquesta. és la pregunta que en el
por el peso de UUlto desatino, ml- una cenalla. curulla de ginesta 1 clnte lliure del cementiri nou, dalt comentari polit1c de diumenge ena
ció un «confi~eor» de despedida po roselles, artlstlca ofrena simbol d'una del elm de la muntanya.
fan els amics de «La Publicitat».
cOLASE DE ARITMETICA
lit.lca, «conliteor» acompaflado de propera 1 esplendorO!òa prunavera
S
'han
rebut
436 telegrames i 1304 A ells 1 a tots ela nostres ciuta.- Cl.itiUO IU CriS IS '011 suman, es
unas p1adosas Jagrunas, no sal.>emus catalana. Com a contrast Iu havia adhesions.
dans que ens ban fet la mateiX&
~ Its oplnlonea estàn muy dlvldl·
Sl de arrep.:ntlllllento o de ira. ge...t.o la d'tma velleta de 85 anys amb un
pregwlta el Comitè els fa a\'l.neni
:;--. Y •ntonces se multlpllcan tas
que exaltó el tervur de su mesnd.aa ram de violetes 1 jessamln8 olancs
LA NOSTRA GRATI TUD... que el grup escuit«ic està totalmeni
• 111cultadea.»
que ante tal csacr!..tlclo» le 1\CIIllllo, simbOl de la puresa de la demoA les senyores 1 senyoretes Carme acabat des del mes d'octubre de l'any
COe «Las Notlc!ast )
no como jete w como v1ctuna, smo cràcla catalana.
Rodriguez, Mercè Martinez Pilar Ro- passat 1 que els motius que priven
como baluarte. de sus JLSUnt<::s.
ru passaren també cinc clubs ex- ca, .Isabel Turon 1 Francesca Prteto, la seva collocació el Comitè ela fa~
Ante est.a mawlestaclOn de «alec- cursiorustes amb flors collides a Ja del Grup Femeni de l'Ateneu Re- públics ben aviat per mitjà de ~
to» enjugo los sollozos Y smuendose mlmtanya, 23 conussions de f€Lbr1· pública, que espontàniament inicia- Premsa 1 en un acte públic. Consti
IV Exposició extraordinària
Jete, rectiJlco las marutestar10uee ques 1 tallers en representació de ren una recapta a profit del monu- 1però que no és paa perquè el Code canaricultura
hecnas en Wl momento \lt. llOIUJduno !1,300 obrers, delegats de 85 etxllata, ment a Layret, que donà un total ' mitè 1 l'Intervenció Admlni&trativa
volitiva, c011 la trase: «Lo que d1cen 2S diputats al Parlament Català 1 de 597'46 pessetes. A totes elles el no hi hagin dedicat tota la seva
La Societat «Foment de la Cria
que be dicno representaria un sw- ctne al Parlament espanyol repre- nostre agraíment.
atenció 1 ela seua esforços.
~Canari», sota el patronatge del
ClCi.lo moral».
sentants de 297 pobles de Catalunya,
També la nostra. estima a les at, I de Plana de Vic, es prepara
En electa, el hombre valeroso el
dides juves Marta Pèrez, Carme San·
,~brar la IV Exposició Extraor4-....cm
cou~uente, llegaao el momento de
cho,
Mercè 1 Mana Planell 1 Paqwta
de canaricultura.
detenderse y rtetender a los suyu:;, lmB llel electoral, ni entaular tan Puget, que volutàriament s'oferiren
n,!Q\Iesta simpàtica festa, tindrà
opta por el retug1o del lecno, nuen- , sois la reforma constituciOnal. Les al corrutè, 1 que tingueren cura de
~a la «Federació Comarcal de
tras en el Parlamento hactan jlro- umqucs cast$ que han ungut etec- rart.istica collocacló de les flors, aJx1
~I unya», passe1g de GràCia, 35,
nes de su consecuenc1a poUtlca.
tlvitat pracuca han estat mlC!B.U- com també alS senyors Tarrtda 1
15 al 22 del mes corrent.
¿Que queda del je!e radical? ¿Qué ves que nan túavortt matenalment Calvet que coliaboraren en les tasper la vostra aaJut compreu
~ l'estatge soc•al de la Societat
se puede espe~ de lm plloLO que detern:unao.es classes: els amntsuats ques de control.
ela
alimenta ¡arantita de la
cL~tzadora, Tallers, 22. pral., n Ul,
ante lma bOrra.!:ca nuye del puesto dei 10 d'agost, la noblesa que ha reEl Cot:nitè te interès a remarcar
lleu 1 I>aSSat demà, dlssabte, ae
de mando?... Lo menos que Bt! pocua cobra les terres segrestades, elS 16 el .,eu recuneiXement al senyor Mala 1 ft~ dotze de la olt, tindrà lloc
esperar de él era que se cubnese milions de la clerecia, la restituctó nue! Companys de l'Editorial Ll1·
u">Crlpc!ó.
con una retirada honrosa, mas Olm- dels béns incautats dels jes-.mes a bertat, 1 al senyor Josep Mana Masca que en cobarde exodo emreg~~.>e Barcelona restitUció apareguda a slp. director de LA HUMANITAT
a los enet:nigos la llave de su nebu· la «Oace~ el dlssabte passat, quan 1 «Ultuna Ronu, pel seu eflc1ent
1entre COD.Mll de
losa historia politlca.t
la criSI est.ava nrtualment. plant~ suport que na contr!buit d'una maUrla,
oen' t AzacO>
«Llit del tuberculós pobre»
jada. Aquesta és l'obra realltzada nera ben remarcable a l'èxit 1 esSalmeròn, m
per la Ceda en dos anys d'ocupar plendor dels actes celebrats. Mere1lda:!a,~l
11.;!~'1S0::1Rció General d'Empleats
~~ura.nces», n a organitzat un
el poder 1 de proV'''"''" nou o deu xcdors de la nostra gratitud en són
""""'
d
MY
Publl
&.Umentl
upec.wa
per
• tleltc:a&a
~ festival per a demà passat,
C11Sls en dos anys. Heu-vos ac1 de també les direccions e .........
·----~·- , ••
de t•apucU• lll•esuo, ............
t.r~~Ld1a. 14 del rorrent, a l Teaquè
han
servit
els
pactes
de
Sala~ • ...:wenon amb la representaCió
rruw.ca
¡
del
RJ.tz,
als
quals
l'«Stra.
cllltat
la
diVulgació
dels
actes
a
la
HeU3 act con' la veu La Publlcomcdies: «Un Bon Debut~
dtat:
1
perlat 1 la denúncia Nombela han - - -- - -- - - - _
lllu Casa dc los M.UagrOSJt. Ultra
«Aquesta i no altra ha estat la conterit els mertts d'un ventable
túo VllluOil()s elements artlstlcs que
veritable causa de la crisi. Alxi te- contuberni, amb la paruclpac!ó de
l{t~ran al rrullor llutment de la
n.im. doncs, que en doe anys de vo- tot..ll els altres partiU! que s'ban
BoqueJ'ÏAt 8 • :- Arolu, 2
lek
• ctaum la rcst'l amb un
cl!eracions petulents. d'engallameuts avmgut a absoldre el cap radical
UQUIDA
TOTS
ELS ARTICLES A PREUS IRRISO!US
c.. (;; repertori dansable, a càrrec
1
a
reconèixer-U
un11
bOna
fe
que
grote.scos, ni ha estat poSSible elaVisiteu -la ¡ veureu e ls preus de les camilles novetat - S6n rumoso!
· "OI•Pslrma ~e Break's Bandlt.
borar un veritable pressupost ni Cer no l'excusaria de responsabUitat.
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LA NOSTRA SUBS<;:RI PCIO
Relació de donatius rebuts a les nostres of1cmes
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)

Emi~~ió R~mo B~rcelona

La conferència del Dr. Garcia~ Premi homenatge a Ramon
Turró
Banús a la Universitat

UNIO RADIO, S. A.

1911-1938

PRO GRAllA PER A AVUJ.
DIJOUS
7'15: Primera edició de «La P~
raula». Dlan radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.

Amb motiu del vtnt-1-<:lnquè ani3'2:>: &gona ee11CIÓ de «Lil Patrau1!:1 Dr . uarcta BWlU.S. cat-ed.rauc 1 , El professor fa demostraclons de versar1 d e Ia prrmera edtCIO oe 1·obca la». Dl.ari rad1at de RAOlO BAtt<JEmembre del l::'atrouat. de la Unlvt:r- fenomens de recent descobrUDent. de Ramon 'lurró, «Origens del <Jo- LONA. EdiCió dedicada a les comarISltaL ~uLotuJnl.ll l'll lllB.U~urar la St-va Ens demostra l'electe dels 1\iotl<>Xl· neae.men•», Ja tioc1etat ae .B10!og.a, ques cata1anes..
9 '-: Senyals tlorariB de la Catecatedla aUlO una cuu.tcrcuc¡a.
gens, fent-nos veure com una de bat.;e.ona, convoca un concurs
El lu..~.u w. ui.SU11:lacl0 ael qU!ll na Slgnlllcant quantitat d'oxtclocur de mteruac10na1 per a prenuar la IW· dra1.
costut. wa qu:u1UtaL m!er1':' a la tosto.r aeturMa 1a combusuo del. ~r- llor munogca1..a 0 m.emòr.a o.r~
11'-: SenyaJs borarts de la Cateque t:1S pn·ssupust.ob de t Jl.S.t&:'l. ue111.-, bo àint.re d.'un intens corrent. J atre. 1 ; UlèGJ.La
.
t:n la qual es J.àcil l'estudi draL-8ei'Vel Meteorològic da la ~
quen a utl<l Claiie a E.soola gràdu•ua.. Dos ~peoments t!.úraordl.n:lrlament.
d l'
ti1l
I~ neralitat de Catalunya.
e.st.u ow.~ uuu) ae l at.~~M.eno..a.t oe !a clars donaren a raudlc.on la p.ena cnuc e obra Cli:D ca de
cat.edl'll 01: l''nt.) LWS. r-.o eS 1 au.a. demostració de l'au;:men.t de ionit- Turró.
~UG OIA
fr~aa Ot' liUlU"a lJW\'erSitat. Cll:ll>l>l· zactó de les soluctons en dibwxar-se,,
BASES
l2'-: SenyalS borans de la Cateca.. ou wtll woomoúlLat tewa el seu va.ent-se de rau,ment de coloració
dral. _ Sec.c•o l''emenma.. _ l4ustca

!c~e~trel e~c:~~a~~:~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ;;n~~~~~~~~a~o~~~~ dep~~r~~Z~.port

Dl.tOUS.- 1t DE DESE MIRE D

t!t:l pr<;ml és

Josep Pons .•• -· .......~
Josep Esco!à ... ... •.. ... ...
Suma ttnterior ... ... 113,478'60 Josep Gardes.............. .
A la memòria d'Antoni
Joan Llenas ...............
3'- Josep L!enas ... ... ... .. .
Rotger . .. ... ... ... . .....
Llui.s Fouc:... .. . ... ... ... . ..
A la memò1ia de Glli 8er·
rau ... ... -· ... ... -·
5'- A R .... -· ...............
J. J. Petit .............. .
2'- Andreu Ca..rtxmcll ... ... •..
El nen Joanet Carbó...
5'- Josep Vale.nCla ............
Uns am1cs d"Esquerra
3'- J. F ............ .
J. Ferrer ...............
5'- Armengol Grifoll .. • ... ...
Dalmau Caros ....... ..
0'50
Centre Republicà Federal,
UN GRUP D'ESQUERae Poble Nou 1 amtcs
RANS :
Teatre Català. .. . ... .. •
18'45
1.1. F ............... .
Amom Campmany (quota
setmanal> .........
2'- M. S .............. ..
J. G. ttoselló ... ... ... ...
2'- A. B ............... .
J T ............. ..... .
6't~~e:~aJ~~~ .. ~~~:
A l.\1 ................
Ptes.

0

selecta en ctiscos.
sab1aur1a ClaSStca. Mes oc ta catedral d'l;llla altra soluc10 sau~a, en diilUI'·
sego.u.-'-'w q.ue e!s t.reballs Q·
12'30: «Ptat del diu. del Heb1.au·
del ur. ulhe1ll tiauus ta pemat eu se, 1 altrt:s expenmen.s.
Aquests Ull.n mt.lWt.s ~.llS a ma wua 1 ram Tívoli. - Contmuac1ó del proguez <.:ost.anera ...... ·elS m.:s auaaço_., aesenvotu¡,¡¡;mtui.S 1eta damunt UI..IA Lauta, són clara- , _
•
4.
grama de di..<cos.
On grup de Le.'> Corts ...
d.e Ja ClCllCJ.a moderna.. Es comprC;U ment lllSU>IeS des d~ t.ots e¡s Indrets v~!ll f..gola.a per !turs atAw• .;;.
12·4o: «üoclu.aU de1 diu. de Pere :S. ban.s, del Venure.Jl ...
que 1111 pensat mott a am.ln~r la Cie la Classe, que esdeve un magnif1c
'.Lerce• ..t.-.WS tre ..fu.s !JC'wan es- Ctucote. _ ContmuaCló del
Grup ae repubilcans 1 rejoven.UI..
elemtlnL de divu.g~o.cto.
ser re...accat.s en cacata, casLe,la, frauprograpubllcançs, oe St. Feliu
Pceuu.nlllen ets tDns vermells,
. P¿r que no es sovmtegen ~~e- ct:S, &úó:•;;s, í:.lemany o 1.aua.
ma de ctiscos.
de Llobre¡¡at... ... ... . ..
cllu.; 1 lli~.>; elS dib..u:ws cte.u..uu..:s renc1es de wvutgac.o que facm la
""ush ~M.-.Il..B L1ew~hs q.,.e as_¡nrm
G
d
¡ U..tll t.n ... , awiJ ULl cnLell e.llS<!ms 1 ctenc•a accesstb.e a tot.nom?
al ~1\:lll.l haur(:Jl 0 ~er I(.me->Os a
SOBR.ETAOLI\
rup e aones de la casa
pèuugo••c 1 u.:wrauu.
vretem Ql.C t.ques.a va e~r Ja i- la t.e.;..e..a.u.l ·u 3 la ooc..etat e .b..o13'-: «Cocktall d'avut», del ResFabra i <.:oats t46 veg.¡,
44
l!.n ta :..:va 00,t.t:n>a de to tan pla· dea 0e1 P..urouat. uel uev... will•t:ut lug .
e
• ·.:lo
taurant Brassene 'livoli. - Progra- 1 Mana Agust.1 ......... ..
0
ne,, 1 u~u..U'e p.olt:.>Wr o:ru. Ya e~>¡)Ll· de CUltura de la üeuecau~.~~.t, Qllllll.
li!, u
.bat~. ua I~.A>•;tuL
~ mll o.e discos varia LS.
Cmc pm..ors de Ja C. de c.
cam 1 ~ o:.;:;wi.JlL~ de ta se~·¡.t. u.LS- i.miJ u.u ent~e 1 IUUO w1.11. cbpa· tu....s l.atll.i!W.). '-'a.trer ue! (.,ilun<.
1 tquo a se·manal
13·10
. ...c o. !::'l'CI a ... u.~"-''0"'-ICS, 1a w· c.LLaL mctiscuCJo;e;, t1-atu.lormlll'en oe · nu.w.:ru 4/J, abatiS ue les :.et uel
:
Cotitzacwns
del
Borsl
dei
"
J ......
tal1 1
.......-m ..t.l. - ContinuaciÓ <1el prot~rama El g.·up· termesa
1 voluntat
glUIS c.q'.l.:•illlctll.l>. J!.:> ca.r q~. ~1- manera tan radical ta UUJversu.at
Vt!.>jJ•C: del <Wl la ue ~ ad lll.i6. de ctiscos.
<1 a!Wcs empleats oe la
8t! adonur-:.e n, el a.o.::tor Ya....:UI.
1:.1l sortu·. cru. va euvlllr uu ~ <>~
v..tll{l.u;na.-J.;OIJla ¡¡.~:.......a..¡t c u.:.
nus eus wvSt.ra que.cum mes que t=me. AQuesta es una tasca ~1- c1a.ra 1.41! ¡¡loplei.QL o.e 1a oo~:•<!tat1 oe
1J 21>: lnormaCló Teat..ral I GarLe.barcelonesa d'ElecUlCl•
WlS u•oot:.u.::. pnJ<:t:Ulmèut.s u e1..,c:- vent 1 tecw1aa, teta en un L~mps J.:uu~
e u.u e· na l.a
llera. - Conunuació del programa
tat .................. ·ny~or u~ Lreure parut. ce J'exv<:n· mott petit 1 runb uns nutjans reaU1·
. iU'à,.
~.o •la (¿uai s en- ae ctiscos.
CtLt• 1 "Titz .. •........
mc:nLac•O 1 eJ puuuc ta maJot !,ki!'t Ci.LSSIIDS.
cat.e¡;
ae pu .u:ar- e.o llt:Dgua
l.J'JU :
CarLellera de Cu•emes. Uu grup llt! teixidores (20
poc uuc~t ~n t:ll> :.¿ei.S a~: la ~.,tul·
Qwn pot ésSer l'esdevcrudor d.e la ca~aua.
.
Conunuac10 aeJ pcogram11 dt' ctis<xJS.
vegada) ...............
llllcn, l>c1:Uetx, wt.en!l>l>llt, la cuule- I CU&Lura catalana amb t.a.l comen~
.,~,ta.-El Jurat actJuctlcador sera
13'55: Cnuca d e.otrenes de cu.e- Un ~rupet d'obrers cal.areucta (i UI! de vegv.QeS, es . c11oU&xa mentt
.
.
lnl4:•at pe.s memb."C.S c.e 1a Jwua
p
amb ti uwnonsme.
1
f
J. b.&lliCJ:!EZ-OO.RDOVES Du·e.-c..va o..tl La ::.ocw:at. ae .btolo- mes per J. Cuesta R1aaura. lEven· 1ans · J. U ..........
.
eJon
tual).
l!.IU'IC Lacoma .,, ........ .
g.a, ae J:Sal'C
a., l eJS SCI.IS ex-pce~uènLS.
14'-: «Dtuen eiS periòdicsll. a càr- E · B· B· ............... ...
rec d'Eduar<i Gubal Jaume. «Butlle- Una Vld.Ua amb tres fills
CURSETS
uNIVERSITAT
bli::..;.t:.....a.-El veredtcte. serà fet pú- U Ofictal de la Geueralll.llt de <.;¡v · o ·esquena .... : ..........
Estudiano..s vaumcaans IJile visiten i Curs illu::.trat d 'Esperanto.
La 1 .. e Clurant" lA pcmlel-a qUUlU:llB. ae talunya». Suman del numero pubil- El nu:sl.r~ IIJUt als catai1Ul3
la 11_ .. _. &·acu.La~ dt. tU~:cucina. soctcLat e.;pernnusta U11Stitut Z.ar JüllY uei bo>ll, 1 lli V•t:Ull '>t:ra luurat caL avui. - ActuahULlS Teatrals 1 Un ¡¡rup de litó¡¡rafs de T,
'L.c u-.u .. UI"~ u-1 "'"e J;U.~ ue Ui t'amell~lOl» (..;,¡.aes a prai.J comeu- a ¡•autor en l>CSSIO puouca, que, a·a· Musicals.
c.; Ll .• :s. A. (47 vea ),
,...... ~~- ~ ·- • ""'
" • •
•
cord amb l'uAswc1ac1o v
¡¡J
...
çu.c;,~ ut: '"'~'-'Ul u.e vweLlC.a que ÇJia a prune,:, de gent!r proper, un M t
.
en~:r . oe
14'30:
cEl fet del dJat, per Joan Dos esquerrans ............
el~::o.;.ucu uu \U..Lbe aoneu.¡ú;¿O ~·1.)- c.u.rs rup,c 1 gra.ult a'~pi!rant.o, que
e ges 1 Blo.e.~s ae Llen¡¡.ua (.;ata· Alaveclra. - ConwnuaCló de les Ac- Arcàdta Mas ............
f~101161 w. w.e>t:nt.s cajJ.•a.S u .o...l:i· es des.::avolupara els C1.llluns i di- 1gamal•», dcolmc.aua ,a_mb la aata UlaU· tuahtats.
Una del carrer Valldonce,
.
.
ur
e nove vu1.¡¡;n:s ae Me;.ges
lla
14 .55 .•
Pill".>-'" 1 u;;: 1 ~··u.t:r, ~~o=m¡.¡au.)' .. ..:o mecre.:.. ae vwt a nou oel vesprt!. i .bióle s de Ll
<.: tala
Borsa del Treball de cE
.....................
pet r'ro•~ 1 oel:l.e~.an ae alla l'a·¡ t-er 1.9.1 de donar mes ehcac~a al darr ·bru d engua a
na, els A J 1».
A :S. A. E. t40 vegada) ...
1
cwLb.t., u •• vam;Jos r ·utol, nw.1 vu.1- dit cun;, a mt:s de les lilçons C1è
er:s E'S e m ....e..x mes O< JWIY.
15'-: Sessió Radiobenétlca.-Dl.s- Un a esque~·rana de LA
taL 1.. L"a..:Ulo-1. ue MCCllc.wa ue t;.;.u- gramat.ca comp.4ru.ua amb e; caste.BASE ADDJ.C.LONAL.-.1:.1 JuraL es cos escollits.
HUll-lANITAT ...... ·~
ce.oua 1 ~pl.Ull l,..l.llllC 1 ttau e:..at. lla 1 catula, sera tliUStnlt amb pro- re:.erva el aret ae oecJarar at:.::el'l.
15'15: «La Paraula». Eml.òsió d'un Angelma. a la memòria
reou.:. pe1 ~,.,.euraLlC 1 ::>ec.re.an u a· Jecclans. com stgw que el nombre 1 el concurs Sl COilSldera m;¡ncaacS àe quart de quatre de 1a ta rOll. uu-ecta.
aels . cataliUlS catguts. ..
que:...a r-acl.l.l..at., or. \'ld Júroaud., ae pttu:es es redutt, cal mscnure·s qual.tat. les Obres pre::.eu.aaes. Eu ment des cie Madnd. lntormacLó de Carolma .t<'uert.es ... ......
&DlLI lli~"'" p,u 1 ~s 1 ¡¡dl.ll.l..llll>..t·,.. amb anLelacló.
1aquest cas, el ions <iel p¡enu sera Muand 1 general.
P.:re Oalmau i Familia
don> ae l't'iOSPltai Cl.l.Dle, &eayor J:Sur- ¡ «.;urs '""•''"essori.-ür~amtzat per 1dtsunat a un nou concurs que, amu
15'25: Duectam.ent des de la Retsetnuma 47> ...... ·~
¡os.
la ::.oc1e~a~ .Momesson, es dnna un , les mate~ bases d'aques~. es clou- 1 dacc:ò de «La Paraula». a Barcelona. Joan Pous ...............
a <101> qWI.l'l.i de quaue cie la l.ar- curs <1e caracLer t:mmemment prac;· I ra el lS d abl·¡J llei 1!1J7. Tambe t:1 Informació local. - Contmuaeló de Joau Prat. .................
da cuillcllç.L ta VlSll.l. que tou mul~ uc que coiru!llçara el proper cti.llwu, 1Jurat es reserva el dret de diVicllr la Sessió Radtobenetica.
Un g r. uP de vutenwstes
de~m¡;uo.111o 1 r.:oorre;ueHm Les pnn- dia lti del conetu m~ per a acabar cl preDl.\ en el cas de produir-se la
TARDA
l~tma:-.a 201 ........ .
Clpals a~penaenc•es 11 ambdos ewn· el 27 de març ael proper any .. AIJiUlS j ror...currenCla de dues o més obres
16'-: Programa de discos.
1E' t.te··• e a·uu.s esquerrans
c1:s 1 qu~u~,en molt saustets del seu de començar la s~va part prac1..1ca, que qualuat PArella.
18'-: TranSiruSSIO des de la Sala F. Rà.oJs ... ... ... ... .. .
ii.UlClU•.....•.atenL.
• es ~ona. au 12 ll1çons :.obre teor1a
Barcelona, lS d'octubre del 1935 _
«Mozart». E.mlSSlO gasu-onom1ca, a 1 J. 1\-wnarrJs ...... ........ .
a u::. ~ de 1& tarda, bora en la ' ae la me..od.oJogta 1 14 sobre expll· El :secretar1, c. Pi Sunyer.-El P~e- càrrec de l'~tac1o d'Hul.el~rs. o.e Albert I Elionor ....... ..
qual va wur la VJ.Slta, tocen obse-¡ cac10 del mutenal. A partu ael mes &ldent, L. Cen-era.
Catalunya 1Ancns1. amo ta coHabo- El nen Albert de 22 dtes.
c¡utata elS v.su.ants amb un exquuat de gener dt:L proXlm any es tarau
r8.Cló de RAD10 BAR<JELONA. H.&· E;. Corvera ·•• ... ...
.. .
lowt.
.. .
~d <a¡.S,Ses cte pca~tu:a amb mate~·UI.l
,
,
.
ctiac1ó de aues receptes per a la con· .M arta R1vera ............
~ oU!t.all.lU de (..'ièDCIUl. - Els alum- i al.res 28 cla.::.:.es a obsecvacto soure t
o d E. elegeiX els memf eec ió de dos suculeni.S plats. -.Pro- Per~ Joan ...............
Deli qut: Oesltgm presentar-se • e.-.u- treball a·alumnes 1 mesLres en esb
d I
..
' grama de1 RadiooJetU.. DIScos a pe- F. G. ··· -· ·- ............
tru:n Utll g•u,;> en el qual es~13um CúltS MOU<el>-'>01'1. La uwtncula 11tV
e a SeVa SeCCJO de tlClÓ de sen1ors .suoscrtpt.or¡ de t<.A· J. PastD ·•• ... ... ... ·m..lru:wa~.~> 1 n&b'ln t..ranseorregut SUI· quests curs queda llmlLaoa a so
Cultura
DlO BARC.I:.LONA.
J. Cabrol ... -· ~· ........ .
m~ ue I'ClUWll:Il a.ot.erwr, cal que lllUlllues. t'er a Lota mt:.Ua Cie aetru.lS
18'30 : Suplt:meut de eLa Paraula•.
bu SOiiJC
. l~Ul a l& Facu.tta.L, C1es ael cungu-se a la ::>ecreLarta ae la SoL
dir tl
_. la
dedlcat a la oe..:c.~ó Lntantil de l'tA· UN GRUP D'ESQUERRA
....
.•
d" est mes a qual ea nova
ec va ....e
Secció de
_ ..~.
....a 1• 41 .i 1 aqu
•
cteta~ M.oatesort, tWnda UruYersit.at. CWt.ura ae i 'Actuacio Valenctatu::.La D1.0 .sAR.<.:ELO~A. l<.ouaau~ cun- ~ A.........a Bonet ~· .........
fecLe emp.enarau J.a UlStaDCla que numero 7, enu-esol.
o:~uerra, al O.:.U'lCI.e .u. ua que-¡ tt:s utlls, etc. - üontUlu!lcto ael pto- Josep TorrtS... ·- ...... -·
elS Stlra tacwr.ud.a a la propla ::.e-¡ Curs de preparacio per a infer- 1 cat cousmutda com a resÚ!t.llt a e la
1!1'30. «La Par<iUla», Errussló de Francesc Altimls ....... ..
crel.llrUt. aunr.ut Les ~es de aesp..u. meuo 1 prac~...cau..s P'>•qluatrics. - El oarrera asscmolea ue la se,uent ma- gr-otma del RadiOlen~.
JOSE'p Agusu ...............
1
Assuc•a.c•o d'lòealisUs J.>raeucs. - ' <.ua lJ u aqut::>~. me.,, c.u: vwL a nou nexa:
d03 quart.s ae vwt c1e 1a tarc1&. In· kvaz VilaJlanga .........
D emu., a& 1.es vw~ de la vetua, a1 ctel mau, ~:umença..11. en aques~.a '-'ol·
President, Vicenç Bernades· VlCe- formació general.
1~ cie f~Cló d'.LQ~IlUS~t;S 1 ruca r'Stqum¡.nca Mu~c¡pa.~, LiuH, 8, preSltlent.s, Jaume caroonE:ll t' Ant.oUN G~UP D'ESQUERRA
Pracl.lCb.ll, l:ia.uLa Aillla, 28, l.c, ~ 1 Wl cur:.e~ ue pt.:pa.t'l•.:lo pt:r a IJl.lel.'- w ¿< ·e~uera; :.t:cretArl, o~osep t-on¡,.
DEL CARRER C R ~ U
NIT
¡oua. t:l sen.ror Josep Marta de su- mers 1 pr&cLt~u.s Pl>iqwuLncs. wn- uevila, vtc<....secrt:t.an, E.Jutc 0lmeD~LS MOLERS (P. S.,
20'-:
eLa
Par:..ula».
Noticiari
escre. aou¡¡,ra J.a. qua.rw coruerenCta 6Q- I g,¡, ~~ Oc. Euuu tvilla, amb la wl- nez; tresorer, Jaume Bal..&aJ·t; comp21 setmana>:
poni.u.
l'royrama
de
ctiscos
selecbre an, ta qual versarà sobre el te- . labo... actò deli Drs. ALlers, .t>erez. Ve- taaor, Francesc (.;ollado I vocals. o~o
Enr1quet.a... ... ... ••• ... _
Les.
1
ma· ttlJe iCS ai!UClllllClOns UO!diant:S gas Vtd.al. .
sep 8eltr1. Josep .l:SUttureU11., LlliJS
ow·u: Noticiari des de la Redac- D1ta ..................
·
' a.l ad
Dall
1
.t>er a mscnpcion.s a la mateixa trarcla, Enr1que~a Pmto 1-'J:ancesc
Lola ...... - ........ .
en la .LeCIUC& de ti v or
».
Clmtca.
Preu:
lO
pessetes.
Els
que
Planes
Mar1an tiabater' J
::;
Ció cte «Lll t'UI:>llCll.at».
1
S~X:Ietal. !lla~urist.a de Barcllona.- 1rep~te1Xin el curs, nom~s cmc pesse- bater i. Josep VellalLa. ' oan a20'a5: UJtl~uns ae mercaderies, SlSQueta ... ............
Al 1oca1 de 1a ::>oc1etaL NaturiSta tes.
1
.AllW!l1eta ........... .
d" t>arcewna. Ta.uers, 22, eterna a
Ateneu Eneiclopedic Popular. -La
La nova. directiva saluda totes les va..o,·s 1 co&.ons.
Qwmeta ..................
21'
-:
bo:u.)'o4.S
norarls
<1e
la
Ctlt.eles nou a.e 1a rut, el Dr. V. L. !'·erran- , Secctò d'EstudJs r'Oú~1cs, L:.CODOIWCS ~~~~~Y~ Esquerra Republicana de
Fernand.a ..................
dr..t.-'l:>enet
lll..etwt·o•ovtc Cie la v&dLz couLu1ua.ra el seu curset. que so- , i ::.ocla.ta ae 1 Ateueu Enuc¡opecilc
·
Me1·ce ... _ _ ............
bre e1 tema «.Ma1altles nervtoses» Popwar lCarme, Jv, pral.J comc:nça-1 !!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! uer..ilt.a.L ae (Al.~.&lWI).o..
21 U;J: «Ollto> Llw•,.uleSit, per Pe- Ramona ..................
ve. donam en L'emtenta.da ent.ltat. I ra, a.vut, OlJOUS, un curset C1e dot-ze lltçons Cle ueoóralta .t.con.Jnuca ha quedat conshtu1da la J ta 01- dl".w>a.-Anlt:lllt.at.& Aro.J.lòu4Ut:1, pe~ V tctóna •.• ... ... ... ... ·S<:uaaes p;;:1· «r'ertumer•a .l:"lirel~~o.t.
Antònw. .... -· -· ... ... .. .
. N'- · IJ CitS
a car.rec de Uonçal. de tuparllz tluu,
.
. , un
l. U ..- tnt: I
el programa del quaJ es el seguent: rectlVa ae 1«As:.ocmc10 d U!.gmyer3
:.u tv: Urquesra ue H.A.D.1.0 bAR- Terestua ...... ...... ......
La Se&.m.ana d'Wgi.~ne llental. • - Alune.uUtClo,7 mora<ia 1 ~·es- lndust.rtals», en la forma .scg-ueut: c........u~"A.
Mana ..• -· -· -· •.•••• ·A la ~et.mana d'Jil¡pene Mental,
tit. Probtemes ae Geo.;t·a1ta F.c.ono- Pres.laem, Ramon Baroat 1 MJ.ral.àe;
2;&11;):
«La Parautu. Em.ts:.tò de Mana ...... - .......... ..
1'W,· a 11:8 uwe, a la Facultat de Me- mu:a que d aquesLeS trt:S ucce:<SlLat.s VlC: • Prestaen\. pr!Dler, u 1113 :sou- le:. <.Leu i cu.c c:.e1 Vl:l:lp,e. 1J,¡~ent Tereseta-· ............
àl
Emili Mira donara pnmora.tals es denven. Tipu.'l èlver- cbell'On 1 .I:Sat.al.ler; Vlce-Pres.oenL seVIcent a ... ... ...
...
ema•. ~t1 0 r. .
b . cEl, pa""" sos d'aJlruentaclo. de mora<les 1 de gen, Alvar Casals 1 Farran · Blbl.lo- úes ...e Maw.a. "'"""'u ue (,f.Jl ~
una t,;ou ereneta so re.
,_ vestlffieuta.
'
" '-"": t<.l.u.u....:..u e w ¡e, Ut: &E A Tarragó ...... ........... .
elet Me•J"' ¡;t:neral en el movlDlent
2. _ La ramadena al mon 1 als teca.rt, Manuel Gu·ó 1 Cuadcech; J l». La ba.l·sue...u. Caló•t:loHlll E:.ll lluo
4l'Hlgtene Mental».
grans P&.l.SOS ramadera.
Comptador, Josep Maria Aruuros 1 acLeS, 1.1eua u.,,¡; :.t:u.)'Vl" wU'Ic
UN GRUP DE PATRIO.
S¡x:iet.al. d't:studis EconòmieS.
a. - E.i ~raus conreus .alimlln.ta.: Menrtquez; Tresorer, Pere Vallcort>a ;:¡.o l Joa.n ~~ Lu...u ue J..:tU., 1::\.col.uuTES CATALANS:
ris: cereals 1 arcoç.
1 tianchez; Secret.arl, Danua AraAvw, wa. 14, a lell seL àel vespre,
Doménec Planas...... ·4. - wegums, uw:.es 1 plantes su-. gonès 1 Pwg; vtce-becreLan pnm~r. l>•Cll. de• m...:o...·e JacwL uut:uc,¿..., 4ue
tmdra uoc. al sa.ló d'actes del l"o- ereres. Att.res plantes aiUD~:ntoses: .H.iiiDon Perera I ComernUl; vtce-Se- ¡.¡...,·~.a ¡.¡e.r tl!.fJl : IU.! nue.;.~u uel ot- Joe.n Contijoc ............
mem ue! T.reba.U NaCJ.onal la srs- begudes espec1es, te, ca!e, cacau.
cretan segon, Enrtc Io·retxa 1 Peara.J.s· vwaua.~. ~auwe Utl COill..,.u~..)'Ja, cuu•S Pere Marti ...............
610 l.lliHt¡¡¡ural del curs acadènuc del
b. - Plantes Uldust.na.ls: textils, Vocals: Pere J. i'Tanquet 1 Martmez: l Ur.¿ut!S._...·¡¡, ue l'.t!.SI.aClO. - t'rOI&lrlV Casanovas .......... ..
liiJ3:>-l!l.iO.
cautxu, et.c.
Vendrell .............. .
VICCUÇ L
"
• ma út: cu.scos.
"'" -d Sedó P IS
6. - ~!Ja m.etallB preciosos 1 llur
uanco 1 uamendla, Josep
24'-: tu..a ParaUla». .Em.l.:&ó de -arbara ...............
Per ~.>·uua..r.se ~"'
er - 1mportancta eu 1 econolllla mundutl. Joan Morgades 1 Graner, Manuel
MellUlel.ll, pre&tdent de la soctetat,
7. - Els metalls ut.il.s 1 la indus- Borràs 1 Pa.n.s, Francesc Borrell i les aot.ze o.e la wt.. Darreres l.ll· Tarrades... ............
F~ rra:¡ Manresa ......
ab.Seut "'" barcelOlla, anlb mouu de t.rul. meta.üur¡pcaa.
sensat, Tomas Co.sta 1 CoU. Antoni 1ounac.t.OllS.
Allunis ............
1: 1 DE L'.E.Ml.SSlO
la cC&;;OtllClO aeJ Consell de la Ge8. - Els comoustlbles 1 1e.s forces Pirretas 1 Tuset.
IJ.ul11.1.•Jct ................. .
ner~~olli..al. w. W~1C1a, el vtc\!-prCSldent. motnus: carbó, electnCJ.tat, petroPresidents oe Secci.o!ls de u-~
c1e renut.al:. senyor Joan Mou 1 Pas- 11. vrans lluu.es que provoquen.
Florença ................. .
.
•
Emissió
Ràdio
Badalona
qc.al, a~oLU&ra el tema:
«Les
9. - La c1rcUiae1ò 1 els Clllll"~etes: mea., 0on.s1.ruccloos, 1 Ferrocarrils:
Hallesteros ...............
1... - ; '-'OèC•U. i4, :st:LI~ OU:. DOCit.L lS t
quc::suou.s soctllls 1 ta seva relac1o ferrocarnts, automObtls 1 aVions.
Francesc X. MOSliO lPetlt; ~uin:u~.:a
LlulS
senes ............. ..
amb I'M:ODOUUA.»
10. -Els transports man1.1ms.
i Meta.l:l.ur~la: Pompeu carreraa 1 mll.l>I.C& nu u.ua t:U ~u:..
Cullelldevall... ... ... ... .. .
L¿ :;v; ,.~o¿Wl.1"11 w:...,e>a.
•oewn t;lollD de Bal'cetoña.
_
11. - Les grans pot.énetes !'omer· PorLes; Electríclt.at: Ramon Arquer
Blanc .................... .
L,
l.f-: ¡. ...~...,u.: ~ueles.
cia.Ja.
.
l Brujas; E.usen)ament. 1 Ht&lCl.le
J ¡anoia ................ ..
Avw. CllJUUS, a dos qWU't.s de vuit, el
12. --:- El comerç muudia.l.
Industr•al: lstdre Rtus 1 SliUes· Acl4'3J : h ut:~ 1 ~o.
D~ ncas ... ................ ..
Dr. A. unol Anl.'tlera p¡·onuncllU'Il. bnLesn demscferri~onsa .~"'~·Peatss!.sar;;u-·dhie ció Social: Mar
lli - : uoe..ura&, ~)llb nararu t
.
tJ Kraemer 1, MoPradera ................. .
una ~,:onte.reucla lÚlli) el tema: «M.l·
.......
... ..,.,_
Econ
va.t•al.lll ~u ~
crob'" unmuwLat 1 alerge». al local l'Ateneu, amb anticipaCió. Tots els rata;
omJa-5odolog-.a: Joaqwm mUSica
Brug~t. .................. .. .
L1'31l: t.J wsc Qt:l t(.;lQloulent.
...,
diea de 8 a 10 del \'esprc.
Tarrens-Ibem; Enginyers MatrlCUSales .....................
dei catru toollt8nel.la, 18.
lats: Josep ::>errat 1 .BCloastre; En20 - : l..Otl¡;¡:¡¡,c¡o¡ll:ó.
Tuiil .................... .
2J.'1.5 : ll.lnlf.sio ae musica caraoÇo~ oc Veu--iWlrill de Cala·
NOTICiARI
gi.eyers Industrta Privacta : Josep v1Cuscó .................... .
ter¡su¡;a.
luu)ól. - La Oe¡e¡.-.uaó d.e .Barceu.ma
laseca. 1 .Morer; .Eo.,"lllyers Empreses
Fàbregas ................ ..
22'-: Ja:u..
dei üol:le~1 de Vete.n.uarJ.lò de CatalD'Interès als a lumnes untverslU.rls. Serveu Publics : An\.onl JereiD.las i
L. C. Ll. ................. .
2;.!'-5: Nor.icles do p¡·emsa =s de
lunya ct•~<:Uli.lf<~ SCSSI.ó ctelltUtca eu -La «Um6 d 'Estudiants» recorda Roger; Eugtnyers PwtCJ.Onans PuModest Monclús •.. ... •..
el seu aomlclll &ueW.. avw, 11 les set als est.uditul8 en ¡e~leral et fW1clo- blic.s : Antoni fulbert 1 RobeJ·t; Bor- M.aar.d.
Folle .................... .
d~ Ja vetlla, ~:n la qual el Prou;ssor ¡namcot de la seva O!icma gratu1ta u de Treball! Melcior Marcer 1 Tor22·Jo: Jazz.
Palmer ...... ... ........... .
Josep t.la$ 1 Alemany donarà una d'informació escolar. 1a qual te cura rella.
23'-: Fl de l'EmJss16.
VaUes ... ...... .......... ..
cou1crenC1a sobre «Nastitls especU1· do tots ela assumpte» que puguin
Ferrer .................. . ..
ques».
lntereasar·.loa principalment avul, deRe¡ . ... ...... ...... ...
Asoiuciacto u'i:sl.udiants d'Aparella. gut a les no\'eS dlSpu&icions aJ que
Junyent ................ ..
dor. - .:.D assealblea re&}ameul.acia. fa referència a ln&l'és 1 ca..rreres UniRosa Riera .............. .
da.rreramt:A' celf'OC&da. e!eg& llQVa vcrsitàries.. Els estudhlD.ts de tora
Dolors Cruz •.. .. • ... •. • .. •
PE LA&, 8
JunLa uu-toe:IJva. 1a qual ba queda': poden fer-bo per correspondèneta
El nen Ant.oni COntijoc ...
to... mB.CUl oe ia quellt manera:
pos:ant solament un segeU per a la
Joaquim Garcia . .. .. . .. .
Presmeot Jaume V1vó; vú:e-presi· re5p0Sta adreçada a la seva SecreJosep Colominas ........ .
dent, Leouci Alonso; secretan; Ar-¡tana: Rlvnd.eneirll. t. 2.•. Plaça de
marut 011vnl;
\'lee-sccrctan, Ennc Catalunya. A mes posa a la aeva
U N G R UP D'OBRERS
Auguera; treliGrer, Joe.D OW'adora; l disposidó ela cursos d'in¡Té3 1 carD'ESQUERRA, a la me.
1
CCim¡¡¡.o¡oor, H.amou M&rt.mez; b 1Jilo-' rere5 univers!t.àrie,¡ que per proresmòl'la de Macià <apor·
Presenta la méa extensa eollecci6 de
tecan. Ulder.c llolomer. - Vocal <ie 10r:s csPE'Cialu.zats argarutza dea de
tac16 men.suall :
festtva l.l 1 propagauoa: OliCar Puer· fa algun temps.
a. c...................
ta. focal de C.,'ultura:
Ramon
CDilllllemonnl llD 1&D1venari.-La
Joaquim Panes ...... . ..
Mout.erde. - Voc.al <1'Esp.1rts: UlulB Unió d'Estudianta prepara un pla
Josep Ventura Valls... .. .
Antoni Lames .......... ..
Mont.ero.
d'o.çtea culturall 1 lestc.s per a comM.anuel Mullor ............
memorar el cinrzyè allivenart de 1a
A lta q u•lit<Olt s t~~.nlut• a op.lCUa de
Ramon Gllllènez ... ... .. .
veiÏtaule oc~asi6.
Joan Ros ..................
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U~
tre de breus c1ies donarem nous
det.aJ.l.a.
Jaume MW1det .......... ..
Eduard Astol ... ... .. .
~:'~=~à Ji.;b~':~~u:s a~!t • Asaotlacló cl'~yera lJaduWlahó.
aquesta
Josep Còrdera.s ... .. .
l llS m aw•ll.l&ls. Ca.rff.t t-ltra Ouna D'aCord amb lea elecdans eteatmColl num &O i'rnm 25 Tel. 78712 des col dla 30 del pru;sat novembre,
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En cap llar catalana no ha de mancar LA .HUMANITAT
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DE DESEMBRE DEL 19SI

·LES LLETRES·
Victòria d'Anglaterra o la
doneta que va ~mplir un se·
gle d'història britànica
Hi ba U1bres amables. Aquest que tilini i sencer comença d'aparèl'{er-
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«La Reina. Vlctoea» per Lytton Strachey, Editorial
ri ~a, Barcelona - n 'és un. L'autor
~ ba.sUt un monument que. té ~és
d'obeliSC que no pas de ptràmlde.
AiJd com. per exemple, la. «Mana
,Antonieta'), de Zwe1g, es redreça daDlWlt una base amplíssima de matèria hiStòrica, amb profusió de persouatges i d'ambients, el llibre de Lytton strachey arrenca d'una base reduida. Gairebé no ens movem dels
límits d'una fanlllla 1 uns pocs homes i dones que b.i viuen intimament
ssoc1ats. l damunt aquest basa11
ment, IJ.mitat, la narrac16 puja, s'elea ¡ se'. ::. endu• :ununt, amunt, amb
Es per això que qualifiquan
aquesta «Rema Vlctòna» de llibreobeliSC, La seva gràcu~ 1 el seu interès en ran comprendre allò que omple la boCa de tot bon angles quan
esmenta l'era victonana. I la. reial
protagonista, amb el seu reduït «ent{)urage», d.:staca com una esvelta
egulla arqultectòruca damunt el cel
rogent de la polltica europea del segle XIXè.
t

:na.

Coburg-Gotha,, que l'anomenava muller.
Dificlls començos els de l'aparició
del rei-consort a la Cort anglesa. Ultra l'hostllitat de la vella. aristocràcia anglesa. a un príncep continental,
per a un home de sentiments, de
gran cultura, d'envejable activitat,
devé fastiguejant i enervador el paper de semental decoratiu. Moltes
hores amargues va passar el prlncep
Albert, abans la seva enèrgica petita
dona., no va adonar-se del que ell
valia i va acomiadar, cortèsm.ent, tot
altre mestratge que el seu. D'una
manera suau, però ferma, el germànic Albert arribà a ésser rei de la
reina d'Anglaterra. DificUment haurà registrat la història del món una
parella més feliç i millor avinguda.
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Es curiosissim el procés de la Huita sostinguda entre el matrimoni
reial 1 Lord Palmerston, entestat a.
ment emparentats amb la corona.,
sostenir 1 atlar els moviments revo1
lucionaris del 48. Aquell home, «tan
VI CTOR IA
surten a cada moment arriben a ¡
conservador dintre el seu pais com
con!ondre'us fins el punt que ens I
costa de preciSar quin és el duc que percutir en el joc dels partits tra- liberal fora d'elà, contrarta.va visit ls d ·
bl
tenim a tret. Jordi m va ésser un diclonals
esigs de «Victorla. and
emen e
.
. .
monarca prollflc. Va engendrar set
Un tipus de pnm.era. magnitud és Albert», que eren els de mantenir
homenassos com altres tants castells
1 una colla de filles No tots varen Leopold, el prlncep de Saxe-coburg, l una prudent reserva davant els encréixer i multiplicar~ com ordena elevat a la sobirania belga, en crear- trebancs amb q.:.e toparen les altres
l'Escriptura. Però a1xi i tot va venir &! la independència de la petita na- monarquies. Aquesta lluita entre Pald'un través de dit com altres vàs- CIÓ, 1 que abans va. ésser princep merston 1 la COrona va tenir sorollotags no heredessin el Tron 1 eHlml· consort al costat de la trasp~ada ses ressonàncies, que arribaren al
nessin la. menudeta Victòria. Però Carlota. Leopo.ld és, en les pnm.eres Parlament; però tot acabà feliçment,
aquesta !illa dels ducs de Kent va. èpoque~, el gu¡a 1 mentor de la pe- amb el reconeixement del dret d'Alnéixer ~1 1819 predestinada a ésser tita pnndacesetatini, més tard, un cop bert a aconsellar la reina. Tot seguit
corona , con ua. esforçant-se per la guerra de Crimea va distreure ro,
•
A~
t
la dona. mes alta dAnglaterra-ella, a mantenir el seu ascendent en for- plnló d'
aques punxagut -er. Palrò
· t 0 lar v· tòri
tan petitona! - i va semblar com s1
• tllmlc t a, pe • va es- merston fou primer ministre durant
l'atzar o la providència rivalitzessin mapolsae~slS
en, aquesta pater- deu anys.
r e, gen
Al capital VIè, «ffitims an s del
nal tuteHa, sense violència 1 com la
a desbrossar-li el camJ.
mesLytton Strachey ens fo,mei~ una cosa més natural del món. Ella volia. prlncep consort», hi trobem
descripció mestrívola de 1 ambtent 1 pensar 1 actuar per ella mateixa. No trivola pintura de la situació internacional duta amb una. soltura 1
tolerava. caminadors.
1 Això no vol dir pas que Victòria claredat admirables. Remata el catend!s a l'absolutisme o l'autocràcia. pftol la doble mort de mare 1 espòs
Res d'això. Precisament les circum.s- (1861), que colpiren terriblement Vic~cies que varen pre~dir la seva tòria, a la meitat del seu d1latadiscre1Xença ~ fins que arnbà a gover- sim regnat.
• • •
nar constitucionalment, varen fer
Victòria, vidua, va viure encara
d'ella \ma «whig» convençuda. I
. :~~~ ~i~ral va ésser, en essència, trenta-nou anys, absolutament fidel
Victòria, de jove, era petita 1 bo- a la. memòria 1 les idees del seu Alnies. i tirava més a una bona da- ~rt. .Resolgué amb habilitat l energ¡a Situacions perillosissimes, com la
meta burgesa que no pas a reina.
pectacular. Va saber encarnar, però, guerra de l'Schles~g-Holsteln. Conl'esperit 1 les idees del seu temps 1 tinuà sempre fortlflcada en els seus
el seu pas marcà una de les èpoques . cres?<'ns que mai no deixa~, arrode major prosperitat de l'Imperi dorunt-se 1 empetitint-se fis1cament
amb els anys, però pesant de debò,
Britànic.
D'antuvl, d'una manera naLltral 1 sempre, . en l'equilibri mundial.
.
Ap~elXen encara en escena magsense pressió de ningú va acceptar
nes f1gures històriques - Gladstone
•.
.
'
el gwatge 1 les inspiractons de Lord Disraiili Lord Derby Lord B
eacons't
Melbourne, home d'agitada vida in- fleld. ' L
a guerra urc~russa perdi àri
tima però d tat d' t
ex raor n es 1torbà l'acabament de l'etapa tard
o
~
condicions. per a governar el pafs 1 ral de «La Fada», com anomenav~
ALBERT
la seva rema. Lord Melbourne és un Victòria, cap allà el 1874 A mé h •
s, a
, ·
.
magniflc tipus de novella, d'aquells
lle les figures, carregada de detalls I que serveixen a. la realitat per a re- gue de fer front a. 1opinió radical
com una foto presa amb placa ultra- venjar-se, superantrles, de les inven-1 anglesa, envalentonada. amb la caiguda ~e Napoleó III, gran amic de
tenstble. Entre altres, trobem Sll.lck- cions de la fantasia.
.
.
Vlctòna.
lll1r, el metge alemany que va assísD~prés ~à la vellesa, estac1ó
.
. • • •
Ur la difunta princesa Carlota, 1 va
Any~ 1 mes anys per?ura la m- p~ui~ i tnomfal en el trànsit de
llribar a ésser, en certa maner¡¡, l'àrb1tre de la politica victorianG a tra- fluènCia. personal 1 politica. de Lord V1ctòna cap a l'Etemltat. Dirleu que
Vés del príncep-consort. Molt inte- Melbourne. Victòria ja no es recar- recull els fruits de cinquanta. anys
ressant, també, la baronessa. Lehzeu, dava que existls un altre partit, el de tensió, inconcebibles en aquesta
importada de saxònia, per la duques- Tory, a~b quadros de gent illustre dona grassoneta i menuda. La. guer&a mare. El du:: de Cumberland «pa- que a.sp1rava a governar. H1 hagué ra boer és el seu darrer surt.
Finalment, el 1900, als vuitantaeull dels esperits liberals, té' tota blasmes 1 murmuracions; algú arribà
ka vigoria d'Un personatge de Dic- a dir a. la reina. «Lady Melboume11. tres anys d'edat i seixanta-tres de
tic~ a pesar d'aparèixer ben poc a Però és inversemblant que entre la regnat, traspassà Victòria, voltada
8
noia jove 1 l'home vell hi hagués al- de l'estimació pública i el respecte
,
Els !ets h1s
general. Amb ella s'esting!a el lapse
biògraf reïx tòrt~ s en~iellac~El tra cosa que afinitat 1 simpatia.
¡Quln contrast dolorós l'haver de de tranquillitat dels seus darrers
ar
1ense prevcncl~ er-nos- . en
curulls d'e isod 1 ane~ girant fulls, despatxar, calguts els «whigs», amb anys i el seu fill, Eduard, heredava
qu, arribf elis n:Fo~C:~~~~· fi:ll~ el mlp!stre Tory, sir Robert Peell la. corona. en moments cridats a resque una nola rossa, joveneta,~~& Mal .un home no ha fet pitjor im- ponsabilitats immenses.
ExceHent traducció la de Pau Rotota sola a presidir un consell de ml- preSSió a una dona que el cap conservador !' la sobirana. Aviat, però, meva.. Luxosos 1 elegants, a tot éshlstres, del 1837. Es ja la reina.
I entrà algú altre en escena.. Seguint ser-ho, paper 1 presentació tlpogràuna. trajectòria romàntica 1 possiti- fica. Un èxit més de !'«Editorial AteEn el e !tol • • •
letsa de V~P . consagrat a la infan- vista, Victòria arribà a veure's als nu.
P.
ctòna, el seu caràcter rec- 1 braços del princep Albert de SaxeI!!!!::
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Una lnterpretacló c1el 6 d'octubre l una gran
lliçó c1'h1atòrla. - Dlrtgtu lea vostres comandes
a Llibreria CaWònla, Rda. Sant Pere, 3. El llibre ea vendrà a toteE lea llibreries 1 a
la Reclaccló c1e LA HUMANITAT. • L'autor
deetlna ela productes de l'obra a !lns benè!lea.
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MISCEL-LANIA
((CONTES DEL CORn. (El

llibre dels In la n ts), per
Agustí Collado.
Davant l'èxit que han assolit les
dues obres escèniques lnfantlls darrerament publicades, orig.lnals del
popular comediògraf Agusti COllada,
Edicions Barcelona, per tal de cornplaure els molts admiradors que en
tots els públics té l'esmentat escriptor, s'ha apressat a ésser la primera
a donar a conèixer la meravellosa
col:lecció de contes infantlls que
Agusti COllada aplega amb el suggestiu títol «COntes del COr». (El
lllbre dels Infants).
«COntes del COr», ha. estat bellament editat per Edicions Barcelona..
COnté uns vint gravats, en color, 1
\liUlo magnifica 1 sorprenent portada
deguda al llapis hàbU 1 intel:ligent
del popular Nello, el qual, segons
pròpia confessió, «mai no ha dibui·
xat res amb més amor n1 més entusiasme» (aneu a saber sl endut
per l'interès 1 l'emoció de què parlàvem abans).
«COntes del COr» (El llibre dels
Infants), estem segurs que serà el
lllbre del què més es parlarà aquests
dies, aquell que donarà més popul~~orita.t al seu aut<>r. En aquestes
clàssiques diades de Nadal 1 Reis, el
present d'un exemplar de «Contea
del COn> -d'imminent apanció-,
serà el millor regal que podrem fer
als nostres tuls. No valguem llevar-los la illusió que s'hagin fet de
saber què conté aquell volun1 que
a totes les llars es fa. imprescindible. Encomanem-los la bondat, la
tendresa, el sentiment 1 l'amor que
contenen les narracions, llastimosament massa curtes, de «COntes del
Cor».
L'obra. de l'historiador Bernat
Boades.-La. Biblioteca «Els Nostres
Clàssics», de l'Editorial Barcino,
acaba de publicar el tercer volum
del cUi.bre de feyts d'armes de Catalunya», de Bernat Boades l'illustre historiador dels segles XIV i XV.
Aquest tercer volum conté els fets
que van del regnat de Ramon Berenguer el Gran, al de Jaume el
COnqueridor.
Per al perfeccionament del ca.talà.-Per a la. depuració de la nostra llengua escrita i parlada s'imposa una tasca de destriament del
català 1 el castellà. Els que vulguln
fer-la trobaran un bon guia en «El
català 1 el castellà comparats» («Manuals Escolars Barcino»).
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ECOS
El diputat Soler de Sojo, de Lliga
Catalana, va ésser, de jove, l'únic
alumne çue a la seva cdtedra de
grec tenia l'inefable doct<Yr Banqué
i Feliu.
Com que eren tan pocs, vivien ben
avinguts. S' avisaven per telèfon quan
un dels dos estava encostipat o tenia feina i els matins de sol deixaven, de cor-ú acord, l'aula om~
vola i sortien junts a passejar.
El resultat va ésser que en arribar
el junv, l' alumne Soler de Sojo, no
va respondre ni una sola pregunta
de l'examinador Banqué.
Aquest, per primera vegada durant
t ot el curs, va mostrar...se sever. va
guaitar fit a fit l'examinat i digué
campanut:
-señor Soler! No se queje Vd. sl,

después de un examen como este,
me limito a darle un mero caprobado»l

•••

Al deliciós Uogarret de Les Arenes, al cor del Vallès, hi pujava cada
estiu un curiós estiuejant, al qual
anomenaven cEl Petit». D'aquest
personatge hom conserva un copiós
anecdota3"i.
L'home, de jove, havia. estat cortsta de Clavé i li plavia. recordar eu
seus bons temps, fent cantar a cor,
als plagues de la colònia, les veues
cançons del mestre. Aquells lt seguien la veta i pronunciaven les lletres amb els mateixos barbarismes
que ell les hi dictava.
Un dia se les emprengué amb el
Gloria a. España. En arribar allà on
la Uetra anomena cSagunto Jl Nu,.
mancia», ell deia «Segundo li Nu,.
maneta».
Aixf el limpàtic diputat sabadellenc Joan Mora, que és tot un hu,.
morísta, l'interrompé per preguntar:
-¿Voleu jir que no cal dir tercero
enlloc de segundo?
L'a1tre va dubtar, rumià una mica
i a la fi digué, 1eriós:
-No. No él tercero. Es segundo,

segundo.

Molt abans de començar l'acte, la mena per decret. I si això fos dJ.s..
vastlsslma sala dc: Teatre Tarrago- po&at per una llei, encara us diré
ne. era plenJ. a vessar, d'un públic més, aquesta fóra una llei antlconsàvid lie sentir la paraula del .senyor tltucional. La. COnstitució diu ben
clarament quins són els ciutadans
Lluís Nicolau d 'Olwer.
Prenguere: seient a l'escenari, pre- que tenen dret a vot: Són els clusidint l'acte els senyors Daniel Re- tadans, homes o done,, majors de
quesens, Pere Llobet, Josep Gilabert, 23 anys, 1 no pas els que portin un
Macià Mallol, u:sbert, Martí Bages, carnet 1 que s'hagin fet retratar.
Claudi Ametlla, J. COll 1 Mas, Ra- l Afegeix d prés que un altre punt
mo? l~ypoc•. Lluis Guarro, Ferra~ de co:.vergència de tots els catalarus
Cwto, rances Sal~at, Josep Orpl d'esquerra és el de la restauració
completa de l'Autonomia de cata.nell, J . .._ :lrrl..es 1 Cid Mulet.
Sl ·nyor Daniel Requesens, presi- lunya, de l'Estatut. Volem que d'Esdent del Centre Català. Republicà de panya estant s'apliqui lleialment 1
T~rrago!la. fé.l ~a breu presenta- que aquesta lleialtat hi sigui t~t
cló de, lo:ador. ¡m ~vançar al pros- , d'una banda com de l'altra. Però no
ceni l illu~tre ex-ministre fou acollit seria una. aplicació lleial això de
amb una llarga ovació. t?"na veg~da parlar de l'Estatut abrandant amb
~~re; asi~~l, el senyor Nicolau dOl- una mà la bandera tricolor 1 amb
Amics i .ciutadans: Err. plau avui l'altre la ~¡eparat!sta.
I, finalment, les esquerres catalat":\lbar-me entre vosaltres venir a
Tarragona, ciutat que sempre ha res- nes. V?len també la rest~uració de
tat fidel als nostres Ideals catalan!s- les . !ets socials de la Republica.
Restablir la legalitat constitucional
tes i ~~publicans. Es hora, ara, de
parlar d'unes greu:¡ qüestions que a- vol dir ben clarament el restabli·
ment de l'Estatut de Catalunya.. I
fecten ;atalunya i la República.
Diu que en el moment actual, quan avui puc dir-vos, amics, que després
el triomf de les esquerres és cosa d 'h::wer p&.rlat a<.uests dies junt amb
immediata, cal emprendre una tasca els representants d'altres partits caconstructiva. o més ben dit, recons- talans d'esquerr , amb els caps dels
tructiva. Per això ha estat creat un partits republican:; · espanyols pua
«COmltè d'enllaç» que ha fixat la dir-vos amb ,a,tis!accdó que tots ells
concreció dels punts de coincidència • estan d'acord en què el triomf do
per a. una pol!ti(:a Immediata en la les esquerres representarà la restauqual totes les esquerres catalane3 ració de la legalitat vigent a Cata.lunya. el 5 d'octl.ore, de l'any passat.
convergeixen.
El primer d'aquests punts és l'arn- <Molt :..é. Aplaudiments>.
Glussa, a continuació, el règim de
nistla; aquesta amnistia, qu~ si aq _estes COrts que estan en I a.gorua. d~ nocràcia 1 combat ·els feix!smes.
.
tJ.ngue3sin un bri de seny politic, ja
l'haurien ooncedida. L'amnistia, per , Diu, després, que Catalunya. ha
tant, ha d'ésser una tasca de les désser ~lloc on tots els catalans erus
corts futures, després d'haver estat posen d acord per e. fer una politica
la bandera sentimental que porti les netament catalana.
I diu, per acabar, que cal marcar
esquerres al triomf. (Llargs aplaudíel pas segur envers els camins dels
ments).
Parla despr..s de l'obra qe les dre- nostres ideals, de pressa o a poc a
tes antirepublicanes. Diu que volien poc, segons es pugui, però marcant-reformar la COnstitució de la Re- lo en linia recta cap a l'Ideal, sense
pública 1 respecte això, l'actitud de defai.:lr, per Catalunya 1 per la R&les esquerres només podia ésser una: pública.
Let. paraules finals del discurs del
La de dir des del primer moment
d'una Llanera terminant: Revisió? senyor Llufs Nicolau d'Olwer són .,.
NJ. Per què? Perquè tots sabem que collides amb una. l!argulssima ovala rev~ó qu~ d .! la COJ?Sti.tucló po- cló. Fet el silenci, el senyor Requegués fer-se seria en perJudici de les sens lle6c:x un telegrama emocioessències republicanes 1 autonomis- nant del conseller senyor Ma.rtf :.stes, base de la nostra convivència teve, que des del penal s'adhereix a
dintre el règim. <Molt bé. Aplaudí- l'acte que s'acaba de celebrar. La
lectura és acollida amb vius aplauments).
No. No és possible revisar la COns- d1ment3.
titucló quan encara la. vigent amb
prou feines ha estat en marxa; això
fóra declarar a Espanya una guerra civil, o, millor dit, una mena incivil de guerra, fent-nos malbé en
una llUita en el precfs moment en
què el que con>6 és eixamplar la base de la concòrdia.
H1 ha un. altra cosa en la qual
Per haver-se presentat algunes diconcorqen les esquerres catalanes i ficultats d'organització fou suspesa
és en les eleccions. Diu que no hi la vetllada necrològica que organit,
ha manera d'endegar la \<ida poli- z::.ua pel «COmitè pro fa.mllia Bella»
tlca si no s'elegeixen unes noves havia d'haver Jngut lloc el passa•
COrts, que responguin d'una manera dissabte en el lo,:l de l'«Agrupacló
fidel a l'estat d'opinió. No passarem Valencian~ta. <!'Esquerrat, e a r re r
la primavera - afegeix - sense que d 'Aldana., 5.
hagin vingut unes eleccions l~la
L'acte tindrà lloc el pròxim dissabtlves que permetin de tornar a la
República que 11 havien donat les te, dia 14, 1 hi prendran part el dl•
putat i literat senyor Puig 1 FerreCorts Constituents.
Afegeix que el carnet electoral, ter, el conegut publlc!sta Sr. Llufa
com a document indispensable per a Capdevila 1 l'ex-tinent alcalde de l'A•
votar, és illegsl. I ho és perquè no juntament de Barcelona senyor J.
es pot disposar una cosa d'aquesta Duran 1 Guà:dla..

A 1a memòria
de Lluís Bello

•••

Som a la redacció. En un angle
e la sala gran un grup de gent de
la casa discuteiz a crits el procés de
la criSi.
S., que dialoga a l'altre cap amb
un gruJ d'amics, s'acara molt 1eriós
als primers i eL diu:
-Tingueu l'amabilitat de callar/
Altrament, no podrem cridar nosaltres/
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Conferència·
del Sr. Lluís Nicolau d'Oiwer

POEMA COREOGRAFIC

se'ns, enmig de la gràcia anecdòtica.
1 de petites incidències que ens ajuden a situar-nos. Remarquem el despit de la Duquessa, mare de Victòna,
en deixar d'ésser ella l'eix orbital de
•••
l'alta vida anglesa. 1 certes intrigues
Lord Melbourne acabà dement.
palatines, com el color politlc de les
dames d'honor, que arribaren a re- Entra en escena. un nou caràcter,
Lord Palmerston, ministre de l'Exterior. Els esdeveniments es precipiten
1 enmig de la prosper1tat del pals,
de la simpatia popular i del respecte
de totes les cases r eials europees, una
catàstrofe colpeix el cor sensible d'a·
quella. doneta bona. i inteHigent, per
molt que alguna vegada hagués recordat la «petita fera domada», de
Shakespeare. El seu estimat Albert
traspassà després d'haver-ll donat
fills 1 filles-funció fonamental d'un
consort reial, - però també després
d'haver acomplert una missió molt
més alta J. més noble 1 més espiri·
tual. Haver ensenyat a. Victòna a
descobrir-se ella. mateixa 1 ha ver ajudat a fer de la dona una reina 1 de
la. reina una dona.

En començar, ens atabala una mica la complexitat de titols 1 de noms.
Ducs 1 duquesses, tots ells estreta-
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446 ~ 693 700 104 711 716 758 759 '185
707 827 834 835 849 855 869 874 891 IIOf
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La guerra italo-etiòpica a les cancelleries

•

Anglaterra ¡·Fran~a han lliurat a MUssolini les ·prOpOsièions ·de pau

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I

A GINEBRA HO CONFIREden es mostra pessimi sta i Addis Abeba no està disposa- Gineb~~~l.
_ De bona. font ~
'
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un
d
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't
.
d
b
t
L
crt'st'
declara
que
és
probable que el Coauda a cedir n
pam e errt ort e on gra
a
tè dels 18 ajorni la seva reunió,
~
que Mussolini accepti les proposl'
Vada
per la const'ltUcl'o' d'un front na- CiaCiÓ,
d'Egipte ha estat moti
cio~ de1 que
Paris com~ bases de negoel Coautè es tornar~ a
.
.
•
,
d
I
G
d
reunir abans de l'ajornament definlcional
Masaryk nO ha accept at Ia dtmiSSIO e avern• e guln
tiU. Cas que les negociacions pr~un rumb favorable, el Coaute
Txecoslovàquia
Davant la dimissió del Govern Mend1eta, ~J!ft!~~~~~t ~!~~~:~~~a~~:
. , a CUba
en runcions el ·eomitè dels cmc. que
el coronel Bat .ISt a éS l' arn O de Ia Sl'tUaCIO
s'e!lcarre~arta de redactar les propo-d
siclOns fmals per a un Tractat
e
SEMBLA QUE LA REALITAT DE LA PROPOSICIO
LAVAL-HOARE ES UNA
ALTRA
Paris, 11. - S'aferm&. la creença
que amb referènüa a les proposicions Laval-Hoare la realitat és molt
diferent de la. que s ha fet circular
per algunes fonts informatives amb
finalitats poc clares.
En contra del qt.e :.'havia dit, hom
rreu saber que en la proposició de
referència consta solament la cessió
a Itàlia d'algu11es parts del territori
del T1gré, que restaria sota la dominació italiana en mesura molt
més reduïda que el previSt fins ara.
Als proplS cercles on es fan
aquestes atlrmac10ns s'afegeix que
existeixen motiUS fonamt>ntats per a
esperar que ltal!a haurà d 'agrair a
Baldwm el seu mterès a. procurar q;,¡e
la guerra acab1 at..ans del vinent
març per tal d'1mpedll" que l'exèrcit
ltallà de l'Africa oriental quedi exposat a una. tragèdia en iniciar-se
a Ablssfnia l'època de les pluges.

La

situació de Cuba

mep.ts invasors han hagut de reUrar-se moltes vegades davant l'empenta de les nostres patrulles ~e
guerrers. La campanya ens somrm,
1 el temps és el nostre millor aliat,
HA DIMITIT EL PRESt·
1 manquen quatre mesos perquè s'iDENT DE LA REPUB LICA
niciï l'estació de les pluges. ¿Com
DOCTOR MENDIETA
anem, doncs, a cedir voluntàriamen t
L'Havana, 11 - Ha dimitit el
importants porcions del nostre territori? No volem creure que a. Ro- President de la. República de Cuba,
ma estiguin somiant; però pensem doctor Mendieta.
que sl els italians es trobaren en el
nostre cas, també farien com ho
L'AMO DE LA SITUACIO
fem p.osaltres.»
F.S EL CORONEL BATISTA
L'Havana, 11. - Es confirma la.
LA REUNIO PER A TRAC·
TAR DE L'EMBARGAMENT dimissió del President Mendieta 1 es
DEL PETROLI HA EST AT posen en circulació
AJORNADA INDEFINIDA· fantàstiques prop les noticies més
de la solució que
MENT
Roma, 11. L'ambaixador de caldrà donar al dificU moment poFrança senyor de Chambrun ha lliu- litic.
rat al Govern italià, a les cinc d'as·asegura. que l'amo absolut de la
questa tarda, el text francès del pla situació és el coronel Batista, el qual
franco-britàni c per a la. solució de hom diu que dubta
abans de dela guerra italo-etiop.
Mitja bora després ha fet el ma- cidir una solució.
En eis cercles ben informats es
teix l'ambaixador d'Anglaterra S1r
Eric Drummond, també en llengua considera. que la solució haurà de
francesa.
cercar-se, bé sigui en una dictadura
Als cercles autoritzats hom consi- mixta presidida per J osep Bamet,
dera que no és d'esperar cap respos- o bé un Govern civil amb un
Prestta immediata per part d'Itàlia, puix
que aquest pafs «haurà d'examinar dent militar o totalment militar.
Per a la presidència del nou Godetingudamen t la proposició francobritànica a causa del caràcter tèc- vern oirculen intensament els noms
nic del projecte, el qual necessitarà del ministre d'Instrucció Pública,
alguns d ies encara per al 6eu exa- doctor Anaya. Murillo, ministre de
men».
Als mateixos cercles hom consi- Justicia, senyor López del Castulo o
dera que la reunió del Comitè dels el ministre de l'Interior, senyor Ma18, que havia de celebrar-se demà ximilià Smith.
al mati per tal d 'estudiar la qüestió
¡;.J de l'aplicació de l'embargamen t
del petroli, ajornarà indefinidamen t
la seva sessió.

I

UNA MO CI:> REBUTJAD~ tor de la Premsa. internacional, la Pau.
Es creu que el Comitè estaria en
PEL PARLAMENT ANGLES informació en la que s'assegura. que
Londres, 11. - En e! debat cele- el projecte de solució del conflicte condicions d'imprimir una extraorbrat aüit a h . Cambra dels Comuns italo-abisslni, elaborat a Paris, com- dinària rapidesa. als seus treballs 1
fou rebutjada una moció en la qaal prenia la cessió a Itàlia de les provin- sotmetria les seves deliberacions a.
es manifestava la intranquilltat de la eles d'Ogaden i Tigré, el dret de co- l'Assemblea. de la. s . de N. que, per
Cambra davant les versions publi- lonització sobre un deis territoris curiosa coincidència, es reunirà el 17
cades sobre les converses de Paris, més fèrtils d'Abissinia i la imposi- de desembre per tal de tractar la
ció a. Abissinis. de la tutella de la qüestió de Síria. 1 cle l'Irak.
per 281 vots, contra 139
Societat de Nacions.
GOMENTARIS DELS DIA·
Amb tot 1 el sUencl de la PremELS ITALIANS NO TENEN
RIS ANGLESOS
sa a aquest respecte, als cercles roCAP CONFIANÇA QUE
Londre&, 11. - El periòdics, co- mans hom diu que les suposades
RE IXIN LES PROPOSI·
menta,lt 1!1 Jebat d'anit, diuen que proposicions de Paris tindrien molClONS DE PAU
Anglaterra 1 França foren requen- tes probabilitats d'ésser preses en
Roma, 11. - Als cercles poutics,
des per la s. dl! N. per tal que consideració per Mussolini,· com a referint-se a les proposicions de pau,
prosseguissin els sew treballs a •a- basament per a negociar la. pau, per lliurades avui al senyor Mussolini,
vor de la solució del conflicte !talo- tenir-se en compte que les dites pro- pels ambaixadors de França l Anabissini, 1 que de l~s converses Boa- posicions s'assemblen molt a les glaterra, hom declara
que el Govern
re-Laval 'lO ha s..trgit res més que proposicions que féu públiques el italià. ha ratltlcat d'avantmà
que les
suggestions per a. bases de dlscus- <<Duce» el 16 d'octubre, en la , seva esmentades proposicions represensió.
entreviSta amb l'ambaixador de ten les que originalment foren pro«Times» diu que les modificacions França M. de Chambrun.
posades pel Comitè dels Cinc. Les
suggerides per Anglaterra i acceptaHom recorda que Itàlia demanava proposicions són considerades COI;ll
des per França han donat com 8 en l'esmentada data, entre altres co- recomanacion
s als dos Governs mes
resultat la temptativa d~ París. 3a- ses, una r~ctiftcació de la frontera directament interessats
1 seran esgons sembla, aquestes modificacions d'Abissinla amb Eritrea i la fixació tudiades seriosament,
quals esvan encaminades prir:cipalmen t !t, avantatjosa per a Itàlia de la fren- tan subjectes a molteslesaclaracions.
e
¡
t
ix
1
t
tera
Sud
(Ogaden>.
Hom declara que depèn també
a ss gurar que ex s e
comp e a
Mussolini es decantava a favor de
igualtat entre els beHigerants en l'es- la institució d'una asslstèncla inter- molt de l'actitud de la Societat de
tudi de les proposicions
i que ~1o
Nacions l del Negus, les reaccions
EL GOVERN BRITANIC ES
existeix condició amb referència 11 nacional sobre la part d'Et10pla, si- dels quals
davant les proposicions
NEGA A ACCEPTAR EL
MUSSOLINI ES MOSTRA- l'ajornament de le:, sancions inclosa
tuada
<'1
les
altiplanicies
i
una
són
esperades
asamb interès. A Roma
PLA HOARE·LAVAL'l
RA CONCILIADOR
a les proposicions.
sistència italiana. als territoris de la hom creu que existeixen moltes proParis, 11. - Una informació de
Paris, 11. - Al.; cercles oficiosos
perifèria d'Abissinia, o sigui en a- babilitats que les
si- font digna del màxim crèdit assegu- S'ha començat a discutir la
francesos ha renascut l'optimisme,
HA .., ESTAT TRAMESES LES quells que, segons la teoria itallana, guin «torpedejades» proposicions
a
Ginebra,
o
ra que «a les dues d'aquesta mati- limitació de les esquadres
t es declara que es pot considerar
PRC' POSICIONS DE PA U posseeixen majoria musulmana i són que siguin anuil.ades per la negativa nada,
el senyor Laval fou despertat
com a decomptat que Benet MussoAL~ REPRESENTANTS D'AN· P ··sos sotmesos pels emperadors a acceptar-les per Abissinla.
pel senyor Vansittard, el qual li coLondres, 11. - A la Conferència
lini es mostrarà conciliador.
GlATERRA 1 FRANCA A d'Abisslnia durant els darrers segles.
municà
que el Govern britànic es Naval que celebra les seves sessions
Als propis cercles es declara que
ITALIA 1 ABISSINIA
Als cercles romans hon:t considera.
ETIOPIA
DIU
negava
OFICIAL•
a
acceptar,
a
menys
que
s'inel dictadm· Italià farà bé d'obmr
Londre:, 11. - Les proposicions de
si les. actuals proposlC_ions comMENT QUE NO CEDir.A, troduïssin certes modltlca.cions, el al Clarence House Westmlnster, ha
d'aquesta manera perquè França hil ¡;au anglo-franceses han estat tra- ' que
pre.nguessm certes concesslOns t~n
VOLUNTARIAMENT, TER• pla elaborat a Paris per Hoare i La- començat a. discutir-se el problema
arribat al màxlm en els seus esforços meses als representants diplomàtics torials, prmcipa~ent
la del Tigré,
RITORIS SEUS
val per a la solució pacifica del con- més dificdl de tot el programa disconciliadors».
d'ambdós països a Roma¡ Addls Abe- l la .POSSib~itat duna el>."J>ansió ec~
Paris, 11. - La Legació d'Etiopia flicte ltalo-etlop».
posat, és a. dir la llmitació quantita«Le Matin» creu saber qae el .,e- ba els quals les presentaran conjun- nòrruca .ltal.iana. unida a l~ prot~CCiÓ
tiva de les ~uadres.
n yor Laval ha rebut ja de Roma tam~::t als Governs d'Itàlia i Abis- a~s terntons de la perlfèna, «s hau- ha publicat una enèrgica nota en la
qual
es
declara
que
dit
pafs
EDEN,
no
LAVAL I MADARIA•
«certes seguretatsl> que, malgrat cie síria.
Lord Monsell,
lord de l'Alria donat un gran pas vers la solu- metrà mai la cessió sense lluitaad-a
GA FARAN JUNTS EL mirallat, avançà primer
no ésser definitivt>s, poden interp.·cCern digué Mr. Eden en el seu dls- ció del problema». .
el punt de vista
Itàlia,
de
territoris
VIATGE
que
aquest
A
GINEBRA
pafs
tar-se en el sentit que resulta inne- cus d'an·t, el propòsit d'aquestes coFina~ment, ho!D dm que er; les agressor no ha pogut conquistar
Paris, 11. - El senyor Eden és del seu pais, alxi com també ho fecessàrla. la reunió del Comitè del!t mt.nicacions era el d'efectuar un nou propo~icions .italianes
':lel 16 <;i ~tu amb les armes.
esperat a Paris aquesta nit, a les ren ela representants dels Estats
divuit, que caldrà ajornar-la indefi- e<:forç, per contacte directe amb les bre, s ac~edia a concedrr.
a Abissmia
Afegeix la nota que després d'ha- nou, per tal de prosseguir el seu Units, Japó, França i Itàlia.
nidament.
parts inkressades, per tal de trobar u!la sortida a_i mar Roig, pel port ver-se
reconegut que Itàlia. obrà en viatge a Ginebra, a les 11'20, juntaPer descomptat que cap deis paiw!es bases de negociació.
d Assab, a Eritr~a. que podria que- pals agressor,
resultaria absurd que ment amb el senyor Laval 1 el de- sos reprezentats no propugna l'augEL OU E ili U UN CORR ES· ! Mr. Eden també digué que tot això dar u~it a Addis Abeba. per ferrose
legat
li
donara
espanyol
com
senyor
a
premi
Salvador
una.
part
de
PONSAL ALEMANY A nc. és més que el primer pas en el carrU i <:arretera.
ment de les ..squadres tal com està
Mad1lriaga.
del territori abisslni.
RO MA
llarg i complicat carni a seguir. «Si
I, I>er últim, respecte
fut~es
Laval anirà acompanyat del seu limitat en els pactes en vigor.
Berlin, ll. - El cor!"esponsal de s\.occe1s q:.1e les bases discutides a relaclOns que . haurien a d~es
Addis Abeba, 11. - Alts funciona- cap de Gabinet senyor Rocha.rd, l'exL'actitud del Japó es defineix en
la «Gaseta de Colònia» a Roma les PJrís fossin considerades com a bo- e':ltre les auto11:tats loCB:l~ establll"-se
1 eis nous ris etiops han manifestat als infor- pert d'assumptes ginebrins senyor li\ frase «La seguretat es troba en la
informacions del qual mereixen ~em- nc::.. ales!lores s'hauria arribat al co- dmgents,
consld.
e
ra
Ita.lia
que
poMasigll
l
madors
l'expert en assumptes abis- igualtat».
estrangers el segUent:
pre absolut crèdit transmet la ::,e- nençament; però solament al co- drien ésser sensiblement les matei«Els etiops hem posat de manifest sinis senyor De Saint Quintin.
güent:
'
rr.ençament», diu Mr. Eden.
L'alnJ.rall Magano, cap de la de~~s 9-ue ¡s mantenen al Marroc, Tu- que res no hem de témer
nl existeix
18 1
«Roma s'adona perfectament de les
«No és possible fer una declaració
legació nipona, assegurà que l'ImSi
19..
ELS
.
ITAI..IIANS
cap
motiu
DIUEN
que
pugui
acovardir-nos
dlficaltats que an..enaceu I tàlia per pi•blica · i corregir les inexactituds
cerclu informatiUS estrangers en tot el curs de la campanya.
QUE
NO
CO MPRA RAN pr! que repre.senta desitjaria veure
tres costats: Anglaterra la Societat publicadc; sobre les bases. No es pot deAls
Roma hom creu que tal acord al contrari, després de dos mesosAns
COTO A EGIPTE
la supressió total deis vaixells de
de
de Nacions i Abissínia.
fer r es fins que l'organització per:ti- m~i no podrà ésser acceptat pel Ne- lluita
els italians no han conquistat
El Cairo, 11. - S'ha rebut una guerra de la classe A Cels quals geA Roma se sap p~rfectament que mnt de la S. qe. N. les hagi cstudm- gu ·
posicions altmnent favorables. l per nota del Govern italià comunicant neralment es consideren com a vaiEden 1 altres ministreR britàrurs c\P.s i hagi decidtt el que es pot fer
ocupar el territori que en l'actuaU- que en senyal de protesta per l'ac- xells ag::'el!SOrs>,
exerceixen for~a presió a fi que !.S rmb elles.»
1 que els e3tats poccPARIS SOIR>> DIU QUE tat ocupen han bagut de fer enor- titud d'Egipte sumant-se
als paisos guessin construir sense limitació vaideixl. el Negus en completa. llibe1 tat,
D.e~pré~ \>osa de ~ellcu que ~es p~oEL NEGUS NO ACCEPTA- me malbaratamen t de vides huma- snncionlsre.;, !tali'l 'rlelxarà
de fer
per considerar que essent l'agredit P.'>;lclons ael Com1t.è deis Ci~c ~RA LES PRO.POSlCIONS
xells de la classe B <com són els
nes 1 diner. Nombrosos destaca- compres de cotó egipcL
no pot de cap manera sortir castig•1t c.o.en at~ns canVls de terr1tor1S;
Paris, 11. - «Paris Soir» publica.
oontratorpedi ners 1 submartns7, eis
per l'organisme ginebr!
pPrò sense determ~ar especific~ aquesta nit un despatx del seu corquals són anomenats correntinent
S'espera de més a més que els re- ment la ~>eva extensió i recorda que responsal a Addis Abeba afirmant
esquadres defensives> Quant aquest
presemants a Ginebra de les petit~s aquelle~ estaven foname?tades en que el Negus
rebutJarà
proposipotències protestarien enèrgicame'1C trPs prmripls fonamentals . Canvi de clons de .!:'aris, sense n1lestan
extrem, l'almirall Nagano digué que
soladel fet que es fessin concessions a tPrritorls. ~b avantatges per a amb- ment exarmnar-les.
el Japó mal no podria recolzar la
I tàlia com a recompensa a la seva du_es _parts, aju~ de .~ S . .de N. a.
supressió dels submarins.
La noticia que precedeix fou acoagressló.
EttOp!a ¡;~r a. 1 ad~mlstració social ll1<1a en els centres informatms amb
Se sap per~ect11ment que els dele- i . e~onòm!Ca, 1 ~acUitats especials a grans reserves;
però després fou cregat:; de 1:- Pelita Entesa han l1,t Ilal!a en conne~ió ~m~ el ~escnvolu- guda unarumement
en saber-se la.
clarament que per ~ arribar a al pamc_nt :conòmlr d Ablssirua.
nota publicada avui per la Le
ó
resultat no era necessari fer tant
~~,pré;.; diu que avui marx~rà ,f?S.P d'Abiss1n1a a ParlS, en la qual e~a~~soroll amb les sancions.
a~Gu?ebn, on celebrarà canvis d un- clara que Etlopia. no pot admetre
3
Per altra banda el canvi d'actitud p.esslOns 1\mb e~s se~s companys de cap condició de pau que supoSi la.
l(gmDia (.üna•etes, núm • 1xam f ra• Ta 11 er) )
HA DIMITIT EL GOVERN,
experimentat en un important sec- la S. de N., 1 discutirà amb ells els concessió d 'un premi
per
a
l'agrestor de la premsa francesa que arl\ d_,vers~s aspec~ de la compJicada sor d'Ablss1nia.
PERO MASARYK NO HA
· R
Situació. AfegelX
ée
ACCEPTAT LA DIM'ISSIO
~ll"a o~a amb .r~cel, no ha del:xat cercar amb aquellsqueel tractaria
millor
carni
re:era d'Adlgrat a Makallé, la qual
d lmpress:onar It~a. on . es . cons1d~ P"" a prosseguir els dos objectius
P raga, 11. - La situació politica
ELS REPRESENTANTS DE
1 tmdrà un recorregut de 120 quUò- txeca és molt greu a causa dels der a qne aquesta ~ct1~ud s1gmf!ca que c,.:.c el covem ba tingut sempre daFRANÇA
1
ANGLATERR
A
metres.
en ~s que .tàl!a Iebutgés les pro- vant seu: establiment de la pau ¡
sigs
del President Masaryk de dimlLLhJRA.REN A .l\LUSSOL.I•
SE!\mLA QUE ELS ITApos.lc!O~ de pau. els francesos è3· r.tanteniment de l'autoritat de la Sotir del seu càrrec, per causa de la
Nl
COt\lUNICAC
IO.NS
R
ESLIANS
TENIEN
EL
PRQEL
MARISCAL
BADOGLIO seva avançada edat.
tanco d~sposats a. tanca~ immedia- cletat de Nacions.
1
PECTE A LES PROPOSI·
POSIT DE BOMBARDE·
ES PREOCUPA DELS PRO- ~ Ues que e:S desigs del Preslt ament 1 aixeta de. petroli.»
I Acabà demanant per a aquesta
ClONS DE PARIS
JAR ADDIS ABEBA
VEl
MENTS
dent foren coneguts, s'han efectuat
I tasca la confiança de la cambra 1
Roma 11
O!JCialme t
d
Addls Abeba, 11. - Aquest mati,
Asmara, 11. _ S'ha pogut sab~r negociacions per a designar un sucVAN A E NTAULAR-S
CONVERSES
• el· senyor
DIPLOMAT!E posn" de relleu les seves esperances clara. que
n
es
e'h
eb
t
inf
Mussolml ha re- s an r u
~ cessor d e1 senyor Masaryk,
ormes d e bona font• que
ordre del mariscal Badogllo
• q:•l' no t!.ndrà obstacles per a deter- but eis Ambaixadors
entre eis
de França 1 que atribueixen als italians el propò- e'ha per
prohibit que es portin a cap partits governamenta ls; però
QUFS
minar
els
la
~orma
particular
del
proA
gi
t
1
1
li
h
lli
t
sit
d'efectuar
un
Paris,
bombardeig
1:.
Hom
aeri
noves
anò..Ulcla
operaci·ons
que
··c-<imen'
al
front
en
sud
el
treball
menque
grups
ha
de
de
readreta
es
n
a
neren
erra,
e
a. recolqua s
an
ura
s 'entaularan converses diplomàtiques ~.,:;ar. "
t ra ddis Ab b
còpies de les sproposicions
1
de
Paris.
con
A
e
a..
tlnad
tro
no
s'hagi
convençut
1
1
l'alt
comanzar a candidatura de ministre de
S'ategelX
· que el ~en
basades. en les proposic!ons de Paris, u
dos quarts de sis de la ma
a d~ment que evó~teixen comunicacions 1'Exteriort
EL MARISCAL DE BONO agral
Dr. Benes..
" yor •~MUSSOlln1 lesA autoritats
~
als Alllba'--...
....., l"'- avançades ¡ les
sote. l'egida de la Societat de Naordenaren que es d o- ~<>tfec•es
0 rs e... es1orços
..
_ntre
ES OVACIONAT
Per úl lm, el Pnmer Hod.za, ha
clons
"""""'
1
que realitzaven els seus respectiUS nés el senyal d'alarma. rmme dia t a- ases "de prove\"ments.
~"
convocat avui un Consell de minisS 'afegeix que e!l les esmentades
Roma, 11. -;- El mariscal de Bono Governs per a la solució del conftic- ment s'originà un formidable a.ldaAquesta ordre es relaciona amb la tres i s'ha dit de presentar la dlnegociacions entendrà directament fou objecte duna formidable ovació te !talo-etiòpic
digué
que
estudia.r
ull
i
s'inicià
el
ràpid
èxode
1
dels
hattmença
que
eis etíops s'arrisques- missió del Govern, amb objecte de
· ·
in ò
.
en presentar-se ahir a. la tarda al i 1
posi 1
bltants d'Addls Abeba cap els refu- sin a Intentar aïllar
el Conudtè dels 0 e, rgan conècilia- Senat per primera
les forces !ta- formar-ne un de nou l'única tasca
vegada des del r aDees pro
cfons.
di
ls gis lnstallats a. le. mateixa ciutat 1 ll.•.r...es d'avantguarda
tor! e la S.__ de N., que,. compr n el retorn' d'Africa.
tallant totes les del qual sigui la d'efectuar les elecmanera
o
Closa
es i uAnque e
Amb
·
d
d
F
1
1
1
a
es muntanyes properes.
s enyor Mada.laga e s epresentants
c,>municsclons, amb la qual cosa clons presidencials·
1
El president Federzoni pronuncià
a1Xa ors e rança
gaterA les Vult del mati, vist que els s'haurien
hagut de retre.
dels Govems de Fraòlça. Polònia i unes paraules i féu referència. a l'es- ra varen
1 El President Masaryk no ha acexposar 1 verbalment els avions enemics no apareixien, ni era
ceptat la dimissió del Gabinet HodTur!}ula
,
, pontànla demostració de simpatia. punbts dla
e
vlólsta
de
es
duesó
nssenvalat el seu pas per les estaFmalm_e nt, es dec.!lra que els pa'í- feta al mariscal que va qualltlcar arn re e a. una soluci potències
za; però la decisió presidencial no
amistosa.
cions...,
de
ràdio
1
aliunyades
d'Addis
ELS ITALIANS DIUEN QUE ha aclarit en res la situació polls os sanc10nlstes n.v ~o:lran repren- com a expressió de la gratitud del l de la satisfacció de les demandes
EL NEGUS ES A ADDIS tica
dre les .seves relaclOns normals amb Senat italià vers de Bono pels seus italianes.
Abeba
començaren
a
retornar
a
la
ADEBA, PERO ELS ABIS·
EÍ Primer Hodza ha tornat
l tàlla f1ns que el Govern de Roma bons serveis en «guarda de l'honor
a
En els cercles governamenta ls pre· capital eis habitants d'Addis Abeba.
SINIS HO DESMENTEIXEN reunir-se en Consell amb els seus
1 el d'Addi~ Abeba hagin no acceptat 1 del prestigi de la bandera Italiana domina l'opinió que cal~an
diversos
LA
POBLAClO
CIVIL
EVAAddls
Abeba
les propcsJclo~s de, pau, que, natu- als camps d'Adua».
11 . _ Noticies de ministres; però a l'hora de comunidies per a poder estudiar de manef t ¡t~"
flrm
car no es coneixen les decisions
ralment, hau,nen d ésser acce_Ptades
El mariscal de Bono contestà l va. ra adequada les proposiCIOns 1 declCUA LA CIUTAT
hoan ret=a: AdJii Ïb~bi1 ru~~ acordades.
1
també per 1 orgarusme de Gmebr:l. dir que l'ovació no era dedicada a dir la seva solució,
a causa que el
Addis
ES
LES PROPOSICIONS OE ell, sino a les tropes que es troben text és molt extens i de gran enver- b~d~~ ~ Abeba, 11. - Per notl<:ies re- dei perill de nous bornbardeigs. En
Ad~t Abe~a, esf s~bia q:;;;_ eis cercles autoritzats d'Addis AbePAU REPRESENTEN EL a l'Africa Oriental les quals «han gadura
CMOANSAFIRRYMKA LE DESIO
tècnica.
e
a
ans
enta
en e ec uar
IJa neguen rotundament dita. af!rDE
SUPRE M ESFCRC FRAN· marxat alegrement' I treballen can-¡ En, els cercles polltics es dec~ra. '?<>mbardeig
ae~
a.
aquesta
capital mndó i declaren que pel contrari
Praga, 11. - Oficialment s'anunCO-BRITAN. ti
tant i rient•. i afegeix que ell, com que !atmosfera. és favorable a. lac- aurant el dia da.Vul.
Huile Selassie I continua al front cie. que el President de la RepúbliParis 11 _ De font oficiosa es de- els seus soldats, no han fet altra ceptació
de les proposiCions, pwx
Com
a
mesura
de
pre<;aucló,
a
prio:¡¡anitzant
personalment
la resiS- ca doctor Masaryk s'ha negat a acclara que ·«les duE'S proposicions del cosa que treballar, cantar 1 riure, que les concessions que s'ofereixen a.
meres thf.res delcimati d avu~l ~ó cc¡ tE-reia 1 l'atac a l'invasor.
ceptar la dimissió del Gabinet prep;u actuals reprezent~n el suprem es- igual que els soldats.
I~lla
són
més
grans
que
les
que
~nça
evacua
bó
d~
la
P?ts
a~
e
S'afegeix
que
el
Negus
ha fet nom- sentada aquesta. tarda a primera.
forç franco-britàni c puix que ta:1t
s esperava. que poguessin concedir. 1 v ' qhaue, en nom re e mo
ers, brosos viatges fins els llocs més bora.
·
·
EL COMITE DELS 18 ES
se n' . anat a les muntanyes propet
Paris com Londres hat_l arnbat ~~
TA CONVOCAT PER AVUÍ
DlUEN DE LONDRES QUE res amb nombroses vehicles i tota !~11 ~:r:Cd~~eÏ~~i~:ti~~~~ci/~~!: I
~L extrem ~e coccessiOllS 0 possiGinebra, 11. - Mentre es debat la
Sl ITALIA ACORDA DIS- mena de queviures 1 atuells.
questes.
,
i itats poliUqaes».
qUestió enutjosa de les proposicions
CUTlR
LES
PROPOSI·
La policia aquest mati ha anat
Les mecures que fins ara han vinL'A CORD ENCARA NO ES de pau elaborades a Paris per Sir
ClONS, CESSARAN LES donant l'avis de casa en casa, tant g,lL prenent els rasos Seyum ¡ Kas- I
COMPLET, ES DIU OFI Samuel Hoare 1 Pierre Laval, resulPRESSIONS
ECON0:\11- les dels europeus com les dels indi- sa. ban merescut grans elogis de
CIA!.MENT
ta interessant consignar que el CoQUES
genes, per tal que !uglssln del pe- l'emperador. La presència d'aquest
Paris. u. _ o ncialment es decla- mitè dels 18 segueix convocat fins a
Londres,
En relació a. les rill.
al front de combat desvetlla consr a que encara no s'ha arribat a un nova ordre, per a demà dia 12, 1 té proposicions11.de - Paris
EL GENERAL YING-l'U·
hom
creu a
S'ofereixen preus fantàstics per la tn·ttment l'entusiasme dels etlops.
XE.."'l'G HA ORDENAT LA
complet acord sobre el procediment inscrita en l'ordre del dia la qüestió Londres que la prt.meia intenció
consecució d'un vehicle a motor.
lNCAUTACIO DE LES REa seanir respecte els proJ·ectes r'e de l'eventual embargament del pe- senyor Laval fou la de dirigir-se del
di.. ~
CAPTACIONS
T -val 1
· Hoare.
DE
L"'S
troli destinat directament o ind"trec- rectament al senyor Mussolini solaVIOLENT EPIDEMIA DE
Pau elaborats per ......,
MALGRAT ELS ANUNCIS
""
.
DUANES
S'afegeix que el senyo:· Laval, que tament a ~talia.
COLERA
A
LA
SOMALlA
NO
HA
ESTAT
BOMBAR·
ment.
Sembla
que
han
estat
fetes
ulITALIANA
CEJADA ADDIS ABEBA
aquesta nit surt cap a Ginebra, coaLondres, ll. - La. c:Ituacio a l'exE:; posa de relleu que en el cas teriors suggestions en el sentit que
ferenriarà, al tren, amb el !'enyor que les proposicions franco-britànl - 1 tan aviat com el Govern Italià acortrem Orient es complica per moDireda.ua, 11. - Prenen vcrosinllllAddls Aoeba, 11. - Els anuncis, ments Segons un despatx del ccrrcs· accept a d es per Mussoli- dl discutir les proposicions,
E den, que ostentarà la representac!ó ques f ossm
tud
els
rumors
assegurant
que
a
In
fttcrtunadame
tota
idea.
nt
no
COilfl'nnats
.,,_
..
.del Govern britànic al s\ del Coautè ni com a base per a negociar la so- d'intensificació de la pressió econò"""" ponsal· de l'Agència Reuter el gen
regió de Mogadiscio <pr incipal port bre un Imminent atac aeri !tallà
ral Yin Yu X g Ud d 1 ' v1m et1uc1"ó pac ifl ca d e 1a guerra !talo-ab·!S- mica. contra. Itàlia, seria
d e1s 18.
de
la
Semal.
ia
italiana>,
s'ha
declnc~·tra
Addls Abeb<>.., foren dlve'""os,
abandonat
- - en
er e mo
d
òl
en
•,..
En el mateix tren sortirà cap Gi- sinia, la data _de reunió del Conntè 1 da. Tant la priemra intenció
....
autonomista
a la• provincia
de l'Ho1
de
Mr.
nebra. el prcsidert del Comitè dels dels 1~ quedaria ajornada fins a les Laval, com les suggestions ulteriors, n una VlO ent epidèmia e e era cocam q'.le tots coincidien en el trà- pel oriental, ha ordenat la iauneclla.que
està
causant
veritables est.ralls. · gic Pres&6l
ta incautació per al nou règim de tocinc, senyor Salvador de MadariagJ., dnrrenes de desembre 0 prlmers ~es segons sembla, no ban estat acceptaa~~r~~er~ir~~espo~~d~s a;;!~ ' De totes . maneres, l'efecte de dits tes les recaptacions
el qual aprofita1à el viatge per tal de gener del 1936, per tal de delXar des, espP.Claiment
de les duanes 1
pel
fet
que
es
conrr.ssatgers
procedents de les tribus au
•. uncis ha resulta~ beneficiós per- les gabelles.
de conferenciar amb Lava! 1 Eden.
un marge per al desenrotllo de les sidera que el moment en què la s de la Somalla.
merlodl·onal però ara q .è gràcies a ells s han realitzat lmLa impressió mc.' generalitzada als ne~ociaclons pacifiques.
ELS
ESTUDIANTS
}I."''NE1
•
•
rtz t
En el cas que la temptativa fran- de N· hagi d'a band
i b
.
Ce r"les par1·sencs ben informats '""'"·'
oo.ar a seva ac- poden confirmar-se per altres
conP1C »n s , man res d e d ef ensa pasb
"tà
d
illa
SOS
ió
f
ES
.
l'tlANIFESTEN
cló
pot
ésser
únicament
~uan
uP.
el
Itàcomitè
dt
-+-dels 18 aJ"ornarà les co- n n 1ca e conc e
q
1..,.....,
~ ""a con.ra els atacs aeris.
racasses,
CONTRA l.i'AUTONO'. UA
.
la data de l'entrada en vigor
de lie. • suspengui la seva acel militar,
• ,,
A les t.otze dei mati va renàixer la
B\'ves deliberacions a causa dels es- l"embargament sobre el petroli poShanghal, 11. - Augmenta
consque
segueix
portant
a
cap
amb
manS'
INTENSIFICA
LA CONS· tr-anquiHI~at i retornaren a la ciutat tantment la resistència contra. el
forços de conciliació que realitzeu dria ésser fixada. abans de finalitza r cament del Pacte de la S. de N. 1
TRUCCIO DE LA CARRE· el:> milers d.babitants que l'havien coneixement de l'autonomia de reconjuntamen t França 1 Anglaterra.
les
el mes actual
del Tractat Kellogg-Brland.
TERA ADIGRAT-MAKALLE atandonada per tal de refugiar-se a dues provincles del nord de Xiria:
El Govern britànic( aleshores, esFront d'Eritrea, 11 . _ Han estat les muntanyes veïnes, reobri les se- Chahar 1 Hopel Aquesta resistència
COM ACULL LES PR OTES· taria disposat a portar, conjunta- trumesos ràpidament
Makallé lm- vt:s portes el comerç 1 la tranqullH- és sobretot violenta entre eis estuT ES LA PREMSA ITALIA· I ment amb França, les bases propo- p'Jrtants contingents ad'obrers
cspe- tat fou l'acostumada.
diants, que multipliquen les seves
NA
FEMI són l •O pro<JI&I ctentlllc
sades a les parts interessades; però, e alitzats en 1a construcció de carEs calcula que en menys d'una marufestacions patriòtiques a tot el
Roma,
11.
La
Premsa
italiana
de
cap manera, s'ha compromès a. n.teres. Aquests obr~ augmentaran l'ora abandonaren
P.E8UfGI::U IMtrP.CIO NSI'
la
ciutat
unes pais 1 en les quals aconsegueixen
no es fa el més petit ress6 de les ter pressió per tal que fossin accep- tl nombre dels 7.000 que ja estan tre20 000 persones utilitzant tots els m it- l'assen timent 1 àdhuc el recolzament
lv.
ballant en la construcció de la car- jans de transport.
'>:;:
· - protestes que ha aixecat en un sec- tades.
de la població.

LA CONFERENCIA NAVAL
DE LONDRES
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La situació
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L'ordre públic a L'Havana
absolut.
êa
EL PRESIDENT ME
TA EXPLICA LA SEV~D~F.·
MISSIO
I•
L'Havalla, 1 ~· - El doctor M
dieta ha. explicat la seva ~·
de la Presidència de la RepúbUca' 6
ha dit:
I
«He constatat que exi3teix 0
ció al meu projecte de llei elec~
1 com que no vull ésser un obs
cle per a l'esdevenidor de Cuba ~
miteixo.»
' ·
El President Mendieta dimiti un
hores després d'haver-se desenr:
llat un succés desagradable ja que
uns desconeguts destruïren a treta
de m etralladora, l'estació de T. s. p
pel mictròfon de la qual havia ~
pronunciar un discurs el President
de la R epública. La policia culpa del
fpt els adversaris politics de Men.
dieta.
UN PRESIDENT DEL CO
SELL QUE RENUNCIA TO~
S~"GUIT DEL SEU NOMF.·
NA MENT
L'Havaua, 11. - El sots-secretari d'Estat, senyor Emili Bamet, ha
estat nomenat president del eonseu
amb caràcter interl, però tot seguit
ha. renunciat.

El Govern egipci
ha dimitit
El Caire, 11. - El Govern d'Eg:l~
te que presidia el senyor Nessim
Paixà ha pre&entat la d.lmlss16 al
rel. Fuad.
Hom sap que els partits majoritaris reclamen ara la formaCió d'un
Govern la. labor del qual consistirà
a negociar amb Anglaterra un conveni que reguli en forma estable es
relacions entre ambdós països.
LES CAUSES DE LA CRISI
El Caire, 11. - La crisi es cons!·
dera com a una conseqUència de 1&
coalició dels partits egipcis que quedà constituïda ahir sota la pres!·
dència. de l'ex-ministre d'Egipte a
Londres :aafaf Haffi Paixà.
La noticia. de la constitució d'a·
que3t front nacional per a demanar
al rei Fuad el restabliment de la
constitució del 1923, ha produït gran
satisfacció en l'opinió púl:llica.
L'ordre en tot el pais és absolu~
durant la crisi encara que s'han pres
moltes mesures de precauc1I, 1 pe,.
trulla per la ciutat la policia. en ca·
mions automòbils.

Com pro
pells de comh, tan en bo\ 11om
on p91l planxaesu per a peUet"
ria. Guineus 1 foulnes en gran
escala. La ràbrloa que més bé
paga a.:¡uester pells
Antor11 Rou!'?, verntallat, ~9.
Gràcia. Tetèfon 80848

L'elecció del President de la
Confederació Helvètica

HA ESTAT ELEGIT El PRESI·
DENT DEL CONSELL FEDERAL
SENYOR ALBERT MEYER
Bema, 11 (Urgent). - Ha estat
elegit President de la Confederació
Helvètica el doctor Albert Meyer.

•••

Bema, 11. - El Consell Nacional
1 dels Estats, reunit avui al maú,
ha elegit President federal per al
1936, l'actual President Meyer, al
cap del departament de Finances,
senyor Minger.
Al mateix temps, el Consell federal ha procedlt la renovacdó de l'esmentat Consell federal per e.l nou
periode de tres anys, el qual és el
segUcnt:
Departament Politlc: Motta, catòlic.
Correus i Ferrocarrils: Piley, Ulleral.
Departament rn1litar: Mlnger, par·
tit camperol.
Departament de Finances: Meyer.
liberal.
Interior : Etter, catòlic.
Economia Nacional: Obrecht.
Justícia. 1 Policia: HausmanD· 11·
beral.

situació a l'Extrem Orient
S'anuncia que 184 centres de prl·
mer ensenyament han signat un PlO"
viment en el sentit que el
me de tots els xinesos, la reSJs..-n .
a l'imperialisme estranger 1 la ::.
demna deis projectes d'autcno bJD
que tracta. d'imposar el J apó.
d'ésser mantinguts.
eJ
En el moment de referèncln per
comm.lna el Govern de Nankin ti-.;.
tal cque faci patent el seu pat~~di·
me i es negui, sota qualsevol ¡tat
ció, a renunciar a. la seva autor
al nord de Xina..

pat,rlo:

LES MILICIES XTh"t~
SON BATUDES PE~1)X,ti•
TROPES DEL l\W
KUO
1Ql1S
Nanldn, 1. - Segons infornlacandd'origen xinès, les t ropes del
de
xukuo han ocupat la ciutat f~n el
Kuyuan, després d'un comb9. ~
qual resultà mort el cap de le~eb"
eles xineses, comandanl,tz e dei'
Cheng i ferits greument
seus homes.
reD ~
Les tropes xineses es reura
denadament.

r.t,
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d'integrar el nou Govern per a.
ballviat 1ropressions preltmlnam I
d'arribar a. un acord per a
r.:ncà.Cia de la comesa del Govern.

ca::re

El Sr . Martínez de Velasco, acabada l'entrevista, ba dit:
- He vingut a donar compte al senyot' Gil Rebles dels meus treb\lls
1 hem canviat tmpr..)sslons. Ell ba
tingut la bondat ae rat111car-me la
confiança que em prestà ahir.
Després, adreçant-se al S r. Gil
Rebles, li ba dit:
-Es això el que hem parlat?
-Exacte - ba contestat el senyor
Gil Robles.
Tot seguit el Sr. M!!.rt1nez de Velasco ha abandot.at el ministeri de
la Guerra.

la ¡ornada política d avui
1

L'HOME DEL DECRET?

d<l la Cambra emès d juliol del 1934.
Aquesta data exclou fins la possi·
bilitat fisica de tota suspicàcia actual, i com que r ealment dit dictament era molt extens, vaig donar als
periodistes per n, orientació seva I
dels seus lectors un breu resum de
la doctrina constitucional fins ara
admesa i consagrada en la pràctica
en matè!'la de suspensió de sessions.
Això és tot, ¿quin dany n1 quina.
coacció per a ningú n1 per a res podria derivar-se de la referida indicació per aquest dictamen de la secretaria tècnica de la Cambra, acceptat pel pre~ident i sempre evidenciat •.ls medis adequats 1 amb
ea concurs de la majoria del Parlament? El senyor Martinez de Velasco tindria ocasió, per a esmenarlo o corregir-lo si tal fos el designi
del Govern que anava a formar-:>e.
Jo tampoc no podia creure-hi ni
sospitar-ho, ni abans ni ara, havent
~tat com en efecte vaig oir, de
llavis de: senyor Martínez de Velasco el seu propòsit de viure dintre 11e
le~:. Corts I amb el concurs que aquestes reclame:1 per a les urgents
nee1!Ssltats del pals.
Quant a la resta, sl la meva falta
consisteix a mantenir al front d'una

Cambra :epublicana els furs de les
Corts, rebo aquesta imputació amb
l'honor més elevat i més exqu!stt
que jo podia e.sperar en la meva actuació de president 1 en la. meva bistòria de parlamentari,

Premsa de la Presidència, facUltà
als perl< ilstes la llista de personalitats que estan citades per a demà
a.1 mati, 1 que sór els senyors Cambó, Portela Valladares, Amadeu
Hurtado, Ossorlo l Gallardo 1 Cirilo
del Rio. Aquesta.~ consultes començaran a. les onze del maU. També
ba facillt t la següent nota:
«No se sap sl hi haurà més con·
sultes, perquè no es segueix ni l'extensió ni l'ordre de les ja tramitades. Depenen les ampliades d'alguns
detalls o extrems que, en relació
amb el moment actual, convingui
aclarir, 1 quan les consultes evacuades no ofereixen dubte, s'eviten tràmits per a. guanyar rapidesa. 1 estalviar molèsties."

GIL ROBI.ES RATIFICA EL
MELQUIADES NO POSA
SEU CONSELL
ÇAP CONDICIO
Madrid, 11. - Fins a un quart d&
Madrid. l 1. - El senyor Martlnez
set va rJmandre a la Cambra prede velasco s'ha dirigit des de l'Hosidencial el ministre dimissionari de
tel Rltz al domicili del senyor Mella Guerra senyor GU Rebles. En
.tades Alvarez, amb el qual ha essortir 1 ésser voltat pels periodistes
~t conferenciant uns deu minu:.S.
digué:
aan sortit junts els senyors Velasco
-M'h& ratificat davant S. E. en
la meva. opinió de dies passats 1 res
Alvarez,
1 aquest ba dit als perio1
més.
distes:
GIL ROBLES VOL QUA•
-¿Vindrà alguna persona més a-Ja. sabeu les relacions intimes I
TRE CARTERES I UNA
questa tarda?, preguntà un periode caràcter politic i particular que
LLICENCIA
EL PRESIDENT RETORNA
dlsta.
m•unetxen al senyor Martínez de VeAL SEU DOMICILI PARTI·
-No ho sé, ara. m'he creuat amb
Els periodistes han pogut convertasco, i 11 be ofert la meva coHabo- sar amb el Sr. GU Rohles I 11 ban
CULAR A LES VUIT DEL
l'ex-ministre senyor de Pablo Blanco.
VESPRE
racló per al Gabinet en la forma demanat la e;eva. l.npresstó.
Aquest que havia arribat un quart
Madrid,
11. - A les VUit de la
d'hora
abans
manifestà
a.
l'entrada
que cregui convenient, sl ho consi-Jo crec -ha dit el Sr. Gil R()o
que venia cridat per S. E, el PreSl- nit ha. arribat al seu domiclll pardera oportú coHaborant en el Govern bles- que el Sr. Martlnez de Veòent de la República per tal d'am- ticular el President de la República..
en cas contrari, fora d'ell, però lasco formarà Govern, car en la for0
pliar consultes 1 en referir-se a. la
L'ACTUAL
PARLAMENT
oferint tota. class:!- de facilitats en ma que el porta sembla quo: vol
nota del senyor Alba, digué que úniNO POT CONTINUAR fonna Incondicional.
comptar amb tots els grups Jo precament sabia que era. explicativa i
HA DIT MARTINEZ BAR•
El senyor Martlnez de Velasco ha clsamel!t li he parlat de la possibilique la hi havien facilitada al ConRIO
Jntervingut en la conversa i ha dit: tat de tenir quatre carteres en el
grés.
Madrid, 11. - Aquesta nit hem
-Jo he agraït al senyor Mart1nez
tractat d'ampliar la consulta evavou Govern i 11 be demana\. dos
de Velasco aquesta prova d'afecte.
cuada pel senyor Samper que fou
mesos de llicència per a marxar a
molt concisa. El senyor Samper ens
-¿Aneu a. continuar les vostres .'es~ranger i m'ho ha concedit. Si ror_tel~ vanacsarea, el non. oe1 qual es ouJeote de l'at enol6 Mpeolal ot
digué que després d'allò dit a la
consultes?
dóna les mateixes facilitats a totes peraodastes l polltlcs. Amb Ossorlo, Hurtado I Del Rlo, Portela tornarà
sortida. del Palau no tenia motiu
-Ara me'n valg a casa.
les personalitats que visiti, lnaubtaavui a Palau per «ampliar consulta»
'
de
cap mena. per a. formar una n()o
Alguns periodistes s'han quedat 1
va Impressió sobre el possible reblement hauran de formar Govern.¡
<Express-Foto.>
han parlat amb el senyor Melqu1a- En
el cas que el formm, ens reunisultat de la tramitació de la crisi.
des Alvarez, el qual ba dit:
Despré interrogàrem el senyor
ríem a. les 6'30 de la tarda tots els
-No ne d'amagar-vos el que m'ha cape; ql1e estiguin representats en el
Madrid, 11. - Encara que oficial- a. f'alau el cap del partit d'Unió Ma.rtinez Barrio el qual digué que
dlt el senyor Mart1nez de Velasco, Govern i canviarlem t.repress10ns.
ment res s'ha dit de la conferència Republicana senyor Didac Martlnez a judici seu el Parlament no es pot
celebrada entre el President de la. Barrio. Els periodistes li digueren: mantenir. No és necessari afirmar
¡ és que totes les personalitats amb
les raons en què fonamento els meus
República i els senyors Alvarez 1
-Hi h, quelcom, senyor Dídac?
les quals ha parlat estan disposades
CAMBO S'OFEREIX IN·
A la Seoretaria de la Presidòncla posar en pràctica totes aquelles me- Maura.
punts de vista. Les primeres conparticularment podem afir-No res. Vinc cridat 1 aqu1 sóc.
a ajudar-to.
CONDICIONALMENT...
de la República han manifestat que sur"!S necessàries al restabliment de mar que en el curs de la conversació
sultes
efectuades 1 les dificultats
-A
les
vuit
menys
20
mlnus
a-- Doncs de les declaracions del seEl Sr. Martínez d~ velasco. des el Cap de l'Estat havia conferenciat les garanties que fixa la Constitu- s. E. conferi l'encàrrec de form10r bandoni el Palau el senyor Martínez sorgides en la tramitació de la ertnyor cambó -ha dit un periodista- rJel domiclll del Sr. Lerrou,. s'ha telefònicament amb el President del ció i reconstitució dels Ajuntaments Gabinet al senyor Maura, 1 U imposà Barrio I digué als periodistes:
s' contírmen aquesta Impressió. .ro
no veig clara. cap solució. El Presembla deduir-se altra cosa.
traslladat al'hotel Rltz per tal d'en- t-uusell, at qua¡ hav1a Cl~l:l.t pt!r a per tal de poder celebrar-se eleccions com a única condició que ho Inten-He ampliat la meva consulta 1 sident
es limità a escoltar 1 no crec
-Jo crec -ha contestat el senyor trevistar-se amb el Sr cambó
tés amb les actuals Corts.
dos quarts de quatre al seu d01mclll al més aviat pos::.ible.
m'he ratJflcat en els termes de la que demà
pugui quedar solucionada
L'ex-ministre conservador va res- que valg evacuar el primer dia
Alvarez- que el senyor Martínez ae
Men~re els perloo 1stes ~::s¡)eraven particular. Fl President de la Repula
qüestió.
pondre que s'atenia als termes de de la crlsl, i be significat al Presiv elasco m'ha parlat amb tota sin- el final de l'entJ evistn na arribat blica segurament procedlrà a amVOLEN ((TODO EL PODER la seva consulta. és a. dir, que con- dent que els esdeveniments posteS'A NI RA
DEFIN.ITIVA•
ceritat.
a. l'hotel Ritz el sr. Rahola. t els pliar les se-ves consultes per algun
PA RA EL JEFE,l
MENT A LA DISSOLUCIO
siderava de tot punt Indispensable riors a aquesta consulta. vénen a
Hom li ha donat a llegir les decla· periodtstes 11 han dit que era una altre element, a més de consultar
DE LES CORTS ACTUALS?
Madrid, 11. - Aquesta tarda ha la dissolució de les actuals Corts per confirmar allò que valg dir alli.
raciOns del senyor Cambó, 1 ba dit: comctdèncla la seva presència allà. els integrants del Bloc. Aquesta é3 corregut insistentment el rumor que creure que pel seu desgast no .P.<??Ia
Madrid, 11. - Al Congrés, durant
-Hi haurà encàrrec aVUi? se l1
-Bé; això la s'arranjarà després.
tota la tarda, es comentà molt el
-Per q<.~è- ha preguntat el se- la tramitació de la crisi.
p.eguntà.
en la reunió celebrada pel Comitè realitzar-se en elles cap obra utll.
CIRCULEN MOLTES NO· nyo1 Rahola.
-No ,. ., sé. Jo estic fora. de la fet que el senyor Martlnez de VeExecutiu de la Ceda s'havia acorlasco hagués declinat 1 el fet que
TICIES FALSES
S AMPER
•
MARTINEL roden".
-Perquè es a dalt amb el senyor
ABSOLUTA CON FUS IO dat no prestar coHaboració 1 assLSPresident de la República hagués
BARRIO SON CRIDATS A
Madrid, 11. ·- 1!;1 tir. Martínez de Cambó, l'encarregat' ae rormar G()o
Fou preguntat sobre la. seva. tm- el
Després d'haver declinat et senyor tència a aquell Govern del Bloc que
decidit ampliar les consultes, ertPALAU
pressió c. · sl hi hauria més consul- dant
Velasco des del domicili del Sr. Mel- vern
Martlnez de Velasco, per les raons no fos presidit pel senyor Gil ~
novament el senyor ChapapneMadrid, 11. - .\ les 6'20 sort! l'ex- tes, i digué:
quíades Alvarez s'ba adreçat a casa
-Jo no sabia que fos aqu1 el que ha exposat en les seves decla· bles.
ta 1 altres elements. Aquesta deministre
de
la
Governació,
senyor
-No
tinc
cap
tmpressló,
però
seseva. Després ha marxat al mims- senyor Martlnez de Velasco Jo aca- racions, que revesteixen extraordmaes considerava per molts com
De Pablo Blanco, el qual va dir als gons m'ha dit el senyor Sàncbez cisió
l'anunci que s. E. es decidia per
teri de la Guerra i ha passat a en- bo ae despatxar amb el sots-secreta- ¡ ria gravetat, .la confu3ió entorn al
ES PAR LA DE LA DIS· periodistes:
Guerra, jo sóc 'CUtl.m consultat per la
formació d'un Govern en el qual
trevt.,tar-se amb el Sr Gil Robles. ri de Marina i amb el cap de l'Estat moment politlc és absoluta. Com é.>
SOLUC IO DE CORTS
-No us prepareu perquè no us avui
estiguessin representats el major
Mentre ambdós prohoms polítics MaJor, 1 ara ven~a aqUl tal com ho sabut, el President de la República
diré res. Seré breu. M'he ratificat
,
A
les
cinc
d'aquesta
nombre
tarda
hem
de partits possibles per a
sacomerenciaven ha arnb:ll. al mmls- faig d ordinari.
ampliarà les seves consultes cridant but que una persona alle¡ada a una eu la consulta que vaig evacuar r.L ORDR E DE LES CON- ¡ dissoldre les actuals Corts. Els coh1r.
Crec
que
ja
no
vindrà
ningú.
teri de la. Guerra el de la Governa8 ULTES PER AVUI
-Es reunirà la Lliga aqul?
mentarls eren molts i molt apassi()en primer terme el senyor Chapa- alta personalitat politica que exercl,
-Ni el senyor Alexandre? hom 11
ció, Sr. De Pab!o Blanco, el qual
Madl·lcl, 11. - Després d'acabades nats.
-.No; és que, com vosaltres ja prieta, però s'ignora quina. serà la no fa molt, un elevat càrrec a Cata- preguntà:
ba estat conversant amb els per!()o sabeu, viuen aqu1 els sehyors Cambó resolució definitiva del Cap de l'Esles consultes el cap de Gabinet d&
En els diversos elements del Bloc
lunya., i que ocupà un ministeri im-No ho sé. Això dóna la. sensació
distes. AquPsts li preguntaren de- ' Ventosa i per això venim alguns ta.t.
que
per
ara
està
acabat.
portant
en
un
dels
darrers
governs
talls sobre els treballs que realit- am1cs a conversnr
J
Els cedi3tes esperen, i alx1 ho deia presidit pel senyor Lerroux, ha afirPoca estona després el cap del
zava la Policia respect;.) de l'atracaMitja hora ha durat l'entrevista clarament «El Debate» aquest mati,
Gabinet de Premsa d J la Presidènment com~~ a. la. plaça de la Villa, entre els Srs. Cambó 1 Martinez de que el Poder els serà lliurat, car mat que aquesta. personalitat seria cia, senyor Emili Herrero, s'entreVlsi ha dit el Sr. De Pablo Blanco que Velasco, 1 el cap del pa•tlt agrari ., consideren que essent e.1 pan1t mes encarregada de formar gabinet 1 que tè. amb els periodistes i els digué
la seva missió seria la de dissoldre
ann ven per bon ..:arru. J" 111.. he Cie
baixat de les hab!U..clons del li- nombrós de la Cambra, solament un les Corts actuals i convocar elec- que a les set de la tarda. es reprenparlar sobre aquest particular per ha
les consultes, acudiria en prider regionalista acompanyat del dl· Govern format a base d'ells pot te- cions en el termini que assenyala drien
mer lloc el sen:-or Samper. Probatal de no destorbar l'actuació de putat Sr. Nadal. El Sr. Martlnez nir l'autoritat
necessària per a por- la Constitució.
blement a un quart de vuit acudlrl.a
la Policia. Ja sabeu que circulen
1ex-presldt.nt del Consell, senyor
tota mena. de noticies I fantasies de Velasco ba douat la següent re- tar a terme la tasca que està pen·
MAUR A A PALAU Martínez Barrlo
dent a les Corts Entre dits elements
sobre !litres ordres de coses. Circu- ferèncta:
-El Sr. Cambó i jo hem canviat l'optl.miSme é' general.
(Crònica del nostre redactor a Madrid, ALAR D PRATS.)
A tres quarts de cinc ha. arribat
CHAP APRI ETA
I GNORA
len moltes noticies falses tal com impx:esslons
sobre el moment preal Palau Nacional el Sr. Miquel
EL CU RS QUE PRENDRAN Madrid, 12. 1'20 matinada. (Per quests moments tots els seus afanys,
\illa cosa. ocorreguda a Gijón dl- sent i, Incondicionalment, el senyor
ES CON FIRM A L'AMPLIA- Maura. D~sprés de salt..dar els peLES COSES
•endres proppassat. No en fell cas, Cambó em prt>sta el concurs de la
telèfon>. - Declinat l'encàrrec de ha vingut a llançar de manera vioCIO DE CONSULT ES
rlodiSt~. \in d'àquests :i ba dit;
Madrid, 11. _ Poc després de dos formar Govern pel senyor Martínez lenta el curs de la crisi cap a una
perquè no hi ba res.
minoria. en el cas que, com és d'es-Enhorabona, Sr. Miquel.
quarts t:... dues de la tarda arribà dt:: Velasco, ha entrat la tramitaCió dlsjuntlv . terminant: o Govern de
A un quart de quatre de Ja tarda
GIL RO BLES RATIFICA perar, arrtbéssrm a una coincidèn.El senyor Maura ha. contestat:
a la Presidència el senyor Chapa- dl' la cr1s1 en una zona d'interès la Ceda. amb Gi! Rebles al cap, o
LA CONFI ANÇA
cia I tracéssim el programa a rea- ba arribat a. casa del Pres1dent de
dissolució de Corts.
-Res d'enhorabona. Vinc a. am- ~ prieta el qual mom~n~ després •a evident I d'aguda expectació.
la República el cap del Govern diLa conferència entre els senyors litzar.
La tercera jornada ha estat pròpliar la consulta 1 res més.
l'ebre un grup de penodistes. Aquests
Martínez de Velasco i Gil Robles ha.
S'ha desvirtua•. la preconcebuda
Tot seguit el Sr. Martinez de Ve- missionari, senyor Chapaprleta.
l' donaren compte de la marxa que dig!'. en Incidències i aspectes que
durat 25 minuts.
Alba frustrada. gairebé per
A les quatre menys vint ha sortit
lasco ha abandonat l'hutel Rltz.
o.
MELQ UIAD ES HA DIT . havien portat les gestions del senyor són objecte de comentaris vivíssims solució
cotup¡et. .I!.H ple 1mper1 ae l'absut·d
el senyor Chapaprieta i ha dit als
EL MAT EIX
1 Mar.t~ez d~ Velasco! i el president i apassionats. Per què s'anuncien ales podria assajar. En general
peri.xiistes ~ue l'esperaven:
A les 4'50 ha sortit de la Cambra. dJmlSSionan. els manifestà que haVla guus carruns de SOlUCió al conttic ~e sols
.
tingut notiCla. que el cap agrari ha- ¡x.litic plantejat diferents dels que es dóna per rebutjada. La Ceda Ja.
-No tinc res a dir-vos. El Pres!· Presidencial
concreta
enèrgicament la disjuntiva
el
senyor Melqu1ades via. declinat davant s. E. Jo -afe- s esperava? Tal vegada aquesta predent de la República m'ha donat Aivarez, el qual ba
dit als perlodls·¡ gi~ aniré a veure el cap de l'Estat gunta que recollim de molts llavis apuntada amb tot i saber el risc en
compte de la d~oclinació del senyor tes:
a un quart de quatre, perquè em no passa d'ésser una suspicàcia des- que mcorre. Sols s'anndran a una
Martlnez de ve:asco i del propòsit
-No res, senyors; una ampliació doni compte, com és protocol, del vetllada :unb poderosa activitat da- transacció ~;! veu que la dectoió rl.e
d'ampliar les e >nsultes, l seguirà in· de la meva consulta, amb motiu del curs que han seguit totes les ges- vant la. topada dels fets que s'ban dissoldre les Corts de l'antlrepúL.J.ca ve de verit at 1 que no es una
produït.
formant-me, com és protocolarl, del nou aspecte que ba pres la. crist La tions relacionades amb la crist
intimldació a les seves acti·
Tam!-a podria. tradutr~e com la simple
Els periodistes li preguntaren b1
Madrid, 11. - El senyor Martlnez estranya, puix que jo vaig parlar tramit de les consultes. Jo he arn· meva opmió, aquesta vegada, ha estuds
d'e; '!!ència.
per l'estil de les anteriors com tenia. alg.ma Impressió referent al impressió del desig del moment que
de Velasco, des del mlnlsteri de la amb el senyor Alba del propòsit de pllat la meva, però no puc dir res tat
En els medis politics, la primera
ja us he dit.
'
desenrotllament de la ~risi 1 sobre s'arribi d'una vegada a la fi d'una
- !!..:> que cre.t m-nu w ~ un perluGuerra s'ha adreçat a. casa seva 1 presentar-se immediatament el nou
-1 quin nou aspecte ha pres la. l la person:l que rebria 1 encàrrec òe etapa d'infecunditat, pertorbació !. part del dilema entorn del qual gira
d.ista--<iue
serieu
l'encarregat
d'indes d'all1 a.l Palau Nacional, on ha Govern al Parlament, t sols metcrisi? -11 ha preguntat un eri()o formar Govern 1 el senyor Chapa- guerra civil, que s'ofereix al record Ja la crisi, no ,s considera. amb posarribat a la una menys deu de la. dentalment 1 com a cosa accessòria, tentar la formació del nou Govern.
preeminent de l'opinió pública de sibilitats d'èxit, però n :> vol dir que
.
P
prieta tontestà:
-Repeteixo
que
jo
no
puc
dir
re3.
dista.
-No ~!nc cap Impressió perquè tot el pals.
tarda.
de la Interpretació d'aquest an1cle.
no sigui possible. Abans de dissolDos
minuts
després
ha
sortit
el
-Cap;
és
a.
dir,
l'aspecte
que
ja.
no
he
parl11.t
amb
ningú.
He
estat
La nota més destacada de la tar- dre s 'apeRarà a tots t.: , mitjans. AlVint minuts ha durat l'entrevista Aquest judic' , emès per un diputat
President
de
la
República
1
ha
anat
tenia
després
de
la
rent:mcia
a
fortot
el
mati
al
Ministeri
d'Hisenda
da d'avú ha estat la comprovació
del senyor Martínez de Velasco amb qualsevol, no tindria per a. mi transmar Govern per part del Sr. Mar- ordenant els meus papers i ja no en els medis politics d'alarma en guns optlmlstes esperen que avui
el Cap de l'Estat. En sortir, el se- cendèncla, car és una. qüestió opi- a fer un passeig abans de començar tlnez
de
Velasco.
Això
és
tot.
he
deixat
tot
lles~
per
tal
de
poder
els element& republicans i alarma r 1ateix q ued.i resol ta la crisi mitnyor Martmez de Velasco ha dit que nable. Formulada per l'alta repre- les consultes.
lliurar la cartera al que em succeel- dissimulada per una aparença de jançant la. formació d'un Govern
havia declinat l'encàrrec de formar sentació que exerceix la Presidència
MAURA DIU QU E AVUI xt Igual he fet en els breus m()o tranqu1Hitat, en els sectors de la. mé3 o menys republicà que en el
LA DESCOMPOSICIO DEL
Govern, I ha afegit:
de la Cambra., jo entenc que constiHI
HAURA
ENCARR EC ments que b& romàs a la Presidèn- Ceda, Lliga 1 altres components del seu dia pugui co.tvocar 1 presidir les
BLOC
[S EVID ENT
-Ja sabeu que jo ahir em valg tuel.x per a ml una. coacció abSoluta
Madrid, 11. - A les 5'30 de la. tar- cia, Ara me'n vaig a casa per tal que fou Bloc governamental. En eleccions. Sonen noms: Maura., PorPer
llur
part,
els
elttJlents
d'esambdós fronts, si bé per diferents tela, Chapaprieta, Cirila del Rlo, 1
Prendre el tennini d'unes bores per i Incompatible p,mb la dignitat del
da ha abandonat el Palau Nacional després de dltlar visitar immediata- motivacions,
la preocupació ha pua reflexionar sobre la decisió que càrrec que havla. d'exercir, al qual querra amb els quals han parlat els el cap republlcà conservador senyor ment S. E.
j~t de to. El cas no és per a menys. fins de Pablo Blanco. Res no hem
hagués d'adoptar, com a conseqüèn- jo no tinc incUnació, com no n'ne periodistes en el ;>assailis del Con- Maura, el qual, en veure els peri()o
de
LES CONSULTES SON SUS• E, senyor Martínez d& Velasco ba d'oposar a aquest optimisme
~a de l'honrós encàrrec donat pel Ungut a cap, car prefereixo no exer- grés manifestaven llur creença que distes, ha dit:
PES ES DURANT MITJA HO• rebut les més gentils promeses d'a- determinats elements, excepte la
s'anirà
a.
la.
dlsso:ució
de
les
Corts,
~resldent de la República per tal cir-lo a exercir-lo mediatitzat.
-Poc llàpis, senyors. Sols he amRA
jut i de tota mena de facilitats per consideraa!ó qu~ en múltiples ocaper entendre que ço ocorregut avui,
que formés Govern.
He d'assenyalar que m'hauria es- 1 que ha motivat l'actitud del se- pliat la meva consulta 1 us puc
Madrid, 11. Després de la. Part dels bloqulstes. No s'abasta sions en què s'apodera de certes
TOT ANAVA TAN BE... tat fàcil constituir un Govern i que nyor Martinez de Velasco. posa de dir que aquestes seguiran l que crec consulta del ministre dimisstona- quina recccló podia produir en el ments, la realitat l'ba defraudada.
que demà lli haurà Govern. Hem rl de la Governació foren suspe- senyor Gil Rebles la papereta que d 'una r.1anera comp.eta. Be es ven·
M'he preocupat, en la tarda d anll' s: no ho be fet ba estat per les relleu una vegada
mé:, la descom- canviat Impressions sobre determi- ses durant mitja bora les visites
111 es considerava oportú que en un tat que les pre~ents circumstàncies
I en el mati d'avui, de fer les ges- raons exposades.
posició a què ba arribat el Bloc.
nou Govern abandones la cartera de
tlon.s que considerava indispensab:es,
El Pre3ldent de la República 'la. t ·uns1deren que sigUI qui s1gu1 el nats extrems, 1 com que continua- cap de l'Estat.
Guerra per a intervenir en altres són molt diferents. Però amb tot 1
considerar les circumstàncies s'hauI he de proclamar que se m'ban d()o soHieàtat de mi una ampliació de cr1dat a formar Govern, a base del ran les consultes, suposo que flns
SAMP ER CREU QU E FINS comesos de la Governació d& l'Esnat tota mena de facilitats per a consultes 1 jo 11 he dit que el partit Bloc, haurà de topar amb tals di- demà al mati no hi haurà encàrrec.
tat. El senyor Martínez de Velasco rà de conCedir a. la possibilitat d'aAVUI
NO
HI
HAUR
A
NOU
tcnstitutr-lo, sense excepcions de agrari coll.aborarà amb qualsevol G()o ficultats, nascudes precisament d ·a- La meva rmpress16 és que demà a
ENCARR EC PER A LA va creure prudent callar-s'bo. Se li questa sortida un prudent crèdit. en.
cap mena; però s'ba produït una v~rn que no sigUl Incompatible amb questa descomposició, que farà tm- la. nit tot quedarà resolt.
FORMACIO DE L GOV ERN impo~a1 en condicions que ell accep- cara. que en l'ambient, a mesura que
-Tornareu
per
aqu1?
ta; tot marxava com la seda. 1!<1
circumstància de la. qual he tingut els principis del seu programa. i cie possible que es pugui portar a. terMadrid, ll. - A les set de la tar- senyor
-No ho sé. Per avui no. Ara, sl
Cambó sorti amb el conte, a passen les hores, guanyen força els
~netxement en les pnmercs hores la seva conducta polltlca.
dP.
arribà
a
Palaa
l'ex-president
del
me una tasca pràctica amb aques- em cnden ...
aquestes altures, de la necessitat auguris de dissolució.
daquest mati, que m'ha fet comConsell
de
ministres
senyor
Ricard
tes Corts. Plantejat ni.<J el proble-Qui vindrà ara?
Nova. desfilada de personatges I
Prendre que amb dignitat, que és
Samper. A preguntes dels Informa- d un Govern seriós 1 eficaç, amb un
CRIDEN
CUAPA.PRlETA ma d'esterilitat de la labor d'aques-El senyor Gil Rebles. I res més, dors digué que anava a ampliar la programa Igualment eficaç: qües- ampliació de consultes. Tot això
Per a m1 la pnmera cosa, no puc
-¿Hi haurà ampl1ac10 de consul- tes Corts, cons1aeren que tOL auò senyors. jo ara. m'en vaig al cmema. consulta que evacuà en el mati d'a. tions econòtniques, lleis que ajudes- hem vist en la tarda d'avui La moexercir l'encàrrec que se m'.ba enC()o tes? -li ba dit un Informador
sin a ai:<ecar l'economia nacional. dalitat posada. en pràctica ha sorque sigui endarrerir la dissolució
hir.
llllaanat, 1 aquesta circumstància és
sorgiren les dificultats. El seGIL ROBLES A PALAU
-Això jo no bo sé, car correspon d'aquestes, és fer perdre un temps
Vint minuts durà la conferència Aqu1
près, com tot 1'1nsòlid. Les deolstons
següent:
A les 5'35 ha arribat al Palau Na- del senyo. Samper amb el cap de nyor Cambó no obrava per actitud que es van a adoptar, tant si es
al Cap de l'~tat. L'únic que puc molt bo, el qual podia ésser emprat
personal, Era. l'encarregat de situar
Sembla. 4Ue ahir, per ràdio, es re- dir-vos és que be Jentit cridar el se- en la tasca urgent d'arribar a la · cional l'ex-ministre de la Guerra l'Estat. En sortir digué:
pedra en el camt d'optimismes del dóna. el poder a. la Ceda com si es
COlliren unes manifestacions que es nyor Chapapriet:l.
-M'he limitat en la meva entre- la
pacificació dels esperits 1, ensems, dimLSStonari senyor OU Rebles.
cap agrari. Hi havia el propòsit en- , .l a. la dissolució de les Corts. semferen pubtlques, iormulades pel sevista a examinar la situació produï- tre
Rebles, Alba i Cambó l altres, bla que exigeixen molts 1 assenyats
~ror Alba, que jo desconetxia, d'un
da per la declinació del senyor Mar- que Gil
de Martínez de Ve- conselis i tonde.> medltacions.
ELS SOCIALISTES PRO·
tlnez de Velasco, de l'encàrrec de lascolesnogestions
cuctamen emès per la Secretaria tècprosperessin. L'home d'AT ESTEN PERQU E LA C E r~· ·
En el mati d'avui seguiran desfl.
formar
Govern
1
m'be
litnitat
a
re~· en el sentit que les seSSions de
randa. del Duero, tanmateix en la
SURA ELS MUTILA LA
produir les manifestacions que valg nota en qt } tracta. d'explicar les lant pel Palau nacional Cambó, Por'-'~rts, en aque3t últim periode, a peNOTA
tenir l'honor de fer ahir al mati.
raons de la ~eva declinació de l'en- tela Valladares, Ossorio 1 Gallardo,
Sit d'haver transcorregut els dos
- ¿Creieu que b1 haurà encàrrec càrrec conferit, per a res no aHudeix Amadeu Hurtado I Ci.ril del Rio i
Des de les onze del matl fins a les
Ma.Qrtd, 11. - El senyor Alba ll.l paraules, fetes a. la sortida del Pa- aquesta nit?
~ assenyalats en l'article 58 de
a les d.lhcultats que 11 11an S<Jl glt tal vegada algun altre. Després ... Desa Constitució, no poden suspendre's dues de la tarda ha estat reunida al facilitat la següent nota relacionada lau, 1 no abans.
-No bo sé. Més bé crec que serà al pas cx~epte una determinada. Es- prés, atxi que es conegui la persona
demà.
~r acord del Govern, sinó de les Congrés la minoria socíallsta. El se- amb les manifestacions fetes pel
comet contra el senyor Alba, prenent soore la. qual ba reca1gut J'eucal'tec
Afi.rmo categòricament que jo abnyor Jiménez de Asúa, amb una. senyor Martfnez de Velasco en de1't3.
peu en les seves manifestacions te- de formar Govern. segurament s'a·
solutament
res
vaig
dir
a
cap
redacMARTINEZ BARRIO RA• latlves a l'obligació constitucional clarirà la Incògnita d'una manera.
. PERO SORG EIX
UNA carta, envià al senyor Cbapapneta clinar l'encàrrec de formar Govern: tol de la Ràdio. Valg parlar com de
TIFICA ELS TERM ES DE del Govern que e:s formés, de pre- clara. Veurem sl anem vers la Re-Lamento sincerament que el costum amb els mateixos periodistes
la següent nota, que ha estat faciliTRAV ETA
n:eu digne atnic el senyor Martínez que em visiten cada dia a la. PreLA CONSULTAANTERIOR Eentar-se a les Corts per a recabar pública o vers la consolidació del
La mam!estació resulta tant més tada a!s periodistes:
la ceda i les actuals Corts re·
Madrid, 11. - A les 7'25 ha acudit 1¡,. confiança del Parlament. Però que
«La. rrunona socialista. protesta de de Velasco atribueixi a unes ma- sidència, i amb els quals, just ~s
Mentre arriba. el migdia
meves, no res menys que pmclamar-ho, no he tingut ni una
1uxò que s'addueix com a causa de presenten.
la manera. mès enòrglca que la cen- hnifestacions
d'avui,
dijous, s'agiten en la nit molresponsabilitat
del
seu
dessentila.
decisió
del
senyor
Martlnez
de
sola
indiscreció
n1 la més petita
sura hagl suprimit, de la nota adre- ment. Pen.."' que fetes tals manifes!ntlmtdaclons i anuncis de caVelnsco é.l Wl accident extern. Clar tes
I CONFECCIONS
çada al senyor Sànchez Guerra en tacions després de les de la nit d'a- n:alvolenç¿ que lamentar en els dos
tàstrofes, rumors... a la circulació
que
ell
esperava
salvar
fins
a.
febrer
anys
que
porto
en
aquesta
alta.
reSENYORA
quals sembla que ha obeït la.
la qual es consignen les raons de la. hir l de les consultes efectuades n- presentació. Se'm comunicà durant
e, pals de l'estrall del funcionament dels
presència del ministre de la GoverDarreres novetats en r
nostra. decisió, aquest paràgraf que hú 1 el mati d'aVUi per a formar la tarda, més especialment després
BATES
PIR ENEUS
GRAN
de ¡es Corts, però les manifestacions nació al Palau nacional. Per una vediu auú: «Declina la InvitaCió que el seu Govern, redueL'<in en molt en dt> la visita del senyor Martlnez de
CANUSERIA,CORBATER~
del senyor Alba. li !eren l'efecte d'un gada no s'atribueix la intenció de
ABR IC totes talles Ptes. 22'50
GENERES DE PUNT, IMse U ha fet per tal d'eVitar a s. E. l'ànim de les gents serenes l'eficà- Velasco, que es comentava als pas, tevtll~ IU. En la nostra croruca d 'a- maquinacions subversives a les escia
raclonable
imputable
per
les
sadissos la possibilitat d'una. llarga
PERMEABLES, BATES I
' hir all.udiem a aquesta qüestió 1 l'as- querres republicanes 1 a les sofertes
l'escrúpol de rebre els representants
suspensió de sessions. Vaig creure
6enyalàvem com a tema de discuss1ó. i honrades masses del proletariat.
BATINS
d'elements polittcs que el Cap de
¿Té raó l'opinió tècnica del Parla- però en tots aquests moments lnt!que
havia
de
sortir
al
pas
de
la
mal'Estat considera fora. del régtnu
Preus limitadíssims
butgem que la censura muUU l'ex- lleia I dels alarmistes, negant tal posment? No la té? El senyor Alba, tnidatorls és evident que del dit al
Es absolutament intolerable que posició de les nostres decisions.
~11, 30; plaça de la Replisibilltat i vaig afirmar que jo '-'O
com és ~:aturat, dóna la raó als tèc- fet hi va una considerable distància.
la censura mutili documents pollblloa, ¡ , I Rambla de les
nics juridics al seu servei. I aquest La crisi ha entrat en un penwe
La minoria socialista. ha acordat vela en l'ànim del senyor Martinez
<Tocant Plaça.
tics, en els quals no es contenen pa.. protestar davant el President del de Velasco n1 en el de ningú aquest
criteri ¡::reclamat d'acord sens dub- realment Interessant i que just•"" '·
Flors, 6 r•r BARCELONA
Urqulna.ona>
te amb Gil Rebles i altres perso- qualsevulla. que sigui la solurió
ra.ules ni excitacions delictives 1 que Consell de ministres de semblant ar- propòsit. Tenia sobre la Mesa precisament, per haver-lo tramès, el
natges. que a l'afany de mantemr que es doni, !"expectació 1 la p.¡.,.,lo
expressen l'opinió d'un partit. Re- bitra.rieta.t.J
dictamen d~ la Secretaria tècntca
les netu:-·· Corts consagren en a- que l'acomp::myu.

ISem bIa

que s'ofer1• a Maura l'encàrrec
de formar Govern però insistí en la
diSSOlUCiÓ de Corts

S'amplien les consultes

I
I

Gil ROBLES? MAURA? PORTELA?•••

I

Martínez de Velasco tenia tota mena de
facilitats, però Alba féu unes declaracions
que són un obstacle, i declina

I

I

nces,
fedal'esnou
és el
catb-

r, par·

nt

Alba no vol la culpa del fracàs
de Martínez de Velasco
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L'EXTREMADA IMPORTANCIA DE L'AMPLIACIO DE CONSULTES DE S. E.

Rio
la nut1c1a que es podr ia annr a la elerc10nes para el piazo rr.Aximo de
d lSSOIUCló produf efectes diíerents. ,60 dlas.
En el caso de seg-..mda disolucló.l,
J..a ..trela re~1onal ~utònoma palesava e11ergla 1 declSIÓ davant el mo- el primer acto de las nuevas Corment actual, 1 els seus elements po- tes serà exammar l' resolver sobre
saven de ..nanltest Wla gran segure-- la necesidad del decretto de disoi·l·
tat en l'es1e~emdoc. O e! senyor Gil c1ó11 dP. Jas antenore:;. El voto desRabies o 11. dissolu.!ió, deien. Aquesta 1avorable de Ja mayorfa absoluta de
declSIÓ se:'lbla que lla estat mantm- las Cortt:s llevarà aneja la destitugudn pel senyor Gil Robles en a ción de la& Cortes.»
nova c·>usult~ daval1t de S. E.
A mesura que 1\vançava la tarda
UNES I~IPORTANTS DE·
s 'accentuava t:l rum•1r d'una pos.;iSR.
DEL
CLARAC IONS
ble dissolució. La crida del senyul'
ALBA
Alcalà Zamora, per tal d'empliar la
Madr1d, 11. - A darrera hora de
seva consulta, al senyor Melquíades
Ah·nre-¿ ha sorprês tms 1 toL et m.\- la tarda, el senyor Alba va r ebre els
1 es reten a la nota faciperiodistes
teix interessat, 1 aquest ha dit que h
litada per ell i d.lgué que la. ratificr:..:i prenia un nou aspecte.
Alguns diputats munàrquics ..:o- cava. Vull fer constar a mes que
meuta\'en el rumor que hav1a circu- en l'entrevista que celebrà amb mi
lat nl Congrés, segons el qual, si .I el senyor Mar tlnez de Velasco, desPoder era lliurat al senyor Gil a., pres d'haver rebut l'encàrrec de forbles, els diputats de l'esquerra re. mar Govern, li valg fer present, per
considerar-ho un deure de lleialtat,
ntmciarie 1 racta.
- Desprps de la notli d 'ahir delS que m'havia arnbat el document de
socialistlls, això seria Ja consagració la Secretaria tècnica de la Cambra
1 en el qual s'assenta la doctrina,
definitiva del seuyor Gil Robles.
El rumor ...10 ha pog1 t esser cou- que vostès ja coneixen, sobre les sesfirmat, punc que els Jiputats de l'es- sions de Corts. El senyor Martinez
querra, preguntats sobre el particu- de Velasco m'ho va agrair i me'n delar, no han volgu~ fer cap manife,;- manà una còpia que li valg portar.
Vull fer constar que tot el que es
taci6
digui al voltant d'aiXò per finalitats
LES PRETENSIO NS DE LA pout¡ques, queda esvait. Ja el senyor
Guerra del Rio, en una de les entreL. E. D. A
Preguntat un diputat dè la c. li:. vistes que havia celebrat ~b mi,
D. A. sobre les condicions mfnim,o;s e~ repeU q~e el document JUrldlc
pr~c1sament
que 1mposana el senyor Gil Robles s hav1a fet 1 any 34,
p er a acceplar el P'lder, ba dit que quan eren al Poder gairebé tots as
com a m.nun quatre carteres i la ,·e-¡ radlcals.
forma cunstltucíonal com a meta. Jo . També digué el senyor Alba. q:Je
no crec que es pt.gu. pr escindir de li estranyava molt la nota fac1lltada
la. coHaboraCió per8onaJ 1els radicals, ~I senyor Martmez de Velasco. E!l
1 entrevista que va1g celebrar al;lll'
ja que ru Bloc ha de subsistir.
Aleshores un p~ri'Xilsta 11 ha u it amb el senyor Martlnez de Velasco,
que erl'n inslstent.b els rumors d'es- després de donar-~e compte de les
CISSiO en ta minori!'. del senyor Ler- entrev1stes 1 de la 1mpressió que tema, em va ind1car que aquesta tarda
roux, I h a contestat.
- Per ara no ht ha res d'això. .es a les sts havia de celebrar una concert que hi ha algun descontent'.!.· feréncia amb el senyor Cambó i alment entre els elements radicals, pe- tres caps del grup, per tal d'ultl.m.:u'
r è Ja major ia està d'acord amb ei detalls sobre la formació del Govern.
fet que cas d'aconseguir-se un Jo- Consti, doncs, acabà d.lent el senyor
ven1 del Bloc convindria prestar-li Alba, que sóc completament aliè a
ajut. puix que en acruestes circum¡¡.. aquPsta qüestió I el que he fet ba
t ànciPs, qualsevol altra solució per- estat procedir amb la més gran correcció.
j udicaria tothom.
O GIL RUBLE:> O LA Ol,·
SOLUCIO - DIU «VAl>
Madr id, 11. - «Ya:> en la seva edl-

~L QUE ES P R OPOSAVA
EL SENYOR 1\I ARTINEZ
DE VELASCO

•

I

Hurtado han estat cridats per avui

dels motius que l'aconsellaren a declinar.

COMENCEN LES NEVADESGOVERN GENERALUltima Hora

Madrid, 11. - «Heraldo de Madrid, referint-se als motius de declinació del senyor Martínez de VelliSCo, diu que no creu que l'única
dificultat hagi estat la. indicada pel
cap agrari, o sigui la nota del senyor Alba. Sembla que, com a condició expressa, se l'ind.lcà, en donar-li
l'encàrrec, la necessitat d'un s¡gnlficat canvi de carteres, 1 això nl tan
sols s'atrevi a lnsmuar-ho prop de
l'interessat. En el cas bastant probable que aquesta condició eXisteixi,
i com és d'esperar es manté, Ja. solució es fa més transparent. Perquè,
com es va a lliurar el Poder al qui
n o es considera convenient per a
continuar en una cartera? Plantejat
aixl el problema, sembla clar.
També diu el periòdic que és possible que es vagi a un Govern p~i
dit per una personalitat que no pertany al bloc i que és cap de partit,
és a dir, independent, i en aquPst
Gabinet podrien te::úr representació
tots els partits afectes al >ègim que
així ho desitgin.

Avila, 11.-Ha desce.rregat damunt
la capital 1 pobles de la provincia
Wla gran n evada. En alguns llocs la
neu féu Wl gruix de vint centimet res. El fr ed és intensfsslm 1 com que
la neu ha quedat gelada, són diverses les persones que ban sofert contu
sions a. conseqüència de calgudes.
Noticies de diversos pobles assenyalen que també la nevada ha estat molt intensa 1 que a Navarredonda. la neu h a format Wl gruix
d'un metre. E..l aquest poble els llops
han arribat fins prop de les primeres cases, 1 s'han organitzat batudes
entr e els veïns.
L'alcalde de Peguerinos h a au toritzat el veïnat per tal que organitz.l
batudes ja que els llops cau3en veritables destroces en el bestiar.

HA ESTAT LA NOTA DE
SANTIAGO ALBA QU E DECID! l\IARTINEZ DE VE·
LASCO A D ECLINAR?

A AVILA que féu després bOrrà tot senyal de

la n eu.
Durant tot el dia d'avui ba fet
molt de fred.
A mesura que avança la nit la
nit la temperatura. segueix baixant,
i sembla que amenaça Wla nevada
de les de veritat.
A TEROL

T erol, 11. - Neva copiosament, 1
el tred és intensíssim. Les valls d'Albarracin i de Camarena estan totalment cobertes per la neu, que és de
molta espessor .
A CUENCA

Cuenca, 11. - El temporal de fred
va en augment, 1 oontlnua nevant
damWlt la població 1 de les muntanyes.
A

lA DIPUTACIO PERMANENT
NO ES POT REUNIR PER
MANCA DE DIPUTATS Una protesta dels periòdics
I ha estat convocada novament per a avui
Madrid, 11. - Per a les cinc d'aquesta tarda estava convocada la
Diputació P<.rmanent de les Corts.
Després d'aquesta hora començaren
arribar els diputats al Congrés en
nombre escM, que feia preveure que
no es reWlirien els suficients diputats perquè la reunió fos v~lida.. A
tres quarts de sis, davant l'evidència de la. manca de nombre es suspengué la sessió. Dem~ tomarà a reWlir-se la riputacdó a la mateixa
hora 1 en aquesta nova reunió podrà
adoptar els acords qualsevol que sigui el nombre d'assistents.
A la reunió d'avui haurien assistit el senyor Alba com a president 1
pels radicals els senyors Guerra del
Rio 1 Cantos; Santaló per l'Esquerra Republicana. de Catalunya; Horn,
pels nacionalistes bascos 1 Carra.scal i J iménez Femàndez per la Ceda.
El senyor Moutas no pogué arribar
per estar tancat el port de Pa.jares,
ço que feia impossible fer el viatge
des d'Astúries, on es trobava.

cló d'aquesta n it diu que a mesura
Madrid, l 1. - El senyor Martínez
quP. passt>n les bores, i es retarda b de Velasco desenvolu~ gran activisolució de la crisi, es precisa més la tat per a complir l'enMrrec del cap
d isjuntiva: o Gil Robles o Ja. dissodel Govern. Anit, va fer algunes
lució.
gest10ns prop de determinades per«Fracal:ados otros intentos dentro sonalitats, encara. que el cap agradel bloque, 'lO queda térmtno m:1s r i les ha silenciat. En l'encàrrec semviable que entregar la. jefatura de! blava que es palesava la necessitat
Gobicmo a qulen dirige el grupo de la formació d'un Govern del més
mayur de las Cortes. El ministro cie ampli caràcter republicà que permela Guerra es el único que en estas tés la trajectòria de la crisi; o bé la
Cor tes actuales puede reagrupar con formació d'un altre Govern que en
eficacla la mayoric~. J utilizarla como tot
cas, pogués realitzar una obra
ins~rumento eficiente para una labor
fins a primers de febrer per
legislativa. O se dlsuelve el Parla- intensa
a fer possible, en aquest periode una
mento dando lo. razón a quienes ..s- més
transigència entre esQuertlman que està agotado, o se man- t es 1 gran
dretes.
tíene vivo para lleva:- a cabo la. obra
No ho .sa .pogut aconseguir, seurgente que pende de su resolución gons
ha marufestat el propi Martiy evitar •os estragos de unas elecnez de Velasco, d'una. banda per les
clones prematura~. sin ley elector 11 declaracions
al senyor AJ.
a justada a Jas . realidades del palS. ba, sostenint atribuïdes
Madrid, 11. - Un grup d'amics
que les Corts no poden
Per.> Sl las posibilid..ctes de que Jas
Cortes prolonguen su vida se man- estar sense funcionar fins al febrer dels senyors Nombe!a 1 Castro tenen
ti.enen, no hay màs solución que acJ- i d'altra. banda, perquè el senyor Gi:Í el propòsits d'obsequiar-los amb un
Robles no ha estat molt ferm en banquet que es celebrar~ aquesta
d lr a una estructura ministerial o,}Ue els
seus propòsits.
acomode la mayor ia con el G~
mateixa setmana
L'altra causa ha estat l'actitud del
biemo.»
Gonou
un
a
oposada
Cambó
senyor
El mateix penòdlc, parlant de !es
raons de l¡¡, decllnació del senyor \'em interi, segons ba manifestat el
Mar t;fnez de Velasco, dil.i que el pre- mateix 11der regionalista.
text lndlra clarament que es propoLES POSSIBILITATS D'UN
sava presidir un Govern i actuar
. GOVERN GIL ROBLES
am b Ics Corts t>..ncade:. ¡ aíegeix
Madnd, 11. - Als passadissos de
que és evident que &.quest propò;at
n o comptava am b l'assentiment dels la. Camb-1. es comentà molt la. traaltres caps del bloc que cal aprov.u mitacló d~ la crisi. Molts diputats
c1elen esgotades totes les possibillles lleis urgents.
. Segons sembla Ja dificultat prin- tlt& de rr.antenir el bloc en la. forma
c1pal ha estat en lJs gestions rea- 1 proporr1ó que fins ara ba tingut.
lltzades per a trobar l'ajut necessai!. ¡ Alguns creien que no hi ha més soEl nervi de Ja tieclSiÓ de desist'r, 1 Jcló poss1ble que. la. de donar el
eaJ cercar-lo en les condicions impo- Poder !11 <senyor G1l Robles, el qual
fcrmar1a Govem tot seguit amb les
sades per Cambó.
~c;lstènc1es necessàries I sense que
LES CORn;, CO NSTITU• els ministres de la Ceda tinguessin
NoM E s uun prop.>rcló major quo la que avut
CIONA L MENT,
POD R IE el H o M A N 0 R ~ ter.en en el Govern dimissionari.
Es deia. que el senyor Gil Robles
TANCADES QUINZE DIES
es qucdru ta. amb la cartera de Ouer.
·
M dl·
a 1a, 11. - Als passadissos ,.. •t 1a i la Presidència del Consell 1 que
Madrid, 11. - El senyor Lerroux
Congres s'ha parlat del plet sorgit al Mlnisten de Finances anlria el parl!lllt
aquesta mati amb Wl penO:
entre els senyors Martinez de Vela.~- St"l,yor Ventosa. També es deia que d.lsta, sobre
les discrepàncies en la
co i Alba en relació amb el tanca- 1 Cl•m a pr.ss1ble ministre figuraria en minoria radical,
digué:
el Goven el senyor Abili Calderon.
m eut ? continuació del Parlament.
que el partit radical
crec
-No
Els mfonnadors han preguntat S<>· El senye-; O'Sbea. sobre aquest noque pensi a swclbre el pnrticulnr a un dels secretar is, n.fnament digué que els indepen- sigui tan Insensat
a alxò equivaldria una
el qual ha manl!estat que les Corts, dents prestarien la seva coHaboracló dar-se, perquè
r esolució semblant. No ho crec 1 no
constituciOnalment, poden romandre a. ur govern Gil Robles.
ho puc creure, perquè molts d'aquests
tancades durant un mes en el prim er perfode i durant quinze dies e.l
GIL ROBLES ES NEG A A senyors que figuren en Ja relació que
el segon. Com qué ara ens trobem
COL. LABORAR EN EL GO· s'hu publicat, com a discrepants, han
en el segon. el tarcament tiel ParlaVERN QUE INTENT AVA estat ab!r mateix a. aquest despatx
ment uo pot excedir de mig mes;
FORMAR MARTINEZ DE per a reiterar-me la seva amistat 1
la seva adhesió poUUca, de la qual
per tant, si el Go·;~>m tanqués l.!S
VELASCO
Corts, aquestes haurien de reunir-o,e
MaCUid, 11. - Conforme anuncià- no he dubtat nl Wl sol moment.
n ovament, per ma.nda• constituciu- VPm anit, la decllnacló de poders del Amb dir-vos que últimament han vingut a veure'm els meu.s amics sen al dintre quize dies, o sia en ple
su.yor Martlnez de Velasco, ha re- uyors Guerr... del Rio, Morayta RoNadal.
'
tr.Jssat la. marxa normal de la crui, -'-- e t r
La nota del senyor Alba ha estat se.lSe saber-se del cert la persona. """•
an os, Villanueva, Vaq~ero,
elogiada per alguns sectors 1 comen- que • a l'ésser l'encarregada de for- o.rozco, Velez, Arrazola, Dar1o Perez,
tad~> en tons dive;:soc Jh!I' algw15 di- ro 1 Govem.
Slerra MarUnez, Sal~r Alonso, Pép utats; la majoria d'ells consider.l.·
A més podem assegurar que la. 1 rez Madrigal, Tunón de Lara,
ven que 110 podia ésser aqtiest el m-; dt-cllnaci6 de poders no ha obeït a la Blanch,. Martínez Moya, Càmara, Catlu cie la renúncia del senyor Martí- nota atribuïda al senyor Alba, ja que net, Perez de Rozas, etc., els noms
n ez de Vel8S<'o.
el senyor Martinez de Velasco era dels quals es fan constar com d.lssiUn diputat de la majoria ha dtt. cu.eixedor del dictamen emès per la. dents ~n aquesta llista. jo crec que
Sembla qu(; tots ens estiguem tor- Socretarid. T ècnica del Congrés. 0- amb a1.xò és suflcrent.
nant una mica folls.
El que ocorre d.lntl'e de la mlnobf>eix, c;egons les nostres noticies, al
Els articles de la Constitució que l t't que f.1 senyor GU Robles s'h a ne- ria rad.lcal, ès el que pot ocorre dines refereixen a aquest punt concr~t giti a col:laborar en el Govern que tre de qualsevol altra: Les diferènd e la reunió de les Corts són el 58 l:..tentava fonnar el senyor Martinez cies d'apreciació t de criterJ en all el 81, que diuen .
de Velasco. Sabut és que des de fa. guns assumptes, 1 potser, ¿per qué
<<Artlrulo 58. - Las Cortes se re- r:1olt ~ps els criteris polit!cs dels no?, disgustos, davant el fet que les
uniràn sln necesidad d e convocato- &·r.yor ' •11 Robles 1 Martinez de Ve- últimes circumstàncies que s'han rer ia el p1imer dia h àbil de los meses l~co, han topat bastant. sovmt, 1 gistrat en Ja poUtlca, han estat la
febrero y octubre de cada año y fun- s han extP..rlon tzat en freqüents oca- seva causa i tal vegada els justlficlonaràn, por lo menos, duranr.e swns.
quen en algun cas; però, res més.
tres meses en el primer periodo y
El sen~or GU Robles creia que Es clar que ara hi ha nPccssitat de
dos en el scg-Jndo
a la ~pcelera del banc blau hi ha- reUnir la m inoria radical, a la qual
«JJ.rtfculo 81. - El presldente de vta d haver un parlamenta~ i a convocaré seguidament. En aquesta
la Republlca podrà convocar el eongreso con clll'll.cter extraordinat•o h!é~~e ..~~~ ~é~~~~t~ a3~~ reunió qtudsedarlan aclarides les coses i
. definidt-s les persones.
Cambra ts el que havia d 'assumir la es acti u
6icmpre que lo estime oportuno.
sense confusio.• Es fècU que tot això
n~ponsabilitat del poder.
P~rà suspender las 5eSlones ordlba llançat, tinGui sols
s
aqui
per
que
er!Ja
en
aquest Interrogant
n anas .del Congreso en cada Iegisla- sl Obert
la solució no es veu clara. Ara bé, Wla flnalltat perseguid:~o pels que són
t u!'h solo por un lLes en el primer podem
assegurar que el dia de demà ~emlcs . del bloc governamental: la
p erfodo y por quincf> dias en el ~>e
d 'rsser d 'un interès polftic ven- d unpo.;s¡billtar ~n els actuals mogt!ndo, s!empre que no deJ.! de cum- J.'
hblemen· extraordinari! com dèiem ments una soluc1ó a base d'aquestes
pli.J'Se lo preceptuada en el artlcu· aJ.a,
durant la tarda cÍel dijous 0 forces poUtiques coaligades, ja que
1<' 58
dtvendres al maU, hi haurà encàr- és fàcil comprendre que 51 aquests
El pn sidente podrà disolver tas n.c de formar Govern. Amb tota se.- nombre de vots ea desglossa de la
Cort<·s hasta dos veces como mA'd- g,¡ritat no s 'ampliaran les cOU3ultes. majora actual per a engrossir les
mo dut11nte ru mandato cuando lc. 1 e1 cap Je l'Estat. després que aca- oposicions, els termes qul'darien comestíc1e nct:csar io, sujetàndose a las ~~ l'estudi de les efectuades, donarà pletament invertits 1 canviats.
llg11ientes condiciones:
Tot l'ocorregut fins aquJ demostra
! a .càrrec de formar Govern.
al Por decreto motlvado.
la necessitat de canviar la. política
b) Acompañando al decreto de dl·
EL CAP AGRARI DONA de dalt a baix, en forma que les
eolución la convocatoris de nueva.s
COMPTE A LA SEVA MI- forces que integren els partits del
NORIA DE LES GESTIO NS règlm quedin dintre deLs seus propis
REALI TZADES
camins sense desbordar-los amb la
Madrid, 11. - La minoria agrària confus1ó que avui es registra.
de
Martinez
senyor
el
1
reWllt,
s'ba
Per no trobar-se'n centrat cap en
es el nom de les famoses PER LES
que tan ta ta ma tenen pels seus r& Velasco ha donat compte de la tra- el moment actual, la. situació politca
gestions
les
de
i
crisi
la
de
mitació
I UII.ats deiiDitJUS Venda.. fl'nrmàC1eS.
.a a la deriva, i de tal forma, que
realitzades per a la formació del no ~ poealble aoonsegutr un Govem
Govem. També ha donat compte amb lea saranties naturals d 'esta-

BANQUET ALS SENYORS NOM·
BELA I CASTRO

ALCOY

Alcol, 11. - Ha nevat una m1ca,
1 la neu ha pres en les muntanyes
A MADRID que volten la població. El fred és
Madrid, 11. - La. temperatura ha intensíssim, 1 el termòmetre ha marbaixat sensiblement en les darreres cat dos graus sota zero.
vint-i-qll11.tre hores. Anit féu un fred
A OVIEDO
intens i cruel.
Oviedo, 11. - Amb motiu del temAquest matl ha nevat amb abWl- poral de neus ha quedat tancat el
dància, per ò poca estona. I la pluja port de Pajares.

JUSTI CIA
MILITAR

catalans

LES DEFICIENCIES DEL MA~
TERIAL DE CORREUS
Còpia. del teleyrama di1igit el dia
9 d'aquest mes al Subsecretari de
Comunicacions.
«Asociación empresas periodfsticas
d e Cataluña ante deficlencias gt aves
servicio Correos debidas a falta de
material, ruégale atlenda peticiones
que figuran en instancia que con esta fecha le remite. - P resldente accidental, R1cardo Grau.»
Hem d 'aclarir que no es tracta del
personal de Correus, sinó de àeficièru:ies en el material que ha de
prestar el servei.

Una família intoxicada per
menjar cert producte alimentici en males condicions

Ahir, a la. nit, fou assistida. al dispensari de Sant Martf, Margarida
Boser 1 Reyes, de 42 anys, la qual
presentava simptomes d'intoxicació
de caràcter reservat.
El metge del dispensari es person~
a casa de la intoxicada per tal de
prestar assistència als seus fllls, nomenats Antònia Pareces, de 15 anys;
Rosita, de 14; Teresa, de 7; Dolors,
de 5, i Florenci, 1 Mercè, ambdós
de tres anys.
Els assistits presentaren, igualment
que la seva mare, intoxicació de
pronòstic reservat.
Sembla que la dita intoxicació ha
estat deguda ha haver ingerit Wla
substància alimenticia que estava en
males condicions de salubritat.

CAUSA QUE S'INSTRUEIX P ER ESPIONATGE

LA

El jutge militar especial en el sumari pel suposat espionatge contra
el súbdit suec Sten Braatehrs, en
vista que els documents trobats a la
maleta que està a la Direcció de
Policia són tots escrits en estranger, ha disposat que Siguin traduïts
oficlalment, a fi de determinar si hi
ha responsabilitat.
El mateix jutge ha rebut de Mallorca un ofici en el qual consta que
havien estat imposades cent pessetes
d e multa 1 ordre d'expnlsió als estrangers Etenny Total, Eda Urbani 1
Llufs d'Avelló.
Tots aquests són amics del detingut Sten 1 sembla. que aquest es lliur à d'aquesta ordre per haver marxat
a baris.

A LES DEFENSES

Lerroux creu que en els moments.. ac·
tu al s l'escis sió fóra un S UI cid i
I anuncia que un dia o altre pronunciarà
el discurs que havia de fer al Parlament

I

lli

I

bllitat que ha de tenir per a acabar
l'obra de consolidació republicana 1
d'orientació fixa 1 invariable, que jo
he començat 1 que he traçat per a
la seva millor seguretat. Aquest nou
Govern que es formi ara no pot
ésser més que Wl Govern efimer 1
poc durador.
El meu anunciat discurs, el
pronunciaré. No puc deixar callat el
que és necessari dir 1 convenient 1
útil que es conegui. Lamento que
aquest ajornament hagi contrariat
alguns dels meus amics, 1 encara
que pugui causar alguna. decepció en
l'opinió de les gents. Explicaré també perquè h e guardat aquesta absènCla i aquest silenci a la Cambra 1
no dubto que els homes de bona fe,
que senten com Jo els ideals republicans, sanran acceptar les raons que
va~g tenir 1 justiiica1· conseqüentment la meva actitud. Sl en aquells
moments ho hagués fet, avui les
coses h:I.Ul'ien pres un rumb distint
d'evident perjudici per a la polltica
republicana espanyola, 1 lo situació
no presentaria. en la realitat solucions que ara poden estimar-sc fàcils
i assequibles. Però aquesta qilestió
d'oroenament 1 oe polltica s'estudiarà en l'Assemblea Nacional que
celebrarem en el n ou any.
L'actitud del cap del Partit Radlcal, quant a la solució polittca, és
d'absoluta lleialtat als compromisos
que va contraure en constituir el
bloc governamental. En ml, ara el
senyor Martínez de Velasco, al qual
s'ha conferit l'encàrrec de formar
Gabinet, trobarà les millors 1 més
àmplies facilitats. Per tant, és el
meu propòsit o!erir al senyor Martínez de Velasco l'ajut 1 Ja. collaboracló més completa del Partit, arribant àdhuc, a la no participació
personal en el Govern, i em quedaré,
en aquesta ocasió, en lgt1al siluacló
en què ho féu, l'octubre del 1934,
el senyor Gil Robles.

ARA RESULTA QUE TOT

RESOLDRE
PARLA·
l\IENTARlA REORGANITZADORA DEL PARTIT
Madrid, 11. - Al Congrés es conHO

LA

PODRA

CO~USSIO

tinua parlant de la suposada divisió
dels radicals I s'Insisteix que h1
ha dlversos criteris en pugna, crit.eru que Són conet,ru lS pel senyor Lerradicals
roux 1 que els diputats
creuen que podran ésser solucionn.ts
per la Comissió parlamentària reorganitzadora del partit, que segueix

la

Udó

AIXI QUE S'HAGI RESOLT LA
CRISI, ELS ESCISSIONISTES
FARAN PUBLICA LA SEVA
POSICIO

~

1

a ••

El governador general en rebre
ahir al migdia els periodistes els digué que avui, dijous, es r eunia el
Consell de la Generalitat a. la ciutat
de Lleida, tal com havia estat acordat.
Un periodista li féu avinent que
la censura no havia permès la publicació d'una nota. de la. Federació
Escolar de Barcelona que fa referència als edificis-escoles que tornen
a passar a la propietat dels jesuitP.;, Ja qual cosa motivarà que es
Ql.edm sense escola WlS tres mU
nens de la ciutat.
El senyor Vilallonga. respongué
que no esta va assabentat de les normes que tenia la censura en aquest
sentit, 1 que veuria d'assabentar-se
d 'aquesta qüestió.

Perfeccionament de servei d'automòbils oficials
El «Butlleti Otlcial», en la seva.
edició ~·ahir publlcà la següent disposició:
Decret encomanant al senyor Enr ic Monrós 1 Na.cente, enginyer del
Comitè Permanent d 'Indústria de la
Generallta.t de C~>talunya, un projecte d'organització del servei d'automòbils de la Generalltat.
Parlant amb els informadors, el
governador general senyor Vilallonga digué que en fer l'estudi dels
pressupostos, havien cregut convenient d'organltzar la qüestió dels
automòbils de la Generalltat Afeg1
que seria creat un parc que centralitzi el servei d'automòbils otlclals i
donar al servei l'amplitud que mereix

El PROGRAMA DE FESTES DE
LA DIADA DE LA MODISTA

Han estat lliurades als defensors
per al seu estudi la causa núm. 110
La Comissió Organitzadora de la
del 34, contra Daniel Domingo Montserrat 1 la dels fets d'Olesa de Mont- Diada de la Modista Ja ha. enllestit
serrat, en la qual hi ha dotze proces- e. programa de festes que se celebraran dlvendre.., dia 13, amb motiu
sats.
PROVES DE PLENARI de Santa L'•'.cia, patrona de les obre·e l'agulla.
res
continuaren,
1
Al jutjat número
\1 matf, a les 10, sortirà de la
ahir, les proves de plenari en la cauPlt1ça de la. República Ja cavalcada
sa de Vilafranca del Penedès.
També continuaren les proves de de l'a_.ura. h:starà formada pels
plenari en la causa pels fets de Sant guà rdies mun1cipa.:; de gran gala
Boi davant del jutge, senyor Uutí· p· la Banda de Trompetes del re~
glme~t de Oavalleria Dragons de
tia.
Nunumcia, ur_a banda de música la
carr~a de la r.ina de les mOdl~tes
del 19~ , que aquell dia acaba el seu
regnat 1 e:s cotxes 1 c&rrosses dels
diversos tallers de Barcelona. La cavalcada seguirà per Fivaller Rambles, P:aça de Catalunya, ~ntane
lla, Ronda, Saló de Fermi Galan 1
Parc.
A les 11 audici.:i de sardanes a la
plaça de la Cascada del Paro per la
Cobla Darcelona Albert Marti A les
12, concurs <le barrets de paper amb
v9;1uosos premis oferts per la. Comlssb 1 altres d'especials oferts per Ja
casa Ràd.lo Films.
A <'S 3 de la tarda en punt, festival al ~at;:a Novetats amb rebaixa.
e:1 toteS les localitats
d · 50 per
a let modistes ·!Ue exhibeixin Ja invitació general <'" la festa. Representació d '«Amàlia, Amèlia 1 Emília».
A les 6 en . Wlt, al Palau de Begaudint de la confiança de la mlnolles Arts, proclamació de la Reina de
r la.
El senyor Alvarez Mendizabal 1 el les MO<i!Stes per a 1936, després d 'un
senyor Villanueva, parlant d 'aquest selectlssi.m .:ograma d'atraccions 1
tema, deien que els dissidents en concert.
Nit, a dos quarts d'onze en punt
tot cas eren quinze o setze.
Alguns dels diputats alludits en la Gra.1 ball de gala al Palau de Belles
llista. que es va facilitar ahir en Ja Arts. ::Jues grans orquestres. Ball
Cambra manifestaren que era una. continu. Crazzy Boys, amb la qual
malvolença 1 que ells no estaven d'a- actuarà Lola Cabello i «Rabassa Crcord amb la seva inclusió a la llista. q. estrat. ruum:nacions extraordiuàEl senyor Cantos estigué al domi- r.es, sorpreses, rifa del dot de Ja mocili del senyor Lerroux i digué, en dista 1 una alt.a. rifa d'onze vestits
indicar-li els periodistes que se'l con- de . nyora, aquests darrers oferts per
siderava dubtós quant a la posició la. casa Ràdio Films.
\ Cv:nissió e03 prega que fem
amb el partit, que la. seva posic10 era
molt clara com ho demostrava. el fet constar q } el repartiment d'invltaque VlSitava el senyor Lerroux. Es c!on.c: a les senyoretes IT-odlstes acava. mostrar d'acord amb les mam- barà dijous, a le.; 8 de la nit, al e~u
festactons que feren els senyors Tu- local, carrer Pelat, 56, segon, segona.
üon de Lara 1 Vaquero d'adhesió al
cap del partit.
El senyor Alba., sobre aquest ma- Wl quart d 'onze, han estat novateix tema, ha dit que tot quant s'ha ment reunits 1 en abandonar la
m:t~estat en relació amb aquesta r eumó, els periodistes han demanat
questió i amb la seva actitud, no te al senyor Palau Mayor una imprescap fonament. Avui per avut, jo no sió del que havien tractat i ha matmc cap mena de preocupació en nifestat el següent:
cap sentit: ni pels ortodoxes, ni pels
-Jo he expressat en la reunió
heterodoxes. Quan es resolgui la cri- que per haver-me separat del partit
si, es reunir~ la Comissió reorganit- fa vuit dies, la meva actuació és dizadora del partit i aleshores ser~ el ferent a la dels reunits, si bé creia
moment més oportú per a parlar 1 que si el seu propòsit era abandonar
la «jefatura.» del senyor Lerroux no
per a fer.
havien de retardar el fer pública
semblant resolutló, puix que del conSEVI- trari
RADICALS
ELS
constituïa un obstacle per a la
LLA.i"JS ESPEREN LA S O- seva
ac~uacló ea el futur, 1 que l'oL UCIO DE LA CRISI P ER pmió publica interpretaria decantaP RENDRE ACORDS
dament la seva definitiva resolució
Sevilla, 11. - Els membres del i tal l com es plantejaren 1 desen=
Comitè del Partit radical celebra- rotllaren els darrers esdeveniments
r en Wla re~ió en la qual bl hagué no podia ni s'havia de retardar per
un canvi d 1mpresslons sobre la si- m~s temps fer pública manitestacló
tuació del partlt a la provincia.
de la disconformitat amb l'actitud
Es va acordar, en principi, espe. observada Pel senyor Lerroux, al qual
r ar la. solució de la crisi per a. con- els que es titulen lerrOUXistes presvocar una. Assemblea provincial per ten un pobre servei en no apartar.
a prendr e acords.
se del Partit, 1 pretenent cont1nuar
exercint sobretot el pes de la seva
vella història.
Els vwt o det. diputats restants
que acudiren a la r eunió, no feren
cap manlfestadó.
Després els periodistes pujaren al
pl.\. on h1 viu el senyor Dídac H1dalgo, 1 ll demanaren una referèncie de la reunió, i els manifestà:
-Jo sols puc dir-vos que hem tingut Wles reWlions, 1 hem canVJat
u:••pre.:.s~.o115 sobre el moment polibc
Madrid. 11. - Diumenge dllluns actual.
dimarts l a VUi dimecres, l:Ían estat
Hom li presentà quan facilitaria ..-1
celebrant reunions els diputats d is- dccumen . fent pública la seva disconformes amb l'orientació seguida conformitat amb el senyor Lerroux
Pel partit acabdillat per Alexandre
digué que ho faria tan aviat com
Lerroux.
~l:sui aquesta crisi 1 es conegui
Aquesta nit, des de les vuit fins es
. • llista .el nou Govern.

l'ESCISSIO Al PARTIT RADICAL

I

*
LA CENSURA *I LA QUESTIO Grans precaucions
ESCOLAR A BARCELONA
a Madrid
-Aquesta ntt a'ha
11.
Madrid,
CREACIO D'UN PARC CEN· tat grans precaucions
davant : •cloti.
P<lllt.
bWtat do Qualsevol intent de
~rtor'-
d'ordre públlc davant
TRAl PER ALS AUTOMOBILS cló
c1t
la crisi. Podem assegurar d'una
terminant que tota
OFICIALS DE LA GENERALITAT absoluta
mors circulats tina ara no ... _eta ru.
.--n
'

eer rumors. Per paraules que ens cl'"nl!estat aquesta llit a darrera ba lli&.
ministre de la Governació Po<! hora li
mar que la tramitació de Ía en:~~
una solució normat 1 ràpida. Delllà--;"'
tarda, o a més tardar el d!vend ' 1t
rea, 111
haurà Govern.

OSSORIO

GALLARDO?.~.

Madrid, 11. - L'entrevtata cele
pel Presldent de la Repúbllca &mb ~
n yor Maura 1 deapréa amb el &e ...
Martinez Barrlo, ha tingut inte~ e llJ~
ord.Jnart per a la solució de la Cr1a1
cara que aquesta llit hem con;
amb dl!erenta perao.nautata llOUtt:"'
no podem anticipar cap noticia re~a:::!
nada amb la solució, p U!Jt tot el Que
pot d1r en concret sobre el PBrtlcuiu 11
110
pasaa d'ésser una. mera hlpòteal.
Ulllca.!n.ent podem d1r que el ae
Martinez Barrto, n o ha pogut donar 111111
11111
reepoeta concreta a lea preguntes que
ha !et el President de la República
haver cooterenclat amb el eenyors ' .Aa.
tl.& I Sànchez Roman. Celebrades aque,.
tes entrev1atea, sabem que U han dOJl&t
el seu total assentiment per a la Poael\lle conatltucló d'un Govern que Integrarien llOlitlcs republicans, neta~nent
republicans, de centrei de dreta 0 d'...
querra.
El eenyor Maura ha :mantteatat Q1lt,
com és de suposar, el <11& de demà lell
en extrem interessant 1 que no s'ha d'o.
blldar el nom del eenyor Angel Ossollo
1 Gallardo.

r:::

u!

Anit, al Gran Price

El COMTE KAROL NOWINE
VA VENCER l 'ITALIA ARPINO.
DESPRES D'UN COMBAT FOR·
ÇA INTERESSANT
La presentació de l'espectacle <hi
«Ca.tchs» va constituir un èxit. U4
ple complet al Gran Price, I un coojun~ dt lluites de gran interès.
El públic va tenir motiu per a sortir satisfet de les lluites que u .Ot
ren prP.sentades, pUix que totes, pe.
rò especialment la darrera., foren
d'un gran interès.
Realment el com~ Karol NoMne és un lluitado. formidable. U'l
gran clentific que domina les diverses caracterlstiques de la lluita pe.
rò que especialment on es defensa
I treu el màxim profit de l'atac t.
en les claus al coll i a peu dret. Davant seu l'ita~ Arpino que és ' \n
lluitador fogós qt;.t porta sempre la
iniciativa de la lluita, encara que
la seva tècnica és més rudimen~la
l menys espectacular que la de N()o
wlne. Aquest va vèncer als 21'59" per
Wla. clau de peu, després d'haver enviat dues vegadE'S l'tallà fora del
ring.
Del combat cal remarcar, Ull&
desfeta d '! clau de Nowina posant
e: cos vertical i una desfeta de coU
d l' l'itall~ magnifica, encara que en
desfer-la ~a ésser victima de la clau
que va C:onar el triomf al polonès.
El r us Zlkov la vèncer l'armeni
Manuk ls 22' 2 ·• de lluita. El rus,
menys Impulsiu, més calculador, va
sat.er treure més profit de llur estorv
i a cops, claus, llançant diverses vegades el contrari fora del ring, a Ja
f¡ va és..~r declarat vencedor, per
tocar l'armeni el temps reclamentad
d'espatlles a terra.
En el primer combat, la lluita va
ésers interessant. El jueu Kaplan 1
l'alemany Kech, després d'unn IJulta
amb grans escomeses al cos, va •
ser declarada nuHa per no haver..
produït k. o., ni tocada d'espatll~
en el curs del temps reclamentari.
En conjunt, la vetllada fou força
interessant, 1 el públic va seguir-la
amb gran interès i entusiasme.
Per dem~ divendres, el programi
de combats serà el següent: Neront
contra Manu.x. AU Han contra Al
Kaplan 1 el basc Pau Gardlazal co&
tr11: Humbert Arplno, l'italià vençut
amt per Nowina.

BOXA
La vetllada d'anit,
al Nou Món
Resultats dels comba~ celebraW
ahir, a la nit, al Nou Món:
Tusell fou desqualificat davanl
Pons, per cop baix; Boira 1 Vàzquel
feren matx nul; Alcaa vencé pel
dEJSQ.ualiflcacló de Morales; Ma~
moros abandon~ davant Pinedo, eiS
el transcurs de la cinquena rep~i
1, Iinalment,Barbens fou declal'N
vencedor als pWl~ de Martínez dl
Alagón.

Samitier ha debutat d'entr..
nadar de l' Athlètic de
Madrid
Madrid, 11. - A l'Stadlum de ValleCill
ha realltzat el aeu prtmer treball ~
entrenador dels Jugador. rolg-bJ.anCS.. ~
eep Samttler, que ahir a la n.lt contracte com entrenador de l'Atlll..
U c.
Demt. donarl a conétxer, el célecmàgic:., l'equip de l'Atblcltto que ea d:;
plaçart. a Se't'1lla per a Uu.ltar conua
actuat. camptotlB de Lliga, Bet1• BalOIII"

AJUNTAMENT

*

EL PRESIDENT DE L'AUDIE;!'/~
VAA VEURE L'ALCALDE GE~'I
._¡.
INTERI
Ab!r, al rrugrua. complllnentà 1lW

calde gestor-interí. el preSident •
l'Audiència de Barcelona, aenyor
dua.rd Alonso.

ca

JIU
e;a

JOI

la humanitat
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El Campionat de l'Agrupació
de Basquetbol

ELS ESPORTS

DhUnenge que ve començarl el
que
de l'Agrupació,
campionat
aqt.;est any compon de dos grups ue
c .....c ciUDs; a cunrmuaC'I6 donem ~
calendari de la com;>etició:

cionà el tren especial fins a La Molllla rou de ven table mauguració ja
que ets esqwadors es trobaren amb
una magrullca neu 1 un ple de sol
que els permeté gaudir, com poques vegaaes, d'aquest saludable esport. La neu estava assegurada per
ates, però per a poder-bo completar
et Club d't.sqw de catalunyat, ~ec
C10 ci Es!¡ UI del Centre EXCUl'SlODlSta,
ens mtorma que 1J han comurucat
La UntO Vclocípèdlca Espanyola do:: La Mollna que ha tornat a nevar
1 que actualment el gruix de la neu
ha aprovll.t el ~lament del Gam- davant del Kalet és de 60 centimepional. d'Espanya de Cross C1Clo-pedestre Gran Premi Cap1tol Bocazas, tres.

I

E~CACS

El Campionat d'Espanya
ciclo-pedestre

HA ESTAT APROVAT El REGlAMENT, I S'HA OBERT
LA INSCRIPClO

La vinguda de Capablanca
a Barcelona

L'ex-camp1ó mundla1, senyor J. R.
Capablanca, ha anWlClBt la seva arDia 15 d/~~::~~~RUP
r1ba<1a a la nostra ctutat per al proper dljou.s, dia 12, procedent de MaBadruooa..
o.
angurs-o.
Reua:.Xement-Martinenca.
dnd.
Descansa 3adaloni.
Tenim noUetes que la seva pnmeDia ~2 de desembre:
ultats del passat d1umenge
ra actuac1ó a Barcelona sera al
Martmenca Aligues.
I
o A A
T
(teJ
magU111c saló de lestes del RestauR ena!Xem ent-Badaloni
pRif.tl RA CA tG R I
rant Monwnental Bar. l5almrron. 25,
Badalona.
on jll6ani sunultàmamrnt s quaranBarcelona o-1
cou
per gener. En conseqüenCll\, ha e s- tarda 1 que el diumenge continuarà t:l taulers contra altres tants jugaAl.igues-Rrnaue.nent.
1-4
f'l<lllcla·liUSPita•et
tat ooena 1a lllSta d'lilSCrlpclo. Els funCionant el tren especial 8 La dors.
U . G. Badalona BadalanL
La Junta directiva de .r:'eny.\ Rm des de la seva creació, la dlta mo.ntt -O
satl!ó-'forr.usenc
cor~ors que d.etiitgin prendre part Molina, que surt a les cine del mati.
De:.ca.nsa Martmenea.
ve realitzant ja treballs preparatons festacló automobJ~ en la vinent
Aquest acte, que tindrà lloc el dJ,.
a 1 esmentada cursa, hauran a.e tordel seu proper Gran Preau Autonu- edició sgw un esdeveniment que a 11" gener:
vendres, dia 13, forma part dl'! proa
lnSCripc.ió
corresponem
mwar ta
~~=~~~ciagÏ:ú.Badalona.
0·1 , blllSUc Copa Barcelona que; com Ja per la seva lm~rttmC18, cndl
grama elaborat pel comite que es noles olicmcs a.e cEl Mundo DeportiDescansa Aligues..
1-0 es saout, te !ucada la data del 'l de rosament l'atenclO de la resta d'Esmena especialment per a aquest esvo», carrer de la D1putae1ó, 338. Les
O-S • JUDY en el Calendan 1ntemac10nlll. 1panya 1 de l'estranger, acomplmt 12 de gener:
deveniment 1 ha estat organitzat
l.nscl'ipclut~.s tmuran d anar aoomp¡¡,.
Badaloní-Alig-J.es
I Penya Rin asptra qae, segutnt IIÚXJ. la fina.lltat d 'atracció turi'ltica
per la «Penya Capnblanca•. amb I&
rerc:er ¡ru., Barcelont,
nyaae:. de la qua.nt1tat Cie dues l>CS·
U . G. Badalona-J.!artlnew:a.
la traJectòria ascensional marcada que ha d'acompanyar lògicament el
cooperació de tots els grups de Grà1-4
rer.<.u:--.u:ta
sen
quals
les
de
setes,
Joluloi-'l'rllm vtt5
Renaixement.
Descansa
murstgmftcndó
~va
la
i
relleu
seu
'
!'!!'!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!~!'!!!!~!!!!!!!!!
Cla.
1-2 I
oarcUl·.BarceJuneta
dorael
devolució
la
a
pesseta
Wlll
. nacional. la qual cosa pot venir ta.
Per tal motiu, la Federació Cata2-2 ' j. 8• p, 12 ! Racing P. N., j . 8, p. ¡¡, cUitada pel re~ que la data flxGda
ss:. que els sera lliurat oportunaSEGON GRUP
Joventut. s .-Mffilf,e unl
CAMISE:RS
15 de Clese.m bre:
"
..
• Kmpordanes, J. 8, p. 8, Ara¡ones, 1 ,
lana d'Escacs, que patrocina tots els
1 j 8, p :>; Ati"?dc Turó j . 8, p . o.
ment.
les dates d'al-¡ Ll. Oatalana-J. Fl~quera.
de
vema
~r
escau
s
festivals que es racin a honor del
Gr&&~ VIc
V(!;l:;llJ.I:! W-ANA
L& lliSta nnaugura amb e1 nom
Natura-Montseny.
tres grans fest.lvals que, se~ons I!E'm1 ercer ¡,rU}I B~rctliOtla
O-:l
mestre Capablanca, ba disposat Que
«U~ H.AtiUh.hU
Joventut ow' ~tuade..c:senc
dc .l::'o::um Apalategw, el uasc camDe.>cansA MontsE'l'l'Bt.
BarCt<JUueta, j. 7, IJ. 12· Joventut bJa, projecten els organ1smcs of1c1ats
dies en qu~ actuí l 'esmcn.tt~t seels
I A~l'I>KA»
«LA
1
l'especialitat.
de
d'Espanya
ptó
.
dese~b~:
Ge
22
est!esser
pot
que
epoca
una
a
per
I
•
J.
Gare1a,
1il;
p
•••
J
1 sanL<>e~.~o·a
1
nyor siguin suspesos tots els matxs,
Natura-t.;. CaL~.
:1 Traruv~es, J. '1, .,. 6 , Med1terra- mada com la nullor de l'any.
torneigs l altres marurestactons esDETALLS LIEL CIRCUIT
MontsenrMontterrat.
Ona del:Legacló de Pen"a Rin ha
nl, i. 7 p. 4, Junt<)f, j 7, p. 1.
1-t
1
El
Descansa J. Flequora.
~
Gru... VIo
caquistes, a l'objecte de donar t'I màsela
ae
l1xat
queda
ro::curreguç
desembre:
de
Turlsde
conseller-deleg.:t
el
vis1tat
Abadessen,.
.
P
.
j
Torello
29
pv-1me, Gl"l•P vauu
12
1
Xim relleu 1 esplendor a les seves ex•
tnalll'ra:
¡uent
u. cata.ana Moul->t:ny.
j . 1 , p. JO; ·saÍ!lperenca, J. 7 . p. :; me de_ l'actual AJWlta.ment, senyor
6·0
lt\poUe~uadeil
hiblcions.
cEl
de
locals
dels
..1a~ant
.:>ortlu.a
Mon.serrat.
Flequera
.
J
con.
el
recentment,
mes
1.
Sanqu1rzenc, j. :>, IJ. 6; santperenca, Caldero,
6-1
\1on\Chda-(.;astcll&r
Mo.muo t.l~!)oruvu», Dtpu~.aeio, l!Jtl, l "'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!"'!'!!"!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!"!'!!'!!""!!!!!!!!'!~!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!"!!'!!!"!!'!!!!!!!'!!
Descausa Natura
J 'l, ;¡. 6' Campdevanol j. 6, p. :~; seller d'Obres PublJques de la Gt!neIl.l'Ut.raJ.u.¿.a...-; 1lnS la cruwa ael car- ~
Tonen.::a, j 6, p 4; Joventu~ d'·J. ralltat, senyor Valles 1 Pujals, per IB CSa G~ner:
Vallès
segon
rc1 ae Curt.s am.o el p~~~ ae úraMont.:;eny-J. Flt!\lller&.
1 tal d'exposar a ambdues autonwts
0-0 lot, 1 5, p. O.
SL&. Pely~~.ua·l:'areta
da, un :.t:ra auuaaa .1& sorLlda croI diversos prop0s1ts relaciOnats ami> ell Natura-Montser~t.
Grup Manresa
4-•
).1olh!vf>lt ntweló
nvmeu-ada en wrecc1o po::! ~·~:
SoLsonenc, J. 6, !.!· 9; 1-wifelg. j. 6. ' Gran Prenu Copa Barce.ona I un deiS 12D.i:'=r:Ll. Catalana.
La oarr1.11a • vat.llà. ~o presenae vrac.:u ful-S l'avw¡;uda Cld 14 u Ata; aquesr..
Montserrat-LI. t;at.Uana..
~- P~ 1 •6 ~~~a1a~ quals podna alectar a la renovac!O
~e::_
~bnl, J.a qual segwra la car.tva.ua nus
J . Flt:quera-Natw-a.
j 6, p. :>; Na 1 às, j fi. p . o.
1 del ctrcmt, canv!Al:t. sl !os necessari,
Grup Llob -ept
la carre-eta ae êacna I.>et enruar
DeSC1111Sa Mon~n.t.
el de b.1ontjuïc per un altre mes diPrtmer &• u.. Vallès
Intern&CitWII.! ·tia!lt tct1l.t!DC& 1-0
Montcaah, J. a. p. 11: Castellar, latat. tembe dintre la Cll!lat I que I El:; dos prtmers ClUSiflcats d~ ::a- que.-;l.ll t:ll du-eCClo a la p.ao,;a Qel
Borsa oficial
2-3
S~Wt.llOia..s&ntbui&Iltl
j. 8, p. u; R.lpoll.:t, J. 8, p. 9; t-Ia- permetes veure passar els ::otxes p:;.r. ~ grup JlSputamn u •. torne1g ver l.Juc ae l.ia.uaLa 1 contwwu ~r JaColomal. 38"75;
40'65;
l
4:'05
Nord,
pc:u
al
llllS
V1Uh1W"l'Ja
de
Vllll:Uua
,·es·
els
I
llocs
pr!IDer:;
~~uajtre
ve
a
Jt.Ctl'
tra
Clonal, J. 6. p . -i; baD!.aell j. 7. p. a; tlctpants en un llarg
Chadt', 432, pantat: Chade D., 85 00
ugaran ent . E: elL5 un torn-:1g dt:l .f umcular. Uts d a~u :;,¡;utra ~r
•
¡1
Llagos.-.enca J 1 p :¿
Pr~mer ~Jrup Costa
21111
p•.ntat; Cbade E. 86 40. Algues.
- una senaa a 1a d.rt:ta en a¡recc1o a
qu.U<im• t~ · de consoLtcló.
1 OCl~ats SUPEriOrs alS
Segon gr .ti Vllllès
ylla$Sar de M..-Viliisa• (!., D. 2-2
1V2"li0; Fihpmes 387. pantRt; Ford
La Garr~a J. 7, p. 11; Parets. per hora¡ 1 es complague a escoltar
1·1
)1l1Ltlr•lnlna.Sr.. r.e·oni
~~~~~·oo. 1 Asland. 69'75 i 69'85,
la P..lt\3 de viLI.Inurera 1 COllLiluua
BEISBOL
j 8. p. 11; S Fost, j. 7 p. 10; Mont- de llurs llavtS els millors alenta4-1
ArtnYs de P.~.-lluro
lrr.pressió
l:ins a Cli.S&
a 1 t!l>4Ut:rHI cu,o,a •uuunt
meló. j. 8, p. 10 · Santa Perpetua, ments i en veu~ compartns eiS deDintre el mateb: poc negoci de
Lorem 1 VIrara a 1 esquerra per en•
j 8, p. 5: Mollet. j. 8. p. 5; Català, s1gs que la ja tradi~lonal cursa
segon grup Costa
l'ls deu,es de l'Estat han obem- tre els pms muntanya aviLI.I Uns a ¡;empre,
I barcelonina assoleiXI una categoria Club Mèxlc-Fox B. B.
j 8. p. s.
2-3
prPmJ.a.-Obrera
la carretera nova de Vallv1ctrera ¿ t 1• 1¡¡ut alguns 11 vantatges.
t
. extraorrunaria en tots els ordres siGrup LlobN!gat
4-2
estar sostln¡¡udes, les
Alella-Masnou
pa en a una cursa en un M.olul:i ae Rel que es contmuara uns 1I Tambe varen
p'
Internactonal, j. " p. 7,; Santfe- nular a la dels Grans Pre
dl.)l;-co::nts metres; enfilara despres a obh~ac10I'S Mumctpals, Diputacions
d' t t
nus re-l
lluenca, j. b p. 7, Santbolana, J. 3
l'esquerra un camt eu dtrecciO a 4 112 1 les del 6 ~- Les obligaciOns
ISPU a par I
urup Girona
p. 6, santboià, j. 5, p. a; CasLellbiS- ferents que, en nombre redult, comSant Per!! Marta estret i en algUilS de la TresoreriA de la Generalitat
4-0
.
Port Bou-Ui.l'ona
prèn el Calendan InternaciOnal.
bal, J. 5, p. 3.
no varen ter altra cosa que repetli
•
'
Dlwnenge al mati, al camp de
I La visita a la Conselll'rlB d'Ol.ires
Primer grup costa
I'Rl!Wt:I\A J'-T'"GOPIA B
GIRONA
Vilassar de Mar, j . 7, p 10: Arenys Públiques à.e la GeneralitAt permet.e la Canetera de ~arnà es jugà aquest punts tndeternuuat per la carena el canvi anteno1
&arcelona
Pr~mer grlol
.E.s va notar una major fermesa
t1ns a l'alçana de la !unt del 1-erru;
d
Interessant pamt que s1 bé
10· v11
de Munt j 7
3-3
Atlètic i>. N. -0r os
a menys I en pesse.
més
de
Preus
parferroviàries,
ons
obllgac
les
e
davant
no e- batxarà per alll un torrent
'
'
assar ''e també a la deHegació de Penya Rhm
·
· · : P
1
11
1 1
Dalt. j. 'l. p. 9, S. Celoni. j. 'l. p. ; examinar el nou 1 magruf~e pla de fraudà. es .cometeren molts errors.
2-2
Joventut- Barcan.Jna
agr coes, pecua.
proctuctes
dels
lc.:;.
ferrodel
sector
el
en
1t,
••
ttcularm
~llu1rerro;
del
tont
l'esmentadr
a
arrenCatalunya
de
campions
Els
per
detenct·ó
amb
explicat
carreteres
1.
p.
Mataromnas . j. 7, p. 5; Iluro, j. 'l,
R~pu:ts-Sparta . - No celebrat..
tà la carretera d1ta de les A1~ue.s ctorril Alacant, I d'aquestes, sobretot I r1s I els seus derJVats. del mercat
t t l'
te M
glerar
.
<~gon grup costa
c.qu¡p de uns tres-cents metres fins a l'alçana lr~ afectaues per la subhasta, com &'lmanal celebrat el dla 'l de desem•
as 0
e 0 · excep
Masno¡,¡, j 1, p. 10: Obrera, j. 6 , 1 en~yer senyor Muñoz, la reahtsegon &r!.IP Blll'celont.
• brt del 193!1:
de la tont del Lleo i per una seu-I SCJ 1 les senes A. F, G. H ~ I.
p. 9; Premià, j. 'I p . 'l , Alella, j. 6, zac1o del qual dot.ar1a Catalunya d'u- J~s grans solemnitats. a 1 ObJecL~
0-8
Calaver~·Barcel:ma A
Blat, qumtar mètrtc, de 48"50 a •1.
na xarxa ln()!t completn de carre- d afermar la seva categoria de grans da tamoe indetermmada sorttra 'tar~tesen:l%!~:S 1 ~~~~r~i q~et
p. 5; Badalon.ès, J 6. P 1.
C.E Barcelona-A.C Barcelona 1-2
Farina de blat, ld., de 67 a 61.
terea en tots els sentits que penne- campiOns. ~o es que no ho aconse- darrera el conegut restaurant bns a cum flwxea.
Grup Glronll
.
6-0
St. Antoni-Mano:.tu
Ordi, ld., de 41 a 40'50,
La B 1s~al, J. 4, P a· Port Bou, f. 3, tria la comunicació directa 1 r·\plda ¡ulssm, pero es varen trobar davant l'avmguda Pearson, que se segutra
Ctvada, :d., de 4~ a 40.
PG~:ma, J. 3• p. 2 ; Figueres, d•' tots els Indrets de la regió 1 Cac1ll- d'un equip novell, els Jugad~rs dd fl.IIS Ja carretera de Pedralbes. VII&- Er el "Jeetor de fl de mes no es
Tercer 1rup Barcelona
Garrota, ;d.• de 21 a 20,
tarla l lntensiCicarla el tràfec auto- qual. degut en g~n part a letecu- ra desprcs a la dret en duecc16 a va notar gran vanac1ó, puix que s1
PRIMERA CATJ:GORIA 8
0-6
P&scuni-Kir
Alfals, !d.. de 18 a 17.
Esp:ugues, però detxara la ruta da- les acc1,ons ferrovtaries assoltren
mobillstic, àdhuc amb uns braçuls va tasca de GraCla I de pitxer Primer gru¡:. Barcelona
3-3
Aleman-Facet
Blat de moresc. !d.. de 43 a 40
Atlètic P . N., j. a, P 13. Cros. J. 11 do:: carreteres molt amples i <le traçat que posà fora de Joc 14 contrln- vant dt:l tle;at ct·aroltns per a segutr toes peL.l.es millores, les accions mJ?ventut GraciPnca-A.càzar 1-2
r.•m id de 43'50 a 43
p. 13. Sparta, j. 8, p. 10: Ràpids. j . 8 rapldisslm que acomplirien la runr.•ó cant.s- varen saber aguantar un un caml que condueiX al palau de dnstrtals es Hm1t.areo a repetir els
PanÍs, ,'1., de 49 a 48.•
Pedraloes 1 din¡¡tr-se tot segutt per a-nvls ant.eriort:
MèXIc complet..
p. 9; Ba.rcanona, j. 9, p. 1, Joventut, d'autovies.
1
Quart gr.aJ aarcetona
Borsí del matí Mongetes, id .. de 8b a 64
I La deHegacló de Penya Rhln sortt Les carreres s'aconseguiren: Jorda la Diagonal hns a l'avmguda de Xle
j 9· p. 1ê
Espanyo'...Júpiter
2-2
Faves, 1d, de 49 a 43,
Nord. 40'10, 40'65, 40'85 l 40'80; Alamolt S11t1sfeta de la visita, tant per dos to~bs laprofitant un error ~e le 1 entlar a la riera Blanca 1 seBarce~o~:nAijU~ ~ar: ~o~a A to
Barcrlona B Esp. lnàustr1al 2-6
1 l'at~nció que fou reservada a les se- Rossellol i Bru pel Mèxic, d'un Home gulr-la uns '"' Travessera 1 dona" cnnt, 34'115, 34 80 i 34 85; Ford, 281'00
Cigrons, td. dP. 9!> a 65.
~:
p.
_n
j,
·BàrcèJona,
é.
A.
16;
p.
9,
j.
Gladlar1or-smolt:n¡
3-4
9
Arròs, td., de 66 a 62.
c. E Barcelona, J. 9. p 'l; Calav~ ves suggerències respecte al Gnm Room espectacular, Ja que l'autor la volta pel camp del Coll Blanc 1 i ~2?9'50: C<?IOI~tal. 3850, 38 5? i ss:5o;
Fesols 1d. de 100 a 80.
., ·2775 Rll, 65 00 , Algues.
Premi AutomobiUstic del 7 de juny donà la volta al dlamant arrossegant entrara a la carretera de Sants·• en K,.,.loslu
res, J. 9. P 5; Manolín. j. 9. p. o.
'
'
Cinquè grup IU.rcelona
1:1~'50 193'00 I 192 75 · Montserrat
Avellanes, !d.• de 110 a 9~.
arnoar al llmtt fl.scal de BarcelorLa ~5 oo.' 25 25 l 25'15; Tramvies
T ercer srua: 8 e.rcalona
vinent com pel que ~ refereix a la una cama.
Amerlcà-Pr.Jvençal
5-1
1
de 28 a 24.
td.,
Patates,
p..,
Tramvies
,
.
.
,
.
nera
la
a
fins
novament
entrarà
Toresenyor
del
l'arbitratge
Sota
caa
per
representaria
que
millora
14;
p.
9.
J.
Alcàza1.
;
14
.
p
Klr,l. 8.
29 50 29 75 1 29 50 1
Verdi oum 1Jic. -- Suspès.
Palla, ld., de 10 a . 9.
Pasqua • J, 9, P; 12. Joventut Gra: talunya la realització de l'esmentflt na s'arrengleraren: Mèxic: Rosel!ó Blanca, la qual se seguirà fins al 52''75 l 5~f25.
P'lbleW'"all
Carbó Vl'getal, 1d~ de 28 a 2l.
<després Yarza¡, Maneges, Lavle, carrer de Corts. Llavors en d1recc1ó
~e~ { :· P. ~· Alemany. J. 3• p. S, pla de carreteres.
Borsa de la tarda Carbó mineral, td., de 20 a 18.
Larrinaga, Larroe, DetreU, Bru tdes- a la plac,.-a dEspanya ~trarà al reBateelona
aee óuirr·
Slst &r\.111 Barcelona
Llana blanca ld., de 200 a 190.
Nord, 4090 41'10 l 40'70; Alacant.
cinte de l'Expos¡ció per l'avinguda
pré3 ClaramuntJ, Vlñas i Tacher.
PILOTA BASCA
Espanyol, j. 9, p 15; Júfíter. J. a,
Onít.I.-Aiegrla
3-0
Llana negra, id., a 290.
Fox: Grac1a, Soler, Sànchez, Llo- de P1 1 Margall 1 escales amunt fins ' :::.·oo, 35':'5, à4'111 1 34'80; Explosius,
p. 13 , Espanya tnl'lustrlal. . 9. p. 11;
h."f&s-Amtstat <45 mihuts) 1-3
Vi. hectòlitre, de 70 a 55.
v1o, Jorda, Grac 1a 1, Zabalegul Pé- ¡·avmguda de les cascades· d'acl se- 1~125; Ford, 280'00, 280'50 i 279'50;
Gladiador, j. t . p. 8; Smoking, J, a,
1
0
SEGONA CATEGORIA
ALgua.rQen; 1! ~o 325 ~o 131.
Ja o.reta 1 prenctra nova- ~~~~ •1 q2~~i 1 • 1~~~~r~vi:;·~.:.
. • Roura 1. a la setena ent~da. gu.1ra
rRiezusn
Frontó
del
inauguració
De
P 7 ' ~~~:;~n~~ JS:rc~lo:!a
Grup VaHè'l
.
a
AJcoh~l, ' ., ,.
mt!nt escaties amunt fins_ al replà 29'50; Tramvies P., 53'25; Petrolets,
14 V d
Ameri à J 'I
Oh d ollva, id. de 230_ a 200.
3-2
MOI!wnentai·Retor..na •
Es disting1¡-en Lavie. Marietes. De- del Palau Nadonal. Donara un tomo (,'1ó 1 6'3·. i Asland, 69"75.
xiki • Al ai
p. :7; ::-ro~e~Çn~
p. 9 ; P~blet: J.'
Formatges, quilo, de 6 50 a 6.
2-2
Tlbldabo-santpt'renca
trell 1 Larrmaga pel Mèxic. 1 G~ complet a l'esmentat Palau per a
J 'l, p. 4; Ollmpic j . 6, p. a; Jean,
Mantegues, 1d.. de 3'50 a 3.
3-1
Mercant•I·Amlca
Gairebé segur que dintre de breus cia I l u, Sanchez., Jorda, Roura 1 trobl&r la meta. la qual estarà SituaJ. 7, p. 3.
RAclng-E\lrr)pa. - Nn presentat
Sucre, 'd~ de l'BO a 1'10.
da UllS cmquanta metres despres de
dies podrem fer públlca la data e- L.lodio.-.P. sauz.
Sl'sil grup Barcelona
Sucre rle terròs. Quintat mètric, 41
&QUf:St.
la porta prmc1pal. Aquest c1rcwt suAmista~ j . ~- p. 10, Ora d'Aretm, 1 xacta en què t.lndrà lloc la 1naugu2'lb a 200.
Lliurea
ma n¡¡rOXlmadament. WlS vin~ qUl..lòLLUITA
Clltalunya-Barbet.è.
J. 6, P 9, Umts, J. 7, p. 9 ; Alegrta,
1-1
116 '25
86•15
Bacalla, quintar mètric, 216 a 160.
f'ruuca
metres.
J. 7, p. 6; Andalusa, J. 6, p. 5; Far- ració d'aquest maglÚ.ftc Frontó, si48.45
4 1J :Ió
Bostarranenca-Har:nonia
0-0
ous, dotzena, de 3'35 a. 3'25.
7115
'7'33
Oòlan
la
tuat a la plaça del Bonsuccés 1 en
¡as, j. 6 p. 5.
cavalls, cap, de 1.000 a 600.
nu2s'·ll50% ...v~-.11,655
s~:~.t;,c;s_
ESOUI
d'avui
vetllada
SEGONA CATEGORIA
PUNTUACIO
......,
..,
__._
actuar
veure
Podrà
hom
qual
el
Vallè~
Grup
PRIME..tA CATfGORIA A
AM_::l:s~dld.. l·d·ed2e3o;:,l.50aolOaO. 1.000
~.·42·'~680u lll3:.1~.oooóoU
~~~~.'::'
al Nou Món
J Rasclng, j. 7, p. 11; Santperenca, les millora senyoretes raquetlstes
Primer Kt'&l~ Barcelona
especlallt t d JOC ac1
. • p. 11; Barberà, j. 8, p. 9; Har- pro!essinnGI~
Bous, qui O, . •
llU liU
llu bO
Escu.tl
eS tat e a neU
Avul, dijous, a la nit, el I.Julta
a: e
...........,
Parfs, j. 7, p. 12' Batlló. j. 7, p. 9: monia, j . 8, p. 11; Monumental, j. 7,
~edells, 1d., 5'50.
1'88
1'86
C~r. ~:~~es
a La Molina
7, p IJ; Florida, j . 5 p. 8; E'.Jropa, j . 'l. p . 'l; Hostafranen· desconeguda, que el mateiX a l\{a. Club Nelson renova l'organttzaCIO <.Le
Bos¡)ltalet,
Cabres, td., 2.
1'83
181
Cor. norueguea
fenS; jco~ tanc. J. 7, p. i; Tanas-I ca, j. 6. p. 7; Ti~Jida.bo. j. 7. p. 6; drld, que 8 sevilla, que a altres lm- les vetllades de lluita greco-romana
·d 3
Por
1'63
1'61
Cor daneses
Enguany els esqUiadors comencen
el qual es ve1e Obligat a suspendre
Reforma . j . 7. p. 6; MPrcantils, j.
C. • • p. l.
con~~ ;;.~1 de 11 a e.
611110
511l0
~~-oficial
p. 5, catalunya, j . ._ p. 4; Amics, portants ciutats té, ja d 'anys, molta a causa d'una d1Spos1c!ó de la Fe- la temporada molt talagueramt>nt..
Ca Segon grur• Barcelona
Gallinea, k1., de 22 • lt.
El passat diumenge, pnmer que runI deracló Espanyola de Lluita.
acceptació.
... rmeJ. J, 8, p. 16; Catalunya. J G, p. 3.

.Onat Amateur
camPI_
. de Futbol •
'::~~t"!:~·

AUTOMOBILISME
Les nostres organitzacions internacionals

1

.
El Gran premi. de Barcelona que organitza
Peny a Rhin es disputarà el dia 7 de juny .29 D~ca=m~~~-
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DIJOUS, tt Dl DESEiiiiAE

l 'ULTIMA PRODUCCIO
SAMUEL GOLDWYN

EL C IN E M A

Samue1 Ooldwyn, e.l5 estelS de ta.
qual son Miriam Hop.tlns t Joel Mc
crea, ba estat presentada a Bolly·
wood en sesstO privada amb éxtt
enorme. Aquesta peH.lcula, en tort
contrast amo 1a ti.VlULctl. seuse UelJf ,
on apareixen tambe QQUt$ts dOS tU'·
t1stes, es un lntens drama ~ntunen.
tL.l del Nova Yor actual 1 rou eacnt& especialmen t per a M mam
Hopkins pel conegut autor amer1cA
R. Crothers.
uSptenduun ha estat produ~da
d wyn 1 aeri. digna successora de
cL'angel de les tenebres•. per Fredrle March, Merle Oberon 1 Herbert
Marsball, 1 de eLa. ciutat sense llei»
per Edward O. Robinson, Mirlam
HopkinB 1 Joel Mc Crea.

Puck és un follet entremaliat . Es

és el noi eixelebrat, alegre, que E>S

l . _.,\!A Dt v C:.r'IDrté:S, TARDA d1verte1x fent entremaliad ures per
~

complaure f'l seu rei. PucK: assiS-

tz.J x als jocs deis sll!s 1 de les fa,..

L ICHLMJ Flt.•o."''" A

des 1 a llurs ballets nocturns. Ell coneiX les virtuts de tes plantes 1 vola per l'aire nitld de In nit i cull

1es flors meravelloses amb les quals

""dTA YD ••"G v J~~K 1#. ···1 81 :cK. espléndid exemplar
de raça Sant Bernat

El cinema torna pels seus

furs amb aquest film l'acció del qual transcorre al
b ell mig de formosos pai·
satges nòrdics, ple de vida
emoció i comicitat en delitosa barreja

Distribuït per

!

e,; tan tot.a mena. de thtres. ra a1s
mortals totes les bromes que li e~
callen; espanta les pagesetes que
s·Jtrevetxen a creuar pel ousc; trans.forma. en ammals aquells que,
pt·oLegits per tes omtues ae ta mt
van a cercar 1..1 filtre de l'amor o
dc rodi, dlsputant.se 'l a les !ades
1 als silfs.
PucK és el follet nocturn que va
sempre d'un lloc t.. l'altre Ideant malüetes. El.J. !a perdre en e1 bosc els
vtanants retan..ats, desonentau t-los.
lh•L ta les veus llffib !.anta pertecc1ó
quo:: aconsegueix enganyar elS mês
<·.: utelosos. Fa el remll d 'unll euga
1uYe que fa encauntar ei tort ca.
.• ·~,.t!. Es eu el qu1 es burla de tes
, •.1es 1 enganya les notes 1 la que
Ns promesos es tlaraJlln o be tacm
lc po.us. segons a ell 1i semola ...
Puck es el toilet atatagat 1 temut.
PuCK. es el nut entremallat amb tl
qual nmgu no pot enutjar-se perque tes seves d1ablertes son plenes
,.. grActa uu(enua 1 tresen. Puck es
un nen 1 com a tal el tracten l~s
tuut:;::. uel ~e 1 e1 Kran uoeron, t:l
ret de tes fades 1 dels stus.
MlCkey Rooney ha personificat
amb una gràcia. única 1 tncompa.
nibte aquest personatge fantastic ple
de ~racLa 1 astucta <1. ctj, somni d 'una
nit d'estiu», el poema subhm de

GRANEX rr

~

amb l'habitual esplendidesa de Ool·

el bufó del gmn rei dels gents 1 de
¡ les tades, O.;erun eJ m !IKTiiflc. Puck

~

U A P I 'l' 0±!%Jt

cBplendoun, l'última producció de TOTS ELS DIES

MICKEY ROONEY EN El
PUCK D' «El SOMNI D'UNA
NIT D'ESTIU»

OR AL LLENÇ DEL
CINEM A

DE

Salvatge I Têtrtc 1
Terriblem ent emociollQt l
I tambér

La cort russa a Paris
L'ex111 dels ex-patriats russos na
estat llarg temps objecte d'atenció
per part de la. literatura tnternaeto.
nat.
El rus blanc ha. passat per Paris
deixant l'estela. d'elegància feme-nina 1 el varonll atractiu de la seva
personalita t. La cort russa ha. serVit de ions per la majoria de tes
novel:les 1 peces teatrals després de
IB guerra.
«Roberta» l'emperadri u de les muBlcals és una pelllcula de la <Ràdio»
que ofereix com a tema bàsic la vida dels exiliats russos en un magatzem de modes pllrisenques. Tot l'a·
parell esplendent de la modisteria
francesa 1 tota la superba elegància
de les grans princeses eslaves la
recull el cel:luloide en aquesta gloriosa musical d~ l'empresa «Ràdio
PUms».
La prot.agorili't a de la pelUcula ta
L1na Ye&roa. •ng•noa oonU.Itz "uan de Landa en unM esoena d& «El lecl'lta da Antl Maria
,
una princeseta lll&'a. desterrada en·
oiii-"!
_'!.'!.'!..'!...'!...'!.'!...'!...'!.~"!
- '!.'!.'!.'!.'!.'!.'!.'!.'!.'!.'!.'!.'!.'!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!.'!.!!!'!.'!.'!.'!.!!!!!!!!!'!.'!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!.'!.'!.'!.'!!"'!.'!.'!.'!.'!.'!.~ carregada del més ramós
magatzem
de modes anomenat «Chez Roberta».
1 DES DE HOLLYWOOD
i La seva vida, els seus amors t'S
' desenvolupen a l'interior d'aquell
Insomni Iemen! let realitat. L'espec·

La meva carrera artística

COL l S l1J IJift

per GARY COOPER

CINC
ESTRELLES
FAMOSES

Em seria impossible donar una. de. em valg atrevir a abandonar e• meu
ftnició adequada d'un ací« de el- ! lloc per tal de sortir .1 la recerCtt d'Unema. Ignoro per complet el seu na plaça semblam en un deU! di&origen 1 és molt aventurat tractar rts molt mes tmpo-tunts de Los Ande pronosticar el curs de la seva geles Però d meu debu .. en un dels I

Les Arts

ASI S~ ~SCRIBE LA HISTORIA

divertidíss ima comèdia per
ZASUP ms
Un doble programa 'Univer..r
Sessió contínua de 4 a 12'30
Hores de projecció de " EI lobo
humano" , a lea ~ ' 15, 8 i I l'IQ

tador quan veu la realitzaCió tllo.

berta» quan admira l'Ci5plendor 1 .,
bell~a d'aquesta pel:liC\l.i.a obra rne'a,
tra del cinet._a. sonor, la cort lU&a,
passam per primera vegada aJs uit
de l'espectador no d>una forma dolo.
rosa relatant el calvari del seu exili.
sinó d'una manera frtvola, o.lesre_
amb danses delic1oses ballades pq
Ginger Rogers 1 Fred AEtatre, can.
tades per Irene Dunne amb la se"
veu d'or.
On êx1t de l'empresa Ràdio F'1lnw

I de les seves tres estrelles predlleo.
tes 1 triomfadore s. Un prodigi d'BIIIo

bient que s'estrenarà pròXimament.

proporciona r a l'artista un èxit 11<1
merescut.
L' EXPOSICIO D'ART FO.
TOGRAFIC HONGARES
Continua obert al púbHc, el m
Baló d'Art Fotogràllc Estranger,
dedicat a Hongna. }ue esta installat a l'estatge de l'Agrupació ~
togràflca de catalunya. Duc de lo
VIctòria 14, pral, el qual cada dll

C.ALERIES D'ART CATA·
LONIA
S'ba. inaugurat als baixos de la
·
,
"
Catalònl~ la «1 Exposició Colleetlva
carrera.
per~~Ucs d aquella ciutat tlnguP con- , d'Artistes Novt:lJS»,
amb gran varieQuan jo valg començar la meva sequèncles d~troses com les de la tat d'obres . amb gran
varietat d'ar~
Shakespeare, posat en
llUita per la vid."'. no tenia la més meva lniciació en l'escena de la Oni· tt.,tes. &· aquesta
per I
exposició hom po~.., ..
1
t
W''t wg . Wamer Bros. First Notlonal.
petita idea d'arribar a ésser estre-. , versi tat.
1 d fi veurt. a quin lloc es troben t on és més visitat.
lla ni tan sols actor. Em vaig pas·¡ Però 1a fam m'apressava, 1 veient poden
arribar els artistes de la Casar una època interminabl e fent que la premsa em tancava les seves bi.Junya
d demà Restarà oberta flns
d'«extra» 1 a jutjar pel nombre d'è.· 1 portes valg buscar nous horitzons el dia 24 d'aquest
CLAUSURA
D' EXPOst
mes.
ClONS
pats que vatg de passar per alt el l Aleshores em valg assabentar de les
~ meu
EXPOSI CIO
DE
O
IBU
I·
èxit era quelcom dubtós.
Demà, divendres, seran clausura.
excepcionals oportunitat s que eJ et~
XOS
L'opinió general a Holl~ood tos nema ofereix als que tenen necesst..
L'Exposició de dibuixos que ac- des a les galeries d'art Syra les a.
que els .«extres» tenen molt P<XtUes tat de !er tres àpats al dia 1 sen.. tualment es celebra
posicions
alse
Magat;. el primer de J . Jal!n 1 CarJes BlaJ1
probabilitat s de sortir-se de les !lle-- I se pensar-m'ht méR vat~ decidir in- zems Jorba (quart
exposant un conjunt d'opis)
és
molt
vi·
res d'una manera que el meu esde-- gressar als rengles dels «extres».
escultòriques. 1 el segon, j<)ieUI
sitada pels ~flcionats 1 especialmen t 1bres
argenteria.
venidor no era molt ~alaguer.
Al cap d'un any d'aquest monò-! pels colleccionistes, puix que poden
1 La veritable ambiCió de la meva ton trP.ball les meves Uluslons
ba· trobar-se firmes de molt dif1cU advida fou durant diversos anys 1n vien minvat consl.:lerablemen~ Valg quistció
1 origtnal8 de gran valor
~~j1
~,."1"' d'arribar a ésser dibuixant en un 1passar per les mntdxe~ dl!icultats
Des de les firmes de Picasso
periòdic. Però per més que valg pro- per les quals passen tots els •ex- sas,
Ruslñol. ora:ell. Nonell, Apetvar ma1 no vaig poder arribar a tres» de Hollywood. Algunes vega· les Mestres, etc.
!lns les més buobrir-me pas·. Fou a conseqüènCia des mf"njava 1 d'altr€s em quedava mUs, es poden trobar
entre els cinc
d'un fracàs més· definitiu que f'ls dejú. No roren poques. les vegades mil dibuixos
S Y RA
que actualment estan
anteriors en aquestes temptatives en què vaig esmerçar eh meus dar~ posats a la venda
Dloutacló, 287 • hf. 11110 • Art 1 .,.
que em . vaig decidir a provar !or~ rers cèntims per a comvrar pa. que ment diferents dels1 que són total- namantaoiO
exposo.ts l'any
· ObJectes oer a oresentl
tuna al cinema.
era el més econòmic 1 el que més no- passat,
Ol1a SachatJJff aquareHes; Cari•
Blay. lotella; ol .·
Part de la meva educaCió la vaig dria
Dta¡ flk!U iturea.
FlDB el 1 d.e deee'm br•.
rebre a Anglaterra.. on romQJlgui
Crec que en recordaré d'aquella
OLGA SACHAAOF F
quatre anys. Tot J\.Lst n'havia ncom- època tots els dies de la meva vida.
L'exposició d'aquareHes que a<>plert tretze, vaig retornar a ln me- Arribà un .noment en el qual la de- tualment
LA PINACOTECA
s'exhibeix a Syra de la
va ciutat natal ~·Helena, ~ l'Estat sesperació em tèu pensar a retar~ pintora Olga
Sacharof! serà clausu- Pa&Sell de Crlcta, 34 . Marcs t Creo
de Mont ana , l alh va1g contmuar els n:1r a Montana per tal de dedicar- rada demà, divendres,
B Carles. ointura.després de watt · Exposició
me~s estu~ls. A part de la meva ue a la c.ria de bestiar fins a la
Fins el 1S desembre
afiCió pel dibuix, no puc dir q~e do- resta de la meva eXlStència. Però
ne.s ma ~ c~s de terur cap l.nteres es- nci fou on succe1 el fet que encara
pecial per cap mena de treball.
no he aconseguit explicar-me
Els dos anys que valg passa.~ a
Hans Tiesler, un producto; inde~
la .usencta. que el meu pare possela a per.•dent m'escolli d'entre una muJ.
l'Estat de Montana, podien haver·
lnclinat vers la vida del gana- t.lud de• xicots que havien estat ertme
per a una escena, per tal d'tnder; pero encara que aquesta idea ctat.s
terpretar el paper d'heroi en una
creuà per la meva ment alguna que eerie de pelücules de dos rotllos ae
altra vegada, mal no la valg pren- les quals Eileen Sedwick era la be-.
dre seriosament.
l'olna. Com era d'esperar, vaig temr
Sl alguna. vegad~ valg tenir J?re~ l!n•' gran por. Em valg recordar de
: tensions de possell facultats d ac- 1 noinió dels meus companys d'uni·
tor, no fou certament després del versitat i cm valg preparar per a un
que em v~ ocórrer a. la Universitat fracàs inevitable Però decidt ·expoa .: l owa. ran so.s Wla vegada Vlllg sar-me fins que descobrtss· ¡
intentar de !onnar part del grup
•
m a me.
de declamació 1 els resultats de l'U- va inep~ltud, per tal de poder
reunir
•
algun dmer.
nlca prova a la qual em van sotmeNingú. no podria descriure la. meva
tre finalment, encara que a contra sorpresa en veure que el meu treball
cor, el5 cap del grup acabaren de semb1ava ~atlSfei els productors fins
convencéNo s que crue1X1a per com- el punt que en diverses
i
p!et de facultats pe¡: a l'escena.
t:m
.
ocas ons
La meva primera coHocactC fou de
. donaref:l. papers secundaris f'n
d.ibutxant en un diari de Hehma, on ~lhcules d lmportimcla. Em sentia
vaig estar durant cinc Anys nns que vtunista, oerò amb la temença que
~NN HAROING I GARY COOPER en «Prter lbbetson ))
film Para•
1
mount que s'està rotíllnt actualment
tx:r 11 cm quedana sense !etna, vaig
Naixement
~umençar P estai viar diner per bl
Vllttge de retoru a Montana quan tes
La distingida senyora Margarida
c~es a.nessm malament.
Gattler, esposa. del nostre bOn am1c
senyor JQt,ep Vlros, cap de publicl·
Però un dia m'BSSlgnaren un rol
en «Tbe WlDil.Ulg ot Barbara Worth•
tat de la t1. Warner S rus». oa des
i sembla que vàreJg sorti tan &!lOS
lllurat amb tota !ellcttat una xa·
del meu comès que B. P. Schulberg,
mosa nena.
que en aque:ta època era director 1
La senyora de VU'ÓS es troba en lJ.t.1Vt A,
peneete estat de salut.
g.rent de la Para mount, ofer1 sot;. j
Gran facilitat de pagamenl senae augment de
Ens plau donar U\ més cordial
metrc'm a una prova. Molt oontent
cap mena, - Estila clàsaica i moderns. - I a•
enhorabona als nostres amics.
em vatg dirigir cap a l'estudi de la
Paramount.
Uen propis. - Realització de modelo danera
~uiln '.'a.r & entrar en una espaio- I
temporada a preu de co•t
L'estrena de demà
sa otJClna em va.J.g trobar o.mb un
grup de senyors seriosos els quals
per a admirar
al Fantàsio
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Es un film
Paramo unt
que cap
amant
del bon
cinema
no deixarà
de veure

I

Seguei xen
els plens
en la segona
setman a

aquesta g ran
producció

Sessió infantil
al Fantàsio
J ane Withers, la petita estrella,
revela una l.ntuicló lntE.rpretatlva t
una mteJ:hgencta poc comuna en la
gran producció .Fox lLa rema del
barri~, que, amb tant d'exit s'exrubeix al Fant.esio. Film que ensems
que posseeix grans atractius per a
tothom, té un interès particu.iartsl im per a la gent menuda, Ja QUAl l

a

Mobles i decoració Urrutia

NIT
ESTR ENA

I

durant uns moments, que a mi em

Demà, d.1"Ye11dres, s'estrenarà a l ci-

nema Fantasio la primera prod.uccio que han reaJ.ltzat plegats elS
esposoe Max Schmelllng, titulada
o o o
cKnOCK-out•, presentada per Ufilms.
Es tracta d'un rum en el qual la
d1nanuca Anny Ondra supera en
Demà,
slmpat1a. 1 an. quantes produccions
divendres,
ha realitzat !lns 1a data; una ctnta
funció
en la qual les escenes grac1oses es
a honor
sense interrupció 1 mande les modistes succeixen
tenen el pbllc en constant hilaritat
de Barcelona
amb les ocurrències de la gentil ni·
neta europea..
Té, a mès, aquest.& cinta 1 mteré&
d'un argument en el qual s'ha protroba en ell matèria inesgotable de curat donar a l'ex...eampió munduU
diversió. AIXò na indult l'empresa ¡ ocaslO perquè ens dont un veritable
Fantaslo a celeorar una novo. ses&lO . curs del que és el noble esport de
in1ant11, en la qual, a més d 'aqu~ta la bOX8., per la qual cosa resulta de
deliciosa pe.Y.icuJa es projectaran al· gran interes per als deportlStes.
tres mteressants t amellS films culcK.nock-out» és, en resum, una coturals, l.nstructlus 1 dibuucus ani- ml.d.ia modèlica, una pel:l.icu.la en Ja
mats, els quals formaran un progra,.. qual no S'ha pas obl1dat cap detall
ma d'1nterès .;.Xcepctonals per als per tal que resulti una prod.ucClO
nens.
extra.ordinarla, com ho prova l'éxtt
Dita sessió e.. celebrarà avui, di· que ve obtenlnt ea quants salons ea
jous, a les quatre de la tarda, 1 re- present&, 1 que, indubtablem ent. el
gira.n els preus de 2 t 1 pesseta, pre- nostre pübllc 1l dispensarà l'acolllferènela. t especial respectivament. da oue oels seus mèrits merelx.

sem.>~aren

segles, no pronunciare n
una. sola paraUla. Em miraven de
cap a peu.s 1 mai ne vàrcig sentJ.r-me
mes mo.est que en aquet.:.a OCR3i6.
Vatg tractar de dissLm.ular, somrient
amo aire <tespreooupat, fins t¡Ue per
1nclicaCI6 du
d'eUs vaig retlrar·me

de l'habitaCió.

4

Mitja nora després i oom a resul·
tat <i'aquel.ia entrevista sUenctosa
havia. posat .a meva s1gnatura al peu
d 'un contracte. Un de13 misteriS que
mal no he pogut expllcar·me és la
causa d'aquella dec:1.5.ló.
Però a partir d'aquell moment
vé.reig començo.r a treballar per a
la. Paramount 1 encara continuo amb
la :nateua company¡a. Tlnc el ma·
teix camert que m'Q.SS.Ignaren el primer cua. Trebal.lo molt 1 procuro de
complir la meva Ob.llga.d.ò. A pesar
E.l dinamism e de la sim• de l'opinió dels meua companys d'U·
pàtica nina d'Europa i niversltat be assolit aprendre alguna
l'esportivi tat de l'ex- dels secorets de l'art d'actuar 1 he

la oort d'haver tingut acel·
campió del món, han tingut
lents directors a.ixl com tambó ar~
creat la comèdia més guments
interessants .
alegre que a'ha portat J a
oo penso tomar a Montana.,
al Uenç
ja que la vtda tranquilla que porto

CARME, 14

CALL, 13 15 (abans magatzems Jorba )

TOS BRONQ~ 1 ASMA
EMFIS EMA

Pastilles
Azteeas::·~~:¡~~~ :::a~~tòrl;s.sJ¡;:
- - - -- - -- -

Guartment radiL&l raptdisslm 1 seDlpre segur amb les famoses PASTJLLES
AZTECAS acl Professor Max swanter.
de .tlerlm, les quals, amb prou temes
conegudl•S, b ban posat al capdavant de
tot-es les seyes simllars nacionalS 1 eatrangeres, lltgut a les seves grana vit-

Dr.VL PR fI FlliL'S SO lt

Aztecas
uA guarireu amb tota se¡U·
retat.
CAPSA GRAN ............ l ' - l'tOl.
CAPSA PETI T A ......... 1' - Pla. •
[),pòo!t general per a ESPANYl ·
FARMAClA MI.NEl<VA, Boepllal. 70.
Barcelona. Dl¡,òoits a Madrid pAJU!,A·

MAX SWA lt~~, 'rE lt
SO, Arenal

CIA 'JOL..o.LAZO, H urtale?ob.

BERL IN

2 , . GAYD-

2; JUAN !IL\RTIN, FraD·
clsco casas. 1 principals I'af!IIàCitS
d 'Espanya.

a Ho:lvwood cm oiau per complet.

u di ari de la ni t: IJL TI M A D O BA

(

la humanitat

DE DESEMBRE DEL 1931

.,,Jous. 11

IAifred Sanahu¡a

APARELLS

~

Advocat

FOTOGRAFICS

OIVOltCU:I, PW;ll;;, CAUSbS, etc.
Girona, tu, praL (de 6 a 11)

PRISMATICS - BINOCLES - CINEMES
PEL·LICUL ES PATHE BABY MAQUINES
FOHOGRAFS DE TO T ES MENES • DISCOS, e to,

RELLOtGES

NADAL : PENYA TIBERI
A VI~

Lea partlclpaclona
d'una p ta. del sortel¡ del ella 21 de desembre del
1935 del bitllet núm. 27954 Queden redui des a 0'60 ptea, com
també els 0 '50 restants ea ju¡ruen
al núm. 28389. Els l)0511etdora de
lea esmentades
particlpnctona
Que no estl¡rutn contorme poden
PIIAISar a recolllr l'import.
&Penya Tlberb ( Mar1.nr., 223)

OBJECTES DE PLATA

... BRILLA N T S
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI

JO lES

FA RRE PIJUA N

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUlS

(prop RM:Ibles)

Telèfon 14237

MJ:rGI.

B AR C E L ONA

~RIA

lp:

PELL - URINARIES
DEFECTES SEXUALS
RAMBLA DF CA NA LETES, 11, 1.er

AUTOMOBILISTES

~'30
ho
ho
l' lO,

ESPJ!i01AL18TA

dl 17 I

1 I dl 4 I

I

Accessoris per a autos a millora
preus que ningú. VIsiteu

CASA SOLE
Diputació, 139 ·T. 36364
A la pr.sentacló d'aquest anunci es 1arà. un l.O -,. de descomp:.e

VIt. . ~

D'ENCENEDORS

Eviten que els nens es descotxin. De
venda.: basars 1 ortopèdies. D!pòslt

Agent artlstlc I representant c1e
lea m.Uiora orquestres c1e Barcelona., per a Rels, Cap d'Any 1
festes majora.
Demaneu Informes 1 pressupostat
senae comprom.ta a

CASA SUBIROS
Hospital, 42-T. 13651

MERCAT D'OCASION S

general:

A. LORAN. Plaoa Urqulnaona., número i. BARCELONA

LLUIS VILA
Vergara, 1, 2.n, 1.•
Telèfon 21351

}bnn·a v{).a. S. en U.

t bell

rlESFO.

MAutuu: Passeta de la Cutel11tna, H

••

r:::
Ió

da dia

I .,.

rese nil
ari•

d'Automobilisme

Consell de Cent, 324

<Jnt

Acreditada d 'any:; ençà com la
millor, per la seva seriositat 1
pel 1.eu sisrema esptcial d'ensenyament. ja que és el més ràpid l pe.rtecte de tot.s

Conducció, Regla ment, Meutnica, Documenti de Penals,
Plànols i Titol, tot comprèl

36, SOQUERIA, 38

Traspassos. Ait~ Baixes d 'Autos i Patent Nacional. Canvl3
de carnets, doc:.unents, etc. ttc

CORTS CATALANES, 414
Telèfon 30422

DIFERENTS

I

MODELS

Camises

ADAN l RAG L AN
(patentada.)
Gèneres de punt; mitges FERRO
(de garantia)

RAPIDESA 1 ECONOMIA

ELECTRIQUES
GAS - GASOLINA

Preus baratíssims

PUBLICACIO
NOTES QUE NO ENS
SIGUIN TRAMESES EN
CATALA

CONSIGNATAIUS:

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.
TELEFON 2205'1

CLIN ICA -GALLEGO

LA MES ECONOMICA • GARANTIA ABSOLUTA
SOLIDÈSA
Demaneu d etalls i demostracions sense compromís:
Avinyó, 30
BARCELONA
Telèf 15580

VIES URINARIES

Carrer Nou de la Rambla, 11 • PELL • SANG • VENERI • PROSTATA •
MATRIU • IMPOTE NCJA • DIATERMIA • Directori Dr. Riu Porta Consulta, 11 a 1, 4'30 a s. f, 10 a 1

I

lO D§ANUNC IS PER p

E

BARCELONA

Caf'eteres Exprés VULCAN

I

Ferrer Batlles

TITOLS DE TOTES
CLASSES

ura.-

VIA LAIETANA, '7

BARCELONA: VIa Laletanr., 2

Camiseria .. Corbateria

87 Ptes.

Que admetrà passat~ers 1 mercaderies
•
La cl.rre¡a e s rep dns 1a vetlla del dta. de sortida, al tln¡lac1o num. 2
del Moll de Balears- TelèCon 18274

te,..

P. de GràClaJ. T. 20961

LA MES BEN MUNTADA
LA MES IMPORTANT
LA MES BARATA
DE TOTES

«eABO· SAN AGUSTIN>>

urea.

DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DB
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE coSIR, MALETES, DISCOS, etc.

LINIA RAPIDA DE GRAH LUXE BARCELONA - PALMA DE MALLORCA
SOrtides cada dia tllevat els dlumen¡esl, de tlarcelona I Palma, a lea
21 nores per lea motonaus
«CIUDAD DE BARCELONA• 1 «CIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE rARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA BARCELONA · MAO I BARCELONA - EIVISSA
LINlA COMEt«}lAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEDI·
TERRA NIA NORD U AFRlOA 1 CAN ARlES - Sortides QUinzenals de Bar•
cclona els diJOUS LINIA COMERCIAL BILBAO - CAOIZ · CANARIES AMB
ESCALA A TOTS ELS PORTS Dhl. NORD D'ESPANYA - SOrtldea setmanals de Bllbao els dijous. WNIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
1 TERRITORIS DE LA GUINEA ESPANYOLA !FERNANDO POO) SOrtides e1 dia 1'1 de cada mea amb escales a València Càdiz. Lu Palmas, Santa
Cruz de Tener1Ce. Santa Isabel de Fernando Poo Bata, Kogo I Rlo Ben1to
pels vaixells
uDOMIIiE• 1 uFERNAHDO POO»
I LINIA REGULAR ENTHE BARCELONA • ALACANT • ORAN • MELILLA
VILLA ALHUCEMAS • ~EUTA I VICE-VERSA
SOrtides de Barcelona cada dlumen¡e a lea 8 nores: d 'Alacant. els dlllum:
d 'Oran, ela dlmarta; d 'Oran cap a Atacant . els dlmarta 1 d ' Alacant cap a
BarcelOna, ela dimecres

ACADL1ti1A A~tJ.~. ICA NA

SERVEI RAPID SETMANAL ENTRE BARCELONA I Bn..BAO
sortldee cada DIMECRES a la n1t cap !1 València, Alacant, Màlaga,
Sevilla. Vigo. Vlllogarcla, Corunya. Musel, Santander 1 BUbao
Alternant-se les escoles de
Tarnlgono. Ceuta 1 Huelva cada dues setmanes
Sant Carlea 1 Ferrol cada dues setmanes
SERVEI CORRBNT ENTR.E BARCELONA I BU.BAO
cada c1ues eetmanes
,
Sortldea ela DIVENDRES a la nit, cap a Tarragona. Sant Clll'1!a.
Vlnaroc. València, Cullera, Alacant, Cartagena, Agul11~, AJ~tñ ~~
Ulla Motrtl Màlaga Ceuta. Càdlz, SevUla, Hue va,
go,
•
•
uaa&rcta Ferrol, corunya, Avllés, Musel. Santander, Bilbao 1 Pasajes
En Iee Ünles ràpid 1 corrent s'admet cl.rre¡ra per a Tbànger, LarfWCà
caaablanca amb transbordament a. Màlaga., 1 tam 6 per a
críst!nll 1 Ayamonte, amb transbordament a Huelva
SERVEI tm'l'RE BARCELONA, SETE 1 MARSELLA
SOrtides Quinzenals els dijous cap a Séte 1 Marsella
Servei aulnzenal cap a GENOVA
Lr. Wz-ega ea rep al Tingladn de la Companyia Moll del Rebaix
I'elèCon 13585
--<>SERVEI RAPID CAP AL BRASU. 1 PLATA
per moto-transatlàntics correus espanyols
SOrtides fixea cada 21 dles
ro SANTOS. MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES sortirà el dla l'f
<1~ <losembre del 1935, la DlB!tnifica motonau

p~
de 11

-

COMPRA - VENDA - CANVI

UNIA RAPIDA Di GRAN LUXE BARCELONA
CADIZ - CANARIE8
setmnnaJ.s e18 disaabtea a lea 12 Efectuaran el servei lea motonaus
I SOrtides
uCIUDAD DE SEVILLA• I «VILLA DE MADRID»

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

elm

~

~

L

R

Les dues pr1meres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descorrtpte
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ooutort. Pl MaCià
18
praJ
t'I:NSIO OEL CARME
pru1.1 t~uol~ Ali. oorn
t es~.ar aes ae l bO o~.et
Cnrwe 1:1 a

CASA FAMILIAR UOIIII.I.ja ~ o a Jovea a aormlr
Riera Alta •a aer lu.
PEHS IO LAIETANA.
Couluc..aulea nabi Lnclom .
aigua oorreut 1 caJetacClò. Preua redulta a tamllle$. Vta Laietana., 29.
PI Berenguer, 2.

Sra. esquerrana
d..altJa
una
son.se moow
a cuina~ Et.c.
mamtst Num

n abltaciO,
amb d ret
a La H u·
406.

VAL EHC IA. 1111, pral.
Wuntaner - Aribau, ba.bltactona fiOla c1ormlr, atl'tlla corrent, cale-racctó.

PISOS moblats, tot
contort, bany, ascensor.
NapoJ.s, 272.

LlUtiUEHS
PISOS A 111 I 76 PTU.
Noua. cowpuswe au "
gr<Ulll 1 1U);Obt:ll oau1 taClous. wa~.er . 1~vauu. auv

ESTUDI cèntrlo 18 du·
ros, gran, llum, aigua,
ascen.sor. Ronda St. Antoni, 20.

ü , CUlUII. tiCOUOw..lCII.. 61&-

uu·e¡¡¡, ti.IICtiUIIOl • ~111etuu
eu el curru ae ~Ja. u u..
werua .!u. ~ 1 :.1• ten t.re
84 ao J.arraguna l
ç;. a t;ru~~ v"owe. au~oG
oua <leu-a &J .

v•• ADVOCATS

ADMETO
2
amlca
pen.siO, tracte ta..
millar. l;alàDna, 14, prtnclpat, ara.

a w'a

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

ES DESITGEN 3 amics
toÇ
estar.
JoaQuun
CObta, 11, ler., l a.

a

MUNTANER 22, 2on.,
2na.. na01tac1Ó economlca per & 2 amics a tot
estar.
D;;:SJT.IO 2 amtce tota
eçonòmlce, _..,n.
eor. Vllo.domat, 76, 3er.,
pcn:.~o

2na.

CEDEIXO
nabltacló
¡rran Uldependent amb
balCó. Aribau, 48. 8er.,
2ua

MUDANCES
AUIU

Fran.:e&O LaYrllt. 1~11 tPa·
raHeU. hlelon JOU02

delt-

AUto-COilClUCtoree,

tUEKA, llUVuc&Ç
Cas.wuva, aa, xo.m.tr• o.
Corts 6ti0.
oiU:tl:t'

muntaL¡¡e, mun~.&ç¡¡e, '"'mltae1o, perm18. Caaa Roj aia. Campo bairaao, :11.
T. :!5804.

- -----

PISETS moblata nour.,
tot contort, aacen.sor, te.lélon, bany, wol~ oarata.
Rosal, 44, pol·ter1a.
DESPATX moblat tot
contort es llo¡ra.
Preu
mo-ha. Carwe, 8, ler .,
2na.

GRACIA l.òAtCCIA u.n.uura
CUUllWtea ¡ ra.tw\.el 1/tonaaouw.:a. ~

eoli ur.

PISOS 67 1 68 ~
tes, Junt Expoalcló. RaO:
Fontanella, l'l, llon., la.
De 6 a 7.

¡lana

PIS 3er. 13 duro., cau n ova. c4ntrlca, trea
d onn1tor1a, ataur. compresa, Junt Carta. Rlbea,

num..

li6'14'l

u•
T~

COI~CEPCIO .I Or'RA Oi
CAHUU. u•YilUura ..arw·

2•

Ia1

~a

l:)t.

~Ml

&.owJll.

HI GINI A H UIL. uu••
<Jura Clrur¡uwa CUw;Ul-

ta aratun.a rauer.. 78
oa rel ~1845

69.

ron. 183.

p 11 principal

ros.

lel

I t:HII;.~A LUHI I A
vauura
Parta. 111
aM~o~J

ES LLOGA Pla prlnclopal '7 dormltorla, trlbu·
na. tot contort. Salme-

21 PTES. aetmanr. to\
estar. Or. .Dou, 12. ler.,
2na..

llEVADORES

MAGATZEM a &nta.
200 zmt. carrer Alpens, 20
Raó : Guadlant., 26.

PER 30 PTES. mea, habitació ventilada 1 tel~
ton. Aribau, M, pral.

DES IT.IA aenvoreta
tota pensió. Olputacló,
63, Ser., 3rr.., ~ Ca..
llbrit..

o1UKUI UI.Attl.í.

I AU LEA l'ALUMA•
R to8 auv~1:. tiant t'au.
?•
lel :.!a44V

TRASPASSO pla propi
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SENYORA sola ctuea
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a senyoreta
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!on 1 caletac~1ó. Aribau,
43. 1er., 2nt..

ESPLEND IDA habitació eola a dormir a Balmes, '17, 2on.
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SABATERIA Peruchla,
Bruc, 62, venc exl&tèncles I traspasso neaoc1
per tancar bOt~a el 31
de desembre.

- ----------

MAQUINA cosir,
80
PtC8.
Ràpida.
Gan¡¡a.
Aragó, 209.
A TERMINIS,
matalalisos, llassades,
edredons
Ennc Granaoo.J,
1 '1, pral., lra. (De 4 a 8),
CAIXA cabals retrectàrla toc, per a llibres.
Sam; Joan cte M.alta, 160

VENDES
COMPREU LA
VOSTRA RADIO
al con.s~ructor
Muntaner, 611. S.
(AOana l'aloma, ~O)
1RAN5POR fiSTEJ :
M ot.l.n 1:1ercu1ea
U;eael
awertcaua. moaeta eap&Clil.la per u
cr.m1uus
l:'reUI tl()UQOmiCI AJUla.
coa o. ne Cent.. 318 ür.rcelona

Vestits a terminis
del rabncan' a.1 PllDllo
Ronda Sant Pere. :A4
O RQUESTniNES :

TRASPASSO
pensió
moderna amb dlspesera.
1'.1un tan er. 2M.

ven~

NIO t C.balll. AdreceuVOS a
Lr. Humanatat
t.um :ifl'.l

CA Ç ADORS
aaoat.ee e~oparaeuyea per
muntanYa Tallera 82

Revenedors Ràdio
recordeu: Muntaner, ell.
B. (Abaia Paloma. 20) .

RADIO el més modern
IlO peaaetes, prantlt.
JoaQUim C01>ta, núm. 24
(abans Ponent).
MATERIALS ràdio, elt
preus mee balxoa. COrts,
001, entres., 2na..
VEt~C

màQuina é>ln¡rer» com a nova 1 cUina
econòmica portàtil, gan¡n. Barbarà, :i5, pral, B.
MOBLES pili modarn,
11mparea criStall, luxo- . TeléCon '79'157.
QUEVIURES
gan¡r.,
molt acreCUtat, bon lloc,
ur¡etx. Banys Nour.. 2,
pral ., Ira.
GRANJA

nou, tree pedals. Sant
Jordi. 7. Santa

ea

Sastre. Moo;go.t,

MOBLES
baratislll..nlll
d 'adJudlcaclO subha.ata.
Guardamob1ee
PUbllc.
Corts, 413.
PER S ORTI A de vl.atae. venc ela mobl• del
meu pls. .Mallorca, núm.
25t,

PI A NO

avlcolr.
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VENC
Pau, per
dre'l, éa
Pau, 62,

Bar carrer St.
no poder aten·
gan¡¡a. Raó; St.
Bar.

BOTIGA traspasso amb
o seDlle ¡ènerea. Salva.dor Se¡rul, 32.
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ES VEN carnisseria po.
ble de IJio costa amb cam..
bra. Es talla xa.1, veaella 1 porc. Ra.o: Par18,
89, botl¡a.
PERRUQUERIA veno,
Uo¡¡uer 60 pr.es. Montben)', 81. 23 mlrall&. La
Torrassa.
BOTIGA 600 ptea. llo¡ uer 4'1'b0, amb nal:lita.cio. l"lassadera, 22.
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Dijous, 12 de desembre del 1935

Barcêlona- Any IV- Ntimero 1.._

LA GUERRA I LA PAU

Una obra més

SOBRELA CARTA MILIT~R D'ABISSINIA

delesesquerres

u~ ~R~~a~1rmn~ fRinr~-lruiinmu~~ ~~:i~~=~7~~~

Ens plau reprvdlllr la següent carta del conselle municlpal popular
de Barcelona, senyer Vicenç Bernades, rebuda pel nostr~ director:
«Barcelona, 6 de desembre del
1935. - Sr. Josep M.• Massip. Director de LA HUMANITAT.
Estimat amic: A «lAA. Veu de catalunya>> d'avui es publica un e rtlC'lc Ce propaganda de Lliga Catalana sota el titol «Un nou grup escolar a Can T uni7. - Hoi!l va a procedir per part de la Co:nissió Municipal de Cultura a la creació d'unes escoles municipals en els terrenys del Port Franc» en el qual
hom pretén atribuir l'èxit d'aquesta
millora a l'actual Ajuntament gestor.
No s'escarraci l'articulista perquè
a tota la barriada èe Can Tunis <els
mateixos que tan groller ament tracta), saben que la idea de la nova.
escola es deu únicament i exclusiva
a. l'Ajuntament de les Esquerres. I
li nf~;:iré que si mira els acords <!e
la. Comissió de Govern de l'últi'll
dimecres de setembr~ o la del 3
d'octucre de l'any 1934 (no recordo
exactament quin dels dos dies>, trobarà la conces~ó <lels crèdits correspon, nts, per a començar Immediatament les ,res de la. nova esco:o. a Can Tunis.
...:s més, si hagués continuat l'Ajuntament popular, aquestes escoles
haurten cor.1ençat a funcionar el
mes de gener del 1935. Ara c:>m ara,
l'única cosa que els veïns de Can
Tunis h an de tenir en compte als
gestors municipals, és el retard de
més d'un any a. fer construir aquestes escoles, qu~ l'articulista té
tant... cura .4'amr.ga: que a l'Igual
que les d :J la Barceloneta 1 Sant
Mart!, són una obra dels «bàrbars»
de l'l".squerra.
Agraït per la publicació d'aquestes ratlles, sóc ben afectuosament
teu, Vicenç Bernades».

ITALIA ACCEPTA
Les proposicions franco- brltànlques seran admeses per Mussolini
amb la condició que la sortida d'Abissinia d mar sigUi precisament per
Eritrea o per la Somalia italiana t
a m és que el port que es cedelxi ho
sigui en forma d'avantatges de portfranc, però mai com a concessió terr itorial Els propòsits feixistes van
dirigits a assolir l'ajornament de
l'embargament sobr e els petrolis, !a
decisió dels quals havia d'ésser adoptada a Ginebra durant el més
actual contra Itàlia pels països sancionistes.

Impressionant aspecte de la reunió plenària de la o onfer•nola naval que actualment se oelebra a Londres,
per cert en un amb ient de la mentable pessimisme
(Express - Foto.)

LA PRIMERA NEU A BARCE·
LONA, CAU AL GUINARDO

EL VOL DEL «LIEUTENANT
DE VAISSEAU PARIS»
Demà o dissabte reprendrà
el vol a Sud-Amèrica
Daka.r, 11. - El comandant de
corbeta Bonnet, que té al seu comandament l'avió gegant francès
«Lieutenant de Vaisseau Paris>l ha
manl!estat que aquest no reemprendrà el seu vol a Suàamèrica 1 Antilles fins el proper divendres o dissabte.
Durant el descans del mastodòntlc hidroavió a Dakar es treballa febrilment a. bord, on s'instaHen magnifiques decoracions als salons.
Com és sabut, el «Lieutenant de
Vasseau Paris» marxà a les Amèriques meridional i central en vol de
propaganda i durant les escales podrà ésser visitat mitjançant les corresponents invitacions.
El Govern francès espera. que el
viatge del colós aparell farà que la
Casa constructora rebi
comandes
d'aparells d'aquest tipus.

OFICINES PER ARECTIFI·
CACIODEL CENS
Esquerra Republicana
de ca tt~ l unya
Oficines per a la rectificació del
cens electoral i inclusió de DOllS
votants
Agrupació Va lenolanlsta
d'Esquerra
(Aldana., 5, entresol. Olympla)
Ca(la dia, de 4 a 9 de la nit
centre d'Esquerra
Republicana
(Tapioles, 27>
c entre d'E. R. uel Port
<carretera de Port. 409)
cases Baratos Francesc Ferrer
(Carrer, 12,. núm. 385>
c entre catala nista d'Esque,...a
<Rambla. Catalunya, 6, pral.)
Hores: de 1il a 1 I de 4 a 9

-o-CENTRE REP UBLI CA
DEL POBLET
Oficines pe1 a la rectiflcactó
del cens, València. núm. 4'l8
- - -<>--'-

COMIT E D'EN LLA C
DE LES ESQUERR ES
Oficines:
Carrer de Sants, número 114
Fores:
Dc les 3 de Ja tarda a les 12

--o-OFICIN P ElECTO RA L
DEL DTE. PR IMER
El Casal d Esqt~erra Republicana del Districte Primer, Avinyó 29, pral., pos~ a conetxcment dc tots els sxis i sunpatitzants que té ot>ertes a1 seu
local les oficines d· rt:ctlhcació
del Cens Electoral
Ho~es "' consulta: Ce 1¡., clno
de la t arda a les onz~: de la nit

--o-UNIO S OC IA LISTA
DE C Af A UNYA
Üi1CU1CS Obertes per a IDClUSlÓ
1 rectlllcaciO rlel cens electoral:
Portnterns&'l 'l I 9 <Sala Moreno¡ , V1a L:uetam., ü <soterraniS
del .Bar NICEl, Angels López
de Ayala, .'J <Hostatrancsl ,
SecCIÓ de la 0 . S. C. Clot. València, 573. secció r. s. e Bor·
ta. plaç.2 d"Eivissa, 3

antena

EL S ACTES
-

No és pas estrany que el fred es
de1x1 sentir tant aquests dies. El
mal temps que ha arnbat, ha tingut
repercussions ctirectes a la nostra
ciutat. No és solament a l'alta muntanya on la neu es delXa caure. Ahlr,
al mati, d'una manera precipitada a.
la nostra Ciutat, també es ve1é caure neu. Tota la part del GUinardó
aparegué emblanqumada. La prunera neu a Barcelona d'aquest any,
com és natural, prodlll gran sorpresa i fou observada pels ciutadans
amb 1l:lusló. Encara que no som,
tal com marquen els calendaris. a
l'hivern, hom pot dir que aquest ja.
ens ho. vingut a saludar 1 fer-se sentir considerablement.

-

DE LES

t:SQUERRES
PER ORDRE
GOVERNATIVA

UN GUARDIA URBA DAVANT EL
TRIBUNAL

Estava processat pel suposat delicte de suborn
A la Secció Tercera de l'Audiència es constitut el Trtbunal per Jurats, pell a fallar la causa segu1da
contra. el guàrdia urbà Miquel Carbonell el qual sorprengué una parella
a Montjuic, a la. qual per no denunciar-la de certs actes exigi 400 pessetes.
Després de les proves, el Tribunal
popular dictà un veredicte d'Inculpabilitat 1 fou absolt el processat
pel tribunal de dret.

SANSEGUNOO, ALTRA VEGADA

TOTS ELS ACTES

Ahir, ell i un altre, foren
absolts pel Tribunal
d'Urgència

POLIT ICS
QUE VENIEM

Les inundacions a la Mace·
dònia heHènica
Salònica, 11. - Les darreres notieles en relació amb les inundacions
registrades a la Macedònia. heHèrúca,
les pèrdues materials arriben a la
suma de dos-cents milions de dracmes.
Els rius Aliakmon, Vardar i Struma s'han desbordat lles seves aigües
ban cobert grans extensions de terreny, a més d'amenaçar greument
les regions recentment sanejades 1
dessecades per a l'agricultura.

Un amic, que acaba d'arribar
de França, m'assabenta, entre altres coses, del sistema seguit aU!
pels Municipis amb vistes a l'extinció de les molestoses rates. sembla que hi ha assignat el preu de
mig franc per cada exemplar mort
que hom presenta. Això estimula
molta gent, en atur jorç63, que es
dedica a la cacera de rates. Els
caçadors empren una mena d'escajundra de cuir, a cobert de les
agudes dents dels paràsits f ataquen aquests i els ctestrueixen alld
on es troben. En acabat, els presenten al . I unicipi, perceben el
mig tranc per cap... i algú ha zrribat a ter-S'hi una caseta, encara
que no ho sembli.
Però al l'tfunicipi no l'esvera que
un caçador de rates devingui propietari, mentre el diner assignat
correspongui al nombre de victtmes. Hom sap, perfectament, el
que costa cada rata. Cosa que no
sabem ací, on desconeixem el rendiment exacte dc les nostres pomposes brigades raticides.
I encara desconeixem més, molt
més, el que ens costen altra mena
de rates que infesten la vida pública. Amb la particularitat que
si a França una rata morta equival a nig tranc, al nostre pais Les
rates costen milers i àdhuc milions c.e pessetes... I són ben vivest
J. l'tf. FRANCES

Davant del Tribunal d'Urgència
es veié la causa per incendi de tramANUNCIANT
vies contra Rafael Sansegundo i Miquel Canyelles.
Els processats, segons l'apuntament, a. les set de la tarda del dia
AQUESTS DIES
26 de maig últim, pistola en mà, es
presentaren al carrer de Rogent i
obligaren els passatgers a baixar del
Washington, 11. - Es creença getramvia, al qual ruixaren amb un
neral que, després del veredicte del
liquld inflamable. El tramvia emTrtbunal Suprem de Washington reprengué una gran marxa i parà en
butjant la petició de Bruno Hauptuna corba que hi ha al carrer de Vaman, que somcitava la revisió del
Important robatori
lència, tot cremat.
procés pel qual se l'ha condemnat a
mort com a autor del segrestament 1
En l'acte del judici els processats
assassinat del «Baby» de Charles
negaren llur participació en el fet
Lindbergh, res no pot ev1tar que el
afirmant que es trobaven en llocs
presumpte assassí sigUi electrocutat.
distints d'on es suposa.
com hom recordarà, l'alemany
Sansegundo, amb tons enèrgics, aHauptman fou condemnat a mort la
firmà que havia estat maltractat
S'ha. denunciat al Jutjat de guàr- passada primavera pel Tribunal de
per la pollc1a pe1· tal d'obligar-lo a
dia el robatori comès a la torre del Trenton.
declarar-se'n autor.
Els periòdics posen de relleu que
L'altre processat, Miquel Canye- marquès d'Alòs, del carrer de Vidal Charles Lindbergh sempre considerà
lles digué que quan esdevingué a- l Quadres de Sarrtà.
com l'autor del segrestaEl robat consisteix en joies, el l'alemany
ment 1 mort del seu fUl.
quest fet, estava absent de Barcelovalor
de
les
quals
és
d'unes
125.000
na 1 que no ha estat mal a la presó,
Hom sap que Hauptman dingi una
carta ll Llndbergh demanant-li que
com es fa suposar en l'atestat, car pessetes.
Els cabals del Sindicat
IUlés a veure1 a la presó «per a parque, per la malaltia que pateix, sl
lar d'home a homel>, a la qual prehagués estat molt de temps a la Ha estat inaugurada,
blader
a
F
ran·
tensió es negaren rotundament, en
presó s'hauria mort a causa de la
Granada, 11. - El jutge que Instot
moment.
tant
Lindbergh
com
la
ça,
una
fàbrica
de
gasolina
humitat.
seva esposa, per considerar que la trueix les diligències per haver-se
A continuació el guàrdia de seguseva confrontació amb l'home que descobert una malversació de cabals
sintètica
retat Miquel Palomo, que lntervinLllle (França>, 11. - A Mazlngar- consideraven l'assassi del seu fill tan al Sindicat blader ha dictat aute de
gué en el succés, no reconegué com be ha estaL inaugurada una fàbrica sols podia contribuir a renovar el processament i presó contra els ada autors els processats.
I destinada a la fabricació de gasolina seu dolor.
vocats senyors Joan Entrena, presiEn conèixer el veredicte del Tribusintètica. La fàbrica. ha estat consEl conductor 1 el cobrador del truïda per Ja Companyia Mlnalre de nal Suprem Lindbergh s'ha llmitat dent del Sindioat 1 del senyor Fèlix
tramvia. Incendiat tampoc no els re- Bethune amb el concurs de l'Oficina a dir: «En cap moment no he obrat Infante. També ha pres Igual deterconegueren.
Nacional de Combustibles Liqulds 1 amb afany de vengança, sinó tan sols minació udiclal contra el secreta-¡
Els agents de policia oue detln- empra un nou procediment d'hldro- per amor a la justícia. La meva des- ri de l'entitat, senyor Josep Gamiz,
gueren sansegundo 1 CanYelles van genacló de la hulla, descoberta als gràcia és ja consumada 1 he trac- secretari particular del cap del Par.
tat d'evitar que afecti altres !ami- tit Agraria a Granada.
'
laboratoris de la Companyia.
manifestar que es con1essaren autors
Les actuals insta.Hacions, que se- lles».
Els bladers afectats per la malsense coaccions.
ran ampliades, permeten hidrogenar
Hom creu que Haptman serà elec- versació de cabals han designat adEl fiscal va demanar per als pro- 50 tones d'hulla diàries.
trocutat molt aviat.
vocat per tal que els porti la causa.
cessats la pena de do~ anys de !!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
presó. La defensa va soll.icitar l'absolució.
LA GUERRA ITALO·ETIOPICA
Després d'una hora i mitja de deliberació el Tribunal absolgué els processats els quals tenen pendents altres delictes slmilars.
ired

Hauptman serà
electrocutat

SE N'ENDUGUEREN 125.000
PESSETES

I

I

La policia procedl la detenció del
súbdit francès René Víctor Geraud,
el qual fou posat a la. disposició del
jutjat de Guàrdia.
Aquest estranger havia muntat
una societat denominada «Compañia General de Aprovlsionamientos,
S. A.l>, 1 es dedicava. el negoci d'importació 1 exportacló.
S'ba sabut qut; no hi havia cap
capital 1 que eren suposades les ctne
centes mil pessetes que deien desemborsades.
L'esmentat detingut tenia un dependent al qual féu president de la
societat 1 quan aquest li reclamà els
sous endarrerits aquest li donà en pa
gament unes accions que no tenen
cap valor.
Hom assegura que ha. arribat a estafar a diversos incauts 1 que a més
té antecedents amb la Ju.sticla per
haver estat processat en anteriors
èpoques.
El René Vlctor Geraud, quedà detingut en els calabossos del Palau de
Justícia.

PUt~m Uf ~AUlA M~RIA
CARTAGENA
Excursió organitzada per

LA HUMANITAT
amb la cooperació tècnica
de " Viatges Catalònia"
ler. dia, 27 de desembre:
Sortida e.l mati de BARr
CELONA car> a. TARr
RAGONA ' CASTELLO
<dinar>. A la tarda, con•
tinuació del viatge cap
a VALENCIA i ALACANT. So;:>ar i nit a
l'hotel.
2on. d1a, 28 de desembre:
Esmorzar 1 sortida aJ ma.tl d'ALACANT fins a.
CAltTAGE!'M <dinar) A
la. tarda, r.ontinuac1ó del
vmtge fins a GRANADA.
Sopar . nit a l'hotel.
3er. dia, :19 de desembre,
Mati lliure a GRANADA
Esmorlllr rlinar a l'hotel.
A la tard~. coLtwuacló
fins a. SEVILLA. Sopar I
nlt a l'hotel.
4art dia, ao de dt;Sembre;
SEVILLA. Esmorza¡. a
!"hotel SortidR cap s.
PU ERTO
DE SANTA
MARIA
;38 quílòm~
tres>. Dinar A la. tarda
retmn a SEVD.J..A 038
qu11ometres1 Sopar 1 nit a
!"hotel.

LES lltUES AERIES REGULARS
TRANSOCEANIQUES
S'anuncia l'establiment d' una
línia regular entre Anglater- 1
ra i els Estats Units
Paris, 11. - Fa pocs dies s'ammcià. que en la conferència de delegats aeronàuUcs anglesos I americans s'havia arribat a un acord per
a l'establiment d"un sen·el regular
entre Anglaterra 1 Nova York, amb
escales a Irlanda i Terranova.
I Ara. s·anuncia que s"ha reunit a
Paris, sotA. la presidència del minlstre de l'AI.re, general Denaln, un
Comitè oficial encarregat pel Govern francès d'estudiar l'establiment
d'una llnia regular aèria francesa
sobre l'Atlàntic septentrional.
En la reunió pronuncià un discurs
el general Denain, en el qual posà
de relleu la urgencia de les solucions
i Ja lmportàncta del problema.
Hom creu saber que la futura linia
francesa sobre l'Atlàntic septentrtonal far à escala als Açores, que té
concer..ada França en exclUSiva amb
el Govern de Portugal.

LES HOST ILITATS
Novament s'h a donat començament per les forces del Negus a una
gran activitat al front d'Eritrea en
la guerra de guerrtlles. A les voreres
del riu Tacazé les tropes italianes
" blnnhan estat atacades amb arm..
ca pels guerrers abissinis (font italiana>. Han continuat durant el dia
d'ahir els reconeixements 1 bombardeigs pels aviadors del mariscal Badoglio i com a nota de màxim interès ha tingut confirmació el bornbardelg de l'hospital nordamencà.
de Dess1é pels avions italians, bombardeig comprovat per la protesta
que els metges de l'esmentat hospltal han elevat al President dels ~
tats Units, a. b Societat de Nacions
1 a tot el món, r eclamació i crida
feta a tots els pobles del món contra
la manera de procedir de l'aviaCló
feixista en el criminal atemptat.
SERVAND MEANA
lCapità d'aviació)
Prohibida la reproducció.

FOCS
UN ESTRANGER UUE VOLIA
VIURE DE LA SUOR DELS
d__
e Be_ng~~
I
AlTRES
RATES

HAN ESTAT
SUSPESOS

ANG LATERRA S'OPOSA RA
La solució proposada ha de realitzar-se amb la condició que na
d'ésser admesa per les tres parts
interessades. Itàlia, Etiopia 1 Ja Societat de Nacions, però ara ve el
més complicat 1 és que Addls Abet>a
refusa per inadmissibles les conclusions presentades. Mr. Baldwin conferencià durant el dia d'ahir amb
:Mr. Eden i el primer ministre lla
reunit el Govern amb caràcte1· d'urgència. De què s'ha tractat en li\
reunió? Segurament de l'oposició que
al projecte s'està presentant pels
partits politic:: anglesos i l'opinió
britànica sencera, car tal com comenten tots els diaris nordamer1cans, aquest tract· t de pau constituiria, en cas de realitzar-se un veritable fracàs d~ la Societat ginebrina i un perill pels E3tats febles
davant la invasió dels pobles poderosos, tota vega<!:~. que aquest triomf
d'Itàlia represe:ttaria per a l'esdevenidor la nuH'.tat de l'article 16 del
Convenant.

I GINEBRA 'l
En el cas que el pla ofert al dictador d'I tàlia sig- i aprovat pel cap
de l'Estat feixista, el senyor Vasconcellos, president del Comitè de
sancions farà una proposició en la
qual sol:llcitarà. l'ajornament de
l'embargament de petrolis a. Itàlia..
Ara bé: cal suposar que s'oferiran
gran resistències a l'esmentat projecte no wlament pel delegat de
l'Emperador d'Abissínia, sinó també
pel costat dels nombrosos membres
de la Societat de Nacions, els quals
s'oposaran enèrgicament a l'cxecucló de les bases creades en la forma en què s'han concebu,t.

:n de des¿more: Esmorzar 1 sortida cap a
CORLlüBA <dmar) . A la
~.arJa. contmuació cap a

mies separats dels reus I nt, c.
171iliar¡
El nostr e Nadal serà
pròdig. No hen~ de / er COm ' Pe!j
tòlics que, com «El Matb ela e:.
m anen donar unes al11!<>i~e r~
pobres, no pa~ perqu~ r ' ~
Betlem sinó perquè no aPT~
punys... Estem segurissims 111 4
tot arreu sorgiran iniclati~Ue a fer presen:s als empreson: ~
totes les pr esons hi plouran ta. 4
t aclons; els nostres amics
infinitat de visites. Catalun ·
c atalunya que vibra t reeor Ya, ~
detxcrà c1ue una infinitat dda, '10
t adans s:mtin, endins les r~e C!llo
3• d
fred d'un allunyament.
Tampoc no hem d'Oblidar
ht ha una llista oberta t>er e~
gar, en el que es pot, la Sit 14
dels nostres amics. Penseu./¡¡~
t
i
t d"
• "~>
orI s, t aques
'""'
bé s d"tes més que ......
' am ' acu tu a1s centres i fi
Secretariat
Repubr.......
..
na per a v ed'Esq.uerra
ure
d l
El
. sz sou a 1es llista
e cens.
qu: menys S'ho~
es pot trobar amb la sorpresa Q'il
el dia de d~.nà ?W pugu¡ liGIIr
pe; a fer vbTir les presons t .Per 1
restablir l:!S llibertats individu:¡¡
i co'!ectives.

tn'!t

••

Les condicions que haUria de !!-

nir, a judici uostre, el Govern no;
ja foren exposades uestrlvolamen¡
pel senyor Camb .. en la nota de ~
consulta. Això és el que deia ah~
La Veu.
D'aquesta manera l'òr gan de 14
Lliga desmenteix el per sistent 1111Wr que havia circ.:ulat per Barce.
lona .<egons el qual Jou tan 9711
el desconc.rt produït per la note
de Cambó entr e els lligaires «e~~ta.
lanistes» que s'arrtbd a parlar d'~
mitar la descomposició existent Cl
el partit radical.
La Lliga, si escolt~m La. Veu, 11
solament ccepta el trago que :-&
presenta la «arrera camboniau
sinó que la gesta és, no r es men,.
que •JUaliJicada de mestrívola.

•••

¿I què ha di; a S. E. aquesta ce
lamitat pública que es diu Camò61
sen2illament, que les Corts q"'
votaren la l let del 2 de yener (I
tantes i tantes altreJ lleis) ei!C1Irt
no han estat posades a prova.
L'e¡¡terrador de règims t polítiques sap, }'erquè ho han demes.
trat, que les Corts actuals no po.
den fer r eJ, ab ;olutament res dl
profitós. L'únic que vol Cambó t1
que no hi hagi eleccions (/ora tiTA
bogeria!, r.Jpeteix) perquè les esquerres no pugt:.in arreconar gestores ni puguin restablir l'Estatd
de Catalunya.

• ••

A l'Ajuntament barcelont enctlll
1uuue1~ a ter alcalde. Els Ulle(
els J aumar i els Coll t Rodés 111
estan d'..zzc. més engrescats a Itt
de «regidorS» de debò. Espeeulel
amb els vots, t an reunions, aCIX·
den i suspene , plens municipall.
Tot això diuen que ho jan, per 1
t er les coses segons la Llei Municipal. Ah, però, és veritat que ,.
Uel del Parlament de Catalun¡e
extget:c tot aquest enrenou i IniJec?
Prou, 1w s'hi enfundin més, 110
parlin més de seny, ni de patriOtiS'me n! de res. A veure, un P6re2 Madrigal que nomeni alcalde I
llestos.

lA Lliga -

••

diu un diari - no

coHaborarà. si no es fa un Gove!ll
estable... Es farà aquest Govm.
no en tinguet, dubte. Ara que ll
més fàcil és que no sigui ni Govem ni estable, però la L liga coJ.
laborarà.
¿No vaa dir ells mateixos qlll
del 6 d'octubre ençà han jet totl
els papen de l'auca? No els ha 41
venir pas d'ctquf, ara.

•••

El trecl aprcta t és qüestió d"opropar-se al toc i explicar contes.
I qui diu contes, diu facècies. ::te
Vtnga:
En una ciutat hi havia un paçd
sorneguer que t enia amoïnat3
els adVOC;ats amb un plet tam~;i/11
la resolució del qual només poc!il
, tenir una base: (lUe ell tenia ~
El nostre xzgès féu cap a c4l'
d'u1~ amic nostr.:, advocat 1 pard
dar i d'engegar-les sens, engaztct.
- Ttnc .a :1ropietat d'un cam1 ;
va començar el clie11t - que...,
meu, be,¡
i del qual en ,.~
fe,· el que ent doni la gana ..• ,.,
-Atureu-vos va interromr
l'aclvocat - si sabeu tot aitó ~
em dieu, quil deveu voler sa~

!f

mé~?

~

-, ·oml!s era per a veure si
cidieu amb el meu criteri .. ·
~
-Qu;! lzi pinto, dollCS jo dCTT I
d'cquesta taula d'advocat? A.r.ell
cerqueu-vos 11n altre caconsellD'
dor».

5è. ctl.l,

LINARES, \'ALD~'PERAS,
MAURlDEJI)S 1 MADRID Sopnr ! nit a l bo-

tel.

d1a. pnmer Q, gener:
Esmorzar 1 scrtt( :\ rap a
GUADALAJ!\RA SARAGOSSA <dmar) . A la tar·
da, continuació del vtatr
ge fins a t ARCELONA.

6é

Preu : 290'- Ptes., tot
comprès
INSCRIPCIONS :
came111- l muts tan VIa oap a Makall6. Tot ü un aire de felxugues3 de car.3ament. Ei un mal h1dlcl
per a les emrreaes decidides
<Foto Urbís-Press)
e

LA HUMAN ITA'I, «VIatges
;ataJònla > <Hamou. Estud!!oo a ll,
Autocars Acer o lCasanova 34>

ELS TRETS DEl PASSB~
DE GRAfilA
Res d'important no s'ha p~·
gut esbrinar
·r sJ

El jutjat núm. 16 estigué, ~.¿yeJ
mati, rebent declaració als ¡,~ en
cie seguretat que intervlngU~ !lli'
el succés del Passeig de or.l~n el.!
ells manllestaren que send senrel?
trets i la forma. com es e e!.'-~
pà, però no diguren res que a
x1 com ocorre,"'Ué el fet.
, r )l.ll'
El jutjat amb el !Isca! seJ}J;;e1 p:·.l'
quez que intervé en sU1llllflalitzlll" ~
lloc del succéS per a re
inspeCCIÓ ocular.
esnrpf
De moment, s"ha pogut de 5t"
que rauto es de la matr:culll ue rOll
vUla i que !a uns tres mesos q
venut pel seu prop1etan -;;;::;::íi

lA HUMANITAT lluita pels ideals catalans i republicans

