EL TEMPS. - A catalunya el cel està cobert per te~ costes i
ml& cobert 0 cobert per l'interior. vents d'alguna Intensitat 1 de oom·
ponent Nord a tota ta costa 1 encalmats o fluixos de dlreoolona va•
rlablea per l'Interior. Ha plogut amb tempestes per tota la zona mun-

•

-

DI

Q

AnY IV -

Ndm. 1.106 -

Prou:

16 oèntlma

f U n da d O t 1 I L U I S

tanyoaa del Nord, amb una màxima de 23 litres per metre quadrat
a An¡olaster.

Temperatures extremes: Màxtma, 32 graus a Seròs t Tortosa, I
m 1n1ma, 1 grau a f' ort de la Bonalgua.

Barcelona, dirr.eores, 11 de setembre del 193!

C 0 M P A N Y S

O N ZE DE SETEMBRE
1

AVUI, COMMEMORACIO D UNA DATA HISTORICA
,

•

•

Aquest numero ha estat v1sat per la
.INOTA POLiliCA
1

aavant la 1r~1ia r~~~on~a~ilit~t

ESDf:VENIMENT TEATRAL, AL 11 BARCELONA"

de

Margarida Xirgu triomfà ahir a la nit a~b
11
La Dama boba", de lope de Vega

la

S. de N.

Clamoroses ovacions subratllaren tota la nit la tasca de la
insigne actriu, que hagué d'adreçar la paraula al públic
~~!!!!!!~~!!!!"!!!~o

amEib teatre és ple de gom a gom: '""""'1~~
A LA MEMORIA DE Iqueda
un pJe magtúfic, Imposant. No I
una localJta.t, no queda uns¡
general. Als passaaissos de
GAM PALAN S Ientrada
les llotges del pati hi ha gent dreta
ff·

,

Compl~tem avui la llista d ad.h~
IS~ons a 1acte necrològic a _la memò-

que escolta 1 aplaudeix.
En aparèixer a. escena.. a poc de
començada la farsa lopesca, Marga·
rida. Xirgu -la prtmerlssima actnu
per dret propi la gra.n actriu catala
na que honori. el teatre espanyolesclata una ovació formidable, una
ovaciO GU~ dura ben bé mes de do~
mmuts 1 en la qual batega l'adhes1o
de tot un poble.
Margarida X1r¡u molt pàHida
moi.t emocionada, s·ibcllna, somriu.
SegueiX la representació. La. ver
sió que de «La dama bobu ha fet.
Garcla Lorc&, es un encert, una de-

rw. de Ratael Campalans.
Coalició d'Esquerres Catalanes,
Unió boc1alist& àe Catalunya t5ecclons del Çlot, de Torredembarra 1
de Sant V1cenç dels Horts), JoveJ_l~t.. S<?Cl&lista ae Catalunya, Fracc16
:SOCtahsta dels Alts Fcrns de Catalunya lHOSpltalet), Srtes. de la barriada de Mar de Torredembarra,
C1utad8J'1, d'EsQuerra del DlSC.ncte
.LU (Hospitalet), Secció Fememna C:e
l'Ateneu Obrer d'Esquerra Republicana del Districte VI, Centre Catalanista d'Esquerra Republicana Ue
Catalunya, Actuació Ve.lenC18lllSta
d'Esquerra, Associació uruversltana Demanen quatre penes de
Obrera, Slndlce.t General de Tècnics
mort
Pamplona
de Catalunya, FederaciÓ d'Empleats
del Comerç ' de Ja Indústria, CoopePamplona, 10. - Ha arfloat a
ració Integral Obrera, Casal FemenJ aquest.a capit.al la causa LnStrUH.Ict
de la Bordeta, Professorl.t de l'Ate.: pels successos revolucionaris d'EibaJ
nei.l Polytèchnicum, Justtcia Soctal, que ba estat. retornaaa. pe1 usca1 !l"u·
Onló Soctallsta de Catalunya (Sec- lltar. Ofereix una novetat.. En el :::.cu
el~ Mataró), cL'Appel Catalan», de escrit de conclusions el fiscal soJü-~
Gtnebra; «La Nova Ca~ya», ce cita quat.re penes de mort 1 demana
L'Hava~; cGennanon, t..~ Santta¡o la pena. de reclusió perpètua per u
de Xile, cPàtria Nov~», de . Tucu-~ trent.a 1 tants processats. Tam be e.~.t
man <Argentina), IL'mtranstgent», soHictta. d'altiu de 20 anys.
~ederació COmarcal de Catalunya,
~n~e Esquerra Republicana de St.
drlà, etc .. etc.
Des de Puerto Santa Mana 1
"
Cartagena reberem les adhesiOns ae
Liuis COmpanys, J. Comorera, V.
Ga.ssol, M. Barrera, J. Mestres. J.
Lluhi I Vallesc& i Maru Esteve.
E.npresoD.1ts de la u. ·. c. a la
presó de Tarragona. s. campos 1
Terre director de cEl PueblO» de
Lleida, 10 (per telèfolll. - Han
TortoSa, des de 1& presó de TBrra- ingressat a la Presó de Lleida, a
¡ona; Carles Pi i sunyer, Gabriel consequencuL d'baver-.se negllt a pa·
Alomar l altru: que farien tnacaba- gar l'arrendament de Hnques rosti·
bles 1& lll.sta..
ques d.el terme de Montagut, pr~
p1etat. dels canonges de Lleiaa., w..-er1505 velns
Ela cilltada,n, empresonats per
aquest motiU son els segoeut.s: Joan
S!J-Urell, Marcelü S1dó, Antow Gor~a, Ramou Rloes, Josep t:Suilol, SalEl número de demà de
\ador Dolcet, Daw.el Gades, Jaume
LA HUMANITAT S1do, Jaume ~!cet, J~p Ml!, Jaume Montro), :>alvador cari.., J. Ca·
llevo!, F'rancebe Montro)', J. Montconstarà, com el preaent,
roy, Ramon 9&-rle.s, J05ep Mlr. Francesc Rt~ Ga.5pa.r Mll', Josep Pelede dotze pqmes
¡rl, Anton Carles. J06ep Agu.sl1, Joaep Lluna, Mlquel Mll'ó I al¡uns

a

MARGARIDA XJRGU

I

lleia. La direcció, de Rivas Cberiff;
el decorat t els figurins de Fon ta
nais, la mterpretac 1o. tÓt -ja en~.
n'ocuparem demà- és dtille d eJog 1
En hnalJ.tzar la n.:prt:~ntac 1 o r~

EMPRESONAMENTS AllEIDA comenceh
els aplaudlruen.s. amb mes
mtensttat. El pUbllc, dempeus,
l'art de la gran
catalaPER NEGAR-SE A PAGAR deu.
na. El telo s'auo:eca una, dues, cmc,
\·egades. 1 el publlc no
l'ARRENDAMENT
Ise'nRl\-'8.5v•dotzeCheru.
no abo.ndona la sala.
el gran dLrcX:t.or, com-

llt.reo.

ClOna

tLrtista

R.UB/0

o\o~o·

parte!.X els RJ?laudtment:; al costat ce
Margarida XLrgu 1 de úarcta Lor
ca. el ¡;ran poeta de «Bcdas oe f-8.D·
gre».
L.. c.:scenart s .emplena de llors. Un~s
aamfS, des d una llotJa, destan un
r11m 1 eJ li':'ncen aw als pel.l.b ..tt'
Marganda Xlr¡¡:u. ta quaJ, da ... a.nt el
fen·or 1 1'unc1o Ql:le ac¡ueilb apl1ludl
ments enclouen, s avença 1 dlU, emoCl~~ñe estimat molt la me·
\a. terra. Ara 1e.:.LllliU mes perquè
n 1e 0 ,,8 ¡¡ llUD)· ...
~ •.

Ginebra, 10

L'expedició cap a I'Amazo·
nes sortirà a principis
d'octubre

_ ____*_____
Serà el veritable ordre de la
República

~._,~.,~~~ii~'!li'!.GilJ
. -~· ..~..:..~..v~
f~115-la:-: ..... h!.ít'tt4"+ se•
linil· rut tnom1a1. ~Lo.().o,.li.Al. lli
mt que mereix Mar¡anda Xir¡u.

LL.

c.

MADAIUAGA
( Apunt de Rubió.)

I

'

Madrid 10. - Acordada en ft:!:n:n
la sorUda de l'«Arta~ro», que condueix l'expedició Iglestas a l'Amazones, per als primers dies del mes
d'octubre, amb caraeter ofidal, la
Comiasió organitzadora Pro Acon:ua,...
dament de rc.Artabro». gestiona l'a.s.sislencta del Prestdent de la Repúbllca. cap del Go'iem 1 m.mistres.,
espec1aiment els d'lnstrucctó Publica, lndlist.r!& I COmerç 1 Ma.rtn., a.
l'acte d& lliurament. de H!s banderes
I ILCOm.la.dament dels ex-oedleionan.s..

...d ME CRES, 11 DE SET EMBRE DE L
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TEATRES

.T··E A T RE I CINEMA

•

TEATRE TIVOLI
Companyia del Collseum de Ma·
drid. • 20 ULTIMS DIES
Avui, dimecres. 2 extraore1lnàr1es
!uncions. Tarda, a. les 5. Nit, a
les 10'15: La graneilosa. super-re·
v1sta del mestre Guerrero

i HIP ! i HIP!... i HURRA !
per tota la formidable compa.
nyia - BUTAQUES, a 4 I 5 PTES.

DIVENDRES. dla 13, a la nit: ESTRENA de Ja sensacional revtsta
Ci'Arnaches 1 Estremera, musica
del mestre Guerrero, Que obtln·
gué 200 representacions a Madrid

Peccata Mundi
per tota la ma~rníHca Companyia
i la ¡enlal artista
AMALIA DE !SAURA
BUTAQUES, 6 P'I'ES. - Es despatxa a la taQutlla sense augment

Companyia oficial del
T EATRE C A T ALA

NICOLAU •• MARTORI

•

1Q3~

Avui. tarda, & les 4, 1 nit a Iee
Gran èxit de Pierre Brasseur 10:
ell
la graciosa. comèdia
SABADO • DOMINGO • LUNEt

-

Francis Lederer, astre de Ràdio Films,
s'ha enamorat de Mary Laos ~ una jove EMPHESA CAPITOt
CAPI TOL. - Avui. sessl
~O: A ~A~n
tinua de 3'30
Publicista Americana
I
EN PUNTO , per Richard Barth \2

TELONS CURTS
CONVERSA DE CAFE
-Ja sabeu el que ha ocorregut a l
Tívoli?

&

-51 ..

1:.!

mess, 1 FANATISMO, Per p~¡·
Fra ncis Lederer , l'ültim rutilant boclt. de la coneguda Ann Loos, la
a
Negrt
astre de Hollywood, l'home que té famosa noveHísta anglesa que tnom- Avui
EXCELSIOR.
mterconegut
en el seu haver tres amors este- fà. amb el seu llibre
continua de 4 a 12'30· EL A~6
\
SOR INVISIBLE, per .Will ~~:·
lars. t res noms d'ext raordman va- naciOnalment: ~Els homes les prePECADOR A MEOIAS Pe • ;
lor, Ellzabeth Bergner, Joan Craw- fereiXen rosses».
Me. Crea I Sally Btan'e; {L J~al ¡
F ranc1s Leder er està completament
ford i S teffi Duna, segons no•1cies
GUACIL DE LA FRONTERA •
George OBrien, 1 DIBUIXOS,Per
rebudes fa poc, apareiX acompanyat ob:;ess10nat per aquesta nota que no
pertot arreu de la jove i u1teH¡gent conetx la «coquetena», que no parCOMTAL. - Avui, mattnal a l
10'45. Tarda, de 3'30 a 12 30 nJ~
la amb presumpció i que darrera
publiciSta Mary Ann Loos.
DOBLE SECUESTRO, per PhUlp&
Avu• F rancts Lederer es un home d 'una baronlvola encaixada camma
hofl:nes I 1\iruy C;artlsle· ~US'l'l
comentat, discuttt, un home que es al seu costat amb md1ferència, amb
t;l~ .. EM ENINA, per F'.;_y Wray:
LA SENDA DE LA VENGANz.A
permet el luxe d'enamorar estels 1 na~uralitat.
per Ttm .Mac. Coy, i DIBUIXos
Però Ann Loos Jr., prescindint
abandonar-les a~ b la mes gran tran~
WALKYRIA. - Avu1 se '
quüln.at, sen se 1mportar-l~ el. j~d1c1 de la seva cara desmaquillada 1 dels
conttn\lú. de 4 a 12'30:' TO~~
EL AMOR, per Jean KJ
POR
dona
una
I ~p,mó, seus gestos baromvols, és
m~emaclOnal, lnd ll,erent
puta; LA CIUDAD DE CAR'tu~·
m d.lferent a tot. L eslau de e belle· molt dona que es rendeix davant
directa en espanyoL, per Caten~
•
· r a revoltada, temperamental com cap ,
na .Bàrcena 1 Antonl •.to¡·,u·J·
altre estel de la pantalla, sensible 1 amor . 1 FranclS Lederer, segons Ja
GLOHIA Y HAMBHE, ver Rích;.11:1
escausa
que
galan
el
es
dit,
hem
•
més
el
com
aparelX
vtos,
ner
1
10
:barthetmess, 1 DIBUIXOS.
tralls o. Hollywood. El txecoslovac
constant enamorat d'Amérlca.
F rancts Lederer, ef protagonista ~namorat~ vol casar-se amb ella 1 la
REOBERTURA
de «Romance m Manhattan:t 1 de JOVe _escnptora, com a resposta, 11
demà, diJOU", a les 10 de la nit
«Hombre de dos mundos» es un ro- somnu, el m1ra amb ulls asserenats...
bessiO numerada
1nanttc que viu pendept 1 'esclau d'u· 1 no dóna cap mes resposta. El 1a·
Estrena de la w vertiaa .:omédia Fox
111. 14644. Avoa. Pta. An&et, 1 Ha
na dona. D 'una JOVe que nu porta mos estel anunc1a als seus armes que
ASEúUR E A SU liUJER
darrera d'ella Ja llummosa aureola molt avta.t rendira la. _plaça, q ue
Tarda, contínua, 3'30. Nit, 9'4S·
en espanyol
amb
d'escoltar-lo
comença
ja
Ann
batalladora.
doneta
ll.
Uu
estel:lar.
de Marie Bell en ·
Triomf
per Raul Ro.Jllen, l.oncbita 1\lonte
tJna cara bella, naturalment, sense stmpatta., qut ja t remola davant les
negco, Antonio ¡\loreno, etc.
FE DORA
I aparells ni maquillatges una fèmina seves declaraciOns 1 que av1at escolComp1etaran el programa el film
i Ann Sothern 1 l.i harllcs Run111
presentar-se en pu- taran a Hollywood les «Weàdlllg
de
'aparta
s
que
Fox a 'accio
en el seu trlomt
Una escena del mm CIEI nou G!llllverll, producció Mnrfii· Moscou, que blic amb la cara neta de retoc, amb 1 bells)) e~tre Ja novelUsta 1 l'actor.
U~ PAR VE D~1. EC TIVES
segurament veurem la propera temporada
Melodia de r rlmavera
el cut15 fosc, ennegrit pel sol de Per. altla . part, Ann nega el seu
per V1ctor McLarlen 1 Edmund Lowe
Proxtru u1ssabte: L'enctsaaor es_!!_'!!_!'!"'1_""""'"""----------• I Calitòmta, 1 1a cabellera revoltada nuViatge, lurutant-se a mtervtuar el
_'!'!
J'I~-ID.!'-'!
!!!!
!!!!....
~!!IIIII!I!'!!!!!I!!!II!!'""•_!"'!'_'!'!'!~mB Ul~vS SONORS
pectacle DE.JAME ::IOÑAR, 1 l'oseu pretendent 1 a llançar a 1a. .t'reml i despentinada.
- ~-·- bra Cl'art, LO:; Df l.iA fORCE
Preferència ... ... DUES ptes.
Mary Ann L<.JOs és una escr tptora sa notes sobre les seves peillcules.
es mouen els arbres, ja es be!luANOS. • Utumen~re. matmal 10'30.
General .. . . .. .. . U N A pta.
Ell·
Que pensaran les seves devotes
simpatiCa, una a rttculista Que reguen els decor ats.. ·
A parur de d.lvendres,
velà al món la vida privada de la zabeth Bergner, J oan Crawford 1
MALS VENTS PER LA
sessió contínua de 4 tarda a 12.:JO nit
CIUtat falsa. Ma ry Ann Loos és n e- Steffi Duna?
,
•
RAMBLA...
0
.>OL!JW\Na :r,..AUOUAAc:ro
Teatralment parlant, ès clar. H1
-TE...,.PO"~~ .. OFI· c ..... •
ccL'HOME INVISIBLE» ha, prop del port, un teatre en d
Telèfons 34661 I 33818
PRODUCCIO ESPANYOLA
~
,., """"""
qual fan revista. No hi va gent perel.
dlgue:-"nt
ja
com
l'espectacle,
què
ha
Avui aeixara d'esser-ho perquè
Ptla~-d~a_Da~sa ~ de _I'ESilcrt
estat llxada, per a les dues ct·aques- a Ja seva hora. en aquestes matei:·..-s
Avui, tarda: DANSES SELECTES
ta tarda, la lectura d aquesta obra columnes, és !lmxet... I com que .•• SEPTBRE
pels casos» del ritme
d'Eduard Borràs i Gracià Sànchez. teatre on no va públic tot trontoll., •
Florian Rey és un director tan
PRICE BAND
es parla de...
Boxa, a l teatre Còmtc.
prtmmi.ra.t com detallista. En aque¡,t
... el tr&spàs de Mapy Cortès "
Ens d1uen que els autors, I bons
Sala refrigerada. • Màxima vtn•
oiYftiDIIfS
ulttm aspecte el defineixen perfecamics, n o caben a la pell de satts- Còmic.
t tlació I comoditat. • La n ia preferida Per lea fam llles
realitzacions;
seves
les
totes
.•
tament
compq
d'una
.. .la formació
facc1ó. Ho c:-e1em. Amb les v1cissi
són proves ben paleses de la seva
tuds que passa el pobre autor abans d'opereta 1 revista a base de c. li
NOTA: Prlce S. C.: Gimnàs Esno veu estrenades les seves obrts! Montalvan i Pterre Clarel.
curosa direcció els repartiments de
port, Solàrlum 1 Dutxes, ó i>tea.
Si, vaja. el començament de la h.
les seves produccions.
Oi, am1cs?
al mes
Bona sort!
I, sobr etot, no té l'afany de sumar
PER A LA TE~IPORADA \ INENT no.ms coneguts sense altre objecte
UN TAL SENYOR CALVO
que garamtr am b ells les seves pel-Pròxtm divendres, dia 13
El programa «Universal» licules, sinó que els cerca per tal
... aprofitant-se cte Ja cosa poút1ca
dammar personatges de var1at re.
1{ A
- pero, ¿qué té a veure el teatre
Hem r ebut la Jhsta de matenal I lleu 1 categoria a rtistica.
t' 1\
amb la polltica~- ana a Madnd a
«Universal» per a la temporada . vi- 'i Si a cada una de les figures que
DE
la caça de negocis de bons rendt
nent •. expl!~ada en. elega!lt fasc1cle integren l'elenc de «Nobleza baturmen ts. Allà dalt hi ha una <cJ unta
lmpres a. diverses t mtes 1 en paper ra)) nou film que ha produït per a
r,
de Teat ros Llncos» que sembla que
la. marca valenciana Cif esa, hagués
«coucllé».
e~
entenctnda per certes «raons», ac0r
11!-< '1.1
Constitueixen la base del progra- · hagu.t de <'onar-li el rol que corres·~
da donar a aquest senyor trenta mi
TEATRE S
j pou als seus mèrits, aquesta peHícuia
ma:
Gran Em presa. Segarra
duros de subvenció per a una tem
«Alias Dinamita)), amb Edmund tindria tants protagonistes com inporada de sarsuela al Calderon, de
Barcelona. - Tarda 1 nit: fL& dama
tèrprets.
Lowe.
E ~ trenO
la CIUtat del Manzanares. Però...
boba:t.
A seguit d'Imperio Argentina, tro<cA!as sobre el Chaco», documental.
Però ara resulta que aquells tren
Còmao. - Tarda i nit: cMlss. Misa»
Ll·
M¡quel
noms:
següents
els
bem
casu
por
volvió
que
hombre
«El
operet'\
de la deliciosa
O::spanyol. - Tarda: «Encara queda. 60Í
ta mil duros s'han convertit en al
a la torreta» 1 «Pobrets però hongero, l'actor còmic de gracia mes
be:r.a>>, per Ciaude Rains
tres tantes pessetes, i, és clar, la
raets». - Nit; cEl malcarat» 1 ISeonatural, que ha estat «esr,rella» dels
«Rivales», amb Charies Bickford.
~
cosa varia molt. Tant, que semblà
titol»,
se
«Bodas de despecho», amb Chester 1ilms espanyols de major éxtt; Joan
•
que el «caçador)) pensa tomar-se,
- Tarda. 1 nlt: Vittorto Poaomea.
d'Orduña, un galan que el teatre
Marris.
sense Insistir...
dreces 1 el seu Te...tre dels prodl¡ls
PEPE ALBA
«Manhattan Moon)), amb Ricardo arrabassa al nostre cmema mut 1 el gnn actor valencià que dirigeix Gran Prtce. - Nit; eLa Crlolla».
con
Celebrem la marxa enrera de la
'
que am ens e l torna amb el prestigi
, Cort.ez.
JANn GAYNO~
«J unta». Ara del que tenim por e,
••1t~raÏ•. r araa • w t: c.t:tJpl li1J> I ...
d'èxit
tan'
am.b
que
yia
compan
la.
«Altas Mary Dow)), amb Sally El· adqwnt a la comèdia; Joan Espan,..
UENQY GADAT
que l'home torm a Barcelona ... En
a ctua al Teatre Espanyol
tAl.lwn, a ctor de brillant historial en
lers.
cara que aqm -paraules d'un se«Diamond Jlm», amb Edward Ar· la vida esceruca, nou valor aportat
.
.
.
.
.
.
.
.
'
noticia
la
donat
nyor que ens ha
CINEMES
al cmema; Carme de Luc10, una be·
nold.
Musica: \'\ erner Heyman
ens conetxem tots. No sabem ben
Amèrica. - cEl bombre 1eón», tOdiO&
S1s produccions cavallistes, amb liesa clàss1cament espanyola, que
Director: William Dieterle
be què ha volgut dir . Ho suposem,
AL GRAN PRICE
1 porta als ulls la. p1card1a de q.te
de buzo» 1 cSucedió una noebe».
Buck Jones.
només...
Arenes. - cV1v!endo un suefio» cNoes dotat el seu r ol; Püar Muüoz,
«Peten>, amb Franzlska Gaal.
Màxims valors europeus adaptats a
cbes de .Broadway:~~ 1 cPor 1à vida
«El lobo hwnano» amb Warner 1 actnu dramattca mes JOVe d Espa.la perfecta seOZ!llesa amencana
EL TIVOLI."
de lòU rival».
La pròxima estrena
nya, que h a donat la replica als
Actualitats. - Not1ciarls, documen·
'
Oland.
Es d iu que el senyor G uerrero
tals, etc.
«El misterio de Edwin Drood», amb gloriosos Margarida Xtrgu 1 Ennc
junt amo els senyurs Martinez Pe
T
lè1erenc1es mo1t 1a 1aguereS Arnau. _ cA ¡uapo, ¡ uapo y med1o•.
Borras; Manuel Dommguez Luna: en etum
Claude Rains
nati i Qumtana, pensen quedar-se é
ú.I!.L cnmen ctel vanmes» 1 «Los serelac1ó amb l'esLrena que s anun«Dos Monjes», amb Magda Haller. , una altra CO~lquesta del o::> ete Art, I cia per a dmtre de breus d.les a.1
teatre 'l.'ivoh. Despres d'allò de dlU
ct·utob ae Ja poltcta de Paris».
més
caràcter
de
actor
1
Callo,
Pep
'l'alt.Jot.
<<Intriga cnina>>, amb J..Jyle
menge. ja sap el que fa, el senyor
Gran l?rice per la companyta catala· Astona. - cA toaa maqutua» 1 eLa
«La novia de Frankest.ein», amb popular del nostr~ cmema.
pa.uulla perdida».
na de Vtstta Lopez.<.hménez Sales.
Guerrero?
1 Amb aquests e1ements 1 una sln·
Boris Karloff
«La Reina ho ta tot», titol que por- Avanauaa, - •una aventura en et
1 cuejada en prencta».
PER AQUI VE LA CRIS
suu-tJx¡¡rés»
sè.w.ra
una
es
Obta,
l'esmentada
ta
F'lomitjans,
de
abwldancla.
guiar
amb
peligro»,
en
doncéna
«Una
El qui trobi el títol més encer- «El cnmen del vam·
DEL TEATRE
rilm Rey ha r ealltzat la seva dar- cancaLuresca de Ja v1da que es porw. Barcelona.
Gene Raymond.
.
ties», «"L'rn¡ica atraccton• 1 cEl teUna altra conversa de cafè:
tat a Una COm èdla que nO en «Long May she ware» a mb zasu rera producclO «Nobleza baturra>>, als palaus de la reialesa 1 esta ama· rror du tas montunas».
-Ahtr vaig anar a veure l'obra .
qü a vtat veur em en un cèntnc saló niaa amb salsa ptcant per tal de Boheme. -- eLa. senaa sangrlentao,
. •
.
té i que s'estrena' avui a l' Es- Pitts.
tal.
«L•eouna» 1 «La vlaa es dura».
satts1er els gu::.ws del public alleto«La Clta a med.lanoche», amb barceloni.
- I què?
- «La. bl¡a Cie na<11e» 1 .AJ.ma
nat al gene.ce vodevile¡,c• sense ter• 1 Bosc.
rascac1e!~».
ae
-·
Behamy.
Ralph
.
unça
una
guanyara
panyol,
uo
presentacio,
de
1
-Magmhca !
Bohemta, - ua.entldad desconoctC1a.t,
«Una chica angelical», amb Ma rperò, conc~1ons a la grollena.
'or
cal panar-ne! Aquella tempesta, que
garet Sullawan.
d
UJuy m1 amon 1 e.l!a don de 1a 1a.
Demà, d.ljous, a les 10 de la nit
'ferum entes que els mctdents a que
Encara que {a
ben representada!
bla».
dóna lloc l'a1gument de «La Rema
«Lady Tubbs», amb Douglas Mont·
Per a avui, dimecres. s'anuncia a
estranyar-me que, tot I essent tan
no ta tot» tàll e::.clatir la nalla a Broauway, - cA ¡uapo, guapo y me·
fon el temporal, els arbres no es l'Espanyol l'estrena de la cumed.la go=~s distraidas», amb Roger
t:
d 10», •~1 cnmen C1e! Vanm~:s» 1 cLos
cada moment 1 que els arttsLes de
en dos actes. original de Fellpe Me- Pryor.
m oguessin...
seci'ei.W ae ta po11cia a.e .t'arts».
aa company1a del G ran Pnce s'atadel
t.A lab 1 :.1 en vunw»
ot
Capat
-Es que són pintats al decor dt, liè., «Sense titol».
«Madrecita», amb Franziska Gaa l.
uo1WaL18mo»
nyen per tal de don.1r el maxtm
Aquesta comèdia s'estrenà. a Va.·
home! I això no h1 fa res. Si no
1
relleu a la company1a del nou vo- Centrto. - eLa norcta matCilta». a.t:.1
Ll i¡\
~
I1
«Bl cuervo>>, amb Boris Karloff.
lència sense ti~ol que expres::és t'ampoo.er Y 1a g1orla» 1 cM tan¡o eo
. l UJ..ll
\)
11\ Dlf
devil.
«Fresquita>>, de Franz Lehar.
.broadway».
«Grandes ilusiones>>, amb Henry
comèrua
d1Vt!!'Lida
la
de
E:;trena
El pub.ic
debatia.
· sumpte
l'as· Hull.
entreveure
detxés
Cottseum. - cUna dama sln tgual»
que s'hi
bient o que
1
tïomt a t, - «lJOb¡e 11ecut:stro», «JU&valencià va creure que es tractavJ.
«La princesa O'Hara», amb J ean
tlCl.. 1emenllla» 1 «J...a. senaa C!e 18
n
d'una coméd1a més, però la ~eva. Parker.
VtlngaiUa».
sorpresa fou gran en trobar-se, t::1
- ~"'~ secreto C!e mactame tslan·
Dtana.
Ja
de
plati
l'estrella
Harlow,
Jean
Astor.
Mary
amb
intriga)),
«Doble
ciia de l'estrena, davant una lorm:cne». «El testamento del Or. Ma111
sabta
no
Mayer,
<..o!dwyn
MeLro
Gita
amb
Savoy>>,
del
balle
«Bl
dable comèdia que captivà l'e~pe<.·
1 c.t.¡ Lt:Ll'Or de 1as mou,....
e»
..
bu
..:na sola paraula anglesa Hns els
I tador des de les seves pnmeres es· Alpar.
nas».
lCU"l'úmc
era
trance~:~
J!òl
anys.
inc
...
mb
a
York»
Nueva
en
«Sucedió
d'mtere~.
gràcia
de
plenes
cenes,
de
Un programa formidable per tal
En\ença. - «En capri nacio un amor».
1
"
'
Michael
«M gato y el violin» 1 cPe.¡aros :ic
preparar la m auguracló oficial d e la a l'extrem que transcorregueren <>.k; Gertrude
;na que Jean parlava aleshores.
Sis documentals:
nocne».
dos actes enmig de grans ovaclour.
temporada
Vint dibuixos «Conejo Blas».
Espiat. - «El Oanuo1o azUl», cUuei constituí un ventable tr1omt per
• •
rrtt. de vaJses» 1 «1/ ueiao mis can·
Tretze assumptes «Parece incr elble».
al seu autor 1 per als seus intèrpret:>
CIC.Dt!l:òlt.
el
por
«Yendo
assumptes
Tretze
Nelson Eddy fou acomiadat una Exoelstor.
1 Es destacà. el gemal Pepe Alba, et mundol>.
cEl agresor lnvisiole•.
'egacta. per certa comp...nyia de rà·
o..·~~,;auor a mt:u'""'" 1 cú a~¡u.u;JJ
qual, com sempre, obtingué un \·eclàslcos.:t
«garabatos
dibuixos
Cinc
wo degut a negllgencta en els seus
de ta. uonte1·a».
Gompleta el programa
ntable exit en el seu paper.
Quinze peHicules curtes.
ueureb com a cantant. Poc tem~ F antaSt ~ - c;;:,abado • domin¡o • IU·
UN PAR DE D ET~CTIVES
Felipe Melia, l'autor de l'e~mec,
nes».
va
company¡a
maletxa
la
dcspres,
amb la gran parella
tada comèdia, vol que a .Barceiona.
,;ou. - «Oó.J.os de blUOJ, touct:·
otenr-li una suma enorme perque Fo~
li posin titol, vol donar aqursta preEdmund Lowe • Víctor tUcLarlen
010 uaa nocne» 1 u.a cane 4;¿».
cantes a d.lvec:.es audlctons rad.lo- Goyot. - «btUIOnh< ae1 cor.u.ou», «.-I.J·
ferència al públic barceloní que amo
•Olll(tues. A «L'v anetta, la trav1e.sa»,
wa dol r...,c-.ctt:10S» 1 camor 1 a,¡,.
tant d'afecte l'ha tractat, 1 a.111b a
irl.t.l.
es rllveJa, JUnt amb Jeanette t.'lacquest f¡ obre un concl1rs entre e.,
com un gran banton de lrts. - «bota con su amon, «.l!:liP··
espectadors. per tal que ells de;«L'Escena Catalana» publica uormald,
gas de oro• 1 cj!¡¡ valor ae1 clllllO
ta pantalla.
pres de veure la comèdia, digum
c.,;nan.t.
quin tltol cal posar-:i; amb aque..,t.
reis es tornen ~o.
els
«Ouan
Ku rsaat. - cEscànC1alos en .Budape&tl1
• • •
motlU, en entrar al teatre el~ sera
1 Ci:>U UDICO pe~;aCIO».
Quan Greta Garbo arribà als es- Latetana. - eLa nel.,n~;la». cAn¡el ae.
l!urat un imprés que els especta
mes», de Lluís Elias
tutoyo» 1 «"'-ltemlg~ tn&eparabJe,,
Lua1s <1e Lc> Metro-uo1dwyn-Mayer ta
dors ompliran, I un jurat tormat
ueu an,~ 1e.., es~rel.les mes tam~¡, Marana. - «MttJ. ..etas», eL<~. tam"•~
per cinc crittcs teatrals barce1onw.~
Segumt la t rajectòn a empresa de ue
to Ut!sea» ' *"'I cte;;quite».
.
'
Ja
falla ra a tavor del que serè. m~
Pll.lhaua e1e11 Ltlltll.H ull>11, tvute MaJh tt o. - c.nena ae p..tston». ~.t:..
donar aquelles obres de teat re que
a dequat a. l'obra. L'agraciat sera ob·
U!l.1<UoJ valS ae c.,;nopm» 1 cl!J n:¡
,llu·
\
Lou
.
J.'jOvarro
h.a.non
.'v1urr•q,
Ja
pubhc,
assoleixm g rans èxtts de
sequiat amb una unça d'or, i e,:;
a.e tu.. CIWIP~ Euseoo».
<~ey. l:!.n m~er¡lre1.a1· aarrerament nJ
coneguda revtsta «L'Escena Catala- 'veto
, do.> que més s'hi aproximaran, e.
- cl!.l wll!oll» 1 cPU o"
Me1rooot.
de
o
d.lrecc
la
sota
pmtadú»,
na», en el seu n úmero 420, aparegut t-t. Boleslaw:;l{y, lireta Garbo ha1 conu
¡ prtmer amb un abonament a trema
uernu .
1
Mastral. - cMactemo1selle doctor», eo::.
rtcentment, dóna, sencera, la mag- quistat el tltol de ela me. g
Gen ..J
1 funcions. i el segon amb un abonaCapone•.
cAl
1
exlto»
mayor
acran
~
.
"'"tò
d
n
nHica coméd1a en tres actes de Lluís ' u e 1a """ ria».
Gerfl'uae
ment a qumze.
Monumental. - eLa wttwa senaa•
e v ue1o noc~urno» 1 cl!.1 novenu nue:r
Elias «Quan els retS es tomen hoMI CHA El
Pf)C1J.
mes», estrenada el passat mes da
1 o,..
li
O
1
Antoni Momplet, restablert
Mu otu tttl. - «El rey cte 100 cam~
CCJ~>t a diversos pobles de Catalut •.
~;,u:.eos» 1 ebu au.e.,;a ta venCieu0.6•
IKIPWORTH
1
n a. - e¡ Ay 1 qut: tntl ~;;u¡¡ot, e un"
As::.
Nu
d'Arttstes
L:ompanyta.
la
per
0
Durant dnerso;, d1es 1 d .. ,;u a na 1
1
mu¡~r Plll .. u~» 1 «!.& ru.. tanu».
c1at1. que amb tant d'enceJ:t dmg.,
1
'I a u
forta atecc1ò gr1pal s'ha Vist retingut
- c.r eQOI'Ii» 1 c.\tel0<11& oe prt·
PartS.
i acillat el nostre bon arruc Amom
CAVANAG~ I et prest1g10s actor Ennc Lluelles.
mt~.vera».
Momplet, el simpattc director del
Patríl l"óllace. - cU rey de lOS Calll;
L'mteres que hl ha per les obre. ....~..f'o.rtl
ACCI O, HUMORISME REFI·
primer film nacional d'aolbJt.'llt paciDarrers dies de
po::, i:.iSe~». eL¡¡., 4 nermarutas•
avia
tan
que
fet
el
1
Ehas,
Llws
dt.:
TOT
•
•
INTER
N.Al.!ENT
.
fista «Homes contra homes».
~¡,.1 agulla y el nalcon».
A LA::, 12 E~ PUXTO
coH"t
una
a
mcorporaaa
estat
hag1
·
..
ES
'
AL
oal. - t.La n.tJa de nae1le» •
Pnnot
Suposem que la seva malaltia se1
&Alrua de ral>cactelo:;J.
~o QUE CA.L A UN &>- c11.1 popular la darrera de les co~c
guira 1'm1c1at curs de mlllona que
Pu b n · ~tnema. - .ttepon.at¡es d'actuaPE ... TACLE PER A CAPTI-~ dtel> d'aquest autor, ta creure que e.
FA~ATl '.UO
avm ens comuniquen, 1 smcerameut
:;u
litat.
dE'sitgem que en breu reprengui le:;
lu·tor~:~ rebran amb simpatia l'ap
VAR EL PUBLIC
Ramol es - eS. o. s. Iceberg», ~
se\es actiVItats, comp.etament. restacan·
ael
luz
la
cA
1
pohttca»
mamà
ric1ò de «Quan els rets es tomen n,
r•
blert.
OtlllUl'O J.
ES UN FIL:,f P A R A :\l O L N 1 1 meS».
Select t.ltnema. - cNo temas al amo
,
1 •Amol ~ ale¡na~ .
Smart. - cAL compé.s del amon
• 1:.!
c~omto.nce uruvers1tar1o1.
Sp lenaid. - cAua.az ante toe1o•; .. 1 1
negro q ue tema el aiiDll bl&ll.,..
~ON Z E DE SETEMBRE ~
.se
•J:.u a.erecbo proptoll.
FUTBOL A LES CORTS
Ta! ta - t'Esta eaad moderna», r~lf
1S06 a1 pa.sau 1 &Madame Butte
A ui, dimecres, a les <l :
Trtomf. - c.Mta serast, cu. t J;ll·
fOn tO t'I lt lvi ¡Ja t t' a,dt,;(:
~to contmua belent uNA P~
to aesea» 1 ~.t.l desqwte».
A\'UI C1tmecL·es.. tarcta, a 1cs 4
OOCUMEH·
::>~u . NOttCIARIJ
FunCionaran totes les atracclc!.S
Ttt uan. - c;,lolue va1e el d;ti~a•
ràrUt " pa,a, Pnuuc..~. l)~·<o~lll·
Gran procr.. ma cte sarda.nes pels
M'UI, d.meues, tarda: FQRURlA
t'Or tu a mon 1 cJusttCI& \ ~
VIATGES eto
TALS
0 1 COntra A..:.t"<VJ...ot:.A • ~ .uV,t·
polenta attaleu.s PblllP&. - En·
Vol. t . - c\a se tu numero». v
SARASOL.-\ contra ORlA l l · l\.l.OrlO::>lrlU. - Nil, a le& 10 1:>: .l'er·
trada , 50 cts. Funicular i tntraThtCO - Nit. ARO~'T..:.Glil· CA1•
,;acre• I cDIVlna:t.
tlt a c:stella, Ol'I.''·"VE l· LABA·
da, 1 pta.
XIle. - cJu¡ar con tue¡o•. cEn
ZALlb l i contra TABOADA li·
U\ contra Cli.-\1',\K:.\v • BEkrtO. •
A
J• t.ll:.lJ
gtorlu 1 eLa lsla del m!steriO"·c.U
ULACIA I .
DO. - Detalls per cartell:..
Entrada, 2 pessetes, mh l'Impost
Walknlt . - cTodo por el amor•. , ;:')
LA HUMANITAT
ctuelad Cie carton• 1 •Gloria r t: ~
, legiu lA HUM AN1TAT bru
L
.

I

¡

- ¿Qui redimonl fa embollcar el
mestre G uerrero en q uestions de política?
-Afany de noton etat, home!
-Però el que paga no està per orgues. Una companyia, una obra, una música, no són més o menys bones pel fet d'haver ded tcat un nu ·
meret a cert senyor ...
- AlXò es el que es dem ostrà ...
- Es possible que no li quedin ganes de tomar-ht. ..
- Es poss10le. Però, per sl de cas.
que recordi... Ba rcelona no es Navalcarnero, a mb t ots els respecte:,
per a Navalcar nero. Vull d ir q ue
a quí «truquets», no!
-Entesos.

l

ENRIC GRANADOS, 61
Telefon, 81496
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LLUIS BUHIGAS
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CINEMA PA RI S
-----

TEATRE POLI URAMA
Companyaa dramattca MARIA
GúJ;KRcRO ·FERRAN DIAZ DE
MENDOZA
Avui, t arda, a. les 5'15, I nit, a
les 10'15. La grandiosa obra en
tres actes, un eplleg 1 un 1n ter·
medi, ae .JoaQuim Dicenta, f ill

Pluma en el viento
GRAN PR ICE
VODEVIL CATALA
Visita LOPEZ • Giménez SALES
Avui, tarda: No hi ha funció per
a Cionar lloc al .BALL GRAN PRI·
CE. - Nit. Exit grandiós de

LA

CRIOLLA

Preus. Butaques, l'SO ptes. Ge·
neral, 0'50 ptes. - Molt aviat,
LA REINA HO FA TOT

TEATRE COMIC
RiVIIIt:JS

Avui, tarda, a les 4'15: L'exltàs
MISS • MISS
I SENSACIONAL F1 DE FESTA
en homenatge als espontanis Que
trlomiaren en «La taberna de
los tenores. - Nit, a les 10'15:

MISS MISS
per Laura Pintllos, Alady

1

Lepe.

TEATRE ROMEA
Telèfon. 22026
DARRERA SETMANA. • TRES
HOR.t:S EN EL PA1S DEL MERA·
VELLOS. EL QUE NO TORNA·
REU A VEURE MAl
Tot s els dies a les s·~o ' 10'15:

VITTORIO

PODRE~CA

amb el seu

TEATRE DElS PRODiGIS
Els autentle& protagonistes C1e
«Yo aoy :>usa na,, • Museu egipci. · Maa.emolBelle Legnlti, Chllçonetlsta. • BII-Boi·BUI, el petit
acrobata. - Nit del Reeiemptor a
Venécla. • La caça. Cie les papalloneb. • Rensteta ne¡:ra amo Joseuua .Baker. • cEl fiarbero Cie
Sevtlla».• <;anço a.el pati. • cCorrlda» de braub. - A Hollywooa.,
deslllada dc Greta G..rbo, Chevaller, Charlot, Stan Law·el 1 Oilver Hardy. - FuntCWI-Fumcola.,
napolitana. • El burro savi. • I
musica da cemera pel mes petit, el mes cómlc 1 el més cèlebt·e pianista Clel món. - Revista.
Circ. - Music-Hali. - Fantasia.
Humor. • Poesia .• Art.
Oema, tarda, especial per a nens,
amb Betty Boop 1 el seu company .Bimbo. cLos tres cerdltos,
1 «El Lobo Feroz»

TEA rHt HAHGt l ONA
CONTIN UA RENOVAClO D'AIRE
Companyia de
MARGARIDA XIRGU
Avut. tu rda, a les 5'15, 1 nlt, a
les 10 15': La grandiosa obra Cie
Lope de Ve&a, aeiaptació de Gar·
cia Lorca

LA DAMA BOBA
Creació de MARGARIDA XIRGU

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyia de comèdies valencia·
1111 diri&ida per PEPE ALBA
Avui, t arda, a les 4 30: Formleia·
ble cartell. Entrada i butaca, 2
pessetes: l.er ENCARA QUEDA
SOL A LA TORRETA, i 2.on
~uukil~. PERO hONRAElS
Nlt. a les 10'15:
EL MALCARAT 1
Estrena sensactonal dt

SENSE TITOL
obra que obtlngu6 un gran exit
a Valéncla. • Obra a la qual el
publlc de Barcelona posarà titol.

CIN EMES

GRAN PR ICE
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COLI SEU M VARIETATS
AV<.Il, t rda. a te:; 4 N!t, a tes 10:
VIVA LA BULLA (COmlca¡, RE·
VISTA PAHAMOUNT : ENTRENA·
MENTS (esl)Ortlva¡ 1 PRECUN·
TAftiE OTRA laibuut à e Pc.DeveJ
1 OE.RTRuDE liUCHAEL en
UNA DAMA SIN IGUAL
amb PIUI Cavtna,ch, Altsson SkiP·
worth (Producc1o Paramount¡
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EL TREBALL ·-

gedacc:lO i Adm1n1at.racto
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11
T el•fon 2'2122

_lmpremta

t . 26

Quan ells ho diuen ...

Apat de comiat!

DEL MON DEL TREBALL

El veritable
entusiasme

Quan ell& mateixos 1uJ diuen
L'editorial de La P ubllcttat. pU
4B
S
HUM.
per mft14 de El Dia Grà.f1co. ei
d.'r~?udesa, val la pena d'é&&er lleI A LLER
diari del senuor Pic 1 Pon deuen
reteton 14446
gtt.
tenir raó. En canvi, si aiXó maEl corresponsal de El sot" Bar«Estem segurs que els nostres Iee·
ctlona dedica el Beu comentari a
teix ho digues Utt diari no tarat
PREUS DE SUBSCRJPCIO
tors
comprendran
el
laconismè
deLs
recordar temps pauau: eu de
de r adicaliame ...
3'60 Ptll.
nostres comeutari3 al d.lsc\lrs que el
,_ P .
•- ¡¡ ·
eareelona un mes
1'eu Ió r~
. cNo t<xio han SldO actamac10nes, senyor Lerroux pronuncià dlurnennmo ~ !Vera.
10'60
•
ForL un t r imestre
!1estas populares y d13Cur30S en las I ge a. Montjuïc. g 1 aquelles paraules
«.El
d!ctado;
h&bla. Uegado &Q.~·
~to mi r l ea Llauna 1 Portuaal
dos jornadas del viaje del jete del haguessin estat dites en plena nor· lla noche eufonco. La recepc.16n_ dis13' •
un trimestre
Gobierno.
«Dia
de
Lerroux
en
Ca
tamatitat
politica
haurien
tingut
un
pensada
al
ex
_
Rey por la manana
•
Al triS o• •~o• un trimestre 27'luña» llevan por nombre. Podria eco dtstint del que les ha acompa. , le haola parecido magnihc~. Habta
ahor a. lnvertlrs.e. dlciendo: «Dia de nyades ara. No e~ podla escapar a vls.to en ella ca toda Barre.onu. Y
Cataluña en Lerroux». No nos rete- 1& finor del cap del Govern que no olvidando que los componenLee de
rimos a la. ratificación illSISWnte podrien ésser rt:pllcade 3 per un S:!Co tod.a.s 1~ Co~racto~es populares
• que el jete d~l.Gobterno bJ..ZO de su tor molt important de la premsa 1 lo3 hatna des1gnado el, al v~r en

EIs a cords de I v11 Congre' s
de Ia I' I Inf ernac1ona
•
I

BIBLIOTECA PER
ALS OBRERS EN
ATUR FORÇOS

ROBERT VIVES I SISCART, ens
ha tramès els següents volums:
" Garbub: .. , de l\1. Ribot i Serra.
" Una à nima vençuda!', de D. de
En el mes d'agost del 1935 es reuni I. C., assenyalant el menyspreu que Bel1munt.
a M06COu, el Vll Congrés de la IU tant les Federacions de les J . C.
.. Venos de antaño .. , de J . Mlrape.l.s:.
Internacional 1 aprovà. nna resolució com els P. C. ha.n Ungut, el treball
.. El buerto del silencio", de VarM
que inicià un important canvi en de masses entr e els joves, i la feblesa gas Vila.
l'actitud dels dingeots de l'esmentada d'aquest t reball en determmats pal·
"Càndid ", de Voltaire.
Internacional.
sos, proposa al C. E. de la L C. i
" La. senyoreta. Elsa ", d'A. Scbnitzamor a Cata.una. ru el anu..''lCIO de barce:omna. Aquesta situació els treu elles la representac1ón de Ja etudad
Per creure·ho d'interès per al movi- al C. E. de la Internacional de les ter.
. que s~ libertades podnan ser recu- importància. i els causa una nunva ~t!.r maba sa:tiSfecho, por suponer el
ment obrer lnte1nacional, i a titol Joventuts Comunistes, l'adopció d'una
.. Ciències I paciències del calaix
perada.,, smo a .hechos, que a .estas moral diflcllment compensada per un.tco preau.o a que asp1raba, que d'intormactó, la reproduïm:
sèrie de mesures efectives per tal d'un savi", de Fra Noi.
horas est.àn rec1.::nendo el elogio de I qua~sevol acte de govern, per ben toda Ca~luna le agradecia sus buePrimer. El VII COngrés Mundial de de vèncer el replec sectari sobre elles
" Un pare de fa milia ", de Carles
1 per~nalidades no. e.dscntas ni al l intencionat que sigui.
nos•.p ropósltos de devolverle la tran. la Internac10nal Comunista aprovà la mateixes, de ai verses organitzacions Soldevila.
p~rtido que e. senor Lerrou."' dinge,
En el pròieg del seu discurs-ell quiJidad y la pa~ perdlda.s.
linea polftica i l'activ:itat desenvolu· dels partits comunistes i assenyalar
'' Encadenadas ", drama., de 1\olar ..
ru a su P<?lit1ca, m siquiera a estre- va qualif1car·no alXi-, després de
El sacio del C1tculo del Liceo le pada pel Comitè Executiu de la I. C. com a un deur e dels membres cie Jes ceHi Dom1ngo.
cb ar co~v1venc1as.
recordar la 3eva vida politica a Bar· d ecia al dtcUtdor: «No comprendo,
Segon. El VIl Çongrês Mnnclial J. C. J'ingrés a t.otes les organitza...
" El pan a e cada. dia ", comèdia, de
El Vla.Je del senor Lerrou..x, aparte ce:ona, ben present a la memòna. . ml general, cómo es posible_ que ug.. aprovà. les apeHacions fetes pel Co- clons de masses de la joventut tre-- nt&rceHi Domingo.
las man1fe~tac1ones J>Oliticas, que del& barce:onins que vor egen la. cin-1 ted ~e deslumbre y conVler ta en nútè de la 1. C. en el mes de març balladora -61.ndicats, cultural, espor.
" Jua.n sin t.aen-a. " ,comèdia., de
1
habran pue~to en el _l:ienor Lerroux quamena, va dirigir una salutació m u.tttudes
a unos pocos miles de
tives- creades pels partits burgesos MarceHi Domingo.
1
1&. emoc1ón de Jos Vlejos dtas, ten- a. tots els homes de Catalunya.: I personas entre Jas que habia un ctndemocràtics, reformistes i felxlstes,
"' Fantasmas", de Benigno Beja ..
LAS RESTRICCIONES
dril. el gran .valor de acentuar ,la amics, aliats, afins, adversaris, ene· co por c1ento. de. entus!astas y un
així com a les assoClaclons r elig1o- ra.no.
- ¿Qué miras?
obra de apaCli14a11liento en Calli.u- mies i a aquells-digué-que es de- , 95 por 100 de lP-diferent.es. Hace poses 1 lluitar sobre l~s ~ovenr.uts mo.. Pà ginas de oro", de Zola.
-El aire.
.
ña. Un part.Jdo de tan pote~te rai· ! puren mora ~ment dunes re3ponsa- cos dias regresó c_on el ti_tulo de
bllitzant--los en la. llwta contra la 1 " La conquista. del pan", de Kro-¡Caramba! ¿Pero que bay en el : gambre catalana como la Lliga se bihtats a la pr~ó. A! senyor Ler· cam peón de Espana. de futbol el
mllltaru.zació, els camps de treball potkin.
lire?
.
a presura a subr ayar su satlsfacción.» roux, que té un donuni perfecte de F. C . Barcelona._ Si continuara. usobligaton 1 per al m1Uorament ma·
" La. existcn cla de Dios; su pro y
-Pues algunos minister1os y varlas
Ja parau~a. li devià. costar Ull po.::,i- ted 3iendo capltàn general, segw·atenal: per als drets de la jove ge- su contra", de P. Béraud.
Direcciones generales...
tlll estorç coHocar aquest depurar- mente, como hicimos en varias ocaneractó de treballaaors, esforçant-se,
'' Palabras de un rebelde", de Kro(De "Heraldo".)
se moraimenL en el pertode, perquè sienes cuando dè.bam~ largos pa·
a aquest efecte, per tal de crear un potkln.
ell, com a. cap del Govern, sap que seos por . la. ~udad. l~bre usted de
ampli tront üruc de totes les orga" Recuerdos de mi la rga. vida ",
la depuraCIÓ a, qué estan sotmesos toda vlgilancia, habrlamos Ida a
rutzacions de joves no feJXistes.
primer volum, de c. Roure.
els nomes aHudit 5 no te res de mo- presenciar el espectaculo de la lle·
Sisè. El Vll COn$rés Mundlal de
.. La virgen roja del Kremlln ", de
No ens nt;gareu que Barcelona ral, ni la necessiten; sembla que un gad~ de los futbohsta.s. Fui JX)r cu·
la I. C. comprova que en el curs Ch. Lucieto.
poiitic
que
es
dóna
el
titol
de
cabr
wSidad,
Y al contrastar la recep.
dels darrers anys, sota la mtluència
Apor iacions a la nostra Redacció
vista àes de Madrid - segons el
de la Victòria del SOCialisme a la 1 Ronda Univc;sltat 25.
corresponsal de La Vangue.rdia a dill victoriós hauria hagut de tro- clón al Barcelona con la que e3ta
'
bar
una
forma
mes
elegant
Ines
maüana
se
ha
dlspensado
al Rey,
U. R. S. t;., de la. crisi als països
la. «vtua>> de Sala:zar Atanso, radi·
'
1
h
'd
·
1
dJs
alemanys,
de
la
fúria
del
marX!Sme
c:al per la gràcia àe Deu - ¡ esul- ajustada a la realltat per a exprese podi 0 a preciar a enonne
·
de J'a menaça d'una n ova guerra
t a bastant divertida.
sar els seus sentunent:s. Glossam el ta.nC'la q~e existe entre el. acto de
al món sencer, les g1·ans masses obre-«La jornada politlca en Madrid patnotisme i el tervor republice. que esta. manana Y la ~ecepclon popures i els treballaaors en general, han
no ha. ofrecido interés sobresalieme, l'ha portat a la compenetració amb la r, de enorme
multitud
·
f éti Y de entu·
d
començat a passar del retornusme a
1p ues ausentes de la capital la ma· les dretes conservadores espanyoles, sI asmo smcero
Y ren . co que ol la lluita revolucionària, de la diviSió
yoria de los mini~tros, no se ha ce- i reíerlnt·se a.1s regionalistes, digué mlnaba. a cuanto~ acoglan con vltoi la desconnexió, al front únic.
lebrada e.qu1 ningUn acto de reileve. que els havia ajudat a alçar~se de res Y ovacione~ mtermmables a los
Setè. El Vll Congres Mundial de
La atención pÜbllca puede decirse la pols dels errors; donada la signi- Jugadores de futbol. Este es el verlà. 1. C. considerant que l'unpuls dels
que estuvo pertcflente dè lo que oc-u- flcació dels aHudits, aquests errors dadero entu:siasmo popular, en e!
treballadors vers la unitat d'aLl ió seACUERDO S P .utA EVITAR LA
rría y, sobre toda, de' lo que se de· només podien esser el catalanisme que se re!lejan la smceridad Y el
guirà creixent en l'avenir, ma1J,·ar.les
GUERRl\
cia en Barcelona.
o l'adhesió a la. moharqula.. Ell, pe- afecto De haberlo presenciada U&resistències d'alguns liders socialdeAhir rebérem la. vislta del presi - ¡Que llueva, que Uueva...,
Lo que no pareoe nada probable, rò, els ha donat la mà i els ha trac· ted, tengo la se~uridad de que. ren-¡
D IMITROV
mòcrates, proposa a totes tes se~ dent i altres membres de la J unta
que Uueva en Ablstnla! ...
aunque en Barcelona se naya dicho tar. paternalment. No dubtem que dido ante la eVldencia, no se senticlons de la I. c., en el curs de ta D1rectiva de l'Agrupació de Venedors
(De " La Llbertad" .)
lo contrario, es que. Jas elecclones aquesta protecció. tan encoratjada- ria a hora tan satiS!echo por la re- \ secretari genera l de la Internacional lluita pel iront ünic del proletariat de Llibres d'ocasió del Pare.Hzl, que
municipales se. ce¡ebren en Catalu- ra, sera agraida com es mereix.
cepdón de t:sta manana. Y como YO
comun ista
i el front popular de tots els treballa- protestaren per la prohtbic'ó de venña. a l mismo tiempo que . en el resto
El discurs del senyor Lerroux dit no veo en usted otra cosa. que el 1
dors contra l'ofensi·:a capitalista, con· dre llibres d'ocasió al carrer de Frand e España., pues en realidad es casi amb aquella prosòdia impecable' que prestdente del Consej9 de minlstros, del 1933, l'octubre del 1934 l l'abril tra. el felxtsme i el penll d'una nova. cesc
Layret.
seguro que, por aflOra, no haya c!ec- li és habitual. amb aquella. càlida a.unque le den otro t1tulo, respetuo- del 1935, a les Seccions Nac10nals I a guerra, que concentrm la seva atenció
Per manca d'espat, hem de deixar
ciones en la. región auLónoma.
robustesa de dicció que sempre el samente eXJ>?!lgo al jefe del Gabier· la Direcció de la. Segona. Internacto- sobre l'enfortiment del front únic en per a demà. un article parlant d'aTambién se ha seguldo con lnte· ra tan persuasiu als seus addictes, no ~ opimon. _controlada por la "nal, p~r t.~l de proposar·los una uru- llurs propis rengles 1 del comumsme; quest afer.
rés d esde Madlid 1& reunión cele· tenia W1 to tardoral, un deix d'enyo- sincer1dad y la sunpatia personal e tat d a<:c1o an;tb nur~s a .la llwta sobre la conquista per al comunisme
1rada en el domicilio del señor Ven* rança com de l'home que aspir a. a. hi ja. del homenaje cons tan te que conLra. el te~XIsme, 1 ofensiva cap1- de la majoria de la classe obrera.
tosa por la. «Lliga Catalana». El be· un cim per reposar·bi per damunt rindo a. la realidad.»
ta.lista. I ta guerra. El Comitè !aEl VIl Congrés Mundial de Ja
cho parece y &e- juzga. por lo menos de le3 inquietuds. i de les insegurementa que . In. Segctna Internactonal 1. C. indica que solament la força se amb els èxits obtinguts, sinó tre1
tats. No és la primera vegada que
aqui, significaUvo.»
la majona de les sev~s secm~ns. i la influència del P. C. en les grans ballar p~r tal d'assolir· ne d'altres.
d'un quant temps ençà descobrim
hagm rcfusa.t. les· propo.stclons den- massC's del proletariat, de l'energia. tot ampllant les relactons amb les
aquest ressò una. mJca elegisc en
tesa, ell perJudlCl dels mteressos de 1 aonegacló dels comunistes depèn classes t reballadores, conquistar la
els discursos del cap del Govern. El
la classe obre~a. 1 subratllant la lm· la. transformació de la cr151 politica, confiança dels milions de treballadesti
del
seu
partit
el
preocupa,
com
port~nma htstonça .C\el fe~ q!Je molts ga1rebé madura, en una revolucxó dors, transformar les seccions de la
El Correo Catalàn, molt alar .
o~re1s ,de la soctaldemociàCla 1 una proletària VICtoriosa.
I . C. en partits de masses, coHocar
m at. diu qu.e hem de mirar Gine· s1 aviat hagués d'emprendre tot sol
una
ascens1ó
a.
alçades
que
el
sepaserie
d organu.zaclOns adhendes a la.
En l'obra actual, en el moment sota Ja lnfluencla dels partits com u·
bra a mb rece1. ·1 ·Se les heu., en- r aran dels qui fins a ra han estat
Segona
lnternacional,
llllltlll
al
cos·
en
què
la
cnsi
politica
madura
a
mstes a la m 0 jo
d 1
10
car a mes alarmat, tJ.mb el pactjfsels seus seguidora fidels. Per o. ell TRIBUNAL DE VACANCES tat dels comunistes contra el feiXIS- cert nombre de paisos capital te
obrera t assegurarnad'aqeues".. e msseame de les esquerres.
••
d
ó
·
me I a favor dels mteressos de la 1
lS s,
,_
classe treballadora el VII Congrés a tasca més Important i declstva nera. les condicions preciSes per al
«Razón tenemos, pues, para se- que ¡,ç una marc~ a propensi a la
guir mirandu e. Ginebra, pera con ~~tàfora evangèlica. ¡qui sap Sl el
Rob&.torl. - Comparegué davant de ta 1. c. assenyal~. com a un deure,¡ !p!!e!!r!!!!al!!s!!!!c!!!!
o m!!u!!!!t!!
n s!!te!!s!!!!é!!s!!n!!o!!!!c!!o!!n!!t~e;n~tar
~-~t~r~i~o mf
!!!!!d;e!,!l~a!!r~e~v~o~lu;c~i~ó!!p~r~o~l~e;tà;n~·a;.~!!!
d!inar
de
diumenge
a
Barcelona
se
,
el
Tribunal
de Vacances Germà tie- al <JOirute Executm 1 a totes tes
El etfope.- .iBombre! ¡¡ U~ he- recelo. No tanto por el fracaso de
una
SOciedad
de
Naciones,
su1cJdali
P[esent~\la
~~~tl ~pat dtre co-ls¡ gura, acusat d 'h aver rob&t diverses • SecClons, contmuar treballant per
rradura! ! Es to es buena. suerte. Es
u a en e e 1 peces de roba 1 diners de la casa ¡ tot.s els mtr.jans per tal de realitzar
buna. w.uerte como no ciuiera. declr d a moralment& desde que se entre-. mta • en e qu
-... er. oua .Nnooo.
que de aqu.í vamos a salli' a ufia. de gó a manos soviéticas sus enemi· seus oorrellgionartS ~arcelonins el del carrer de Còrsega, on v1via re- el front uruc n:aclonal i intern
nal
aciogas, como por la nueva catàstrofe ps. i el v1 del sacrifloi que ha de 1 llogat.
taba U..
En éss.er detmgut donà un nom
Tercer. El v11 Congrés Mundial
que en su ca!da puède desatar so- perpetuar el len:owdsme a Catalu.
( De " La. Naelón".)
• ., e;e:JI,or ~""a •
nya...Si I;t.O era aquesta la seva. ln· que no es el seu.
.
comprova la influència revoluCionà,.
bre Europa..
E1 fiscal d .manà. al T ribunal que r1a ascendent de les accions I consig·
Razón patriótica de màs para que ~CIO, d1riem que molts dels que
- u ..... t1 ao.Jl\o ..
España y su representaclón en Gi- ~assegueren a la taula amb ell ho el pr~essat fos condemnat a dos nes dels partits comun1stes damunt
mterpretaren
a.lxi,
perquè
en
aca~ar
anys
1
tres
me~os
de
presó
pel
u~
les
orgamtzaCions
obreres,
compresos
nebra vivan al mayor margen posi·
ble de dicha Sociedad, heride. de v?lgueren .serva r un record material llcte de robaton 1 a 250 pessetes de els partits de la SOCialdemocràcia.
m ulta per empr ... . un nom suposat.
Partint d'aquest.a base, e1 Congrés
m uerte. SOcieQa.d de Naciones que d aquell dinar mémor able.»
no es tal desde que se separaran de
assenyala a totes 1es secc1ons de la
ella Norteamérlca, Japón y Alema·
el deure de superar, tan aviat
TRIBUNAL D'URGENCIA I.come: s1gul
possible, les restes de les
nia por senclllo lnstinto de propia
Quatre processats per suposat as• supervivències sectàries que impedeiconservación.
salt I Incendi h"n estat ~bsolts per : xen l'aproximació àls obrers de ta
¡Ya advertimos que nos olia a
rt:~•no.a de proves . .- _Ahlr es reuru j aocialdemocràeta i canv1ar els mêtopólvor a el predioado pe.cif1Bmo in·
Ahora s'ocupa de l'antfparla..- e¡ T ribunal d'lJrgencm per . tal ae des d'ag¡tactó 1 prop~nanda. que flns
temacional de nuestra pren38. de 1z.
1 fallar la. causa iñstr-Jïda con- ara terucn sovint un caràcter absm.entarisme
¡
z·an-ttltberali.sme
de
veure
quierdas, semb.radora. y atizadora de
certs noiets de dreta. que d'un t ra.. Artur _Cebrian Poderoso, Angel tracte 1 poc accessible a les masses,
la. lucha màs ~ncivll de clascs en
temps ençà no jan mé.s que ert- R!JIZ Gopzalez. Antoni .Agudelo Her· impnnunt una onentació del tot con·
propi& casal»
d
nandez ~ Manuel Garcta.
creta ensems que lllgant-les a !es
ar.
segons el que consta en el sumari, necessitats Jmmediates 1 als inte-.
cEscuchamo¡ y leemos con dema· els ~~ments:ts processats . eren .autors ressos quotidians de les masses.
siada frecueneta en elementos de . de lmcendt i assalt a l estac10 dels
Quart. El V11 Congrés Mundial
derecha.
las a.firmac~ones de anWi· ¡ t.ra.mvles del carrer de Pere IV, la de la 1. C. observa defectes consiFLORS I VIOLES I ROMAN!
23 d"'etubre proppassat.
beralismo
y
antiparlamentansmo;
y
ni"
del
dembles
en el treball de certes secAixò é& e l que la censura ens deieso puede no constitwr preocupa·
P"fllnh ••• &.ACCIID4o • aotie apart. ._ o ftliee ..rtonaa 'lllll p c c
Els nostres. lecto~s recordaran que CiOOS de la Interna.cional comunisxa dir.
Heu.s ací con1 comença SOlida- si
ción cuando se tra.ta de elementos aq~tella matepta.· mt lore l cremats ta: aplicació t.ardana de la tàcnca
<De "La Publicitat".)
ridad Obrera et ~eu editorial:
M.J'8IO Ml ..S.IIltll\o e.I.Ail•l o:rl8\18Do tD eeo pa~blo .. Coll \o4oa
d.-e3de el momcnto en quat.re tz:a.mv~.es ~.la. cotxera de Sant del tront Wllc; mcapacit.at de mobi«Coincidiendo con el discurso del monàrqUicos,
1 srmultàmam~nt rou assa!- litzar les masses entorn d les
ue
todos
han
derivada
hacia.
las
Andreu
.
Q
elltlll •lMimoe 10 tOJ'\alAMa Gl I&A&ltato l'l'nlno1al., el ou.J u.U.o a
jefe del Gobierno; ha sido firmado
tada. la de SIUlt Mart1 per uns des·
.
e
reJ
el decreto que restltuye los Servi· rÓrmu 1as del Estado tota11 tario, si coneguts que hi calaren !oc Pas. vmwcac10ns parcials de la resta de
Iee ' ' Q.Go , . . . . . . - S. ,....,....,.. .,_.. ua hl:rM anoUe&/Jre
lo
es
cuando
se
trata
de
fue
rza.s
jósats
uns'
mesos
després
dels·
esbrila
democra.ua.
'burgesa;
incomprensió
cios de Obras Publlcas a Cataluña..
1
Por lo menes, esta es la. verstón cir· venes, que no gobiernan directa,. naments del cas portats a cap per de la nece:;s1tat de crear un front
..,..
lo .,..,_ 11 1oM M • IMI'l~.._ p , _ ut. •"' aon ~oa ~=•tN
culante. Y esta es tamblén la hora. mente, pero si apoyan a. qulen e:¡ go. la policia es procedi a. la. detenció antlimpe~·taHste. popular als palsos
dels a vui processats, els quals, se- caloniuls, no prepcupar·se com cal de
del jolgorio de las fuerzas pollUcas biernan.»
gons l'atestat es declararen autors la tasca dels ~mdlcats . retorm1stes - -·· JUl. ¡oe ......u .....
gubemamentales en la región autoala Obe IGM dels fets <!e¡; q•Je.ls se'ls acusava. i fe1X1stes 1 altr.es orga.rutza<:1ons de
. . 11,.. .. \o611 J.u ,; Jai
ei ~d;
n òmica. ¿Serà tamb1en mot.lvo de
Durant la prova testifical en ju- treballadors creats pels partits bur·
jolgorio entre los cuarenta nú1 obre~
dlci oral els processats negaren que gesos; menyspreu envers el treball
ros sin trabajo inscrltos en las Bol·
tossin aÚtors de les malifetes de lE'S entre obrer~s; ményspreu de la im·
sa.s oficiales de deSóC"Upados que ree ........,. " u o.o.;G
qaals se'ls acusava. 1 afegiren que sl portàncta del treball bls a bis dels
presentan un pàUdo reflejo de la.
¡Mireu
que
en.
&ón
de
dolents
davant.
la
pollcta.
se
n'havien
decla·
camperols
i
de
les
masses
petit burreaHdad numèrica y efectiva de la
aquesta ge'R.t de dretell L legiu rat. a utors, fou a causa de lea coe.c- geses de les ciutats, alxi com una.
desocupación en nucstra ciudad'/
aquesta nota del corre& pons aL del cians 1 . .menac::es dela agents.
tasc~ poc accelerada. en ajut de ~~
Esta es. por lo menos, lo que han
diari ultracatólic reuenvant le1 J Els testi:narus que comparegueren s,ecctons per una. parr. del COnute
quertdo dar a entender algunos sec·
testes a honor àel 3 enJJQr Lerroua: no van reconèixer els processat.s., per Ex~cutm. Considerant les responsatores demaSiado lnteresa,dos en la
. 1 la. qual causa davant la manca. de bihtats 1 la tasca crelXent deis par·
S. mCJ - 1 & Olto oCI!ol'lCO al _ , . - - IU-,-~
cuestión para que sean slnceras sus
cBarcelons.. - Se ha. veri!tcado el proves, el fiscà'l. senyor s ~tana, retirà t1ts comuwstes cridats a dinglr e1
mani! estaciones.»
I ... 1t MAM d .OHWi&&l IHU.l. .. lA '*te Qq.Uil M AOIII.OD c..
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LerroUX»,
orgaruzado
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ho-l'acusació
que
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OFRENDA
~
nor al jefe del Gooierno por sua del banquet 1 en vista d'això el saturade~ d'espent _ revolucionari;
Desde remota.s tierrae
~-··
U Dl ......
ta _,...L..,.._
JUS
amigos polttlcoo.
Tribunal dlcta sen~ncla absotutòrta. considerant la nece_SSltat de concenl'enlmos a porfía
LOs
actos
celebrades
tranacurrtetrar
la
direcció
geueral
operant
dinpara ofrendar te fl ores
Naturalment, es tracta d'una ron sin mnguna emoción, y con la
NOTICIARI
tre les seCCions, •I VII Congrés MuneD tu radlante dia.
;ustlcia caractertstica. de la Lliga. sola asistencia y partlclpaclOn de
dial de la InternaciOnal comunista. Fa. uns dies publicàvem el ~lixé d'una carta. que w sava
<De "El Sol".)
en evidència els
L!egtu, com a exemple, aquestea los radlcales de Barcelona. El pue·
Ets magistrats, jutges I fiscals vi· proposa al Oom1te Executiu de la
treballs de la C. E. D. A. referent a la preparació de le1 eleccions en els
paraules de La Veu de Catalunya: blo de Cataluna ha. pennanec1do in- alten 11 senyor Casanueva. - Ahu 1. C.:
el no seria just, en aque3t mo- d1terente ante el homenaje al se- al mati estigueren a l'Hotel Ritz, on
aJ Concentrar . el principal esforç Ju rats l\l.ixLos. Avut en reproduïm una. altra adreçada a tots els .. Revement. deixar de reconèixer la part zlor Lerroux. Por otra parte los or· s'estatja el ministre- de Justlela, ~~ de la. seva ac~w1ta.t en I'eiabort~.ciò rendos señorea curas pàrrocos" , donant-los instruccl ans tot invocant
decisiva que en la satUJtactòrta so- ganizaclores no estuvteron nada acer. 1 nyor Casanueva, eLs maglstrai.S, ji.lt.- de la llitla poht.1ca . 1 la tacuca fona·
mental del movrment obrer mw1d.Lal, Déu, per ia i de ter prevaler el criteri de la. C. E. D. A. ~n les eleccions
lució del traspàs dels serveis d'Obres tados en su cometido y ello contri· ges i fiscals d'aquesta. Audiència.
dels Jurats Mixtos. Aquesta circular ê& el complement de l'altra.
seran suprim its vult Jutjat& d' In•· prendre, com à punt de partida. per
P úbliques a la Generalitat de Ca- buyó tamtnèn al m~yor de&intcré.s
trut:cló. - Atnb motlu de la llei cie a. la solució de totes les qUesUons,
talunya ha. tingut la. mtervenció de los actos celebrados.»
Es allò que diuen eis ca.stellana: Restriccions, hom diu que el senyor lles_ condic10ns concrt::tes I les partlCU·
personal del senyor President del
«Asi paga el dla.!:)lo a quten bfen Casanueva ha. manilestat que serien lar1tats de cada prus, 1 evitar, com
Consell de ministres, que ha sabut
le
sirve.t
suprimits quatre Jutjats d'instrucció a regla genera.!, tota 1ntroDUSS16 c1.t·
&ixi ter honor a. la paraula que ha·
de Barcelona, 1. que en tot Catalanya recta en elS assumptes interiors de
via donat als homes de Lliga Cata.ELS Mll.LORS
seran vuit els que d.esaparelxeran. l'orgarutzaclo dels partits comurustes.
lana.»
Sembla que es veurà. la !orma d·abJ Ajudar SlStematlcam.nl o. la
cablar aquests jutjats que desaparel· creacló ue quadres 1 dingcllts ventaxeran a les secretaries existents a n blement bolXeVIcs als parttt.s comu1 efecte que no s'hagi d'acomiadar mstes, a fl que cada viratge brusc
Els que el aeguei.I:en són ela de
personaL
dels eSdeveniments elS paru~.S pugwn
Renovación. I parlen, una mica
Inf
Un gandul contums.ç. - Ela estat trobar rap1ttament per ells mateixos
tri.stos, de la voluntat onnonular.
ormaclones, el diari dejensor
posat
a
disposició
del
JutjaL
espela
soluc1o JUSta de les tasques poJ.fU«Quienes seguunos y 'i-'é~erencla·
de Joan March 1 Ordinas, eJCTiu:
clal de Ganduls i ma.Ifactors, Didlc ques 1 tacttque.s del movtment comu·
mos
a
Lerroux
como
compendio
de
tA!t,
al
nura.r
t.ra.spa.sando
la
sutl
ELS TROBARE~
VAClEDAD
Gómez, que ha crebantat el decret wsta, sobre la base de les declSions
·s
pape1.-Pe.ro, ¿qué te pua? una polltlca, y como ejemplo de perhCJe, no es duicil advertlr que d'expulsió dtctat contra d'ell amb del Congres de la I. C. 1 de les asunos procedllnlentos, nada hemos el sebor Lerroux, nombre de lZQWU- motiu de la Uel
•· 0 estàs; inspirado?
de Ganduls.
semblees plenàries del c. E. de la
lo
lapi.z.-No, t hleo. Un mal dia rectlticado ni nada tenemos de qué da, era. conservador, en el seotldo
InternaciOnal COmunista.
De cua lqu.ler&.
a rrepentirnos. Asl lo hemos mter- uoble del apelauvo, lncluso en
e) Prestar &1.! partitS comun:lstes
pretado slempre y as1 nos lo hJZO elias en que era revolueíonano, y
LA CASA
(De " El DUuv1o ".)
un ajut eficaç en la seva llll.lta Ideooomprender él el domingo wta vez fue SJ.elllpre, lrente a la. amena.u.
toglca contra e1s adversaris pouml\.s; esto e3, que nosotros-con él sece31Wusta, mantenedor del espiri· Sabates que desaparèixen ucs.
y como él-somOI!i republlcanos ra· tu espanot. Con.servador cuando dis·
d) Ajudar els partits comunts:tes
DROGUERIA
En un est.abliJnent de sabateria 4ue
dlcales, partlda.rl06 de esa Repóbll- Clpilnaoa a su voz, que por enton·
a utllitza.r tani la seva pròp1a extsca radical que él s1mbollza y preco· ces teDJa. el acento oelJco e tmpe- el senyor Antoni !\iàrquez Hidalgo tencta. com el moviment comuniSta
CARCELLER
niza, a.unque-porque as1 lo han 101- noso c1e un c..anu dC guerra. a 106 te al carrer Blai. els lla.dres s'em- mundial, evitant. no obStant, eJ tras- I
puesto las clrcunstanCiu en eJ ejer- ooreros que se inC'lli).al;)an baCla. el portaren gèneres per valor d ·unes llat mcca.ntc de l'expenència d'un
P~ l ntures, Fotografia, Perfumeria ciCJo
dues
mU
pessetes.
d.e la.s normas demor.tàticas- anarqwsmo, a los e.;.ementos propi·
pa.is & altre I la SUbSUtUCió de
~CM e rcadal, :15. Telèfon 5'2.878 no sea esta la hora de desarrolla.r dos al desorden, que abundabau eu
lisi m8l'Xl5t& concret per cUxes t
ElONA (SAN T ANDREU)
n ue5.tro programa.
la. turbulenta C1UQ&C1 medJterraneL
fórmules generals.
Avinguda Fr&nceac Layret, 96 - Telè!on 359'70
Pero adaptaclón a esas normas de Conservador cuand.o, para oat ar
eJ Assegurar una relació mb esla dernocracla, s.ervteio a los mte·¡ con el 3ep&.ratibmo, tog:raoa r ewtJ r
treta entre els orgamsmes dlngents
r~ del pals y de Ja Repuobca; en un mW:no empuje a tos proletaDAVANT DEL TEATRE COMIC
de la lnternacoonal COmuniSta 1 l€1
Avingoda Prat. de la Riba. 2
respeto a la voluntad ¡x¡pu.ar-atln· no::¡, que co~utuyen Wl& parLe conseve, seccJOflS per una parttClpae!ò
que ena no nos haJag-c:.e ru nos son· Slad'&Oie de¡ Cl.lerpo e.ector&J de ljunt. Teatre Bosc - Rambia Prat> encara mes acuva dels representants
_( Aquesta. casa. no té sucursals)
~~ nillmgrn~ am~~
Telè!on 77ò94
na.-no qu1ere dear rectlt1CACJ6n. \ Sa:r-cetoua. ) que, J..CiadOS cie d.lv autorit.:z.ats de 16 secc1ons mes tmporCaf• exprés • Licors I xampanys I.&Ots de la L C.
&I comptat 1 a termlnla.
no qulere declr dejae1ón de pnvi.le. -.s reg1ones de Esp&J'la, pu eren
en el treball dlari del
de tofes les marques
cios nJ olv1do de pro¡ramaa y doc- ganar la batalla al ca t.alani&mo, d~
lolotana. 32·34
Tolifon 11t68
Sandv itxos variats
trtna.s.»
pue1 de baberla. perd.ldo.t
Clnque.
K El Congrés Mundlal de la ,

I

I

Barcelona
des de Madrid
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4
PER ALS AMICS EMRPESONATS

LA NOSTRA SUBSCRIPCIO
Relació de donatius rebut~ a tes nostres oficmes
~dministratives (Ronda Universitat. 25. oral.)
Ptes.

Mercè Montclús ... ... •..
Agustina Mestres . .. •. . •.•
suma anterior ... •.. 130,206'70 Jo.sepa Padrol ... ... .. . .. .
REUS :
EnriQUeta ::ians Alúrons .. .
Anucs del Foment N. R.
Pataretes Petita . .. . .. ...
(12 vegada> . .. ... •..
25'1\d G................... .. .
Martan Roca . .. ... ••• ...
1'- Anton!eta. latca de cor ...
Joaqulma Roca. .........
1'- Rosa J ust ... ...... ..... .
Fredenc Siurana ... ... •••
2'- Dolors Soler . . . .. . ... •..
Mana Macla.............. .
l'OS Teresa GebalJ¡ ........... .
J . F. R .... .............. .
1'()o nen socialista ...... . ..
REUS: «En commemoraMana Mestres ... ... .. . •..
ció de l'ONZE de setem.
Ramona Uommgo ....... ..
bre»:
El nen J oan Jardi Rius.. .
Amics del Foment N. R .
Mana Zamot a . . . .. . . .. . .•
03 vegada extraordinàRosa Sarda ............ . ..
ria) ......... ............
50'- J:o.J nen Anselm Olest1 l
Jó!tqu.ima Roca .......... ..
2'Val!s .. ........... ..
Antòrua Sales . .. ... ... ...
2'Francesca Mateu . . . . ..
J. B ......................
1'50 Teresa Montserrat ...
Mana Teresa. Barrufet .. .
2' - Jo.sepa Martorell ...
J~ep Vidal ... .. ......... .
2'Dolors Oommgo ... . ..
Josepa Rogt ...... ......
2'Tut per un amor......
Mana Elena Formes... ...
2'- Laura. Monner . . . . . . . .. .. .
HortenCla Lo!OlaberrL .....
2'Un espent Inquiet ... .... ..
Beneta. Pmyol . .. ... •..
1'Quatre aml(!:Ues catalanes,
AntoD18 Segarra ... ... •••
5' a la memòrl8 de R. Ca.
Jaume Figueres ... ... ...
1'-sanóva ... ......... .... ..
Fredenc Stura.na ... ... . .•
2'M~;~.na .f>'ullat . .. . .. . . . .. •
AntòD18 Masquet de Sales
1'- Et nen Albert Roig Altés
Josep Sales ............ . ..
1'Julla Lopez ......... .... ..
Mana Munter de Roca. ..•
1'Jo.sep Pam1es ... . .... .
Mar tan Roca . .. .. . .. . ...
1'- Ant oma Mercader ... •..
A. i P. d05 que s 'estunen
1'- Dolors Capdevila . .. ... •..
J. C. P .... .............. .
2'Rosa Palau ...... ...... .. .
Asm ... ...... ............
2'.ues
germanes Dolors 1
Maria Cavaller ... •. . ...
1'Angela Gasol... .. . . . . .. .
Ramona Soler ... ... .. • .. .
1'Una. r eusenca d'Esquerra
M.B.......•..••••••••••••
2'Marla Cabrer ......... .. .
A. A ...••.••••••••••••.•••
1' Elionor Ral... ... ... ... •..
A . P ..••••••••••••••••••••
1' Carme Altés... . .. ... ... ...
P. A ................ ......
l 'P!lar Grifoll . .• ... ... •••
E. A................ .... ..
1'R. C., una esquerrana ...
2'- Mana Monner ........... .
Paquita Nogues ... ... .. .
Un nen de set mesos, An·
toni Sabater .. . . . . .. . . ..
1'05 Maria Moragues . . • ... .. .
Quuneta Sabater ... ... . ..
0'50 Rosa Jordà ...... ........ .
Mana Sabater ... ....... ..
0'50 Mana Prats . . . . .. ... ..... .
E. J .......... ........... .
3' - Ramona Gtiabert ... .... ..
P. A......................
1'- Jo.sepa Ferrer ... ...... . ..
A. P ....... ...............
1'- La més feliç de totes les
telx.ldores de REUS ...
E A ... . ...... ............
1'Carme
Ba lanyà, per la lli·
Una esquerrana. .. . ... ••.
1'bertat...... ........... .
Un que Ja vol molt ... . ..
1'L n a sabadallenca d'essimpàtica de sempre
querra ................. .
1'- Le
Josep Pi Plans <7 veg.). ..
Una catalana a Ja memònac!ono:~olls
ria de Macià. . . . . ..
1'- "Unta,matrimoni
per l'encoratjament
La peixatera del barri
1'd e 1 s nostres empresoEstebama Benet .. .
1'nats ... ... ..... ...
Teresa Gelambi ... .. .
1' Jo.sep Burgués. .. ... .. . ...
Jaume Forcades ... .. .
1' J osefina Pujol i filla... ..
Dolors Ro.selló... . . . •.•
1'Emili Tost Barrera .. .
1'- Penya «La Pinya» Ol vegada) .... ........ ... .. .
Mar1a Duran Fort ........ .
1' Un grup d 'amics H. R. B.
Lola Ferrer ............
1'<mensual) ............
Andreu Caballer ... ...
1'- Marià
Fabra, de ST. FEAntoni Francb S iré ... . ..
1' DE LLOBREGAT.
Rafael Zara.goza . .. . . . . ..
1'- tJnLIU
ex-pres de SANT FEJosep Fontbuté ........ .
1'LIU DE LLOBREGAT.
L&. nena O. Ferrer Aguiló
1'e R ....... ......... ... . ..
0,50 Tres esquerranes... . .. . ..
l '- J . J . Oliveres, d'HOSPI·
J . D . ... ............ ..... .
TALET ............ . ..
Carles Ferran, a la memò1'- Nun Roig . .. ... ... ... .. .
ria de Mac1à . . . . . . . . . . ..
Un mosso de mercat .. .
Dues germanes d'esquerra
,_ C. S., a la memòria de
Dolors 1 Teresa. Masip.
2
._
Joaquim Sau ........... .
Tres germanes d'esquerra
1
,25 Josepa, per la salut de
R. S., una esquerrana ...
0
Companys 1 Consellers.
Mana, per Ja salut de
UN GRUP DE TEIXIDO·
Companys i Consellers.
RES D'ESQUERRA, DE
Joan Mas1p Gual 02 v~
REUS:
0'25
gada> ..................
Carme Prats . . . ... . .. . ..
Rosa Llots ... ...... ..... .
0.25 S1s fUls, a la memòria de
la seva mare... . . . . . . . ..
Dolors Juncosa de Monsó.
2•_
Dolors Llort... ..• . .. . .. .. .
0.50 Matrimoni Antoni 1 Maria.
.
Vicenç v. ... ... ... ... ...
Maria. Pallejà . .. ... . ..
0 50
,
Lli. seva promesa Lluïsa...
Francesca Caballer ...
0 50
,
M i J. Pablo ...... .... ..
Catenna Martorell ...
0 50
Munda Grau .....•
0 ,25 Do.s Federals .. . ... ... .. .
Cèlla. Messaguer ... •••
0.25 Unes esquerranes, (quota
setmanal> . .. ... .. . . ..
Mana Grau ........ .
0.25
1'- R . P . 1 familia, admlraUr• amb la Falç .........
dors dels senyors AzaLes germanes Teresa i
ña, Companys 1 ConseHortènsia Ferrer . . . .. .
1'llers 1 de tots els bOns
TE: resa. Soler . . . . . . . .. .. .
0'50
republicans (6 vegada).
Balbma Basoper, als com1'- Benvingut Bages ... .... ..
panys empresonats... •.•
,
Amics del Teatre Català,
F1·ancesca. Sugranyes... . ..
0 25
del Poble Nou ........ .
Josepa TorreU. per l'aml'
Ramon Bonastre . .. . . . . ..
nistia ... ...............
O'So Cins catalans de la casa
B.osa Rofes .... .......... .
M. D. (23 aportació) ...
Pilar Gòmez, a la salut
T . Suñol, de CORNELLA
de Companys i ConseO'SO
de LLOBREGAT ... . ..
llers ..................
,
R.. Huguet Bosch (9 veg.).
Anneta Agulló ... ... ... .. .
0 25
,
Un grup de litògrafs, de
T. M .... ................. .
0 50
0'50
T . G. LL., S . A. (33 veCinta Salvat per al trtom!
0'50
gada) ... ......... ... . ..
Le~ germanes Queralt ...
A la salut de Companys 1
Mart Tombes, ~ la salut
, I Consellers . . . .. . .. . .. .
de Pau Sans, de REUS
0 50
A C....... ...............
Maria Pascual, en record
,
M. Soler Ellas . .. ... ... •..
de l'ONZE de setembre
0 50
,
Joventut d'Esquerra. ReConxa. Mestres . . . . . . . ..
0 30
publicana de SARREAL
J . s .. a la memòna de
Macià ... ... ..... ..... .
0,50 Vicenç Fabregat, a la sa.
Jut de Companys ... •••
Teresa. Gascón . .• ... ... •..
0,50
Josepa Fort.............. .
1'1'
.1!:N RECORD DE F. MAAngela. Figueres . .. ... .. .
O'SO CIA 1 A LA SALUT DE
Francesca Masdéu... ... . ..
COMPANYS l CONSEGna tei.xldora, per la lli·
0'50
LLERS: ..
bertat ...... ........... .
0'50 Amadeu Alemany . .. . ....•
Elvira Escolà. .. . •.. ••. .. .
0'50 Rosa. Obiol d'Alemany
Maria Poblet . .. . .. .. . . ..
Agustl Sublrós... ... ... -·
Una r eusenca., a la. salut
o·5o Jo.sepa Dellcado ........ .
de Companys ... ... ...
O'SO Pere Nòna . .. ... ... .. ••••
r.1arm Martorell ... ... •••
l ' - Tnnltat Utges ............
Maria Roca ... ........... .
0'50 Antoni Belmonte ... .. • •..
Dolors Borràs . .. ... ... .. .
0'3\l Roser Belmonte ••• .. .
Mana Zamora ........... .
0'40 A.ltoO! Barbe .. · ... .. .
Teresa. Gispert ... . .. .. . . ..
0'50 Anneta Alemany .. • •..
[ .. S., amb el crtt als llavis
1'- J osep Vlltr6 ... ... ...
Mercè Descarrega, per tots
I Ramon Viles .........
~ germa.nets Joan 1 Jo0'50 Antoni Barba. ... ... .. .
sep M.ana Català ......
J . Cànoves ...... ......
Joan Català, 1 Maria Ca.
0'50 Maria Balmes ... ... •.•
nyelles de Cata.Jil. . .. ...
Josepa Llorens........ .
L:f nena J oe.na BarbOoes
l ' - Roseta Farré .. • . .• •..
Rofes ...............
Anton1a Monner .. . .. •
0'50
o·50 Ur. grup d 'esquerra veïns
D T ., una ganxeta ...
l 'del carrer Creu dels MoFrancesca Ferrer . . . .. . ...
l:lers <P . S .) <8 vegada ):
Teresa Bea de Cardiel ...
Francesca. Llort de Ro'tira
1 - Er!r1queta .. . •. . . .. . . . . . . .. .
1'- Antonieta ..•
Vicenta. Torrebadell . .. .. .
.. ...... .
2'50 Ferranda ... ..• •.• ... •..
carme Sans d 'Allguera .. .
0'50 V!ctòna ... ... ... ... ......
Anneta. Gòmez ......... ·0'50 Cisqueta ... •.. ...... ..... .
Rosa Poblet . .. ... ... ••• .. .
l 'l-1ercè ............ ........ .
Mana. Gerun ... ·- ... ...
0'50 Ramona .. . .. ..........
Em1lia. Bonet ......... · ~
0'!>0 ~ l<.ema .. . • . •.•
AntoD18 Poblet... .. . ... ...
o·so A.1torua .............. .
L. O. una que no surt mal
0"50 P1la.reta ... ... . .. ... .. .
Dolors Gutot . .. . . . . . . .. .
0'50 Pepeta ... ..• ... ... . .•
E l nen Albert Nolla Guiat
0'50 QUimeta ... ... ... ... .. .
Teresa. Ferrer . .. ... ... ...
E:milia. Torrell ... ... _ .. .
o·30 Tereslna ... ... ... ... ......
o 30 Tereseta ••. . .. ... .. . .. • •..
Fra.ncesc& Basar& ••• -· ·-

I

•

I

Il

I

0'50 Pilar . .. ... ... ... •.• •.•
0'2:, Sunó ... .............. .
1'1'- MONT·ROIG, grup de re
1'pubhcat.IS:
o·ao r'aJ.lilua sote . . . . .. .•.
1~ N~ues ... ... . ..
o·so . ' t peta E'aure Nogu6s
o·541 Carme Faure Nogues.
0'50 Ramon Faure ... ...
O'Sò Tom as Poblet .. . . .. . ..
0'25 Antom Morell . .. ..• ...
0'50 I:'e re Alsma . .. ... ... ..•..•
1'-- Joan Agramunt ... ... .. .
1'- Josep Poblet . .. ... ... .. .
1' - J . c ....... .............. .
Isidre NoUa ...... ........ .
1' - LlUlS Andreu ... ... . .....
r- f-ere Boronat . .. . .. ... .. .
o·so Fere Sevall ... .. . .. . . .....
O'SU Stmó Gras . .. ... ... ... .. .
1'-1 Stxte Moran ............
0'50
0'50 Ul!. V!LANOVA ESCOR0'50
NALBOU :
Marcel:l.l H.otes Llorens...
Pere Ferre Mestres . . . . ..
,
ur. grup de Patriotes ca2 50
O">S tatans:
,
oomenec Plan~~.s ... ..• ...
0 50
,_ Joan Oontl.joc ......... ...
1
,
Juaqu1m Ga.rcia ... ......
0 60
,
Pere Martl .. . .. . ... .. . ...
0 50
,
Josep ColomiDaS ... ... •..
0 50
,
Vendrell ...... ........... .
0 50 Farre .....................
Barbara ................. .
l ' - Manresa ..................
0'35 Tarrades . . . ••• ... ... ... ...
o·5o Ballestero.s .............. .
o·~o Sales ................... ..
0'50 Terol .................. .. .
0'50 Monllort ............ ..... .
0'20 Florença ......... ... .... ..
0'50 Casanovas ... ... ... .. . ...
0'50 Blanc ............ ..... . . ..
1'- Llu!s Serres Descarrega. ...
0'50 Agusti Vllajoana ... .. . •••
0'30 Thñl .................. ...
l'
Ptrla .. . ............... . ..
Jua.nola. ............ ......
0'25 Campins ................. .
Boqué .....................
2'- Foix .............. .
l'
Palmer ..... .
,- 1 Brugat .............. .
1Dencà.s ... ... ... ...... ...
Cuscó.....................
Altimts .•••••••••••••••••
Fàbregas ................ ..
1'- J . C. Ll. ..................
1'l'- x x .....................

I

I

-¡

s. c....... ...............

,_ ~todest Monclús ........ .
10
Germanes Monclús .. . .. .
E; nen Antoni Contijoc ...
22' - Just Pradera . .. .. . ... ...

O'SO MANLLEU. Centre CataJà. Republicà d 'Esquerra
r<lS llista) :
l'SO Matnmom Xurtae ......
Joan Curós .. ... .
2'- Jat.me Guàrdta ............
5' _ Ramon Riera ... ... ... ...
2'- Antoni Pou ...............
Jo.sep Riera...............
1'- Pere Fa.ja .. . ... ... ... .. .
Francesc Corrius . .• ... •..
1'- Miquel lsern ... ... ... ...
M&ria.n Arooix .. . ... ... .. .
l ' - Ramon Planes ... ... ......
Maria Canudes ... ... ...
s·- Josep Canudes ............
Ramon Muns ... .........
30'- Agust! Casany ........... .
s·- G aspar Caba.lle.r!a. ........ .
2' _ Pere Rifà .. . . .. . .. ... ... ...
1'- Morlus ............ ... ......
25' - Jooep Pujol ...............

l

s·- x .x. .....................

Esteve Corominas... ... •..
3'- Jaume Prat ... ... ...... . ..
Aclrlà. Beruto ... .........
Maties Conesa .. . ... ••• .. .
Dolors Toneu . .. ... ... ...
Josefina. Conesa ... •.....
5'- Narcts Toneu . .• ... ... ...
1'- EUlàlia ... ... ...............
Familia P ortell .........
13'- V1cenç Vallés, de 9 anys...
2'- Llu!s Valle .............. .
Ramon F !gueras ..• ... ...
9'- s. s ....... ...............
Climent Prat ... ... ... ...
25'- Jooep Berga............ ...
1'- Ramon Corbatera. •.. ••• ...
Joan Rocasalbes ... ......
Teodor Torra . . • ... ... ...
11'50 ELS ESQUERRANS DE
SANT FELIU DE LLO10'BREGAT :
s·- Núrl& Ambrós... ... _
25'- Miquel Gargallo... ...
Andreu Oblols... ... •••
10'- Francesc Sancbo ... ... •..
Pau DomlDgO ... ... ... •..
2'- Rosa Campderrós .........
J osep Dommgo ........... .
Dolors Domingo ... ... •..
Joan Viñ.a.s•••••• •••••••••
l>iag¡ Oommgo ............
Autoru M.añosas .........
1'- UUlS M.alagamga. ........ .
1'- J uan Vendrell . .. . .. . .. . ..
2'Una familia que contia
1'amb eis empresonats
1'- Joan Barrull ............
1'- Salvador Pa.h.íssa ... ... .. .
0'50 J ......................... ..
0'50 Dos ctcllstes, pare l filL
1'- AntODI Serra ........... .
1'- Un que rio creu a Lerroux
1'- Manuel Canosa .. . •..
0'50 Pere Dalmase!>... ... ...
1'- Francesc Conés . .• •..
r- Pere Farre ............
1'- Balàlri Mallol . .. .. • •..
1'- Llon:nç Mestres ...
1'- Pau Carbonell... ... .. .
lJn de XERTA ... .. .
'1 res es<¡uerra.ns ... •..
Ramon Oostas ........ .
Ratael Roca... .. . . .... .
2'- Un trabucatre ........ .
0'50 Un que no va al cinema
0'50 Marlan Fontanet ... ... . ..
0'50 Pere Arbotx .. . . . . . .. ... .. .
0'50 t'v'-oiSes Garc1a .. . . .. ... .. .
0'50 .ú.tdre Prats ............. ..
0'50 Angel Sml( la . .. . .. . .. .. .
o·so Jaume Noya .............. .
o·su t rance:;c R1gal. .. ... ... . ..
1' - u umersmà t::.coda ... .. .
0'50 Rosa Creus ...............
o·50 Joan Tn.bal .........
o·so Josep Jul.ià ... ... ... .. .
0'50 Jaume GueJJ ... ... ... . ..

,
0 ,50
0 50

humanital

Horteosta Gava.ldà ••.•••
Miquel Boguf'là ... .........
Miquel Oiaz .. . ... .. .
Francesc Fontanet .. .
tv.uquel Footanet
l:l. Mas ................. .
Joaquim Pañella ... .. .
Jo.sep Coca ........... .
Antoni Güell ... ..... .
JòSep Cabre ... ... . ..
Josep Caoré Duran ..... .
Joan Cabre Duran ... .. .
Teresa Duran . .. ... ... .. .
Esteve Roca Deu ... ... .. .
Ramon Oolome ... ... .. .
Josep Maño.sas .........
lslàre Claramunt... ... .. .
Jwquun lSalet 1 laOUll&...
H.amon t'1que . . . .. . ... .. .
Anton1 Gual ........... .
ttamon Gonus .......... ..
Granell ... . .......... .
Aurell Nuñez ........... .
AnWnl Colet . .. ... ... .. .
Eusebi Pu1~gros ... ... .. .
UllS prome:.os Lleials a CaCatalunya ... ... ... ..... .
Andreu Gntó ..... .
M. Serra .Moret .. .
una barcelonma .........
Montserrat <;a.oot... ... .. .
J. MaC18 . . . .. . . . . ... ... .. .
::iara. M.ac1a Ullla.) ........ .
.b.bposa, :sara Mac1a. ... .. .
AgUSLl Abo.s .............. .
AnWru Tondo ... ... ... ...
Isabel Fossas ... ........ .
Amal18 .t:scocia. . .. . .. ... ...
assumpc10 l:Sarr105 ... .. .
Antoru ventura ... ... .. .
Antoru Es<:OC1il ........... .
Grup numarutan lsetmanes 4, ll, ts i 7) ..... . .. .
Un ~rup de H.epubl1cans
à 'l!.s<¡uerra, àe PALLEJA lS Vt:g&àa) ........ .
A LA MEMORlA DE
COMPAl'lYS 1 CONSELLERS :
Josep uam .............. .
Ernest uam ......... ......
Felip AlCUbltre. ...........
Matrimoni Mart! Armanaz (6 vegada) ... ..... .
Maqulmsta del Poble Nou
Penya Excurslomsta de
VlLADECAl'lS ... ... •..
DE SAl'lT ADRlA:
Andreu Noguer ............
Dolors Amallch ... •.....
Mariana 8-ull ......
Paloura Sala. ... ... ... •..
Joan Noguer Serra ... ...

I

,_
1
O'SO
.
0 25
,
0.25
_
1._

I

2

,
30
0l'_
,_
1,_
2
s·._
1,
0.50
_
1,
0 50
O' SO
,
0 50

1._
0'50

10,_
4._
2._
2._
._
2

2,_
,_
1
l'1'-

1'1'1,_

1'2,_
1'-

1'l'2._
1'1._
2._
1._
1'1'1'1'1._
1'1'2,_
1'2._
0.50
0•50
2._
3._
1'1'-

Dues germanetes Mont.
serrat i Nurt Riau I el
seu cosinet Jordi Verdú,
a Ja memòria de F . Ma·
cià. ........ . ......... ...
F. C. ...... .............. .
Quatre catalanes de Sant
Andreu, per la salut de
Dencas... .. . ... . .. . .. .. .
Joan Fort ... . .. ... ... .. .
Pe I s Centres d'Esquerra.
del districte cinquè, Sa.l·
vador Ripoll . .. ... ... ...
Roc Mart! .. . . .. . .. .. . •..
Una no1a de Gràcia ... ...
Els tres germans Magda,
Joan I Jaume, a Ja m~
mòria del seu pare... ...
0'50 UN GRUP D'AMICS DE
1'l' 1 CADA SETMANA .·
Miquel . .. . .. ... ... ... •••
0,
Apa.nc!o . .. ... ... ... ... •••
0 50 Salvador M................

,;¡

~:~~ l .x.

x ......................

,
Vendrell ..................
0 50
0'2S ~adó... ...............
O'SO I Vtcenç ...... - •••••••••
0'50 1J. Artau ...... ••• .........
,
H. BorriLs...... ............
0,50 R. Sangenis ... ••• ••• ••• ...
0 50 L . BorriLs ... ••• ••• ••• •••
1'M Ira
' lles ..................
,
0 ,25 I Salat ... ... ... ••• ••• ......
0 ,50 MadureU ................ ..
0 ,50 Massana ................. .
0,50 Gabnel ... ... ••• ••• ... •..
0,_
50 Feo ......••••••••• ••••••
1,
Calatayud ............ ...
0 ,50 A Artau ...... ...... ......
0 50

I

o·so s. Borràs ..................
O'.SO Flix .....................

0'50 Pola ... ............... •••

~;~ El nen Cabreneja Mars&
1'- E• deure setmanal d 'uns
1'50
amics ............... ...
l'
Un ex~mpresonat ...... . ..
1'- Joan Vilanova... ... ... ...
1'- '¡ L 'A judant del timbaler .. .
l'
Gerard Capdevila (Quota
,
setmanal)... . . . . .. ... .. .
0 50
0,50 Joaqulm Capdevila Cquot&
setmana.l) .......... .... .
0,50
0.50 Un matrimOni om e de s,
0'50
d 'AGRAMUNT ... ... . ..
J. Perellada <quota set.

manal> ..................
M. T. C., marxaren d'e%·

cursi6 ......... ........ .
2'- Una. cata.la.na filla de
l'Barcelona. ... ........... .
l'- Andreu ............... .. .
1'- Ro5a. ...... ...............
l ' - A la memòria de Macià.
1'- Un de «SANG NOV A:t ...
1'- Una admiradora de Farràa
1'- Una catalana d'esquerra
1'- Tres adrruradors dela eml'presonata d 'octubre. •.•
1'- Jordl Llobet............. ..
1'- Jordi Pujo ............ . ..
1'- Jordi Bial ...............
N. O. T . ......... ... ......

3'- Un de Sant Andreu ... •..
1'- Alba ......... ...... ... . ..
0'50 A V. V.................. .
1'- Un català ...... ......... .. .
1'50 Francesc Olive ........... .
0'50 Ou bagurenc.............. .
1'- C R . E ... ... ......... . ..
0'50 Ramon Soler Menac ..... .
1'-

E D . T ................ ...

1'- Ja.ume Ballester COdina .. .
1'- GRUP J 'EMPLEATS MU·
1'NICIPALS, corresponent
1'al mes d'agost (6 veg.):
l '1'-

A. c. ... ... ...............
A R ......................

1'50
l '1'1'1'-

Artur Perez Valls ...... .. .
Jaume Esteve Santacana.
Allred Gualt ...... .... ..
Amadeu Bernadó . .. ... •.•
1\lanuel Pares ............
1'- Enr1c Sanchez Roca ......
2'- Joan Fnlns...............
1'- F G....... ... ... ... .... ..
1'-- x. x . ... ..................
r- Carles D1e ...............
o·50 M N.... ... .............. .
1'- A Jorda ...... ... ........ .
o·50 Josep Gavalda ........... .
o·50 Ramon Pla. ...... ...... .. .
Jaume Salva.ns ·... ........ .
1'- Lluls Llaurador ..• ... •.•
1'- 1\ierc~ Guitart ........... .

1'- 1

tiMECAES, 11

1'-

Josep Plà ... .. . ... _; ...
Isidre Bastús ... ... ... .. .
B. P . ................... ..
Jaume Puig ............. ..
Vlcenç Bort ............ . ..
Ramon Vinyes ...... ......

1'l'1'2'1'1'l'1'1'·1'1'1'1'-

c. v......................

Narcls Barrera. ........... .
Uu!s Arè va lo . .. .. . .. .
Lluis Elies . .. .. . ... .. .
Robert ... .......... ..
Macià Pascual ........... .
Rafael López ... ... ... .. .

F M . ... ..................
1'- Carme Riera. ............ . ..
1'- Llorenç Ramonet ........ .
l ' - 1' . M. R.... ......... .... ..

l'SO Ramon Matarrooona ..... .
ObO Antoni Grau .............. .
0'50 1\ . N . .....................
1'-· Josep M. Quintana ..... .
2' - Sant1ago Figueras....... ..
2'- Antoni Brú ... ........... .
2'- Plac1d V1dal . . . ... ••• . .. .. .
J.
Teresa Bes .............. .

1'- , V................ ......
.x .x. .....................

1'-1

1'-

Enr1c Mart! ... ........... .
E'. P ......................
Fèlix Gene . .. . .. ... •..
Ur. republlcà . .. .•. •..
Roma Vinyes . .. ... . ..
l 'Benvmgut Llobet ......
1'- Ezequiel Vigues......... .. .

100'-,
41' -·
1'50
2' ·
5' -

A GUIU ...... ... .........

5'- Amcet Salvans ... ........ .
l '·- Francesc Fabregat .. .
1' - J. A . ................ ..
l ' - Jo.sep Alcrudo ....... ..
1'- J v.......... ... ..... .
1'-1 Senén Vergés ........ .
VIcenç Valls ... ... .. .
UI7S C. M . ............... ..... .

I M o......................

1'Lleonart Lllstert ... ... •••
2'- Domènec Rafel .........
2'- A Dalmau ... ...... ..... .
l ' - J Vmyals ...............
1'- S Bofill ...... ............
2'- .l . A. Vilanova .......... ..
5'- C Morató ... ... ... . .... .
2'T Gaba ............. .. . ..
1' 2' - GRANOLLERS
vuitena
2'aportació setmanal d 'un
1'grup d 'obrers de la. casa
1'Botey:
l ' - F Costa ... .............. .
2' - A Colomma .........
2' P . Ooroera ...............
~· _
1.. Corbera. . . . ••• ... . .. ...
r- E Munne ... ... .........
1'- J Vuieta ................. .
1'- J VUa ...... ........... .
2'- ú Runundl .............. .
2'S Vlla ...... ...... ......
2'- P Rouo ............... . ..
1'- _ Gratacós ...............
1'- J Pey ... ................. .
2'- s Botey ...... ............
1'- J . Sotey ...... ... ...... ...
2'- A Botey ..................
2'- E Botey .. ............. ...

1'1'- CALUEB Dl!; MONTBUI,
2'l'2'3' 2'2'1'2'2'1'2' 2'l'-

16'25 U .N G R U P D'ESQUERRANS na n05tra mensualltat) :
J . M. .
3'- Mufioz.....................
4 •

••••• •

•••••••••

•••

2'- - Herbera. ......... ........ .
2'- Gally .................... .
I J . A. ............ .........
15'- J. v. .....................
2'-· A del O . ... ... .......... ..
Cotó .................. ...
13' -~ J. Torrents .. . . . . ... ... .. .
Familia Figuerola. ... •..
1'- Muntal ......... .........
1'0'50 UN GRUP DE CARRE2'TERS I XOFERS DEL
2'F . O. C.:
Delf! Segura .. . ... ... ...
Pau Busquets .. . ... ••• ...
Francesc Montserrat... •••
Salvador Llaura.àó.........
Jaume Puiggrós ......
3'- l<.amon Ma.ssana ...
1'- Miquel Serra .........
J osep Burn1t .........
Antoni Viu ........... .
4'- Pere Turrull ... ... •••
S'- Carles Gusl ... ............
J osep Balanyà ............
Josep Comte ............
25'- Joan R!at ...............
1'50 Joan Ru bí ......... ...
0'70 Salvador Capdevila •••
J05ep Vidal.. ... . ... ·Joan Nogués ... ... ...
2'- Jaume Alvarez............
F B. G .... ...••••••••••••
Joan Gumà ............ ...
1'-1 Joan Ollver ... ... .........
1'- Antoni Saba.té ... ........ .
1'- Joan Salat .............. .
1'- . J05ep Vinsa .............. .
1'- ~ Enric Mar!ages ... ......
1•- B ......... ... ...•••••••.•
1'--¡ Francesc Aleola ••• ••• •••
1'- Narcís Armengol .........
1'-1 Llu1s Miró ...............
r- Ramon Nones ............
1'- Pau Eda ..................
l'- ' Josep Valls ...............
l ' - Llorenç Martinez ........ .
1'- Dalmau Riera ... ........ .
1'-· Salvador Ga.sull .........
1'- J . P . R ...................
1'- Antoni Pradera. .........
1'- J P ............. ...... •••
l ' - f\¡asi VIla ... .............. .
l ' - R.ovua . . . ... . .. ... .. .... ...
1'- Antoni Merles ............
Josep Murmé ............
Josep Riera .............. .
2'50 Salvador R1b6 ........... .
Joan Maresma ............
5'- Andreu Santaló ......
1'- Jo.sep Antoñin.........
5'- Ramon Chiva ... ......
s·- Francesc Mensa
Martl G!bert .. . ... •..
5'- Jaume Gra.u ... •.....
Ramon Muó .........
2'- Antoni Burgos ............
Enric Alegre ... ... •..
l '50 Joa.n Gambús ........ .
R BOIX ...............
2'- M liorona ... ... ... •..
J . Guimerà ........... .
2' _ J Rovira . .• ... ... ...
J . Ventura. ...............
l 'SO Vicenç Jané ... ............
15' - Josep Rovu-a ............
1'- Joan Buchems ............
2'- Tomàs Pastor ... ... ... .. .
1'-· Josep Sanchez............
1'50 J o.sep Vidal ...............
1'·- Sebastià Amorós ...... . ..
J aume ..>l1veras •.• ... •..
4'- Andreu Fuster . .. ... ... •..
1'- Antoru Prat ... ... ... ...
1'-, Màtles Sendra... .. . ... •..
l'- MiqUel Carles ......... . ..
1'- Vtcenç Julià...... ....... ..
0'60 Joan Manne ... ... ... •..
0'25 JOiln Gibert ...............
1'-1 Francesc Olivé ............
0'25 J J ....... ...... ........ .
1'- Miquel .Bosch ......... .. .
r- Agusti Ripolles . .. ... . .. . ..
l ' - Gabnel Royo ... .. .
l'- Jesus 8 orras ..... .
l'- Francesc G1.1 ... . ..
0'50 Ferran Martmez ...
Vicenç Perez .... ..
Ramon Tresols. ..... ..... .
Blai Escoda •. . .. • •.. .. • •..
10'-- Ramon Verdulat ........ .
J'Josep Calvet ... ... ....... ..
5' - Josep Cld . .• ... ... ... .. .
6'· - Jacmt Alcart ............
3' - Joan Campo ............
2'- Segundo Perez ...... .... ..
5'- Manuel Mollne ...... _, .. .
1'- Ant.or11 RI& ...............
1'- Pere Utset ......... .. .
2'- Jusep li.ICO ........... .
2'- Josep Deli ........... .
l'- Fidel Bud ... ... ... .. .
l ' - Jaume Esteve ............
1'- Jut.t:p Alapon ......... .. .
1'- EnnJ¡ Veutura ........... .
3'- Josep &Jma ... ... .. .
2"- Josep Coroln1na$ ..... .
2'Anicet Sagnsta ..... .
l'- I Vicenç Pa~ ... .. .

I

I

2'-¡

.
I

1'1'2'2' 1'2'l'2'2' 10' 1'-

1'1'1'l '1'l '2'1'1'0'50
1' _

0'30
1'0'50
l'-·
1'0'50
1'l' _
1'0'50

CP.ntre Democràtic Progress1sta:
Pere Vt:ntura ............
Josep Fontcuberta... ... .. .
Mitja 1 amtcs ... ... ... ...
Un Q uic ................. .
FTancesc Manubens ...
Laurea López ... .. .
Josetma Fàbregas ..... .
Jorà1 Font ......... .. .
l'rancesc Masclans ...
Esteve Nualat ............
Joan valvó ... ............
Joan Masclans ... ........ .
Jaume Marta ... .........
Joan Bernades ... .........
Mauncl Masclans ........ .
Pere Arno . . . ... ... ••• •••
Joan Pastor ... ............
J o.sep Mascla.ns ........... .
Jaume Roura ..• ... ... •..
Francesc Güells ... ......
Jaume Torres ............
Domènec Roca. . .. ... ... ...
Pep Serra . . . .. • ••• ... ...
Gabriel Banús ............
J oaquim Bernades... ......
Ramon Batista............
Josep Fruitós ......... ...
Ramu Pineda. ............
J osep Cortada ............
Pere Busquets ... ... ••• •..
Feliu Fusté ............ ...
J osep Tura ... ......... ...
Tomàs Arderiu... •........
Antoni Picañol ............

x. x .... ... ...............

Jaume Serra ... .........
Antoni Font ... ... ••• •••
Joaquim Gregori .........
Alexandre Pons ... ... ...
Joan Ca.sadesús ... ... •••
Valenti Casabayó .........
J osep Estadella ......... ...
Pere Abel ..................
Isidre Figuerola ••• _ ...
Isidre Gabrés ... •........
Francesc Condal ...... ...
Jo.sep Ausió ............ ...
f\¡ J ....... ...... ...... -·
Manuel NebOt ... ... ... ...
J05ep MatiS Pastor ... _
Agust! Angl.à. ... ... ••• ...
Frederic Soler ............

rr- Ebteve Font ...•••••• ••• •••

2'- Ernest Casa.bayó ••• - ...
1'- Joan Casabayó ............
1'- VIcenç Ga.rcm ......... ...
1'- Ramon Pobla .........
2'- MarceH.i Casadesús •••
1'-- Ramon Mlramanda ...
l'_ Jaume Sannsa... ...
•
l'- .Josep Sala ...... ...... ...
1'·- A¡¡ustl Argeml.. . ... ••• •••
1' _ Joa.n M!ramanda .........
1'- Bartomeu Casadesus ......
1'- Primo............ .........
l'- Miquel Picañol .........
o·so Pau Monterde ... ... •.....
o·so Francesc Marin ... ••• •••
1'- Avel1 Subirana ... .........
1'- Itosa Artuño ............
2' - Florenci Basco ... ... ... •••
l' - Miquel Arno ... ... ... ......
O'Sl) Josep Santamaria. . . . ...
l '- Andreu Planas ............
l '-· Esteve Bernades ... ••• .. .
1' - Josep Banus ...............
r- Joan Banus ...............
l ' - Jaume Sallent ...... ......
2'- Antoni Potrony ... ...
1'- Joaquim Moya ...... ..... .
1'- Liuls Salvador...... ..... .
l ' - Francesc Banús ... ... ...
2'- Joan BUSQ.uets ............
1'- Joan Cornellà ............
2' - Vicenç Deaquens ... ... •..
1'- Enr1c Sala ... . .• ... ... ...
.1'- J&.ume Tascó ........... .
1'- Joan Germà.............. .
1'- J05ep Clapés ... ... ... .. .
1 bO Pere Pujol . . . ... ... ... •..
l' . Daruel Cendra .. . ... ... ...
1:- 1Magi Daura . .. ... •..
1-· J . A ..... .. ... .........
1'- Joaquun Camps ...... ...
l'
Josep Torrades ... ... ...
l'
Joan Carreras ........... .
1'- Antom Ferre ... •.• ... .. .
1'- Antom Font ............ . ..
l' • Joan Bernades ........ .
2'- Sebastta Marlà ... .. .
l'
Jaume Vilaplana ... ... .. .
1'- Ricard Cortes ........... .
1'- Joan Pe1g ... .. . ....... ..
1'- Esteve Vilaburges ... ..... .
1'- Climent Catajan ... •..
1'-- Jaume Ro1g........... .
O:~0 Josep Serral . .. •. . .. .
O'litJ Josep Farre ............
0'5:> rere Sutr1es ... . .•
o:5i.l I Joan Tor ras .. . . ..
1 - Jaume X . Aus1ó ...
o·;,u Mart! Colomer . . . ..
1'
A.mu.u Riera .. . . ..
l '- Josep Pon.:a ..... .
O &.> .MIQUel Clapes M.. ..
l '- Antoru Mart1 ... ...
l'
Merce Masclans .. .
1'-- Agues Fruitós ........... .
l ' - J F . R .......... ... ..... .
l ' - QUJ.rze Vila ... .. . . .. ... . ..
l '- Joan Rodes .............. .
l '- J. M.• Massip ......... . ..
1'-· J . C051alls ........ ...... .
1'- S. Trtad6 Prats .........
0 '5~ Josep Vich 1 tamUJa ... . ..
l'·
Fls de la. Poca Roba <27
O':Y..I
vegada> . . . . ..
o·5u Joan Morral ... .. . . ..
!
l'el estaiVIS de plaça, J .
o a,
Fochs .. . ......... .
1
Per estalviS de plaça. J .
060
Focbs .............. .
l'
Juli Canudes ... ... ...
O!oO Un estalvt <2.• vegada) ...
O50 Pensant amb En Pere MesO"Sí)
t res ............ ........ .

l '-

r1'1'0'50
1'l' 0'50

OF

SETEM B RE

DEl,

l.ln matrimoru d'esquerra
Republicana N. Brú
Enric otaz Gascon ... :::
1:-er les 'llbertats .... .
Uns quants catalans d~ ~
casa J . M ., S. A .......
Ires terms d esquerra
J osep H1guera ......... :::
Vicenç AlS ma .. • ... ... •..
VIcenç Ob1ols ........... .
Crescèncla Pont . .. . .
un grup de carters · <Ïo
vegada> ......... ..... .
J Farre. .. ... . .. ... ... ...
Farmha Aloy S . <8.• vegada. setenlbre> ... .. .
Uns s¡mpatttz.a.nts ....... ..
Tres am1cs (quota setma.
nal) ...... ... ... .... ..

0'50
0'50
O'iO
l '·0'5!.1
0'5<J
o·so P. r-. c . ......... .........
l 'Joan Sansa ............. ..
l' - Gabriel N.ota Terrades <14
l 'vegada) . .. ... . .. ... •..
l'
El ne n Enull Busquets
0'50
(1.• vegaàa.J . .. ... .. . ...
s·- Pet el vult à e setembre...
l ' - Apoloma roma.s ... ......
l'- Dolors Tomas Ventura. .. .
1'- A . S. C . ... ......... ......
E Ll., per la República
SOCl&llsta . .• . .. . . . .. . .••
J . r ., per Ja República
soc1allsta . .. .. . ... ... ...
l '- P..amon Barrucb (4.• veg.)
1._ Ramon Bam!cb (.fill) <4.•
vegada> ... . •. ... ... .. .
9 ._
1._ Clara ::iellés ......... ...
l ' - Jo.sep N.tus d'ELS TORMS
1'<Ueida) ... ............
1._ Pau Nicolau ... •.•• _ ...
1._ H.05a. Tartal............ ...
0 .50 Joan lmbert ............
0•511 Per Catalunya. .. ... .. ... .
1._ I Grup companys cMinlrl'gia» 05 vegada.> ... _
l 'Antoni Ho.sta ............
1'- J . Moral ... .. . ............
l ' _ Una catòllca .. . ... ... ...
l'-· Carme Solanes ... _ _
1'- Vicenta Roca ......... _
l '- Carles Diego ... .. . ......
o·oo F' a m 111 a Fonoll Segui
<deure setma.na.l) ......
3._
2' _ Antoni Tomàs ..• ... .. . .. .
l '- Per e Dalmau I fanúlia
(32 vegada) ............
2._
r- 1Salvador Fortu.ny ... - ...
O'Sll Daniel Solè ... ............
0 •50 Baptista Solé ... ... ... •..
o j() «Casal Nacionalista Sagr&0.50
renc» ......... ...... .. .
l ' - I Beristain, S. A. <V aporO'SO 1 tac16) ... •.• ... ... ... ...
0'50 PRIMERA LLISTA D'UN
0'50
DE L'«URUGUAl»:
2'50 Rossend Gisbert ... _ _
l ' - I<'rancesc Rovia ... _
s· . Felip Tomàs ... _ ... ...
o·so FE:rran Palau ... ... ... _
0'50 x. x. x .... ............ o·so Alfred CaneJa. ... _ ... _.
0 .50 1 Mercè Casas ... ......... _
0'50 Marti Rovira ... _ ... _
o~so J. J. ··• ··· ··• ••• .........
0'50 úna. argentina. ......... ._
0'23 La nena de l'«Urugual» ...
1' o·so F·UNCIONARIS, Grup A
2'·(tecera vegada):

I

0'50

R . •••.••••• •·• ••• .... 1'- M
At. v . ............ - ... ...
1'F. F .••• ._-· ••• - - _

0'?.5
0'50
0'25
0'50
0'50
0'50
1'1'0'25
0'2ó
0'25
0'25
1'1' 0'50
0'50
o·so
0'25
025

E. S .. ..••• -· ._ ....... ...
N. C. O................ ....

G. R ...• -· -· ••• -· ••••••
J
J.
J.
J.

P. ••• ··- ..,. ... ••• ·- •••
P . ••• -· ••• .... ··• •-•• ...
D . ••• ••• ••• ·- ••• ·- ....

V. G ........... -· .... ·-

FUNCIONARIS, Grup E
(tercera vegada):
1 ... ...... ...............
2 ••••••••• •••••••••••••••
4
5
6
'l

••••••••••••••••••••• •••
••••••••••••••••••••.•••
••••••••••••••••••••••••
•••••••••••• ...••••••••.

8 ..••••.•••.. ••• •••••• •••
9 ••••••••••••••••••••.•••
10 ..................... .. .

2'1'-

1.1 ........................

0'2:) ló> ............ ............
0'50 16 ......... ... ... ... ......
0"2h l'i ••••••••••.•.••••••..•••
0'50
0'25 SANT ADRlA DEL BE0'25 1 SOS, «Centre Republicà
0'25
Federal Adrmnenc»:
l 'Josep V1rg1li.. ............ .
0'20 f B. M .... ... .. .
0'2b M. Joíre ...... ........ .
0'2!i Josep Jotre ...
0'50 Josep Oller ... ... ... ... .. .
0'50 : Eugeni Jotre ... ... ..• . ..
0'25 1 Penya Fayol... . . . ... ... . ..
0'2:) Enr1c Abrtl . . . ... .. . ... ...
O'W Joan Mateu ...............
o·su Miquel Sole . . . .. . ... ... ...
o·.-o M Viura 1 muller ........ .
O'Sü Francesc Abnl .. . . . . . .....
o·2.; Joan .Noguer 1 10nller. . ..
0'51) Ramona Cullel .... ....... .
O'~.l Joan Daml8 ............ .. .
o·;;:¡ Lola Catusa ............. ..
O''>ll J J . Petit ... ...... ..... .
0'50 Domenec Vendrell. ........
0'511 IJr. aragones ...
O50 J osep Nicolau ........... .
o·r;o lstdre Pu1gdelllvo1 ... . ..
0'20 SaLurn1 Val .. . ........ . ..
0'25 Ferran Rabell a. .. . .. ... . .•
O':iO ltOba Orom¡ . . . . . .. . . .. . ..
0'25 1 elm Monterde... . .. . .. ...
0'2:~ Emll¡ Mirav!tiles ...•.. ..•
0'25 Josep Pane ............ ...
0'5•1 l:!.U. germanets Lo 1 p r 1 à i
Guadalupe, de MONT·
1CAUA REIXA<.... .. . . .
O50 Joaquim Roca ..
l '- Joan Esteve. de BEGUES
1" - un grup de cambrers
o·.;o L .M.
. .......... ......
o·so JOSE:p Vila ... ... .. . ... . ..
1'- Dr. grup de Les Corts ...
l ' - 1ALFORJA, d'un festival
0'50
pro-presos (2.• vegada).
2- 1 S A................ ..... .
o·so ¡ Ja.ume F lores . .. ... .. . . ..
0'50 Una catalana d'esquerra.
U n habitant d e 1 carrer
2Lleó .............. ..... .
1'- Carolma Fuertes ... . .. .. .
100·- Josep Gil 1 companya, <se·
5'tena vegada> ... .. . . ..
2·- Alfons Devesa. a la memò5'ria del Sis d 'Octubre .. .
Antoni Campmany ... .. .
3'- A la memòrl8 de Macià.
2'- Pau Sarra . .. . ...... ..
Ama.àcu Vallverdu ...
3'· · Juha Ohvar ... . .. . ..
AgU&U Meci8S ... -·. . ..
3 '- Ramon Vallverdu .........
3 - Rarl& RoseU . .. ... ... . ..
2 50 Teresa. Beltran ............
Carme Sabat.è ... ... . .... .
1'- Centre Republicà Català

I
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DIMECRES, 11

la humanitat

DE SETEMBRE DEL 1935

de BADALO NA (3.• vg)
UJ1 grup d'Esquerra de
ST. JOAN DESPI ...
Una de Sabadell . .. ... .. .
Iacasi Vendrell, Rosa Ri-

bera. ... .. . ... ... ..... .

. U n Nacionalista de Tremp

B. a Ja memòria dels
Consellers ... . .. ... .. . .. .
Un repubUc& d'esquerra
(4:.• vegada) .......... ..
Un grup d 'obrers d'Indústries Sanitàries ( 2 ... v.)
uns amics d 'esquerra ..•
J ...p Segura ....... .. .. .
Jes ús Berenguer, per C&t aJun,ya .. . .... ..
MartJ Arenas ... ... •••
Jaume Moral ... ..... .
Ar.tonl Pigulllem ... .. .
Isidre Mainé .. . ... .. .
-' Ra.fael Andreu ... ....... ..
Tòlol Piqué ... ... ..... .
Ramon Vallespi ... . ..
J06ep Flores ... ... .. .
Joan Alarcon .. .... . ..
· J osap Sànchez ....... ..
Francesc Vlllega.s ..... .
Un company ........ .
Montserrat Prad.os i Maes·
tro ... ............... .. .
Angel Prado .. . ... .. . .. .
Manuel Piqué .. . .. . ... .. .
Un grup de Vulcanistes
UI ... vegada) ... ...... .. .
· R

25'- Mli.r ti Benet .. . .... ... .... .

CP.nt.re Esquerra Repubh·
cana de COLL--BLANC
l '- Grup de dones de Ja casa

40'-

Fa bra 1 Coats ( 32 veg.)

5'- T <•mis uorente ... ...... .. .
2'- AI•tónla Nou ......... .. .
T~re sa Tortras . .. . . . . . . . ..
0'60 & ::: divuit obrers I vtntrl-

tres més (33 vegada> .. .
4' - Eunc Lacoma ........... .
:JtJS plntors de Gràcia ..•
10'05 Cinc d'esquerra (4.• veg.)
3'- J , A. B . .. ............... .
l ' - U~
1' -

l '-·
l'1'-

1' 1'l'l 'l'0'50
0'50

~:~~

eS<tuerrans .......... ..

Una mestressa ........ . .. .
\Jt1 grup d 'amics de «Fermesa 1 Voluntat» empleats de la Barcelonesa.
~'Eiectrle>tat ........ , ...
Otto I F ritz .............. .
Cinc catalans casa M.D.
<24 vegada) .. . ........ .
Sebastla Oblol ........... .
Ignasla Casa novas ... .. .
.'\ntónta Matama la, per la
salut dels preso.s ......
Agustineta Balivert t M~
ria Cots, a la memòria
de l'Avi ................. .
Jaume Bertrana a. la me¡ mòria de l'Avi ....... ..

-- 25'- ,

15'05
2'1'1' -

s·- ¡La
s·-

7'25

1'1'-
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•
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I

I

I

212'05
2.611'50

1

les tn.e.ra.tures romà-

ral que en algunes obres del segle

,.,....,.ot....

I

3'-

~ ~1UO POI.ITU U LITq 6-Jli!J .l:W ~ lWCA I\ TI L JlE C:.t. T:U.U~AJ
Pl! ~ll"o\h lo!llf \fo4._,1l""f''~t! ·l'\ ~ C, ri tl.¡"1UI ~t1UIIj.

1

2.893'55

75'25'35
420'326'-

•

•
•
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Facsímil d'un nú mero d' "EI vapor ", el diari br¡u celoní en el

qual a paregué I"'Odà a la Pàtria", de B. C. Atibau. (Una. de
les iHust.racions def volum 1 de ta col:leccló "Antolor la ", " Els
in:clatfors de la Renaixen ça".)

~
1niques: héreu~
d'aquesta :gran

I

nat- passat pot trobar força ¡audl. Però

2.887'50 xença són les obres deis que anome- l'ed itor d 'escriptors renaixentistes ha
- - - - - - - - nem els nostres clàssics. El segon, de ter una tasca de desLriament <.te

Exlat~nc1a. en ca ixa el 10 de setembre del 1935
6'05 . obligat per la defallew;a, s:&mblant.
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..,.!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'""!!!!--.-""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! a la mort, .que han t1D.gut totes les
cultures que . no han satrut cconservar el "'U port d'un Estat :nactonal,
NOTES POLITIQUES
documents que contenen els acords
~
presos en les da rreres reunions del és per a 1a nostra literatura · una
Consell p u;ectiu da ·l'entitat, 1 un cosa rec;e-nt~ d,',ahir matei:!r. -si no. dit-:
Dlu.menre pa rla rà a Agra munt dels qua.l~ .l a r eferència. a l praJec.te vui. La Reno'xençe., entre l'Oda-a~
1\fa.rceHi Dominro, - Hem rebut. la d u 1 d · il 1'6 d
i d
""'
"
L...~ a q
e d.est dJo·~bum";nt ho~ ~~gr:te:i dla Pàtria d',AF._ribA.u léla.- Grl:\lné.tica
nota següent:
~
,
,
·¡ e Pompe4 .. ~b,ra, t molts repre«Segòns hem anunciat, el diumen· senyor Lerroux la g~ne~1 d aquell pJ:o- sentants que encara. viuen ¡ encara
ge es celebrarà a. Agramunt (Lleida) jecte que fou r,res~ntat a les Corts escr iuen.
un acte de propaganda de concen- Constituents 1 es p romeses fetes pel l
traei6 d'esquer res en el qual Mar· cap del~ Gov-ern eh 'el sentit de reTot el periode de la. Renaixença

I

valors 1 t_a mbé ha d'escatir quines
són Je~ obres que cal publicar per
llur tn"tet:èS especial a. part del vat
.
Ior ll erari.·. Aquesta t.Mca., en tots
els séltits indicats, és acomplerta

per l'EditOrial Barcino en una de
les sev~& · Pt+blic~clons :. la. blPlloteca

Antolopta rcoz.u~cció d'escrip(ors ca-talans moderns) ,

I

J· J
.._

~~c~~r~;:~f6f~::~:~~p::::~ i~~F;q~t!j;~F\:~~~:F4~:;~~j ~:~:~!c~.~~:~~qH~~::::<~~s;
~m~~ ~U[~
~S,ef!1pre
J
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¡50
3J's'2S
¡o·o;.l

l'-

men

tema
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I

0

I

I

. ., ·

an~va_ .n~v~l1í~ti[H l'~:~y~r d~.~~~·~~~~~· les~~~:~ a~ :~~tt;;:;as~:i;:~~:~3;;r;

a_ques . pro ,emes regeixen a
- teix ésp_Qt: kom tnevita..ble,
t ara masa. 1 Teatre Recreo, de Terras•• ·,
ve1sos països
d Europa.
.
_ tió
çpl\),p.mY.J\1'· .. . e,n el 1
· .
b
At
p
d
~
=s 1tacions de
tots. els partits republiEl segon doeument1 que es r eterels: camp (fe f~s ¡¡o".:tres lJe.t.r:e;-0Í'~ò la
Segoo¡._ L. _
4
.
~ ~t.rong -.....en un the altts-c-tàS:e,_-.:-®ng 'fnah» ens ho une. v~-qtte e cridava des dç 1'81·
_ene~ opu 1ar e Gràma, LJlg.a. Re-- ·cans catalans d'esquerra d'arreu de a la censura, consth.ueix una expo- . .-r • • • -v - .
~: lnteressa.ht~s~m a.M~Uii .... (~~~s J oyaclar irà.
,..
_
tre món~
g10nahsta del Districte vu. Boy- Cata.lunys. 1 serà. una manifestació slctó extensa 1 documentA.da · de la ... con!usi,6 ~rp. ..rpolt ~ g¡a.n, "és clar, - ce and -~he. ñeWJJ.Ction•> que 1\C . ·
«EsGQJll ~ .una..:1r.ase del seu t resor
En aquest passatge es pç¡l. ., veure SCouts de_ Catalunya, de Barcelona
d e solidaritat republicana d'esquerra. manera. que~ exerctda a Barcelona: durant el vutt;cen_ts, Ull temps en de publicar -a. Ja. .rbista ~ rt'he~tner:l- i se la repeU :-:~aumen.t:
ja, en .germep..~, , el vocabula.r\ "'" t ~a ·t i Patronat de Ja Biblioteca Popular
La Comissió organitzadora prepa.- d'un temps ençà; els perjudicut que què t~~a .{IDVa addtcló al conreu del c~1~ Mercury» (Agt¡st 1935)-, podem
-Un dia de cotonQSOS núvols ma- tècnica de l'cuusses», la concentra- 1 de Sant Adnà del Besós.
ra diversos locals, des dels quals, causa. a la Premsa i les diferències catala semblava valuosa. El nuclt d1v1dir, de gros en gros, els noveHis- r ins.
ct6 qae ttnen ~es pa raules en «Work j Individuals: Barcelona, 24; Badaper mitjà d'altaveus. podran escol· de tracte que suposa respecte Ja . d'escriptors amb ur vera. vocació tes en dues classes : els tradicionaLa frase, el d ia t l'escena hann~ in Progress», els r itmes evoc:.:! ·s I lona, 11; Terrassa, 10· El VendreU
h.r el discurs de Marcelti Dommgo Premsa de Madn d i de provincies. ¡ literà ria. era voltat de diletants de li~tes i el.S "e,xperimentalis~es. Com nitzaven en un acord Unic. Paraules. ~'«Anna. Li via Plu rabelle». etc. La 5; Santa Eugènia de T~r. 4; Reus, 3;'
tòts el$ n•publicans que s'hi aple·
El senyor Lerroux ha rebut aquests poc vafor. però galrebé de tanta. dmen _m olt bé les paraules, men tre ¿Potser era a causa dels colors que mcltnactó de Joyce per les paraules, Figueres, 2, i un de cada una Qe les
gutn.»
dos documents t hfL a preciat la. tm. anomenada
que els primers sè serveixen dels suggerien? EU els anava deixant bri· conscient o no, ês màgica. Les ~a· localitats que segue1xen: Aleixar c oL'Associació de Ptrlodistes lliura. pm'tància que
els ctrl bueix t h al
·
I instruments d 'expressió · coneguts 1 llar 1 esfum.ar...se, un mat'..
darrera raule.s són l'instrument d'una encan- lònta Güell, Les Planes d'Hosioles,
dos documents a l senyor Lerroux.- promès por tar·los al COnsell de Mi·
Noves edicions dels vells escrip- provats, els altres, com els poetes, l'altre : or d'albada, ve.td,. roent dels tació. Com per a tota l'obu de Joy. Oliana, Sant Bol del Llobregat, Sant
Per l'Assoctac1.ó de Penodt.:ites, han n1stres que tindr&: lloc dtjous vinent tors de~ ~enaixe¡;pen.t fan molta fal- . els trQP.en Jnad.equats per .a expres- pomars, atzur de les ones. marines. ¡ ce, trobem ~a çlau d'això en el Esteve de Sesrovires, Sabadell, PuJg.
estat lliurats al enyor Lerroux, du- per taL de procedir a llur estudi i . ta. no sols ~er. als estudiosos q.ue : sar les seves descobertes. «Si actua l- serrell gn s dels fi.®s de nu vols. No, ((Retrat de 1 a rtista» abans aHudlt, 1 reig, Tremp 1 Brenes <Sevilla). Toran t la. seva estada. a Barcelona, dns 11esoldre opOrtunament,
l vu lguin conèixer aquell .redteÇ&l11ent . ment
"7ÍlU Ooethe- I.Ul home de . no era a causa cl~l$- set · 1 colors: era en les escenes religioses, en les quals tal, 76 socis nous.
"!!!!!!!!!!!!!'"'"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!'!""!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!~!!!!!!! . gem té una vlsló pr_pfanda del t re- per l'equi libri i eontra.bala.nceig del les paraules llatines exerceixen sobre
ball lhtim de la .N"attJ.ra, el Ben- perfcxle mate 1x. cEs que estimava, el CD! dehcat de .Stephen De~alJ._¡.s
guatge que ha héTedat és Inadequat doncs, el r.ítmic elevar,-se t caure de ! una mf1U,énc1a mes que stmbollco..
per a expressar quelcom de tan re- les pa,_raules més ~ que no pas llurs De fet par tmt de punt:.s de vista
mot dels afers ordinans, Haurta de associacioqs de - JJgni.fica. ~ 1 color ? molt diversos, s'acorden en aiXò:
lemr a la seva dlspOS!cló el llen- ¿O era que · essent tan -curt de vista Yeats a m b la seva màgia, i J oyce 1
guatge dels eeperits per a expres· com timid' de pensament, gaudia amb la seva superstició. Per damunt
sar verament les seves per"Cepcions menys de la retracctó del brUlant de la primitiva obra de ~oyce -cDusmgulars.»
.
bllnners», «Retrat», cUhsse.st-, revoloteja el sentit del pe"'ot. aqat!St 1
Els experiments en ....t camp novelCAMIStRS
listiC poden fer-se sobre el Jlenguar.- -__
terrible
llegat
espirinvariablement
itual que l'Es¡lésia
catòlica
deixa
als 1
ge o sobre la composició. Per comü ltA!\:3 o.o.r..d AJ.X.t.S rt:Jt ,t'J
seus nu~. «TJllsses~ 6s la gran novel·
posició o estructura ent:.enc, més que
la catòlica. Les t!as!èmies que tan
Oh .ft:!\l~UKAVA
la ma.ner.1 com els diversos episoclis
·
-:.
.
•
:.
girar
d'esquena
els
curts
de
vtsta,
no
:>ón mtercalats, la manera com son
són
.sinó
·ets
gestos
desesperats
d'un
·.
vistos originAnament. Es sabut. que
/
home condemnat a. acceptar, amb les
la manera t;radicianal de narrar una
seves entranyes espirituals, sinó amb
història porta del seu començament
el seu tnteHecte, certes Coses Finals.
a la seva li d'una faisó ininterromEl lllbre sencer es la temptativa expuda i lògica. Però alguns dels n~
trema d'Un artista per a fer entrl\r
veHistes nous aborden el seu treball
tota la. vida dintre el seu a bast. ca• LES SARDANES
amb idee.; molt dife~ènts . Se'ns poe
bent que el seu esforç ês també relipresentar una novella en la. Ql.lal Ja
giós
i
:
que
.el
seu
extrem
desesper
seqüència dels esdeve.ntment.s no tinve del fet que, tot 1 que el seu geni
gui cap importlncia ~ub.n men)ls,
A la plaoa Figuerola, - La co1t demana d'acceptar la seva pròpta
en la qual el segutt .dels esdevent·
interpretació, no pot escapar-se de Ja nlisstó de velns del carrer Ber tra ,l,
ments no sigut el mateix que en
interpretació
dels
altres.
la realitat.
tl.l1 organitzat amb motiu de Ja FesEn y.n pròxim article ens farem
El que és mês, les innovacions es
ressò d 'unes suggestions molt curt~ ta Major de Sant Gervasi, dues uu.·
l 'enlluernament que pro·
ses de L. A. Strong sobre la tècmc& d1cion~ de sardanes pels dies 15 i 2.2
poden estendre des de l'estructura
les bombetes nues situades
setembre, a Ja tarda. que ttndr9n
fins al llenguatge. Hom pot exigir
emprada. per J oyce en cWork ln
dueixen les bombetes nues
Progres.n.
darrera dels comp rad ors
al lector la comprensió d'una plan!.
lloc: a la plaça. Figuerola (carrer
Benran) .
el signi.tlcat de la qual no depenguÍ
Josep SOL
molesta el transeünt
enfosqueixen el taulell
de la lllac1ó d 'esctuerra a drl!ta a
la qJ.al esta. acostumat des d'ln!ant.
«Tot depen -diu S!rong- del que
JA!IIES JOVCE
podem anomenar unitat de comprenSió.» En l'infant aquesta unltat é-.s
una sola paraula. Un noi de !!¡ls 0 món sensible a través del prt.sma
set anys pot copsar el sentit de di- d 'un llenguatge policromat l r ic en
verses paraules ajuntades a. ..rtria- suggestions, que no pas de la conMANUEL AZANA
ment. James Joyce es l'autor que, templació d'un nòn intern d 'ema- ¡
eu aquest sentit, exigeix mes dels c1ons individuals perfectament retle·
seus lectors. En la seva obra mès xa ~ en l'espill d 'un periode de prosa
recent, per ent.endre"l ca.l copsa r, luclda 1 alada?
¡
com una umtat, tot un paràgraf.
«.. .Eleva Ja vista vers els nuvols
Ev1denLment, a1xò no ho aconseguelx de cotó tli..iix que venJen de mar 1
ningu, de cop. Cal, però, abstenir-se que derivaven lentament, a través
d 'emetre cap judiCI abans no s 'hagi dels deserts del cel, cotn un exèrcit
UegJt tot el paràgraf. Perquè, si e~ de nòmades en cam.l, per da.munt. 1
menceu a llegrr 1 us d1eu: d a.lxò, d 'Irlanda, via Occident. 1 Europa,
a que treu car?•. mentre passeu d'on venien, queia cap all&, a l'altra
d 'una lmatge a ·altre en l'ordre tra· banda de la ~.ar d"Irlanda; .EUropa,
d 1cional d ·esquerra a dreta no acon- la de les Uengues estran)!ea, amb Iea
segu ireu res : en canvi. si 'us deixeu seves valls, elS seus boSCOs t les seimp:-t3Slonar per tes imatges, sen¡e ves clutadell':s, amb les seves ra.c~-3 1
prt:ve!lcto. un cop UegiL tot e1 para- I !ermE"s 1 atrmxerades. Sentt dintrE"
l ' enlluernament molAdquiriu· lo abans no s'esgoti !
l 'enlluernament en el toller
graf.
podreu veure qu m efecte na seu una mus1ca contusa fHa de re1
.,
gasto lo v i s t a 1 d if i .
~
tct
eJ
conJunt
en
el
vostre
pensacords
1
de
_
noms
dels
quals
quasi
compo rto pèrdua de trebol!,
ment. A1xo servelX, sobretot. per a t.enta consc1encta, tot i que no ds
Administració i venda :
cuito el treball
accidents, producció de.
a bordar l"extrema diflcultat de cWork podia captunu m per un momenL;
m Progre&Y.
després va fer l'efecte que la musi·
de l ' empleat
fectuoso 1 resid us
ca anets reculant. reculant, r ecUlant,
~ -..._
En l'obra de Joyce les parai.lles i a. CAda pas del seu retroces sorgl8.
sempre han tingut valor per ell1!! sempre UJl& not.tl sostinguda que,
Telèfons 1114 7
12456
mat.eLxes. Joyce es mea sensible ats com un crit fet. estrella. t.ra.spa.ssava
mots que no pas un poet • Un paa. el sUencl de la nlt. I al.xf, una \"esatge del seu llibre cA portrait c. t &ada! 1 una altra.1 1 una altra! EN
1mb t&l motiu a Agramunt renresen-
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Omverslta ris Catal&nS»,
carrer del Bisbe. 5, Barcelona. dins
Aquesta coHecció publica obres trlae~ primer trimestre de l'any 1936.
des d 'escriptors vuitcentlsfAls, conset.. Els vuitanta anys del naix e· EIS serà agralt que, tan aviat com
vant ngoro.sament el lèJUc orl~ma¡,
t d'A R b" · LI 0 slgul po.sslble, comuniquin el
corregmt només l'anarquia ortogra.U 10 I
U
que tractaran. Es convenient qutt
Uca de les ediciOns precedents: i seEl 24 de juliol del 1936 es compti- · l'article no uJtrapassl Ja trentena d.e
!ecotons d'a lguns autors viVents en· ran vuitanta anys del naixement pagines unpreses.
cara, de reputació sòlidament esta.- aeJ doctor Antoni Rubló i L.Juch.
cada coliaoorador rebrà gratulta.blerta Petites introduccio. J situen E& costum, en els països d'una forta 1 ment vinli--1-cmc _extrets del seu treel lector 1 breu notes, quar. s'escau, tradició cultural, de celebrar aques- ball 1 un exemplar del volum on t.s
li aclareixen els dubtes.
tes dates a mb un recull d'est-ud.lS pcbJiqui.
. Els tres primers Y~lums (i'Antolo- que s'otereixen, com a present c1enBarcelona, 20 d'agost del 1935.
g1a estan dedica~ a UluS:Uft.l el Iee- ttfic, .a ta figura que hom vol noRamon d'Alòs-Moner. - Ramon
tor .sobr~ els pruner~ paS506 de . ~ Ul.enat.jar .
•
Aramon t serra.. - Pere Bohtgas.n~tra. literatura. r e_na.ixent. Els
A Catalunya, excessivament dis- Josep Mtllàs 1 Vallicrosa. - Llws
Ci4dor.s de la ~enau:ença es el titol t1ets en altres qüestions, els nostres Nicolau d'Olwver. - Ferran Soldede~ pruner, l ~ una antologia d~ ' homes de clêncJ.A han negligit a- vila. - J osep Vives.
pnmers balbucei¡rs de Ja.. poesla VUlt- IQt.lesta manifestació de respecte l rte
centist.a. No hi poden mancar, na·
turalment, l'Oda a la Pàtr ia d 'An· veneració a un mestre estlDlat. Sl
MAGI STER (
bau, ni una selecció de cançons del una persona hi ha. a casa ,nostro.,
La data que començaran les clasoa 1ter del Llobregat 1 altres de Vic. èigna amb tots els h onors d un hotor Balaguer, Pons 1 Ga Uarsa. M. l rnenatge semblant, és, lndubta ble- st5 dels Gr ups Escola rs. - El Pa.·
Aguiló, etc. El segon volum, El tea- ! ment, el doctor Rubió i Lluch . Pro- tronat Escolar de .Harcelona comu·
tre ca talà anterior a Pitarra, pubit- tessor , durant qua ran ta anys, a Ja nica als pares o encarr egats dels
de les seves escoles que dlcat a cura de Melcior Font, ens det· càt~ de Literatura de la UIH· infants
Huns vinent, dia 16, començaran les
xa veure el curiós empalmament del .,ers1tat de Barcelona, en la qual classes a totes Jes Escoles nac10nals
teatre popular de l'extrem de la de· succei a l seu mestre Milà _1 FoJ~ 1 Grups escolars. El .Grup de Sarria.,
cadèncJ..&. i els inicis del teal.. .! renai- tanats; profes.sor a1s EstudiS Um· duranr. la segona qwnzena de setemxentista. Entre Iu peces que hi tt- versitaris Catalans, on ha ocupu.t. br~. solament tindrà classe els maguren, cal assenyalar El .!arau de l a fms ara la càtedra de Literatum tins de 9 a 12. S 'adverteix que, als
patacada de aobrenyo. dbra cara.c- catalana; membre de l'Institut d'Es- escolars, eis serà reservada la plaça.
teristica i verament interessant. 1 di- tudis Catalans des de la creactó fins a l'Ultim de setembre, data en
vertlda
1 d 'aquesta entitat cientifica, de la la qual si no s'na remt.egrat a. l'Eso no han presentat excusa. que
Per als inicis de la nostra prosa., qual tou ei pruner president; erol- cola
ho justillqm, seran donats de baixa
figura a la coHeccló una .obra ca rac- ¡ nent hist.oriador de la nostra Ut~ sense dret a cap reclamació.
teristica d'.l!an.ill Vilanova: Pobrets ratura medieval 1 de la ctommacló
Tambe començaran Jes classes el
t alegrets. E.n aquest vc;>lum, entr~ al. catalana a Orécia: aquests són, en- dia 16 les Escoles murumpaJs «lgoatres composicions més çur~.t.S, ugura t re molts altres. els mè.rits que eJ Sl IgieSh:t.S», «Gasa.s Guarro», <EnseTristetu, la noveHa pintoresca I sen- j tan creditor a una prova perdurable nyament Domèstlc» (Aribau, 155> i
timent.a.l, on les llàgrimes 1 les ria.- del nostre agra\men t. P erò, per d1:1 · «1\>iontessori Ataulf».
Les ~scoles del Parc de Mon tj uic,
lles es barregen segons la tormu1a munt de t:.ot., l'et1càcia deJ seu m~:,
vilanovenca. El ronaailatre , de Mas- tratge: amb ben poques excepcions Parc del Guinardó, Escola. del Mar,
pons 1 Labni.s, també troli ésser con- ei$ medievaustes catalans nan rebut' Lluïsa Cura, de Sords-Muts, Deíi·
c1ents 1 Cecs 1 la Casa dels Nens del
siderat com a Hteratura d'inicis.
I del dOctor Rubió 1 Lluch l'tm pull) carrer
de Còrsega, començaran el
Altres . obres que conté la coHecció inicia l gue ha decidit llur vocació.
dia 1er. d'octubre.
són l'~ptstolart, de Guimera; Et ca~
Tenint present tot això, un gruo
El servei de Cantines a les Escoles
talà ltter_a rt, de Pompeu Flibra, 1 1 dt- deixebles del doctor Rubió 1 Llu ·ft i Grups que en tenen establert no
Proses tnades, de Carlês Riba. L'E·
,
¡..;
pistolari de Guimerè, permet de te· ht\ acordat d ~plegar, a nonor de l funcionara fins el dia 1er. d'octubre.
nlr una clara tdea, des de-dmtre de Mestre, una serie de treballs sobre
NOTICIARI
les relactons del gran dramaturg ~mb matèries relacionades amb les seels seus am.l"''<" i coH.aboradors, 1 per \es principals activitats: 1.• Histò._
Escola Industrial de Bar celona. tant d 'un època molt ·curiosa de Ja ri&. literària: 2... Història de la Ca- Del_ 12 aJ 25 del mes que som, resnostra historia literària. El catatà talunya medieval; 3... Htstòrta dt tara oberta la matricula per als ex&literari és un aplec d'articles 1 dis- if".1 llengües catalana 1 espanyola . mens d'admissió als cursos prepara·
cursos del nostre . iran gramàtic. I 4 • Història d'Onent durant l'època toris de Tècnics Industrials i d'! DiObra dispersa. només pot esser tr~ : franca.
rectors d 'Indústries en les espectabada junta en aquest volum de la j Aquests treballs es publicaran en u.tat:s mecàruca, elèctrica, quimica.,
coHecció Antologia, on forma un el1:> volums dels «Estudis Univers:- textils ! tintòries. Les inscripcions
· ··
s'admeten tots els dies femers, de
conjun~ h omogeni._ No menys nota- ' taris ca~alans» t dels «Analecta deu a dotze del matt, a la secretana
ble és el vólum Prose& triades, de Sacra Tarraconensla» corresponen' s de l'Escola Urgell, 187. on es poden
Carles Riba: la prUnera tr ia anto- 111. t'any 1936. E l volum dels «Ana.- veure les condiclo
" .
ns necessl;l,nes ptr
1ogica
de ·tes obres d 'aquest escrtp· lecta Sacra T arraconensia» acolli- a efectuar la matrícula t tots els
tor, que el lector pot estudia r en rè. preferentment els estudis rela.cio- detalls que interessin respecte les
tres dels · Seus aspectes: crittc, con- na ts amb temes religiosos.
matér1es objecte de l'examen.
tlsta i -traductor.
Els sotasignants preguen a tots Socis que ingressen a la Protectora.SALVADO
o
E
En la darrera sessió del Consell ot1. ~ R U ete estudto.sos catalans que vulgum rectiu de l'Associació Protectr'lra de
contribuir , a m b llurs signatures, a l'Ensenyança Catalana, celt:brada el
enr iquir ""'Uests volums d'bomena.r.· di 30 d 1
a
e passat mes d'&.g< st foren
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SORTIDES DE CAIXA :
Subsidis a diversos ... ... · ·· ··· ............ ... . ..
»
per mitjà Comissió Navàs ... ... ... .. .
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Hor ta Sant J oan .. .
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» »
»
Sant VIcenç dels Hor ts.
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»
Sant Martl Sesgaioles.
»
a empresonats Presó Model . .. ... . .. . ..
»
»
»
Castell Montj u1c ..... ... .
»
»
»
Reus .. . .. . .......... ..
,
»
1
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Lleida ...... ...... . ..
G irona ... ... ... .. ...... .
F1gueras .. .... ... ... . ..
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P llerto Sta.. Maria ... •.•
Valencia ........ . .. . . ..
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Exlstencia en caixa el dia 3 del corrent ... . ..
Ingressat durant eh ches 4/ 9 al 10/ 9 .. ... . ·.... ..
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La literatura camlana ba tingut d'una manera més viva de 1& que
dos començaments. El pnmer es con- nom sol trobar ats manuals Ut.era-temporani delS altres naiXements de ris, sinó encara per al lector gene-
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AGRUPACtO DE DOCTORS I LLICENCIATS EN CIENCIES I LLETRES

l es bombetes nues fon perdre molta llum 1 enlluernen.
No esmerceu inútilment el fluid que consumiu i eviteu
l'enlluernament, que és el pitj or enemic de lo vista.

PERTANYENTS Al COL·LEGI OF1C AL DEL DISTRICTE UN.VERSITARI

Treieu el maxim profit de lo vostra instol·loció d·enllumenot, soli citant grotullcment de lo

Corts, !92 (e nfront Un ivers itat)

que us vísl!l un agent especJolitzaL

Te èfon 22483

BolxH.erat, classes dia i nit • Comet~ oficial i lliure • fstudis de focu:t<~t de Farmàcia i Ciències

eOMPAÑIA BARCELONESA DE ELECT RICIDAD
' - 6 d·ll-hm>inod6, Girona, 1

LUBREfliA GATALONIA1 Rda. Sant Pere, 3

Tel. 16 54 S ~ ( f ni. S 14)

A disposició vostra el fascicle "APUNTS D'ORIENTACIO PROFESSIONAL"
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D I MECRES, 11 DE SETEMBRE DEL 19l$

ITALIA I ET I OP~ A ES PREPAREN PER A LA LLUITA

a pocs dies Mussolini farà una crida a la . lleva ·genera I
o~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HUEY LONG, EL DESARMAMENT

guerra italians fan massa us dels també els preparatius béHics d'Angla- mentre que una aplicació estricta del
terra a la Mediterrarua, especial- Covenant apunta solament l'execument a Gibraltar, 1 ahrma que An- ció de sancions decidides per comú
eONS
NORD·AMERICA
•
glaterra ha portat a cap una maruo- acord. En l'esperit anglès aquesta
VINT·I ·TRE~
·1 R U IRA
bra general de tancament de ports fórmula implica gairebé exclusivaNOUS VAIXELLS
i defensa de las pos1c1ons angleses ment les sancions econòmiques.
Washington, 10. - El De
a Ja Mediterrània davant un suposat Aquesta reserva no val, naturalment,
DEL
POLITICA
VIDA
LA
l'acord
i
Locarno
de
Tractat
per al
ment de Ma.nna. ha acordat laParta.
atac d'Itàlia.
D ICT A DOR DE LOUSIANA trucCió de vmt-1-tres nous v cons.
La premsa 1tabana es queixa tam- aeri que ha d'ésser el seu coroHari, 1
resoltaroman
Anglaterra
quals
als
QUE HA MORT ASSASSI· de guerra. Es tracta de const~ells
be del que ella diu falta de comprensió per part d'Anglaterra, 1 diu ment adher.da.
porta-avions, qumze destructors un
NAT
a
s'oposen
que
dificultats
les
que
SlS
Baton Rouge, 10. - El senador submarins í un creuer de tipus 'ueu.
ABISSINIA NO ENTORPI- Huey Long ha mort avui a conse- ger.
ltàlla han arribat a tal punt que
RA L'ACCIO DEL COl\fiTE
no sena res d'estrany qualsevol actlWASHINGTON, COMPRA
Ginebra, 10. - El delegat d'Abls- quencta de les fet1ctes produïdes pels
tud d'itàlia.
Washington, 10. - El lllllllstre
Es queiXen els diariS 1ta!Jans que sinia a la S. de N. Hawariat, ha con- trets que li va disparar el doctor ~anna. ha fet a. una entitat P de
A EGIPTE NO ES PODRAN cEl 'I1mes» hag¡ reprodwt articles 1te..tat en nom del seu Govern a la We1s. En el moment de l'agressió ticular una comanda d'un V8J.XarllEL PERI LL DEL CONSELL Abeba a Djiboutt vint dones
inCOMPRAR ARMES
de dians socta1istes i comurustes carta que trameté el Comitè dels el mort presidia les dues Cambres porta-aVIons.
DE MINISTRES I TA t. I A fants.
e
El Ca1re, 10. - hi Govern na pu- trancesos, i dJu que el senyor Eclen Cinc, el passat dia 7, i ha manifestat dt l'Estat 1 tmposava diverses mesuDEL DIA CATORZE
t
f
ha.
constructores
cases
ltres
a
A
·:¡~or
en
entra
que
decret,
un
bllcat
ITALIANS
VAIXELLS
ELS
enterboque no farà. res que pugui
ha rebut elements antifelXlStes.
Londres, 10. - El «Oauy Telcres de caràcter dictatorial.
comanda de tres contra-torpedJnee
VAN MASSA ALS PORTS imme<ilatament, segons el q,¡aJ no
graph» comenta els rumorlò cucuEs posa de relleu aquesta fóbla 11r la labor del dit Comitè mentre
semanava
LOng
Huey
senyor
El
de 1.850 tones com a maXim · c1nrs
podran vendre's armes de foc, C..lr· itailana contra Anglaterra en el mlS- actui.
GRECS
lats, segons els quals en el proJWn
pte acompanyat d'una guàrdia per- contra-torpediners d 'un tonatg~ rnàc
Atenes, 10. - El Govern grec na tes o. llargues, ni de caça, sensE' Ulla satge que Galtriel d'Annunzío ha
consell de m1mstres que es celebraITALIA CONSIDERA QUE sona!, els compOnents de la qual Xim de 1.500 tones, 1 tres subma_:
ra a !tàlla Mussolm1 donarà l'ar,ue env1at una protesta al Govern 1ta- 1autontzac1ó especial . que !acuitaran Clir1g1t al Prestdent de la República
lià per creure que els vaixells de les autoritats, prevt mforme.
de marxa a les 1eg10ns.
sempre anaven amb la ma a Ja but- rtns.
NO HA DE CONTESTAR
irancesa.
A més el minlstre ha. posat a dis
xaca. empunyant la piStola, 1 per a
als
aclariment
COm
Ginebra, 10.
LA LLEVA GENERAL A
ELS ESTATS UNITS VO- rumors circulats que Itàlla no pensa- aiXO tan av1aç com va d.lsparar !'a-- pos1c1ó de les drassanes del Gove~
ITALIA D 'AQUI A POCS
L EN EL COtdPLll\lENT va contestar a 1'apeHac10 !eta pel gressor la guard1a del senador va els cabals necessans per a la cons.
DIES
truccló d'un creuer lleuger, set con.
Comitè dels Cinc, el mateix que a contestar l'agressió.
Dlo:LS TKACTATS
Roma, lli - ~:>egons una agencta
tm-torpediners de 1.500 tones com
de
Govern
el
que
diu
es
Abissínia,
rebé
Lava!
senyor
El
lU.
Paris,
El senyor liuey Long exercia una màxim, 1 tres submarms.
itauana, t:l senyor M.ussoilni ha vra
comunicació
Ja
que
considera
Roma
dels
.t;strangers
d'Alers
renc~~orregat
denat que la cr1da generar a tot çJ
se\'era dictadura a tot l'Estat 1 !a
conuna
precisa
no
COmitè
dit
del
Uruts.
Estats
pan1t reiXista tmgue lloc un ..:ill1
MANIOBRES NAVALS AN·
Als cercles ben informats es ruu testació, 1 es posa a més de relleu seva actuac1o t:stava per damunt de
a aquests Les cam!Janes ae totes les
GLESES
que el represenr.ant nordamencà ha que el Comitè dels Cmc fou nome- lab lleiS ael palS, 1 nomes la complta
esg1es1es seran vo1e1aaes 1 1es lòU'<-~
inlormat al senyor Lava! sobr& el nat amb l'abstenció del delegat !ta- quan l1 converua pels seus wteressas
Londres, 10. - En previsió de les
ne:; taran les cnaes correspunt.ah.S
punt de VISta dels Estats Uruts en lià..
parttculars 1 hav1a aesplaçat tots ds maruobres navals de l'Home l''leet
per reurur tots el.S cai'IUSes negre.s
1
el eonr ucte 1talo-euop.
mes'
aavant !a c~~osa del !oca! del pan1t,
eneuucs pollt1cs per tal de do- que es celebraran el 17 d'aquest
seus
DE
COl\fiTE
ALTRE
UN
seinslste.lX,
amenca
Govern
El
aiXò sera a totes les poolacwns lLan&.J. llocs als seus a.m1cs 1 ter alXl mes de selXanta vaixells estan con:
TECNICS
resde
prinCIPI
el
en
sembla,
gons
a Portland i la badia de
llanes. Les ouuc1es xeUI.lSLes es reurumes comvlet el seu dorllin1 en el go- centrats
trtcte compliment dels Tractats.
Weymouth.
ran a les casernes. ~lS ttallarlS r.!!>l·
Ginebra, 10. - El Con!jté dels Ctne vernament de !'~tat.
dents a l'estranger bam·an de coEl «Da1ly Telegraph» precisa que
ò
G àc
LA VIDA DE LA s. D. N. s'ha reunit aquesta tarda, i s'ha dismunicar llur presencia a diSPOSICIÓ
r 1es a 1a seva demag gla havia els vaixells seran proveïts per a. un
DEPEN DE L't<.:XIT 0 EL cutit el.proced~ent per a U? comitè
del partit, a !es secretaries.
de més de dos mesos.
creuer
FRACAS EN L'AC'i'UAL de tècrucs colomals i suggent la con- assollt conquiStar les masses popuLes tormacions del partit estarJ.n
Comitè
altre
un
nomenat
serà
que
Sembla
veruéncia que ha d~star en contacte !urs, ensems que es creava un gran
CONio'LICTE
reumdes llns a m1tja nit, mentre
Londres, 10. _ Als centres diplo- arn? els representants d'Ità.La i Abís- nombre d'enemtcs 1 ~;om que atxó
Etiopia contesta afirmatide tècnics
que els joves pOdran remtegrar-se
h rJ sab1a era el motiu pel qual ana.
,
~ sirua.
màtics anglesos concreten de mane- 1
als seus domiclllS desprès de les nou
vament la demanda de Madariaga, però
Se sap q~e encara no s han formu- ve~ sempre tan ben guarçia.t. ~·~g¡:es- EL
ra rotunda, que la sort que hagi de
del vespre.
XI~APO VOL IMPE[IIR QUE
tenir el meca.nsme de seguretat col- lat ~roposlcions concretes tler. a la Slò es va poder realitzar degut ~1
Itàlia diu que no té res a contestar
A ACCEPTI EMPRESTITS
tel de partu d'una persona de la
lectiva depèn cada vegada més de solució del contlicLe italo-abl~mt.
ELS FEIXISTES, DESAFIA·
Nan u1nD 'A10NGLATERRA
El Comltè tornarà. a reurur-se el qual no es podia esperar un acte
DORS
ARA TREBALLA EL SU.B- aquest mati .a limebra, s'ha entre- l'èxit del dit mecanisme en la prova
q • · - El consolat genedijous.
vistat amb el numstre de Negoc15 etlòptca.
COl\llTE
Roma, 10. - El «leit motiv» de l~:.s
ral del Japó ha protestat verbalnaturalesa.
aquest
c.
la
prova
doni
què
de
l'eficàcia
D~
Ginebra, 10. - Aquest mati s'ha Estrangers angles, senyor Hoare.
consideraciOns de la Premsa d'a·:u1
El senador Huey Lang, moments ment prop el ministre d'Indústrta
CONTINUEN LES CONVEREl senyor L&val ha ,exposat noves 1 Societat de Nacions, dependrà. -dlu
g1ra entorn ae les paraules que Mu::.- reurut el Subcom1te nomenat ahtr
abans de l'atemptat va reunir les contra un pré!..ec de 10.000.000 de
SES HOARE-LAVAL
solíni ha pronunciat davant les j:r pel COmitè dels Cinc, sota la preSl- propoSICIOns per tal d ambar a una -la fe que Anglaterra hagi de posar
Ginebra, 10. - Durant la tarda dues Cambres per tal d 'aprovar 42 dòlars recentment Acordat per inteventuts, 1 especialment a les de: cA- denc1a del senyor López Ohvan, mem- soluc10 al contltcte .ltalo-abiSSIUI. El en l'organisme ginebri i en l'ajut
nero de dret al nostre objectiU».
bre de la delegació espanyOla, per senyor Hoare li ha mformat del dis- que pugui obtenir d'ella en altres d'avui han continuat les converses projectes de lle1 patrocmats pel dic- ressoJ britànics a Xanghai a faEl «Lavoro Fascista» d1u el .¡Lle tal d_'estudiar el memoràndum italo- curs .que pronunc~ra demà dimecres casos particulars: complicac.ons a entre el senyor Lava! i Sir Samuel tador. Aquests projectes. s 'anaven a-- ~~~a. e la Indústria carbonifera XisegueiX, retermt-se a aquells mots. abissmt.
1
El
provant sense ru tan sols llegir-los.
,
HoAare. t
<~vm), en la inauguració de la sess1ó Europa central i oriental.
.
«Am:m de dret al nosLre objec~<·l
. conso at general del Japó afeques es converse:, que s mterpreEn efecte la present conjectura es
Es probable que el COmitè dels publica de la Societat de Nacions.
pes1 a les marufestac1ons dels des- Cmc,. en, la reunió d'aquesta tarda. • ' L'assemblea no es reunirà avw 1 pren a Londres com una prova del ten com a expressió d'un cordial de- 1Fou en sortu de la sessió de la ?am- ge¡x ~n la seva protesta que el préstructors pro,fess10nals de la pau. a estudu !informe del subconuté.
s esperi!- que en tres o quatre dies sistema glnebri en dos aspectes: pn- sig ¡ esperit de coHaboració entre els bra quan resultà fent . . En sortu de ~1~e:~ola els termes de la concessió
desp1t de la maled1cci6 del mou
al Japó segons la qual_ els
mer perquè es podrà comprovar si Governs de Paris i Londres, es de- 1.- sala el senador estigué parlant a 0
¿ESPANYA ENTRE ELS acabara la seva tasca.
francmaçòruc, a despit dels atacs
En re!ac10 amb la conversa sostm- els principiS de Ginebra poden fer-se dlquen a tractar diversos problemes amb alguns dels seus admiradors. ~P neso~ extotarlen les concessiOns
PARTIDARIS DE L'APLIputrefactes dels socialiStes. Marxem
meres e manfu.
gt~da amb el President de la Corrus- respectar; i segon, perquè es com- ¡ plantejats davant la S. de N.; però Acompanyat de la seva guàrdia perCACIO DE SANCIONS?
sense preocupar-nos dels mtents .ets
Ginebra, 1o. _ La tasca del cooutè slo dels Cmc, senyor Madanaga 1 provarà. sl aquests principis poden especialment el conflicte italo-abis- sona! es dirigl envers l'ascensor par- Commemorac'ó d I M
per tancar-•nos el cam1, 1 fins 1 VJt
arne
e
I
s~nl, 1 a harmonitzar els punts de . ticular, per a •traslladar-se al seu
contra Gmebra, sl cal. Marxem de- dels Cmc es troba aquests dies re- e baró AlOlSI, delegat Italià, la qual ésser api cats.
Si el sistema de Ginebra ha arri- I v sta. d'ambdós governs amb relació deEpatx En aquell mon ent es regis- EL MINISTRE DE LA GUERRA ES
vers un gran destl, del qual no O<•t duida a la que personalment porta c~~yersa íou ma~tll}_gud!i el dilluns,
PREOCUPA DE LA SITUACIO
.
l' ·
es at".. publlc un co- bar a ésser caduc, per no haver es- ' a la conducta a seguir davant els esseparar-nos cap potència humana.» a cap el senyor Madariaga 1 consiS- sa u:ma .que
ECONOMICA
tra .agressl6. Sembla impossible que
teLx aquesta tasca en negociàclons mur_ncat qua causarà, sensació. El tat posat en pràctica, la seva aplica- deveniments.
10. - S'han celebrat en
Meaux,
desgràmés
lamentar
de
hagin
s
v
n
sols
tan
ni
SET TORPEDINERS AN· amb els Governs d'Itàlia i d'Etio- baro Alm~l es diU que ha iní?rmat ció no podrà planejar-se
ANGLATERRA DIU QUE etes, ja que tots els senadors ana- aquesta ciutat diversos actes coma Madar1aga que la comumcac16 1 a Europa, i en ca \ que alguna nació
GLESOS AMB DESTINA· pla.
ven armats i en ou-se els primers . memoratius de la batalla de la MarNO HA PROPOSAT RES
Les reunions del Comitè, són, natu- de la Coouss1ó del 7 de setembre, que continental, com pèr exemple AusCIO U~SCUNEGUDA
Ginebra 10. - El comltè d'experts trets sortiren a relluïr moltes armes ne. A la commemoració del XXI
Londres, 10. - Ens comuniqu~n ralment, secretes. S'ignora complei.a- re~fan~va que Itàl~~ 1 Ab¡s.:;mta no tria es trobés en perill, tampoc no
aniversari de la batalla assistiren
nomenat per la Comissió dels Cinc' de foc.
de Halfa que han arribat a aquell ment, en definitiva, el que en elles re zessl~ cap gestiO que dlhcultes s'hi podria intervalir.
nombroses personalitats, entre elles
d
El sen or Lo
S!, pel contrari queda demostrat continua l'estudi c\21 memoràndum
port nou torpedmers anglesos per es tracta, però tot dóna a entendre les negociacions de la CoffilSSló de
ng era un or.a or ex- un representant del President de la
· Y
substituu d'altres set que han :.al- que els acords que esprenen no són negociaCIÓ, no ya poder temr con- que el sistema és viable 1 eficaç, An-jitalià i de la resposta abissinia amb
testa. per pa~t d Itàlia, ja que Itaha, glaterra estarà. disposada, en tots els l'objecte de poder info!:mar davànt el traordmar¡ moltes v~gades a ta Carn- República 1 el ministre de la Guerra.
per ara decisius.
pat amb dcstmac1ó desconeguda.
La Societat de les Nacions consl· digue el baro Almst en diversos mo- altres casos, a recórrar a la Lliga i l COnsell de la s. de N. sobre el que I bra pronunciava diScursos que du- Aquest darrer pronuncià un discurs
FRANÇA REFORÇA LA derarà. ~om· tt crebantàment del Pac- lllJl.nts de la conversa amb M~da.- aques~ disposició d'Anglaterra podria es cr.egui més convenient·perra Iu~ .raven bores 1 hores. Darrerament retent homenatge als herois de la
;;
Par• e•, ~':_M~L ~ te noticl"~ ,,h te qua.lSe-rol acc16 mihtar Italiana. nagacÍü?0 1 P~~ ar;io¡:¡itr• cap. decisió con.tirmar-se a Ginebra o al Parla- ¡ luc.ó dE: I conflicte. .El President del bavia assollt que Important projecte Marne. «La. salvació de França -diComitè dels Cinc, senyor Madartaga, sobre pensiOns per a la vellesa, que gué, entre altres coees, el minl!tre
.
.
leu ti a ~va bertat:'\:I'Ucctó. ' metlt an,glès.
......, ......, En JllXÒ, el Comitè 1 Anglaterra es que
""'
ITALlA VOL CONSERVAR L Tot afi'ó no slgniflca~.a per a An- es troba a més en comunicació amb e .... mateix havia defensat en les se- de la. Gu.erra- depèn ara de la
bona tant, que el Govern trances mostren intransigents 1 clars. El que
~.laterra cap nova ~bligacló especl- les delegacions d'Abissínia 1 Itàlia; ves propagandes demagògiques, fos seva decisiÓ a prendre 1 aplicar. les
LA LLIBERTAT D'ACCIO
.
~¿~~~r: :~a~~::es:m~e ~~~rus d~ falta saber és quines mesures pràc-¡
mesur:es necessaries per a dommar
Gmebra, 10. - Ha ca usat lnqme- 11ca, però constltuir~a un enfortí- però encara no ha comparegut cap retirat
reforçar la guarnició d 'aquella co- tiques podrà prendre la Societat de
la ens! econòmica. que esgota les
·
m~nt dels compro~1so~,.assumits a persona davant el Comitè.
sosque
conversa
la
de
les Nacions sl. en un moment donat, tud l'írúorme
ò
1 ma, en cas d'un conflicte entre I- declara que Itàlia ha crebantat el tingueren ahu el PreSident del co- Gmebra que. ?<?brma, 1pso facto"
Comptava amb gran popularitat seves forces.»
Aquesta tarda s'informa als cercles
1
mitè dels Cmc, senyor Madar1aga, totes 1~ poss b1lltats d a~essió 1 pot- internacionals que han estat fetes als E;Stats Units sempre anava volPacte.
tàlia i Etiopla.
Una ¡:>ersonalitat molt autoritzada 1 el delegat 1ta!Jà, baró AJo1s 1, segons I ser de manera molt parttcular, el cas alg~nes suggerències d'arranjament tat duna gurdia personal que poquea
L A POSI CIO DELS EGIP·
I paci11c al Comitè, el qual les estu- vegades eren menys de 12 homes.
. .
ha mantfestat que és cert que la So. la qual el representant d'Itil.lia da- austríac.
.CIS
Oficialment pertanyia al mateix continuar gaudint del poder menA~uesta distmció té ,la seva impor- d'arè. totes.
Alexnï'lana, 10. _ El cap del par- c1etat de Nacions considerarà com a vant la Societat de Nacions maruLa delegació anglesa ha desmentit partit de· Mr. Roosewelt, però amb trt que els seus enemics voldran aduna regió o
tit nacional-socialista eg1pc1 na pr:>- tr~gressió . del Pacte qualsevol acc1ó !està al senyor Madanaga que el tàncla, la g-ara~~ia.
8
nunclat· un diséurs en el qual ha u.e- uulltar italiana. a Ablssinla, i cas seu pals no contestarta a la carta d un país que mterpreti aqui com que hagi proposat al Comitè dels tot els separaven moltes diterènc1es profitar aquesta ocasió per a acabar
·
.
1e
l'
clarat que el partit watdlsta tenmt d'ocórrer això, aquest COmitè dels que el Comitè dels Cmc li dirigí el un coll?-pr omis de protegir al dit pafs Cinc l'establiment d'un mandat inamb la dictadura que dominava el
ae actua ap de ~Estat 1 en dtver- pals.
en compte les d1flcul•ats mternac 1'o- Cwc trametrà l'assumpte al Consell dissabte darrer, en Ja qual .dema. na va o la d1ta regl6 per tots els mitjans, ternacional a Abissinia.
escrupol
tingUt
havta
no
ocasions
Sts
nals, mterrompra les controvèrsies ae la Societat de Nacions. perquè que Itaha no fes res que pogués
a censurar-lo durament.
J
interiors. La collaboració act1va en- aquesta adopti les determinacions entorpir la labor del Com1tè mentre 1
L'ENTERRAMENT DEL DR.
A l'Estat de Lous¡ana només lmpe'
I
estigués celebrant reumons.
tre Anglaterra i Egipte depenen ex- pertinents.
WEIS HA ESTAT UNA MA·
rava la seva voluntat 1 lnfrmgia vioS'afegeix qt¡e el baró Aloisi de- 1
S'afirma qu~ Anglaterra, en aquest
clusivament de la voluntat del poNIF ~STACIO
ben manifestes de tota JegaI lacions
ble egipCI. La situació actual no es cas, .Proposana. Immediatament les clara que el punt de VISta Italià es
hta~ constituclOna! fins l'extrem que
la del 19H. Ara Eg1pte re1vmaica · sanciOns previstes 1 es compta amb el de reservar la seva completa lliBaton Rouge, 10. - Ahir a la tarla seva . independència 1 els egipciS uns dotze vots de delegats a favor bertat d'acció a Abisslnia
per a tmposar la seva voluntat m- dl!. es celebrà l'enterrament del docrJ
I
.
no partiCiparan en una nova guer- de la IIDpoSlció de sanció. A aquest
mob11ltzava la guardta nac10nal quan tor WelSs, que matà al senador de
ELS FRANCESOS NO PRora ~ino a base de Ja Igualtat abs,_ efecte es recorda que les nac10ns
¡ l'oposició als seus projectes trobava Lousiana Huey Long.
,
LANSBURY FA UN DIS- b
POSEN NEUTRALITZAR J::L
luta de drets. Aquesta qtiestlò depèn representades al COnsell són 14: An-1
CUitS CONTRA LES SAN- ~lxfdor d Itàl a, senyor Cerrut!, .ha alguna torça. fins 1 tot la guàrdia
FERROCARRIL
.
dels anglesos. S1 ells volen el con- glaterra, França, Itàlia, Rússia, EsAssistiren diversOs milers de peral ~ocument que ha personal haVl& pnvat la sortida dels sones, entre elles gauebè tots el:>
f~a e.~
ClONS
Gmebra, 10. - La delegació !ranpanya, Argentina, Austràlia, Xína,
veni, el moment es adient.
1
Londres, 10. _ En un disr>urs que b1t arri ar a J1~ ent de ~ Repu- diputats i senadors del Parlament 1 ntetges de l'Estat de Louislana.
Xecoslovàqula, Dinamarca, Mex:~c, cesa desment la mlormac1ó relativa
• el fam poeta els obliga a romandre flns a l'aproa ~a. proposta. del senyor Lava! al ha pronunciat a Dumfries <Escócia.J D'~ se~yor
A ADDIS ABEBA CONSI- Polòrua, Portugal 1 Turquia.
La gran concurrència de gent a
j
d ls
UDZlO.
•
.
L'un1ca nota mteressant que s'ha <?<>outè dels Cmc per tal de neutra- 1 '·d d 1•
DEREN LA GUERRA oM·
l'enterrament ha causat molta sencausat un in- vac16 e pro ectes del dicta~ar.
ha
docume:;t
Aquest
senyor
laborista
o
opos1c
e
.:r
registrat a Ginebra és el nussatge htzar el ferrocarril d"Addls Abbeba e u
MI NENT
Des de fa diversos mesos 1 Estat sactó, i el fet s'interpreta com una
Addis Aoeoa, 10. - Des que s 'tlan que el Govern anglès ha tramés a a. DJlboUtl. El director del ferrocar- Lansbt.try s'ha ma.nifel>tat completa- Cid?nt, ja que, 1 am I .!Xador senyor
peraut les esperances d 'una solució Eden per a assegurar-li el seu ajut ril ha VlngUt a Ginebra per tal d'a- ment host11 al principi de les san- Celruti, el féu arn~i:IX a mans del d~> Lous1ana vivta en una guerra el· protesta de les mesure:. de força de
pacmca del conHlcte ltalo-ab1SSml 1 en les gestions que està portant a consegu¡r que s'accepti Ja neutrallt- cions militars o de les sancions que President de la Republica, sense m- vil, 1 !lr& amb la mort del dicta-- què sempre es valia el senador mort,
s ha arnbat al convencrment qu~ 14 cap per a resoldre el problema abis- zació d'aquesta linia Que estaré. ame- poguessln tcmlr com a conseqüéncta formar previament el pres1dent del dor hom tem que slgu1 més vtol ta c:ue exercia una dictadura a Louen
jtl que els amics d Lo
Consell.
recórrer a la força.
guerra es 1mmment, el Govern es sinl. Aquesta act1tud sembla que es naçada en cas de confllcte armat.
·
ng voldran siana.
e
El senyor Lebrun a<?Ceptà., el do.E.l Consell no s'ha ocupat d'aque.;ta
d'Anglaterra i és objecte de molts
preocupa de la delensa nac10nal.
______________
......,._,_~~~~:::!
__
amba11
a
gràcies
Ie~
donà.
i
cument
PROLANDSBURY
LORD
no
tampoc
probablement
questió,
A les muntanyes que h1 ha i'rop comentaris.
1
POSA UN NOU l<.I!;P~'.l.I- xador sense conétxer el contingut 1
N. de la. R. -En relació a. aquest s'ocuparà més endavant d'aquest asde la cap1tal ban _estat insta.Hats ~·1sense sa~er que no es trobava assa~J..t.N'.f UE COLON!ES
guns canons an~1aens, que :.mnm punt, la premsa italiana ha publi- sumpte.
10. - En una carta di- bentat daixò el senyor Lava!.
Londres,
el
e¡t
a càrrec dels m1llors tlradors &OlS· cat Ja dos dies la noticia que
Se sap que aquest document conLA PREI\:ISA l ... ALIANA RE- rigida al .candidat del seu part.t per
,
ll l Gov '
dar e C
sm1s.
CONE~ QUE S'ATACA t:L a 1 e1ecc1o parctal de la cambra dels té observacions compJ,metedores par
La població ha estat advertida •.!el ~:Oz h~vra ~c%:dat eque ¡[n espa-Co~uns, el senyar, Landsbury, cap a Fr!lnça 1 la Socle~.at de Nacions
FEJ.Xl¡s:\Th
. senyor
~nil que corren en cas d 'una m-, M d .
1
~ma, 10. - C.,ontmuen els comen- de I ala .labo:·¡sta d oposició, proposa que, d'haver-se fet el lliurament nor~
d~ue 8 ~rnbes a
curs16 dels avwns 1tallans t s 'bau dec:n:~~a,Yai•ae1 · eaJ:s
reuruó duna Conferencia mun- malment, haurien impossibilitat la
la
adversos
1tallana
premsa
la
de
tariS
sanes
aques
P lC .
publicat mstruccwns reterents a la .
manera de salvar-se de POSSibles ctons, es rettr~s tmmedw.tament del a l'ocor.regut a Ginebra 1 favorable dial, la .labor principal de la qual seva acceptació.
a la pretensló d'Halla amb respecte conslstua a proced.r a una nou reComttè dels Ctne.
bombardeigs aens.
UNA POLICIA PER A PROLAVAL ARRIBA A GINE- AbisSinia. Segons la premsa lUlhana part~me.lt di:lS mercats de pr.meres
1
TEGIR ESTRANGERS
els atacs que s'ban dmg1t a Itàlia mater1es i terntoris colonials
BRA
EL NEGUS REVISTA LES
Addls Abeb 10
"La I f su·a nació -diu entre alGinebra 10 - Aquest maU pro- a Gmebra, \ ' aD dll'lgtts, més que res
THO¡>ES
. - Per tal de
AddlS Aoeoa, 10. -:- L"emperador cedent de' Parts ha arribat el ca contra el regim' feDUSta que contra tre.l! co:.f.- és la major P·l enc1a im- pror.eg· ls ~
u e es angers residents prop
aesenrotllat
Ha!Se .:,elasste na revistat els olun- del Govern francès senyar LavaL P les pretenslOns 1tallanes. Protesten pertalis.a del món. liem
els diariS italians que, a pretext de grans RQSSesSions, 1 ara tenim oca- del ft.rrocarril que compren les zo'
tariS, caps 1 comerctants que Je 11
PORTA UNA SOLUCIO? . COI!lbatre l~s aspirac10ns d 'Itàha a sló de $acrif.car el que tenim en be- :s~ ~~~~:c~a~ ~arrt!;e:r~o~c~:!
.
han otett darrerament.
TINTS-RENTATS A SEC
de font ,autoritzada que un alt c... __
Ginebra, 10. _ Segons declara- Ab~rua, s ataqm el regtm tmperant ne1íc1 de la comunitat humana.
Un comumcat ouc.al diu que.:: obAPREST I PLANXATS AL VAPOR
.,.
Un r eparttment equitatiu dels mer- rec d 1Exèr
el a Itàlia.
la delegació f ran
de
cions
Italianes
tropes
de
movrments
serven
c..t francès 1 altres tres
elit
La Premsa italiana s'esforça a cats i els territor.s on es produeixen d
a Aaalakal.e 1 a _ Addlkwata, Situats J senyor La.val es portador d~~Òves
DOLS RAPIDS
a la trontera d ..t.rltr_-ea. A.lxo ta pn:- propOSICions per a l'arranjament del • demostrar que s'ha format un front lt.S matèr.es primes és lúnlc camí t:t ou ~s de la mateixa nacionaliTALLER:
conflicte italo-abiSSlnt. Les esmen- uruc entre la Tercera Internacional, que conduetx a la pau 1 a la segu- carr:fn ~~nddintre poc per ferro\eure una acclo prox1ma con~ra
e awa, amb la intenció
a
tades proposicions seran comuruca.- els labonstes anglesos 1 els soclalls- retat. La nació britànica ha d'esta. .
tlOpla.
64 - Telèfon, 74294
GRANADOS,
ENRIC
,
persegulgestions
les
començar
~=s.
tes francesos i>er tal de combatre el bllr un pla que pugui ésser sotmès
'I
~~s caps de les provmcles mante- des al COID1tè dels Cmc
Mundial."
a una Conferencia
neu un cont~cte constant amb l'em- unló que celebrarà aqueSta.entar~a~e- règim tetxiSta.
SUCURSALS:
A les onze del mati es reururen I Els comentans de la premsa 1tape;ador I ie::. tropes euops romat.en
CONSELL DE CENT, 319 - Telèfon, 21466
l'actuaque
manif~st
de
posen
li!'-Da
miD'ANUNZIO I L'A~mAIXA.
re~irades per tal d eVltar conllictes. els senyors Laval 1 S1r Hoa.re,
DOR ITALIA A PARIS
TALLERS, 81
I Cló del COouté dels Cmc toparà amb
CONCENTRACIONS ITA· rustre anglès de l'Exterklr.
PROVOQUEN UN INCI1 la desconf1ança d'Itàlia 1 la premsa
LIANES
BARCELONA
1
DE.~T
ACCEPTARIA ITALIA EL lta.liana abans de conèlXer els acords
Addls Abcba, 10. _ Es confirnlen
Secció de rentat a sec
da l'esmentat COmitè, els desaprova
CO~'DO:\IINI?
els rumors que !es tropes ltallan~s
Paris, 10. - Als cercles ben 1n1arParis. 10. - COmuniquen de Roma enLaprincipi.
1 d
mats es diu que la conversa que el
premsa italiana posa de relleu S~:nyor
concentren a su 1 van per U. al penódie eParis S run la següent
es
Laval ha celebrat amb l'arncarretera de Tamara, o sigw a 1a
QUATRE MORTS
mformac1ó:
frontera etiòpica.
&Circula el rumor que el senyor
(MèxiC), 10. - CoHennosa
Villa
ORDRES ALS HABITANTS Lava! ha obtingut del senyor .Mussomuniquen de Tamulte de las Barraliru la seguretat que no es mostrana
D' ADDIS ABEBA
ADVOCAT
ca3, que en l'esmentada localitat els
Addis Abeba, 10. - L'emperadJr absolutament hòstil a la proJ)06lcló
Mercaders, 36 (junt Via Laietana)
gen.darmes han · carregat contra la
ha publicat un decret, que na. esLa:. de condomini intern&c.lonal a l::tiòpí11.
muttitud que es manifestava a faftxat als carrers de la ca.pltal, en amb preponderància econòmica 1 miConsulta de quatre a set
vor de la llibertat del veu capellà.
el qual es dtsposa que totes les per- litar reconeguda a Itàlia.
TELEFON 23770
A
N
L
E
Macar6? Aguado, que estava' custo- B A R
sones mcapnces de maneJar una ar- ·Segons .sembla, aquesta darrera esdiat pe.s gendarmes en el moment
ma hauran d abandoruu Addis A!>e- perança es la que s'na referit el Papa
dJ.spassat
del
discurs
seu
el
en
ba dl ·lS de la pnmera setmana. ~t:
manifestants ambaren al ' •---~~~~~~~~-~----------~;_~~els succés.
~ue del
uoc
szbte, en dir que, segons les dar¡;Llent a la rup•ura d 'hosttiltat:::..
Colors - Esmalts • Verrussos • Brotxes - Coles
Han resultat morts tr homes
Tambe nan estat pub;¡caaes les reres infonnacl.ons, semblava t¡·.te
1 altres articles per a pwtors 1 ebenistes
es
un noi.
reg1es a què han d'atenir-se els h.l- comt nçava a C110U1xar-~ en l'nortUó
btt.ants de la cepttal en cas d'un >i.lc~.c rarc de Sant Martf de la pau.
Es ruu - afegeix el correS}>Orisalaen. Tothom, en senill les c&.nO:laLiquidació de la
des i s1reoes que anunciaran la .oro- qu.e el COmitè dels Cmc acabaria els
AN.TICLES roTOGRAFies
revolta
xunltat dels aviOns enemics, haura seus treballs amb cuna recomanac,¡ò»
DIPosrrs DE PAPERS PINTATs
albanesa
d 'amagar-se als boscos de prop de enca.m.inada a posar AblSSin.la sota
Telèfon 556SO
BARCELONA
In. rap1t.al. Les canonades que an:w- un tutelat"e les modallta~ del qual
DEMANEN VINT·I·TRES PENES València, 401
claran la presèncta d 'avions enenú~s serien contl.sdes a les tres grans poDE MORT
seran tres. També es faran serVJ.r tències s¡gnants del Traètat ael
Tirana (Albània>, 10.- En el COnGAS
ELECTRICITAT
les campanes de l'esglésies per se- 1906.1
sell de Guerra celebrat. a Fiert s ha
nyals d amrmta.
LA V.U 1 BOARE ''L'\'TRE
demanat la pena de mort per a l".s
DON ES I CRIATURES 1UE
VISTE1\ : liSA DECLARA2.3 persones complicades en els ülABANDONEN ~ TIOPIA
Especialitat en el ram d'obres 1 treballs sanitaris
CIO ::,Dl ACIOSAL?
AddlS Abeba, 10. - Aquest man
Ginebra, 10. - El cap del Govern Edifici del Consell General de Ginebra on u reuneix l'Assemblea de ums esdeveniments. Per a. d'altres
CoHocació de Vidres 1 Cristalls
han sortit' amb el ferrocarril d'Addis frances, senyor LaV&!, que ha arribat
nou s'ha. sollicrtat la per:. de reclula s. de N.
Insta.Hació 1 repa.rac¡ó de MOTORS
~
sió perpètua;
BARCELONA
VALLIRANA, 17 <S G.)
ports grecs, especialment en els .! .. rEl Negus revista les seves tropes i dóna rers
rues 1 esmenta el cas que un
destructor italta ha entrar al PJrt
ordres a la població civil per al moment deautoritzaciÓ.
Phylos sense demanar l'oportuna
Itàlia fa grans
que comenci la lluita
VAIXELLS DE GUERRA
:~~!'i:o: ~~ic~~N ~s
moviments de tropes a les fronteres
~Pera ~:q~~nglo~l ~~
di!teg~:n
d'Etiopia ··· Itàlia i Anglaterra concentren Igrec
de Phylos una escuadra ngleeSquadreS cap a la Mediterrània oriental !!~n~~gr;g:rrr.r quUlZe o vmt Vlil·

HA MORT

I

I

EL COMITE DELS CINC

Si Anglaterra s'entesta a im·
posar sancions seguiran diver·
sos països, entre ells Espanya
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Suprem confirma la~~~~~~~
sentència de sis mesos
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per
al
thient
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LA SITUAeiO UNA ALTRA VEGADA L ES- «L~ Libertad» de Madrid parla del ~Ter· Onze de setembre No hi ha lloc Ql
TA1Ur DE PREMSA
ronsme negre de «Falange .Es~anola»
~~~ ~?~~~ADRE
recurs interposat
ACTUAL
contra la sentència
1

11

11

L'AUTOR!A la eomand&ncla genenl de 1a

Una cosa és la seva aparença d ent1tat
social i una altra la seva acció

~~e~~v:t~ou !acUitada ahir la seMadrid. 10. - eLa LJ.bertacb es- en mantener, o por lo menos en
«Noticiada la. autoridad militar de
Amb els anuncis mé:, o menys
verdit en les columnes dels diaris criu un editorial .sobre IEl t.errons- volver a t.mplanta.r, la super-viven- que qulZàs determinades element.os
u na causa que passa al jut&e se. ofiCiosos d'una propera convocatòcia del terrorismo negro, derivado pretenden exteriorizar:se en forma r.o
Madrid, 10. - Els ma¡istrats de la
nyor capdevila. - Ha. P.assa.t al Jut· ria d'eleccions mumcipals han ce- de Ja situació les profundes preo- mo negro de Falange Española»:
cupae1ons que ja feren gala en ll«Cuando se celebraba un acto dE> de los crimenes dEl periodo lnqui- autori.zada y convemente, b.ace Sd.- Sala de Vacances dei TtibOD&l Sq.ja& del senyor Capdevi!a la causa
(Crònica del nostre redactor a Madrid Alard Prats)

*

t1·e temps no llunyans. Normalitat
constii.UClonal sense haver-se aprava.t abans en el Parlament i bavcc
posat en vigencta aqueU projecte ti·
raruc d'Estatut de Premsa ;>osat
entre motes 1 ires a la taula dt
l'ordre del dia del Congrés? «El Dc·
b_a~,e» considera que això no és p?SSlble. 1 amb els fulls en eJs -lU&.Ls
s 'han buidat les calumnies ~~es
Xtrup.~.es contra el primer bienni e·
publicà. Adbuc el senyor &yo ViJ.lauova d~pres d'unes de tes :wve8
pmtoresques declaJ.·actons en '10m
IMPERI O qual
COTILLERIA
de ia llibertat, en la defensa de ta
-~ proclama campi·ó, d emann
Espec ia litat a la m1oa
1 Estatut de Premsa. Es segur ue
FRANCESCA ARTIGAS
aquestes declaraCions 1 aquests tanAlvarez, 5 (prop Mercat Sta. O..:aterina¡ -·..e1. 1870 I tel.gs persegueiXen una m a tel xa 11
l:iucursal: Fiveller. 31 (abans fc·erran)
BarceJonL concreta: ter imposSible la critica
1 l'exposició de !ets d'una tasca que
Ei maJor assort101ent en corselettes - Cintures • SOs~
anomenarem de govern durant. :..or.
mdors • Elàstics - Portalllgues - .Faixes ventrals
el temps en que la imposs:IbWtat d+critlca na estat el pa de cada dlJ
1 maternals
per &JS critics i expositors 1 el salReparacions 1 rentats a preus econOmies
condUit de la immunitat per als
que eren intangibles 1 mdJ.scutliJU::tt
personalment, en les seves obres i
en els seus procediments.
L'opinió republicana del "pa1s, tot
c a mionetes a hores • Repartiments a preus çonv inguts
1 aquesta absencia de critica 1 u ex
Forfalts ~ Servei combinat amb les p rl n ci pa ~a places oe
posiCló sap a què atenir-se Cone1x
a fon_s, ' per instint espeCià!, 'JUtna
la Penlnsula 1 amb tol Catalunya
ha d'esser Ja seva posició l Ja s.eva
servei directe, de mobles, etc., per camions, a provincies
actitud en relació al principi a l'f'
CAMIONATGE INDUSTRIAL - TOT>:l ELS TREBALLS DEL RAM
pogeu 1 al declivi de la Situació
en què el paia es troba.
Per a premi o escarment, no abandonara l'interès que sobretot -tl
període que s'ha viscut 1 que v1vtn1
es !acl llum clara. Es fàcil lJrPdir
la sort que ha d'acompanyar la
Plaça d'Osca, 6 BARCELONA (Sants)
Telèfon 33877 nova
aparició a la lulta poUUca l'Estatut de Premsa. N'ht ua
prou en conèixer qui són els que e!
demanen amb major afany.
assenyalada amb el num. . 105 de
q~e !a. referència als
successos de Guona.
sembla qu . el senyor Capdevila
està preparant les seves tasques per
a. celebrar el Consell de . 9-~err~ que
es veurà en acabar les ctillgenCies ae
plenari.
A situació de dispon ible. - La
causa que mstrui.a el jutge seny?r
Bibiana ha quedat a sttuac1ó de diS-

ranY ·passat,

ponible. Sembla que passarà. al jutge
senyor Galan.
Aute de proci'SS&ment. - Pel jutge senyor f'ei"lalver ha estat ~ictat
aute de processament sense fiança
cCJntra. Vicenç Moron, de Monistrol,
acusat d'esser un delS que mtervmgueren en els successos de Sant '111·
cenç de Castellví.
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llei actual de Premsa

CIFlCS

Madrid, 10. - «La Vou publica
avlti el següent editor::lal:
~Vuelve a hablarse con insistencia del famosa Estatuto de Prensa.
En labios autorizados y en comenta.rios de periócticos reaparece màs
o menos velada la amenaza.
Hoy como ayer , como stempre, en
SERVEI ACURAT - PREUS REDUITS
RIEGO, 13
Telèfon. 31960
BARCELONA nuestra.s oolumnas tiene que aparecer la protesta- mmr- -vrva: . y cOhcluyente contra el intento. No habrà
razonamiento capaz de oonvencernos de la utilldad de que los perió-dlcoo estén a mercect de '"" GobierD®, sean del matiz y de Ja ideologia que fueren. Ahora como Juego
FABRICA: Reina Escla.ramunda, 15. - Telèfon, 1630
liberales de siempre, con un cri~
rio abundantement.e expuesto acerca de la libertad de critica die los
periódicos, toda lo que ses. restringir estas llbertades nos parererà un
MAGATZEM-BOTIGA: Corts Catalanes, 691 A - TELEPON, 15890
atentado monstruoso al que no.s
BARCELONA
opondremos con la fuerza de la razón, que es la única que deben ut1llzar los períodist.as.
FARMACIA I CENTRE D'ESPE
DE

P. FERRER BATLLE
MOBLES FRAU
PALMA DE MALLORCA

CISTELLERIA

JOGUINES
UTII..S PER A LA PESCA

Gàbies de !usta des de 0'50 ptes. -

Metàlllques, des de 3'50 ptes

J. VAOUE MARIMON
ESPECIALITAT EN PANERES.COSIDORS PER A NAIXEMENTS

Carrer Vallespir, 28

BARCELONA (Sants)

Tel. 32001

PAU MASSA NA
CAFE-BAR

Massini, 77

Telèfon 31782

Barcelona (Sants)

AGUSTI GUARD lA
CASA FUNDADA L'ANY 1810

VI NS1

OL I S

SABONS

Casa cen tra l: SANT JO AN DESPI
Repar timent a domicili
Sucursalt Setge de 1714, s
BARCELONA

•

Telèfon. 34513

P ONeH• F R uI T
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lzquierda Repubhcana en llil puebto sitonal, que Iué repugnancia y aparde la provincia de Santander-en uu tatD!ento de toda Europa, que se
local cerr.:~ao-, de la gu.trida U~ oonsideraba a .&paña como el cdel'"'a.ange Española saltaran tres to- monio negro:., de la ClViliZ&Clón,
raJidos y arrojaron una bombli so- fomentau y protegen instituctones
bre la :nultitud mdeiensa. Cmn<!n tan lnicua.s como Falange Españotipico por su cruelda.d, y «met.OO.oo.» la, en nombre de la fe Y del abso1a5Cistas ya claswos en la m.s,.<~ua. lutismo nutrida.s de fer1ante6 de la
del terrori.::ano negra. Onlca «lògica» cruz, que mientras elevan un reoo
del 1dea1 reaccionaria, baJO el sigao fingida preparan un asesmato, en·
de la «Saivación de España».
tremesclando entre las palabras
Produce honda decepc10n el pen- respe\..8olèS ae wta orac1on la baba
sar que un conjunto de seres deci- inmunda de una ma.ld1Clón contra
didos a emplear eL punal y la b<...m- la libertad y la lnjustieia.
ba como «tugumento» de su d.ctt:aDe es tas gen tes Y de esta clase
ción cpolitica» pueda ser constden.- de Centres cpoliti·-·
...........,.. hay abundan·
do como una orgamzación QenlZo cia en las provincias espano.as.
de las exigencias !ormallstas tic 1a Unas Y otras ~n enemigos natura~ -··
ley, y disponga de e en t ros y de re- les de Ja Repu· blica. .,....
._,.,., Ceng1amentos y de Juntas cürectiva..s, tros se !raguan las actuac1ones co-nngienao act.J.tudes conservadoraJ. mo la del domingo en ei pueblo
Pozque no habra autoridades cocs- de Santander. Ateotado cnmmal y
ctent.es de su invest.idura y de su cobarde, del que resuJtaron victunas
mtSton que desconozcan el cpen.sa,. sus proptos eJecutores. ¿Serà posible
rmento de las hordas» de Falaugt' qu...- se continUe tole~ando la exlsEspafiola. una cosa es su a.pa:Ien- tencia d~ ~les orgamzac10nes? ¿No
ela de entidad social y >Jtra :;u està su!ICientemente probado que
acctón. Para aquella se eligen los son Centro.s y persona.s al ma.rgen
atr1butos verbaustas de la patna. l de la ley?
.
el orden i la paz. Para esta-pttra
Contrasta la exces1va tolerancta
su para su verdadera y unlca ac- que se t1ene con esas agrupac10nes.
ción-no hay otros simbolos que el que organtzan y practicau el tepuñal i Ja bOmba.
nor, cou ta severidad mt~.xrmu ~.;mExisten, por desgracia para Es~ plea.da con los Cen~os obreros, que
paña, muchos hombres empeüados por tratarse de ent1dades prmcipal·
"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!! mente profesionales tienen perfecto
'-'
derecho a su existencia legal. Con
D I J . d' . _ _ el
menor pretexto actual se clauUriS ICCJÓ
suran Sociedades de obreros. e tnMadrid 10 . _ Reterint-se 8 l'ac- cluso, no se permite la apertura
t, 1
' llt
.
dv las que fueron cerradas en OC·
ca ltat po tca «H~7aldo de Madral» tubre. Derechistas y monàrquiCos
publica avui el seguem:
I desde sus órganos de exprestón ban
cDentro de breves dlas. antes del injurlado y calumntado a las Cabas
1..1 del corrtente, se publicara en la · del Puebio, que fllncionan con fines
«Oaceta» u~os decretes del m 1mste- l de m11tualidad y de or_ganizaci~n
rd) de .!usttcia mociificando Ja com- gremial En esta tnjus~tcia soctal
poslclón de Jas Sa1as del Tnb
I hay un germen revolucJOnarlo _que
_
,
una el Gobterno debe evitar ràptda·
S u Prem O; El. senor
vasanueva tte- ' mente.
ne espec,al mterès en la :>ala &gun-1 Hay que lr a la declaraclón r otunaa, y olvidandose de que Ja Constitu- da de que los Centres de Falange
ción declara mamovibles a los tun- ~ Espafiola, alentadores y organlzadoClunanos de la carrera judicial, lle- res de actes como el que comentaw a esta Sala mag1strados de su
mos, son viveros d~ enemlgos de or·
soluca con!ianza. Es natural que un den y de la tranqmlldad nacional, y,
ministro de
ast con ¡ por lo tanta, proceder a su clau·
. Ja CEDA
h proceda
d
sura.
UL: orgamsmo que a e cunocer los
A toclos conviene abatlr definit!·
recursos de casamon contra tas penas vamnte la cabeza de la bestia neca¡..1tales dictadas Y por dlctar y que gra...
ha de conocer e_n el sumano lntru!·
L'eficàcl'a de l'anunci· té
d1.1 contra el senar Largo CabaJlero.
E.• mas. ya se nos han dada los
relació directa amb la di·
nombres de dos posibles magistrades:
f 'ó d I d' ,
don Onofre sastre y el señor AlarUSI
1ar1
·
con.>
•

I
I

ea

I

ab- ¡

I

e

No volen els regidors cedís·
tes a Cuenca

Rambla Catalunya, 99

Telèfon 75419

B A R C E L O NA

RETO LS

FAÇANES

ANGEL el PRES
PINTOR l EMPAPERADOR
Espec1alltat en treballs a l'esmalt

~espatx: Salmeron, 245 • Telèfon 75692 • BARCELONA

ALFONS LLOBET
Compra·venda de ferros ve lls 1 les seves deixalles en aen era l
posa a CODelxement de la seva clientela
que ja. està inscallat al carru

PiQUE, 3,

5 i 7.

TELEFON , 9988

•
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EN QUE QUEDEM?
La Generalitat de Catalunya ba
fet pública la nota següent :
cCom a aclarunent a la nota donada ahir al migdia per Ràdio referent a ta festivitat d'avui, dia 11,
es ra públic que a les oficines ntlciats serà dla festiu, segons està disposat. però els comerços i mercats
quedaran en llibertat per a treballar
al matf.».,

SOBRE UNA NOTA
Ahir vàrem donar acolliment a les
nostres columnes a una nota de la
«Untó cn.talantstu. que feta públic
l'acord de no portar aquest any la
seva ofrena al peu del monument a
Rafael casanova. La publicàrem
atesa la nostra tmparclalttat t el respecte que servem a aquesta prestiglosa entitat. Però ens cal declar:'lr
que no l'hem entesa bé t que la
creiem lamentable.
LA REDACCIO DE «L' HORA!)
Rebem la nota següent:
«La Redacció del setmanari «L'HQ.
ra», per tal de commemorar la. diàda
de 1'11 de Setembre. esta rà. present
únicament al Fossar de les Moreres.
a les dotze del migdia.»
UNA NOTA DE LA MINO·
RI.' D'OPOSI CIO MERCAN·
TIL DEL c . A. D. C. 1.
L& Minoria d'Oposició Mercantll
del c. A. o. c. I ., seguint el seu
costum. ha acordat adherir-se a ,.
diada commemorativa de Rafael
càsanova d'enguany,
Ensems recorda a tots els tr~
balladors mercantUs que, d'acord a
' l'establert en el vtgent laude de
!'~ny 1933. el dia 11 de setembre

.és

ULTIMA HORA

"

>

•

LA COMMEMOUCIO DE l 1 0NZ€ DE SETEMBRE

:~t~~~íFè~:~;~ ::~a~~i;:;n:~;;~;::;~~; , f:aUnrr~ H) mnnumngf
D~f:~n)
u . lj H 1\u
Ut (ar~nnya
~u u

quier actitud pel!grosa por P•rte de gnt als seus llocs es negaren a enlos periódicos que sobrepasasen el trar al ,salo, sense ~ltra excepció que
limite del derecho para entrar en la de 1 alcalde rs.d.icaL
Molt abans de les dotze de la nit,
el campo del delito Y de la arbitra.. Al
t
I
1 començà l'afluència ( . coJillssions
rtedad.>
arma en re e S ramaderS que portaven corones ! ramells a
perq
Uè eiS preUS baixen l'estàtuo. de Rafael Casanova. A mitL'exportació de patates I els
Mad n·d , 10. - Entre els ramaders LlegiU LA HUMA NI TAT
agricultors catalans
dedicats a la. producció 1 cria de ra- 1
hi ba gran alarma davant
NOVES APORTACIONS
Madrid, 10. - En absènc!a de! mi- mat porcí,
· que es produeix en els preus
nistre d'Agricultura, s'ha entreVlstat la baiXa
D'OFRENES
amb el sots--secretari, senyor Rome- d'aque~ta ra~adena_. En les darreres
Centre Ca tala d .t:squ~rra del Clot,
ro Radigales, el president de la .Fe- !Ires sha cot1tza.t !lOS a 16 pessetes Avenç Republicà de la Bordeta, .1:!!.
deració de Sindicats Agricoles del li· !;& rova, preus que no 5'han conegut R. C.. Un ramell de la. Secció to.,etoral, senyor Pere Calot, per a par- aes . de !a ~olt de t_emps 1 que són menin& de l'Aveoç Republlca de la
lar-li del Tractat amb Anglaterra en antieconòmJCS perque s'han de des- Bordeta, Antoni Bou, Pau Cortadeel que es refereix a l'exportació de prendre més de 30 pessetes per la lla, Joan i Jaame Cervera, Pere Lla..
la patata primerenca i dels crèdits civada 1 del Pinso per a aquests ani- varé, Pere Morera, Pere Bolugu~s.
.
Manuel Oller, Isidre Morera, E. Urpi,
de la darrera exportació de verdu- ma~.
61 contmuen aquests preus, es tem Francesc Barril Joan López. Fra.nres a Alemanya.
otu el senyor Calat que els agri- que la ramader!~ porcina s'enfonsi, la cesc Casals, M'tquel Tudó, Manuel
cultors del litoral català. desitjarien la qual cosa sena lamentable pel fet Ptrez, Josep Vila, Sebastia Mualles,
saber, abans de comeuçar aquest que en aquests moments aquesta Josep Mercadê, Antoni Mas, Mana
any !'exportació de verdures a Ale- producCió representa. uns 500 mfuons Vicente, Dolors Forrera, VIcenç Pa·
manya, la forma en què ha d 'etec~ de pessetes anuals. Una reduCCió en lau, Francesc Galtés, Dos centres
tuar-se el seu pagament. Quant al la criança portaria com a conseqüén- d 'Esquerra Republicana de Terrassa,
Tractat amb Anglaterra entén que cia una importació de bestiar e!r Treballadors del Banc AnglcrSud
ha de suprimir-se l'impost del qua-- tranger, amb els consegüents refle- Americà., Centre C:1talanista. d'Esxas sobre la balança de pagaments querra del Clot, Orfeó Gracienc, ~
tre per cent de
que patata
avui exi3tetx
per a i la lamentable impressió que hauna ment Català d'Esquerra del Poble
l'exportació
primerenca
d'oferir-se al pafs amb un retrocés Nou. Ateneu Obrer del Districte i V,
~~a sèrie de raona que ba ex- en aquest ram de la producció rama- Orfeó Wevant. Orfeó Català, Agrudera.
pació Montju1c, Pepit& Doménecn,
El senyor Romero RacUgales, en
Josep Mariné ! fUL
nom del senyor minlstre, no sola-Centre Republicà d'Esquerra del
ment ha. promês interessar-se, SUló
defensar. en tot el que depengui del
Ministeri d 'Agncultura els interessos deLs agricultors del litoral ~

I

I

Noticiari breu
de la Penín~u:a

I

PINTOR DECORADOR

LES BOTIGUES DE QUE·
VIURES I EL MERCAT
La Consellen• dei Treball 1 Alcai·
dia han donat ... una nota recordan~
que, d'acord amb les disposimons 1egals avui, dta
. 11 de setembre, haunn •de cancar les botigues de queviures i mercats.

dia no laborable.

Cuencoa, 10., - Avui es presentaren al ~16 d actes de l'Ajuntament,
per e. remte~rar-se als seus llocs, els
rt.gldors ce~tes senyors Niceta Collado 1 Jose Maria Ortt:;ga, que estav~ subjectes a expedient de susP,enStó per , 11:aver ordenat que no
s executés l hinme nacional durant
l'homenatge al governador d'aquesta provincia, al qual assistia l'ales-

MARCA REGISTRADA - BEGUDA RICA
AGRICULTURA. ls (p N) T 55835-Barcelona
· ·
·
.
rONCH-FRUIT b recomanaole per ésser digestiva. A Nord~Amèrica
substitueix la gasosa amb avantatge 1 a.ltres begudes simila.rs.
tal&.
IUGIENICO - ESTOMACAL

NleANOR SERRANa

ANUNCIEU A(( lA HUMANITAT ))

ber que ha tornado sus medidas para
evitar mani!estaciones y actos colecttvos externes, recordando que t:l
uso de bande.ras, enseñas, distintivos
de cierta clase, etc., està . reglamen-~
tado y necesita ser autor12.ado; ti.Slrnismo recuerda_ que Barc.elona Y &u
antigua provincia continuan en e&
tado de guerra y vlgente, por _lo
tanta. el bando de 29 de julio lll·
tlmo.»

La nova emissió del Deute
per al dia 20

Madrid, 10. - El ministre d'HIOV IE DO DE LA MOTA ~A
senda ha rebut el periOdJst.es aquesta
T E DEFE NSOR
tuda a prunera hora 1 els léu lltuPamplona. lO. - Josep Oviedo de
la Mota ha dlng:It una ca.na al
ra.ment del text dei decret per a con- dega à aquest Col:ieg¡ d'Advocats en
vertll a la part el Deute amort1tz.a- la qua1 demana que 11 1ndlqw o proble del 5 per 100 de l'emJSSIÓ del poSI un aavocat criiiUll&USta que
1917, que serè. retll8.da de la c1rcu-¡ pugui encarregar-se de la se\'a deJacló a partir del dia 20 del corrent. rensa. La junta del CoHegt d Advomes. El text d 'aqu~t decret dtu:
cats ha d~Signat per a aq;.~esta !macA propuest.a del DllDlStro de Ha.- L.tat el senyar Ferran Romero, el
clenda, de acuerd.o con eJ Consejo qual acceptA.
dt" mlD.lSt.ros Y en uso de la. autonVEL.~S DETINGUTS A. SA~
ZS.ClOD cuncecllda al GOb1erno por ta
RAGOSSA
lel del 1 del actual, venga en deSaragOSba, ltl. - El ¡ovemador na
cn:t.ar Jo Slgutente:
mam1t;:,tat que. com a consequenc18
Artlculo prLroera. - La UuecciOn aels treballs realitzats per La guarcua.
Generat de 1a Oeuda y Olases Pas1~ c1Vll 1 Ja policta de la zona de CUlCO
\'&s e.mttira con tec.Jl.a 15 de agwto Villas, nan estat detmguta chversos
de 193:,. \J.tulos de 1a Oeuàa aJ cua-- veLDS d .t;gea 1 Tauste per haver mtn.. por ctehto anual, Ubres de !a tervmgut en incendis de messes.
Tamoé digUe el senyor DueJo que
c.ant.rtbuClon de utilldades, &mortiZ&- coneal&
periecta.ment cert.es mame>
bles en el pl&zo de cmcuenLa años a bres realitzades per elements extrepartu: c1e.1 dta l S de a¡¡oato de 19U, mJ.Stes cturant aquests ctarren dies
por 1& cantiaad de ~tas 890..)81 ~ a Uncastlllo.
oecesa.nas. para converur a la pa r 1a
ueucta amortu&b.Le al Cl!lCO por CJen·
MOR LA MARE DE PIO
to de 1& EJIUSlon de l.Ull que par eJ
BAROJA
Sam Seoasnan, 10. - Ha tOort., a
nusmo valor noauna.l e.xlSte en la
actualldad. la cU&! quedal'll ret!rada Vera. de Btda.soB., la senyora. t.:&r.ne
Nessl ! Goni, mare de l'io.slgne ...,
a e la Clreulaciòn a pa:<tr del dl& :w criptor Plo Baroja. La finada tenla
<le septleml>re actu«l.
a.; anys d'edat.

I

I

·
Districte novè, Casal Cat&Ia d t:.squerra del Dtstrlcte nove, C&bal ca.
calà d'Esquerra de Sant Gervas;.

g~~ _¡;,':'r'=ir.!t,rc~l~gsg;g~'~

sant Pol, Uruó Democratica de l5a:¡t
Andreu, Assoctacio Cultural Catll.!.a·
na, Grup Excursionista Cataiun¡a,
Casal
grup deCatalanista
senyoretes de
queBadalona,
llançaven Un
ramells de llorer tot enviant petons a
l'estàtua~ Francesc Llapis, .Moviment.
NaCionalista Totalitan, Personal ael
Teatre Principal de Gràcia, Orup
d 'empleats de la Unió Elêctr1ca de
Catalunya, Direcció 1 personal dt: la.
Casa de Cantat, Casal d'Esquerra
del Districte setè.

prem han signat al mati d'avui, la
sentència en la Qual declaren no
haver-Iu lloc al recurs de cassac¡ó ir,.
terposat per lletrat senyor Eduard.
Or tega 1 Gasset, contra el veredicte
del Tribunal d'Urgència d'Ovledo
que condemnà a la pena de sis me:·
sos 1 un dia de presó menor al tl nent del Terç, Dlmitri Ivanot!, aUtor
dels trets que causaren la mort al
periOcUsta .senyor uws suvaJ..
Els magistrats del tiuprem estimi!D
en 1a sentència, que les irregularitats
que es denuncien
poden ésser
su"·· ··•es d t
d00ls
•. ts
u.xw."""
U1 re
e
es ..... e motllOï:. del recurs de cassació.
La senténcm conurm~. per tant,
el
ed cte d
T ·b
d'O ·
e1 r1demrui.
una1 e1 rgenc~.a
d'Overed 1
tio
Iva • 1 . 0 q¡ue con
tada ent
n 011 a a pena esmen
com
autor d'un deucte d 'hom1c1d1 'Del'
lmprudencia. amb l'atenuant de Vindicac1ò prOxtma d'otensa greu.
Al veredicte formulà, eJ magistrat
de l'Audiencla. d'Oviedo senyor
Fernàndez Valdés, un vot particular en el c,ual considerava a l'earoentat tinent, com autor d'un rLe.
licte d'homicidi sense c~rcumstàn·
c1es modi1icat1ves. 1 soHlcitava la pena de cator¡;e anys. vult mesos i uD
dla de reclusió.

------- *"_____,. . . .

eOMAR QUES
*
TARRAGONA

L' ONZE DE SET EMBRE 1• 1 A FA•
VOR D' UN PERIODISTA
Amb mottu de t'Onze de Set.embr~
avut es tarà festa a les dependències
dc: la Generahtat 1 de l'Ajuntament.
L'Ajuntament nomenatjara Rafael
uasanova portant una corona de
Uors . al mOlJUment de Barcelona.
D1 versos centres polltiCt:i de Tarra.gona 1 alguns partl.culars, tam be Portaran flors al defensor de la Uibertt... de Catalunya.
-Una comtssló de periOdlSteS. &1
front de la qual antlva el president
de 1'Associac16 local, va Visitar W.
conussan <1 Ordre Pubhc per parlar4 de la sttl,la<.¡tó que 1!8 trOba a J&
presó del J?retor1 d'August, el nostre
company d1rector d'«El Pueblo» de
Tortosa, C&mpos Terre.
-c0l&I'1 - de 1'arrai!COila.» ba estat
novament penyorat amb 1.000 ~
tes amb motiu, segons expUca el
mate1x dtart en l'edició d'ahir, d~
canv1 inpeñsat dei ret.ol de la secció
qu~ pubhca d'informació de Madrid
a la qual h1 va aparèixer e.l titol que
ei!Cap<¡ala l'm!urma.ctO de l'estranger.
-semull. que hom s'ha decid lt de
fer les grans test.as¡:;es de Setembre
que anunc1aven els diaris de dreta.
S'ha anunciat que proximament t:S
!ara pub'!c el programa en eJ qual
sembla que solament sera d'extraordinari la pomposa procesSO que a,..
!Luncten els element€ caverruooles la
qual com totes les que es venen ...elebrant hom pot admLrar tota una
colla de senyors que respiren ufa ho.
SV6 de puder passejar davant la mimlséria del poble els seus dits enf\Lldats d or 1 dlamants 1 les creus 1
lC6 rellql.iles de platt t or, com si al
món no exiStis el problema ae l'atul torços, provocat moltes vegades
per 1a dolentena de la gent que su~
porta la 1nternac1ona1 del Vaticà.

GIRONA

NOVES DE LA COMARCA
Esquerra Republicana de Ca.taiu·
Girona,
10. - Al barri de Sant
nya lComarca! de Barcelona.), Carles
Sans, Avenç Obrer, Casal Català de Mateu tQuart), es varen barallar per
Sant Andreu, Avenç Republicà de la qi.lest.tons d'un ball que en aquell ijoc
Bordeta, ManueJ Peréa, Narcis ca- St- celebrava Dalmau Jorda i Gabarsals, Avenç Republicà. del Districte roeas. de 18 anys, solter, que V\u a
\tlll, Avenç Republicà de la Borde- 1la casa de camp anomenada «Puta <Becctó Femenina), P. N. R. E . 1jadeS» 1 Josep Llovet i Fabre!, de 46
Districte li, Francèsc Llop s, Mar1a anys, casat, i un !W d 'aques~ darRoca., Federació Comercal Catalana, I re1 anomenat Albert Llovet 1 DalPere Ca.se.s, Casal Barcelonista. !
.
•
diari "El Mati'", Grup Catalanista mau, de :u anys, solter, 1 Jaume Ged 'Esquerra, Joventut Estat Català ne 1 Deutoteu, de 24 anys, que riuen
del Poble Nou, Electricistes Teatre a la casa de camp coneguda per eNa..
Barcelona, Josep Andreu, Maria Mo- dai»,. A conseqüència de les bacara, Pere Junyent, Rosa Freixes, la lles resulta tent amb d1verses leri·
nena Teresina Espriu i la seva. ger- des a ambdOS 11av1a 1 algunes conmaneta Nur::l ~príu, Victona Angla- t•astons en dtverses parts del cos.
da 1 molts d altres rams 1 otrenes 1
•
que no porten tarja n1 dedicatòria. ql•&llitcades de pronòst1c reservat
tl Dalmau Jordà.
Una de tes armes que
Un grup de SOClS de «Palestru,
amb preferència utilit· Els Catalans d'Amèrica, Club Dav1d, -Per tal d'organitzar 1& rtplda
de Gaies Excursionistes,
zen tes dretes contra ta Germanor
Germanor de Noies-guies, .Secció de lmplantaciO del carnet electoral en
Minyons de Muntanya, Pau Claris t:ls pobles de mes de 6.000 babttant.!l
premsa d'esquerra, és 1a del
C. de Vic, Delegacions de «Pa- C: aquestes comtuques, el pròxLm dlde Badalona, Igualada I Es- jl>lla arnba.r• a Ja nnstra CIUtat el
coacciO a l'anunciant. . lestra>
plogues.
cx.nseller gestor de Governació de la
Per a contrarestar-ta,
A l'hora de tancar aquesta edició, Generalitat, senyor Jover Nonell Al
continua 1ncess3lltment l'afluèncta despt¡.tx de la COmissana de 1a Gecal que ets tectors de de
representacions 1 particulars porceleorara. un canvi d'1m·
LA HUMANITAT domn tadors de corones. Podem at rmar nt:ralltat
pres&ons amo els alcaldes 1 secret.an.s
a hores d'ara - les 2'30 de la aeJ..s Ajuntaments atect.ats 1 amb ets
preferènCia, en fer tes que,
matinada- l'homenatge a Rafael de preSldente;
1 secre,tans de les respec.Casanoves
en quant a proporseves compre s, ats esta- cions, molt és,
superior a tots els anys tl>ea Juntes Muruclpals del Cena
Electoral
Jiiments i productes que paasats.
1 Molta balcona ck la c!utat apareis' anunc1en en aquest xen endoma..s5at.s.
-Diumenge passat, a les cinc del
mati 1 couveruentment custodiats
diari
Ptl la. euard1a c1v11. i emmaruuats
toren trasu.aats des de 1a presó gtroruna a Mataio, per taJ de presentar-se davant del jutge DU!! tar que
Í UISI.rUeU< sumari el conegut I estimat
Nena greument ferida
~der de la nostra cmtat, senyor
A vu! tindrà lloc el partit de Gor- ft.oure, 1 el seu xòfer Esteve, els
Ahir
la olt, la
de 1
maoor Catalana, entre el Sant An- qualS, com Ja saben els nostres Ueo.
Emllia Arian, en trobar~se ju¡ant
dreu P . C. ! el Jllplter P. c. al gtdors est& ven empresonat.s a Gire>
a! carrer de l& Verneda, fou &Lrocamp de 1& Unió Esparti\'&. de Saoti n& a causa d 'un mctdent. Produit ta
pellada per la camioneta nUmero Andreu.
L'~ dies a Mat.&to amb un motonsta.
36561.
71gllant de carreteres.
Portada !mmed!&tament al diSAUTORITZACIO
pensari de S&.ot Mart1 11 fou •pro- Ahir al vespre, a. Salt, fou f'Ob&.
da la biCicleta & Conrad R!bot.. que
ciada oom.moció cenbral lnt.er.aa
H& ..tat autoritzada la publlcaEl> estat ¡:reu va passar al seu do· c!ó <Ie "La Rambla de Catalunya", I havia deu<ada davant de la Cent! al Telefònica mentre celebrava una
mlc!ll.
des del proper dlllun.s..
conlerèncla.

I

a nena .nys,

Partit de futbol de
Germanor cata' ana

·Jd hum41\1tat

8

DIMECRES, t1

ú [ •SETEMB.~E

DEL tl
1
Q

M E R E N D-E_RO S.! -.El vostre Instrument msubstituïble és el pmno elèctric ~ cll1hd.re tocant mitjançant la introducció d 'una moneda. Na tu ha
instrument que l'hruali en l'execució de ballables.
Là sevr. continua recaptació de monedes r escabalen molt ~~ovlat
el vr.lor desembOrsat. - Vegeu la prova sense compromls.
Es l'Instrument que avantatja les gramoles ampllfloadea.

•

ELS ESPORTS

MOTOCICLISME A BILBAO

•

Els passats Campionats d'Espanya a Va·
lència foren un exponent de l'estat actual
de la natac!ó espanyola
PR ODU c·T ES· VIL A S
LLINAR ES

VICENÇ

Construcció de pianos a maneta
Rlereta. 35, prlnolpal, tercera - Telèfon, 22202 -

BARCELONA

UNA GRAN ACTUACIO CATALANA

Els millors olb els ven aquesta. casa

Han passat els Campionats d 'Es- per a ell el premi al seu sacrifici. superar-~e. ja que té sobralles quanpanya d 'enguany de1.:ant darrera l::)alvo en els 2.000 metres mar palesà tatll per a ter-ho 1 sols li lalt:lva.
•_____;..____1111111~~~~~~~~~~~~~~-:'--• seu una rastre de records batuts 1 una condicions exceHents 1 conqu,¡rt ' !"entus1asme que ara cre1em que na.
una v1va impressió dltiCll d'esborrar· el titol ce sots-camp1o d'Espanya. ¡ reconquiStat. Mumane 1 Herbolzhelse de la nostra memòr1a. La gran Amo una mica. mes a encert naurh\ mer, de Catalunya, han acomplert
competiCIÓ anual, que desvetlla el~ pogut guanyar ta prova, donades les ¡ amb volunta~. Tambe en el3 salts
més apassionats comentans, màxhn seves taculta.;s. .r•onolla, malgrat na- , de palanc~~; P1tarch ha demostrat ~s
•
qes que hi participa. Castella, reu- ver-se retirat en la cursa dels 1.:>00 ser un n_eaador complet, p~ro no lla
neuc un gran nomme de panic,pam.s ¡metres lliures, t.eu tamb~ una bOllll. pogut ev1tar que Chmnos el guanye.~
CONSTRUCTOR D'OBRES
totes les regions d'l:!.spanya. •'\· cur:;a i es c1assl!lca davum ue O~.t· perquè aquell domina més el tra,nTele'fon 34433 de
BARCELONA
Muntaner, 27
questa vegada hi han parciCií>at sts ñat, el guanyaavr de l'any passa;;. poli que no pas la palanca.
El nostre equ.p 1el;,em realitza el
regions, la qual cosa na vingut <1
BALEARS
donar un catre encara més m~.eres- que nom havia previst, amo la gran
Es el tercer any que Balears lla
sant a !(:s proves. Com es de supo- svrpresa, pdò, de la v.ctòr1a de
sar 1es sorpreses han abundat. J..oa I Mar•a Uouzt:lc::z, de Cas.ella, sobra concorregut a unes c;ampiontl\.5. En
cur'osa preparació pondd~~o a c.t¡> ~r la «<ecorow«:;man» u·E.;~an)'a Carme cadascun cfeHs na millorat Ja seva.
RESTAURANT • BAR
Castella envers e1s seus neu..av.-.3 bOriauo. Nmgu no powa creu1e que at:i.uac1ó i av¡¡i ja és un contuncant
ha tupat aquest any amb la cumiJ... (;arme Sona110 tos a ..rrvtuda 1 a1:<0 dlliCll. ¿¡~ neaaaOls ho>n aconstgu 1t
Gran terraua vora el mar
tlvltat, el coratge 1 lentusui.;mc tou, cum ja nem dtt. la nota m~:.s una mu1ora cuusleierat>le, 1 les ne:uaMenjars econòmics
Especlalítat en marlsoos 1 ;MIX tresc dels representant.s catalans, ei" (iuaL> destacada, la :¡ual provuca C:<S m~s aures pru;;re:x:en a poc a pot:. Morel·
a mesura q~,¡e guanyaven proves Pt tiiversos ~:cmeu¡;¡¡.rls. .t-.~&.!¡;: rat t.o., ra.:;, p 14da, Rtera, Servera 1 Mllt nan
superaven extraordlnaríamt:nt. ven- Carme 1 E.nnque..a Son.. ao •t:ren .1· u.vnat una pwva evident dels :;eu"
SALO PER A BANQUETS
MOLL DE I.ES GARROFES - Entre CORREUS I Dipòsits Comercials tllot>lement, nom no crel8. que Cata- nes cur.;es exceaeut!:>. ül:i.uile oa..e d prvgJ~s.sos, que O!mre de poc seran
.--111111!1---------------------~---• Iunya pagues 1er un paper tan ':lli· ro::cord a.c.spanya del!> . ~vl.l lllt~H~il encara mes tmportams. carme tiet•
llant co:n el que na pvnat a cap, lliures per una dltelc•1Cifl wrça •ll· uhr.rd 1 (.,armtl uuardia, les d 11 es
donada Ja categona de1s seus advt:l· marcab1e. E11X1queta no ~mgue cou- gtotlls mauorqumes, toren les Ull\·
sar1s; però la desencertada actuac1ó trincant 1 per ara és ia m11lor ora:- ques representants de la. seva reg 1o
d 'alguns elements, com Valde:;, que CISta espanyola. P1lar Gastearenu, q11e parttc 1paren en totes les proves
BAR l:STlL MODERN
es retirà. en el transcurs de la pro- Montserrat Ros i Mary Bernet tlS· IndiVIduals. carme Guardla na reSalonets independents - Preus econòmics
titol de sots ca-piona
. t
va dels 400 metres lliures. sense uu tigueren a l'altura de les seves pos·
·
• ...
Cafè exprés, 0'15
mot1u JUStif1cat, segons les nostr~s sll>ilitats 1 llur cotlaoorac1ó tou molt novl\ e1
VALENCIA, BISCAIA 1 CA·
0'15
Vel111Ut,
retert:ncles, i Piernav1eja, en els 100 encertada. en les proves de reempl~-~
NARIES
metres dors. han intiurt bastant tm esments. que foren ¡uanyades per
Copetes licor, 0'10
¡a classificació oottnguda per Cas· les nostres nedadores. L~~o r epreseuMes, 2
Esr>aserla 13
que han aconsecutt
regions
Tres
perdut
haver
telle., com lnt1uïren l'any passat les tac1ó mfant1l, malgrat
Entresol I primer
absències d'alguns elements en la les proves mdivlduals. demostrà la moralment un gran tnomf; espectalseva valua en la cursa de ~ x 100 lliU· ment la primera. en el que es reteqesfeta. de Catalunya.
TELEFON, 25071
No cre1em. però, que el que acabem res, en la qual g!lanyaren Castella. reix a proves mtantlls 1 de salts.
d'esmentar hagues pogut variar la 1 Valencia. Destacaren Cabrejas 1ll Aznar i Brmes s han presentat com
puntuació final, ja que m els salts i Castillo en el crol i Rovira en el dos nedadors de categoruL Tant Ics
I representacions masculmes 1 femem les curses de tons no han estat dors.
nines com les infantils de totes !~1>
prou per a contrarestar el nomore
BONS ARTICLES ... ?
CASTELLA regions han contribuït amb llur es·
de punts ruanyats per Catalunya en j
forç a fer uns campionats ~'Es¡.¡~~ocastellans
Els noms dels nedadors
totes !es altres proves. No cal dir
BONS PREUS ... ?
la satisfacció que produ1 . entre els són prou coneguts perquè s'obllctln nya com cap altre any no s hav1en
ARTICLES PER A PRESENTS?
esport1us c~talans les notlcles rebu.- les gestes que els nan acompanyaL. porta.t a cap. Sl els resultats, obr,in.
des la. matmada del d1lluns, segons Entre tots ells destaca el de V¡lerià guts no són els que potser s lm&gl·
GRACIENC
L ' ENCIS
les quals h om sab1a que el preat tl· Ruiz-Vilar. el qual ha palesat unes naven els n~dadors, DC? per atxò htm
TELEFON, 79618
PUIGMARTl, 8, E <G.)
tol de Campjó tornava. altra vegada !acuitats que ja admuarem ta uns de descoratJar-se, sino que han a~
com un !lli pròdig a la casa pa1ral. anys quan pertany1a ai c. N. Bar- superar Ja fe i l'entusiasme, i lUXI
on tants anys havia viscut. Cal 1l0 celona El seu pnmer mestre fou • ¡ ell propere~ actuaciOns veurem lmdecaure una altra vegada en aque- seu actual entrenador Enric Gra- llorar senstblement el que ara als
.
lla confiança en nosaltres mateixos nados. el qual l'ha guiat 1 l'ha acon- sembla Impossible.
que ens portava a creure absoluta- sellat cosa que H ha valgut l'excel-1 Referent a. València, cre1em que
secció espeolal de
ment ~ue, quan venl~n els camp1v- lent actuació en aquests campionats. aviat podrà llançar un crit d'alertn
nats d'Espanya, hom Jll; sallia. au1 els Espanya té actualment, amb ell 1 ja que ar11- compten amb un bon
havia de ~uanyar. Esta bé que tln- Lepage, dos nedadors que poden sl- entrenàdor, Pinillos. que ~a obtm·
NIQUELAT
CROMAT
guem f~ en nosaltres. però aquestà tuar-la a un nivell sorprenent. Ruiz 1 gut anteriorment bons èx1ts en la
TE' "'FON, 53603 fe ha d anar en augment .en lloc J,¡ Vilar ha batut també tres rècord.> preparació de nedadors.
BARCELONA
ZOLA, 18
r~tar estaciOnada. La lhço ens hau- d'Espanya, pnmerament a les elimi· 1
....
UNA ORGANITZAC IO EX·
ra servit de molt I ara Ja sabem natòr1es i després a Ja r!nal. per no-I
CEL·LENT
q~e, malgra~ la nostra victòria, hem table diferència. Flores se ns ha. pre.
,
d ac~i~a_r mes que mal les nostres sentat com un altre nedador de gr~n
L orgamtzac10 dels campionats ha
esdevenidor 1 posseeix un estil que
. .
possibilitats.
Castella no deixarà de Vlfll)ar con- ha agradat força Valdes Plernavle- estat Uf\& cosa. exceHent. Els orga.
tinuament tots els nostres movi- ja 1 P. Quesada no han 'tingut una nitzadors ~an evidenciat una gran
ment.s 1 els més petits detalls per : actuació massa encertada, ja que capac1ta~. adhuc en la. part tècmca.
_ _ _ .d onar-nos una sorpresa qt!a~ men~·s tots ells han aconsegUit temps ml- Cal feh.c;tar t..Qts ,els d¡rlge.nts . d.e. )a
ho esperen\. La nostra ~lctòrl&! en llors_ que els de les darreres jorna- Federació 1 dels ctubs valencians pet
lloc. de desmoralitzar-la 1 anima. à ll des. El fet de no poder aconseguir seu encert.
reiv~dlcar-se 1, qUietament, conti- ·el tér<.er lloc en els 100 metres ll1u· 1 Tambe cal que felic~tem_. de p&s·
........-:
nuara preparant-se sota les ordres res i el primer o segon en els 100 sada, l'entrenador de lequtp de 0:~.p t S t M d.
8 b"IS • TeI, 10604 • BARCELONA del
seu entrenador, al qual cre~eu dors, ta perjudicat bastant Castella. talunya, E~est Speisseger, ~r la
or a an a a rona,
cegament. Granados es prou hab1ll Del Moral no pogué participar <:n seva diflcíl 1 valuosa. tasca d encaper tornar-los a portar a la recon- Ja. prova dels 400 metres braça de- minar els nostres nedadors pels llocs
questa del titol. A mes, no hem d'o- gut a no haver participat en '¡•eu- que ell ha cregut més factibles per
~
bUda~ que Çastella ha guanyat, ~>ls minatòrla, ¡ en la dels 200 metres tal d'aconseguir el triomf. El ~eu
campionats mfant1ls, planter duna • no pogue tampoc aconseguir el seu treball s'ha. vist ben compeusat . 1,
PENSIONS DES DE 6 FINS A 12 PEt:JSETES
fut~ra generació de ~amp10ns que. millor temps 1 hagué de contentar- c~elxent com coneixem el pres~l
GRANS REFORMES DE LOCALS
en apoca no molt llun~ana, lluitaran se amb un segon lloc, seguit de Pra.- g1ós entrenador, no dubtem que l\
Saló p er a banquets :: Habitacions amb
1 da de Balears i de F'errero tamoa hores d'ara totes les fatigues pasà la categona. màx1ma.
aigua corrent :: Preus mòdics
A part de la rlvahtat esportiva en- de' castella. Ambdós nedadors .-ale· sades ~~ semblaran poca cosa davant
tre Castella 1 Catalunya, cal. remar- saren unes qualitats especials per d. una v1ctòna tan esclatant.
Salmeron, 38 - - Telèfon 74189
JOAN B~U
car el progrés que han exper1mentaL la braça., i encara que no hagin poMaria, 2 i 4 BARCELONA (G.)
lès altres region~. Balears es potser j gut triomfar en aquesta ocasió, al·
intentin
ho
no
que
dir
vol
no
xò
la q~e més ràptdament ha prosp~rat, 1 alguns dels te~ps assolits pe:s ben aviat. ja que ho poden fer sl
CICLISME
s~us represen~nts son verltablem~ltt 1 contmuen tenint la. mateixa voluntat
d1gnes de temr molt en compte. La ' de que han donat proves CUñat 1
Premi·
marca. aconseguida per Morelras e.s guanyador dels campionats passa~. El 11
torça eltpressiva 1 confirma les n~- no ha tornat a realitzar la gesta
ble Nou
tres paraules. La seva secció. f~me- que el feu popular 1 arribà en Citl·
Tal com s'ha vingut anunc1ant, el
metres
molt, lany
tambéd'Espanya
potelsm¡llorar
nina ve
'Telèfon 31055 que
·
es què lloc en la prova de 2000
camp1onats
BARCELONA
Sants, 136
pròxim d1a. 15 es correra la cursa.
.
celebraran a. Mallorca, en la se¡ona mar.
Actualment la natació fememna de Segon Premi Poble Nou len substltuqUinzena de juliol. Cal esperar resEs la curoa
forc que estan disposats a fer tots Castella compt~~o amb una jove 1 clo al nove campione.tJ.
els clubs mallorquins per tal de fer- gran ned!ldora: Marts. Gonzalez. La de Festa Major, a. Ja qual tot ploble·
se meretxédors de la confiança en seva Vlctòna en els 100 metres. lllU· novi contribueiX a mesura del seu
l'orgamtzació 1 els resultats d'un:~. res sobre Carme Sorlano la crl&Sitl· esforç. S'han rebut donatiUS i han
ca a pr1mer terme de la natació es- promes enviar-ne alguns mes per
organització tan important
. València, .a15cala, canar'les 1 les panyola.Les seves companyes Pap- tal c(en¡rwxlr la. llista de premts.
COLMADO • QUEVIURES DE TOTES MENES
que sens dubte l"any vinent a.ugmen- worth, Tora, Aumacellas I Gonzalez qu., per "lli-a, ha- 'quedat e$tablert&
SERVEI A DOMICILI
taran el nombre de regions partiCI· feren. tots una demostració de Uur de la següent manera :
Classttlcació general: deu prenns,
BARCELONA
P:PtOVENÇA, 236
pa.nts, també es prepararan curosa- entus1asme per a coHaborar en el
TELEFON 7i9~6
ment 1 n'esperem resultats satisfac- tnomf de C&:~tella, el qual, sl . be r,n O Slgul: 125, 75, 50, 40, 35, 20, 10, 10,
aquesta oças1o no s'ha prodult, ¡>ot 1 5. Per a terceres I quartes: 25, 10,
toris.
ésser POSSible en una altra.
5, 5 1 5. Social: 15, 10, 6, 5, 5, 1 5.
Manolo Martínez ha estat l'as ,f!
A mes, s'han rebut altres prem1s,
CATA LU
NY A la natació infantU, amb uns temps c¡ue consisteiXen en copes 1 objectes.
Pascual,
senlor.
de
són
gatrebe
que
deFóra tan extens fer un elogi
tallat de cada un dels nedadors 1 Muñoz 1 Campos han estat els seus
CICLISME A REUS
CONTRACTISTA D'OBRES PUBLIQUES
de les nedadores participants, que directes adversaris.
Dema, dijous, dia 12, tlndrl lloc
Una altra prova avantatjosa ~r " al VelOdrom local una cursa de tres
no hl hauna. prou espai per a. potnom. hores a l'americana, amb la pa.rt1c1·
Telèfon 31900 der-lo portar a cap; però com que Castella es la de salts. Pitarch
BARCELONA
Sants, 2 i 4
¡ tots ells e¡ mereixen, no podem de!· tà en el trampolí seguit d'Art.al, de pacto dels segi.lents equips:
rea- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - xar de fer-lo, m~s o menys breu. Els Catalunya, el qual teta la seva
Jean Aerts-Plans.
no.ms de Brull I Sabata són els que panctó després de romandre alguns
L. Montero-Gianello.
SERVEIS DE BAR RESTAURANT
pnmeran1ent ens venen a. la memo- anys apartat de les activitats esperGermans Albmyana.
na, 1 creiem que, per just!cía, hlln tives. El nostre representant ha aSants-.Palleja..
d'ocupar un primer lloc en el nos- consegutt el t1tol de sots-camp16 t
Mar-tm-Ferrer IL
tre comentari, tan sols per dret oe en algun salt supera el ca.mp!o. S1
Van Nevele-Bacl1ero.
veteranla. Tots dos han demostrat Artal contmua entrenant-se podrlll.
Hut~Mersch.
que Catalunya. hl pot tenir ~ontían
Plaça Espanya, Telt . n 30385
Plaça de Catalunya , Tel'fon, 10115 ça i que, quan els ha necessitats,
s'han mostrat dignes de la que els
BA .CEL ONA
hav1a. estat concedtda. El fantasma
U. E. de ~ont5. l5ecctó Ciclista )
que sorg¡a. en el resultat dels 100 metres dors s'esfuma davant un Brull
contlat cent per cent en ell mate•x
TALLER DE CONSTRUCC.ONS DE METAll
a despit de la joventut que contlDema, dunecres, d1a 11 de s~tembre, a les QUATRE DE LA TAH.DA
ESPECIALITAT
uuamçn~ l'empeny. 15abata, despres
EN MATRIUS
de jugar tot l'any a water-polo, tau
GRAN PH-fMI IN1tkNAl.l0i-4Al. LJf \..AJALUNYA
sols amb uns dil"s d'entrenament tu
Reparació d'autos da totes
JEAN A.E'RTS, campió del món
tomat a esser el mateuc d'aban~ 1
marquea, a preus redults
ha demostrat que, sl deixava la pi·
LLUCIA MON'ILRO, sots-camp16 del món
Iota, cosa que no li aconsellem, e;¡.
ES NECESSITEN CLIENTS AL COMPrAT
VAN NEVELE, ¡uanyador dtls sio; dies de X1cago 1 Anvers; l'tené
cara podria fer tror.tollar un rècord
Telèfon, 78192! que
Progrés, 42 <G.)
enca.ra. li pertany. Sabater feu J MARTIN, guan.}ador Cie tes 24 nores de Reus; M.ERSCH, nero1 11e
•
1a Volta a CataJun>a 1 cwque en ei campionat dtl mon; HU1S,
JOvenJa :;e\"&de.s
l'Impuls
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • gala
100
la pro,·a
en de
rnomfa
tut 1de
.f.RBA, CAN~.utDu, BA<..HJ::RO, VICE!'.Ç CEB:i:tiAN FERREH
M O B L E S l D.ECORACIO
metres lliures; la seva eficaç co1
!guanyador de tes 24 nores de tteu.>J; POU, 1-'LAQUF.R, M UAt:>·
laboraci6. en ela 3 x 100 e-stils 1 4 x 200
DE TOTA MENA 1 ESTll..S
mamtesta. Els seus temps :;ón
CON 1 molts d 'altres
FABRlCAClO PROP1 A fou
indiscutiblement de gran valua t, a
FACILlTATti DE PAGAMENT
EN'fH.ADA GENK.ttAL UNA PESSETA
poc a poc, sera el llt-dador que representara 1ntemactonalment J::spa.
El mb gran esdeveniment ciclista do l'any!
ARAGO, 310 <entre Ll'llrla 1 Bruel. Telèfon 16812
nya en un lloc d honor. Garulla 1
Mam I actuaren meroveUosameut
Sucursal: Bruc, 87 - Telèfon 77133 - BARCELONA
en totes les proves que disputareu.
La marca assolida. pe¡ pruner en
els -roo me•re:; es el seu mulor tem~.
Martt pot estar ~atls!et d nn\t':
qaedat a segon lloc en els 100 metres dors, davant un Plrmav!eJn q .e
VENDES A LA MENUDA
CAMP DtL
podta guanyar-lo. Andreu Lepa¡¡e 1ou
E. BAIX »
PERE IV, 216
'1ELEFON, 505114
la pedra de wc en la segona joc·
A.t1U~ ètl clon J .:toLicllllll¡~ul .l~J ~ t.
CLOT, 65
nade~. 1 es mostrà pleí-èno 'e racwTELEt'O N, 54117
tats, ta.l com d1guerem en la. no:;.
E.
E. L S
FABRICA : Marià Aguiló, 4
tra edició d'atur. 1-inalmcnt, 1 ¡;e
guint aquella diLa que els wums scAvui, dimecf~l, nit
ran els pnmers. nem ae remarcar 1a
1111!1~ ' formtdaole
llCtu&ctO de ::lapes. El m~s
calorOi e1o¡¡ per a a::¡uezt muaest
camp1o no .c;ena prou per oe.n!lar
lA Je que na posa. en a.ques,:. can1
1ramv.es. L1n1es I 1 ló - Autobusos : lletra t.
PlOllats. ::.aoem la SALlSt.lCCIO !;Ut:!
ell sent lnteuorment en aquests mot'OCTOR· METG E • CIRUR GIA
l;)ènt:l Ot: t.aXla ~.Xllle\;UuA 12e:. <k lll t>la~¡e 11t (.,at&lWil'& de la
ments 1 la que senten I:Ot6 els comPlil\a a l:.:s~J•O}a, ~.u Juca~u 1 k'IW.e¡¡ ao t.r aela-i:i&lmerou
pan}S del ~eu club, e!pectalment ll•
del Born, 19, pral., segona • Barcelona • Telèf. 25845 1que
els fa d 'entrenador; aque..t. ser:.
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Mendl.zàbal, 2

Telèfon 13304
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GRANS CUttSES DE LLEBRERS

Presenciat per nombrós públic se celebrà dlumenre, a Bilbao, la aer011a
Jornada del lV Tourist Tropby espanyol per a motos. Resultà VeDerior
dels 500 c. c. i 350 c. c. l'anglès Goutbrle, i de la categoria 250 c. c. el
català. 1\loxó. Els dos vencedors després de la seva victòria es donen Iee
mans. (A l'esquerra, !Uoxó, i a la dreta, Gouthrie.)
CExpress-Foto.) .

COMENTARI DEL MOMENT

El 1r iomf de·· Catalunya en

els

Campionats d' Es panya d e
Natació
A Madr!d. fa d'això només quatre o ctne anys, la gent no es ~
nyavs Tot el mé;; al p1c de l'estiU, quan Ja calor apreta de valent, la
gent num1! els entusiastes de les arrossades 1 del «cabnto asado». anaven
els cUumenge3 a remullar-se a les sigUes terooles del Manzanares. Però
d~s del tunc10nar1 del mmtsten tins al terratment que no .havia anat
a llutr la se\a personalitat per Santander o Sant Sebastià, tots, a l'estiu.
només es rentaven sota l'a1xeta de la oanyera, el qut en tenia.
MttdnC1 110 sentia.· necess1tat de banyar-se; era tel!ç amb la. sequedat
del ~e , cl!ma 1 de la seva terra, erma per la sec. Jo conservo, de l'èpOCa
de qne parlo el record d'un saiare•g-ptscma que, oh 1rpma InconsCient
dels homes!, s anomenava «El Niagara>l, 1 que era l'un ic lloc on elS madrilenys pw1eu anar a banyar-se a l'estiu. 1 recordo, que àdhuc a l'estiU
aquesta ptsrnut era bUida.
Les mt luPnctes del modernisme -la higiene 1 la. sanitat van estr&tament Li¡ades a tot el que Slgmflca úna tendència moderna.- .arri·
bar.~ 1 a Madria amo retard, fins que per fi, amo J'espontantmat que sorge¡xen els projectes mes atrevtts. una empresa particular v• -.cordar, com
a m1tj:4 dc desenvolupament de les seves actiVItats comere1ak, construu
una (èlSCma.. 1 despres va sorg1r una altra empresa, 1 més tard una altra, 1 alx1 Madr1d, aquell Madnd que no es oanyava, avu1 disposa d'un
magm~:c 1 modern serve1 de PlSt:mes. que son l'orgull del jovent madn·
leny àcih•'C dels homes madurs, encara que no s'hagm pogut sostreure's
dei costum de no banyar-se.
Macind esta orgullós de les seves piscines I de la seva platja. No
sent la nostàlgia de la mar, perque ja te ptscmes 1, per tam, en el fona
carta rnadu.eny pel1sa: Barcelont~, Valencu~o, ~am seoast1a 1 Santander
tcnl'!ll nwr, però nosal&res temm piscmes 1 tins 1 tot «playa».
Es per a1xo que quan l'any passat els nedadors madn.lenys varen
guan.,.ar e~ camtnonat d 'Espanya, ven~:ent els nostres neaadors per un
punt d3 dlfe¡·enc1a, a. Madnd varen llançar les campanes a repiCar. Ells,
que e·~_ dl seca, navten vençut els tem1~ nedaoor:; de Catalunya.. Aquest
triomf els va fer perdre Ja noc1ó de les co1.es reals, com per exemple que
ets r.edr.dor:; que hav1en portat el tnomt a ·castella no eren castellans,
.oc, er.m nome:. de seca, que eren homes de marma. Eren els catalans
Cun,\'ll~. Plt;u.; 1 l{u1z Vllar; el t>llbat Valaes. let nedador u Catalunya,
1 el santander! Gomez Aceoo. 1 per s1 tot atxo tos poc, el mestre, el
preparadc1· ae l'equ1p de Castella tamoe era catala : Ennc Granados.
1 d .. Jestwres t1ns dlSSaote p~::.at, 18 P1emsa de Madnd no parlava
d'alt. ,¡. Clk.a que de la suptemacta. dels nedador::. madrllenys 1 de les posSlblhtaL.. c¡uc: temen de renovar, a Valenc1a el tnom1 de l'any antenor.
Es a d, ·. qut ets madnlenys, tllXO de la supremacia, s ho haVien ambat
a. cre.1re-no senosament.
Per a1xo la seva decepctó ha estat ara greu. en veure que a valêncl&
els ut:t•< o~rs catalans assohen uu momt e;:,clatant, Ja que a. part d'en·
dur·S;! :• d • bell nou el tnomt tan cobejat, han millorat mhmtat de re.
cords quo:: semblaven Imbatibles.
De:;p èl. d aquesta. gesta onllant dels nostres nedadors, sl els comen·
tarJ.Stes l1JUCmlenys tenen prou seremta• pe1 JUtJar degudament les <»
SI:!S, cumprcr dran que el tnomt de 1any passat tou !lli d 'tm cumul de
cir. 1 trt~.tancies anormals. D'un costat. 1exces de contiança en el trtamf,
tou e~ •l.a q~~ els nostres nedadors es presentessm poc preparats. 1 dat·
ue costa., Ja manca sobtada d tl.lguns dels no:; tres prtnclpals elements
l."a. comprometre la nosua representac10 en al¡:uue:, de .les proves. l com·
pre¡,ata•l lamoe que el tr10mt d ara na estat lóg1c.
Atortwtiiaament, pere. la no¡,tra desteta de ¡'any passat a la pl5cln&
'i• Mo,\tjlllc. ha estat prot1tosa Aquella dt>steta ,·a esperonar els entU·
Slasr.,e\ acwrmlts deLs dlilgems de la nostr¡¡, natac1ó, d'aquesta natactó
nostra qu~ ara na ressorg1t potent com mal. 1 d'aquest ressorgunent
Lots els catalans ens n 'navem dt: sentu satiSfets. perque s1 oe es cert
qo¡e Ca.ta1uny11 es . ~l t>resso¡ dei mov~ment esportiu d'Espanyd, s1 Cata·
lunya ha e~tat 1a que na propag¡¡,t les practtques esport1ves per tots els
iJ v....., e•·lMuJvLS, ptr damunt de tot atxo n1 ha una. trad1c1ó conread.a
al lla:¡ de vint·i-cmc anys en e1 constant br~ssar de les ones de la nostra rr"·· . -& tradiCió de Ja nostra natació.
LLUIS MELENDEZ

El gran esdeveniment ciclista d'avui al Parc de la Ciutadella

El GRAN PREMI INTERNACIONAl DE CATALUNYA
AMB lA PARTlGIPAGIO DEL GAMPIO MüND!Al AE8TS

Sec· ¡· s.4.6.

_ L"expect!lcíó per a la gtan cursi\
·~~ér~RClOOal que orsanitz.a Ja
cto Cichsta de la u. E. de ~ants vd
a a~"UI. dimecres. al Parc de la Cu.:tadella, es gran.
La presenc1a de Jean At-rts 1 Llucià Montero. Je.;, dues grans fi¡;ur¿s
del camp10nat del mOn onuaa al
nostre compatriota l'ocasió de pren- ~
dre's Ja reven!a Jbre el t>elga¡ 1 als
Cañardo, Cardona, l:.scunet, .Ezqtlc:·.
ra. Berrendcro, Bachero, Pou, Fia- ~
quer 1 altres destacats entre els 1!&·
c10nals, una opurturutat magnll!ca
per tal de constatar les seves pos¡¡¡.
bl11tats en una cursa que, per l'en- I
tUSla&nle que ha desvetllat, ha de 1
temr una enorme repercusSió nac1o- l
nlj.l 1 mternac10na1.
:::! na lnscnt WJUI.le Dsnt GlB.nello,
segcn de la darrera Volta al Pa1s
Basc. a un mmut de Bartall.
LliSta dels corredors mser.ts:
•
1. Jean Aerts !belga).
2 uuc1a t.lont~ro. d'Irun.
3. Van Nevele <belga).

1

13

Rcne Martm <belga).
Rutz t bel¡ral • .
Mtrscn lltill.cmb;uguès).
f'ranccsc Cruva.
Ratael "ou de Mallorca.
nartClneu Flaquer, ídem.
Vtcenç B.lcbero. de Barcelona.
Autoni VIdal. idem.
J~cp Gras. 1dem.
Joan Julià, ldem.

18.
19.

~~~~~~mC::~~~ia?'~.~~~talet.

7.
8.
9.
10.
1~
1...

14. x. x.
lb. .ttamon Benages. d"Hosplt•let.
16 Joan SalaJ U;h, de Saba.do?ll17. Josep Campam!, de BarcclooA20.
21.
22.
23
2-l.
25.
26
27.·
28

France.'!c Caballé¡ BarcelonaLleonard Mora, dein:. _.-.
Eugeni Blanch, de Tes•- X. X .
Joan Blbtlonl, de MallorcaPere Sant.
Josep Albert, de aarceJona.
Josep Gonzàlez, tdemCamllio Erba (italià).
29. Ricard Ferrando _
30. Martan Cañardo.
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AQUESTA N I T, AL NOU MON

NATACIO
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AJUNTAMENT

NECROLOGICA

*

El Consell Directiu de l'Ateneu En·
clclopèdic P opular assabenta tots els
consocis i amics en general la trista
nova de la mort de la muller del seu
company conserge, Josep Tubau.
P er tant, prega a tots que vulguin
assistir _a !~ente rramen t, que tindrà.
lloc avw, dta 11. La comitiva sortirà.
a les onze del mati del seu local so· '
cial, carrer del Carme, 30.

N. A. Els com.bat.s . re~enja entre
Sabadell se'ns Cazorro I All, I Anas i Torres

Una queixa a la F.

9

~t~fUM

El Club Natació de
UN A IUWN IO INTERES·
ha adreçat a. nosaltres per t al
Després de tantes dltlcultats a la
SANT DELS PAR't t TS POfer prevaler una queiX&, de la qua l fi, podran els aficionats presencial'
LJTI CS
creu haver-ne sortit perJudicat , no un aels combats que més a passionen , El Director d.e l'Institut Munlctpal
tan solS; ell, sinó també un altre per tractar-se de dos boxadors de d'~tadlstica ~nvoca tots els secreclub r_eg¡onal. Segons les nostr es re-¡ la nostra regió 1 posseir-, tant Torres tans ~e partits poliu~s a la reWlló
terènc1es, la Federació Catalan~ de I com Arlas, un esplênd.id record.
Q~e tmd~à lloc el divendres propNatació Amateur designà el dia 8 1 En el moment actual, aquest com- vtnent, dia 13, a les 7 del vespre,
del mes que som per a celebrar a bat té una gran impor tànCla tota al local on està. Situat aquell Instiles a.i~t:s del port d'Arenys de Mar: vegada q~e amb la tornada de ;plUò» tut, Via Laietana, 16, entresol, per
Ja. se.Mlfi.n&l del campionat de Cata- Eehevarna, després d'una brillant 1 tal _de canviar Impressions respecte
Iunya de ~ater-polo tercera categ~l1 campanya per l'estranger 1 davant ~ unplantació de la tarja d'iden- de periòdics situat a la Rambla de
ria entre 1 equip local 1 el C. N. Sa-lla propera crent.reec de O Irones, el titat electoral.
Canaletes, davant el carrer de TabadeU.
guanyador d'aquest. .combat quedara
llers, sota el tipus inicial de 800 pesA l'hora fixada es presentà l'equip [ definitivament classificat per a dlsELS CONCURRENTS A setes mensuals, es fa avment que
del Sabadell per a celebrar l'eneon- putar la supremacia. dels cplomes:t a
L'ESCOLA D'ESTIU
l'acte d'obertura dels plecs tindrà lloc
tre. Una vegada prepaz:a.ts, es dispo- Espanya,_
Avui, dimecres, a les cinc de la a la C~ de la Ciutat, despatx de
saven a començar ve.1eren que b1
1:.'1 semifons de la vetllada amra a tarda, v1sttaran la Casa. de la Ciutat la Cozrusstó d'rilsenda, el dia 16 del
mancava l'arbitre- i _el cronometrador 1càrrec d~ cazarr~ 1 All, comba.t. que els concurrents a l'Escola d ~tiu de que som . a les dotze. Els plecs ae
que. la Federació te per costum en- l a vuit dies nomes, fou fallat. nul la l la Generaitt.at. Els ViSitants seran proposlclO, acompanyats de ¡·esguarcts
EXTRACTE
viar, segons el reglament. com SigUi primera vegada. Aquesta revenJa, a obsequiats amb un refresc
acreditatius d'haver estat consutults
que, malgrat haver-lo esperat força deu represes, dóna un cert avau·
effi dipòSlts prevmguts, podran esser
LO CIO
estona -més d'una hora- i ningú tatge a Cazarro, el qual, en cas de
SU BHASTA D'UN QUI OSC presentats fins eJ moment que manno es va. presentar, els capitans de sort.lr guanyador, pod.na. ostentar en
COLONIA
DE PER l ODI CS
qum dues hores per a la celebració
cada equip decictiren fer un partit el seu rècord el nom d'un home uns
H8
de l'acte de l'obertura al Registre
amiStós, donades les protestes dels avw Imbatut.
clal J:~~se pubhcat al «ButlleU Oft- d'Entrada de la Secretar1a i al NePOLVORS
water-polistes d'una i a.ltre part els
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,
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Al carrer de Fiveller. un individu
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les, Tetono, Blàzquez, Morera 1 RolGuanyador, València, 23 2-5. CoHo- negoci, ~c!Y~~n~~ ~![¡~as ct:~~~r~~:~
Avellan~s collita. del 1935: Gra pri· cerca els auLOrs de la coHocació cte cat
reparació, queda descartat el fet que seguida a disposició del Jutjat.
dan.
cat, Olé Tuney.
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VINS
qual causa es ran esbrinaments oer nia 32 anys 1 que als vint ba via inPER
COA
CC
IONS
gressat
al Penal de Segòvia, con·
Bardina, Franco, Sanchez, 'Romeu'
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CAPITOL IV

Tat

Iseta

t com ens apropdvem a la ca~

ens va cridar l'atenctó "t
de catxes. de coves, de val~es
escampades al seu voltant. E~
ésser més a prop coneguérem que
Carnívors per càstig
er en nostres i que tot havta esF rtedo no era pas, ni molt
•e contenten A
tat buidat deL
menys, un lloc de repós. Trebala cabana no hi restava un clau
llàvem rudament del mr~i al vesTot havia desaparegut; atxt aliÓ
pre. 1 cada dia, nous projectes
que era nostre com alló que Perens imposaven noves necessitats.
tan¡¡ia al capità Bruuns. El que
Una metamorfosi s'havia opeen. va doldre més t;a ésser el
ra ~ en Frederic. Devenia cada venostr~ esqutt. Petjades delatore.1
gada més indiferent, gairebé fred.
es vezen en totes Les direccions
Semblava oblidar que era la nost desaparezxten a la jungla.
tn-. felicitat ta finalitat del nosFredenc va escriure ímmedta.
~;., exílt voluntari. No s'adonava
lament una llarga carta al ca~
ni tan sols que per a ésser tepttà on li contava el que ens haLzç m'era necessari meréi:rer mosVta esdevingut t suggeria La Pre.
tre... d'amistat ...
sèncza a l'tlla d'una banaa de
Vtvta al seu costat en una somalfactors, com ets ptrates que
litud absoluta. Poc a poc havia
put-luten per les mars de X ina
oblidat fins el sentit de la paEstavem terribLement esfereïts
raula camor>.-..
azxó va ter que la ll4lra ens sor.
Copyrigth Opera Mundi
Jo admiro avui la meva resisttS alarmant de ca;!) a cap. No
tència que m'ha p._rmès suportentem cap arma d'ençà que Hu .
ta. tots ets sotrtments ttsics i
go va endur-se'n el seu tusett
morals. Peró, en aquestu època,
Quelcom era canviat a F'toreana:
no havia perdut encara la te en
Planava una amenaça en l'aire.
el meu ideat. Jo esperava, encara, ró a ixó no va ésser prou pe, tranNo podent tt.esfer-se dels gu:s- rera vegada que el varem • ~u
Amenaces terra. Va interessar-tus mutt la Amenaça sinistra i esbalaïdora.
que el meu sojorn a Floreana
sus, La béstia furiosa va empren- r e. L'endemà, aL matt, Frederic I
t, astorats d.~ Les
Dtes t ates vam esperar que
acabaria per assegurar-me la pau quHlttzar la meva consciència.
Mentrestant, l'endegament rJe nostra ll.iStória
No crec equivoc.:Lr-me Sl dic dre la tugtda. L'esquena del po- va descendtr per tal de tenir cu- ltL nostra residéncta progresl'uva proeses que fè,em amb el:; tran¡;- vingues et cManuel Cobus-.. b:t
de l'àmma. 1. dav ·n d' aiXó, cap
preu no em semblava massa ele- que no era pas el Jet que l'illa bre minyó estava macada del tot ra del ferit. Peró uques havta notablement. Els 1 oruec:s, ftJ.el~ ports, varen suggenr-nos la tdea 18 de gener aevattave11. a ta batos un recó perdut allo qu~ m'tm- t una pota de l'anzmat Lt havw de:saparegut. Damunt ta taula, a a ta seva par.J.u.a, havien t01n.....t de dur-uos la r~~ta tm~ a dte. • .; ata quan, amb gran sorpresa nosvat.
Un dta, peró, vaig sentir que pedia anar-me'n. Sabia que hau- esclatat el peu dret. PP, un vo- la cabana, ht hama .luea lletres i, a Blackbeach dipositaren, '>t:r il. beaoll., que era mult u~es a prop tra, otrem veus humanes. Una
no era capaç de donar un pas. rit pogut ter-ho molt be embar- le de Deu els ossus eren intacte~. Lc... pnmera era del capttC! d'un nosaltres. tres dotzenes de fu lles a~ Fneau. Frederzc re¡ u:sa d an- colla d'estrangers venten a tro.
Varem transportar-lo a la Ba- vaixell equatoria. Havta ancorat
tuu, pero va aoaoar per accep- bar-nos.
Excepctonatment, Frederic de- cant-me al vaiXell d'altres node les Postes t et vam cureu a La Bactta, havia trobat Hugo de teula onduLada.
bia
taT els servetS d'aquella buna
a
caçar
a
vmdrie..
que
·
ruec
pel
d'interès
mostrà una mica
Erer¿ membres de l' Amertean
Un dia, a Les acabulles de no- gent, amb gran consut t 1Uta Pl:lr f u.tcn.mg <.:tuo; havzen ancorat
meu estat t exaun . ets meus Floreana. l lenta prou dmer¡; per tar be com vam saber. L'ende- 1 aquest tt havia preJat de pren·
vembre, en descendir a La platJa. u. 77tl.
peus. Estaven in/Lats i adolorits. pagar el meu vtatge a Europa. mc Hugo semblava restablert ct~L dre'l a bord.
a la baaza ta ntt abans. At!abaL'altra LLetra era dictada per vàrem veure ur~ elegant tot a
Vc.rem creure'ts d'antu.v1 casttgats Havíem dut una gruss _ suma, una tot, peró coixejava penosament,
~uma no va ésser la nostra ven cte llegtr ta nostra carta aeiper les ortigues. Peró Hugo ens part de la .,ual era colgada a la qual cosa l'impedia d'anar a Hugo. Ens donava tes gracies per la badia. Era el cMary Ptnchob, sorprl:lsa. aus cites mes tara. en xacta at buco1. El pnmer O/ictat
va desenganyar. El meu mal el l'illa. L'altra es t . .Jbava a tes <·ai- Frtedo, i vàrem deixar-lo a la haver-li salvat la vida i per tot . nom que àuta ptntat a la· proa. trobar un gruc.os l:lSqU.q "' ta plat· que cunezxta l' ateman¡¡, l'havtd
Alguns tripulants es t robaven a 1a. Una lletra eJts a¡;sabentava ttegtda ' e!itaven molt inquiets per
provocaven una mena de puces xe.) del Consolat aleman, de Gua- badia. Va ésser aquesta la dar- el que havíem tet per ell.
de sorra, que dipositen els ous yaquil.
que era per a nusattres t tlns e' e· lu. nostra sort. Tenien por d'haver
No era tampoc el meu amor
sota la pelll emmetzinen la sang.
stttava bona sort. La «Mary Pin· vingut tard.
Frederic aco1;seguí treure dels pe. Frederic alló que em retenia
chot~ era perduda de vista. No
El propietari del tot va convtmeus peus trenta-dues d'aquestes prop d'ell. Sovint m'he plantejat
se pas st les nostres cartes de dar-nos a anar a bora. convit
horribles bestioles. El sol record aquesta qüestió amb tota la imregraciament arribaren mat als qutl acceptarem amb gratitua. Et
del dolor que va causar-me a- parcialitat de c:ruè sóc capaç i, de
nostres generosos amics.
comandant Mac Donald, propte·
questa operactó em ta e, garritar. debó, puc dir que nomes el meu
Aviat una empresa àrdua ens tan det vazxell, era t'amabilitat
Tanmatezx, ta intervenció de ideal va obligar-me a no mou- ¡
agabellà l'atenció: la neteja del personincada. Va rebre'ns molt
Frederic tou de poca utilitat, to- re'm.
terrerw No és pas possible donar gentilment l ens va dir que totta vegada que no diSposàvem de I Un dia que esperdvem l'arriuna imatge exacta de la dift- hom s'havia esverat amb la lecvdrem
Cobos-.
<Manuel
del
mitjans per a preservar-nos d'a- bada
cultat que aiXó comportava per tura de la nostra lletra. Alesho~
quests paràsits. Va ex~ttar-me,¡ descendir a la badia, amb l'es- ¡
re ens adonàrem que potser ens
a nosaltres.
per manca de cosa mtllor, que 1 perança que el capità: no }tahavíem excedit en donar-li to
Jetla
a
érem
mentre
dia,
Un
em preservés contra el mal pel gués oblfdat els objectes que li
dramàtic.
essoroll
un
percebre
vatg
na,
sol mttià: que teníem a l'abast: ' havtem encomanat.
El <Mizbah-. va aparellar la
paventable i un anguniós en! r.e
El vaixell no ht era t Hugo
la voluntat. Aquesta vegada, pe- j
socors. Vaig abraonar-m' hi. Fre- mateixa mt. Mai més no veiérem
ró, jo escol~a?a els seus consells · va anar-se'n de cacera, tot esderic era estenallat a terra, amb , el comandant Mac Donald. Noarn? escepttezsme. No era menys perant que arribés Bruuns. va
el braç dret premsat per una I més aquells que creuen en un atventat, cal confessar-ho, que en anar-se'n molt content amb toenorme soca. Amb la cara tras- ¡· zar orb i l'accidentalitat de les
~nias prou amb concentrar L~s 1 ta la seva escorta de gossos. Và:posada de dolor va demanar~ coses poden pensar qu l a nos•
~ensades en e~ penll r em seguir-lo fins molt lluny amb '
eve
m.e que anés a cercar eines per 1 tra coneiXença amb eU va ésser
que corna, per escapar tndemne la mirada
•
,
1
d'ell.
aixecar la sòca. Peró els meus tortuita. A ell devem ••ue , untErem vegetarians tots dos gai- , Tot d una el vdrem veure llanmoviments eren lents í desma- vers ens conegui, amb totes les
rebé de tota la vida. Sin~ular- çar-se als taillis. Un segon més,
conseqilències que atxó campar·
nyotats.
ment, Frederic va obligar-me a t ,dos trets. espetegar~n: Un crit
Frederic suportat'a en silenci t-z. Ell va revelar al mó1. eL nom
devenir carnívora. Certament, d agonia vtbrà per l arre i và- I
la terrible tortura. A la fi va po- ~ de Fnedo.
aixó era una necessitat, imposa- rem oir com el jove indi cridava:
Ara el nostre drama comença
der treure el braç de sota La so-cEL toro me mata... El toro
da per les circumstdnctes, peró
ca. Per miracle no s'havia tren- un tombant nou, gràcies, potser,
aquesta infidelitat als principis me mata ... ~
cat. Peró estava horribLement ca- I a La seva inconscient participació.
1 Ht vàrem córrer precipitadava ésser-nos molt dolorosa.
palat i sanguinós. No va poderFrederic va trobar una nova ment, guiats pels crtts de basarlo ter servir durant dues setmateoria per a justificar-se als seus da Al bell m ig d'una péttta plaEl pròxim •J , ..
nes.
propiS ulls. El consum de la carn ceta de lava, eL brau rebutjava
I Erem a mig gener. Feia prop
CAPITOL V
era una mena de punició que ctos gossos que l'escometien amb
d'un any que vivtem a FLoreana.
ens infltgtem. No teta més que una /teresa indomable. Hug!) e~ Una oe les coastr¡,¡:;c,ons lmpr<>-.l:>l Ges en una platja de l'lila Florco.na, a les Galà.p:¡.gos, per la pare ala
Un matt anàrem a la badta per
ELS INTRUSOS
sotrtr una conseqüéncia del crim cargoLava de dolor enmig d'una Stroeohar • Rltter, 1 que després, me sos més tard, fou utilitzada por a 1tres europeus que acudiren a gustar
les suposades de lleies del pregonat Ed en ...
tat de cttposttar una lletra al veu
que cometia en occir animals. Pe- l bassa de sang.
bocot que fèiem servir àf- bústia.
<Foto Keystone.>
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Alfred Vilaplana Jordà
SERRALLERIA ARTISTICA I D'OBRES

SARDENYA,

319

Telèfon 52320

B AR CE L O NA

Queviures «EL PI LAR» de LLUIS JOBAL
VINS I LICORS de totes marques

Olis purs de collita pròpia :: Especialitat en cafès torrats
SERVEI A DOMICILI - PREUS ECONOt.UCS
s aragossa, 44 1 Guillem Tell, 27
SA NT GERVAS I
Telèfon, 73592

SASTR ERIA

~ ARR ERA S

I

INDUSTRIAL JUGUETERA

jOIERIA· RELLOTGERIA · PLATERIA ·«LA B E L GICA»
Domènec Guasch

Rams 1 obsequis per a balls. Bomboneres fantasia :: Joguines
per a Re1s 1 articles per a tota mena de propaganda. Preus
Venda 1 Expcslclo:
sense com~·'tlmola.
Telèfon, 36358
BARCELONA
Rosal, 48

Gran assortiment en JOies 1 rellotges de totes marques I clas·
ses. L'umca casa que ven a bon preu, deaut a les seves econom1es
TELEFON, 23!113
B A h C E LO N A
HOSPITAL, 106

CALÇATS GüELL
Sant Pau, 16 ··Telèfon 21109 ··Aribau, 50·· Telèf. 11657
BARCELONA

Sagunt, 51, baixos· Telèfon 36149 · BARCELONA (Sants)

FE LIP PRATS
T ELEFON 73303

•

I

Argenteria

E NRIC DOMENECH
Fiveller, 41

Venda:
Ta llers: Fiveller, 39, tercer, primera

Telèfon, 16911
BAR CE LONA

L'antic forn d 'EnsaTmades, Crols·
sants 1 Ma¡dalenu COLON• , dt:l
carrer Escudellers BlanCb, núm. t,
per ampliació de forns 1 avenços
moderns, s'ha traslladat al núm. 3
bis del mateiX carrer.

Ja

L ACTEA

.

?
Demaneu-la al vostre proveïdor

XAVIER
Ronds Sant Pau, 16

rauer

~~

1

Serres americanes ATKINS
Br(}.¡,¡e,s nacionals 1 amencanes
Bronze en oarres 1 aolle::.

Ollctnes:

B ERN A

BARUELONA tSAN'ISJ

GRA N S MAG A TZEM S

LA VIRREINA
Confeccions 1 novetats par a senyora
Rebudes les u1t1mes •10vetats 1 modals ae tardor

PREUS LIMITATS

Venda al major 1 a la menuda • Dlposlt
oa toves per a lorns 1 tubs de gerres

R A M B L A O E L E S

F L O R S, 3 1

Maquinària d'ocasió · Politxes
TRANSMISSIONS
Materials d 'enderroc, tubs I metalls velis

MAGD ALEN ES • COLON»
Telèfon 20500

TELEFON 14931

per a la Industria metaHurg1ca.
Mascles 1 llleres americans

Lltme,. 1 t;scotules

Oema neu a tots els bars, g ranges
1 simila rs, les exqu111des

CORTS , 627, pral.

TE LEI"O N, 12825

PINTOR I DECORADOH

TELEl''ON 33298

Tel•ron 60030

Magatzem d'eines

PELLI CER

BARCELONA

Pressupostos gratis per al pintat 1 decoració d'edificis, façanes
1 pisos - Promptitud en els encarrecs - Esmalts de pr1meta
qualitat - Preus modics, sense competència

JOS EP SUÑER

INCORPORAT A L'INSTITUT BALM ES I ESCOLA D'ALTS ESTUDIS MERCArHILS

35

A. FERNANDEZ BILBAO
aaalen, 2

JOSEP RE NAU

SAGUNT, 75

~.I.HtJAkA,

Telèfon, 22541

MODERN STU DI

MATERIALS I CONSTRUCCIONS

POLITECNIC MINER VA

IJemaneu-lo a.¡ vostre adroguer.
81 110 el te, el trotla.re~ a. !es
~ts: V1cenç .ferrer, Torrecteflor, Fortuny, ~amacana, suno,
«El St¡io», .t.l>c.a.olunem.s Dalmau
OllVeres, vlàa! 1 .t<.tbes 1 d'al·
tres maJonstes.

FOTOGR A FI A

TELEFON, 53245
BARCELONA
INTERVENCIO DE MAQUINARIA TEXTIL

heu provat la llet condensada

Deliciós licor per a famfiies

.Fabnca:

JAUME YLL GRAÚPERA

ARAGO, 590

LLEX IU

MA RIA PUJO L SE RRA

CORRETGES • TIRATACS

RECORDEU EL VOSTRE MATALASSER

DE

EL CI SNE

EN TR!lBAREU PER A TOTA LA FAMILIA

-~--~------~----F L ORENC I Y L L

Senyora:
Joi eria

F A BR I C A

CORRETGES I T I RATACS
BARCELONA
BARCELONA (G.) Pere IV, 89
Telèfon 51222

Plaça del Sol, 9 i 10

SALM ERON, 104

I

PE R E ALBE RIC H
CLOT, 303 (lacant el carrer Upronceda). Telèfon 537U
BARCELONA (S. A.)

Eines B E L L IJ 1 A, claus sist~
ma. Cresc.ent, cargols de banc. met all ontuncc10, etcctt!ra, etcetera.
CONSULTEU PitEUS
Telàlon, 50030

JOSEP SALVADOR PORTA
OL IS I SA BONS
SERVEI ACURAT A DOMICIW
Te!efon, 214a:1
Colommes, 6
Pla.ça. Sant. A¡ustJ Vell, 11. T. 14948
BARCELONA

SECCIONS· INGRES A LA SEGONA "'"'S
,..,, ENYMÇA • BATXlLLER.AT - COMERÇ . !NORES A LA UNIVERSITAT - DRET - yn.,o.
.
SOFIA l
LLETRES · CIENCIES · MEDWINA · FARMACIA • ARQuiTECTURA - ENGIN'tERS · PERITATGES • APARELLADoRS • !oiA·
GISTE.Rl !DIO.ME::)
IJtrectcr d 'estucUs
supenor~: Dr. E Chmehlila. - Prolessorat peri.anyem al CoHe¡1 Oficial de Doctors 1 Llicenciats en Fil060fl& 1 Lletres 1 en
,
CteocttS. UDica entitat Olleta! àe1 DIStricte umverslt.an amb solvenc1a moral eu 1 ensenyamem pnvat.
La nostra Oltcllla tecr.1ca 1 Laboraton

Pl>tCu-~ruc

estan a la cuspcs:ci6 del Qut \'Ul¡u1 esser Uúormat coucret.a.ment. sobre la seva onentac!ó 1
aptttuds.

ASSEGURANÇA ESCOLAR SE.~SE CAP DESPESA PER PART DE L'A LUMNE

la

~
·a

.~

L<l
q

1

d

Gt

•

DIMECRES, 11

11

DE SETE:I'IBRE DEL 1935

aet número publicat avul. -

BARTOLI

NIC O LAU

MAGATZEM D'ES PARTERIA, PA L MA I RA FI A EN
RAMA z: FILAMENT D' ES PA RT I CANEM ;: SE NA•
LLES, CISTELLE R IA, CAPEL L S, PE RSIANES, CO R•
TINES FANTASIA, CAT\IFES, ESTORES, MANTES,
CARPETES I RASPALLS :: VEN D ES A L 'ENG RD .l
I A LA MENU DA
Manso, 43 .. Telèfon 32727
BARCELONA

uuació de les

Ac~ual1tats.

COnUP

14'55 : Bona d e Treball d 'E.A.J . 1.
15'- : Sessió radiobenélica. - Ols-

cos escollits.
15'15 : <La Pa raula>. Emissió d 'un
quart de quatre de la tarda.

I

rbarra y t.a. S. en ~.

Camiseria - Corbateria

I

Ferrer Batlles

Oirec-1
Ministeris.

Lament d es de Madrid.
R.esum de la «Gacetu. Continuació

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

36, SOQUERIA, 38

de la.. S essió radiobenéftca..
TA RDA
Ofereix tmportants reba.ur::es en tou
16'- : Programa de discos.
els a rticles d e Ca.mJSeria. Corbateria,
18'- : «La Paraula». EmisslO d e tes
Gèn eres de Punt. etc.. etc., durant
tot el mes de setembre
518 de la r.a.rda.. J.n!ormac16 general J
P1·ograma deJ r&.dloolent. DlSCOS a
petició de senyors subscriptors de
RADIO BARCELONA.
18'30: Suplement de n.a Para.Ula.t " • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •...
dedicat a la secció infantil de RADIO "'
BARCELONA. Rondalles. contes. con
sells utils, etc. - Continuació del
programa del ràdioolent.

t;;l!:.KV.ta H.At'W bE'1' ~ A.L. t!!.N l 'ttl!. tsAKCEW.NA 1 ts.u...tSAO
::;orttaes cada OI MECRES a ta Olt ca.p a \laJ.8oela., Alacant. M• laaa.
~;:;evw a. Vl¡ o. VUlagarCla. Corunya. Musel. Santander I BUbao
Aitetna.o.t-ae les escaJes ae;
l 'al"ra.a\ln&, t;euta t Huelva ca.d.a dues eeuna.nes
Sant Cartes 1 Ferro! cada dues setmanes
SERV'El COKR.E.N'l E.N'l 'H.B HA.tWELONA 1 BI.LHAO
cada dues setmanes
c:IOrtlde& elS OIYEN O RE~ a ta Olt, cap a .l'a.rraa-oa.a.. tiant C&rle&.
Villarvo. Valencla. Cullera, Alaca.D.t. Uart.aaena, AgUlla&. Aimerla., Meuua. Mot.ril MA1aga.. Ceut.a. C&CU2>. tieV1Ua, Huelva, Vigo, Ma.rw. IJ¡,.
uaaa.rcl&. FerrO!, CorWlY&, Avtles., Musel. Santander, BJJDao 1 Pa.saJes
Ea le& uwes rapta 1 corrent sa.ctmet. canea;li per a fàn¡er, Lanau 1
Ca.sabta.nca amb trallliborda.meat. a Ma.J.aga 1 ta.mbe per a l'Wa Crtaune 1 A.sa.monte a.mb transbordament. a Huelva..
tiEt<. VEl EN J. it.l!i J:SA!WELO.NA , tih"lk 1. MAtttiELL.A
t)ortldea qwozenaJS ets J1Jous cap a ldèt.e t Marsella
t:)ervel q u1n:¿ena..1 cap a UENOVA
u. .:a.rre¡ a ea rel) al. I'Ln&La.a.o de ta ComDaD.Yia MoU del tteba.ls
relé1on 1<i586

J'

GARATGE

CAP

I

I

CUA

AUTOS A PUPILATGE
GASOLINA
Girona, 171 (entrada ). Rosse lló, 303
TELEFO N, 72927

Aprofiteu l'ocasió

19'45: COtitzacions de monedes.
NIT

G ranja Bo ea
PR O DUCTES LACTIS

20'- «La Paraula». Noticiari es.
partiu. - Noticia.n d'Aeronàutica a

càrrec d'Alfred Domènec 1 Navarro
pilot aviador. - Programa de disc~

BARCELONA

Telèfon 74373

APARELLS FOTOGRAFICS
Prlsmatlcs, D iscos, Fon ografs, Cinem es, PeH ioules 1 Pathé Baby
\fER I T A BLES OCASIONS EN J OI ES

Compra, Canvi i Venda EL REGALO
Telèfon 15425

C. Sant Pau, 35

ti.EWV ta .tt.AfiW C...:Al' Al.

20'45: Noticiar i des de la Redacc1ó
de «La. Publicitat»
20'55: Cot1tza.c1ons de mercaderies

valors i cotons.

Scipió, S

---<>--

selectes.

APAREL LS
FO TOG RAF ICS

'

21'-: Senyals sorarJs de IB CatedraL - Servei Meteor ològic de ta

Generallta.t de Catalunya.
21 '05: Orquestra de RADIO BAR- .

per J osep
COntinuac1ò del concert.
22'05: d.a. Paraula». EmJSslò de tes
dt!u 1 cmc mmuts del vespre. Direc-tament des de Madrid. Resum de tes
in1ormac10ns radtades durant el dia.
22'15: Concert per la Secció d'b omes de l'Orfeó «L'Eco de Catalunya»

PEL·LICULES
PATHE · BABY
FDNDGRAFS DE TOTES MENES

Carner. -

*

UNIO RAD I O, S. A.

Emissió Ràdio Barcelona
PROGRAMA PER A AVUI ,
DIMECRES

sicals.

'1 '15: Primera. edició de «La ParauDiari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8'-: Senyals horaris de la Catedral - Lliçó de gimnàs radiat a
. : à.rrec de la. Federació de Gimnàsti-

Cotitzacion:;. A les 21: Noticiari

14'15: Actuació de l'excentric Fran Servei Meteorològic. A les 21'15: Ra.eis.
diació de la selecció de «La Vlejecl·
14'30: «El !et del diu per J oan t?.:.. A les 22'15: Noticies de premsa
Alavedra. - Butllett Oficial de la des de Madrid. A les 22'30: J azz. A
Generalitat de Catalunya.. Sumari I& 23: Fi de l'Emissió.

lat.

6'20 : Segona edició de <La Parau¡a.». Diari radiat de RADIO BARCElONA. Edició dedicada a les comarques catalanes.

ll'-: Senyals horaris de la Cate-dral - Servei Meteorològic de la.
Gen~ltat de Catalunya..

Amb un so l dia, un d iumenge

podeu visitar Va llde mora, Miram ar, De ià , Soller, Inca , Man aoor Co·
vos de l Drao, La Pob la, Sa nt Llorenç i Alcúdia, VIatge d'anada 1 tornada. amb àl)ats, a.utos i entrada. coves

MIGDIA

I
J'

Carrer NOU de la Rambla, 11 -

Ramotesl

MATRIU

Tel. 14231

CATALUNYA EXPRES - ¡.¿ol. Catolunvi1, 35
REBEM DIARIAMENT LES FAMOSES ENSAIMADES DEL laRN

LA PLACA. • SERVEI A DOMICILI

CLINICA OFERTES
ENIJENEDURS
i DE MANDES
MATRI MONI , amb un
!W. Bones referències,
tmdrla. cura por~la., torre o masia. EscriUie a
La Humanita t , num. a49.

CASA SU BIROS

----Hospital, 42-T. 13651

DIBUIX i PINTURA Jove &anse pretensions desitJa. ~;reball. Salmerou,
55. diaris.

HABITACIO per a senyor. Avinyó, 34, 2.on l,a
DISPESERS, 24 duros
mes, baleó c., tracte ra·
mUlar, casa im . Cecs Bc>
queri&., 2, pral.
ES DESITGEN hostes,
25 duros mes, tot comprés. Raó: Diputació, 317,
ba.r, prop Bruc.

I

TOT D'OCAS I O
CORTS CATALANES, 414

I

1U.000 p essetes, falten
per a uegoc1 eanonal ca..
todA. hscl'lure a La Hu ·
man1tat, ~um. lOf..

CA TALA. Correccto · ·oi proves d 'lDlpremt.tL. Estil 1 ortogra.1 ua., .l:"reus mOdlca. J!.:&crture a. La Huma n itat.
Num. 105.
J

n¡l.Oa.tó

COMPRARIA eacrl.Ptori
~ aues Du~quea d 'oca.a10
a pagar a. t.ermt.na. .t.sc.
a La Hu mani tat. Num.
102.

S' OFEREIX mosso per

a ma¡atl.e.m o Cleapatx...
Esc. 11.
u Humamtu.
[IIUnl

Qui VuJ(u i aprendre a conduir

~ue !lO. deixi de visitar aquesta
~deDUa per esser la. mes tà·
Ptda i la més barat a de totes

JO:,,

\IO VE de 16 aD.J&, desitJa coHocaclo, bones relerenci.es. Adreçar-se a La
H umamtat, niun. 10b.

UNIC PREU
TOT COMPRES
1

DISPESES
FAMILIA CATALANA
t d."esquerra. aes1t.ja un a
dormir o tot. est.ar. An..
gels, 6. ler. :la.

HABITACIONS, balco,
ban.> telé.l.. t.OL estar o
solament dora:ur. &un·
bla del Pra.t. 10 ~Orà
CUL). ttao, porteria.
FACILIT O 8-l'atili, penSions 1 Dablt&CIOD&. Ram·
bla Flors 10. cntl

PROSTATA

l

B ARCELO .NA

relèfon 30422

rE.lUUTORJS UE LA UU~EA E!:iPANYULA

--~CAMIONS,

a. 22 duros,

PISOS , bottgUea, de 14
3 1 4 dormitoris. Pere IV, 77, prop

CONCEPCIO ~OFRE DE
CARBO . Llendera drur·
glana. Rda.. St. Antoni.
24. Tel 2'.iM1

CALDE RES vapor usades, E. Culla. Sant A ntoni, 22 (Sants).

¡ra.na oca.Slons, preus nous ra.madt., Wó

MATRI MONI sol, aesltja 1 o 2 pera, tot est. o
dorm. prop Rambles. R:
AvtnyO, 26, Forn, de 7 a
ts tarda.

CASA nova,
r06, pisos 3
cambra. bany.
~Lesseps). Tr.

HICINIA RUIZ. Weva.dora clrur¡laoa.. Conault& aratulta. Tallers. 76.
bLa. Tel. 2184ó.

URBANITZACIO

deao ae lUU ptes. tes m.J-

VALENCIA, 168. pral .
entre Muntaner 1 Arlba.u.
Habitacions ataua corrent; confort.

PISOS , 25 a. SO dW"OS,
en casa nova, asc., bany i
catefaccto. Camp, 42 1
Sta.. .Perpétua.. :Prop Pl.

16 1 18 du.
dormitoris,
Verdi, 184
24.

METGES
DA. -tDAN MIRANDA.
Ma.l.IL.Lttea aeta nen&. - P.
de Gracia, 4. • rel. 1213a
oarcelona.

Le&se¡>a.

MAQUINES

a ·escrlurd

Uors OC8.610UB, semp1·e 11
la casa. c&lies•. t'taceta
del P1. 10. bOtiga

prop tramvla Kaba.ssa.a.a.
ple DOSC, comptat 1 t.er·
m1Dl8. Resten poca solars a 10 eta. p. P. Ori\..
cia., 121, Ut. 2a..

MO.SLES \JC&IS10, lllVOlt::,
j.ll't:US IUVer&euliJia.ol.oS 1.'1• 1

coml)l'&.r
sense
vtslta.r
&banS li.QU&:il..u casa MUD·
taner. 18

A TERMINIS vesttta
cowecctona.ts 1 en peça..
Enric Granados. 17, pral .

\IAUME QUERA, constructor Q'obres. ProJectes
pressupot;t.OS. Menenaez
1 Petayo, 37. rel. 7457ti
BarceJo.ca.

1

L'ESCOCESA. l''&.lxee
ortopedtQ u es Boa

cotuu:~s

pltaJ.,

1aa

MILLORS

LES

VENDES

ADVOCATS

BALLS 0 E SALO

----

.a ., , •

U

-::::=::--:--:-:-.,....---

I

----

L~~Yt.~ ~~=~A

....

IYIAGA IZc MS
VéNDES
DELMIR IBANEZ
SAL O
SUoHAST ES
ESCU DILLERS, 10 BIS· Tel. 15642

CAFE · BAR d e .Pere
uno. t'!açd da.rna 6- reu!:lon ¡~
·

OIVI:RSOS

LLOGUERS

D

Sor-

JOSEP MORiY . (.:o.D·
stguatu.n ae vaueHa.-Pla..
ta. 4 · ret L:iHaH BarcelOna

COL· LECCIONISTES •
2a.De 4 a 8.
Comp1et.eu VObtra. CO.&:Sec..
cio úe segells o post.ll.ts.
Or. ROSSELL l'uae!¡
RAOtU n..-.. t·eu.s ae to- gratultamenL, Pul¡tena.t.
<1e Gràcia.., 106, pral. 4!a
ta onda. t-a.JOmc... :¿o.
SOLARS a 6 a urue m.es
.t'I. Nova, 6 t 7. Ha¡·ceMALALTIES óela nena
DIAGONAL, 235 1 :.!a7,
Carrer
Dant,
enfront
aJ
tona
xamfrà. Oiputa.c16, ptsos Modern &;ractament. Doc- nUmero 14
t
futur
merto¡
J
.
~ala.
De
a
a
ts.
--::e-COMPRO
BICIC'-ET
ES
nous. m. vent. ó hab.,
cat Horta.. Canuda, ~5. .:1~ I..Ot.e& Ul6Ueti U'OCaSIO.
CADIRES I TAULES
bany, cal.. asc.. tel,. 80 Corta, :.!82. • Te1. aS:.I&i pral.
lra..
D'U
a u na l 6 Pago a oou preu. Le¡alloguer. l..a.ñella.s. Ut!ap.
1 95 pt.es.
u~at., lb
\U.,.
St. hu.sebl, 3 ¡S. G.J. Tel.
MALALTS.
.PUlmons, a 6.
7469~.
Cor,
Medicina.
general,
IMPORTANT agénela SllUi&, Rai¡s X.. Sol &r·
BICICLETES . 10 ptea. AGENCIA TRANSPORTS
d'Auto - Capitonés, de tl!1claJ.. Dr. Llu it Cu•s ta, mes
5a.lmea, 60 ea tl. la. J08e1) .t1,uen1.s, t:x-teuu.
GUMISl:iiONUi I El:i uvBarcelona, ta trasllats de
' Jan. 1-act.unt.Clona 1 re- vel:l.elS, wurameut.& PISOS.
20, pral. Conau.lHABITACIONS dea de mobllliU'i& d'Espanya. a Ur¡ell.
coutaa
a_,
mer~enes pt:r
t'rovença,
~:1
tade3a6.
0'75. Cadena., 33, entresol
França.. Igual que de Va..
VIDRES I CRISTALLS terrocarru, re~tsrs 1 ~
têncla, Saragossa, Mae1rtd,
compra
venda..
Ur¡¡:ell,
miOlll:i
UllOnnes
terrovtDr. FRANCESC ORTES
HIPOTEQUES rap1aes
HOMES a. dormll', 6 pts. BUbao 1 SevUla a Barce1
rUI, mar.n.una 1 aer110. ln·
de 121 Tel, 30.475.
cabe8 renaa. presset.ma.na.. Llado, 6, 1er
lona. o vlcevena. Boten- PAKERA. Numerari
torm¡¡,Clo 11100re vtat.a;~ íkJDre
terna
de
!
'.Excm.
AJuntB(prop Pl. RepU.bl1ca).
~cs
soore terrenys 1 Un·
ca, 97 1 99 .
ment de Barcelona. E&peA TERMINIS : matalaa- col::l.eCLtua per terrocauu ques rustJQues tiot.anat.
ctaUsta en malalt.tea in- 808, llençols 1 vànoves. 1 au~. Pau lile.IUW». 7. eot.resol
\IAUME I , llo¡o D.abtLOCALS
ternes. Consulta. de 4 a. Enric Granados. 17. ~:al. ~ . l'ea. ll~:.IW
tacto dos balcons, &56010. pl.s. M.a.58ini,1Dduatr1a.ts
86.
Santa.
S.
Ara¡(), 22~ pral. Te.l.. 2a.a.. De 4 a 8.
Uada., bon preu. TromvoHêSTAURANl h11 fiA .
10158.
BAR FELtClANO . ~r·
~
tes Jaume l. 2. 1er. 2na.
rel acurat tlaUlleJ'OD, ~ . MAR uwc a tsarce10ua
PISOS nous. 14 duros,
v ...;t.a.. auuu.ament a. meupe1
1.& seva t.erupertt.t.Utta
COMPRO
MO
BLES
,
plt
b.a.bitacions
lavabO c.
CONSULTORI MEDIC au& sencera, ¡éneres tat.a
Ja.r, aó pLea. setmana. t,;.
agr&h:Lole QUtl s'bt gu.u·
Ro¡ent, 17 11~ ~Clot).
QUitlUHGIC, cediria. amb
Nou tt.ambla., 12, ler. :I .a
de1110 . tl3lon.s e.sp¡:c.tal8 p~r
mena.
Ma.a:atum
de
Veocllent.eta, punt céntrlc
E&cudillera. 10. · l'el coztoc¡¡clous son per alS a Doctes 1 ut:UJQ uet.s
HABITACIO , lloc cê.DCASA NOVA. Corts, lmmlllorable a. Sa.nt Mar- des.
1064.2.
COBERTS a 2 '60, en- trlc, cedeixo a. bon preu 767,
mutors ammnes ael LI·
amb
a.scen.,
bany,
ti. Escriure a. La Humatre~nuoenta 1 a pJ.a.ts tlo
per a. gua.rda.r-01 ObJect.ea. aigua d.irect.a, molt. llum n itat . J. J.
c:eu Ualm au.
Va.J.encu:t,
SALU })el " ::lt=UYurt!S
elegir a la. carta., pa, vl Escriure La Human it a t . 1 sol, pisos
:,:<tól.
J:Sa.rce!oua. rel. 7t:lati:.:l, a Au ona k"UJol
Perma..
4
balcon.&
:l4
PER A TOTA MENA Ott
l r,>OBtrea,
tot. supertor. lllwn. S1ó.
-------C.:..~ -aeuUJ perleCI..t!l 1:.1 t.>t.t:a
duros
1
botl¡a
amb
pia,
treba.us
de
paleta.
p
roJecaonaa St. Pere, 11, pral.
OLiti
1
tiAtlUNS
•
.J~,~~jep
:$almerou,
U4,
prat.
ler
peu tramvia 1 autobUs.
tes d'abrts 1 pressupos..
Port.a. r3er• w 1 l'et 7116:i, Harcewua
tol, a.nreça.r-ee a Fra..o- t>atvaaor
PISOS 48'60 Ptll, .a
ESPLENDIDS copert..8, babttactons,
SALDO
colla.n,
¡rans,
cesc Benavent, o. Aa¡ea acurat a O.OWICIU. Oul~
lav.
PER A LLO CAR a Ho6ent.retenimena 1 a p latli, dut.xa . Navas menj.
biJuteria. anU- Lope-¿, Oe Aya.la., 66. <la.. mmes, tl. reteJ.on i4lH6
Tolosa, ta.rrancs, prop Pl. Eapa... pearea,
JOSEP CANUDES. ~
a. a ptea. 1 :l'76 per abo- 172 t 174, propdecarretera
gult.at8. Avinyó, 17, re- relétan a6637.
t.re r'rtlus woaer¡u.a. sewuya, bonic local. Rao: llotgeria.
nament de 15 e.pa.ta, aerpre
el& aarrers mooeu¡
Ribes.
FARMAC
IA
JOAN
CON
·
.Bêja.r,
t3,
VeJ acurat. PeD&o LaJ.e"""
DOM . M.e<1Jca.meot.a QUl- :,.¡wt Pau 10
na.. Pl. Berenguer. ~
\IOCUINES, venem. aa..L- WlCII.Wt=Dt. _pure.- .ti.Otl.t:DL.
PISOS 1.1 r i 2.on, 17
BUROS, fitxen. mobles do. Dlputacto, 221.
PIANOS de Uo¡uer, per
own. f>8 • rel 611~:.!4 üaz.
IMPRES OS
IJe
tut.a
durOii, prop Estac10 del
a ofJcina, baratJ..Soo
cetona
DOS AMICS a tot. e. Nord. 4 habit. Au.staa. nous 1 usa.ts. Preua eco- lllDU. Laietana. 16.
meul:l. Ueu L.a. Uraua~.~a .
nòmtcs.
cAn&:elu.s
Rall»,
tar desltJO, ¡Jreu econ~ Marc, 130.
l. Le1 7ll.IKa Ha.rce.Jonw.
VESTITS
a.
termtn.Js
Rbla. Car.a.lunya, 7.
m1c. Esc.nure a La Hu·
fARMACIA I CENTRE
sense e.otrada Dl liador.
m a n itat. Num. au1.
0 C;)t't;.VIrH;S L h1A:tCRAN ocasió, mobles, Ba.lmes.., 60, entrl. lra..
BERLIN , 18 (S. C ,), piFRArHi f SC r AH ASC U
no compreu sense valPUNI:i. UDerl.&. llWI a I&
VU13 llU¡Jt:110ft.. tienet a
sos mooerns, eaptencu..
ta-nos. Borrell, 66.
uua au 1& on.. <.;ot-O Dl- dUWlCW. · (...ti.J.Oe&. 8 · l&
MEN\IARS
VEGETA· a.a v1Jta, a.scen&Or, bany.
TRASPASSO ràpidament arow a. J 7Q. ¡.¡tea. qU'Hu.
.t. rAULER PALOMA·
le.!OD 11656
calel., pratge, de 100 a.
RIAH~ 1 de ré¡im. vei['L.
tota mena de oegoc1 o Pau lile&J&e. 7-let lHaVI
pt.es. :.l'bO. Pelat, 12, pnU. 140 p~.. doc preterit RlS. Advocat.. &ot Pau,
BASCULES
d
'ocasló
per
establiment..
sense
CObrar
74
reL
:za«W
K~I"AtUU.OI UHb
pels estnUl&en.
B<¡¡oo&.
~~~~r:mcnl(,~~nat. ~~io. HOIJPitaJ, 6 ea· 1
.
tt.Jgua. 1 eJect.rtC11o&~-"" e~
TOMAS JOR DI BLANC, _ _ _ _ _ _....;...;.
• _ _.:_;",;.
'~
~.:...------Dl;l.,;UiifO t...d.rrer L·ILU
CASETES a Horta, per
7,,
HABITACIO per a ClOS
nd\ooc&t., Procuraaar deia 1
cur~ ue ~" 0)0 pc;ea_ vr.
-·••oca
amlcs, caaa. mare 1 WhL, llogar, 7 auroa mes amb l'T1bunalS. PaQ. ae \.ira..
aigua
I
llum,
3
dorma.~
1;1 1 )
Quetsua, pt'Ol~r 1 Pl'O... 1
prop eontana.. EscrJure a
c•a.. 17, .sr. l.a re.te.ton
JIIi~
-.., 'LI
¡.-. '-.
teuonL. Petrit.xol, 12 balINSTAL.LAC I ONS 1 reLa Humanitat. ~um. aat.. ri&, menJ., cUina, pau. 161M Harcetona
.Ra.o: Oravina, 9, ~ .on.
12i~~m d iscos ¡ramola, moderns.
xos, tnt.
~=;:c~;~~~t. ~~p v~:·
de 7 a 9 vespre.
.tOSEP Ma. ESPANYA·
HOSTES, :.!4 duros meS,
3.000 ~r:~::~e:b·IÏs ïiniiiu'lòràbJeiS
D'l S ptes.
cl.t, o -:!belem~~g.a ~:S~~ C&laoria. 1&. Tel. :i64Jl
MUDANCES . Coneluc- A(l\iOCoU• N.ossell6, ~
balco c. tracte familiar,
a. Qualsevol preu.
reJae1onar1e amb senyocasa 1m.m.1llorable. Cecs tore&-aut.os, de5 Cie 8 pes.
LLIBR ES compro, ae
30U
l
oa
ons
i
fo
rn
s
d•
c-a
s,
de
reta. d 'idees mod.eroes en
E. LL I NAS ROIG. Ad.
seLe& tl.. Cadena. 2'..! Tel
Soqueria, 2, pral.
m:uca garantld~.
pla. d 'am18tat. Escnuie a tot.& mena 1 DlbUOteQUeS.
vacat.. HaJmea. :¡4_ ret
17174.
Lllbrenll
Muua1».1. 1etet.
2U.OOO Pil otes de &oma a. ... ... ...
0'25 DUs.
La Hu ma n 1tat , nwn. 107 ,
'400~7 tsarcetona
1twU8. tialmeron, 2'24.
1 altrn ...rUcles, tots ells procePENSIO
COMPLETA,
LLOGUER Ot MOBLES
dents d·embar¡aments duanes,
:.!b aur'OS, balco c. 1 o 2 aou.:t
~~;tilJJ
~wmea ..
SASTRE. AOOba. 1 gU'll
!a.llldeft etc. etc.
a.mtCJi, bany. Rb1L t»t.a
Ve&Lif..8. ~OU de la Ri..Uil.
HIPOTEQUES , raplQe&,
CameJa 1:2eYIIIana ~ L.
t.Ulmca. 15, aer.
en UQUIOilCIO ~ Oe Or...
bliL. 10. prop Rambles.
&O..lre cues reoda bones
Ot:
I
CODd.lClOnS. Nota.r1a.t.. 1.
eta 101
•
entrt lel. XJ661.
•aoora
cooswt.ea &ra·
DESIT\10 JUVes t.Ot. estar, preu ecoaòmlc.. coI
lo
AUTO · CONOUCTORES tun.es. flonoaDta.nca. w
pons. 7. ent.rl
cNur1u. des de 15 Pt.H e.nu ua. Tet ab i47
Ut
ensenyament I Mtc:a noa ra t•a. t aQUI&ra·
Servei. muntatge 1 de&.
rà Pld t eoonòmJc. E& ta- ria , ortos raf 1a , c:a lcu l, 5
HABITACIONS eles de muntat¡e. Gesuo pe.rm1s
TE RESA ZU R IT A. Lle.
11en patrons.. Maru Ju- ptes.. mea. 1 bora dta..
1
2U pte&. mea.
ndora Paria.. 19 T el
Pa.Mat¡e gr&tl5. CaJ.bna. ~. I &·
1 Hi. 4. 2.on, 2.• (PfOIJ CW'5 ~ asstgnat. Lebruo
t..:rf'Oit. 8. ter
.~~~e 1e1 JJ~ï3
iS-191
I
I L.uewn.t 1,
T,¡uJen. 21
PISOS 14 1 ló dra. Campo, 43. costat Pl. Lesseps

.. •1111

-

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

BON MEN.JAR , bona
babltaciO, bon preu. Pe-trttzol, 9, 2on.

Parc.

tFERNANUO POO¡

tideS e1 dl& 17 ae cada mes. amb 1$C&tes a Va.umcla, caalz Las Pa.Jma.s ti t.a.
Cr uz de renerUe 1 Freetown, tiant.a tsaDet ae to'ernando· Poo. Bata. 'g~ 1
HJ.o BeDlto pets va1xeus
uCIUDA D DE: CAO IZn 1 «LECAZPb
LINIA REGULAR ENTH E BARCEL ONA
ALA CANT . ORAN
MELILLA
VILLA ALHU CEN A{i · CEUTA 1 YI CE· VERSA
ti0rt1C1ee dc J:Sarcetona cada d1urn'enge, a tes ts noreti · d Alacant. elS d illuns·
d'Oran els dimarts: d 'Orau cap a Alacant, els dtmà.rte t d 'Alacaot cap 8
Barcetuna. eu:. dimecres

per paraules --

talta per
Cal que els lectors 1 sim· a SENYORETA,
vendes a. a.omlcll1. Sols
un artlcle. Dlri¡tr....ae a
patitzants de la ideologia CalAbrla.,
cares.
d'un diari, procurin ad·
•
\IOVENIET amo lma;uquirir el que necessitin uorablea
reterénctes s oper a bOtiga o ea. /
dels comerciants que, teretx.
cripton. Escriure .'" La
Humanitat. Num. a21.
amb llurs anuncis, ni
S' OFEREIX per & ~a.-aporten el seu ajut. Els
QUCClOD.8
del
J:r&Jlce&
\i
a
0\
·
..
·
t 'espanyOl o caLal&, per·
t'u ÀÍST ESelements de dreta seguei- 1 sona.
apt.a.. E&crture a. La
~)t\~
L
~
xen aquesta tàctica. Cal H umamt at. num . :iOU.
que també la segueixin 1 SOCI CAPITALISTA,
;,;t::io f¡~
cerco, per a. muntar ne, ....
els tectors de
II l:AC.
goc:1 de oons rendlments.
a
La H umam t at.
PENSIO PRAT , UII.DlLQ...
LA HUMANITAT
Cio
Ult.a, pellSI.o comJSum. a16.
~7,

VENERI

MAUH.iU. t'asselg d~;: ta Vasteuana, !4
HAH.CELUNA \/ta Lalet.ana. :¿
.
LINIA RAPI DA DE CRA N LUX E BARC ELO NA CADIZ,. CANARIES
.:>ort1des setmanala ets atssabtes a tes 12 Etectuaran et servei les wownaua
«CI UDA O DE S EY I LLA n I t(VILLA DE MADR ID n
LINIA RAPI DA DE CRAN LUXE BARCELO NA . PAL MA OE MALL ORCA
Sortides cada dia wc:vat. els dl umena;esJ ae Harctdona 1 Palma. a les
:.n nores per tes mownaus
11 CIUDAD DE BARCELONA » 1 «CI UDAO Ot PALMA •
SERVEIS REG ULARS ENT RE TARRAGO NA VAL ENC IA ALAC ANf 1 PALMA
DE MALLOR CA BARC ELO NA
MAO. 1 BARGI::Li:JN A
EIVISSA
w..NlA üUMbfl.01AL ~M.B ESCA.~ A rofb I:!:U) POttl'$ UE LA M.EUlfEH.H.AtlllA NURU lJ A.FRlCA I CANAH.lES
/;)Qrt.IOes QUint:eDUIS ae Barcelona el.s diJOUS. L1N1A COMEH.ClAL BlL.I::SAO
CAU1Z · CANAktlf.S AMB
ESCALA 6 TCTS ELS POH.TS DEL NOH.U O ~r'AN~A 8orttdes. UlU
·u naJ.s de Hllbao els Qljous. WNIA RAP1UA tt.t;VlJLAR EtH'Kb E;:jf:>:NY A

DE

PENSIO el a Mund ia l»,
H06plt&, 12!>, pral. V1at.Kers 1 hoates. Habita..
. IDEAL PENSI O, la més
clona all·eJades, bany 1 cent.rlca. 1 confortable.
telèfon.
exc. menJar, penslo completa, des de 125 ptes.
MARE t nua, desitgen mes, C1h\l'ia. des d.e 5 ptes.
1 O 2 nost.es, tot estar, Escudillers, 6, pra.l, prop
30 p1.es. sem. St. Pau Ramblea. Escala. estanc.
28, a.er 1.•
'
CARME, 72, 2on., desitCEDEIXO nablt.a.cto in·
ja. l o 2 hostes tot estar
depeuaent. E'rance&c: Lay- o sols menjar, b. c. Tracte familiar.
ret, 188, entl, 2 ...

SANG

DIATERMIA
Dlreolort Dr. Riu Porla Consulta, 11 a 1. 4'30 a 9, F . 10 a 1

' ArMEorr~

DE MO BLES, PIANOS, R.ADlOS, CAlXES DE
CABAUl, MAQU INES D'ESCR IURE I DE GOSIR. MALETES, DISCOS, etc.

t

JJDA

PELL

VIES URINARI ES

IMPDTENCIA

B AR C E L ONA

COMPRA/VENDA/CANVI

Seec ió

MECANI CA, RE.
· . .lu,.¡;,N T , DO CUMENTS, Cer·
lihea.ts de P ENALS i FO:Uf:~'I
L' A.'II.Is TITOL ASSEGURAT
to~ que u.p P~Pa.rar els
1.
per a u anunar.se de
• CLASSE I V ESPECIAL
« EL
A S t • CORTS, 412

, ~----~~------------------------~

Carrer de Sant Pau, 6
(pr op

r~ u~ ~Ub'l

:CLIN ICA GALLEGO

Unica oficina Ma1lorquma de TuiÏsme

SOBR ETAULA
13'-: Senyals horaris de la Cate13'06 : «COCktaU del dia» de Pedro
dral.
Lectura programa.

~~~•~CC !O,

V.LA L..A lE'lAN A. .,

MERCAT D'OCASIONS

Sortides els dl..saabtes, a. les nou del vespre, estada a. Mallorca.. tot el
diwnenge 1 arribada a Barcelona. els dilluns a. les set del mati.
Demaneu programes per a 3, 4 1 5 dies

~rama. de discos.
~IAISSID DE

90 Ptes.

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

Llegiu cada dia LA HUMANITAT

Tot pagat, en absolut 75 pies.

12'- : Senyals horaris, - Secció
temenina. MUsica selecta en discos.
12'30: cPlat del dia» del Restaurant Tívoli». - Continuació del pr~
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MAQUINES
DISCOS, Ilo.

RELLOTGES · OBJECTES DE PLATA

I

~

m.o~t.ra.usattantlca

«CABO SANT O TOMÉ»

PRISMATICS · BINOCLES • CI NEMES

CELO NA.
21'30: «Confldències»

23'- : Orquestra RADIO BARCELON A.
23'::m: Pr ograma de c:Uscos.
Ct.icote. - Programa de d iscos va24'- : «La Pa.rau!a». EmiSSió de les
riats.
13'25: «CocktaU d 'avui> del R estau dotze de la nit. Darr eres inform~
cions. - Fl DE L'EMlSSlO,
rant Brasserie Tivoll
13'30: Informació Teatral 1 Cartelera. - Continuació del programa de EAJ · 39 · RADIO BADALONA
discos.
Programa per a avui, dimecres
13'45: «Comentari teatral» per VaA les 12: Obertura; Senyals ho~
lentí Moragas Roger.
ris; MUsica var iada. A les 12'30: MU13'55: Secció Cinematogràfica.
sica lleugera. A les 14: MUsica selec14'-: «La. Paraula». EmiSsió de les ta.. A les 14'30: Fi de l'Emissió. A les
dues de la tarda. Informació de Bar- 19: Obertura; Senyals horaris. A les
celona.. - Actualitats Teatrals 1 Mu- 19'30 : El disc del r àdioolent. A les 20
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EL SENYOR LERROUX A BARCELONA

cal dir-ha, i, dins d'ella, un àpat.
Tampoc no caldria aclarir que feren cap a l'acte gastronòmic els
regidors de i.a Dictadura. Ja som
al gran saló pobletà. Els plats es
succeeixen els uns als altres amb
molta prodigalitat. Un reg1dor
apro)ita un moment i ja provisió
d'una cuixeta de pollastre per a
cruspir-se-ia a la nit. S'acaba l'acte i s'esdevé el següent diàleg:
-¿Que no saps el que m'ha passat? M'han pres un tall de pollas.
tre ...
- I on el tenies?
-Act, a la butxaca. ¡Jo que havia aventurat una taca a l'americanal
L'altre regidor, instintivament,
es posa les mans a la butxaca i ...
-M'has rebentat/ ¡M'has jet
malbé el vestit nou/
Equivocadament, et regidor previsor s'havia desviat de butxaques

HUEY LO N G 60VERN GfNERAL
El «Butlletí Oficial\>
En la seva edició d'ahir, pub! cà,
entre altres, les següents disposicions:
Governació
Ordre concedint a. l'Ajuntament
d'El Masnou l'autorització sol-licitada. per a la venda de les parceHes
de terrenys sobrants de via pública.
que s'esmenten.
Ordre concedint a l'Ajuntament
de Sant Semi l'autoritzac ó soHicltada per a convenir la cessió d'unes
parcel·les de terrenys, 1 alienar les
finques que s'esmenten.
Treball
I Ordre prorrottant fins al 30 del
mes que som el termini fixat pel Decret del 30 de juliol passat per a la
inscripció de les entitats patronals I
obreres al Cens electoral soc.al de
catalunya.

Et descobriment d'una placa amb el nom d'Alexandre Lerroux en un dels
g ru ps escolars de ta Plaça d'Espanya. - El senyor Codolà, de la Lliga,
conseller municipal gestor de Cultura, rep et President del Consell al
pau del cotxe'oflclal
(Foto Centelles.)
,

.

.

A LA COLONIA SEDO DES· funclonans, mll1tars I joventuts ra.
.
J dlcals
,
PARRAC?UERA
Participaren de la festa, el senyor
Despres de 1acte de la Plaça ~ Es·
· panya, el senyor Lerroux, autontats, Lerroux, autontats. gestors de la Qe.
acompanyament 1 conviaats, forma- neraHtat l destacades representacions
• • •
1
ren una caravana d'automòbils, que de la Lliga.
La ,Veu, amb . aquella manca . de es dlrig1 cap a Esparraguera per tal
senpsttf!-t que h es c~ractensttca, de viSitar la Colònia Sedó.
RETORN A MADRID DE
En arribar a Martorell. a l'entrada
atnbuet:z: a te~ activttats del
MINISTRES
Una v1sta del que serà, cobert per les a agües, el pantà da Carles J orda ,
1
putat . canturn la pèrdua d m- del poble hi havia un arc de triomf
Amb l'exprés de la nit han marxat
a Crespià (G irona)
centre
1 el senyor Lerroux vis1tà un
jluencta espanyola a Andorra.
cap a Madrid els muustres d'Estat
Resolució del Concurs
<Foto R. Vllarrublas.)
I be, es tot el contrari. canturrt rad1cal.
senyor Rocha, d 'InstrucCió senyor
el
continuà
comitiva
la
Després,
1
Catade
Parlament
al
pronuncià
Dualde i de Justlcia senyor Casa·
per al proveïment de
lunya un díseUrs-5 de JUliol del viatge cap a Esparraguera. Despres nueva .. Foren acomiadats al baixa·
1934--e.mb el qual demostra, a bas- de visitar les fabriques de la Colòma. dor del Passeig de Gràcia per les
fotografies per al car-' instàncies presentades amb llurs proDos trets que li han foradat el cos
tament, la. in¡luencw nocwa d'un to~s toren convlC.lats amb un dmar. autontats 1 correug10nar1S.
h an acabat amb les ambicions poht•·
jectes i P!CCS de CO:ldiCIOliS, ha pres'
electoral
d'identitat
net
El mimstre d'l.ndt'CL\.na 1>en1;or Aizr.
Pronunciaren discursos l'amo de
«illustre amic>> en la qüestio que
per unammnat l'acord d'atorgar a
t¡ues de Uuey Long. La fórmula dees suscità a ta vem~> Republk 1. les Iabnques 1 el senyor I:-erroux. t:l pun, des d'Esparraguera marxà en
marór•ca que predicava -repartició
"El Junt nomenat per ordre de lla Casa Fills d3 J. Thomas, S. A.,
Cerquin dades i es convenceran senyor _ Lerroux feu hiStona de la automòbil cap a Saragossa, on hau·
dc la riquesa. nacional entre els seus data 26 de juliol darrer, despres el subministrament de les targes d'ira aga!at el correu.
del que diem. Els trets, sen11ors seva vtda poiltlca.
compatriotes- no arribara al terreny a·exammar , r J proposícJoliS preseu- denutat electoral (paper i impr~ssió)
-Va1g començar a co~èixer Ca·
lligaires, cat adreçar-los de ~;ara
de la practica; és a dir, el dictador tadcs i amb Ci d~slg qut! sigui el ma- sota el . preu de pessetes vtnt-!-nou
EL MINISTRE DE JUSTI·
I la seva potenc.ailtat ecoJa ens perdonaran els nostres li al Palau episcopal de la seu d'Ur- talUt?-Ya
de Louisiana no es trobarà en el en· jor nombre pos.:;ible el dels mdus- amb nutanta-cmc el miler, per una
CIA I LA PRESIDE NCIA DE
nomtca I fms va1g . adnurar aquells
ell
si avu1, per acred1tar la nostra
tic compromís de reaiHzar el qae pro- ~rials que pugum submillistrar foto- comanda mln!ma de cinc-centes m1l
L'AUOIENCIA
els
conven1r
aconseguiren
que
homes
.
g ·
existència, agafem u1~ Jet divers I
m et.a. "No heu de creure racional- b'Tafies amb motiu de la confecció targ<>s, tnpartltcs, segons dibUIX i
El senyor c;:anturn, llun11 de jer. seus obrers en coHaboradors. Alortu·
El mmJ:;;tre de Just1cla. senyor Ca·
I nos perare tnJluencla a Andorra, nadament. va arnbar la Republlca 1 sanueva, esttgue abans de marxar
per recurs.
m ent amb el que us dic -cridava del carnet electoral, ha pres per model per la dita casa pr; santat 1
El diari madrileny Ahora publien els seas mitm¡;s-; tot et que ne- unan m"at, l'acord de no adJUdicar imprcs a dos colors p~r una cara i
treballa ardtdament per la capta- aqUI h 1 ha algunes persones a les cap a Madrtd, al CoHegt .Notana~
Es
Londres.
cte
telegrama
un
ca
cessiteu es fe! Tanqueu els ulls:" 1 a. cap casa determinada, el concurs a un sol co:or per l'altra, ex:cutat
ció dels . andorran~ per mit1a de quals menLalment hauna atusellaL, acompanyat del 11scal del Tnbunal
cOnJuproblema
l'etern
de
tracta
els camperols empobrits del seu estat p~r al subminlstram.Jnt de fotogra- amb la qmuitat dc paper nume10
la creaclo-que abtmgue-d'ult /ns- malgrat que desprès hauna perchJ de cassació senyor Uo1ualez Pneto.
gal que per manca de fidelitat,
es detxaven portar entus.asmats. (Ju lles 1 proposar que la <...eaerahLat dos 1 pet· les que sobt·cpa..o:;sin de les
Es te la impressió que ha estat
tttut de Segona Ensenyança a la nat. Veritat senyor Duran 1 Ventosa?
prodUid.a per diferència d'edat,
entu~aasme que h:nia molt de l'emo- s:~.tisfac1 a totes les persones amb cinc-ctntes mil tnrges, al preu de
AqUI no hi ha di1erènc1es, m clas· acordat el nomcn<tlllcnt ae presl(ient
Seu.
acaba e1t suicid1. Una senyora, ta
ció d'un feslival baptista als marges dr<:t a sutrag1, incloses a les lilst.es vint-i-nou amb quaranta cinc el mises soctals m 1deolog1es. Es diu que de I'Al.ldtenc1a, vacant, a favor 1e
• • •
del 1\li~i~ipi.
cosa d'uns tres anys, es divorcta
he donat entrada al Govern a ele- I actual de I'Audtencla TerritOrial de
electorals 1 que per la quantia de la ler."
Ara resulta que, segons un diari ments d ·allres part1ts 1 es dm tam- Caceres,. senyor Eduard Alonso. El
del seu marit 1 contreu ~ego11 maP erò la nisi havia donat grans vols seva cèdula, la ~neramat hagí de
de 2 arra9o11a, no eJ.iStl la crida be que algun dia aquests elements nomenament ha.una el>tat acordat en·
trimoni amb un home de molta
a. les teories de lluey Long. L'efica- pagar l.s fotografies, abonar aquesCurs de preparació i se- mes
tete/ólllca per La quat es suspen- governaran. 1 que? Aquests am1cs tre el muustre 1 el gestor de Just:.
edat que ella. L'esposa descia ctirec.nu del ~tuador que a bor.::. Les, directament als electors que les
confia. · ¡ Sóll tants an11s de dtfe- ¡ gue la sessió de t' A¡untameut en de dreta m'han donat els seus vots. cta de la Gcnerahtat. senyor De Prat.
d'ar a deuen enterrar, es pre:.eutava. present n, al preu de cínquanLa ceuauxipersonal
del
lecció
s'havia d'acordar un vot de
·què
rèncial Part de la tam1lia de miscom una v1rtut. Ln el fons -no te- tuus, les tres fotografies, sense percensura.
tress Sermyn - aix1 s'anomena
nim temps 11er un comemari ex,ens- judici que separadament i per a doliar de la Secció d'En- ella - es mostra disgustada per
•••
ciat un discurs de beminguda, al
la. seva eficàcia era fichc,a. Socml- nar més facilitats als t!ectors, s·mscancelh:r 1 dcspres li na presenta:
la U1IIO. 1 a l'Uitim s·esdevinyue
ment, en el !';entít d'.&jut al poble .no tallin en totes les oucl.!.:.s d'exp.;atHonorio Maure. i Gamazo
Don
de
domèstic
senyament
impormés
les
en
o
seu
el
ca.mets
l"t!Spasa, vell sunbol ue 1a c1uta• I
de
l'esposa:
ció
temia
tant
que
el
h avia fet res. f.l.s problemes generals
a
plana
de
anunCI
un
publica
marit t'aba11ciona 1 torna amb els
dels L!;t at s Umt.s e;¡¡ ..st.ei.xen de la tants, cabines fotogrà!iqu<:s de les
de l'antiC Reich, 1 ha dit: <tL'es~
aadi<:ats
s·mnova
quat
pet
e
..1::5
A
la Generalitat
del H.etch, per al cap de LOts eiS
seus. Grans dificultats económtmateixa manera. a Louisiana, agreu- conegudes pel nom Photomaton."
,,a.
v1atge
et
suspes
s'ha
que
tes
jats per una bu.rocracia en la. qual el
ques s'ajuntaren a La història moHITLER V O L 1.\J..i. JSAR alemanys, que ha fet d'Aieman;a
nttm per a1tar a ¡er de compar~a
"El Jurat encarregat dc seleccionar
t avonhsme es l'impulsor principat.
raL de l'abandonada. I aquesta,
lJNA OOCTR1NA Mt.S ~~10· una nació lorta, uruda 1 lllure noJtalta.
a
torn
de
retats
noces
tes
Concurs
a
del
Resolució
avifa
cw'l!et
d'aquest
alumnes
les
E~> cert que Uuey Long e;;tabtt impc.sabanaonada dels seus 1 de tothom,
Ul::RAUA A LES ShVr.:S M J- vament.»
La compan111a del vaueu l'na
nent a totes les que han sollac.~at
tos e~>peclah a diverses compan)Je:>
Bl C<•ncellcr Hitler ha parlat _a
decidl deiJ:ar correr ta vida plena
LlCIES
subministrament
al
per
doncs,
Cat,
serve1.
milLor
a
de
.t
destmaL
f
hau.
que
adme.se:;
d'ésser-hi
entre elles l'Standard Oil Co. Aqo.~e,.Í
de daltabaixos 1 ill/idelitats.
Nuremoeq¡, 10. - Avui s'ha Inau- contmuactó i ha agra1t a l'alcalde oe
ha
que
especial
tren
at
ajeg1r-se
di\.,l:lres,
13.
dla
\1neat
el
concorrer,
cas va e""'er una vt.njança personal,
de les targes d' identitat a dos quarts de quatre de la tarda,
Un casament sempre es una co.
gurat a aquesta capital el Congres Nuremuerg la magmllca acoWcta que
muntat La Epoca.
per motius d'a!òsumples ocorreguts fa.
sa que ha de jer pensar 1 si els
anual del parttt nacional-socuilll>La .. h ha let la ciutat 1 ha elogiat els
Servei
del
JJueccló
la
de
despatx
al
electoral
a
començava
Long
quan
molt... anys,
•••
cònJuges tenen una diJerencta
Les tasques del Congrés du¡·aran s1s nous t;diticis cono•ru1ts 1 els t.-.rren;s
(carrer del B sbc, 6, planta baixa),
inlerven .r en la politica.
habilitats per al congres del partit
d'edat molt pronunciada i un
dies.
"El Ju1·at nomenat després d'exa- per tal de practicar la prova que els
::¡ ha construït a les afores de la 1 ha ctit que la meravellosa ctutat.
Com que nosaltres sabem el qué
amor encès no s'hi barre1a. la co.
La mort de Huey Long no tindrà minar m!nuciosament les ofertes 1 :serà. proposada."
6
ur¡
a
¡alsa
Jrase
una
penJar
és
sa es compLica. Després d'unes
ae l'art. germamc, s'està !rall¡"
r epercussions en el camp poutic
polHíc, Ito Lenim cap inco1Lveme¡¡t pobla.ci un gran estacl.i per a la orgull
formant ràpidament en una mag¡:;·
breus mesades s'esdevé la fatalin ord-america. :Si be és veritat que
celeorac16 d.el COngres.
una
traslladat
s"lui
Nuremberg
A
d'ed'una
l'enfonsada
divulgar
a
Sud,
dt:l
estats
certs
en
popular
era
tica CIUtat moderna. Els nous ~:
tat.
lles, encara que aquesta vegada la gran gernac1ò amb banderes de les renys tenen magnifiques cond!c!or.>
per Ja manera simplista que oferia
• • •
A GINEBRA
les seves doctrines, l'opinió conscient
cosa atectt un enemic polttte nos- aHerents agrupaciOns d.el partit na· per a grans concentracions polltiques
El cronista ojictal dels el/lustres
-.tuaial-s<>e19.ilSta.
del paí::. no ::.e'l prenia seriosantent ¡
tre: el senyor Lerroux.
i desfilades militars. El canceller ta
amiCS», que des de teia temps no
el mat.e.x succeïa per part de la
Durant la celebració del Con~res, dit tambe que te una especial satt>·
El cap del Govern aproJttd
guan¡¡ava per tapar li.'S clivelle$
premsa. L'única unportància que se
l'àpat de LlotJa per a actarir 1 des- Hitler pronunciarà diversos cl.lscur::.os facció a inaugurar els edifiCIS 1 ter·
que les maltempsades proctuien . a
li a tribwa potilicam~nt, era per nommentir aquella ¡rase que ~e l¡ atri- en els quals exposa.rà quma ha d'es- ren:·s de manera ImpressiOnant.
l'edifici de la eonllevancia, a l'ulbre de vots que hague., pogut restar
buia de voler cremar Barcelona ser la po:it.1ca tutura a seguir al palS
tim h.a pogut ter un puntet d'eua ls democrat.es de 1\lr. Roose,·ett, 1
per tots quatre co~tats. El senvor pel partit naciOnal-socul.lista.
jória. Ja tenim el traspàs d'Obres
d'aurposlilbilitat
l&
en conseqtiencia
En una de les sessiOns, tots els
Lerrou.t conta que la cosa ana.
Públiques i amb ell una a11yada
m entar el triomf del> republicalb.
al?: el goventaaor de l'època cri- membres del parttt expr~saran llu1
de valoració. La llàstima, pero, es
da el sen11or Lerroux i li va de- solldantat 1 lleialtat a la polit1ca de
que l'Esquerra llagues obtingut
manar que cedts unes actes ae re- Hltler 1 als ideals del tercer Reich.
una valoració tan mmsa. AltraAVui han sortit de Berlin en tren
gidors als monàrqutes, a ta qual
ment, el sen11or Marraco ja ¡ana
cosa oposd el senyor Lerroux-ho especial els d1plomàt1cs estranger:;
temps que ens hauria donat una
treiem de El Dia Grttico--que ¡¡ que seran hostes personals del canvaloraetó molt més alta.
tóra mes /àeíi ¡er cremar Harce- celler.
Es de suposar. doncs, que desEs presentà. davant el Jutjat ~~
El tren que portarà els dlplomàlona pets quatre costats que no
prés de l'any de l'actual valoració
pas accedir at que se tt demanava. tics estrangers romand~a. a Nurem- guàrdia Josep M. Quinto. p¡:r tal a~
s'arbitrarà la jorma d'arranJar
1
Esperem que, en reetprocitat, Re- berg durant les sessipns rtel Congrt:s denunciar que dium~ nge pas~t. ;
l'atzagaiada de l'Esquerra.
novac10n aclareixi-e.ixi com tem 1 servira d'hotel als diplomJ.tlcs que seva muller infantà una ne::~a 1 qu .•
• • •
ah r al vespre, la nou-nada ~s
11osaltres ~ qualsevol penJada que ass1steiXCt> a dl tes sessiou;;.
A la Lliga no ht cap tothom, a
ELS NESS J UEUS HAURA.'I D'A·
De Berlm, s11an traslladat a Nu- tota negra, per la qual causa de'
ens Jac1 Sigui el qui Sigui.
1tores d'ara, perquè els tècnics
remberg grans contmgents naciOnlll- portà ràpidament al D.spen.san ·
S'han tn¡lat de tOta. I no n'hi lla
NAR A E COLES SEP.\RADES
el
SOCJahs~es 1 ha estat planteJat el pro- can-er del Roser.
per a men¡¡s. Ja podran COittínuar
Segut dient el denunciant que
blema dels prove1ments de les grans
Berlin, 10. - Segons un decret
,
el sacriliCt, amb el qual tant es
e!!'!~
metge de guàJ·d1a de resm.nts..•
del Mmisterl d.'Eaucnclo, el pròXlm
I
mes d'abnl 6CI1Ul obertes unes estre benèfic es negà a aux1hattiii·
coles elementuu. especulis per a mcafe entre els elements concentrats cnaturela i també, àdhuc. a ~d rdaque, $avis com són, no s'haunen
la seva defunció, ocorregll a
car
cl.ividus de raça. jueva a Berlm, Franc.
pas anwïnat, ca$ de oo reeixir en I Una no~a que hav1a de passar JJcr a Nuremberg.
fort, Breslau 1 Munic.
nse
S'afmna que Hltler, sense variar mnt d'ell.
aquesta qtlestió com en les mol- la d.lrecctó del nost.re diB.n, per 1.n
El JUtjat ordenà al metge ff~·lll
tes altres que t~nen plarzte¡aaes, error expucnbte, an'loa a 1a u11prem- el augma, s.:u~e. aoatre la bandera del
Hom declara ats cercles .autontzats
perque tenen mllcrs à argumenu ta sense el control convement 1 apa· parttt, matiSara la seva diSCiplina, que li practiqués l'autòpsia .rir resque aquest. Qe<:rct es express1ó d'una
a favor de la continuació de l'es-¡ regue en una de les edictons de LA es a dir que m1posara una diSCiplma ob:n-t un sumar! per tal d'e:d¡¡- •
nova to.se en la legtslacló rac:a1 1
Ru&\1AI-Il1AT d'ahir, quan ja era 1 una .forma que es bas1 no en el ponsabilltats al metge del Dis? :;.:..
tat de coses del 2 de ger1er.
es prova. que el Govern del Reich no
Ja e! molt pc:r a etl8 el recent ~rd pe~ a retirar-la de totes. Es radicalisme, sme en una actuac10 que es negà a auxlllar una en •
tè mtenclo, com 11 ba atribwt cena
reta moribunda,
decret. Cal, pero, completar-to amb t1acta duna gasetilla pregada, Oli· mes suau del naciOnal-soctallsme.
Premsa estr.u1gera, d'abandonar el
una cartera. I per a l'obtenetó Closa, sobre els comentar~,; que 1 n
seu punt de vbta característic en
HITLER FA EL PRDIER
d'ella no han planvut adhest~Jns alguns periOatcs esLrangers ha me·
cl.ita quest1ó social.
Dl:ICl-dS, SE."JSE Dlt'OHSacTIJ!CIS 1 la cessto, circumslan~ rescut l'obra lJUmmotecntca de ren·
Fins ara s'nan establert nombroTA!\ CIA
cial, de les seves maue1 , 14 •:a¡es. gmyer senyor Bohlgues, a l'J:.Xpo:.1•
ses escoles elementals per a infants
ITALIA
Nurembettó, 10. - A les sis de la
c1o de Barcelona.
tatres
no ariS. La. quesUó reJ.i;:"tosa no te
vente~
Hem de ter constar, perque tot.- tarda ha arnbat a aquesta c1utnL
• • •
· •
' ¡¡¡o
Roma, 10. - L'exprés de
inten·encio en el problema de l'enA11Cm-nos-en, sf us plau, a l'any hom sàptga a que atenlr·se, que el el canceller Rtler. A la seva entrada a Padua ha topnt aquest tu:ttlt 8cili:
seny&nça, pero si la racial 1, per Lant,
d'arsalves
1925 En U/ta ciutat catalana s'hi n ~tre dian no te cap relació amb a la ciutat s'han disparat
un altre tren 1 han re.>ulta
els inf&nt.s ans seran educats per
mauyurava una d'aquelles coorea e 1 senyor Bolugues w altre mteres, tilleria 1 han estat llençades al vol morts l 30 fents.
· lll~
mestres també ans.
esglés1e:;;
les
totes
de
c~panes
les
ciutat
.la
de
el
q~e
cas,
aquest
~n
la
h.tdràulaqueu tan esum.ades per
Flus el moment. hom descone~
El decret publlcat aVUI es rererm
monarquia. Actar 11n que nosaltres 1 e1 <l'Una cond~.;cta pollt:c:a d1¡¡n:¡ de la Ciutat.
detalls oe l'acctdent.
aLs nens que tinguin el pare, la mare
El canceller. després de passar reer.t..:nc·m per coura luarautica 1 t.J. :~o~hom. ~ . VO!em re:pet1r que la
to• • •
o ambdós jueus, pero en son exclor ..,. e ~e 1 crenc1a,. cern a . ¡o.>etllla VISta a .te;; tro~ que 11 han retut hoaouella activitat posad.J al StT·
ta
Milà, 10. - S'ha registrat un~ de
sos ela que tlnguessm un avi jueu.
!À.I a ,,11 RJ¡tlp qu¡,¡ se col ue ta 110- P e., ada, aparegue s~.. ore 1~ nostrt:s nors, s ha cl.inglt, entre nc lanuc!ons pada de trens entre Ics es¡sc;c::
1
S'anunCla que seran apltt:ades me-• de la gcnra~o c;ue ~'trobava als Venec1a 1 Padua. Dos trc:lS s!l'm!\;t71i!•,.u,a que permetes la ¡elt...•at paX;-Ies v«r un e.-ror. .
w.re~ semblants a les escoles supe. :slr ~amat'l IIoart. stttetari de S ecocls ~tra)l¡:ers d'.\nglatrrra pa~hn l
Hra cosa seraa <,ut: s hagué~ trac· corrl'rs. al P.uhu oe la CIUtat, acom. Sl'.JS remo.~.lt.<lrw quc:!~re.., GO •
d ',.f:s q:.anu Nmenilctor~ de cu enors, però per a fer ah--o s'ha ce dan.nt el JWcrofon 11\0illen ts abans de sortir cie 1'~1 op11n en Ut"..don
tat d un anunci. a tan h• rall.a. f'lo ranrst de I alCalde d.e Nurcmhe"g 1 t.r.mcnt nes~ru1:.s.
l es At.n doncs per les taltu u
, (IJtl'
deixar passar algun temps perque en
re"'lta 1 :00 ~ 4 e~ qt;estio la ~l e hi h:'.1.na ta.tat, en aq•.est cas, la dct llder nllll .~ul!us 5trelcnet, 1 pren.
L'aec dent t'S atrlbUlt al ~
(~!at.erra)
l'actualttat la seva aplicació pià(;
r--c~a ~CÜC:1CIO per tal que t l g ..e seient en Un dels Slllons COilOC• ls clon~~t dels trens.
quem en e¡ / lt.rer cflldr'd wiCJ ;
li].OI1S I
(Exprus-Foto.)
Uca és molt dificU.
en ~na plataforma a:xec.-da a l'e•ecte.
t. en t.:lleue.s el ooovenient. •
. s ector
cele!ml UM gran jenasl4
Ho;n ha d • lamcatar set
L alcalde de la ctutat ha pron un- 31 persones greument fer:èes.
• 10. no men

,df·¡

antena

El Congrés nazi
de Nuremberg
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