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Preu &15 ctntlms

A Catalunya el cel està un xic nllvol per les costu

Ela venta aón fluixos I de direccions variables.

Temperature~ extremes: MàXIma, 34 graus a Seròs I Tremp; m l•

nlma, 3 araus a Angolaster.

Barcelona, diumenge, 22 de setembre del 1935

Fu noaoora LLUIS COMPA t' \'8

LA CRISI, LES CONSULTES, ELS RUMORS I ELS COMENïARIS

Fins

•

OVUI

a migdia S. E. no decidirà res
o

antena
clar criteri del Sr. Ossor io Gallarda

el dia d'ahir continuaren les consultes del President: des
Guió del moment taDurant
ca, entre els con su ltats, el
ELS PROBLEM~s SQj\j DOS

REPRESA DE lES CONSULTE~

~i~~~~~fec~~~~s~n~~e~ec~;~~~~:

de

"età

resultat de la consulta evacuada en seva. constitucionalitat 1 per la lm·
repre:><!ntaclO de la nunona uaClOII&· ponaucu~ que emranya la creac1o
U uu "'"'"~ JW"llllC.
J.:.t.a oasca:
La. :;oiu~.;io a~ 1a cns1 a oase e1 un
n.xcea~ucta: t.ilrant la soluCIÓ de
la criSI actual. el s.:uur de 111 uu- vov.:•u ~,iUt: 110 ~.:nw o que no :>il!IUi
l;dlJil\r
(lt: lt:r Clc-.oHI 1:1 IU~'> 4U:><IoU~
uou" ua.L.avu.. ll.>\.11 IJ<L>.:a e:, el :.e~uc:llt .w.u.C41 lli Wlhaalli,;Ci liJ se- 1t:<>¡J~;.:.e a 1<1. ll11,;li1Wi& qutl cuuwgra
tll lJüUI.;II}l 1.1 t>UWaiUIWti, :>ena ¡Jit:·
u)O•· Lt:uuuJC. a couw~.;lO 4ut! u::>u1.
blCW Uf¡ltlllüS!>llllaUl<:llL 1& U01lllliAI• HUle Cll I~ U14Wt:.UU 1 l,alllpuc 110
Ld\. COW.•I~<UCIUlll.\1, pWX que UO eU· poua .u •vlll)ll.ll1 11nlU 1a.ju~ ae ta rruct:nem a cow¡J•·cuut·~ Pt:•4Ue e:>l.lt. llO!"lló na.:wuaUSLti oasca.»
I>U:.¡Jt:i>ll.
M aur a d er.11ana u n go·
do.¿u-... t uovern uauna d'actuar tn·
v cr11 q ue pac~aiqui eis
teu~mt:nL, UlllJUil>aat elS pruJeCLt:b ae
1..01>:>1.!"UCClvlaS 1 CU111UU•L.tl'"lUUS llltill•
e
s p e nts
~wlcl> que ~nt a1ec~en e1 nOli•! e
Madrid, 2L - .1:!.1 senyor Maura,
.IJiil~:>, reuieuu· 1 CiLW" ouat:! 1 de•~ll"'"'
tes aues propo:;lClous ae llel que el 4uo11 arr10a a ICS ouze del mau~
-.:a :.oüu· a ao:; que11•:. dc àot:.~e 1
u~;1n ¡J• ..,:¡eu.a~.: u!la pou"'"a 1 1 <uuc~.
::;oclul, 1 cou~oce.r amo l'Uplàel>a a Ql"U~:
_.,.i ma.L-::lx que vu1c dleut C1t:s de
etecclOllS mLIIUCipals 1 de 11!.:. UlpU·
la u11 II.IIY: un Goveru que p"'~.;¡llqu.l
taclOliS 1 amo una 11e1 electoral nova ets
es¡lell\.S 1 que rewrru a t:.:>po<u.~a
perque la íliegauLat no pet·aurt.
la nu.mautat, qutl Sl au11uS era mL:l mmorta na<.tonausta IJa.sca, tot dlsperu.aole,
ara es ur~cut.::.slma aonumterunt eiS sells pnnc1p1s doctn1 nais, creu que cap moml:!nt no lf> naoa la gra ve~aL ael momem de la
mas:;a. ::;u1erru1e per a recordar una pollllca extenor.
vegada mes la nece:;s1tat que a l'E:sta·
la ·
7)

El corresponsal de La Publlcttat
a Madrid diu que potser te rao la
Ceda en creure que Martmez de
vetasco es ur1 instrument det qual
s'ltan ~at{IUL tts attur~s per - despeu1ar ta c;~au. I et curresponsat
ho U<X:epta u..~pres a'Jtaver escut·:It t'<>JJIIliU ae /llartmez ae ~ t:ta~
<.'V e•1 surLir ae t'utau ets agrariS

cwns notones en relaCJo amo Ja poA l'hora d'escriure aquestes ratlles no es preveu quma pot esser 1a
Martínez Barrio ~tcon- Jtuc11 mLenor. a~.;onsellt:n la torn1111o
pos.>lOle WlUClO de la cn:>l IIUnisknal planteJaC1a. 1Juraut el dla, ruc. a.
sella un Govern de u u.1 vovetu que pugu1 \IUre amo te:;
molt tard, couwnua la àestUaaa de personauLal.-'> puntJque.s per 1a camconccn.l·acio repubu- ~~~~a~ <..:~~~le~!b 1~a~n~~~~~~~1:
bra pre:>~C1enc1a1 eu el traiiUt coasu.at1u. ~enyalem que aque::,~ ve..aua,
cana
wmcíaen~.a perque la :.eva labor Sl·
lLUll UIIILIUI.--{liUI::tL-ptl ta que~t!O
en reJac10 amo les dues wumes cr!SlS, s na ampuat COllSIC1eJ.ablemt:llt 1a
.
gw ehcaç.»
d~;L ao:c:reL ae retraspas ae servets
"•sta de COlU>UJ.tats. Aque:.ts no nan estat souunent 1epre.:;emams ae torce:;
Madnd, 21. - A les deu del mall,
a vores t'Utwqaes, per o ... ara 110
w
ar11ui:i a Palau :s. 1:..
Irazusta diu que s•baupol!tlques, smo persones sense altra represen~c10 que i& àcl seu nom
A ao::, qu..a.:. u ·ouze en punt, artruow '~" IILWILLt:meut de tornar
. d
•.
1
a vol-tuovrar, encara que rto es recmes o menys solvent en els pro01emes puuucs e1e1 palS.
riba el 5.:nyor 1\hu .mc.: .~;;.¡rr¡o, el
na e ratJ,Jcar a conti¡iques eL ,dec.Tet.
Entre aque.sLS nums, un aestaca amu extrav1a.Ulari rtllleu, per eu qlitil cotmu11ca als ¡.>enows"~ q11e
fiança a Lerroux...
....•ttut, per recents mkrvenclUas mo011e1abJes 1 per 1es cv:.t::> - c.are,, arut reoe 1av1s que nnn;.ava a ta
·
•• •
,.._
coHSUi"a qut: tluaHt a evacuar at¡ut:~t
Madrtd, 21. . - El Sr. lra:wsta, per
Et mateix corresponsal parla
concrete;:., tustes - que na c1lt: es uon An~el Os::;ono vamuao. tieus a~.:1 mati 1 que a la ::.or.1ua wurana una allS<'•IL.ta ~el ::sr. Horn, que esta a Padets de~igs que Iu lta ue tur mur
la couclUSló de les seves paraUles. e1 detall de tes qua.s el lecwr trvb<Uil nota.
ns, llmra la seguet.t nota com a
Ull <Jover tl de te<:niCS I perSlJIICS
a Ja mtormac10 corresponent: iliestaurac10 ae n.::.Latut. uqwaacw ads
A tres quarts i cmc d"onze el cap
aeidictes: <<.t'lLas, R1cus Ave!los.
del p~:~.CLli. ue LilllOll l:ií!pUUolCUlll:l t'S
"
Cnapapr1etas
processos •·oc~.uure 1 ex~allnutaclons ae la repre!>SJO, 1 govern unparcial limita a llmrar la nota. utent.u t:u
la qual 111 na recollit c1 consell lor•••
111equwocament repuottcà., que pres1de1X1 les eleccwns geueralS.J
El corresponsaL madrileny de La.
.Hem asslSUt a Ja tranutacto de les criSIS rrun~.>~nals ptautejades de;:; nuuat ctav~>.m el CliP de l'~:..tat, que
Vanguarwa atu que ets agrans
de desembre del 193a, amb progress1u e.:;tupor, que cutnuna eu Ja d~l c1la I e;; «~o~~~~en¿~ concentració rE'pUbli·
demanaren ai <Jovent, actuaLment
4 d'oct~.abre de 1 any passat 1 contmua, tUlS a l'esba.al.ment, en la ae matg l cana amb oues ¡ 111 autalS hnmec.la·
dwtlsMunan, que ets permetes una
d'enguany, aqu_ella dels cmc mmtstres de la C.E.lJ.A. Ues d aquella data tes 1 essencials: una. restab!lr la pn u
sortida atptomatica dels dos mtmstens. 1 d1u que s·a~·111gueren ets
que els canviS nurustena1s de 1a l:tepublica nan de1xat de re:;puucue a mtenor per mttja ae les ai.S;>OSictutlS
,
ministres a deiJ:ar sentat que no
te
.
. governat•ves peiLillents; Ullll altra,
1un1ca mottvacto que en regun dt:mocratlc pot mr un canv1 mmu,tt:rlal. ratillcar expressament la volwllut
lt~u~t~b;a;s;c~s;e~li~p~r~e;st;i~m~e;s~a~te~n~c~lo~pe~r~l~a~~~~~~~(~P~a~s~sa~a~~p~a~g~·~·~ s'expulsuta
ets aoraris, stno que
el major be publlc, la concwac10 harmomca, o el mes narmomca po¡,stble, del país en ordre a desgraciades 1
marxa ven per ta que stió de Cat a,.
dels interessos 1 Ja voluntat del pa.JS. No s ha tet mes que serv1r mtere.:;sol:l posslOles coutu1¡;cnctes llhE'ruacwual!>
lunlla. AU:I tes coses, despres s'antna tranquWament a la reorqamtEl pais 1 els seus problemes 1 La :seva que Xli ra l:!n la. seva hdehtat a la
de par t 1t 1 mteressos de persona.
.
.
•
'
causa de la pau 1 en la seva lleialtat
zacio mírtístertaL a base d'una ma.voluntat, les garanttes mtmmes del reg1m 1 les extgènc1es mes elememals al Pacte de la Soctetat de les NateiJ:a sttuació política.
de la ConstitUCió, no han comptat mes que per una. cosa: per pre~c1a- ~ ctons.
••
Acomplerts aquests fins, s'hauríE'n
Però ... els esdeveniments - diu
dlr-ne.
Todo aqul me recuerda el a~Pr.
de convocar eleccions legislatives amo
L'important diari «El t\lercantll
Per això dèiem anir q!.le ens sentlem pessurustes quant a la solució dE' g&ra.ntla prevla. 1 ~.;omp ela, tant per
el mateix corresponsaL - es desMucn~>S co.:;è:I.S lo recuet·a11n tamblen
Valenclanon, en començar la pu- 1uera
VIarer. w¡med1utament.
la. criSi actual. Els antecedents objectius no són per ammar umgu. Les als paruts pohtics com per a roplblicaclo del primer article de col· cuenuoae e¡¡tas pareatls. Pero me eu·
((Por lo pronoo - copiem - se
a nu mtsmo Y ptensu que
conseqUencies, una a una, c1la a dta. nem anat ve1ent-Jes. 1 aqul som ara nio pubhco. no enq•t::-uraaa eu ells.
laboracio del qu1 fo u t'acbld<nt 11e son
sabe que la enLrevJSL&. entre et
wgnus de ltiSllma los que anura
'una
sttuac1o
en
la
qua¡
es
juguen
amb
una
lleugeresa
La
perllongactó
de
la
sltuactó
la
preGenera
litat
de
Catalunya,
!.ea.l cu1 d e sac d
jete del t;.:.tado y el numstro de
.
'
sent o altra semblant crotuhca, sense
nyor Lluis Companys, el fa acom- no se encmmt.ran nl se reconocen a
que espanta, els destins d un regtm que s·està desagnaut.
la Guerra ha s1do poeu cord1a1. y
reduir-los, els danys ben visibles que
sl trusmos.
panyar
de
les
segilents
ratUes
de
en alguuas de :.us !ases. vtolenta.
A tslasco le oi nablar en publlco
veurem quma sera la solució El pa:.Sat ens tliu::;tra prou per a no con- han coHocat VIolentament uns nupresentació:
Luego na stdo empeno llano aduna solu vez. en tiempos ae uruon
sentlr·nos opt1m 1smes. No nem viSt propugnar la ::.oluctó d'una sola criSi elis d'espanyols contra altres.»
verl.lr que de::.de ese mstante el
Lwpuu1lcaua, en el local ae i''mLetministenal amb el pensament I el cor posats en la Repub.tca No sabem.
Companys, ex presr- rudad Republicana. SlLUada en ta jefe de la Ceda na perdld• • parte
Cambó
és
partidari
aquesta vegada., quina stgnú1cactó pot tenir la inusitada ampliació de la
de su sos1ego y cast toda 'u joeon.es, ae titirCelouti. La mutd'un Govern que pudent e de Ia GeneralI.d ad de calle
ut.ud que llLOta acuruao a escucuarvtaltdad na:Jttual. nutlntr:lS, parabase consultiva.
desa.rrollalla. una acuCataluña colaborador de «El le era eO\>/tOe y tue nece~lú que lelamente,
gui conviure amb les
·
1 tan senzill com és el probl~ma, dintre els termes dramàtics en que
vtdad un poco nervwí>a. poméne1~
'
.
.
1nabu.::.e ut::>oe el oalcón porque el
est~ plantejat! Tan senztll com es, que salta a la vtsta amb e:;candalo::;es
actuals Corts
Mercantil
ValenCiano»
se en trecueme comacto - unas
genuu no cabla en el lOCal. l!.l\LOll·
Madrid. 21. - A un quart 1 clnc """"""'·~..;.
t.es yo era Wl cmqULilo y m1 recuer
veces personal y otras teletomprec1slons, amb eloquenttssunes concrec10ns, amb aprellUS d'urgem:ia!
Hoy publicamos e1 pnmer aruculo ào es mu~ co1uuw; pero no lo es
de
aotze
del
mati
arnl.>a
a
Palau
r~
co - cvn su~ correllgamanos mas
Dues són les realltat.s, 1 nomes que dues, clavades com un punyal en senyor Cambó. Desprès d"cvacuar Ib El senyor Beste~ro
surt de Palau con que rmcta su colaooractón en L.<ll 1 e¡ qu() voy a relatar:
destacados y c-on algunes de los
aquesta nora tremenaa de la vtda de la Republica 1 del món:
DUrliJ)te la guerra eurupea, 8111.&seva consulta, !hura la següent nota: després de la seva visita al President ~auestro penodlco el llustre escrltor
mmJStros dilms10nano.:: è~ su pary
politlco
don
Lllls
Companys,
~x
co
lbane~
que
nablli
puesoo
«La
situació mternaclonal, la nc- 1
sus
(Express-Foto>
lldo.
a)
una gravlssuna pos.>tbtlltat de guerra 1nternactonal, 1
prestctente de ta u ~::neralldliO de lJa- granaes aoLe:. ae escr1tor y ae ~
Basta sólo esre stntoma para
b) la meitat de la ctutadania republicana fora de la Llei.
taluña. Las gestiones reauzadas au- tiOUitita al be1-v 1c1o a.e la causa ae
advertir que la criSIS no ttene una
tatUe
Ja
pasaaa
semana
nan
aaao
los
auaaos.
que
era
teruaa
pur
to.
trarrutactou tan apac101e como se
La primera realltat. enorme quant &1 seu volum I als seus
re:;wtaao pOSlWVO, y el ex lnlWb>IlJ caU:.J. ae tas ¡zqUl~raas, V1SIOO .l:larsupoma y que tal vez en el tondo
penlls, reclama nomes àe la Republíca un ¡ovem amb capacttat per esde la twpublica, noy reclu1e1o eu el ~,~; 1 on.- y ull grupo ae am1gos lUI·
de la cuestton se agttan màs copetllil à e ~San~ Marta, de Caruz, mos al pueroo a. ~._...erar el barco
tucuar-la; amb prest1g1 pet a actuar a la t>oc1etat. de Nac10hs. 1 amo seresas de las que se c1lcen.
na Ot.or~ae1o la elWlUblv.lQaQ eu qUe le trata. l:.lli.UilCe~ yo era rt:Uacrutat per a consolldar a tota wsta una posició neutral i una acctó
•••
'
l!;Spa.na pa1a un articulo semanal. tor de La Publlctuad>l y tul a reclconciliadora..
Sembla que ets disgustos de la
I• • • La
personauàaa del lluer repuuuca.- l>!r1e cou b1~UllUS Cv•lllJtlllews y cou
ceaa son perquè s voLdria ¡er enno es sooraaameut.e conoc1aa 1>11.1-a L• ¡;¡ 10p,etar10 aet perJOCllCO y cllpuLa segona realitat, primera en la llnla dels tets 1mmedlats. reclama
trar aL M mt~ltrt En ¡,·en tosa. Per
deste.quemus sus ptesu¡¡1os aJ tado a cones, Lau.reano Mtro.
coratge per abordar-la i amor al regtm per a ca.na.Utzar-!a. en accions paMadrid 21. - El senvor Ossorlo fer una politica nacional d·aquelles que
p¡e de esLa colaboraciOn. La vtoa de
Los carU:;tas nab 1au prepa.auo w1a
aquest canto tamoe 11.1 h.a restsaflcadores 1 Ju:;tlcleres. ¿Es aemanar molt? La segona realltat es aqu~ta i Gallardo ha. evacuat là ~eva con- carac~erlSuques.
Luls Vompanys na Stdo COW>41!1Ii:i· ~ 11100 c.;aoa a Blasco y cll.Strwwuu:;
tència per part dels altres ..tesulta
davant
el
cap
de
l'Estat
1
na
.No
na
.
d'e:;::.er
un
obstacle
a
aquesda
por
emero,
a
traves de surnr ; pueroo, s 1tuaàos en Jugart:s
que. amb sóbna i rotunda expostCJo, presenta a S. E. en esser cnaat a sortit de palau a les 5 "45. Ha dit:
ments de l'actuat bk>c ministerial.
ta soluc1ó, beu al contrari, el Par uuen~.os collli~antes y de duras per- po . 1. .
usen te la puU 'lli ~>e
consulta., el senyor Ossono Galle.rdo: hqwdació dels processos d'octubre
•~
Uti
«-He aconsellat a s. E. un Govern lamenL actual S1 no serve1x com es
e.J
...... a.wg,~;u:;, a
e •
• ••
. peno- vetau llU mc rosos brupus, al ¡,>oil·ect:r
El Correo CatalAn ta un con~n·
1 extrallmttac10ns de la repres:;10; restaurac1o de l'Estatut, repoSlcto <1 au- de persones, 1 persones francament natural, per ~ ter una poll'ttca. qutl s.ecuciones, a ..,.. po ca Y
necessita el pats es ev1dent tambe otsmo repubUce.nos. Oora SUJa, eu l... , •• tlmeados por u.1 cllputado carrepublicanes,
que
facin
front
a
les
tan, a<.'Ompu11¡¡at de la ma de El
toritats 1 corporacions, restabltment de la Coastlt.ucló. Es a. cllr: reu1tegrar necessitats polltiques, que reposm les que, aprectada aq'ue:;ta necess1tat per e~ terreno proteslona.l, es LA !:iUMA· llsLa. c¡ue aill estaba, en mec1lo àe
l:)lglo ~·uturo, 1 diu que els servets
mes de la mettat. del país al lluc d'on no se l'hauria n a¡ut d'expulsar mat: autoritat::; 1 corporacions, restableutm ttlll calgut, na d"e::.ser substltuit. a-! t~aTAT, el gran peruxhco barcelo- uno. vcmtena de los mas bravo:. c1.JS..
aULOilOIIIIA.:S ItO han de /SerVIT per
1 ~ Esquerra que C1l.rlgen C1on c1pWo" oe vuce..la.
quell
Parlament
per
uoe:;
a¡
tres
nes
de
la Constitució, mant.i.nguln els Trt·
a tes conveniencies del 1oc dels
la. Llei.
Manuel Compa~ys, nerrnano. C1el noAdverttdos del peligro, que unos
bunals d 'urgència 1 delXlll els coman- Cort.s.
partits:
¿1 qul, 1 per quin procedlment, pot ter això? La conclusió és clara, daments als lnequtvocament republiLa convocatòria electoral na d'a- norable ex prestaente, Y nuesLro que- po.;v.. anu6us que cacontra.r.nus tll.m«No es a un polit1co, por rounar preced1<1a del ple re;:;tabltment ndo arrugo Jose Marta ~as.,lp. El ble.. alll nos aurmaron, L ..LU .. .<uu
escandalosament sellLllla: un Govern de persones 1 persones inequivocaena que :;ea su categona en la Jede
les
garamies
cOliSttluclontu:.,
ta
tdeal
poUtlCO
del
senor
Vom,¡>any,.,
Miró
co¡po
una
barca
de
motor
y
ment republicanes, 1 unea etecc1ons genl!re.ls.
raJqula del relflme.n, ru a. un parun any suspe:.e:;, 1 1e:s eteccwru. dtr1. su ejecut.ona republlcana Y liberal, :;e ade.1u1t.o para rcc1b1r y recogtr
ttdo. para prt:mlarle l:olaboractog1des per un Uovcru republicà. del la:; apas10nadas lmeas de su vlda a blasco, lle¡¡C~.uao despues cou el.
Aqul no h1 na més cera que la que crema, i e.J dels qui cregUin que
nes y aanes¡one:;, Slno a un puemajor prestigi, que tmara cura de dentro del reg1!llen mstauraao el Los ~.;a.rus~ se àesonentaron cou
poden anar-s·ru fent filigranes tangenc1als, a base de combmats i fórmule!>
bto al que he.n de devolverse sus
.ter la preparació poliL1ca nece¡,JJ.tla 14. de abrtl del 31, su actual Sltua- 1o. mamubra, ptll"O 1 perctblr a .l:llassense encatx en la reahtat rot.unaa dei carrer! Podran ¡uanyar-se mesos;
derechos»
rrutjançe.nt un pla de. rest.auracto re- ¡ c1on personal, dan excepcwnal m- co, al que habtamo:; roaee.ao ya,
podrà cobnr-se el protocol de persones que opinen davant de qui no h '
pubhcano..
tercs a sus arttcutos, escrtt.os en uua pronum...lt:rou t11 u.:uue.:.ous y mue• •
de Govern nac10nal en el sen- prosa rapida, certera, vtorante, que ras. Lauret&no .v.uró sub1ó a su liUW,
Informaciones dóna aquestes frr.1mporten Jes oplnions que no siguin precisament Ja seva; podré. avançar-o<!
1titRes
que hom sol donar-los, smo un caracterua la literatura de los llom- colocanaose al lado del ChO!tlr ptstcnQTitats de la crisi:
una mica més pel caml iruc1at el dia 4 d'octubre.. . però Ja veurem qw
Govern republlca. que de¡,enrutlli un bres de acclón Y que hoy es mstru- tola ~n mano, al uempo que me ot··
uNo revelamos rungún secreoo.
rturà l'ultlffi. 1 no trlganem gaire a veure-ho. La força de1s tets no supera
pla de pollt1ca uac10nal, aquell upus menoo necesario del perlod.lbmo poll- at:lltiua ~,iu.: .:.uo1ese yo con .blasco
m cometemos ninguna Ulc1lscrede Govern en el qual coHabunn les uco.
I 1.. . el otro o.u to que habtamos tra1e1o,
Ción, Sl decunos que el seuor AJtot en menys temps del que aparentment l1 pugui semblar a l'optimista
forces totes que juguen en el regun
Nuestros lectores, slngularmente los y que Je ¡¡¡guat:rtimOS, pues el 10a. a
vJ.re:z. se nauaoa contranado por
cec que pensa que un pals serveix per a jugar-hi a polltlca, a persones 1
IUilb autentiCitat.. Les torce:; rcpu- de uerre.s catalane.s y los del Pa1s .:.b•l.! la ma.·cna.
ho.oerse:e temdo al margen ci..: Ja
a. part1ts.
bh~es d"esquerra. no s'avmànen, Valenc111.no. que por tanoo~; vu1cuEl cocue sauó rapido, mientras
tnurutac1ón ael p~etto planteadu.
per dlScrepanctes euques 1 pollolques, los espmtuales se Slenten enlazaaos nuest.co:; arru&v.:. ¡,e hauun a garr~
Pur el:o. con su na.bltual veneDues t ón les qüestions a abordar, clares. rotundes, prec!ses: una
a. cap cotlabore.c10 a~b els partlli que a los tdeales autonorrustas y demo- ta:t.O:> con Jo:; rt:qUtltes. Un poeu mas
mencta
y Sln ve~aduras de rungun
extenor 1 una mter1or. S1 1a ens! és alguna cosa seriosa, haurà de trobar
tormaven part del Govern c1U:nJss;o- cràttcos del señor Compl\nys, halla- 1 lejos, ae otro grupo sauerou uno:;
genero, creemos que expondna al
la. fórmula que les posi en ce.ml <1e solució.
nari.J
ran. ahoro. en nues~a.s pa¡inas un <11.>paros. Blasco bii.CO su 1-:~o.. c:t ,
senor Lerroux que comparwa el
nuevo motivo de exaJtacion republl- que mat1tuvo en la mano has~ HeJutclo de los a¡rartos, y, ademas.
Si no...
Santaló aconsella un cana. Y de solldandad poltt1ca. De ¡ar a :;u aesuno. l'jo:; acomj.li:illaUan
que Jas solucwncs de Goblemo,
Repetim que no som, quant al fet concret del «problema politicJ,
Govern de coalició nuestra parte, al dar a la 1>ubllCI· iOo g>~w.s y ibS unprecac1ones, y al·
con las Corte~ actua:es, no se a~o
dad el pnmer artlcwo del señor Com- guoo., mozalbetes cornan a lo.> ll:l·
tanan purque el Jete de los raclloptimiStes.
republicana que res· panys, escnotmos con tre.ternal emo- ao~ del cocne p1·ormenao amE:lllUlt.:>.
cales no preSlc1lera el GaDwete en
tableixi l'Estatut les clon es~ llneas y saludamos al a11'lt· -:r.o cauaoa, pero Blasco no cesaoa
planta, ya que Iu& cua~o Jeles de
•
. • .
go entranable con lo. bonda :>atls- de ¡r1tat"les:
los grupus gubernamenta1es que
garanbes conslltuc1o- tacclón dc poderlo narru..r "ompli-~ -¡U>bara.es! ¡ca.nanast ¡carce.sl
!ormaron el bluque para ~obernar,
nais i concedeixi una ñero.»
cuano.o ya no::; aoemramo;, eu la
en el cntt~o momenw de agru¡.Jar
·
l'
· t"
1De «El Mercantil V&lenc¡ano•> ciuua.u, ~lt~.&:O .:.e volvto a llU:
sus
tu~r..:as para cun::.Utwr el Mtamp 1a amms ta
1 -¿Vomo se !llima ust.ea~
mteno ae coa tc1on, se comprvm~
2
1
1
~1eron expr~samente a apuyarse
jete
redact.or
muwt~mente
con toda IE.'Illtaa,
,Juollcana es a Uarcelona, na evacua~
-¡.Anl ¿r.;s U:>Lt:a vompanys?
cua.qu1era que tuese el de:;t¡nado
,:;. seva consulta des d"aquella ciutat
Me senLl 11eno ae o1gUUo porque
para pres1cllr la &ltuaclón.»
¡.~er telelon.
Blasco cunocta lll.1 nomore o apaAl Uepartament de Premsa de la
Cuando, nace ya oastantes allos, te.mo couocet>o. .t-ero yu aeota est1u
Oliso.rlu l üai.lardo
P:estdencill han lliurat ta nota ..e-- cutaaoa yo C1e «La Luchalt, el ramo- p¡¡uo.o, put 14ut: ti1a.!ieo me tuteo, p!oEl aen110r Lerrou:& - continua
glieut.
diCut J.nJormat.'luues - e11 veure
Iso penoruco qu.! 1unctamus con M11r- toct.or, al aec.;u·me:
caliS. Continuació de la labor polftlcn 1 a.Com que no m'és possible d"ar- t.chuo 1Joml.ngo y Franctsc.o La.)oret
-l:';o nas aell1u0 tener nuedo. porl'actitud de Jletqu1adcs, n'co,;:aaa
del senyor Chapnprlcta 1 la d'ordre rlo:u a l.>tadnei a les on1.e del maw, solia reproduc~r con mucna trecuen~ que I>Oll uno::; rru...
·
pelS ugrans, va cr~u' e o pur tu no
puolic reprcscntnaa pcl senyor ~or- unc 1 uoncr d evacuo.r la consulta 1eta y tlJet:_a en mano 1()::, e<:Ui.orla1t:S
Lleil\10 mu:; w. uua casa ael Par.eo Ot!
¡acilitar la 10tuv10. tal com pcut,e1a, Vo.lladarE:S. .Restauracl6 dc l l:;s- pre.>IC1c:Octa1 en nom ae Ja mmona dl' U. M.E.RCANTIL vALEN ClAN O S&J.I .. uan, aoauctilo ae :;u nermauo
sava ¡er, a òtlSe tte ta recLI/kaclo
tat ut. liquidació dels processos d'ocLu- a..t.Sq¡¡erra ttt:pu bllcaua al Parlament que poman un poco de sereructad
poullco, senor lJIU"&l, don de ..e nosdet de<.Tet de reLruspàJ de servers
•
ore 1 les extrahmlta.ctons de la re- de ta tiepuuncu 1, mtcrp¡etanL el sen-, tnt vez dc ouen JWClO en la litera· peaaua el gran ~nwr.
d'Obres PuòtlQ~I i presenta la
pressio 1 que ¡:.resldellU UOpllrCUll• tir dtl la Coal1CJO dcsq,¡crres CStllla• tUra C1csespe,ada. de aquella hOJil C1e
.blasco repeua aun:
dimisiió totat.
ment les eleccions generals.»
11cs. exl)OSO t:IS se¡ueuts termES:
la revoJucton que mur1o a los ~es
- ¡;:,ou unos CUOlude:;t ¡U nos ca·
•••
El deleru.or une..'lt d ~...o;a ...er..a ~e•
d.
t..e•lucut ut.-..~' dem &Luac:ao gu- aflos, despues de ¡¡ran numero de nAJIMI
'
Ahir a la tarua, a la Biblioteca ae
El MaU no vol desorientar els
Sancbez Roman ona \·e.wtur:._en..ul 1 'mc~c-•L ae I opm:~ multas, proccsos Y "etSeCUctoncs, Clt·
r•u& despecumos. Por la nocne, un
.a. Divisió, ve e .ebrar-se un consell nyor l:)al¡quet, rebflt.e l'acuaacto nstCCLUT 8 l diU que t<Jtu BCiiUCIO /la
una interessant nola re,JuoJ.ca~c!~~~~nl~~10pa~u:~ portndo yo a La Mola Y vtlmeme ase- I¡rupo cte JO~c:o~ poliucos l per1~
de guerra contra l'alcalde popular cal allegant que el seJ pat.rucmaL
dc: tentr pèr 1Wnna et tna7Lteml' · ·
Xttl/l:W .~da 1 uaeto lnLertor ~ Cl!.~ &nado Lnrret, durante el mandu de ws~AS -ULyre1, Marsa, twmun ~
C1 Arcabell. senyor Antoru V illaru.:>la nc• teDI& e.Jtre remet que obeir Jt·s
ment de t'ordre mtenor a la neu, amp Jatona .
La a;t.ca .~
lOrmaclo d'un üo- Arlegul Y de Marttnez An1do, a quten n, AgUirre. A!$U1111r- y una aocena
Coll, processat per suposada compu- ordres emanaàes ae la ::.upertuntat.
tralitat a t'extertor.
Acaba demananL t"ab:;olucto ael :!ell I
Ma.dr.d, 21 - El part.1t que re- nur '""'~Clo repuom:lina que per lo. ley de la Republica na reinte¡rado mAs 1C ouecm.o.:. una coiiUaa.
cació en ela tets d"oct.ubre.
L'editonat ..caba traspassant a
Prestdi el consell el general Angel plltrocmat tal com no na vien estat I presealta el senyor Sanchcz Roman ver~_a.: t~es .:teiS ¡;an w; I Ja cOJiauc·• en su car¡o Y nonores.
.tJ tol1eto que puouco com ra Alun aLtre La rebla d'adobar te.s coEsta S1mpatta poc ~~ periódico y to1150 CIC .tioroou en lu& attos ae ta
tle San Pedro. De la. lectura de 1 a- altres al~des en JUC11ClS semOlahts. na trnmes als pcrtòellcs com ~' am- ~~~ ~·ouultS n ....h:.:;a:•• ,.1 1cw.u 110•
A tes cmc de 1a tarda e¡; reWll tl pl18Cl0 a la consulta C\'l1Cuae1a p<'r ta ue
ses : •Uemanem a ocu que ülunuae 14 .r~.e l.!DilCa a 111 se>a nu lleseo de ponerrnc en comuruca.- i.Jl.:~;&dura, 1U G1cunos reuupnmu en
puntament resulta que el proc~t
ru els alts poders àe l"Estat.J
~u1 u., 1 ..ut.una..
a proclamar !Esl&t ca~la a l'e.;;.- con::.ell, 1 el Trtbune..l quena reu.nt aqueu sen)or, Utl.B nota q¡¡e alu aúO. n:~~~-uwula·•Ul•
c:on cunc.a con e1 pueolo ac Valen- ¡ HarceaOIUl. l:.ll el rellparcce el ter1,.
1
«La crts. ac.\!& I rc¡:¡r;;scni.li~ ~es P ;:;, mt~-a una poht.ca ae paculra-1 Clll, nennano quer11:.o por el pasado, b1c lUC.;II.Clu,·, que no.s tt:cuet·da 1115
u~entat poble el dJ.& 6 d"octuore. pero en sess1o secreta per tal de d1cwr
que altra (OSl\, ellracas d un UO\cm
.. 11
.:u; es..at.s c;e:~>cepdo
I eudemà, en ten u noticies de Bar- sentència.
por I~ afanes ael p~nte y por las p¡\gulll.io seru>lb1e:;, vt"orosas y aceEt BuUleu Olleta! publica el deA no .:nO:urocat per Wl ncncrsrul, St..o ~0 0~ ~ Jes 01 "o~muactuas pumtques ~.>mblCionc¡ ael manana, me han de- ra.úas ael 1/lC\.Ilr Hu~o poUuco A.quel
celona, va publicar un Ban detxa.nt.
SENTENCI
cret per a proveir ta plaça. - de
LA
el
uacas
dc
Ja
majona.
p;;.tltlca
rcacla
SC:•
a
utoertat
a
~~Wicto
ctcllao a. aceptar la colaboraClon que foheto contrlbU)O mucno a Òe.r untes coses tal com estaven abans. t.'u
1
11ova <.TeadJ - de SC<.Tetart geneEl Tnbunal estlgue ueuoerant nus cu!.narta 1 de les wrces del uloc go:~estamo.: ,a cuncessio duna arn: se- me otrece.
es sevea declaracions, el processat.
pulso pupuJar a1 semuruento auural de la Presfdéncfa 1 del Coruell
diaué qu~ això ho h&via tet per a dos quarts de vu1t del vespre, o" ~~~:l~~~da~:': ~~~ :~:~~~ ~na amniSl.ta 1 lilo rcwte~~:ructo de ts.s~e ':~~dàe la cel~ que ocupo alloosino que arrastro ae:;pues a la
e.rtcutiiL.
ordre d un c1lputat, que ex.h.lbl un no- ra en la qual es teu publica la sen- constsur
eu
un
canvt
tonameutal
d
~
~atahlll;)tauta
Ja
Plena
Lts condicions erfgfdu algrmea
\'l¡cnc:~a
del
taluna,
qne
meo
~•epar"ftnjesrrudetlecrraaMoLosnarq~
..
:~n.o·
res
Y
las
tàctt
...
_
tr.ena.menr. del Conuli.:.r ae GoYer- te ucla couuc:mnco.~1L el ~rvceSEat. & Ja
1
seu t.SU1
• '"'"" ....,
......
cas ...n
BÓ11 le• nurmat 1 impreSCindibles
ltacio, 5en3or Den~ que el aestg· pena. d '".10 any àe preso.
rte~taCJllllS. t~~l. ~~~;~!:~u~~
uue" t!.~:~.ons le¡¡tslaU\CS temoleo ), reaatos dc fanullares Y ae po,¡. •u.:JW. Han ueloo y le, \ emos en
però... aquell u mes que Sl~:ui
O&va, corn a delegat de la comarca
Aquc;;l.lt. no sera lt:rtnll n.ns .:¡ue ~~ o~e;_~~~~ :omcn.s rt:CJ.una u- l'WtlC cauu per arnoar-nL A un vv- ~cos ac.t~;ruD e:., entre CIIOli !lb.rna, cóm¡.u.ma de otra.. que uo se recuerdoctor en oret» ea una ventable
llltca ¡:eucru.oa p·-. •<;.>..JVli v~;.u q¡¡e ¡:..opo:;l t~q ..est IJtu..·lluUI.,
, Ela tQLlmoU!.i toren tots ta \or&· l'apruil el general de lll UIVJS:o.
)ret,
as.:o
11Jàñez., PI Y Mar- a n ru sc n:couocen a 61 llllSDW&
troballa ptr a linaitar (,et oono.e& al processat.
na po
.nota e:i un' n"n} à ..:x' les ~uer.es -ca ..u nt.~ 11 pn:su..c~~.a 811 ··· Atlula que t:SCnbo Pt~ra u.n
Pcro Htasco no esta m~.;erw ·Lo!.
cura1} el nombre d'optanls Mes
!gual cum .:ll ~~ t:il> cuu.,.,,.., _. ..t: qu!,·e~~~"~o ~ 1 ' ut
e.u a ~,.:.. t:l ~cu ::;upurt nh..Thl. •w ¡x.ooneu CO!· ¡,;ran wanu ac Valencta, tle cunwm- nomores, como el, no mueren Los
Ei, t15cai sensor Quero:. desp:¿:;
actat a'ha veu una mE>..ura · upe.
u:cta scutencta cuuacllllòtf...Ona,
d g'~
te& IW"~u.::Ues ac cire-llaourar, pc:of en la ¡:o~eruaclo de Pl,:~ el rostro tuerte y energ¡co de Iaea lS q~c aetendlo. tampOCO: ran
~~ lln.tonne, eswnà l'e.ü~tenc~a d un e.,
11
dw per a ter-lle benCJIClar• algu,
......._?- su !rente ampla y alu~a. y sólo d~.;enne, descansa.
lt.te c1·awtlli a 1.a. re oeRtó 1 so.ili. prvc.:e,;sat, que ea; trooa\ cu luOcnaL ta. mentre que, per atLra ll3ntlll, e.1s , r.Sta~ tulS e moment en que la llet
que no pa.s un rtQuisJt ctec~.IC:t.
Pres!dto P~.;er.o Santa Marla., seeI&& la PE.n& de t.rea &D,VI per al ~O\~on~~Oüd~lb.~~~ ~J~~ paru~ repubhcans d esquerra tenen ant:~u..muclon&l ac 2 de gener ,.¡. el cena unpenoso_que una ¡ra.o lluJa veurem qu& aera el cd.octor.t
pr~
que b.al'l& estat preparat a l'efecte. de&tacad.a llur acclo en eJ aent1t ae au1 dero¡aà& •
rnanidad d.cl CODJunoo $U&n.:a.
t.iembre 1;35.
an qilutfó.
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Ossorio Gallarda aconsella «Un Gavern
de persones, persones francamen t repu· ,noo
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UIUM~ N GE , 22

TEA TR ES
Qran Companyia de Revlstea
¡¡DARRERA SETMANA li

1D•umenaa, 29'rcomiat I

AVUI , UlUMBNOEl, ARDA A LES
4. CARTELL GEGAN'Il 1 MONS-

Avui. matinal a. tes ll
de 3 30 a. 5'45. A les 6 nui:nTarQa,
Ntt, a les 10. Gran ént eraca_
gitte He lm en la. ¡ran nr d e BriEL SECRETO DE UN 4 VIO
amo Jean Murat
A

revista

' 'YERMA'', ENCARA Teatre

d 'ézit

PECCATA MUNDI
NIT. a tes 10' 15. El ¡ran éxit:

AMALIA DE ISAURA

CONCHITA LEONARDO
OLVIOO ROD RICUEZ
REYES L;ASTIZ:O

Mercè. Form.laables canells t&!·
da i n.lt. - Dunecres. ürand1oses
runclons a honor 1 benatic• de 1a
diva. MARU"A <.:ONZALEZ. -Diu-

menge,

COLI.UAJ.' ae la mUlar
COMPA.NYlA DE REVJ.Sl'ES per
2~.

a tots. -

Butaa ues a 4 i 5 otes.

TEATRE PULI URAMA
Companyia drama t1ca
MARIA
CUEHRERO ·FERRAN DIAl OE
MENDOZ.A

- ----------

Avui, tarda, a les 5'15. La gran·
obra de Tamayo i Baus:

d.iosa

Lo cura de amor
Nit, a les 10'15, l'obra de Ni-

oodeml:

LA ENEMIGA
TEATRE ROMEA
Telèfon , '22026
Companyia Heredia • Asauerino
A les 3'30. Butaques a 3
L'éxit. t.ec~.tral de l'any:

p~s

LA PAPIAUSA
A lea 6 1 10'15:

LA MUJER
QUE SE VENDIO
nou soroli6s trlom.t de Navarro
1 Torrado. Exit formidable. Genial creació d' Ire ne Lóqez Heredia i Marian Asauerino. - Demà.. a. les 5'30 1 10'15, l'obra del
dia:
LA MUJER QUE SE VENDIO

fEAfR~

BARCELONA

CONTINUA RENOVAClO O'AJR.l!a

Companyia de
MARGARiDA XIRGU
Avui, tarda 1 nit, l'èxit dels
èxits. El grandiós drama de Frederic Garoía Lorca:

YERMA
meravellosa creaclo CLe Marcaritla
Xirsu.

GRAN TEATRE

E~PANYOL

Comt~anyla

de comèdies valencia·
nea diri&ida per PE~E ALBA

Avui, tarda, a. les 4'15. Entrada 1 butaca, 2'50 ptes. 2 grans
exits, 2. 4 actes, 4:
SENSE TITUL
AL PAS DEL NAZAREN O
NI~. a. les 10'15:
PATRONS I PROLETARIS

Al PAS OEL NAlAHENO

GRAN PR ICE
VODEVIL CArALA
Vi5ita Lopez • J imenu Sales
Demà, ta.rd&, & les 6'15:
ELS POLVORS DEL Or, RIYELT
Nit, 10'15. Exlt de

La reina ho fa tot
Tarda. ButaQues, 1 pta. Gt·
nera l, 0'40. Nit. ButaQues, 1'50.
Qeneral. 0'50.

TEATRE COMIC
PALAU DE LA REVISTA

TEATRE NOU
Cran Companyia Llrica Titular
en la aual figura l'emment ba·
rlton PAU HERTOGS
Primer &ct<lr 1 director:
PERE SEGURA
AVUI , lArti.)A , _,&U; LA ALEGRIA DE LA HUERTA ; GIGANTE5 Y CAtiEZULIU~.
l:iranruat.
ex" del <i&lnet Unc del mestre
l:ioroubal :
LA UEL MANOJO DE ROSAS
creacio ae Pau Her to&s. • N1f.
IU 16: UNA MISS MA~. El lft'<:~D
ex1t: LA DEL MANOJO DE AUSAS. peLs mateu:a& artllit.e5 d.e 1a
tarda. - Dema, tard&. Grand.lóe
Vermouth. Cada. nit:
LA DEL MANOJO DE ROSAS

Travenera, 11!Z. T1l efon 7333 1
AVIAT
INAUGURAClO DE fEMPORAUA
amb l'ESTRE...'~U de la. comêdla.
còmica:

ES MUCHA JUANITA

CRAN PARC D'AT RACC IONs
Entrada 50 ott, Fun icular 1
trada, 1 Pta.
' "·

fRONfO NOVETA TS
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ESPECTACLES PER
A AVUI
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'Vti.UH.J e~Ñ,
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Llegiu,

cada

dia,

la nostra secció de

TEATRE

CINEMA

TEAfRE OLYMPIA
T1lelon 33240

tMPRESA GAPIIOL
CAPI TOL:
Avw, matinal, a les lU"&O. Tarda., 8el:I&O cout.mua ues ue Jes a .so
a ¡;¿,u; t;L IIUriU15AUU O t;L JU·
""•ti ~Nl u u~ LA(.i; "'n u~ .. .:.. V~::l
Hooert 'Y 1aaun 1 .JOS!reillltl Ull.ut;
t'UK QUt NO BAILA YIJ'1, per
.ttol LeJ.·oy (vu1ew' mwuca.o; LA
i'I'I ARIPObA Y LA ARANA (Olbul-

A Iea 3'30. La. millor butaca. 4
pt.es. Bspec1al per a. infants, amb
8etty Boop, Bimbo, Los tres cerditos, El lobo feroz I DibUIXOS de
Walt Disney, A tea 6 1 10'15. sessions per a tnlant6 de 3 a 93 anys.
La. mUlar butaca., 5 ptes.:

VITTOAIO POURE0CA
amb el aeu

TEATRE DELS PROOiGIS
operes Operetes. Revistt!a. <.:ut.:.
Fa.nt.asles. Paròdies. AtracciOns.
r.¿uadro Urlc. Va.r1et.ata. Ha.u.&. MuSIC-fiaU. ::soo decorata. HOO &Picco11», 1.000 vest.lt. 10 pnmers cant.ants, 10 manonewtes. Opero.t.dors. Musica cla.ssica 1 mOd.erna.
Extt. apot.eòiic de l'acròbat;a Bil·
Bol-BuJ; l'espanyolada Canço del
Pati i Gorre¡uda de brawo, 1 del
mes pet.it., més eómlc 1 mès cele·
bre pum.lsta del mon. - Dema..
a les 5·30 i 10'1!>. el mera\>eUos
Poorecca 1 111 seua P1ccoll.

CINEMES
CINEMA GAlALUNYA

EXCELSIOR :
Avui, ma.tina1, a. Je& lO JO. T&l'da &et>SlO conunua ue tes 3 4b a
J.¿;,u;

AVUI. matonal, 10'30. Tarda,
:ns. ESP~GlAL NUMERAUA, a
1es 6. NIL, lll te& 10.
f'ro&rama 100 per 100 optimiSta
LA:i HlJA~ OE LA POn I UIA
diH~ • ~!all -.:owecua. trance5k. li tan ·
ni C he~ ni;
Hu n180 AL CAIRO
::;upell)1VUUI.:c10 u.. c,ua.w.t M1aue1
L u~ero Marr del 1,a.rm1n 1 Klv,.ru
HUIIIZ; W~UI Cl.e.t mestre ..- uer•
rero - Es despa txeu IOC&JlWhb
per a la &ebblo uumeraaa ae 1es &
OEMA. OlLLli~S. Contmua de
4 ta.rda a 12"a0 nu.

At'U.:JI""••&Ju

A

"'"" r-' w"'

vvu. ~~Itt, IIU~IIIJIA ~~ M ~"I •
NA per ray Wray; LA Lt;ÜI\If'>j
bLAhi,A, eu. edl,ltul.VOi, pe¡ L.Ort:t.ta Young.
Uema., aWun¡, canvi de proerama : OIIO:i liMIINOSO:i , en e~:.
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·.

vellosa, d 'aquesta gran actnu ca
lana que honora el teatre espanjoJ,
Confessem que trobar ttamon Mar· «teletouica»:
Avw , dlumeu¡e, tarda
peracio de linotipistes 1 correcr.ors- tot, els ulls, el tront, la boca, es ton, aquests dies, es cosa gairebê
-Quan comenceu?
Part!t a pala. Al.UltMENo~ 1e~ 4:
que en tenim la culpa. Però el tet paraum express10.
Jmposslote. L'home va atr ategat pre·
-!!..1 d1a 4 d 'octubre.
SAY contra 0ALLAR'rA lll : ~
és que en el primer a r ticle que dediAquesta expressió Ja subratllen ~~ ~ parant la temporada catalana dt-1
-amb quins elements'!
JO~ A. Nit, a. les 10'15. Part!
gest. 1es mans. l no t:s pas, com en t'<lovetats, 1 RlXO fa que no tmgui m1
-Anoteu. Actnus : v 1ctòr ia Bene~
Cl5teHa. UNANU E 1 ~ TfiEcET t a
a1tres arLtstes. que semblen soinr moment per al reporter qae, natu- d1cto, lJotors uarmcero, f>~qu1ta Fer·
tra C.HAPARRO - ZABALA
f:?_n
talla per cartells.
· - UGct'epuep.::aa, que SigUI promga de1 beu raltJlent, vol pregum.ar-11 quelcom bU- ran01z, !-epeta Fornes, Elvua. Freg. est, o~ les seves maus .. A
. '. comr an: bre. com amra la temporada que m om.., Met ce Llun
. una, lVJ.etc~ Ntcote una ~;an co~lte111.:lu, uua aamüH.- s apropa.
Iau, Isaoel PUJOl, Ter esa f'ujol i
ble sobnetl:l.t. 1!;1 que p<.l&n. es que , !!.ls penodistes, però, sempre sor- tVlatUoe xatarL~ Actor~;: LJ.orens .Uu·
la rrum1ca de M.a.r~anakl. A1rgu t:S tim amb 1a nostra. E.'s lnutll que tns ran, Joan i!.stlvili, .r·rancesc 1-erranFrontó Prmcipal Patace
~empre JUSta 1 1tde1 a ut. parawa. Rt·- domn llargues, excüses, 0 raons ae atz, J oall .romaguera, A vell Ga.Iceoorueu, eu:. que 1 heu v1s ...a en «Yer- mes 0 menys pes. ¡ aiXJ el lecwr r an, Anwm Man.1, H.amon Marton,
Avui, diumen¡e, tarda: RIC.ut.,
1ma», aqutJ!a suavitat ClOJtl;);:;Una ae 110 estranyara que hag 1m VlSt Mar- .bartomeu PuJOl, Joan Serr"t, Joan
OU • EGOZCUE 1 contra Locro
1 les ma~ que no s atreveiXen a to- turi en un moment que el teatre 110 ::,unye, uu1s 1 e1X1aor i 1-'ere Vental:iLOLA H. Nit; J:U.0ALL>k:
car el ventre gravld -sagrat, per pot retemr-lo matenalment · l'hora yols. Per alS paper:s especials tenlDl
MAL:ru.tt~GU1 1 comra L1Z.AH.~
r.aut- de Mana, la noiel.a. que a.s del dmar ... Llavors no ~ tingut la nena Neus 1'errandiz.
UA ll • CAZALl.S 11. - UUl
•
clllc mesos de casada sera mare. 1 1
•
d
Amb quma obra?
tBJ.dH.; JOO.t!iGhU • ANSOLA ~
recoraeu aespres 1e:s ffitf.i.ClXe.s mans a tr e remei que, entre mossega a 1
,
11
..
tra
FORURIA
•
lRIZAR.
:
crespaaeS euceses lllfoi C01pejalll:. CI mossegada, COntestar a les nostres
-«l!l mon ...1 que VlVllll», de ~1.t..Cd.AV~ • MODES1'0
Nit ,
MERCE NICOLAU
vemre seU, 1om de ctoior pe.r que t:s preguntes... Ha estat una conversa llas-Raureu, .Prem1 Ignasi l g1es1es
LIO • SARASOLA.
contra JU.
erm. Aquests dos aet.aiJS són pruu ptr
bJ~ Oora. d empenta, .que! crec que
a d1r-nos com és a\o'Ul Margarida xu·.
sera reouda eut.uslastlcame~li...
-Començarem amb «El secret de
gu la primera acLnu del teatre es-Altres obres en carteia~ .
.
la capseta d 'or», i tot segwt estrena
panyol, l'umca -a pesar del molt
-Una de Sagarr.a , sense t~tol ~n- de «La campana prochglOsa», de Folc
respecte que ens mereiXen algun~s
cara¡ una tra~ucc1_o de .qomen~ ae 1 Torres.
altres- que dtgnament podem enviar
Bellmunt, «Liberte provisotre», &.1-Altres coses per a at'egir?
Teléfons 34651 • 33818
a 1 estranger. ~ 11 el teatre no ht ha
tres obres d_e Carles ~oldevlla_. Car-Si. Digueu que el teatr e és a
Palau de la Dansa i de l'EsPort
papers bo~ 1 papers dolents: hl ha
me Montunol, lgnast Agustl, que compte uostre. Cal aclaru que un<i
actors bons 1 actors dolents.
En
fa rà les seves pnmeres armes en el subvenció de qumze nul pessete~. de
AVUI tarda 1 llit; UANSE::i SE.
LECTES pels casos» del ritme
«Yerman
Jes
dues
cunyades
no
par·
teatr e amb. «Benaventurats f71~ 11~ cara a fer una temporada digna,
GARCIA LORCA
Ien. Pera J.a seva presència en esPRICE BANO
dres»; MelciOr Font ha adqumt t•S gauebe no c::ompta ...
càrem a « Yerma» passà una errada cena. ta la casa de Yerma mes tre·
drets de traducció de «llesar», de
-Ja ho d1em.
.
Sala . relrl&erad¡t • l'ilax1ma ve 11 •
de concepte que ens cal rectificar.
da, mes negra, mes esquerpa 1 dónJ.
Marcel Pagnol, última part de la
- ~ que esperem que el pubHc ens
t1lac1ó 1 comoditat • La sa la llre.
En el paràgraf que transcrivim, un aue d'angúnia 1 d'a.Hucinac1ó a
tenda per les tamilles
trilogia «M:?.nus, Fanny i Cesar»; Sè- ajadi, que, per la nostra part, farem
dè1em: «Es ell l'estèril, el mar1t, l'ho- l'ambtent del mes _reetXlt que h~m
g-..uament Pagnol assistirà a l'estr e- els possibles perq~te rest1 content de
NOTA: Prtce o . <J.; Uinlu&s.&.
me tred, corromput. per un afany de vlSt en teatre. Alxo es possible gra.
na; «Una noia per casar », de Folc la nos.tra actu~c1o.
.
port, Solànum 1 l.)utxes. b Ptea.
¡ drner -en terres, en ramats-, l'e- Cies a ta labor de TereS<l Pradas i
t Torr~s · u.~..a. altra de Pous 1 ?a·
- AlXl mate1x ho duem.
a..1 mes
gmsta, el que preleretx la. casa en Ameha de la. Torre, actnu aquesta
gés· «Cr'im i càstig», de Dostolevs·
Gràcies.
ordre en lloc del fill. Voluntat con- ult.1ma, que, en un personatge del ~~,
1 kl, 'traducció de J . M. Jordà. i Lluis
- No hi ha de què donar-les. Satra votunLat.»
tot oposat a l'antenor, el de la. «~em·:
Capdevila; i totes les o~res d 'autors lut.
Atxò, que es el que ens ra dlr el bra», ens prova la seva flexJbJlltat,
,·.·
novells que ho mereixm...
-Salut ...
llnotlplSta, no te sentit. Ha de dir: molL digna d 'elogi..
,;
_Teatre per a infants?
M.
«Voluntat contra voluntat.. O s1gui:
Amaha Sànchl2 Ariño ha sabut
·
voluntat de voler 1 posa.r en el vo- fer admirable vella de poble, un!ca
ler tota la torça d 'una vtda exas- desenfadada, amb un aspre sentit
B
perada. 1 voluntat de no voler. per reahsta de "' vtda.
La companyia Torren s- aegoisme per fredor, el fill que .Por·
Isabel Pradas teu la. ca.sadeta joI •
aecordeu POdrecc• '
tarà desoris 1 despeses 1 11ngurues i ve, Marta. amb una &nicia 1 una tenro- Ornes eS renara e prO- nU IJ~~pI els
seus PICCOll. Estrencarà la pau de la casa.
TE:.AIRE:.S
dresa
actm1rables.
d'
28
f
o
·
G
pectacle unic al món
Voluntat en ella. que s·ha. casg,t
El paper de marit, que en la VIda
per
la
'
a
I r e
raBarcelona. - 1arda 1 n1t: ~~ erma.
per a ésser mare, l voluntat en eH, tambe es desagra~t moltes
. ... spanyot. - 'l'arua: cSeuse 1t1~u1» 1 ~E.J.
veg"""·
cienc, una comèdia de Maque s'ha casat per a tenir dona.»
· 'è
!
Put> ae1 Naza.reno». Nit: ut>at.ron& ,
ho és més en «Yenna>>. Caracter
gus t d e I p~b 11c, l amb 1 xit creixent
ptoh:h!.rls» 1 •~a ¡>ab ae1 N".ò:íarenv».
ombnu. tancat, eixut, ¡>le de recels, '
nuel
Valldeperes
de «La rema ho fa tot», a. les n1ts Pouorétmtt. - l'anta: «Locura ae amat~
LA INTERP~ETACI~ la mterpretació del tipus presenta ¡
RAMON MARTORI
pot assegurar-se que l'espectacle dt-1
''uL 11.L.a eneuu.s:a».
L'obra de teatre, dramat1ca o co- un sens fi de d 1flcuJta~. Entre elle:s
L'elenc artistie que sota el guiat- Gran Price és el més suggestiu a ¡ Pruu.1 pa1 Pataue.
'farda i nit: eLa:!.
mica, ha d 'interpretar-se com u11a l la de ter-ne un tipus oe melodramii.
ge de Joaquim Torrents ve actuant Barcelona
ae ~:~.rmas t.oman.
snnlODUl . Es a du: ha de temr un rectuim, dur, sense cap matiS huma. l
intensament arreu de Catalunya, el
Romea.. - - Taraa: eLa t'aplruscu ...
r itma Les.seves gradaCions, els seus 1 Pedra López Lagar sabe vèncer hles 6 1 nlt: •La mUJer Que se veu.
Recot·deu. Poorecca 1
proper dia 28, a la nit, estrenarà
d10>1.
tentps han de tenu -tant Sl es questes dl1icultar.s 1 convertir l 'ent.
el seu Piccou. Avul.
tm a. comèdia d el nostre company
fivou, - 'l'araa.: AcLe ler. ae dit}) J
tracta d 'una obra en v.e rs com d'w1a oe ficció creat pel poeta en un eSI:ie:- 1
S'30, especial per a intants, amb
Manuel Valldeperes, titulada «La
¡:up .... ! .H.unu. J» 1 ut-eccata Mund.u .
obra en prosa- un ntme. Quan Ja huma recrear-lo i convert1r-lo Cd
Betty Boop, Bimbo, Tres cerditos,
sattg als ulls».
l'(u;.; «Pect;&.ta I\1UnCU» ,
· tè
'
Lobo feroz i Dib uixos Walt Diann
direcciO i e1s m
rprets no sa ben o una humana
cr1atura subjecta al maJ
En aquesta vetllada coHaboraran
01)'nlP I8. - \lltt.ouo r-odrecca 1 el seu
no poden donar a l'obra. el ntme 1 fisic al metafistc 1 al moral. l ea
també el notable Quartet Vocal Or·
l..l:l:l.ltl~ deLs prow¡:ls.
,
Nou . - 1'arda: «Lli ategna de Ja nue¡ .
adient, l'obra -per gran que sigUI que 'López Lagar és un actor de ta- tor artístic de la companyia de Mar- pheu 3 .. Les GaVines de la Barce~
~a»,
r.lrJ"au
...
es
~
CalJ~.tUU.oti.»,
1La
at:.
la seva. bondat literàna- s'apruna., len~ que sap estudiar, a mes de la. garida Xmru. Cípriano RI vas Cher!l net& 1 els eirup_en.ts . ca.nt.a_nt.s JosemaUOJO Ut: 1'06US» . J.'ilt.;
t.tJDH. m.LOc
es desvirtua. No na de I allar un lfi· lletra 1anima d'un personatge.
terpret n1 el mes numu, t.a.Unent.
Ul~» 1 cua ae1 manoJu ne rOSI:is».
El inateix pOdem dir d 'Enrtque Al- es un escnptor agut, ti, inteHigent fina Blanc i R1car_çl' Fustê.
(,Om&c . - ur-d.n et>pt:c¡;acie de va.ru•.
com en \UI.a orquestra. A Espany& varez. Dtosdado, el «Vtcton de «'i er- senstble Recordem a 'ell uns articleS j Les comandes d 'in vitacions han
Lats.
hem .(Jatlt molt l'ep1detma t.eatral ma»: un «Victor» vist amb w 1 gran publicats·~ la reviSta «Espaüa», de , de·· fer-Se a13. Bocs · '5egüents: Salrne-t.1·uyen:t, c.EJ. ¡uapO», cNeDi.tuu 1 CCJ·
del divo que per a fer ressaltar m~s encert 1 una gran lucidesa
cara . memona, r ecordem la bella 1 ron, 208, bar , .sastr eria Casa Carret.a.
t1. CICial:tl».
la seva labÓr en el tons, pero, pet
1 el mat.eix: podnem dlf de la res- versto que ens ,dona de les «F'1orett1» r as, Plaça. del SOl, 9 1 10; sastrena
manca d 'inte.H1gencia 1 de ventable ta deiS intérprets, els noms d.els qua.Js de ~ r 3;ncesc ~ Ass1~. .
«La Campana)), P laça Rius 1 Tau·
amor al teatre- es voltava d'ele- no donem per no allargar aquesL~ I .Ctpnano R1vas 9hen~ és un gran let, 19 ; Orfeó Gracienc 1 a. LA HU·
l;iNI:.MI:.S
ments mediocres. Un public inteHI- crònica.
· director, un magmhc _d1rector. En la MANITAT .
Amer ica
«V«&LUu u.~t u.uu Jl, t:J:SrQa(J.
gent. sempre preferirà un bon. conPer acabar : cYerma» serà sempr e &va labor . com. a duector ha p~
wa~
~v1
oeu.H·o» 1 «btli!Ue&ltro bt:ll·
junt que no pas. un dtvo. Pera un una gran obra, 1 pltjor per als p(?. sa~ a cun ... nbucio tota la seva cultuGRAN PRlCE
5UC101hll».
actor o una actrm -1 aquest es el bres que no ho sabeu veure a 1x1_ ra, tota la seva luCidesa, tot el seu
Are¡u;~:..
&L..a. ~eque.na .uun·n.~. UI·
1
cas de Margarida X1rgu, la. gran Amb una altra lnt;erpret.aclO, per a, tervpr..
Uu.lA.Uiii I. U~ o,¿Ut:b ~UI. r i:l.l..ll.eUCI.t:j¡.
.
1
. Arh au, - «Vt:JLUe W.UIUllllt> ae eu;v
actriu per es.enCJa 1 po ,encta-quuo cal dir que perdr¡a molt. I és que
CtprtanoRtvas Ch~r!l és, avui com I La temporada de vodevil
,
UJUHld~», ii.VI:I.OU Oti .J<i. VWI 1 ti.AUlvi .;,
son mtelhgents, quan senten un ve- no h i ha obra bona que resis· ayu1, el mes prestiglOS, el mes d igne
(;UJi:t. U Cl' ~l) • •
ntable amor envers el teatre, sa- teixi una mterpretac 1o cto1enta.
director de teatre a Espanya.
Ja som a les acaballes de la. temAsu.r od.. - "u eJaaa en prendu 1 'lLa.
ben voltar~se d'un conjunt d 'actors
porada d 'estiu 1 el públic contmua
Lio;:;UU.tl Oti I:UJ.I.i"Ut:Uaúe&».
,
disciplmats, estudlosos, notables. Tan
LA PRESENT AC IO
EL PUBLIC afavorint cada dia m és el local del
AVIIUOI.>Uil
U ' t:UUJd.», IlLa l)&HW! ll
sols a1x1 la mterpretacu:) de l'obra
Fontanals ha presentat uns esce1J<;IU1Uu».
E ns referim al del pat1 1 al d 'en- Gran Price, e_~ la. Companyia de
tb....a:.uu.t. &Awor y a.tegruu, t.Nupot tenu l'esmentat ntme.
.
na.ris magnificament reeixits, rics trada gene1·aL La mt de l'esLrena el 1 Visita López L Glménez Sales realitcue ue t.error11, ~~..oouuou¡tt 1 n.e)' l'it~
Naturalment, Ja no cat que d1guem d ambient 1 de color. ~o en pooem publlc s 'elevava de categona 1 era. 1 za una. llulda 1 profitosa campanya.
lfl'U».
que ens r etenrn a. obre:5 d 'enver- d
t
poble. -«La ú s'agit du public, 1ci teatral.
J
bu, ,,..,¡e - f. t.l llOVt:llO hUC:.¡)~O.» I t.L...
a teatre de debò 1 no de
estacar cap, perque ats estan pro1.1
gadura,
Aquesta setmana, amb la represa
·
te
bê; el del carrer, e1 de les r emacto- 11 s ag1t du peupJe». M1Che1et.. «fi"''vh~t:J.iCS Ut: WJlli¡)úJe .::,~.t·t:~t.:.~.
....
carta. En aquesta ca gona no en· res -que te una gmcia de retaute- toue ue la Revo,ut.wn l<'rança1se. Lt:;:; del vOdevil cEls pòlvors del Doctor
bo~:o..o. -.1..4 vnu ......,."' u.ç ....... UJ"clS.» •
tren ni Papuusas, Dl uasas del ol· el de l'interior de Ja llar apagada, Federat1ot1S», pag. 4.- l, com que Rivelt», que es una de les obres m es
'-'-'aLJLU1i:I.U~M.
v1do, ni Madres Ate:grias, ru aJt;-t..S el de la romena . .l!!l l'eallSme <1~ l'o- era «poole» i no «publlc», sabia es- divertides del gènere, el programa
Sou d'"'"· - 11,¿ue vale e1 d1uero», u:o1
\'lUVi U.t>1 I.:UlUO t;uuU.» .
coses pel matelX estiL 1 de to 1den- bra no perd res -al coutran: toL coltar, sab1a ap1aumr, b&bla esser se- de les fWlcions de tardn. queda a
üru .. L.~"Nii.t .
-.vo;:;w~t:
wwones de
t1c o se~ blant~
b !l
nyor.
L
enctema
elS
seuyors
verna:
Margarida. X1rgu té un r ostre dels s'accentua. es su rat a, 5 emplena bles, o sigut el «pObJe», eren a en·
t:..... .uuvJ..lCiOS», •vu.uu ae J~~a»
1
ASSUMPCIO CASALS
d'mtenc10ns- estilitzant l'amatent.
IIIUJJUJ.. ~ cttrS. U Cl"U.G».
mes expressius que nem vtst en ar· Que es ei que ha sabut rer Fanta- t.rada general. En tes localitats -tent
Recordeu .Podrecca. 1
1 que
serà I~ primera actriu de ta Cat.~nul. - l.c.J. JOl"OU<lUU u bJ ¡unune.U·
tistes. Moltes vegades podna presls
unes poques excepcions-- hi havut
~u u~ L.a"..u'tJt:le».
~ I~ els ~"' Plccoll_ Escompanyia d 'Enr,c Lluelles, cas •JU8
cmd1r de la paraula. perque t'ex- na ·
LA DIRECCIO el upUblic».
•u ~u..UJOU al (.j¡Ul'O», liLes.:.
pectacle un1c aJ mon
aquest es quedi I'ApoHo. cosa que Vci\AIUUJ'a.
press1ó del seu rostre ho diU tu&.
ü•JI.U) .¡tl Ja P\U l.t:Jli ».
un sord oira pertectament MargariCipriano R i vas Chent es el dl.recLLU lS CAPDEV LLA
seml: la gairet- .l segura ...
l.illi~I"IO.
!o.uU.1,¡rwUVO COllQUiS U«JU.r,
,¡,.a i UOitl. Ul:l r·ouJ~¡ji 1 II.IW. taWJtm

lOJ.AL.MBN .! K.E!<'UttMA1

Llegiu LA HUMANITAT

MARICEL - PARK

ta-¡

Som nosaltres -és a d1r, nosaltres:

la. nostrkl. lletra endunoniada, deses-

Xa&).

AVUI. tarda. 4'15 1 nit, 10'15
BU fAQUE~, 4 PTES. ::!on. dels 4
UnJcs dies del s:rand.ios especta.cle d.e varietes organlt.Ut per J .
Canteu 1 presentat pel tamos ~a
llar i RAY - BEL, en e1 qual ugu..
ren els celeorats artlates CARMEN FLORES, Carme
Salazar,
Leonor Moren, An&eleta Martf.
nu. Anul boto, Baron Won Reyn·
halt, Ray et Moren, Molinés, 6
bellls11mes HIPPY Qirls, 6 - Desp&t.x als Cent.res de Locallt&ts.

català al Novetats

La presentació, la direcció i la interpretació Tot an~rà a cor:npte nostre :·· ens. ha dit
ABANS QUE UNA ALTRA da Xirgu atxl: oira- a pesar de no Martorr ---. Temm molts pro¡ectes I espeCOSA, RECTIFICAR UNA arnbar-11 les seves paraules. I es que
rem que el pu'bll'c ens a¡'udl'
ERR ADA
en el rostre, duna movtlltat met·a ·

Peccata Mundi
Darrera setmana! d 'actuaclo de:

111 LA YANKEE»
PACO GALLEGO
LINO ROURIGUEZ
LOS TRES DIA mA NT~S NEGROS
etc., etc. - Demà, tarda: HIP! ,
HJP •.• ! H URRA!, Nit: PECCA'fA·
MUNOI. - Ulma.rt.s. Diada de Ja

-

VAR I ETATS

¡ HIP! i HIP ! ... i HURRA!
soroUós:

.. 00 ucct6

UFA:

TRE. Acte ler. del meravellós espectacle :
1 l'ez:traordinArla

,..L 190kJ

FANTASIO

TEA ·.T RE

TEATRE TIVOLI

DE SETEM BRE O<

l,; UOI>llllll61:i.

oema, ulllllll.b, can\>¡ ae DI'Oit·ama. LA \rAHHCI c. HA U~;.L IN·
1'-I.:.Rr"J• Ptt t'41CII.uU U..-c,
EL
thhU.AU0ti OC. .. Lurd:. I'I I, IA, iJL•
l'Te:::leuc l\latCU, AL~~niA k.S ·
TUt11ANTIL , per Ju.c ... Odu.

LlegiU, cada dia,
la nostra secc1o de

TEATRE

CINEMA

Preguem a les empreses
que ens envim propa·
ganda que vulguin es·
criure-la en català
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AOSAS DEL SUA
mus1ca de Strauss amb el ¡ran
actor Paul Horb111r ;

VIDA::i HOTAS
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Sally bl ant 1 Joel Mc. una
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Tres grandioses corregudes per als dies 22, 23

01umenaoe 22. _l ar ua, a 111 3'4& :
ueout. de Fk.I.,IA. liOLVMO
Gra nu losa corre~uaa u1 on,ua
:,!. (Hd.Wi tJEI I,O iru iJtil !!.llllt&ll., ~
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Els do• Pnmers 11e1 1u 1amo5
Cavaller 1n Pll~l
SIMAO DA YEIUA
1 els 615 rC6tanta per &
CAR ... iCi:RITO DE MEXICO
ft.LIX COLOMO 1 t L SOLOADO
Entrad1, 2'50,

Dilluns u. a Iu 4' 15
Deout oe a. OALLI fO CHICO •
L>eout ae MARIO CAB RE
Superba •n ov1lladu
6 a'Ars•mtro
torm~
tDO\'lllO&•·orau.r. 6
Pti'U Tabern1ro
SILVEí\10 f'êHU
RAFAEL ORl ECA
• GALLITO CHICO •
M ARIO ÇA BR E
Entrada, 1'75

24, Festes de la Mercè
Dima rts, '24, a 111 3' 45 :
OIADA DE LA MERCE
CARrk,LL MAXJ.M I
Q

O

bra.us d Atanasi Fernandu ....
CONTE DE LA CORTE ~

&ae

MARCIAL LALANDA
ARMILLITA
MANOLO BIEHYENIOA
LA SERNA
Entrada, 3'50
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•El oeaao del terror•~
cea.lo una nocnu 1 eLa OC.U WP ·
X.llt. - cEi a.auacJJ d.e Ja l.f'OD en
ci\.lla aera.u ¡ cParece que ~9181
Wa lkn~ - eLa. oat.allu ...'.." ea par
por dentro,. 1 cCbarUe Cu-o
rin.
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La crisi. Avu i la crist
ocupa prtmer pla, es l'actua .Itat màxtma. Tots els co·
mentar1s giravolten 11.1 seu
entorn
a l'er.torn Ue ra
solució possible . que 1a
veureu com no serà stno un
pedaç a l'apeaaçaUiss•ma
capa Ue la pollt•ca drettsta
La capa, segons la 121ta popular, tot ho tapa.

Lnl p¡·uru ta

ALL iR8
HUM.
t
r el•lo n 144e ll

3

ld humdllltat

piUMENGE, 22 DE SETEMBRE DEL 1935

"'

E~:·.~:~:~~::d;, ~~~-~:~~:~ J~~~~~.~~~~~tov~ \El caciquisme al camp català ~~~~"~~~~~~~~~~~,~!:

acuercto de la roorganiUiClón por hi.
Els mun!~\p¡s de ca1re rural han
li:l mes curto~. d que es veu a
d
t de Treball referent a
sempre. propenso.s al dest:nrot- pnmer cop d'IU, es aquesta estra- c,ar un ecre
.
dlscrepanc!a d e lo.s mmLStro.s de estat
llament
d 'aquesta plaga ac!apara- nya cru;;uall~at, que ha tet que !'!.1- ll. C. A. F., que d.tu.
,
__..pREUS DE SUBSCRl PCIO
Manna ~ Agncultura eu una cues- dora, que tant mal ha tet 8 &;pa- teres per la terr.. en l'ex-marquès.
cD(!('re:.
Es
a~torttz.at
llnstitut
d' 6U otea
8Jf1:tlol11 u n mea
uón tmportante que atecta a la un1- n}a: aHudlru el cactquiFme.
e;¡ desvetlles precl~11Illent ara, que contra 1 Atur fi·orços per a aportar
10'6 U •
dad pollt1ca del Goo1erno y parece
L'iso!ameut en que viuen els tre- la seva edat avançada ¡ poca salut., la quantitat de 10.000 pe~tes en conf Ol•• 1111 urmlit re
qt¡e tamblen a la coheston del b!O· balladors de tota classe; la manca el mante, contmuament rec.os, d.tns cepte de subvenctó a l Ajuntament
errca L I& 11111 1 Porto ui
~~~ trtiTie&lre
1a·- »
que par1amentar1o que lo apoyaba d un nuch urba. que :;Jgw un centre 18 seva casa stnyonal. També es de Pontons, per a contnowr a les
AttrU oatsoa. un trimestre 27'- »
~ero au~:; de q ue apareCiera la u1- natural ae reumo l rdaclò perma- cur:òs, que s'hagt enamorat prt:etsa- despeses que OCUSJOW al, retent AjunI SIS, y só.o a la expectativa de la re nent. ta mo.t dmcll 1 penosa 111 ment de eLes RocasSI!l>» _ que es tame~t la construcció d un pont, sub~rganlzac1on anunclada como ..:on- tQ.)Ca de c1ear orglUusmes SOCials 1 el nom de la finca esmentada _ te- venc1o que es. concedida de confonru.,ecuencla de las R.estncc;ones, se pvhtlCS, 1 que, Wl cop creat:;, reaht- mnt com te. molta terra mes prop . ~t amb les cond.tcior;s exposades en
vema labOrando desde la Pn-ma y zl _ wla tasca eficient d'uruo 1 coor- de la seva casa que aquesta. No ens I acord del. ple de llnSt1tut contra
H eus aa U71S mofs• . Ull pensaen cu:rto.; sector~ de la opos..:.u.t wnaclU, per a la defcma de les uos- negareu que tot atxo. wn coincldeu- l'Al ur f·orço.;, publicat com a anex al
ment, que esta e!' t amm de tots.
por un camo10 de po.tttea y por la tres aspJ;acJOns.
eles ben extraordmàries.
p1esent decret.»
Heus aet u ns ~o:s, 1f1L pew,ament,
1urmac10n de un Go01erno «de 08.,e
Aq ue~>t mateix ISolament, fa que
• • •
Aquesta subvenció fou gestionada
que _exposa l edJtonal!sta de La
màs amplia». que deb1a recoser ele- ek ou1 ~rs nu e.s preocup10 dels mAmb aquestes mesures, pretenen directament 1 personalment, pel sePubliCitat, am~ ets quals estem
mentos de lZQUleraa y servtr no sa· tere.;sos comuns 1 d~ la cosa puouca. tornar a JUnyir el poble. posar-lo al- nyor Rector de Pontons, . sense que
absolutament d acord.
bemos que fines, ru con que con- 1nsem1blemcm esdevemen egohLLres. t ra vegada rota els ~;eus d.tctal.s. el projecte del pont hagues estat !et
«Tenim, doncs, que la delicada Slgruenc1a de SJgruticacJOnes 1 com- ::;t'IS embOtorna\<a, fins quedar-los u~m compren JJCI'lcctament aquest quan tes gestiOllS s'llllctaren.
tuactò poilt!Ca present lla t:~•ut pr..r
, promJ.SO:;, m con que po:,!b!:taades muu.ll.<.aLS, et cene.J 1 a~:uoaven anhel; es tan dol~ pod~r d~:;pol:nu . O tiltra part, ta, llet que regula el
~utda per t. na que&tJU. l:iHUiluta.
1partamo::ntanàS. Anara. men~ 10· ~.:un ve• wut...,e ~u suup.e.o automat.ts. !lturem~nt. de l:l. voluntat dels al- tuucwnament de 11. ~· A_. F. <llu que
!ant se ~al qut: eiS (;liUSllllll> úe el
adecuada la OCS,lOll por llat>er:.e :;ell~C CuUlrvl lli VIJIUntat ¡;rupia, UI· tre:;l Ens sap greu--. no conte:.:;t:m les obres que pàglll llnsttlut, ~eran
Cl lSl l'ha~ In te~ se1 ~u . ú cxcu~c1 •
pruduc1d0 111. en, ¡¡, con caracter pu- lapaçvs a u::.,mluar-se wm Idea. 111 sth<..erau.ent--de wa!ograr llurs pre- propleLat de la Oenerall,tat de CataOTRA CRI S IS
qut Sl~UUl uns _atU ts t:•~ Wúut.,:, •h!
E t
_ .
.
lltlco
~ con perspectiva de tranutes un concep..e reuovuaor ae l'acLual te~e:; Hlu.lous! pero l'I culte a la ve- l~nya, BlXO que no s esmenta en
· à
111. seva acttLud, ec:. tu.o,;rt:~:><.L:. J.t. 1
11: enem nos. u_ruca se'! 071 ! Ya, y consultali. se reprOducen las ten- o.ctre ut: Cú!el;.
ntat, ens obliga a desenKanyar-los. 1 anex.
11
1
- ¿Me tocar Ue nuovo hacer
.. aHeguen a at~.re:.. :::.uuc:ul uumes,l
utar! noctum ae «Acctall Popu- tattvas para torza.r soluciones v
• :s mut Il. senyor:;. ¿1 poble ha tren1:..! senyor Rector de Pontons va
t bts•n•o?
<De cHeraldo»>
PI:•QUI:l t:s d~l ovuJuu ¡;uuuc. ljuc: ...
ar».
t raer al liOo•~mo gente que nm!W1:.1 14 J abr:l \., po.;ar plenament cat 11urs cadene;:,, 1 mat més - mlU convlCar a un dlnar ae per<llus, els
u.transJ¡¡tm.ta ue1 pàrttt 1:1.~1an rt:r
«Lo:; radlca1es y la C. E. D. A. • na talLa nace en e. 11
do:: 1eaeu, que no e. a pas .:ou6<'1Uta meJ - no et tmdr.;u a 111. vustra dls- element:; aestacats de 1'1. C. A. F. per
1 pecte a <.,atalwlya, 1 n~.~~;ttuLiit d'a- • maot1enen a. trave;¡ del proceso poQue hi dfu la Ltiga?
amb 1a naturru~::.a ae .a ruas.:;a ru- 1>•-lc\). Pod.r~u esciavit.zar-nos, po- tal d'agra1r la raptdesa en la tramtqu~::.ta orga.m~ c•o IJOilLica rtlpre- lillco que :;e lniClO ayer una mi.,.ma
18., ll.quest (AJJHorm~:;m~ qu~ nem dreu 1er a.w q<te mes us p1agu1. pe- tac1o ae la subvenCió per ell dema·
:;~ •• tar.t _l.c coplo:.o:, Ull.t'•~~v~ a~n- pustcton. No hay ma, SOJUC10n qut:
esmemat; an.s el couuan aemu::.tra. ¡ rò sempre per torça, mat 110 ho la- nada.
co·e~ dEspan~a coULra t:lli ureLb que ta actual. No pueae naoer oua. 'l'oque no era wes q •. Wla ClliJU teta ret Pll' la nostra volumat. t'eiO, ~iS
.J:..Ul> diuen que el senyor H.ector de
ta J:tepub11ca na recollt:l)Ut a Iu. -.;à- <to pruye~to de cambto ae útlentae:. •&ll<..nHlCJa, que rm¡..cata la mam- l lèguns Cie força no duren sem ple, Pontons ~sta molt sat1stet de la sub~duu.ra a uwnurua, es tu l:llus, VIl>!- c1on po •• uca ,Jeva.na wns1g0 ;a 18
Heraldo d.e ~1adnd. n. aturat- testaclò t:~:•èrha. UIC..ea.,:, rt:tYluruca- me.-s tar'd o mes no~at es trenquct; venc1ó acordada per l'i nstitut cout.... de la criSt. t;s tutt:Jt::,:,uut a uú- ta dt: conwrm•aaa de los dol> grument!. ataca l'actrtuà, adoptadu dur:;. L'alany de rebt:il!O. 1 de oudo- 1 com mes • ··•. mé., torta serà l'ex- tra l'Atur Forçós.
~>ervar -4ue la torça pullttl:a que t1a pos, y, por tanto. 18 unposwlhaad
per la Ceda.
1am~m. ex.Hm a1 1on.s d~ cada c1u-l ploSio tmal.
.
aemu:;trat aquesta dnuuaav~rl>IO p~r ae COllbluaClòn del actua l Par;a«¿Molesta atm el ht>erallsmo dt:l tada Any:, I me., B•I\S. u m.pt:tar IB
Podeu lhgar el no.stre COS, però
vai.BIUnya es 111. que s~mb1uva mt:::. m~nto. M11.s claro: 0 o.oque, 0 dlso- ~r. Ponela a la Ceda? ¿Uesea esta ot·uuc1a 1 la. mdec~nc1a, ha\'len a,. p.r a l'esperit t.o lu na llt~ams. A• •
•
proxtm~ al COI}l;el vuduill;illt: qut eu IUCIÒO de e3tao <Jortes. El ::ir. Le- e.udlr la. criSIS para que '~11 el re- s, .1 !Uillllt:lllf-!!l lul.l del lllalt: de qurst sqgutra avaJ.t;allt. atermant-se I
can . es dtu catatamsLà, a e11o,;a dt: nuux ha mantemdo 18 actitud q ue aJUSI.e le sea ma3 fàCil h.Jrar::,e en la vtúa .:;ucJUJ. ::iota t~ 4 uestu .:apa catul 1cgada mes 1:m els tdeals alllt H,epubllca, la Lliga Se SeliLla litre:caractenzó SU actuaCJÒI1 durante Ja t'Jerto modo, de los elementos qu~ p~ro. uatlt.:ll , l.,norat:; adilUC pe¡ e:l.S beta~or~. 1:.1 UOU concepte de les CoL&. parLtcularment ~el pan1t u¡¡rt~- crLSIS ultima. 01 en vez de ser el la le son .mas sospechosos de esptrttu mal.t!txo::,, anllt::; JU~tlClers.
ses ::, ent01 tira. 1 a pa., accelerat. ··•L'Assoctac1o Obrera del Ram del
n. amb et llUll! ha estat a puut a ar- persona designada para presidJr el democratico? ¿Recaban los populLSLa uau~.olmaclc., que e, prudul a rem dc¡¡tiJu¡ant-nos de traves 1 pre. 1<..\..Jar-se en diverses ocastulls.
uoblerno, ta elecc•ón del Jete del tas la cartera de Gobernactón para E.~pan~a. amb t:l ca11v1 de t e¡¡Lm, Jlldtcls ata.v'",, q1 .tant de mal eus Vestu, atenta als desigs d'umncac1ó
1 Dmtre la contusto del mumeut Estaao reca era en
·
ellos?
tou pwu ¡Jt:r a tn,urar aquest<~ l:<LPU han 1et. 1 aque~t l!l>. en dPltOittVl. que es deixen senttr ..n els mediS
CO CHf;S OFICIALES
1 dues coses es perwen amb p~It~cta de lo
·ere/del b'o cu81qu!era otro
La «tàctica» no se av1ene a ceder t l ter VIbrar poderosament aque11e~ el ventab!e pru¡¡rés. 1 aquest es el slndtcals obrers. CI t necessarta una
-Olga, choter, ¿pero que le pasa claredat: les dretes nan es!'ot.at les tal
radicales • ~ueP~~~rrameu- po~>~clone3 0 a es:ac1onarse. Por eso mumt JUs ¡, J alJ<UeL'<lt:n donu•uos. que n.::alt1es, ~e 1yors de la ca verna, conjunció d'estorços entre les diver•
mcondtclonal
ran su rechaza. en prlnc1p1o, una criSIS a
1 usted, que va haclendo tantas stves pu:;stbll!Lats de govern, la seva
St el 14 d'abrll no bagues ungut 11 e podeu deturar, m amb decrets, ses orgamuaclons sindicals per tal
eses?
permanenc1a en la dlrecctò de la pú- apoy 0 . . .
· .
. fondo.»
alL ·es con.sequenc.' '· el :..ol tet d na- 1ni amb lle1s, 1 amb estats d ·ex- de treballar junts en el planteja- ¡Ay, caballero, es que he perdldo lttlca no tara. smó mes prorunua
La untoo modHicaclóh. que ~arece
ment 1 resoluctó de demandes 1 ¡¡cver mcor1Jorat. a la v•da actna, a- ¡ cepc1ó.
11 dlreOCIOn ... l
1 1 aclaparadora Ja decepctO que en verOSIIOll es la que sena.abamo~ llyer
questa massa., sen. lJell SUIICH:nL ,.
Aque:,ta realitat tangible, palpable, cions per a la rrullora de les condi-¡Socorro !... ¡ Guardlasl...
el::; que hl conilaven ha proamt Ja en nuestras ultlmas tmprestones. Los
a passar a la hlstòna com una data ~sd que ens fa n.trar l'esdevemd.Jr CIOns de treball, que tan necessitats
-¡u 01recc1ón generaiUonde pr~ seva inepLttud. La H.epublica na des- agranos pueden ser reemptazados
mt:morable.
,
.
serenn nent. confladament. segurs n'estan els obrers del Ram.
taba mis servlclos l ¡Soy una vlctl· ser regida per repuohcaus 1 l'al- por la Lllga. Este partldo ~stà d1sE:;pectac1e adlmrab:e miracle la1c, que per a nosaltres es, el trtomt dePer això · l'Associació Obrera del
ma màs de la ley de Restrlcclones l tra cosa es que a despit de totes le:; P':J~St.u a mgresar en el Gob1erno.
Abans de guanyar, les dretes podnem dtr, rou presenctar uqu~:H 1 tnntlu.
Ram del Vestir ha pres l'acord, que
<De «La Voz»l
adversitats, <;atalunya pesa en la So.o 1mpon e una condlClòn: la carMbien
ometre bé Despres han ressorgtment nac10na1. Com espon- 1
P. P. s.
ja ha estat posat en practica, de
_ _ _......,________
pollttca espanyola ; les seves u1qU1e- tera que regentaria. el reg!onal!~ta
com-ole/[' com havtén de CtWlplir: java el cor de Jola en veure Vllll ar Sant Hipòlit (! Vo!trega, setembre convidar totes les organlt.zac10ns, entuds, els seus anhels no poden es- dt:slgnado - se~uramente el senor
al revés llançant el poble a la a rumson d'esperança, d'lllus•o 1 cte del 1935.
titats 1 Smdicats que enquadren els
se1 passats en silenci, 1 st en un mo- Ventosa - habna de ser necesana,.
tam
'
IJUixança, aqu~•IS que tms a1e:>nore:s
obrers de l'rgulla, a una entrevista
ment donat poden servtr de palan- mente la de Estado.»
H èus ací unes paraules ben elo- I eren mussa aïodina, msens1ble. A
prehminar per tal de constttulr t-1
C!l- a interesso.s personals o de pa rqü.ents de Politlca:
b;spanya vetllaven pe,- mantemr desFront Unlc del Ram del Vestir, simlUNIO
PROFESSIONAL
DE
lar als altres Fronts Umcs Obrers,
ttt, que la vergonya aconsella de
«En resumen: la Ceda y el par- perla I torta, ~~uesta VICllltat. les
DEPENDENTS
DEL C0- que tan formidables resultats han
mantemr secret:;, son el m1llor setldo agrario pretendieron monopol!- ugures ev-..... ~o1 es ~ punyen~. ~e.s
1\lERÇ
~yal de la seva vl~ahtat 1 de la juszar. hasta que el descalabro ha puel- dos ca~tlans sublim_. Galan 1 oardonat en la consecució de mlllores
El
Consell
Directiu
de
la
Unió Pro- materials 1 reivindicacions morals.
t lcta que els mspua .»
j
Es el que demana El Liberal. o to al descub!erto su ineptitud y su c1a he nàndez. A Catalunya. temt;m
fessional de Dependents 1 Empleats
La iniciativa ha tingut una entusigui: e1 que per ara no tindrem. concepto tmpuro de ~a moral poll- ta~~fêr la d~¡·e~¡~~l~ r.;;~~;~a ~~[ de Comerç amb domicili al carrer
«El Goblemo de España tlene que Uca, el pape! de adahdes de los In- qual es dreçava potent, abraçant de la Ciutat, 5, prlmer, primera, po- siàstica acollida, I aviat es faran els
hacer hoy mucho mAs de aquella tereses del labrador, Y ~o que han pobles 1 ctutat.s. comarques 1 vaL.o. sa a coneixement de la dependenc1a t reballs necessaris per a deixar estapara que fué formado; tendrà pro- patentlzado es su conf~tonlsmo PC>- • commovent els cors mes durs
ei- en general que està oberta la ma- blert l'acord.
bablemente que enfrentarse con una littoo, que pretende ut1tizar el lnte- 1 xorcs, deixant arreu una ampla1 es- tncula per a les classes d 'Idiomes
El corresponsal a Madrid ae La guerra internacional, que es hoy rés colectlvo d~ la economia del tela de gene.·osttat 1 noble~a.
mercantils. Per detalls i matricules.
LA LEY DE AESTRICCIONES
. .
preocupac1ón del Universo entero y agro en pro del mterés de las cllen- ~ La llutta politica desboraa les fi- poden passar tots els dies feiners de
-1 Hay que ver la de carteras que
Publ~cttat comenta amb força agu- verdadero; debera Inspirar conCian- telas sordos al clamor nacional. al tes antigues, 1 esdevmgue una cosa set
desaparecen I
a deu de la nit.
desa.
I za dentro y fuera de .España; pe- mterés del productor Y h asta del d. 1 poble. Prengue un ritme viril,
<De «El Diluvio»>
«La Ceda, que es considerava vic- sar con la balanza de prec!Slón de consuuudor. El Sr. Vel.ayos y sus incessant. El poble coHaborava a
tortosa dijous a la mt, quan el se- la neutralldad, sus resoluclOnes; congéneres Mte eso debteran despe- l'obra dels partits. Tots aportaven
nyor Lerroux va obtenir la stgna- pensar sobre todo y aute todo en dlrse para slemp_re de representar el Idees, programes . projectes. L'lDtet ura. del decret retonent els mlrüs- el sup;emo mterés de la. Republlca, papel que les slCV!ó para vociferar res de la cosa public-1. es tran.stormà
t«:rls, ha aparegut derrotada el mig- que es España, y en España. que es en sus campa.fias contra el blenio en mterès de tothom.
dia de divendres. Aquesta derrota es la República, quiera. o no el !Ho- lzqulerdista, que no sub1ó el pan. Y
Els periòdics, qt;.e abans nomes
f
lt1. mes .signlHcattva de les que nan fasc1smo imperante.
en el que se vendia. el trigo. Ni la eren llegits per mmones selectes es 1
esdevingut en aquest estrany fet P<>- 1 y ese Gobierno no es el que pre- Ceda. ni los agrarlos debieran . vol- posaren a mans de tothom. Afreu
llUc. 11
side desde jumo el Sr. Lerroux. m ver a pisar el Mlnlsterio de Agrtc·tl- sorg¡en nous l.lrgans de premsa. que 1
1
da~ ~ n~~~~s ~~l~i;d~~~~ ~r~~ el que presidló antes. desde el • de tura, al cua! han considerado como portaven els negwts re la nova vtaa.
I de qui? No és dltlCtl suposar-ho, octubre pasado; ni otro alguno de feudo caclquil suyo.~
a tots els llocs 1 llogarrets. La Repuperò molt ens temem que, com I'.O los que precedieron, a partir de 1934. I
bhca, podem dir, que ensenya "l
d
No dec1mos con esto que deba ser 1
poble, a llegir 1 a pensar. 1 aquest
d S ¡ ·actitud m
lt
~.. r~e v~if ~obles, pers~na~~:çaq~ analogo al que cayó en 1933, porés el gran tr10m! d~ la Republlca;
en totes les crisis fa de papu, i la que comprendemos que lo que aquel l
CI'
.
aquest és el gran avenç que res ni
temença d'anar a una dtssolucló, GoOierno representaba tlene que ser
OSPI
IniC
nmgú no deture.rà.
facin que la maniobra quecu con- rehabilltado por las umas; pero si
La Junta directiva d 'aquesta As• • •
vertida en un senzUl mtent. En tes que deoe ser un Gobiemo de altura, sociació es complau a assabentar
Els fets portaren les sangnants
altures !ü baurta molta sat1stacctò lo màs parecldo postble al Goblemo als seus consocis 1 el públlc en ~e- jornade:; <l'octubre. Amb elle;¡ Vl0s1 de la crist sorgis un Govern de provi3lonal, en el que esta!:>an repre- neral, que oportunament !oren lilu- gueren les represstons, 1 les reventècrucs i de persones addtctes, un sentado.s todos los partldos guber- rades a l'Administració de l'Hospital ges. Els cacics, B!:"St-dagats d'odi 1
I govern de Chapapnetas, de Vela- namentales, con sus pnmeras figu- Clinlc 359'10 pessetes, Import del rtl- rancors. es l!ançaren follament a 'er
yos, de Pitas Romeros, de Rtcos Abe- ras en el banco azul.
captat durant el seu primer mes el mal.
llos 1 tot el personal domèsttc.
¡Ese Gob1erno es Inexcusable en d'actuació, o sigut el corresponent al
Podriem cttar molts casos. Per
D'aquesta sltuaclo tracten ae treu- las círcunstanclas actualesl»
mes d 'agost proppassat.
avu1 en con:;•gnarem un, ben signiLa S. de las N. - Estoy arreglada, re tot el partit posstble els radtcals
ficatlu, 1 que dóna la tònica dels alsl no evito el choque me van a haoer l d'una manera especial els ced1stes.
tres.
mlgas.
uns 1 altres aconsellen la contmua,.
•
Masies de Sant Hipòlit de Voltre<De «lnformaclones»)
cto d'un Oovern semblant al drmlS41
gà, és un poble d 'estructura rural.
sionarl, a:nb l entrada d'un repreEn ell esdevmgueren totes les transsentant de la Lliga, a l qual oteru1en
formactons, que me;¡ amunt, uem
s~gurament la cartera d'Estat, en
esmentat. Uns nomes JOves, coratsubstttUC!ó de Ja representació agra.
josos, COIISClents, carregaren sobre
ria, o be u.t Govern igual a. rantellurs espat.lles la te1xuga ta.:.ca d'esmuruCipals admesos o rebutJats als
clor. en el qual, ultra els agrans, fi.
...1 prevenir ela flu txoa blanca I Iu malaltlea venèrlea?
tructurar 110 muntetpi l.!ure 1 prò:;gurés la representació ll!guera.»
per. Hagueren de sosten1r durtSSI~xamens convocat:! per Decret del
Amb l'unio producte veritablement efloao ' de reau 1tats naura, 1 1
mes lluites, per batre el caClquJSme
11 de jullol del 11135.
A N T I V E H E R O L
local, entromtz.at aill, de sempre.
Sanitat
Oemaneu l'opuscle ¡ratult I(.)Oll!ldeoClaU al VOIItre tarma~utlc, o Dè 1\que.st era torL 1 no es donava l:lmb
Ordre lncorporaut aJ programa
a Establiments VIlar. VIa Latetana, 60.
!acllltat, ans el contran. es detendel curset d'ln~pectors mumctpa!S
1 et correspo1tsat a Madrid de
savd. tenaçment.
u es donaren
ae Samtat, convo<:at per Orare del
L¡¡. Veu de Catalunya dtu que
compte però a poc a poc esrrucolàreu
Lli del mes corrent, els temes que
«Hl ha la lmpres:;Iò que serà ertel poder dels opre~rs. La mé::. írs esmenten.
rcductlbte,
era
l'ex-comtessa de l adada una personalitat que hom tgObres Publiques
cambra - comtesa des de la dictanora -alguns dtuen el senyor PorOrdre relativa ais concursos contela; altres, el ~enyor Chapaprtedura per la gràcia d Allons el .UarEl Bur.llel1 d'ahir publica el se- vocats. d acord amo la L1e1 de l'Atur
rer 1 del general Barrera - pro- ¡ilent:
ta- amb l'encarrec de formar un
wrços, del :.!5 de juny del 19il5, per
T EMOR
p1etària
de
la
foneria
del
mateix
«DECRETO
gvvem
d
'àltura
per
"'
ter
front
a
la
a 18 comess1ó de primes ats Ajun,..-¿Serà una crisis de ensanche, a
sltuactò
internaciOnal
1
resoldre
els
nom.
Aquesta
Ocna
dona,
estava
aVacante
la
p.a¿a
de
Presidente
de
...sar de las restrlcclonesY
taments ~tmb desunac10 a obres d'in·
problemes que el M:ímsterl dilunt
Si s'ba. dJt que 1a Uum és l'ànim& dels carrers, també podem dir que costumadc a. fer dels obrers et que la Au<Ueocta '1'erntor1a1 de Barcelo- .erl!l> public.»
<De «El Liberal»)
h,. creat aquest esuu.
··'tJ
d
li
semnlava.
1
no
sabia
comprendre
na,
por
detunc10n
del
Mttg
str<~ao
1
t
u
~ de subjectar
En el cas que aqu~ta personaU- I•~ llum d'un aparador éa l'ani ma de la botiga.. La um a reu la m... tu que a 1es.hores h a.,:l::S
- qlle la desempenaba, don M&nuel
tat no reeoos a tormar Gu>t!ru, no i un bon aparador pot determinAr un tra.meiiJlt a adqu.rir algun dels !.e a :es lte!S ~oct~W> de ta H.epuollca. Lopez Avl:és, en uso de 185 tacultah1 hauria mes remet que tomar a. articles exposats.
Després dels fets es detUlgué 1 drs que me confleren la Ley de 2
El gestor d Oi.~ rE~ Pub.tq'" ·s ts a
cndar el senyor Lerroux.
lA uum en un aparador h el principal factor d'atracció I no és con- pr~::..;à.-, no poma esser a'a!tra de eneru ultimo y el arucu:o 2U del .a Cerctanya 1 el de Sarutat al FJ.manera-l', lcalde popular senyor ~- uecreto de 1.1 de abnl de 19a4, a ¡,:aró.
cebible que un hom pretengui n ndre, posem per cas, un teixit els color~ ¡rmon Vilardell 1 a Joan fi'arre, a- propuesta del Consejero de J~tlcia
del qual per deflcl~ncia de la llum no pu{Uin dlstlDgir-se bé.
gncultors. 1 a mé.s, ~oan AUa¡,;os, Pe- y Derecho,
Diversos Comitès especla Ut:&als han efectuat experiments sobre la ru Dontegut, Istd.. . Torrcntg~ner-s.
Decreto:
'nfluència
que oexercelx un aparador ben o malament 1Hum1nat I tol• Jaume Casaponça. Ramon :santaVeugo en nombrar Pres1deote de
l
nac 1 Ram~n Muó, reglaor:; ets u1.•:. lla Aumem:1a 'l'crntonal dè .üarceSempre e ' ¡ar~ I/tOlta . gracta .!ls ells ban demostrat que mentre una lllum nacio deficient no atreu el primets, res.dents a OriS els dos dar- •ona al Magtstrado de Audlencta
editorial~ de l'órgart dulrn de la públlc, en can vi, una adequada 1Hu min.t.Clo fa que un gran percentat¡e rers 1 treballadors tots, de la Citada con sueldo de dJez y nueve rrul peLliga. El que avui, però, tn~~::reix, de transeunts a'atw m a cun templar-lo.
!o~~~~ps esprès-a força de quants seta.:; anua:e.s, St-nor Eauardo AlenEN PLEN A ZAAZUELA
ens n'ha 1et més que cap ... perAquest mati é:; esperat el vaixell
L'any passat va reallbar-se a Paru un d'aquests experiments a ba!>e estorçosl :_ foren alliberat.; provi- so Y Alonso. ,P.rl:l;ldente de ::3ala. de
-¿Qué ve usteU, Martlnez.?
què
La
Veu
à
e
C.:atalunya,
semd'una enquesta sobre 68.000 transeunl.l. Donem, re¡;umides, les prtnCJpab ' s1ona1ment A la seva nora es ¡te- la Auatenc•a lerrJLor.al de Càcere;¡ «BeLIS», procedent d~ Valencta, en
- Yo no veo na da ...
pre at ~e•• e¡ de qul sigui, no pot
sentaren àt trcoa.l, a continuar 1a
- E&ta marcha nuest ra
Ban:~lona, 20 sepuembre de l93b. tH qual arnbarau per tal d'é:;::;er aiJ¡..
parlar c01n parla.
conclusions que va mou~..r ;
seva tasca Interrompuda mvoluntàEl Gobernador General mtermo beraLS, li4 presos governatius de Barva a aer blen sonada.
P ercentatge dels transeünts que
rtament. lma¡meu Jlur sorpresa, de Cataluna, ~res!dente de la Ge- celona que es trobaven reclosos en
(De eLa Libertad»)
cFa pena de 11eg1r els comentariS
aqueU renlll.
s'aturen davant d'un aparador
quan se'ls \'a ciir qt• per a eU:; --' nera.lldad. J . Pich.»
que publiquen alguns penOdtCl> reEntre eLs que VIDdran figuren el&prtselltaUus aels nucliS a opuuo me"
ht hllvta feina. Foren lnuUls Ics
meuts tan stgnlltcats com Carb6
rmportants dels que mttgNven d
Amb una iHumi· Amb una !HumJ. tec.lllUaClOIUl ~.o-c :> arueçarcn a 1...,
Br.eno,
Magr10yà, Arquer 1 d'altres:
DllillSten dtmlSStouan. ;:,ou com~nta
autontats; per a elll; no hi nana
En la SC\"a edlc10 d'ahir puolica el
Establimet. ..¡,
nació dolenta
n.:. en r'>solut abSt:nts de la realinació bona
m lli hll tema. :::.emb•a que esLit.U •
tat espanyola 1 de la realitat euro-mans ce la JUStlcta, em aquesta la segilent .,urnan :
cPrcsrdència
pt:U. ~mt>lll lmpusstbl~ qu~ a un
que ha~la d 'npL!1..::: sancJons, ..,1 hl
Confeccions ... ... ... ... ... ...
6,6
ro
12.9
l""o
Decret declarant dics de festa a
moment de tan tragtca grt~\t:tat, tu
cabten.
uoncs,
;
no
n·ru
ha
prou
Antiguitats .,, .,,
2,6 f'D
5,4 Có
hagi diarts que s·entretrngum a
d'atxo. Se'ls condemna, a mes. a Ja les ctJI.ats de Tarragona l Bar..:e!o-suscttar tJetltes questton:; parLIC11SteS
Xarcuteria. ••. ... ... ... .•• ...
4.5 %
7.2 'ió
md •.;èncla, al pack de la fam, a •a nll els vinents 23 1 ~• del me. que 1
som, relïpectlvament. 1, en oonse:J personals.
mort per co....c:umcló.
Marroq uinerta ... •.. ... .. • o..
•.s
;.
6,3
D'ença que fou constttult el goA l'alcalde, no podien negar-11 la quèncla, que aquells dies vaqwn tes
Bijul~ria
.........
.,.
...
..•
...
S,l
)o
8,7
•ó
vern del 4 d oe;Lubre ae 1!1~4 \'enrm
fema. ja que no treballa\-a ~n cnp ollctnes ae la Ckntralltat eo ambEl pubüc, atret per I& llum, canvia de ,-orer a per anar '~rs un apa- làbnca ru ta.ler. com que no tem!l
due.. ClUtats.
aa\ertiOt la necessttàt d èroprendre
Justícia ' Dret
un altre camt.
ra dor btn illuminal. A aque~.t electe ta.mbe s'ba determinat qne per lea cap dllUtc IUOb ramo, tampoc no poDecret nomenant PreSident. de
UmcametJL sl es constitueix un ml- voreres els aparadors de le~ quals son m'li iHwninats pa..•a un 3!J % de dien llt:nçar~.o de ta mnso\"erla.. Ara.
l'Auillcncta
'lrrntorlal de Barcelomsten amo I~ caractensttqut.> 4ue
'l'
han trobat un ttla: e.> el segUem.
venun demanant ta mes d ·un an.y l ran.seünts i s'aturen daunt d'rlls el 2,5 r~. una vegada m.Uorada la CJ propietari - ex-marqt:.es do ocs- na el Mng1Strat senyor Eduard AlenNEN EXTRAVIA T
podrà aconse¡,:Uir-sc qu~ la tteput:t- iHumwació el percentatge de lranseunts augmenta a 53,5 fo i els que ~>'a p:tJo., 'ili anys, salut molL precaiia so 1 Alonso.
Una parella d e Ja guardta c1~11
ca ezpanyola trobJ el govern que turen representen un 3-t per cent.
Lrovernacio
- ua presentat demanda de dcstroba,
a
la
carretrra
de Sarna.. sm
ne~S&Jta 1 que eJ pals amb tanta
Decret. establint t!n quina propor~!Aa~~~~~E VO ATLANTE
S1 els comerciants tl~uessln una veritable noció de la lmportànrla nonameht. al JUtja., ali ant que vol
d'uns do.s a"ys el m'm del qual
..tarà .u•¡:.¿ DE VELASCO. - ¡11 l11Slstenc!A demana »
explotar dlrec ament 1a marovena. Ció sa Generautat. 1 els AJuntaments 1nen
el dom1cU1 dels seus pares s'IgnoEl .Mti11JtCn que demana el pau que tê des del punt de mira del seu netoci, els apa.raC:ors que ~nen, no Cal constgnar que ta 36 anys que elS interessats hauran de contnbwr a
lo tengbueno " ' mundo polltico, que
o Yo que sostenerl
no es, però, el Qtu demaua la n 'hi hauria ru Ull de 'ol que deil:es d'lHumlnar-los conv-enient ment, tota \> uardells t .1 a la casa. 1 que en el le., ae..pcses que ocas!onara la un- ren, p~t.x que pronuncia molt .nalament.
Lliga.
<De cEl Sol»)
\t;-ada que tambt es reconegut qne la bona llum es el primer tactOT transcws d'a.qnesu anrs. llan es- plantació de la tarja d'Identitat elecFou dipositat a la tinència d'A\1merçat en no 1c. OODS•l,;t:etons 1 re- toral.
cald!a ae Sarrià, PH s1 aJ¡u es preque cal a.endre pre(erentmtnl.
.
. ..
paractons. mes d:: ~o ouo pesst!tca;
Uecret designant les persones que. senta a recl;.mar-lo.
La ~çompanlll Barcl!lonesa de I.l'ectricldad ", pO$& a dispn..c•o del• d • .es qullls el prup1etar1 no e.s pels ml.ltiLIS que s'esmenten, passaBLEHORRACIA AliU OA I CRONI CA
seu..
aoonats comerdals. uns t.«~t.ca esp~cialiuat.s en Lt1mu1o&.ecnia. Llur• tu abunat res. 1 !l qual cosa \"Ol dlr, ran a tormar part d~ Ajuntam~t..
QUAR IMENl
TOTAL
ELS I NDESITJABLES
l) II'- ILI S
amb el seu únic estorç. els ml- de Mura 1 .-:.ant Adrià de Besòs.
consells
s.)n rratwts. Demaneu que us vi!iti un d elil telefonant aJ nu- ,
Ha estAt expUlsa~ per lnd~ttjaole
•
PE LL, LLAGUES OE LES CAM El)
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lacva als Secretan:; 1 funcion ar!s sat pel delicte d'estafa.

La República per als
republicans

querlt:

cPor 10 pronto, es uno de los sec1~L06 a voces de la jornada que t:l
prestdeute ha ~xpue:;to a "anos ..te
los personaJes consultado.s su Cleseo
de que HlS elementos rel'tonanstlls
de <.,a ..alUlla pasasen a e_nsancnar Ja
base ~:1r.. mentana del Gobterno, Uevnt.do, Sl es poslble, al muusteno
d:! Estado a I?ersona tan s~gn111cada como e1 ::.enor Ventosa . ~lo que
estt: propOSlto, como ya nemos vemdo . dlCI~ndo en otras OCilStune::;,
· tru¡ne:Ga cun _ la ~as dt.'Cidtda opo.
Slcton ~1!1 seuor Gil Robit;~ y ae su
pàrtldo, Y tal ~eL sea ello uno d~ los
mm.! vos de la aspercza que tuvo la
ei.trevlSta de estc prohombre POllttl:< con el presldente de la Republtca.»
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COMERÇ I AGRICULTURA Informaci ó esportiva
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El mercat de Llotja si fa o no ta segueix les mateixes caracte-

r'~tiques que la setmana passada i es nota que segueix la fermesa d'al·

glillS gèneres.
.
En els blats segueix 1'encalmament i. com és natural, l'assumpte del
blat porta una gran preocupació a tots els mercats de grans de ta Pen!nsula. Aqu esta és la causa que en l'actualitat hagi portat un gran enr~
nou al mercat de Llotja la crisi ministerial de fons que es tramita a
Madrid.

Ja ha passat un any i altre iOlta. An.ateur la contlrmació dels rumor&
en. tornem a trobar en la diada eu qu.;; fa uns dies circulaven referent
JJ. qual la. natació adquireix el ma- J. la parti..;lpació dels dos nedador~
xtm d 'iLterès en una prova popular casteLans h.uiZ-VUar i Perez Que
con és ta travessm al nostre port.. sada, els quals es trobeJ a la nostr~:~
.P. maxima manuestació en la qual c1ut.at de retorn d'Ità.Ha amb motn.
tvl.. els r.o.scres nedadors i tenen d.; tonnar part de l'equip que Es·
flt:.es lLurs mu·ao.es es pr~nta aquest panya va desplaçar allí.
au.) mr.eressautlSStma. ~o amo 1m
Aquesta nova ve a confirmar 1&
nombre de valuoses mscnpctons in- nostres tint.eriors paraules en mdi·
ternacionals com l'any passat, si no car que la travessta d'enguany, mal
arn:.. d altres a~:: regtona!S, tes quals grat la manca de coHaborac1ó mt.er
no tant sols hO pnve11 que decre1- nacional, no dequeia en interes. L'ex
x l'interes de Ja competició, Sl no traordmària torma actual del re·
que: l'au 15menten.
cord..man d'Espanya dels 1.500 me·
sense cap mena de dubie que tres, Ruiz \I Uar, que supera la dei:
l'any passat e C . .N. Athlet;IC, or~¡~:a-~ representants que l'any passat hau
nlt¿-,ador de la prova, s'apunta un ria presenc.at vastella, fa que hom
exlt com cap altre any no navm as- ei classifiqui com a probaoJe gua~
sour.; num recoraa &UlO satisiacc1o et nyaaor ae la '1'ravess1a. RUlz..\fUar
qut... rou 1a l..X .l'f)\VfSSU:L. Lts mes k condiciOns sobrades per aconseat:sta~.;aaes li¡su,es mternac10na1s vm- gu.ir el primer lloc. Ue1 seu comgt•eren a. engalanar aquesLa gran pany f'erez ~uesaaa n e::;perem tam! esta esportiva t els a11c10nats ca- b e una gran actuació s1 oe 11 de::;c"
ttuans recotllren aquesL es10rç 1 neixem les seves probabilitats en
aques~a novetat amo un grau p1aer
te~ curses de fons ja que sols l'hem
1 acuduen al pr,rt en un nombre
vlSt actuar, 1 amo marques molt excre.scUtúSSlm per tal de presenciar ce.l:lents, en curses de m1g fons. (;a..
t.OWI. ta Hult.a. ·J.amoe però, J any pas- talunya per la seva part preseuta
sat no hi partlclpé. cap represen- tambe els seus omiilors espec18.1lst.es,
ta•· cte ta reg1ò que en noble Hu1ta V1cenç Oimos i Balvo, els quals en
: emportà el titol nacional. i atxo, tot. moment. procuraran anuHar elS
do1.ada la gran classe ae1s seus ne- esforços de llurs adversaris. El pndadors, ens privà de veure una llar- mer d'ambdós nedaaors 1ou el tnomga. cursa. emociOnant entre nosa!~ ht.dor nacional de t'any passat 1 artres perquè amb les !ïgures estran~ ribà a poca distància de les tigugeres tals com Navarrt:, Cavatero, res internacionals; fou també guaBoszi, etc., ja sabiem que no podiem I nyador en la VIU Travessm, en ta
comptar a guanyar-les, almenys en qual es consagrà en guanyar a R . Acaquella època. Ara però les coses I t1gas -el gran campió- en l'últim
har canviat i així veiem com des- I any de la seva actuació.
pre:.. d'uns campionats d'Espanya
Olmos té un gran avantatge en
formilables com cap altre any, i conèixer pam a pam la distància
desprès d'una sèrie de gestions te- dels 3.800 metres amb · què compta
te., a darrera hora, hem rebut de la et nostre port des de Ja punta de!
Fecieració Espanyola de Natació Martell, fins els tmgladOs insta.l:l.ats

Campionats de Catalunya en outriggers i esquif

Trofeu Presl.dent MacJ·a·
Copa A¡·untat
B
I
G
premJ. Gene•
men
de
arc
e
ona
••
ran
I
raiJ•tat de Catalunya Trofeu CampJ'anJ·

Alguns preguntaran ¿què tè que veure la crisi de Govern amb J'assumpte dels blats? Nosaltres remarcarem els comentaris que sobre la crisi
feien al mercat de Llotja ahir al migdia.
Ahir es deia ent
els
r . ts
r te
1
bl
d 1
.
.
re
corne man cerea IS s que e . pro. ema e '
••
blat hav1a arnbat a un punt ventablement unposstble; a1xò es un cas
verídic en la forma que s'ha portat el problema; que el ministre del parSón
'erament
remarcables
per eis seus equips presentats en les
tit agrari, actual ministre d'Agricultura dimitit senyor Velayos, ha tin- 1 llur vàlua moral i material, els pre- proves de cooperació assoleixin una
gut per aquest problema del blat, la qualitat dels desencerts que hagi po· l mis que es disputaran. enguany en- major puntuació total.
.
. .
,
.
.
tre els clubs que practiquen l'esport
«Trofeu Campiani», i cinc meda.gut t:emr cap mmistre. d ~gr¡cultura fms a la data; que el senyor Velayos ' de
rem a Catalunya, amb motiu de lles e-specials d 'aquest Trofeu, d"
matelX, en unes declaracions que va fer fa uns dotze dies, va reconèi· les grans regates que tindran lloc natiu del Club Marítllll, de la nosxer que havia fracassat per complet, que les esmentades declaracions pels . Camp,onats. de Catalunya•. en tra ciutat, que l'instaurà en l'any
feren molt mal efecte als seus companys de gabinet. i que aixi li demos- rutngge~s 1 esqulfs», que orgamtza, 1933, a la memòria del seu mala•
.
. .
ens aigües del nostre port,
guanyat soci Antoni Campiani, extraren en un dels Consells darrers, que per no voler
reconèixer publica- d~ Rem Barcelona, pel dia el29Club
del president de la F. E. s. ·a. i Fed.e-ment que el Govern de dretes s'havia equivocat completament en el pre>- ' prt:sent mes, per delegactó de 1& ració Catalana de Rem.
blema dels blats, han donat la culpa de la crisi avui latent, al prob.leffia ~ Federació Catalana .de ~·
El Trofeu Camptani serà lliurat
dels traspassos a la Generalitat de Catalunya
~smentem a contmuac1ó els pr~ al Cl':Jb que resulti guanyador del
.
.
. 1
ffiJ.S més tmport¡:¡.Ilt.& de la .Federació CampiOnat de Catalunya. e~ «outrigEs a drr que el part1t agrari, per tal de ·cobrlr
la seva incompeten- . Catalana
de Rem, que s'adjudica,. gecs», a quatre remers 1 t1moner, i
cia amb problemes agrícoles, s'agafa per fugir de la crema del proble- ! ran en aquests Campionats de Ca~ les cinc medalles. s".adjudiea_ra.n els
ma del blat amb un assumpte de passió politica. Aix1 es parlava en un talunya.
components d e i equip camp16, com1
tl
d
President Macià», instau~ pletament a part de les. corresporo le ~ Mercat. e Llotja, sobre eis blats, sobre el senyor Velayos i sobre I rat«Trofeu
l'any
passat,
pel
Club
de
Rem
nentes medalles del Camp_IOnat.
el
P artit «Agrar1o Espano•u,.
1 Barcelona. Fou assignat a la prova
«e opa Mangrané», d estmada
De moment el lector ja es pot ter càrrec de la e!ervescéncia que hi de Campionats en coutriggers», et. be al guanyador del Campionattamen
ha entre els comerciants 1 rarina1res referent a !a forma de direcció que quatre remers i t~oner, i va ésser «outríggers», a. quatre remers i ti~
.
guanyat
per l'equip Enguany
del Clubaquest
Ma- moner.
es pugui donar a l' esme~ t at prob1ema, p_u-x qu~ de .la manera que el del·
rítim,
de Barcelona.
«Copa Club de Mar», que serà lliu4
xen aquests senyors, ventablement fa tr1stesa 1 qui pagarà els plats tren- 1 important Trofeu serà adjudicat al rada al guayador del Campionat de
cats de tots aquests desencerts serà el petit agricultor; i el flamant senyor I campió en esquif.
Catalunya, en «outriggers», a dos
Velayo.s anirà cobl'ant una. cessantia..
«Gran Premi Gene~ita.t de Ca- remers I timoner.
· Es gran això'
talunya», que. serà adJUdicat, com
«Copa. Búfalo.», premi per el carn1
•
ei-1 anys antenors, al Club que ha- pionat en esquif.
Les fa.rines no osciHen encara que la tendència, com és natural, no és ~i guanyat més proves en els Carn«Copa Club Maritim», donatiu de
de molta fermess. 1 actualment hi ha expectació perquè hom tem que no planats de Catalunya de Rem, i ¡;.fi l'esmentat ~lub de la nostra ciutat,
vingum fannes de J'mtenor.
1 cas d'empat, al Club que en els que ~rà dlSputada en la prova de
ll
esmentats Camptonats hi hagi pre- CampiOnat, en o:outriggers», a vult
Amb ~espu es segueuc el sosteniment. Amb tot, el comerç va. amb se
11tat major nombre de remers.
. remers 1 timoner.
certa prudenc1a a proveu, degut que en un moment donat no es trobes- 1 «Copa Ajuntament de Barcelona», I Altrament hi hauran medalles per
sin amb un exces d'existències. Es un dels moments, per al comerciant, que fou iniciat l'any prop-passat pel a. tots els equips anibats en primer
d t 0t
d d bt 1·
¡ t 0t
dê · é
Club de Rem de Barcelona t que lloc, tant en les proves de Carne
a mena e u es cures
a pru nCia s poca.
e.s lliurarà al club que assoleixi que pionat, com en les de cooperació,
Els que manipulen el moresc aprofiten qualsevol excusa per pujar
els preus. Com que mngú no els diu res es consideren 'els amos i fan de
les seves. Ja vàrem manüestar quelcom referent a això, en unes de les
nostres impressions passades, però pel que es veu fan e! sord. ¿Ja saben
aquests senyors que porten un gran perjudici a la cria d'aviram 1 bestiar?
p
Amb ordis 1 e i vad es es no t a a Iguna re t raec1'6 en e ls compradors, però
A.ot!cs terrt!uys el e.ctr~oamt!.Dt C1eJ to'. O. Harce!oua
el moviment ts nuL
T RA E
ERA DE L E
RT
Amb arrossos poc negoci i s'espera el resultat de la nova collita
de la qual no hi ha encara dades exactes. La impressió es més aviat favoAvui, diumenge, tarda i nit
rabie sota. el punt àlgid comercial, Ja qual cosa fa creure que es podran
treure bé tes existències a preus remuneradors.
Les lleguminoses. en general. "'nct-ingudes.
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MERCAT

Tramv1es: Línies 1 i 15 -·· Autobusos: Lletra E.

D'OL I S

Servei de t&X1S coHectiua. des <1e la Plaça cte lJatalunya, d.e 1a
Plaça d 'Espanya, 88l Xlcago 1 P&&se1g de üré.e1&-S&J.meron

En la present setmana no ha sofert cap variació digna d'esment el
nostre mercat d'olis. S 'ha. notat molt elcalmament i s'han fet les transaccions pròpies per al consum normal de la plaça.
El pesombre que sobre els agricultors oliaires exportadors havia por· ves més o menys fidedignes de la nova collita. Actualment els comentatat el darrer «Decret» sobre el dret d'exportar oli d'oliva, creiem que ris i noticies són molt diferents i no és pas fàcil tenir una. orientació.
s'ha esvait. almenys de moment, en veure que el tercer govern de dretes
està en crisi de fons.
PREUS PER GRAU I HECTOLIITRE I MERCADERIA POSADA AL
CELLER DEL COLLITER
Les arribades pel port han estat quelcom més Lm.portants, però no ha
Penedes, blanc, 180; td.. negre. 1'70; tel, t06at, 1'70.
portat cap variació a les cotitzacions.
Camp de Tarragona, blanc, 1'85: ld., negre. 1'90; td., rosat, 1'85.
Referent a la nova collita sembla que es presenta diàfana i molts
Conca de Barberà., blanc, 1'75; rosat. 1'70; negre, 1'70.
diuen q1..1e serà més important que la de l'any passat, encara que això es
PriOrat., negre, 2'40.
diu amb certes reserves, puix que és prematur 1 sempre s'ha de tenir preVilanova 1 La Geltrú, negre, 1'70.
sent l'adagl agricola que diu; ma es pot dir blat que no sigui al sac t
Igualad.a, blanc, 1'65; negre, 1'65.
encara ben lligat».
Martorell. blanc, 1'85; negre. 1'85.
PREUS A L'ENGROS - OI.JIS D'OLIVA
Manxa. blanc. 1"lO.
MlStela blanca. 2"80; !d. negr&, 3.
Superior, 176.
Mosc&t.ell. 3'80.
Corren~ 170.
Fi, 189.
Extra, 222.
~Esp~ny~r;stigt de 1" aopubuc.. 1
Preus per 100 quilos.
Hem de remarcar que els prtndARRIBADES DE LA PRESENT SETMANA
Port: Oli andalús, 826 bidons
Camions: Oil pals, 31 bidons.
Per la cA.sociación General de l'e- 1 Ca.ivell, t cte secretari Prmut1u Canedares de Titulos de España» fou sabÓ. Suposem que tot Catalunya coOLIS DE PINYOL
cursat al President del Consell de neJ.x, almenys, dos d'aquests senyors.
(Sense envàs)
Mi.mstres, senyor Alexandre 1 ,erroux, SObren e1s comentaris.
el seguent telegrama.:
Color verd, de primera, 139 pessetes els 100 qullos.
cEn nom de persones que repreEconomista català
Baixa acidesa, 140 ptes. els 100 quiloo, estació Barcelona.
senten quanUOSÍSSlmS rnteressos en
a Valladolid
COmpanyia General del Corcho, S.
A. E. cCOgeco» interessem de la
H.a sortlt cap a. Valladolid el PreOLIS DE LLiNOSA
V. E. que mam al Delega' Govern sident del «Sindicat Aranzelari 1 de
Cuit, 170.
en aquesta empresa estudli a rons Polltica Comerciab En Joan Mlquel
i en tots els seus aspect.t:s C0.'1Se- I Cuscó, el qual, tDvttat pel ComJte I
Cru (sense envàsl. 180.
qüencies 1 derivacions La propos~a OfiClaJ. Ex.ecuua de la Pnmera Fira
Incolor, 185.
de l'ollgarqwa una.ncera. que tmenta de Mostres en relaCio amb les orgadeclarar d.issoita 1 en IJquldaciO i& wtzac1ons pro1~Ionals agncoies de
Preus per 100 quilos.
cCOgeoo», enfonsant. deiu.ut!'ra.tJlc:!ll. j ta regió castellana. dl.sse.n..ara sobre
un cap1t.a.l UUClal de cent nullous ae el tema «Un pensament 1 una poliU·
pessetes en detnment econonua pa~ ca. econòrrueo-.agrària de Gover.n.t.
.
MERCAT
VINS
tria.
Acompanya el d.lstinglt. coníeren- ~
1
· ió en els preus ni en el negoc' puix que s'amenaça la ~ 01Jvern de la !OStra Presidèncla. ~n ciant. U.J?-3 representació d'agricultors
caP vanac
~
Consell 1e M.u11stres sabra unpef'u t de Siudlcaus Agricoles de Cata·
lt.a d'enguany L fin.s d'ad uns quinZe dies no es comer.çaran a tenlr no- que tal tcmr.t.ulVn PS oot"'l a cap tUnya..

ELS ACCIONISTES DE LA <<CO-l
GECOll AL PRESIDENT OEl ~:r~~J~~d.~."/t: ~~."~e~
CONSELl DE MINISTRES ~:n~~";'re2~~~ 1~t~én~

DE

I

•

¡.>cop del Passeig Nacional. a la Bar- Becerra, Plus Colom, CamU Pinar, Jordi Casas, Santiago Leo
Jeloneta, 1 això sense cap mena de Miquel Major, Josep Escolar, J oan~ M8l'ti. Ricard Martin Alvar ~b Joan
..tl.ibte, es un dels secrat.s que mes li Mateu, Ra.Iael Garmendla, Armand Antoni AgUilar, JoseP Cabre · ar~
1ttldra per a salvar-se. Cal recordar COSte, Francesc Algueró.
nuel Lecha, Josep OblO!s ant:l Ata~
.a desviació que sotnren els grans
Jaume blaSCo, &teve Granada, Asensi Bernal, Xavier 6
OUe
.edadors nancesos <.;avalero 1 Na- · Josep b onnemam, Francesc Guitar- Morell, Antoru Paredes ~Ran¡on
.arre l'any passat, la qual cosa es- te, Josep Rames, Jaume Cabot, M~- ponsa, Josep Glosa, Joa~ Ollver Casa.
.1gue a pum:. de ter-tos perdre la na. Alonso, Josep .t:Sl'ugada, Enr1c tomeu Capó, Pere Barcel · • Bar.
~ursa aava.m w1 Busz1 pte de cotr M.uiioz, Antoru Jimenez! Manuel U- ~ut, Francesc Roca, Josep 00 JOSep
.. 1c1a 1 de tacu1tats; no succe1 aon Uan, V1cenç ft.od.a, Ennc Bollnches, V1cenç Esquiroz, Antoni Ainaast'.tllà.
o~er haver-sen donat compte a. Jo~ep l:Suqueras, Ramon Mas, Josep mon Marti, Agust1 JUlià
t, f!.a..
.c:mps t:l!:i tr:auct:ws 1 rec1.mcaren V1dal, Vicenç Olmos, Antoni Escu- Far, Ramon Gumà, AntÒ .6 ebasua
.1ur traJectòna amb un estorç so- d~u. Francesc f ·onolla, Geledoru .F'er- nell, Tomàs Mwnané Jas: JCarbQ..
.Jrenuma.
nandez, Genis Acosta, Ramon Brane- Fèlix Peñarroya JaWne Ro omet,
ba1vo, el on.llant nedador de l'Es- ra, Pere Pujol, Manuel tiimó, Joan cesc Ray, Joan Junqueras
Pra..ñ.
..oia. J.ndustnal, ple de voluntat · cazorla., senyoreta Ra.ymonde Lau- mis, Joan Coll i Angel BlaÍlch.oan Go.
- t:ntuslasrut:, anua pet seu. Les dar· 1 rent, Jaume Garriga, Josep Simó,
En total, 166.
ceres combles actuactons de l'esmentat nedador, especialment en els li
41 uuu meLres mar a Vaten Cia, Campwnat
esperar
•
~~ra.fei.'s!~rsm:~~~o:àu.e han sa,.
¡soeres u~pauya,
actuacwns, tan
la quat
casataJaes~

l•

EL fESTIVAl D'HOMENATGE A
~~~~::;~':,,~~ ~1!\ ~\~~.u~ c~~~J:t¿~ ' L'EQUIP CATALA CAMPIO
RESULTATS
cumra elS representants de Ga.st:.elJa.
. 100 metres, lliure, infantil:
Cas.
tieKueixen tm ordre de probabUl·
D
'ESPANYA
tillo (C. N. B.),1 m.l6 s. 7~10;·12. !da.
tats, .t5Uqueras 1 l''onollar 1 a cont1tesanz <C. N. B.), 1 m. 1 s. S-lo·
1

11

1

6
m.acio, amo un ordre que no es
Divendres passat a la rut tingué 3. Cabrejas, lli (C. N. B.), 1m.
:
c,assl!lcat;.lO, A1oardane, .f:Sernal, Le- lloc a la piSCma del c. N. Barcelona. 4. Salvadó (C, N. Catalunya.) 18 s.,
cha, Mateu, Otie, hSCudero, ren:w.11· el festival d'homenatge a l'equip ca- 20 s. 3~10.
• 1 la
dez, Aguilar, etc. .No cal Oblidar però talà que tan dtgnament guanya el
400 metres lliure (eXhibició) . te.
que sempre hi ha la class1ca sor~ titol de campió d'Espanya en els pas- page <C. N. B.), 5 m. 36 s. • _ .
presa, 1 ¿per què aquest any hauria sats camp1onats celebrats a València 2. Carulla (C. N. B.), 5 m.. 429 10 :
<:~e mancar? fu sera, .mdub~üblement L'acte constttui una prova de hi J 3. Salvo (Faeet), 5 m.. 50 s.
1 confessem estar unpac1ents per ventable simpatia que els aqclonats 4. Fonellà (Barceloneta A. e) 5 °•
taJ de comprovar-la.
' esportius senten pels nostres neda- 58 s. 4-10.
' • m..
Una ve~é!:da exposats els càlculs dors, els quals, en la presentació de
10 metres dors, tnfantU.
Fon1
dc: probabilitats en.tre .els ~edadors l'equip, junt amb quatre represen- tanals (C. N. Catalunya) i ni,
s.
anem a !er . un petlt hlStorml de la tants de la Federa-Ció Castellana, 8-10; 2. Franc (C. N. TerÍ-assa) 26m.
1
prova mes mte.ressant de la nos~ra sentiren una. calorosa ovació, premi 27 s. 6-10; 3. Rovira <C. N. BUceiom..~ció. La Prllller~ Travessia tm- de llur lloable esforç per a tornar na), 1 m. 29 s. 6-10.
gue lloc l'any 1926 1 des d'aleshores
e tal
1 1
100
tr lli
f
tms l'any 1935, el nombre de partici- a a unyamun t to que ha~ia .estat
~e es ures ementns: t. Car.
pants inscrits ha anat en augment se~ durant ol.ts anys. El public se- me Sonano <C. N. B.), 1 m. 16 s. a- .
i
"b
700 Els 1
gUl amb entusiasme el curs de les 2. Mary ~emet (C. N. A.), 1 m. 19 10 :
8.•
fo.sciHa.
LS arn ar a
a tres.
anys proves• tes quals foren
una exhibicl·o· 3. Montserrat Ros CC. N. B.), 1 tn.
de 300 a ·500. El
ventable
.
heroi ha estat Ramon Artigas, al més que una ventable lluita, si ~x- 19 s. 8-10; 4. Enriqueta Soriana (O
qual seínpre que arriba aquesta dia- c~ptuem la portada a cap per Rwz- N. B.). 1 m. 20 s. 6-10.
'
d"::L és lògic que li dediquem uns me>- Vilar 1 Sabater en e~ 100 metres
100 metres dors: 1. Ricard Brull
ments d'admiració merescuda en «cra.wl», que es resolgue a fayor del (0. N. B.), 1 m. 17 s. 8-10; 2. Carles
premi de la seva voluntat i actua- nostre nedador per una dècwa de Bonacasa <C. N. B.), 1 m. 22 s. 4- .
clons en els anys de la seva acti~ segon. El t~m~ &.SS?lit pel nPdador
100 metres braça: 1. Sapés <C. 10
N,
vitat esportiva. Sis vegades h& estat de fons Rwz-Vilar dona una idea, de Terrassa), 1 Dl. 25 s. 4-10; 2. Sahaté
eJ triomfador; sis anys ha vist com- les fornudables condiCions de 1 es- (C. N. Martorell), 1 m.. 32 s. 4-10
pensats el seu esforç, sacrifici i mentat nedador.
100 metres dors femeni: 1. Marta
amor propi que sols els que ban esMarta Gonzàlez, en negar-se & par- Gonzàlez (Canoe Nataci6n Club. de
tat. companys d'ell han tingut oca~ t1c1par en la p~oya dels 100 metres Madrid), 1 m. 30 s. 3-10; 2. Carme
S1Ó de comprovar fins un punt que «crawl», ens pnva una altra cursa SOriano), c. N. B.), 1m. 32 S, 8-10.
eacara avui dia és motiu de comen- emotiva entre ella i Carme Soriana.
100 metres lliure: 1. Sabater (0.
t&.ri i ocurrència en moltes discos- Aquesta, però, aceedi a acompanyar- N. B.), 1 m. 4 s. 2·10; 2. Ruiz-Vilar
s 1ons esportives-natatòries on els la en l'exhibició de 100 metres dors. (C. N. C.), 1m. 4 s. 3~10; 3. Quesada
consells abunden 1 els resuitats man- ' El festival transcorregué en un (C. N. C.), 1 m. 5 s.; 4. Sabaté I
quen per falta d'aquella voluntat ambient de ~nep. companyonia, i (C. N. M.)
que en tenia. Quantes vegades se'ns tothom ~sttgue satisfet ~'haver po- . 100 metres braça, femenins: EDha suggerit la idea que Artigas hau- gut extenoritza.r llur a.dmiracJó i slm- nqueta Soriana, 1 m. 41 s.
ria d'haver nascut uns quants anys
més tard del que ho féu!
August Heitmann, Vicenç Olmos
1 René Cavalero han estat els nedadors que ·m any cada un han triam~
fat. El primer dels .'ltres deixà tam~
bt.: un grat record amb una actua-ció inoblidable, 1 l'illtim dels esmentats encara la serven els nostres:
lectors dins llur pensament
Junt amb aquest festiva·¡ hom
L'anunci
de la composició
prepara. activament i amb entusias. dos
equips representatius
de les dels
Fe~ tival. pot augurar... un èxit brlllan·
me, els treballs per al festival d'Ho.
menatge a la Vellesa del Marm·
er deracions Andalusa 1 Catalana, que tissim, tant en l'aspecte econèanlo
en l'esportiu.
que està projectat per al mateix dia. el vinent dimarts han d'enfrontar- com
Les F ederacions Sud 1 Catalana
Donat el fi humanitari que honi se al camp de Les. Corts,
~collit han
acordat la possibilltat de subspersegueix, és d'esperar que serà una amb generals elo~s per 1 afició catituir els porters de cada equlp dufesta
que
aconseguirà
el
màxim
in·
.
tale.nl:'
des
del
pnme.r
moment,
seprant
el transcurs de tot el partit,
terès.
se f!-C:Oetre la possibilita~ de c~p
Esperem, doncs, amb tota aten- mod.ihcació en la ~nfecCió de dits aixi com la de dos altres ju~adors
ció el desenvolupament de la jorna- equips, per la seriositat que cal con- durant la primera part. L'arbitratda començant per la gran prova I cedir a les decl.sions de les dues Fe- ge de l'encontre ha. estat encarregat al president dei CoHeg! Català.
que dintre poques hores tindrà lloc deracions organitzadores de l'encon- senyor
Jesús Arr.tbas.
1 felicitem anticipadament el Club tre.
Durant el transcurs del partit que
Natació Athlètic pel seu entusia.s- j La prova que l'afl<_:Jó 1;10 s'ha errat
me aportat en tot el període de pre- en aqu~st aspecte es 1 acord de la tindrà lloc aquesta tarda al camp
paració i l'encoratgem & seguir en. Federació Sud de. modificar ,e l Ca- de Les Corts, podran e.dquirir-se endavant per tal de consolidar una ve- lendari del
R.Ddalus, per trades 1 localitats per al festival del
gada més el que tanta. simpatia li tal de poderCampionat
disposar per al partit dimarts vinent, alxi com també duhf\ valgut
del dia 24 de tots els elements anun- rant el dia de demà. i el dimarts al
·
JOAN .BRAU
ciats per a integrar la seva selee- matí, a les oficines del F. C. Barció; criteri igualment mantingut per celona..
.
LES lN SCRJJ»CIONS la Federació Catalana, que presenAntoru Ml!• Agusti Vilà.s, Salva~or ta.rà els mateixo.s jugadors anunSala, An~ru Isalque, Antoni Pujol ciats, a menys que algun d'ells es
Pere Tartê, Jaume Torres, Josep. Car- lesionés en els partits d'avui. Per
reño. Esteve. Bloguio, Raf~ Guma~. tant, pot assegurar-se que l'arreuLa jornada d'avui
Benet
Garcia,Antoru
Raf~elCarvajal.
Nunez, CebasDome- glerament
delsmena.
equips no sofrirà va~ec Morales,
riació de cap
PRIMERA CATEGORIA A
tlà Francesch. Josei> Massanella,
Una altra prova de l'interès que
Barcelona - Badalona.
Mar~HiMiquel
~ubrrats,
Antol Xambó,
Pere els
ha. nostres
desvetllat
aquest ésfestival
Sabadell • Júpiter.
Pages,
Claramunt,
Pere Vera.
esportius,
l'acord entre
pres
Girona. - Espanyol.
J aume Iglesias. Allons Giner, Jaume per la u. E. de Sants de celebrar el
PRIMERA CATEGORIA B
J ordana J oan Ugarte, Albert Mor1o- mati la cursa ciclista. Gran Premi
Calella - Terrassa.
nes. Robert ~rta~ Emili Molina, Joan de les Nacions que este.va anuncia·
Horta - Martmenc.
Coll, TiburCI
Alisnavarreta.,
'
. dia
. 24,
Europa - Granollers.
Guerrera,
Guillem
Aguirre, Ricard
Dionís da I?er a _1& tarda
del m~teix
1Sants
- Sant Andreu.
Aguirre, Manuel Targel, Josep Ma- 1 eVl~ a~i la simul~neltat de dues
nuel Josep Joven Pons Ma.rti Lluis manifestaciOns esportives de tanta EGONA CA1EGORIA PREFEREN1
Primer grup
FunÓy, Josep Bruguera, Joaqul~ Ruiz trsnscendèncla.
Gràcia - Reus.
Abelard Bosch, LlWs sanagustin, RaPer les constants peticions de loAmposta - Gimnàstic.
mon Guillot, Adolf Subirats, Josep calltats 1 entrades per a aquest tesSantboià - Poble Nou.
Blanes, Ferran Salvo, Joan AlbardaSegon grup
Vic - Sant Cugat.
Robert Torres, DoMollet - Manresa..
Esteve Ameli, Miquel Ba.llester, Enlluco - Tàrrega.
ric Manzano, Antoni Pujol, Mareellll
Els equips probables per a. aquesta
Subirats, Francesc Bruguera, Wenjornada:
ceslau Merencio, lJtús l.<,errer, Joan
Barcllona: Nogués; Zabalo, AreSO:
Golpi, Elisl Carreras. Antoru Solans
Sardina., Berkessy, Balmanya ; VanPere Francisco. Jaume Vives. Lau:
tolrà, Rate, Escola, Pedrol 1 MunllOC.
reà Escute, Eduard Soler, Antoni RoSabadell: Mass1p; Morral, Blanc,
mero, Hermini Cortés, Remir Arné,
Argeuu, Font, Gracia; Sospedra, cal·
Josep Muntané, Salvador Guien, Llovet, Gual, Barceló 1 Esteve.
renç Florit, Joan Aimami, Antoni
Girona: Francus, Farro, TorredeBlanch, Ramon Armisen, Rafael
not; Campa, Priet.o, Castillo: I.Juc.
Rwz, Amadeu Llanas, Desideri CuesClara, Trujlllo, Ramon 1 Ferrer.
ta, J osep Gómez, Josep Ferrer, JoJúpJter: Sola; Daniel, Bayo o !bl\sep lbiza, Vi ....mç lbiza, Joaquim Carfiez; Font, Soler, Mena; Oiego. Gal·
bó, Ferran Ibiza, Eduard Ibtza, Mavany. Garcia, Perpinyà 1 'ferrsdenuel Mart!. Rogeli Forné, Felip Góiles.
mez, Josep Candela, Pere Linares
Els eqUips del Badalona l de l'EsFrancesc Bos, Jaume Pagès, Cristòfol
panyol encara no est.an decidits. Possiblement, amb poques vanac1ons, ~
ran els mateiXos que s'arrengleraren
dmmenge passat.

s.t:

El festival esportiu del dimarts a Ja tarda
a! camp de Les Corts ha desvetllat una
gran expectació
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EL CAMPIONAT DE CATAlUNYA

- -*-------

.

:èn~~::lt~~!~

COTILLES - FAIXES

REG\c¿,íRA¿,~

& .tetes!-~

DIMARTS VINENT, AL CAMP DE LES CORTS

GRAN FESTIVAL ESPORTIU, ORGANITZAT PER LES
FEDERACIONS SUD I CATALANA DE FUTBOL
A les 3'15:

Interessant pa.rtlt de buquetbol Iemeni entre els equips deb

CLUB FEMEN! D'ESPORTS i F. C. BARCELOï"A
A les quatre:

Gra'D partit entre les seleccions de futbol

SEVILLA-BA RCELONA
Enlra~ 3

ptes. - Entrada de socl. 1'50 ptes. - Tribtma, 5 ptes.
Altres loeallt.a.t.s a preus reduits. Tols, amb els impostos
inclosos.

_._spatx de localitats: Durant el pan t d'avUi, al camp de Les
corts. - Demà. i dimarts, a.l maU, a les oficines del F. c .
Barcelona.. - Dimarts, des del mati, al camp de Les Cor~.

I,

E1s Campionats super·
regionals

BASCON1A - NAVARR-4
AtletJ.c de Bllbao - Donbsua
GALICIA - ASTURU:S
ÚVledO Celta.
U. S. dc V1go - Sporttng.
D. Coruña - A vtles.
CASTELLA - CAl'< I AB RIA - .ut"GO
Ma.dnd . Valla<lohd.
Nacional - H.a.cmg.
Saragossa - AUèt1c.
VALENCIA-,)IURCIA
Levante - Hèrcules.
MUrcla ~ ValènCia..
Elx - Gunnasnc.
ANDALUSIA
Sevilla - Xereç.
Mlrandllia - Bebs.
Malac:itano • R. Granada.

EL CAMPIONAT DE CATALUN 1 A

El Barcelona-Badalona é'a·
questa tarda t e"'

El P. C Bl\rcelona ha d~~~ ~·
, seguents n~:radnrs O('r a fo

la humanitat
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a nova Editorial catalana: "Edicions Mediterrània 11

COMENTARIS CRITI CS SO· .completament
noves. Al costat d'alt1es capítols com el de «NoveHews
BRE CLASSICS CATALANS exemplars». nlll destaqueu dos: «El·
per MARTI DE RIQUER
En diferents publicacions, penodl·
cament, hem YISt aparetxer aquests
comentariS cntlcs que. ara Mart! de
Riquer ens ofereuc en un volum. No
són notes escr ites de moment, SUlO
que han estat redactades amb Ja mtenctO de publicar-les despres recollide!> en un llibre. Rtquer ha ret una
tna deiS mes notables dels seus artlcles, els que aporren una data n~
va o revtten l'estUdi d'un punt mort
de la nostra hiStòria Jtterana. Aquest
SIStema de publ1cac 1o li ha permes
W1a m11lora. en el fons 1 en la !or·
ma.
L'època que Riquer estudia. amb
mes preterencta es el moment de
trlnSlclo del med1evat1Sme al Renalxement. Les mfluénctes petrarqutstes 1 tes ooectanes. Hoect. 1 eseept1c
medieval mt1uenc1a Hernat Metge,
eu «.r or cuna , Prodencl&ll, Petl'llrett,
el turmentat renaucent, mUuenc1a
en el «Somm» del mateiX autor. Pt!·
ro Petrlitca te una doble per~unall·
tat: t'escriptor numanlsta que escrtu
en lleugtla llatina, 1 f'etrarc:a-poettt,
segmdor del trobadors que !mluenela molts dels n ostres poetes. HIQ\Jer
estudia la doble personalitat 1 asse·
nyala amb rao que el petrarquisme
no teu cap revo1uc1o en la nostra
poeslli car gatrebe nomes traru;torma va ta métnca
un altre cap1t0l remarcable es el
que dediCa $ Jacme Escnva, car les
poques notlctes que e11· en doua son
:;

xunems 1 Catalunya», d 'una gran
suggestlo, 1 «Plagi o Refutació».
Aquest últun és quelcom unportant car presenta la tes• que el
«.::3omm» de Bernat Metge no és plagi de BoccaCCIO, smó retutactó del
seu llibre, I te un valor de critica
subjectiva que en ¡eneral manca als
seus altres treballs.
Despres ja passa a estudiar el Re·
nau:ement en el ple: Bernat Boades.
Roger de Llúria 1 Boccaccto, Joan
Fernandez d'Hered1a, Enric de Villena 1 la seva t 1lla, la mes exceHent
de tes nostres escnpt.ores medievals:
Isabel de VU!ena Són nores que el
publíc culte de Catalunya Ue¡rra amb
gran mterès. Es un Utbre fet amo
agudesa, no ht !alta sentit crmc:
nomes sabnem assenya1ar·lll un petlt delecte: que no dom btograua.
Nosal:res no u drrem, com aJgu na
tet. que detxl de dedtcar-se a restudl de ta wvest1gac10 per donllr-se
al de dtvul¡aclO; sena un ¡creu error.
Sl tentm en compte que la nostra hLS·
tona de ta literatura esta encara per
començar. NI podem ter una ~>lografla que est1g01 presentable dels nostres mes grans escnptors!
El que nosaltres acon:;etianem és
que en tes seves expOSICIOns podna
esser mes objecttu, moltes vegades
es massa dades 1 els que ens dóna
quan la nostra lllstorta llrerana te
pagines apasstonants. 1 Riquer es
prou audaç, algunes vegades masSd.
I audaç per poder-ho fer.
M. C.

eies I paraHels ltnpresslonants que
no sospita.
La coHeccu~ «Nou Estel», encetada
amb aquest llibre, es proposa docuroentar el n ustr~ publlc soore el3
problemes nat1onalltans d'arreu del
m011. Properament segurran altres tmue~
obres sobre Bretanya. Irlanda, Ma.-Dmtre la «Rondalla ExOUcall PU·
cedoma Ucrama, etc.
bhcarem ae s~"utda una obra del
-Sempre, com en liQUest cas, adop. Capita ~iarr:,;aL tradulda per F. Oli·
tareu la. forma de biogralla d'algun \er Bracbfeld, I «El petlt marques•~
personatge representau u d'aque:,tes de F· H. Bumett, tradutd& també
uac10ns per plantejar llur proble- Pilb:racbfe!Rd.
ma?
.
tr~
« ~onda lla Nova» sortirà
-Sovmt. la vida del personatge ~olt ~\Jat «.t;pLSoc:hs de la marma
que enCàrna el . movunent d'un po- e guerra catal~na». del culte I J<>ble en lluliA p(:r la seva mdepen· ve htstor tador Manuel Cruells. expll·
dencJa permet de sttuar el probu~· cada de manera planera I elegam,
ma d'a.quelJ pa.Js 1 de dunar al Ut· com ell sap ter-ho, . PC! als mta,nts.
Dintre el panorama de les nostres una blograt!a de Ptlsudski. Fent tan bre un ulterè::; huma esttmulant. ~o~1 U!Ote que crtdara I a.tencto, dAll·
Jau~e.
,
lletres, una nova edttortal semprtl poc que el ¡¡ran redreçadur de Pv- L estudi del prOblema bretó. per
De no>el:la Ja us he dit ~ue ~ aqul
ès una cosa ben rebuda 1 que ens !Oma navla Lraspass~~ot, no cal dl.l' exemple - que avtat publicarem quedara
perlec.amem
expo:.at
en
la
:
;
;
d•e.s
sor,tra
la
de
Joan
Santa·
la senttr un x1c més d'optlOlLSmt 1 que el lltore vema d una manel'll
blOgratla. de Patrtce Pearse. A1xò
. la: 1 atortunat autor de «La Ulla
per a tes nostres coses. Per la nos- l ;nolt oportuna 1 escatent. El que no
vol dtr que Sl& UI adaptada sen1- d u~n fat..ar.», «L lilJO:SWI». 1 .liltre,,
tra cultura. 1 els qui cretem que el pruner ens cr tda l'arencto tou un
ta torma. btograt1ca.
q
~s un autor molt esttmat del
!et del catalamsme es essencuumem subLttol que resava : «Ed1cwns Medt· pre
-A mes, d aquesta C;ul:leccto QUI· \.hiOilt 1 que na romas llns ara molt
un tet de cultura, que vetem que terrama». Ens trobavem davant dunes altre~> materies penseu publicar~ de te~ps apartat de Ja palestra
bornes amb te 1 coratge s'emprenen
-Ointtr e aquest mes seni. posat al li~~~~~:· 1 ~~~esn~~~~~ q~~ cPea~~
la tasca, ardua, a e Ue11çar IW nostre 1
merca
e1 pnmer volum duna cul•
mercat massa mdllerent a vegades.
!ecc16
a 'assumpte ben dtterMV de ment no us puc. dtr. Dmtre de la
nous 1llbres, servmt els tdeals de
1
vulgaritzacio •de tecmca agrlcola es- «Co.tec~!O rum ;::;al!..,e» sunl!a liVlll.t
cultura catalana, no podem per
caient als conrellS de <.;atalunya . una «lillla del Valies», de ::;alvactor
menys que sentu un optumsme 1 una
•
Aquesta
coHecctó portara per tltoJ ~ocet pe1soua prou coneguda dms
connança cretxent pel tet cultural.
e.La mas 1a».
5l.e;:. me::us excurstonlStes catalans. ~~--~!!'!!!'~~~~~~~~~~!!"!!!'!!!'!!"!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!~~
Que essent tet cultural es el matetx
Treoallem tambe en unes lectures Iambe sonrra avtat una obra sobre
•
ue sl dlguessun Catalunya.
1
1 Pomlca I Ecouomta, que sera molt
per
a
IDJ&nls
«Rúndalla
q f 'a. bell pues dtes que per les Ut·
Nova»
«Rondalla ExÓttc&l>. IYautoro cata- den~a 1 documentada.
brenes vam tenrr ocas10 de veure
!ans 1a prunera 1 de traduccions d'o-cum ve1eu -{:Ontmua el senyor
un ll1br10 que de segu1da ens crida
bres estrangeres la segona. 'lambe <;IlanaaeJl- ~IS nostres PIUJecte.s son
rat~ne•o per ! oportumtat del wma: I
unes gutcs d'excur&ons per Cntalu- ~astoo 1 amb aquests tltols nomes
CONTINUA OBERTA LA MATRICULA
nya que les titul.em uCorlecc•O l' ont us dono una 1dea paHtda del que am1 .::3ague»
ran essent tes nu;;tres edtcwus. o em.
CLASS.I!.l:i l.JE: 'leor.a-Solfeig, Harmonia, Comp~lcto, Ins-Penseu publlcar novella'/
penta. no ens en manca, sols ~bpetl'umemacio. Cultura General i Estètica Musical, H storla de
-Naturalmeut. Molt aVIat sorttra rem que el puouc ens correspun¡;u1.
la
Mus.ca, Musicologia.' Piano. Harmonium, Orgue, Arpa,
una noveHa de Joan bautamamt, que Volem tambe doua.r a conélxer nous
Uul.ana. lnstrumems de Pua, InsLrumeut d'Arc, lm••rumenr.s
esttc segu1 que ~sollra. un CXIL sen· valor~ dlntrt el camp de les nos·
se precedents en la. novcll1st1Ca ca· tres lletres 1 per taut no hl !alta·
de Vent. Conjunt orques~ra1 lgratuttaJ. CanL. Italià.. Declata.lana. Alxl maLeix sc¡;utrau obres ra~1 noms nous. llUC, pe;o. tmgulll un
mació Catalana i Casccllana. Historia Orgànica del Teatre.
d'aJtres autors del pals. melosos dut- re.~l va1or. L assaig 1 I obra d estudi,
Curset a càrrec del senyo1 Adrtà. Gual
tre la sèrte uComemporant:; caLa· molt abandonada a casn .nostra, noslans». D'autors estrangers tambe te- altres uurarem de donar·ll un estlnim la mtenc1o de publicar-ne llurs mul 1. a1x1 surtrran obres tora de I
OBERTURA DE CURS, EL PRIMtR D'OCTUBRE
obres dmtre els «Cantemporams es· r.oHecc10 que contmdrun assaigs dttrangers». Les me:s noves l'alers de \'ersos
la noveH!st1ca intt:rnacwnal les voEn acom!Rdar-nos del senyor Oia,.
Iem donar a conèixer a través d'a- nndell. tot regrac•ant-l!lamabLIItat i:ls contes de LA HUMANIIAT
questa coHecctó
•
que ha tmgut vers nosaltres, obser·
·
•.
vern un munt de galerades posades
1 Sovmt la conversa ha estat lnrer- !>Obre una tauleta; la tatanerta ens
rompuda per ~rucs al telelon que ha tet preguntar:
FRANCESC GLANADELL
de!llaJlaven a I ed.•t.Qr mes Utbtes del
-Que serà aixo que esreu enlles·
pruner editat. El senyor Glanade11 tint'/
na. nova Editorial? Aviat sortirem ens. diu que ha tmgut un acolhme.nt
-Atxò, amic meu -ens ha res·
El LICEU DALMAU no accepta sinó de dubtes, pUix que un amic nostre encoratJador que ra pensar en un post-. sera el llibre ffi('S sensacloEl conte QUe avui publiquem 'i- des. Sl r.aguess1s v1st Antoni, com
ens Informa de qul era el drrector revifament del nostr!f m~rcat edtto- nal qut> baura sortit enguany.
alumnes que vulguin aprendre seriode les mtenclOns que tema. No cal r 1ai 1 que 11. fa veure 1 esdevemdor
No hem pogut aconseguir mes de· gura d1ntre el . ecul! que, sota eL e .. llepa va els DlgOLlS de gotg aquell
1 que de segu•da veLercm que era amb molt d opttml~me.
sament 1 no ensenya sinó individual- drr
talls perquè ens ba aHeiat uns deu· utot homes damer de guena. uca• duc, en trouar-se davant un buLl
ment 1 no ator..a. Certificats o Di- qüestio de posar al corrent dels nos-«Edicions
res
de dehcadesa
b de llençar c.t mercat et · IWSLre Qut: PO&Ue pwtanar pel dreL aaqul..
f
t· ¡Medttcrrania»-dtu-te
- bl t
h
n
b ¡ vers l'autor,
lm t però bon
amiC i compa: J cte Rea:accto nt en amollar unes mLSerables ~s1 ar ICU at preesta er 1 una
plomes sinó justificadament
tres lectors aquest et realment de un Pa
em sor I am e convenc en GUt: l"t• e L<'oi.X. 1'eni. " en compte ta pre- setes! Per quatre centuns, el mergran
Interès.
1 aixi ho férem.
orientac10
concreta
a
segutr
l
estiC
les
paraules
dei
dlrector
de
lès
«Edl·
El senyor Glanadell ens rep ama- segur que el pubhc· català s 'adonara cions Mediterrània» no eren cap ta- Par ació dJ l'autort tpert aquea$lel. ttasca, caaer m d ecent ens na. deucat seuse
billssimument I es posa. a Ja nostra aviat que la nostra editorial és una cècla.
: 1a seva poputan a t a vt a a 2aro- lahmem per al nostre esperit! l:it:
Demaneu detalls:
diSPOSICló sobre et que vol¡uem Pi'\:- estructura comercl.al que té esperit.
jORDI JOU I sa que ha ctut tl na penne~ ¡mptrar commgut la meva Ira, no se corot,
guntar. La saia-despatx on ens rep
els seus contes .en la própta vtda, e 1 veure com em tu¡¡1a Ja coHecc1ó
està a tape! da de llibres de totes mecat creure que t eu.wn~ s esgotara te de Z.ola, amb la seva «Ta vernal>, 111.
nes
condicions; hom nota de se•
pressa. Avut com avut, hem trtat a- seva «Nana», el seu «Germmat».
gutda1 en el posse1ctor una nnor esquesta sobna narrac10, El toll, ver a Quan la seva ma. es posa damunt
p1ritual 1 un gust remarcables. Els
No deixeu d'adquirir
~nar uts no~~.rc tectors un tast VICtor Hugo 1 VIOlà els seus «Ml·
Barcelona. València, 245. Tel. 78352. molts exemplars que d. e l'obra més
aatLO que es !obra.
SP ... btes;: valg sentir, Sl, la va¡g
amunt
esmentada
-Pilsudskih1
1
MAPES
T
ARlDE
sen tiJ', mentens'/ Valg senl.u la veu
Ma.nresa. Plaça Fils i Palà, 1.
ha diSpersos per damunt la taula.
e s
Era un cap al tard d'una. tarda de Oavroche, el qual amb mes enens tan entrar en matèria. d'una
calorosa del mes d 'agost. J o torna- wr~ QUil no pas jo es rebeHava
Terrassa. F. Macià, 5.
manera natur al 1 planera:
de l'Africa Nord-Est
va del meu treball quotldia I me entre les mans peluaes 1 repu¡,:nants
Badalona. Lleó, 87.
-Per què heu tr1at aquesta obra
1 n'anava a casa; aucO de casa es de• lhbrerer sorneguer. En perdre
per
inaugurar
les
vostres
tasques?
un
dtr, perquè en realitat no era Mbragda, el cor se'!" regrrava; valg
Sabadell. Plaça Galàn i Garcia, 9.
-Perquà el publlc català, en geqoe comprèn u
• ..
mes que una hab1tac1o molt redu,¡da comprenare que l estunava... l.JesValls. Caputxins, 15.
neral, desconelX la importància i la.
.. CttJ
que compartia amb el meu . amtc préS, entre tllbtes I mes llibres va1g
Rubi. J ustlcia., 12 (Casa Boveret). sigru!ica.ci9 exacta de la figura. ex·
t
'1
_
Germa-; en entrar a rhabltacJo veure, plena de bondat, la. srlueta
1.__
traordinàrte. de Pllsudskl l perquè
- • - ...-.,. "' ..... ~'-"'"
'·• "' - • • - ""'
\·a tg trobar una m1ca regtrades • les d~;. Lleonard de Vmcl, 1 el somriure

Un

I

LES LLETRES

La nostra conversa es va estenem
en altres plans I en ella ens dtu,
e: dl.rectoJ de JEdlLUruH, que estan
estuatant la manera d'mtrodu1r el
llibre catala dmtre el mercat de Valèncta I Mallorca, cosa que avui rau
molt abandonada. I que el Sr. GlanadeU creu que es dtgna d'estudi.
puix QUe ella pot representar un
mercat molt més gran per al lhbre
català.
Un mercat en ventat respec·
1
• table
1 -Ens, podneu avançar alguns
noms d autors 1 lllbres dels que penseu publlcar mes properament?-{:Oll·

5

Francesc Glanadell, director de
les "Edicions Mediterrània'', en~
explica els pro¡ectes de la
novella Edito, iai
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trob~arà
en=aquest~llibre
su;g¡
eren-

[~l,l[·fli~,,~.~~~~~~~~~ -M~R ~~J~

seus fruits 1 potser alll sigut menys
ac.aparada 1 a tu et pot correspondre una parceHa amb la qual
puguiS viure lliure 1 fer que tomin
vers tu els llibres que avui se t'han
fet escàpols.
- No; els lltbres que avui se n'han
anat, Ja no tornaran mes. Cada.
ur· d ells, ultra un estudi, representa va una epoca de Ja meva vida.
Com la pnme1·a vegada que els
meus ulls humiteJats devora ven els
versos de «Les Flors del Mall>, de
Bt.udelarre, 1 els meus dtts tremolosos doblegaven les seves pagmes,
aquell temps tampoc no tornara..
Ltegrre Verlame amb Ja mateixa 1m•
press10, amb la ma.tetxa mtenstta&
c~.m quan elS meus llaviS acanc~
ven les seves poestes en veu alt~~o?
Tornarà Bartrina a fer-me extremrr
de gotg 1 d'odi, tlns a t.:>mtcolar el
seu «Algo» contra el meu ptt anneJant d'amor 1 de JUStlcta? Son aquests uns moments que perouren
a traves dels anys, sense que mal
e> reprodueixin amb la mateixa exactitud.
St Teresa de Jesus veta el Crist
del seu amor, jo sempre veure, en
ets meus moments de recolltment,
aquesLs nCJmes que nan aprolundtt
et meu sentunent 1 que wnts moments de gaudt ro han prodmt.

. ..

El meu amtc, amb els braços creuats sobre 1 amptt de la trnestra.,
semola va contemplar t!ls trau:;ew1ta
: carrua~ges que es ..:reuaven al carrer, aliens al seu gran dolor. Vatg
sortir a p0e a poc de l'nabttacto.
Al cap d uns moments, va1g senur w•a cndona contusa que pUJava
del carrer. 1ustmt1vament va1g ter
c.ap a la no:;tra naoltacto, 1 quma.
nCJ luu ta m~;va surpresa en veure
que verma 11'-' 01 era.
Valg (lbucar-mt Ulcuntment a •a.
tme;;ua; vatg veure qut alguus transeunts recollien et cos del meu amte
1 va1¡¡ llançar-me escates avall.
Uenna nav1a mort! E;l seu crani
de~:>tri.JiiliL tt:lll, de 1a seva s1mpat1ca
hgura, un rostle desconeguL.
t'oore am1c ! ram com navta solen 1 tot, amo el mes gran estolctsme, nu nav1a ven~·ut; el nuu dolV~ d aquell dla, però, alegit al gran
dolor de tota la seva Vtda agitada,
nu va caber en el seu ptt, I aquelles pesseLts que navten de ser vu·-lt
p~:r a un viatge a un altre conttntmt, 11 :;ervtren per al seu darrer
1 gr.an vtatge.
on, cruel desu! t.Yaquells !llores
qut !oren e. gaudi de les seves nores de lleure 1 que solldtflcaren el
seu cervell. nav1a de sortir el preu
del seu sepeli.
Serà 1& tossa, per a Germà, més
suau. mes dolça t::l el seu silenci
absolut, que no ho fou el soroll del
mèn?
Trobarà, a sota terra aquella pau
que ma1 no tingué damunt d'ella?

• • •

Quan un home mata un altre els
j u t ges e ¡
cond emnen; quan ¡a socu~tat matà Germà, el fet fou re1!\ll>trat com un sui.cldi: l . la gent
deta en comentar-lo:
-On suicida? Un foll!

*
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UNA BONA CULTURA

1
Es el prestigi més gran de l'home.
EnVieu els vostres fills a ESCOLES
úUII.UERA, carrer soqueria, 28, edir1c1. Classes espaioses 1 ventilades·
professors competents; ensenyan~
completa. Externs 1 pensioniStes

I

----------~*-· ~----~--

segmda
el hi
canv1,
només
quenotar
en tra.gontlavade ellapit.
Florenctal
Ml- NOTES POLITIOUES
coses que
temem.
V&lg
de em
•mmttaole
seva
Mona Ltsa
vessar el cancell de la porta. Un quel Angcl!. .. Tot s'estumava ... Mlprimer 1 segon equip que hauran de
20. Joaquim Tudela..
dolor agut em corregue per tòt el ral Tampoc no ht és Anatole FranNova. Junta. - En la Junta general
jugar contra els respectius del Ba21. Manan Gascón.
cos en veure que la mà protana del ce, aquell dolç Anatoie de «Thals», extraordinima celebrada per Actuadalona, avu1, a Lci Corts, en els
22. Francesc Cluva..
mercader havia passat per alli 1 que aquell Anatote mordaç de !'«lila dels ció Valencianista d'Esqu~na fou elepartits corresponents al Campionat
23. L. Mora.
havia arrabassat les coses belles que Pmgülns», aquell bon jan de Bon- g1da le segúent Junta Directiva:
de Catalunya.
24. Francesc Caballé.
Preu: 5'40 PTES.
podia haver-hi entre els dos ll1ts. nard 1 aquell entreJn&liat de «Petit
President, Elies MartJ, vlce-presiPrlmer eqwp: Nogués, Zabalo, Are25. Eugeni Blanc, individual.
La biblioteca, entriStida, semblava !:'.erre». A cada volum que queu1. dent, Carme! Gallard; secretart, Joan
so, Bardina, Berkessy, Balmanya,
Com s1gui que Ja Federac16 cataVúler-me mterrogar sobre el parador dlm la caixa devoradora, la meva. Cha.pa; vice-secret an, M. Perez; treVantolrà, Raic, Escolà, Pedrol i Jana de J:o'utbol celebra el mateix dldE< cada un dels volums menuts que ànima s''lgltava.
sorer, Llorenç Boades; comptador,
1~
Munlloc.
marts el partit al seu benefici enEn venda:
unes quanres hores abans, encara,
I en anar-~e n H.asltoln1l!:oft 1 eiS Jaume Puctlol; blbllotecan, Joaqwm
Segon equ1p: Iborra, Babot, Au- tre les selecciOns del Sud 1 de ca.ruostrava utanosa als visitants tot germans Karamazot! En anar-se'n Pesa1ba; . vocals: Joan l''uertes, Vibac, Prat, Lopez, Sànchez, Romeu, talunye., ha demanat que procuressin
sentint-se satisfeta I orgullosa en ~¡ vell Smlt I la tadrina Elena, 1 cenç RUblo;, l'rancesc Balaguer, GenPasqual, Garcia., Sol 1 Solé.
fer aquesta prova al mati a. fi de
notar e! pess1golle1g del Cur!OS que en tl, en veure que eiS utecurds zàlez .Calatayud, V1cenç l.Jalnlà., JoEl partit de segons equips comen- no perjudicar c~~op dels dos especcercava al¡¡uua cosa en el seu sl de la casa dels Morts» tambe s 'a.- sep J1menez 1 R1gobert Aranda.
çarà. a les t'tlZe del mati 1 el de pri- tacles.
. /,
pet a gaudu de I espent assede¡¡at... maga ven, em valg sentu mes mort
Periòdic nou. - La Redacc16 1 Ad·
1
mers a les 3'55 de la tarda.
Ja m'havta tnd1cat Germa, que que els morts que trobava Uosto- 1n1ms~rac10 de «H.enacmuento AragoAbans del partit dels primers
OLIMPISME
.:
atxo algun dia s'esdevmdrla, però iewsky a Slberla. 1 qué en traure nes», pubhcaclO aragoneststa d'eseqwps del Barcelona-Badalona, a
amb tot I el seu advertiment, sem- d1: segurr st no puc explicar-te ta querra, de prOXlma apar1c1o, ha queles 2'20 de la tarda, es disputarà al
pre em sembla va aquesta hora molt lmpresslo que em produt el no veu- aat mstallada al carrer de Caràers,
mateix camp de Les Corts la fmal
llunyana, no hl creta, ho terua per re m~s «Joan Cr istóton? 1 que en 12, prmctpal .
del Campionat de Catalunya. de la
..
BENAVENTURATS
obhdat. D'&Cl la meva unpre:;slO.
traure de ter-te sofrrr amb fil'/ Ja.
HL'Horit:zon. - El numero 8 del setcategorl·a m
· fantll entre e'o
ulps
Germè. jeta al llit, com qu1 vol veus tu mateix que se n'han en1• manan d esquerra «L'Hor1tZó», cordel Margant 1 Salut, de Bad~ona.
ELS
LlADRES
dormir I no .pot. No va•g voler ter portat el nostre H.eclus, cum tambe responent a aquesta setmana, conte
Aquest partit durara una hora.
Després del sis d'octubre soroll, perque . sabia com el sotn-¡ K.ropotkin, &kurun, Strrner 1 altres el seguent suman: «Temes urbani~
La Oomlssló pro Ollroplada Popument omplia 1 amma del meu am1c, ptnsadors. No resta res.
tiCS>~, per B. Mon 1 Ballester; «Deslar posa a coneixement de 1opinló
Comèdia en tres actes d' I G·
I per st dormia o s'hav1a lliurat als
-Esta be, nome, que hl tarem · donaments cnmmal~». per .M.arc-Aupubllce.quel'Olunpladaquehavlade
NASI
AGUSTI
::
CollecolO
0
ltiCa
seus
pensaments
intims
,em
dlSpo,
calc:;serlort.StllnsavulhasUegtt
reh i Vila.; «La quesllO de l'admlDimarts, al Parc de la Ciu- eelebrar-se a Barcelona, en les dares
L.tó.D.A. n Barcelona
sava a sortir, quan, en travessar els lllbtes que t 'han ensenyat d'es- ntstracio de jusucla», per Joan l'ell 1
26,
27,
28
i
29
del
corrent
mes,
ha.
Una
obra
de
teatre
Impresa
no
es
la
porta:
tunar auo que es bell i delensar 11110 Nagól; «¿Per què es pensen guanyar
tadella
estat prohibida per ordre governatiu, el rrldtelx que posada en escena. La
- Antoni, vina ac! -valg sentir qul: es just, aviat, en el reu llarg les esquerres?>¡ ; «1\ll rebellón en Barsegons manltestaclons de les autor!- 1seva lectura pot donar-nos molte.:>
per
que em deia un to de suplica-. No vtatge, llegiràs el gran lltbre de les celona» per Ramon Xuriguera; «El
tats, per escaure's la seva celebració sorpreses despres. Recordem el ca~> ae
te'n vaglS, Necessito la teva com- coses, dels tets, que, al llarg de la problema de les arts plasLtques 1 els
dins de l'ordre publlc I no permeten «La llotja», de Millas-Ra.urell, un cas
JOAQUil\l DE CAlUPS 1 panyia; em sentia tan sol en a.- teva ru~.a. trobaras al teu pas. A- artLStes catalans», per Claverol»'
la seva celebració les circumstàncies úmc a <.;atalunya. La. indtlerenctc4 ae
ARBOIX
quest capvespre, que en1 sembla cau- · questes coses 1 aquests tets muts, uasca de redempció>l, per M. <.ilberti
actuals.
l'obra pubil.;¡¡ da primerament. 1 l çxtt
r~ en un abLSme sense 11...
t ensenyaran com n'es de belJa 1 «per que na estat prob1b1t el mercat
Es possa. e. coneixement de tows mesperat, pero ju~t. de desptés. Eu
UN LLIBRE D'ACTUALITAT,
-Pobre amtc meu! -vatg excla- lllure la wrra 1 àdnuc quanta bon- de ll!b>es ~ells de dlumenge»; «La
les entitats que han coHaborat en els l'obra de Mlllas-.Raurell, pero, lli ha·
SiNCER 1 CLAR
mar-. Comprenc el reu dolor 1 sl dat ht es amagada.
guerra» 1 1 acostumada nodnda sene
treballs de preparactó, que en una via sorpnsa no\'etat que no to•hom
pet apaivagar-lo em necess1res, em
-Bondat a la rer.r a has dit~ ln- de notes.
data, que serà nOtltiCada pròxima- va saber veure.
•
Preu • 3 pessete consu1erare sortós de poder-te ser- duotablement p'hl ha d ha. ver. Tu
ment, seran convocades a fi d ·expoAcabem de llegir «Benaventurats
•
~ vir.
mawuc ho dtus, pero que poca n 'he
sar els tramits I gestions que han els lladresll, d'Ignasi Agust!, una ubta
Va a¡a!ar-me les mans I apre- aconsegutda.
realitzats abans de veu'l'e'ns en que va wnlr vots al cPrelnl lgnt.sl
1tant-les amb força 1 mirant-me tlAl món hl ha poca
La. cursa ciclista que sota el nom estat
necessttat de fer publica aquesta lglésies» de l'any passat una 1,or.L males jugades 1, en comp!es de dJfel"l· xament als ulls dtgué m1g triSt, mtg
!ellctta.t pura
del Gran Premí de les Nacions pre- la
probibtcló.
la qual h a fet parlar tànt, tuta al sar-::;e, ets dóna tot el joc. L'autor no rancumós:
1 a cadascu toca
para per a dímarts vinent, diada de
Per causes alienes a la nostra vo- punt de air que er.t la primera ~l.:lfl sap (lUe Claudi, en la vtda norll\al. l -Ja .o pots veure; conrempla
e:;cassa ventura.
la. Mercè, al Parc de la Ciutadella, !untat
ens
ve~
em
obllgats
a
suspende
teatre
normal
que
s'nav
u.
u
e~-~
podria
defensar-se... PerO ho ta aca- amtc meu aquest quadro, o millor diU Barttna.
1
1
la U, E. de Sants està cridada a ob- dre el fest val organllzat per a aques-l trenar ¡ donar la volta
a
catltJa,
vi.l,
bar
com
en
totes
les
pelUcules
dc
llaalt
aquest
marc
se.
nse
estampa,
a·
-Molt
oe ; d acord. Però ara hau1
1
tenir la màxima tmportancla, al- ta tarda al
camp de la Bordeta, la per a se¡wr
mateixa sort 1 ws ptt- dres en les quals le;; dones acosi.U· quest esquelet que presencta el n<ll>- ries de pensar en els preparatius
menys pel que fa relerència a la qual cosa. fem avinent per tal d 'evl- Jades de «Lalallotja»,
m~n a quedar-se o anar-se·n amo el tr~ dolor, ia mom1a •.ndecorosa del de1 t~u illll'g VIatge.
mscripetó de destacades figures eu- tar el desplaçament pels esportius a rell Pero tot &IXO nodenaMllla5-HtlUpassat de mes poca-vergonya. El «truc» es gas· qual no es capaç d aconsolar-no::;,
--st, es ventat, cal pensar-tu. A
ropees del ciclisme.
l'esmentat camp.
runior
tat 1 per tant fallat.
com no no ha estat de delensar el Australla nom no lll pot pas anar
No oblideu, per a comprar jo1es
Als noms d'Arts i Guerra cal afeNo sabem quina és la sort que esNosaltres cretem .:¡u~ I_& ttnaltta: que des de fa. tant de temps tema sense pensar-s'nt. Però quan recordo
1 rellotges, la hqutdacLO que reagtr-hl el del popular corredor franpera a «.tienavt!nturat.s els .laar.,s•. de tota obra teatral es Ciear. lg1•aS1 dtns el seu ventre, on tot entra que tambe aih els homes sOn dolitza la Jo1ena 1 ttelloi.gena LA
CeJ Antonin
Magne, vencedor de
BOXA
pero la seva lecturll. ens hli üt::~p .lo- Agustl no crea, no resol res. Tampoc poc a poc a .torça de privacions 1 lents, q~e per un grapat de modues volws a França.
..~01:) 1\ 0..:: U.tlO lcarrer Fivenat. Potser númés se'n satva ta ~eva ~o JUtja prou bé els persomngeb de !lus de sacrlhcts.
nedes e:;mtcolen eJS seu11 semblants,
ller, 20J po::r cessar en el negoMagne és un home que deu la seva. Ortega, campió d'Espanya amem tat 1 correcchl llt.eràna. c.¿ .. ant 1 obra, en la qual us Lrcbeu que o. ha
Les mans de la fera que removia err. donen ganes de no pensar, Sl·
e~. Rl!.o:>I.o:.N P0<.;ti D.L8::>. AproP<>PU!antat 1 prestl¡p a. la. seva sea l'argument no es cap novetat· e:; altres tlgures que tot 1 remuu.re n.,~:~ an1b gOig, dtns Jes seves entranyes, no...
uteu l'opo1 Lunltat. Jul..t:':d 1 .ttEne.tat en totes les proves en que par- de pes mosca, venç '\ Las aviat e· una transparencla udèl 111
d'a- el tons de l'obra, desapareixen C:o/lll no 11 ha tet prolerl.l' m un cnt de
-t;n ICS coses bones: en que vols I w...u J.'<.u....::. A l:'h.IWti l.Ji: CO~T.
U1ctpa, car procura . sempre donar de
questa ,mena dc pelilcules ~Un lli· per encis. Tota l'obra ¡ua c.ntorn dolor, ni ut'\ udol de protesta. 1:5em- pensar? -va1g mterrompre-. Ets
Es traspassa el local
s tot el que el publlc afictonat esdrón en la alcoba»?- en la 11al .wcs d'una partida de «bridge», .targ•;is· blava_. oil. lmlame!, com s1 encara Sl..l mesos de no trobar tema hllD .
Heras
perra d'ell, 1 diftcUment el «Gran
Valladolid. 21. - A la plaça de d mes hlSteru¡ues desitgen qtrubar st Sima 1 acctdentacta, 1 eis personutl(e, somngues da.vant el sacrUegl 1 da- sadollat el teu e:.pent de pe!;llim~&
hRKAh,
:& 0 tara hveleq
orun, defrauda. mal.
braus, I amb gran entrada, s'ha ce- ~ lladre !amos sota e! llit, des• r _ . parlen en punts suspensillb. <.:la uUi. vant les me~es llagrunes contUlgU· me. Es hora que et decldetx.IS. A 1
No cal dir que amb l'esforç d'a- lebrat un combat de boxa entre el que s'nan emocionat contaut ¡¡e,J- mant de l\larta: dóna conf_erent.li:S
me:, Dl tlll ¡ent estranya que enquest. destacat element la prova de campió d'Espanya del pes mosca tint contar les seves facècies. 1
en tes quals ta I apologia dl'll> lladre.>
suma: pets ~o1tants de la casa 1...
ou:narts pren el caire de màxun es- Fortunata Ort.ega 1 el madrileny Las
Heli!> acl l'obxa d IgnaSI Agusu F.n famosos. co:wderant-los romanuc,. 1
~~. me n ne d anar. Ho se pruu.
nevemment ciclista.
Hera.s, el qual substituU. el \'alllso- ell JU&uen tres ~rsoua:.c"'s 0 1 'un sentJmentals.
Partue potSer per a sempre 1 detTambé s'ha inscrit el corredor Fer- letà
'ioung GonzAlez. que no es poa _
.1
• " ~ •
carles, el seu millor am1c, es un
xare aqut tots els meus afectes MANIFESTACIONS DEL
rando 1 amb ell bon nombre de cor- gue presentar per hner-se les1ona~ ~arle.:> ~;:;rtalS Eall~r~meper r~o :u~'t lladre
d'ho.els 1 co11arel8 de
111 que pocs!- per anar a cercar
COe.. ::iELLEH lHó:STOH
·l'dHors de l'A. c. de l\1ontjutc.
una ma en un entrenament.
e•xa J "
a
e•
.
perle:., que. eu aúsencm ae ca.·ie~
l'mcuneaut.
1
El combat resulta belllsslJil 1 ar- altres JugUen orut. Clr.ucu veu .P:. li •btrlu la se1·a ClOna. Aquest aruba
eus-los aci:
COMPRA I VENDA
-Home! Ue llocs estranys no n·ru
Ahir al m1gdta, en rebre el Conse16. Ricard Ferrando.
ribà al llmït de les deu represes cuna temps per a a.sabentar-se'n, • ij1.8ll
NACIO~ALS 1 E.ST&A:.iGERS h!" d na1·er cap, per a tu, a la terra. ller de liovernac1o els penoalStes, 1!15
17, Ramon Benages,
certades, despreo de les quals es <1<>un non1e creu arnwr al Ion. ae
.L esser numa es el mate1x a CI que manue,ta que, en representactO u<>l
18. Joan SaLlnc.
n9. guanyador ~r abrumador mar' l'obra. c¡U3ll Clau01, nome de etto, !il
Es p~sa a domiclll
allà ; nt bo ni dolent, o tal vegada senyor Ptc, ns.v¡¡¡, ass~ut a l'acte
19. Simó MonreaL
g~ de punts Ortega.
Acaba de poSar-se a la \'Cnda
blanc... que na dunat proves d ..:stt.
LLIBRERIA MUNDIAL
bJ I do!ent alhora. La terra tan de 1 enterrament de 1 aamíOlStradur
di! Duanes, telebrat al mau.
.
224
un l11bre de ¡;ran e:...it
mar
Marta
poCUa
demostrar
e1
que
genero:.&
1 -.-----------------------•
al Nord
a l'Est·
demostra en come~,çar l'obl'll 1 ae~almeron,
• leie•on 7891.18 es per alseshomes
que com
produeiX
Va dlr que en aquells mument.s es
trobava reumt amb el <.:oll!>eller dE1
•
J
•
]ff~
f(;l1&1T · 5e. nomes té esma per a t'IlO•
conolnla 1 amo et president del Con~U ft U U~
~
sentir que se l'emportl, dient ~;Hena
\"enturats ets lladres, que ens pre1.en
Sell <1 .t.convmta. per tal de canvtar
le;; :ntllors jotes.. •
1mpresstoru. sobre la" crLSt de la In·
(COnteS)
SlDANS i OfSCAPOTABltS, entregD immeó1ala
dustna Tèxtll.
Al dlàleg sempre es diuen Je& ma·
de
reixes cOSéS, com Sl l'autor nil el~
Va ategrr que s'havia aprofitat Ja
P.ERt; f'O lX
53bés ler d1r res mes. Presenuo Ullll
presencia del., esmentats senyors Pèl'
teSI tret;¡, de la. pantalla. pero "'n~
a tnaugurar l'oncma de soHicitud
OeJn&neu-lo ai \'ostre Ulbrelêr
CANUDA, 31 - TELEFON 21431
punt..: suspenSiUll. 1 tot aa.oa e t!l\
del carnet etectorol i el ¡;abinet foto1 a tot:> els quioscos
¡ra.tic.
uua jUie.da de cartes en la u.&' t:l
PIANO, VIOU, VIOLA , VIOLA-TENOR, SOLFEIG I TEOMe• de 2uU paCIDb
\'enceac:.r no té contrincant.
. FtnalmenL, el conseller va dl.r .¡ue
4 P E:,:,ti E. u~
!': t .sa!tr~ te111m el pressenumrm qt:e
RIA, HARMONIA, CA~"'', GUITA.ttRA - CURSOS GENEs havUl ooert l'ultlm dels locals .¡..e
51 ae¡uc:,¡a cbl"".i an .ba , est.l!.111> ~
i ,m ancava ollr1r 11 1a carretera rld
Aamuu.strac.-ió:
R.-\1..5 - LLlÇONS PARHCULARS I A DO~CILI
, el publlc curt. ctjenavet t ral.l:i e
t'Ort lletra A, diSpensau muntctpal,
enelilt uener,¡¡l dc Lhbn•r!J. • nom~ que escnt:en obre! com aQ111..'&Venda exclUSiva per a tax!s
el c:uaJ Quectara tancat èl proper òJBaroera, 14 1 16 11elèt. l ~l&a
Uuns 1 dllnar~. com els altres locals
G A R A T G E C U B ~ N O - l.orts, 5 17
pero, eqwvocar-nos.
J
_ _ _ _Barcelona
_ _ _ _ _ _...,,,
P. I V.
I . !anclonara el dtmecres sl es qu •
~ concedeix una. :pròrroga. com s·ese_
pera, per a soHtcitar el carnet.
!!!!'!!!!!!'!!!
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INFORMAC IO DE L'E STRA N GE R Pau i desarmament
¡Quin contra&t Ja el

10

d'aquest&

do1

mota, pau i desarmament

i fJ}A/11CaJ ~
guerra són eu mot.s que a.ra so.nen i res.Yonen me.t. Si JJQ.sem com a e . 1
l' actual 8ituació 1 le& per.spectivea: pròztme.! ct'EurOl)a

LA RESPOSTA ITALIANA A GINEBRA

i'aqu<i!t arttcle el doble lema padftsla, é& per a cl.emostrar que
mots que et tormen resuLten, avui mes que m.af, imeparablet.

:::""l
dot

Ma~aria~a. en lDn~inr l'alDr~ ~e Rom~. mmla una reuni~ ~el [omit~~~~~~~:t~~ê
o

4'4Cl

a un.s qu.ant3 anus.

Per ai.zó en et lema. pacifista el mot cctesarmamenb completa el mot

francesos, ~ue per primera vegada d'alguns països consideren convenient amb el Govern turc per a un tanca- cpau.. I per ai:cò en el& discurso& d' Eam<>n de Valera ¡de L íttlinoj a l'AlA Gl'nebra, com a tot arreu, la nott'c¡'a Iides
que la LltKa. de Nac10ns exlStetx, que l'acttvttat oficial de l'Assemblea . ment dels Dardaoels. Un tancament semblea cte la Societat cu Naciom, eU ctoa pn&'lpl.8 a:mretxen. alhora..
han exanunat. Jes possibilitats d'Una que ha. d'acabar reglamentariament de l'estret de Gtbraltar· tallana a
T
uciÒ
fl"
iò
'ament
de
Roma,
ha
causat
aphcaCIO
deiS electes POSSibles de dintre de VUit o deu dies, es pror- Itàlia el petroh nord-amenca, de
ota pretesa &ol . del con ICte !talo-et" ptc o de la temló eurapea
del rebutj
sanctons. han tret la conclusió que rogUl davant una posstbtlltat d 'ha- r.a.. manera que no es podna procu- que no comprengui el problema d.ets
aerà enganvosa. 1 pe
·
•
,
,
'h
d
t
¡ tes sancions ecunomtques condull'lt!Jl ver de prendre acords ràpids en el rw petroli mes que al cuntment, resoldre avui, a Europa, aquest Ult!m probtem4, calaria la tra.ns}onJ~
mo lta JmpreSSJO, pe ro no S an per U latamt>e
a un conflicte armat, és a du:, cas que les tropes Italianes IniCieS- pel SUISS&, o, mdu:ectarnent per R<>- profunda dels règims. establer_ ta a Itàlia ¡ a Aleman~a. Almen"& cald'"'·
guerra.
.
sm l'avanç a Ettopta en els pruners marua, 1 1uxò en el cas que les s1g"'
, "'
l Aques!AOS
.
ol
u
deiOi&CIOns es pregunten, I elies d'octubre, com es considera pro. natures d'aquests PaiSOS efectuessm trans¡ormar un dets Cio& règ!ms. Due& gran. potèncie& dtctat()Tial& amo
totes
les
esperances
trobar
de
Una
S
.. en VlSta d'atxó, si la mtegntat la. bable.
lhuram~nts malgrat Je~ proh1b1clons més de cent miltanS d'habitants, són un perill permanent per
~ pau
• ,
mdependencta d 'un Estat negre, Sld .. la Societat de Nac1ons
u
CIO
Sembla que Anglaterra proposar:::- d'mreres
tuat molt lluny de totes les esleres
FRANÇA I ANGLATERRA ,
•
.
i
entre els Estats i per. les tberlau """ ll.O~le. que encara les conserve
europeu, val la pena. d'un
O' ACOHD :: OESIL·LUSIO I
RELACIO OFICIOSA DELS
• • •
n..
.
.
I
•
bl
.
corulict~ Meclil.erram, tenint en
A LONDRES
VAIXELLS A N G L E s o s
«Els italians Bón rancuniosos contra aquelt.s que eLs ojenen ha ctecl4,.
t
que con mum es sessJOns per a o )• ser
compte que tal contllcte podna ésLbodndresd,e 2Gl' -ebrLeaSdurinafnortmealclodnsla
QUE HI HA A LA MEDI· rat r<O<IItment Mu"Oiln!. l!i1U<nU]I,Olllo·fi.O; """"'"'' l)aruu¿e: 8!U"II;J"'J>e~¡ ~.
dthcllment localitzat. Aquest es re u es
m
T1:.RRANIA EXCt:t'CIO fE·
. .
. .
...,
,. .. e
d' e.J~t~e"caollt~ehs O, lealnl d.•,.- d'avw posen de relleu J'eXIStenCia
TA DE MÀL TA
la ltal!a jeiX!Sta, en el
que no pogué& r espondre tot •euuit als qui la
gar eada Estat a definir la seva actitud s"oslpuln..t.~~dv::.r:-us·
...,....
d'un complet ~cord e.ntre les deleLondres, 21. _ L'A!!;encm Reuter ctestorben en et cami bêllic que
ev,pres, mu.r<:ana el gre'Uíle en ta teva
I

armament~.

l

a,

1

EDEN 1 LAVAL D'ACORU
Als Cli'Cols oücta.!S ót! Uwcura sUd.
Ginebra, 21. - Despres de la con- reuut amo serem tat J.a nuwcm ae J.a
· 5 0 ••1
verss ó0Stu1guda atur pels .st>uyor.:; aec1
1 1...... tana, encata que es la.u
La val 1 .t:den, s'ha posat ae manuest
la pertect.a taenut.at a ·amOdos paiSos tot.a mena ae comen \.bus. .l!..':i atu 4,uc
e1 cumuruca1. uttcuu a J.L.èUUi a1 Wuuan1o r eierencia

I

quals e$ Cni..tca t'ac¡,u,ud d 'Anglaterra.
:::;uo.u.nu.11t 1a Petu. a .t:.11tesa es mObtra sa.I.Slet.a deJ destnrotllameut. cteL,
esdeveuunents. p re 1erelX un bOtJ
acord entre l' rança 1 Alemanya, 1 es
prome~.o - et eH mes reats avantatges
per a 1a- polltica a t ~uropa central.
que i es ~tat mes oe Lranslton que exlStl8 titlS ara entre ttussia, l>rança i
1taha.

1

CIU

fl.Q.

puouca una lllSta delS valXeus de memòria per a puma1 e t4 reven1a 1,1u.u. 1, "'"""~,) nx.;&Uw. Per tant
e.
·t
- .
'
.
• 1ms en
~w"t 011 a &HKtesu,s ac uauueut a. ta Me-- et cas que ta guerra. ¡os ctoccUat.waau a Les ua''-" tau "'" ¡¿lanem a·.t.,h' ......
rrama
1 e seu repartunent en
,
-t-..... ,
elS dl versos P'.Jrt.s.
res tana t amenaça, peTJectament 1nwera, de passar compte$ amb el.s
al.A Ulbralt.ar ni ha els cQread- tres mes enctavant.
nougthS» «rtuoct.» 1 <tltenuwn» amb
quatre creuers nou ctestructors
.Son ben irn,:onscients ell que creuen que, al punt on han arribat les
1 coses. e$ unB solucto assenlla.aa o un mal menor la II.WC.:U...l~10» a les terLres va1Xelis cercamult:S.
A AJexan·'......."la hJ na "mt-1-nou
"al
·· res etioptques cte ta Querra ,rntP
s veu t~enir lJ!:S nue
"
~
_ e
· •
'
no penBen en et que
x~us de l!i:Ut:na ang1esus, ettt.re t:US repn:sentana a EurO'pa una Jtàlia J.OTU~w¡,u,u~.e1u. armaaa, amb miliom
et «d.rea.anuU(!;HL» .u.t<.esolULIUtt» que a'mmtes mobuittal.IS, am.b UI(.U. JUq¡u. ""¡¡.u¡ mU.HUm.CI. en c;1 t;¡.,¡.;t;¡~a, emorw,...
te a Oord a lalmUaH Sll' WUJlam
.l'lScner, el qual arnoa el ctta 18 _ gaaa ue ()lOries b.;Hu¡ues, am.b nnuum; ut¡¡uu. a 1/,IJ, lJt:l g,e ..et¡"'" Jl~~<JJUI't. 11 u:m
Lesquadra esta turmaaa per a 1ver- i a:naver vençut ae jet, amb l'exn.tbteio U!U seu J)(Kter, amo ets .s~u.s C'rtts
SOl) «areaarl'·uunts»
eJlLre eliS e1 a•amenaça, mes cie cinqu·a nta
" to
•
EBrots rel)ftH)~M.u"' a UmeuraJ ¿Pot ~t:ure
cutevenge» 1 el «Vatilam»; ;i cr~uers
.
d .
M.
r
t
els dos vatxetis porta-avmns «Ulo- mngu que ettant Jer ara a usso ¡n¡ s·acousegu ria toitar, ni tan Bola.nous~> i «Uorageous» 1 un va.ixeU ment ajornar per molt temps, La nova gJUlrra t!Uropt:a v nnmaJCUI'
hospiLal.
I
• • •
Al port d'Aden han arnbat deu
Per
a
assegurar
Ul
pau
àuraa:ora
cal el desa: mament Jtm a un ltmit
vaueüs ae guerr a, entre eHs eis
l:reuers «Norto.LK»~-~ «üoJumbo».
ben batx, jins a aquell ltmit que rectue~ tes proporcions dels exèrctts 1
A Haita. hi ha ·tres creuers 1 d08 esqu.aarea a, mveü. cw JCJTf.i/:!4 a~ wn,:•a. ~e1u11 u.esu.nJ"'1muu. 'a pa.à ha
suomarms.
A f'ort-Said hi~ ha est.ac10nats el d'esser catastro¡z.cament tteJK.'aaa un àia o '""re. l ,· vu.st.U(;~ mes grus per
«dreadnought.» «Barham», el creuer a desarmar eB la mentaluat Jeixista o awtawrial. Sense el ¡eix i la creu
ÚJI.!:ipatch» t un destr ucwr.
I gammacta, ets probLemes a'Eu1opa peranen tea nou (U,t~l~ parts tte llur
L'agencia aJ"egelX que a Suez s rrtba el d1a 18 un av1s, però aquest virulència i ta Societat àe N~-seria· un :pocter eJ~nu. i ¡n~vuLTu~w.ote.
continuà Ja seva ruta.
La tesi de la clocalztzaciO» de la guerra itato-etiópíc..l obriria probaDe Smgaput· anl:iuc1en l'arnoacta. blement tes portes a u n domtni Jeixista al veU 4'01Ltlnent i a, la mar Mea. aquell port del porta-av 10115 «Her~ ·
ttiterràma. l l'hegemonia angw-Jra?wesa - egoiSta, ~ró moaeraaa i u..
mes» i tres destructors, el 18 cte
beral - Jóra substztuïaa per uh.a Mt~tm.vnw t~~rmuJJ.U.Jtauana. que ponarza
t..embre
En àquesta rela.cló
'
al terrenv inten~acional eu proceaiment.s awu¡wnats que vetem aptwat.s
5
Malta.
no esmenta al terr·eny cte la pohtwa mterior.
.

gactons francesa. 1 bntaruca. Aquesta
llllP!esdlO es contlrmaaa sense rese1 ves als cercles oJictalS ontarucs
·
La uot1~1a que el COnsell de muustres 1t.a11a ha reoutJat ~les proposic1ons del Cwntte d.els ~mc ha . pr~;
dult a. Londres des1Husló 1 pessnniS·
Il!e· l'abast dels quals, però, no ha
dexagerar-se.

a l 'actitUd que re- te aets tanc. ebl..a reaacwu. eu tenllt:.s
querel.Xen llurs obllgaciUns cumunç.:; UlOU.era.tl)
expn:~d.!\{. i a~, auneut. a 1sota. e1 Convenat de 1a Lllga de NaLalla. 1 alS
esiorços del
L.(,JilliLe ae.LS
cions.
vu1c
no COllSI..h.UclX
el nuuJ...c.::Ullil~lL
aet punt cte VU:iLS. sub~.olltMLtti uus ü.t·a
OPINIONS DIVERSES soLA
PREMSA
D' ITAL.IA, Hlt.el·preta.t no L&Ut coru a. llCM,al.lvu
ANGLATERRA DEMANARIA
BFCE FRANÇA A LA PAEM
TUTA t.L.L~ UFICIU~rl., tiA. de NJ.USSOlllU a entrar en ue~uCla·
QUE ES t'NULUNUU~b~U4
SA ANGLESA
PHt:.:S UN TU liVtvtrLt::l"A· cwns, com negac 10 d'at:cev~.oat· Jes
L E~ s~SSIONS DE L ' AS·
Mt.Nr Ulf'I:.KEI'tr
prupUSiClVllS eu ta .seva ac~uou turma
bcm8Lt:.~
Londres, 21. - l!.! «Ually Tele·
0
"m&, :n. - .....,
'" prem'&
~··11""•, 1· s"•pera nue el u
G"me b.
Als,_ sec to rs 1n
. 1
grapn»nores
aiu: Mussollm
«Sl en un nu
term~ de polO'N
..
~.a. """l.a>
.....,
't.
uce WVlLt eJ ,vOWl-'
~a, 2 1. or- qUe$
canvia de
ga.treoe utumtmelllent, at:mana al ~e ue...s ..... u~c. c.u.rec~awent o lllu,tt:c~~. mat.lllS anglesos tte tHnebra es pre- to •· Socl·etat de Nac!ollS haura· de
Uqvern no deiXI cap qU~:stJO per es- a. reviSar aquelles, posant-les mes clSa que el$ moviments de Ja «Hum..!
, ""
,
tudiar per a. arnoar a. la llllaawt qut! ct·acura amb ets aesigs uauans.
1'1eet» retorçats ver umtats de ta 1n- parlar duna altra. manera.».
es propus:a. sea~e recúnel" a la g-uer·
Es C011Slaera, amo Wt, que aque- dia 1 d'Australla, posen de retJeu que
«Al D~tly Herald» h .c omuniquen
ra, L'esmentaaa sug~e,·eucla ae ht. lles :suggt:,encies puden topar amb ex1ste1x _pertecte acord entre la urau 1 des de Umebra que e_ls ttahans: sols
premsa esta t:n Wl llenguatge que 1 a.ct1tua d AngtaLerra, que, com se Bretanya_1 elS uomm1s, 1 que no son han cregut en . sancwns no~ma.ls,
contrasta amb l'emprat. uies passat.s. sap ha dectarat que les proposicious smó pre_cau.ciOns mtiltars justiucad.es tals com _la retlra':!a. d ambaixador~
Es po.sstble que la tenslo que ve contmgudes en l'iníorme dei Comite per una situació indubtablemem I la negativa de credits, que tar_n¡xw:
prt:valcm a~s ae ía ates, es neb1- dels cmc es el límit que esté. dtsp~; greu.
~
no rebrl8, d '~ltra manera . .Pero els
Hti avui un xic.
sada a. concechr.
s afirma que el Govern britàmc no governs angles ~ ;rancés opmen qu.e
De totes maneres, hom espera que
ha tinl!lut coneixement oficial d'un la m~s. severa li~1a de con~ucta d1el Govern. despres del Consell d'avut, a Roma que per a. !tàlla no existia projecte italia, del qual ja es parta P.l omattca conslStlrt~ a . pu!Jhcar sanueci.l:l.raui qutl tll cowuc~.oe u;at~ams- el Comitè dels Cmc. E.! comumcat es a <..rineora, 1 segons et qual !talla es- c1ons absolutament merectlves Es ~bSillA és de t.tpus COtOruaJ, s~~t:..:;nne&.A tiiTUAliiO NU Es CON- taria. diSposada retirar Jes seves tr~ solutamen.t segur que França, si mXIO amo la politlca europea i que el
Slllt:hA UESESrEkAOA
pes de Llbia 1 els suumanns del Me- terve, fara un bo!l t~eball. Ha desDuce t.ornara a decJarar que lLana nu
Ginebra, 21. - Passada la prune- diterrani a canv1 que Ja Gran Bre- aparegut tota vaci.Hació.
.
te WLencio a ·atemptar contra els ra unpressto de pe:ssunlsme causada tanya anul:l.és tes mesures navalS pteEl «News-Chromcle» comumca, a
arets d Anglaterra.
per l'acord del Consell de MmlStres ses aquests dles.
propòsit de les conv_e rses entre els seHom t:reu també que davant e1 1tallà, rdusa;at les propv~iC'Wn& ael
S'indtca., pe 1 demés, que l'opima nyors Eden 1 La val. «Un dels motms
fet que tu ha prop ae 150 valXehs Comt~.oe ctel::. t;u.c, ,j~ considera a ü-I- brttàmr.a recolza decididament el Go- per al pesstmtsme anglès es l'actitud
de guerra anglesos entre ÜLbraltal neora qu~ tots els ponts no es trobeu vern en la seva acció preventiva, 1 de doble joc del senyor La val 1 ~1
i Aaen el senyor MussoJuli Ia.Ct Wla destrutts, tota vegada que Mussoll- que la dilactó del dictador italla en to de la Premsa francesa. La darredeciaraeto soure la questló.
ni anuncia Que presidirà un altre contestar a les proposicions del Co- ra entrevista entre els senyors Edenl
No hi naura pau segura sense desarmament. Ni hi haura desarmament
EL «POPOLO
D' ITAL A
«El Popolo de Roma» qualifica ia COnsell, de Mmistres dunarts vment. mitè dels Cinc comença a irntar els 1 Laval no ha estat satisfactòria en
DIU LA VERITAT DE 1LA" sense democràcia política a sense 1U8ticta sociaL EU grans problemes del
demostrac1o naval a Anglaterra com
ànuns
d'Anglaterra.
tots
els
seus
punts.
Potser
el
senyor
SITUACIO
INfERIOR
món a•avuí són solidaris.
a prema.Lura. 1 supert tua 1 proLesLd.
UNA INTERVENC1IO DEL
La idea que pugui prolongar-se l'ac- La val ha obrat com a negociador
.
q!J,e la Vran Bret.hnya. es const.ItuexPAPA?
tual període de sessions de l'Assem- honrat, però hom tem massa. que
Mil~n 21. -:. «li Popoio c1'1talia»
' A. ROVIRA I VIRGILI
xi en guàrdadora del Meaíterram.
Gihebra, 2·1. _ Es parla a Ginebra biea v-a prenent cos en a1Kunes De- no continuï disposat a trair la S~ Justmca 1:act1tud d'ltàh.a cOntra
«li Messà.gero», per prunera vega- d'una probable mediació pacihcadora legacions
cietat de Nacions pels bells ulls del Au1ss11ua. d1ent.
da, recorda. Ja tradictonal amist~at de Pius XI.
El Govern de Londres - fan obser. senyor Mussolini».
«A c~nsequencia de les graus
eilt.t:_e Au.glate~ra 1 !talla.
Es relaciOna. amb la presumpta var els que mantenen aquest punt
El periòdic opina també que h1 ha obres publlq~~ .1. _d'aprotitameut de
«Glornale d !talla» recorda. a An- mtervenctó del Pontiiex, restada a de vista - no han pres l'acord d'in- dos fets que han obllgat en el darrer terre~ys ~ 1 mter10r del. palS. lta~
glaterra ets serveiS que Itàlia. pres- ¡ Roma oel seu Nunct a. París monse- ten·emr m 1htarment en el confhcte moment el senyor Laval a donar la hb s ba VI~t en la necessttat de certà als mteressos anglesos durant la nyor Magnone, el qual passarà molts ital~abissmi, adhuc encara que les ! preferência a la. Societat de Nacions : car posslbihtats a ·expansiò . a 1 alt.re
gu~a. AlegeLx que no se sap Oti- ~ dies al Va.ttcà.
hostihtats es desencadenessin d 'una . El senyor Hernot. que té a França costat de Jes mars. Hauna pogut
cta e~t res sobre sancwns economanera repentina; però de sorgtr tal l molt.s més partidaris que ~1 senyor resoldre aquest . problema ctemanant
~ues. Acaba dtent Que uns ara., 111
COMENÇA A ENTREVEU· eventualitatu e1 Gabmet britàmc sol- Laval i que Anglaterra. hag1 arrabas- u.u nou repartunent dels territoriS
Salmeron, 54
Avinyó, 16
de Gràcia,
ta m AblSSlma ban comes actes
RE'S EL DESACORD A 'LA J' trcít&i'la del Consell . de la Lli¡¡a de sat a França el primer llaç en la sota. mandat. que~~stan:~n pdcter. ~
Q.e caracter agressm, 1 que no tu na
S . DE. N.
Nacions que-examines la nova sttua- .1 direcció dels -afers de la Societat de ae . la Soc1et&t.; de Nacions» t, que.
( cantçmada Mallorca) Corts, 682
~~~¿~~ie.pe!' tant, per a ~ecla~r un . Gl_nebr~ 21. - Els perits a.n¡Jes05 · c1ó ' cr~a. 1 Pei a~9 els delegí\~ NaciOJ!S- . -~~i~~n~¿~e:fr~i~ ~~~u ;~ta~t, c~~~ 'l
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Proposa Un acor a ng a
~f~tv?!~ta~Icla siG~~n mJ:et~~yre;
[~i~t~trgJKl~i~~~!ti:~~ base que aquest país retiri l'esquadra de la ~~n.~:~: ~~~~t~~.r~~·~i~~~:ni~ · oLis PuRs D'OLIVA, D'URGELL BAix ARAGo
l:..--------------------------d
Med"tI erranta
' •
1
.
POSEM EN CONEIX'EMENT DELS NOSTRES CLIENTS
QUE A PARTLR DEL PROPER MES D 'ü<-'TUBRE. ELS
ENVASOS UELS NOS'.!'RES OWS PORTARAN EL NOS.
TRE TAP ESPECIAL SISTEMA PATENTAT. PER TAL
D 'EVITAR QUE COMERCIANTS DESAPRENSiUS PUGUU. TORNAR A EMPLENAR-LOS

rues direcr.es. Itàlia s 'ha orientat I
comra
no bases
per a de
amenaçar. els _AblSSima.,
C,Rrt?ins i les

~~ENA ~~T~lELL~O~R:tLs~

sor:~15i~!~~~~«E~~~r~~ibaJ~~~np~~~. 1

:
França el lliUrament de territor is

1

I

està
acostumada
res
una. vegada
ho tea a renunciar
la mà. Esa pregunta aespres, que com el cap d el
0
overr.deitalià
Podrà
el ¡
front
SLresa,
el doncs
tractattrencar
del qual
signa, posant en gravíssim perill la
pau d 'Europa.

&iXi, ltàlia al
ha. qual
renumaat
aEnunprocedir
nou repartiment
hau-

estat
per a reclamar
idea autontzada.
d'adoptar mesures
de san~
«Le Jo~r» recolza ta conducta de1 ~1y J;U ha wclos ta.mb ~ el ministre
clo l:ontra ella es ·eompletament ab- . duce, \ dJU: «¿_Es que Mussolrnl va 1 d ItAlta. Aquest,
acompan__yat de tot
d
surda i injusta. El que és segur és haver a.rm~t 1 transponat 200·000 e1 pe~na1 e 1a Legac10, ha estat
QUe dites mesures de sanciÓ tren. homes, fet unes despeses en prepa- et p:uner lnvttat que ha acuctit a
carien ~I front de St.resa 1 Obliga,.. ra_t~us per valor de mes de doo mll la festa.
. etres muntats en tres tor- r~en ~talla a abandonar la institu- mU1on~ J solament per co~esla 10·
DESFILADA DE JOVES DA·
ITALIA HA PROPOSAT UN d'Anglaterra, Mr. Barton, sobre, 155 millm
c1ó gmebrma.»
ternac10nal haver-se re~istlt a pasANT DEL NEGUS
PACTE
MEDITERRANI
A qüestiOns de protecció als estran- res triples.
MANIOBRES 1 OPERACIONS sar les fronteres, E?UQU~ despres se
Addis '-beba, 21 . _ Davant el Pasuspesa tornarà. ràpidament amb les
ANGLATERRA
gers.
LA POR A LA GUERRA
A~RIES A EGIPTE
h neg~i tota Ja mgerencia en la Jau Presidencial ban destuat 5.000
famoses
Londres, 21. - L'Agència Reuter,
El Govern abiSSini ha demanat
HA REPERCUTIT A LA . El Cauo, _21. _ Les maniobres :te gestió m~acional~» Record& que nomes dels contingents militars ml·
considerada com a oftciosa del G~ algunes aclaracions a l'mforme del
PERLES FE~U
BORSA DE NOVA YORK la. uota aena egipcm han du raL cinc el Consell mternac1ona1, qu.e pre- llot· instrulta
1 equipats de l'ExèiClt
2~{;¿li':i~~~~ncofi~~~o::ic~~ ~0~ eo:~~~r~~n~~~ preparatius mill~ Nova York, 21. - El nervloslSme ~:!fs 1an~~ oestat· dlngidf-s per oti~ ~:~ 1 ~~~~e:r:~u~~m~Lé N~~~ ~tg~ etiòpic: .
Govern de Londres per a crear una tars contmuen. S'ha posat una guar- regnant a. tot el món davant la
Ha
s s. "t
ha una d'esser 1tallà.. que els ttallans
Participaren en la destila.da., qoe
dta de cinc mil homes a l'estació temença que esclati la guerra, s'ha CtClS nde ct~S~l ' ~b¿to~ en exer- no ser ien ni tan solS admesos a for· fou Pdfesenciada per l'Emperador, for·
del ferroca ü d'
t
ref1exat
a.
la
Borsa
de
Nova
York,
REPLICA DE PREMSA AN·
çamen
e
ombes
da.t
d 1 0
u d' dmmiSt.ra ces mfant.erta armada amb tusells
1
GLESA
rr
aques a capita .
on s'ha posat de manifest una. ela.- :~~t Objectius coHocats en el cte- ~gx uf~~aciona.J
o~~iu- :Les pro~ ~~user» i tusells metralladores dels
Londres, 411. - L'enviat especial
AD DIS ABEBA ES PREPA· ra tendencia a la baixa dels d1ver- j a·
.sicions del Comitè dels · ctne són ve- últlffib models metralladores a <·adel «Tunes» a Ginebra anuncm que sense dolor ru molestia de cap mena
RA PER A LA GUERRA sos valors, no obstant reconèixer-se !a c!s::~!t g~tabl~:rt& ta" u~i? entre riLablement irrisò·r ies despres de dos vall, canons antiaeris, llancers i gran
als circuJs trancesus 1 anKlesos t!S
el periode suspés amb
AERI A
que en l'eventual conflicte no es base aèrta 1 n:;;:adang
a no~a mesos de discussions i quan lt.àha nom~re ae moderns cam1ons blindats
desment que el senyor Lava! hag1
Pt:RLES FEM!
Addis Abeba, 21. - En les Lega~ tiO~anen complicats els Estats del Canal d~s
tiuez a ~ó a costa Edt h~ pogut a rnbar a dirigir la vol un· ame t ~ns armats amb canons. que
soHicttat cteJs bntamcs la promesa .Je
clons dels Estats Units, França i la Uruts.
assegurada per avions. que que a tat ~e ~t un ~ble c~p a la conse- ;~i:s~t;~xen les forces motorltzacies
no adoptar en cap cas altres mesu~
Ora.n Bretany~ es treballa febrilELS JUGADORS DE FUT·
Les tropes motoritzades estacio- cuss16 d un leg¡tlDl èxit.»
r es vers ltAUa que les ecunom1ques.
.:o.
BOL ARGENTINS FILLS nades a Helmich, a prop de El Cal·
cL'Ere Nouvelle.» ~entant les aeA propòstt de Jes declaracions de inteHlgènci& anglo--italiana a la MeCINC MIL SOLDATS ITA•
1
~
11&4
....:
D ' ITALIANS HAN D'ANAR ru. han rebut ordre d estar dispo- clarac1ons de Mus.soliru a un corresMussolmi puoucades pel «DaLiy 1\IJ.au», diterrania. i perqu8 Ja Gran Bre- 11.» L
LIANS CAP A L 'AFRICA
tanya
retiri
eJ
gran
nombre
de
p¡·e.
~
I
a
~
~
A L' AFRICA
1 sades per a una expedició al desert. ponsal del cDaily Mail», en les qualS
el corresponsal ta. notar que les cesNàpols, 21. - Entre avui 1 demA
sions de terntorlS proposades a tavor co~.ucions acumulades durant aquests FE~U són un prodigi de la ciència
Buenos Aires, 21. _ Segons noti- . Comury.iquen de Bassora que est1:1n digue que les proposlCJons del COm1tê sort iran d'aquest port set vaiXells
d'Itaha tenen attre valor que eJ de dies a dita mar».
moderna.
cies rebudes aCI de font digna de en C&Il1l retorços per _a les bases dels Cmc eren, no solament macce¡Jo q~e co~du1ran 5.000 soldats a l'A·
cslnlples deserts». En aquest.es proPoLa. mateixa agència. afegeix que I
REBUTGEU IMITACIONS!!
tot crèdit són diversos els jugadors aèries angleses del ~ol! Pérstc. Ul- tables, .sm6 també irrisòries, diui inca onentaL
SICions estan compreses molt fénlls ca Londres es declara que el G~
argentins' de futbol que es troben versos ports van a esser fortilicat.s. cJ?er que no wu d'una vegada PI
A més, segueixen arribant tropes
comarques que els italians podrien vt-rn britimtc no pot retirar les prej..tgant a Itàlia, els quals han pascap dei Govern tewst.a que el que de l'interior del país, així com ~
molt be colomtzar.
caucions que ba adoptat a 1a Med1sat els exàmens de suficiència. fiLA PREMSA ITALIANA DIU vol es fer 1a guerra, 1 aques~. guer- t&llons de treball, tots ells disp~;
terrà.nia, mentre !tàha persisteiXi en ment .construint refugis soterran1s
QUE
ANGLATERRA
Y OL ra ja no pot reportar beneficis a Ja sats per a l'embarcament durant lA
DAVANT LA CONTESTA el seu propòsit d 'atacar Etlopia, vio- O:J podrien refugtar-se els ciutadans IIL"
t.ia..t
PRECIPITAR
EUROPA
A nacio italiana, solament pot haver setmana entrant.
DE MUSSOLINI, MADAHIA· Jant per consegüent. el Pacte de Gi·¡ dt; dits paisos arnbat el cas que ~
-~
lT
L 'AB ISME
estat concebuda com una opera.c16
GA CONVOCA EL COMITE nebra».
l'aviació italiana bombardegi Addis
Rom~ 21. cil Tev:ere». comen~ destmada a sostenir el seu prestigi
BAIXEN LES RESERVES
DELS CINC
Abeba.
és el nom de les famoses PERLES tant la. pos1cló adoptada per 1a Gran personal?», i afegeiX:
DEL BANC O' ITALIA
Ginebra, :n , - A Ginebra ha cau~ I
PREPARATIUS BRITANICS
En a9uests treballs es distinget- que tanta fama wnen pels seus re- Bretanya declara. que rungú podrà
c¡Smgular concepte el que consis-.R.>ma. 21. - El Banc d 'Itàlia ha
.sat unpressto la not1cm de l'acord
A PORT SAl O
xen, prme¡palment, els nord-ameri- sultats detlruuus. Venda, FartuActtS Cftlure en la que qualifica d'«ange- teix a considerar com una derrota publicat l'informe de moviment readoptat pel t.::onsell ae Mlmstres ItaPort Baid, 21 - S'espera d>un cans, els quals ja tenen soscavat tot
lica mnocencia. anglesa» reJermt~ el fet de no ulihtzar torces mobüit- latlu als dte,s compresos entre el 31
ha retusant les propos 1c1ons del Co- moment a altre trarnbada de aoo el subsòl de la Legació 1 terrenys
a l'exphcactó donada per !'Alnura~ zadesl Ona declSiÓ pacifica avantat- d'agost 1 10 de l'actual. segons ~~
mttè dels 0mc. .M president d'aquest gxans ~rotons militars brit.anlcs que ¡m.medmt:$, en els quals encara be-¡
. .
llat britamc, que la concentració il josa pet a Itàlia haur1a esta~ molt qual les reserves d'or han disminUit
senyor Madana,¡a l'ha convocat per t:3 destmaran al transport de tro-- gueixen treballant afanyusa.ment SJca 1 mihtar, 1 que molt aviat ves- la Mediterràma i a !a Mar RoJa de nonorable per a l'esmentat pals i de 4.700 a 4.560 mlhons de lires.
a les sts d 'aquest& tarda. 'pes, armament, municions 1 atuells mes d"un centenar d'obrers abissi- tuan J'unúonne per a ésser t rame- més de 40 umtats navals bntamcs. per al seu cap, 1 per contra ¿,com Tambe a cusen baixa lc.s reserves de
als llocs on assenyali l'alt coman· · nis que guanyen crescudissuns jar- sos a. l'Africa Oriental.
constit.ueLxm solament una substitu. podna. augmentar-se e! presf..i¡1 de monedes estra.n¡eres.
EL COMITE DELS CINC dament.
nals.
Afegeix l'esmentada. informació ci~ entre les esquadres de !a Me-- Mussolini P.e~ voler una guerra que
ACORDA TORNA>< A REU•
En la zona. dels Petits Llacs, pr~
Les tres Legacions esmentades en- que aquesta mesura es deguda al fet diterrànJa 1 les de l'Atlàntic. pre-- res pot justüiCar ja?»
LA VISITA DE L 'E SQUADRA
NIR·~E EN ESPE><A DE LA pera al ..::anal de Suez, a'estactonen cara que han adoptat algunes 'pre- que la legl8laCló feixista constdera. vista 1 projectada Ja el mes de
eLa Republique», després de fer obANGLESA A GRECIA ERA
CONTESTA OFICIAL
nombroses esquadretes d'avions ori· caucions contra un possible atac ¡ com a Italians els fills d'aquests nas- març darrer.
servar que Amèrica ha proclamat. la
COSA PREVISTA
Ginebra., 21. - com estava anun. tanics de reconeiXement. caça i bom~ aeri amb gasos aslixl8Ilts, no creuen C':'ts a l'estranger, com es e1 cas de
c:ll Tevere• diu que l'acttvttat an- seva neutralitat en el conflicte, que
Atenes, 21. - L'oficiosa Agência.
elat., el CoDUte dels Cmc s'ba reu- bardeig. A l'escola de pilotatge d'A· que aquest s'efectuL
dtt.s jugadors, els qual varen néi- gtesa cés una activitat que .xK de- l Alemanya 1 el Japó no pa.'ttiClpar¡en d'Atenes ha publicat avui una nota
nit aquesta tarda, a les sts, amb 00- bu Sueir, s'han triplicat les bores
xer a l'Argentina..
mur-se de gangsten.
tampoc en sancions. diu per avançat en la qual declal'a que els comentajecte d'est.udiar la declaractO feta dt. pràcttques dels alumnes.
UN NOU CREUER FRAN·
«ll Piccolo», per ta seva part, es- a. l'apllcaciò d'aquest proced1ment: r is a.pare¡uts a. la Premsa itaUan&
després del COnsell de Mmistres ceCES
UNA PROPOSTA ITALIA· cnu: cNo crea la literatura una «Se'OE demanarà la nostra signatura., davant l'anunet de la pròxlffia visita
lebrat ahlr a &oma.
EL
MINISTRE AAMN GLEESL
Bordeus, 2L _ El dla 2S de l'acNA QUE....,NO ES ACCE~TA· frase sense substanc1a quan llançA i després se'ns port.arè. a la mes es- de l'esquadra anglesa a certs port.s
8
El comunicat. OUCtal publicat desCONFJ:RENCIA
l
DA A L..,NORES
:lQL~SLa de Ja cpetida AJbtOn», 1 Hu- tupid& de. les iUe!re.s, a una. guerra. grecs, ha causat gran sorpresa als
1
pres de ta reuruó del Comite dels
NEGUS
tua ~a ~t a l'atgua en les drasParis, 21. - L enviat. especW a g , Foscolo tenía raó Quan escribl
entre am1cs, precLSament en el m~ cerclea grecs.
Ctne dtu que aquest ha pres nota
Addis Abeba, 21. - Aquest maU ~:Sês e«Gl G1ron~, i:ttr'¡O\l cr:¡uer Gmebra de cL'Echo de Pan.s» diu e' que escrib1a de l'caogetica avara: ment que Alemanya s'arma a la ter~
La nota remarca que la. visita de
1
l'esquadra britànica fou anunciS.da
del comuntcat 1ta.li&; pero amb ob- l'emperador d'Ettopia. ha tingut una ...... m~nt el ~ue•ium~u
~ an- 1 saber que el senyor Mussohnl ha.
Aquesta mateixa frase es recolhd& ra. al mar 1 pels aires.»
0
jecte de der.ermlll8J' la seva comple- u
ersa amb el
· tr Y""'
molt. abans d 'obrir-se la crisi etlòptca
tceu lS. el tantejat, segons sembla, _el terreny per «L'Stampa» de Tori el ual
ta sigru!lcaci6, ha dectdit esperar la. arga e00v
nurus e q~a.1: ostentara ~a representaCió del i a Londres amb les se¡tients pro- dta.ri en un editorial esc:ftu
q
ETIOPIA CELEBRA L' ACA· 1 que es cosa que es repeteix wt.s
1
resposta oficial d'ltà.lia aJ seu in·
ID:I~t.re de Marma, senyor Francots pQSlCt~ns:
.
gtients frases: «Amb fredor ~~:
BAMENT DE LA TEMPO~ els anys.
•••
forme.
Ptetn.
Itàlia cessana en els transports ca, Anglaterra precipità Europa 1
AADA DE PLUGES
Atenes. 1. _Anuncia
l'oficiosa A~
Hom espera que la contest.aciO ofiEl creuer cGloire» que pertany dt: tropes cap a LibUL ~ Ctrenaica, e¡ món a l'abisme; però hi ha altres
Addis Abeba, :u.
Avw b& tin· è . 1a Ate2
ld t del
1
ela! del Govern Italià sigui lliurada IX XOFER DE lA GENERAliTAT M programa navat del 1932, es co- • cond1c1o QUe Anghlterra prume- respunsabllltats, 1 massa gemes do. gut lloc la tesla an<Jal de la Callita, ~~11. ~";.. ~~tJar:~ue"!'ctualal Comi te pet Baró AiolSl. diumenge
, f ix
mença a constnur el . novembre cte1 teb no recórrer en 1 esdeverudor a btega a nb una res1gnac 1ó que al que marca també el final de la tem- ment es a. Ginebra, ha desmentl~_:v¡
o dillWlS.
1 dependent. s o ere per a qualsevol 1933. Pertany a la sene de 6 creuers &4nctons m~htars:
sobre passar tes bones mtelJ('Ions. vorad.J. de pluges.
eo~
1
El Comitè ha ajornat les .seves reu- treball. Escriure a LA HUMANITAT de 7.600 . tones. El seu armameut
Aquesta ~ugge::.lló no té cap pre> es converteiX eu comphcitat. Mentre
L'Emperador acostuma a t.ramer.re ~~m~:::=~l ~~~~~ecres
s'on;~lo~ns~f!!l'!!!!!~
ns d~ill!!u'!'ns
!!!".!!•!!!"!!!"!""""!!!!"!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!""n"'ú!!!"!!!"
m. 4!!0!0!!!!!!!!!""!!!!!!!"!~s~eran
!!!!!~
·P~r~m~c~l;p;a;;;;
lme~n~t~,!!9~;can
~o;n;s~d;•;¡ Oablln.at d esser acceptada pel G~ que els anglesos pretenen, arrogant-[ invitació pe. a les cerimònies 1 !es- c.upara. de la qüestió de l'entrad!...~:
vern bntanic.
~en~ la sohdantat més extensa, no tes esmentades a t.ot e1 Cos diploma. valxeJls de guerra italians als vu--ANGLATERRA VOLDRIA ::, &:lxeca el no lrrevoce.ble que po- tic acreditat a AddlS Abebe.: aquest ¡recs.
drl& ~
una d'un
advertknc1a
d~ "!!~!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
QUE
TURQUIA
TAN· ctsiva.
L'odicom
secular
poble per.
sens dubte el
QUES ELS OARDANELS segulrà els provocadors, 1 aquest odl
Paris, 21. - El corresponsal a Lon- no podrà tenir en compte als que
més eficaç, el més dres
de «L'Ecbo de ParJS» comuntca e!lcara que sigu1 timidament, s·opo:
penodic : L'ahlirallat bnt.a~ sm a la collaboractó dels provoca-¡
pràctic i el més almc seu
està convençut de poder suojec- dors.•
t.a.t a Italia, en cas de necesstLat,
LA
PREMSA
FEIXISTA
higiènic, és profilàc- tAllant-li
els submuustres de petroFRANC ESA E S TA AMB
11 A aquest fi tendeuen les operaMU SSO LINI I L ' AN TIFEI•
... TOT PEAILLf
tic i preventiu, és ... cions de la flota britAoica.
XISTA CONTRA
Uaant per a la hicJen• (ntlma da la . ,.. el
Per
a
tallar
als
ltalians
els
lliu• .el més fidel proleCtor de la d ona
Parts, 21. - L& Premsa po.risene&
A NT I YI N E R O L
raments del Caucas sembla que segueix comentant el greu moment
D'aplle&eló !àcU I econòmic. per ta qual cooa resulta insubstltwble. En venda a les farmàcies
Demaneu l'opuacle ¡nQ!l' IContldenc:h:,b • t ~"'~'""" , ...... ... ,. .. t-t~
s "està actualment en oegocfacions politic Internacional.
a lhtab lim tntt Vilar Via Ll ietana . 5ft
l18
La.

I

El Govern de Londres ha rebut¡'at la prop osta
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LA TRAJECTORIA I LES FIGURES DE LA CRISI

Cambó considera una follia dissoldre el Parlament i convocar eleccions
HA ESTAT AJORNADA LA REOBERTURA DE lES CORTS, QUE ESTAVA ACORDADA PtR AL DIA 24
aqu~~
d~ia
I
eo'

(Ve de la primera pàgina)
•- interior?
preguntà un
-1 de ....
,_,•..,.,dor.
~"'"'1'~
- ,be, pe_,_ ""Uesta és conse~ d'allò •u -...
-. ...cia
·
...
,.,..
"~
• cbez Roman acon-

- En quin sentit?-tomà a preguntar eElncaepl dsel
entGol.tvern. d bte
• sens U
-:-e<>ntestaren els mformadors- q.¡e no era.
esperada.
-Ah•. ---..
---"'xclamà- sens dub•e que
•
el que voleu
cti~ es quü na <~rpre·s.
....
"'
En electe -conun
· ua "'
"'·ent
elou pre·•"'
dent- haura Sembl ~t moportwla,
.. una situac1o'
ja que quan s'atraves-a
~
com l'actual, davant d'unes
elecc1ons
i la Sl.tuacto· m
· tern-·et·ona•., no era
el moment lDdicat Pel ..
- plantejar-la.
Jo crec, pel contran, que ha sorpres
a tots, des del Presl.d"nt dQ !a Repu·_
blica.
-Es creu -<ilguè un informadorque sereu cridat.
-Però, cridat que,• -preguntà el
senyor Lerroux.
-Que sereu !;encarregat de tormar
Govern -comp eta el pet lodista.
-Doncs, hauna volgut que se'm
cerqués un substitut -Jigué-, I a
aixo donaria tota classe de tactlitats
1 ftns el meu ajut a tot aquell QUt
comes amo la conf1ança. de 8. E. 1 la
del Par lament. l!;stlc ctestLJanL des·
cansar 1 el meu tdeal sert:\ poaer
tornar a la prolessio 1 ale.sbores exercitar el dret de crtt1ca.
Acabà dient que e! President de la
Repubúca no l'hav1a cridat per a
donar-li compte del resultat cte 1es
consultes, 1 que a1xò teta sup~r qut:
aquestes no havien acabat encara.

lidar les institucions democràtiques
todetalaacReciópupobllucauca
' calambcoemlpcotarncurpers dae
les Corts, que són l'instrument adequat de l" sobi~ania po 1
..
pu ar.·
Si els part
ts~ que pred
ommen en
les actuals Cor'~
•
1x
s a Utequen com--•
un
obstacle per ...,
la
San
a
po
1cah que és
cou.;)lderen necess"-'n o hi
nou
11
Parla
....,..,
a
m
rese a un
•
mel que estudiar · h d
b
e contió
r1 Ul.l'
ment I. un govern remés a la dLS'CòrdiSl 1 a. dissol
a
a
uc
del
Parlament 1 una
Publicà
nova
cons u1tta ipopular
amb
les
mev
t
bl
1!:
rt1r el
•
- a es agt ac ons
!Jadrid, 21. ·n so
senyor
publiques a continuar amb les ac,.., ......o.pneta, arribà el senyor Iranzo,
tuals Corts i amb 1 G
,_.....,... assà tot seguit a la cam
e
overn que
el q~!!.cu~encial.
elles vulgwn sostenu, en espera. que
bra ~"un-quart 1 deu d'Una sorti el
les responsabilitats que ara. van a
A or sà.nchez Romàn, el qual hacontraure arriben fatalment a elim1~Y_,.,.;bat moments abans, i digue:
nar-les.
Y18 ~u·è· voleu ? ¿Que us dom una reNo tinclprou elements de judici
~w.? ooncs heus-la aci: canvi
per a reso are aquest problema. "Els
fet..-.poUtíca, nou Parlament 1 Govern
partits directament interessats son
de blicà..
els cr.dats a pronunciar la darrera
1\"P~ poc -indicà un informador.
paraula, sabent allò que es juguen
-_però ja. es suficient -respongué
epn aqsluests moments trans~ndentals.
àn
ero . els problemes actualment en
el senYor oànchez Rom ·
curs 1 d'una manera prmClpal el
pressupos1.uar1, exJ¡eJ.Xen la couunuaCbapaprieta diu que
ció de les actuals Corts, caldrà sotba de continuar l'acmetre la formac1o d'un nou govern
a. la voluntat del Parlament, suav1t-~
tual bloc ministerial
zant eu el POSSible el predoiDlnl podrld, 21. - El senyor ühapa.lit1c del sector combatiu de !a coal..~ta arriba a dos quarts i deu de
1!10 governamental. I en aquest cas
dpn•• 1 romangue a !a cambra preha de quedar ben clara la respono-c·-1
f'""
un
quart
d'una.
sab111.tat. del fracas de ta mten.ada
S¡den ...
....,
sortir.
digue
que
no
portava
concord1a, perquê quan la gran masEn
bla e 1s punt
U n que va
f ema
·
sa del pals arribi a exhigu-ho sàplnota. perque
no
sa
s
con-,
per
11 Consultana el President
Ma d n'd• 2l.
'l
ga
on estigué en la seva hora l'obserets qUê
• ·
- <~ 0 ebate» diU:
tacle.
- La co~ulta --digué- que m ha «Se ha planteado !a crts1s total con
estat teta és stmplement amb ~a- el resultado que habtamos prev1sto.
El senyor Gonzàlez
ràcter personal, pwx que no tmc Una sene Cie consultas en Jas que se
Posada explic.a el que
altra representació que la meva prò- han repet1do las opm10nes de nace
ba dit
pla. El me~ consell
ha. estat no unos meses por !a sencilla razem de
1
diSSOldre les Corts,
Madrid, 21. - A les cinc i quaran1 que Ja que han que las clrcunstancias pollttcas son
estat trobades en actual bloc gover- iguales los factores los nusmos y ta minuts de la tarda, en sorttr dcl
nant les majors facl tats per a un los personajes no han camb!a- Palau el senyor Ossono 1 Gallarcto
programa de reconstrucció econònu- do tampoco. Asl la crisis ha arr1bà l'últim convocat a consult~
ca, vLSt el problema sota aquest punt dada pretexto a unos cuantos po- per a aquesta tarda, el senyor AdoU
de VlSta em ~mbla, el mes mdica~ littcos que a. nawe representau a de- Gonzalez Posada.
la continuació de 1actual for,maclO cir las cosas que ya dijeron y que no
A un quart de set sortí el senyor
mloistenal, sense perJUdici 1 d altres t1enen 1mportancia, y ha fac!lltado Gonzalez Posacta, el qual marutesta
51
ampllac1ons,
fos possible, semple la ocasión a otros, a los que din- als penodistes que h.avta donat el
partint del forçós suposat que els g1eron la revuelta de octubre para seu consell al senyor President en
nous elemen~ que entraran al Go- glonhcarla y nacer con bueria tn- aquests termes:
vem prestessm llur prèvia 1 inequi- buna un poco de propaganda revoDonat el meu allunyament de la
vaca conform1tat al pla fmanc~r que lucionaria.
politica activa de partits, no era JO
s'està desenrotllant. 1 res mes, seAl fin los que deben llevar la res- el cridat a donar la meva opmió
nyors.
ponsaoilidad estàn conformes en el sobre la formac16 del Govern pos:.tlranzo diu que cal un consejo. Aceleren, pues. la tramtta- ble 1 converuent en relactó amb ta
ción, que el mtervalò. a· nildie apro- s1tuació actual de les forces pollttGovern
pacificador vecha ru hay razón:. para que se pro- ques. La meva consulta ha bagut de
amb les Corts actuals longue. Puesto que no exlste màs Go- lunitar-se, doncs, a considerar davant
bterno post ble que tmo, scmejante al S. E. objectivament els problemes nao unès altres· ·.
que dimitió, con los cambios a. que cionals en si i davant la delicada.
Madrid, 21. - A tres quarts d'una. obliga la ley . de . Restricciones apro- situació ~~ernacional. estlmaut, com
abandonà el Palau el senyor Iranzo, bada, el Mims~erio debe de quedar a consequencia necessària que s•1nel qual digué:
constitu1do noy tTUsmo y no esperar tenti formar un Govern de concen-Ja haureu vist que tots els di- a la. tarde o cuando menes dentro tració tan ampli com sigui poss1bte
putats de la minona repubhcana in- del menor plazo posible.»
pensant en les dificultats de J'hor~
dependent han estat consultats sola.present, 1 que es vagi ràptdament a
ment amb la. seva pròpia s1gnificacïó
Marañón parla d,una realitzar la reforma ele~toral, tramlt
perquè no estem constttuïts com a
indispensable per a tomar a la norgrup per als efectes parlamentaris.
continuació d ,estabi- malitat. Sense prèvia reforma elecAixi no us puc donar una. opimó collitat
toral na ~ PDt. pensar en l'endega.
lectiva Jo m'h e 11mitat a exposar al
llr{adr.id .21 · A dos
rts d ment de ia. vida n .... r.íonal que pot
?ttsldêm. les dades que he recollit cinc de tà ·ta;d¡-"a arrib~~~ Pala~ implicar t!Jla renov~cló de 1a vlda
....
la 51· tu,ac.1·6 d 1 p8.15 en l'o->~e
·· · • ~- ·· ~·
l parlamentana.
......t'! .
llÒ
it 1 e 1. 1 i li h ,.....,
ma-l Naci.onal S. E. el President de la
eco m.tc, po_ lC soc a '
eed
R<:publlca. Moments abans ho haD
d
, d
f!estat ~ue e~ ~overn queJ'{oc l'IX via fet el doctor Marañón. L'entreescansa esprea e
=~~r ta dpe:uarml~~~~~ del pe;a.: ~ta ,~mtr~óel cap ~e l'Estat 1 el
docles consultea
4
única manera d'atendre amb proba: n~ts !r~~ ~or~~a u:r~~~r ~a~
Madrid, 21. - Una vegada acababilitats d'èxit els problemes nacionals ñón ·ha tacilltat la.' segeünt nota.
des !es. consultes, el President de la
1fer front a la situació internacwnal.
«Preguntat per s. E sobre la 'crl- Redelpublica anà a passejar al Campo
-Amb aquestes Corts? -fou pre- Si actual, la re:;posta. que he dOl.at, teixaMh~~~ com ho féu ahir a la magunta.t.
aliena a ·tot sentit de'¡)art!t polític,
·
-st pot ésser, amb aquestes, 1 es que en les circumstàncies •tctuals
Les consultea telefò·
61 no, amb unes altres.
del món, 1 encara que no \tecten
•
ç

Q

ç

ha preferit la benvolença del senyor Cambó al concurs persor•al del
minLS
. tre de •·1ar1D".
A Part d;·alxo· '"00 m'exrnllco el
....
p.an~Jament de la e"~;
· - que COilSldero en a ...
-lut
•n•onamen·-"uu
"'"'"" d'acurd a ...
... U<IU
, ._115· ••ue1o dü !a ~""uo!¡vv ~•
~
• .._..,
ca. El Govern duniss1on"n
•u..
...... '"rua
""p~rqu"
confiança del Cap d'.,..tat.
""'
~
"'
altra cosa no stgrutlC".. la Sl"'natura
o
del decre•• retonen •,..•es Dll.ll'·te~~.
.., • .., 1
per promesa solemne dels aumstres
agraris del cap dei part1~ comptava amb els vo•~ de !a mwor•ú
""
...
agrana, que no necessita r.robar-::.t:
al banc blau per a recolzar el Govern, com no ho va necessltar tll
senyor Uil RobltS çuan recolZa tora
del Govern els senyors Lerroux 1
bamper. Amb aquests anteçedent.i
no m'expuco el plan~jament de a
cnsi.

completa. Es parlava dels esdeveniments_I es
que no era po.bable
QUo! hi bagues Govern fins dimarts
o dimecres de la setmana proJUma.
A1guns deien que les uniques persones que podien fer-se càrrec de la
responsabilitat del Pocter eren el.>
senyors Lerroux o Clrtlo del I::Uo.
Es comentaven unes paraules
pronunciades pel cap del Govern,
segons les qualS la crut, encara que
esperada, haVla sorp& a tots.
dera
es de! Prestdent de la Repubuca
fins als dos mmistres a'"'ans dimLS·
.,.
s10nans. Tambe es de1a que la ertsi no te res a veure amb el traspà.s de serveis a la Generalitat ue
üa~a.unya. Aquesta es una cru¡ de
fons en la qual es ventila la mcognita. de Sl es. o no convement un
canVl de poliuca o la. dissolució de
les Corts.
El seuyor Abill Catderon comentava als passadiSsos del Congres Ja
crisi 1 deia que no s'explicava que
per un motiu tan banal com el relattu a la Uenerautat de cauuw1ya
es planteges una cns1 tan cte tons.
El senyor August Ba¡·cta oomtn·
tant Je.s mctdenc1 , de 1a cns1 creta
que aquesta era tan pru1unda que
no seria reso,ta molt ràpidament.

cetu en la qual es publlca
veta i d'altres coses semblants. Crec
decret amb la unimllnt aprovació que en aquests moments ningú no
del
nsell d -inistres del que ha de posar el vet per a res, 1 ferbé .I
e ...,......t el '
"'d
tam
ormava par
senyor '"'' , ho seria anupatrtòtJc.
trany to t e1 que passa. RecorCom he dtt abans, s'ha d'evitar,
1
es
e:;
d o tambe• pert ectament una esm~
· sigw com s1g-.tí, d 'a nar a unes elect
•-·
Co
•~
s1g
ctons,
pwx que es prects com mes
na que es pre:;en ·· a ""'
r...
avtat millor una llet electoral. Per a
nad a Rodri
pet senyor GU Robles, pel .._
nyor
guez d e Vigur1 1 per ..01 aiXò cal, en pnmer terme, perfilar
en aques t ma teix sent 1t · Fou defen- les diterents teudenc¡es 1 concretar.:.aaa ~"' b~-·J • ' •• <>'-' o •<!.> 1 u~.o ' è les en una fórmula.
1 tals 6er
Es pot arnbar a una coinutdencM,
que es traspassaven tals aru
uL ...J'"..; ah.••J" c ..... ut .:.¡8"..~ t: 'xa· cosa que a nu no em sembla w11ctl,
bres puo..1ques, e c. emo1ava e ...- posant tots una mt..:a d'litteres. .ull.
ta.ment que el senyor GU .H.obles nova lle1 electoral tntel e:;:;a tant a
prevetúa .......est moment. Reoordo. uns com B.J:; atLres, 1 per a1xo estil:
tambe que aquest acord tou retreu- convençut que es trobana Wl pla del
dat un ... mmameut per la. Conu.sstó comcidèncta que permetés aprova;recmca oe1 senet de Lra:;pa~
la rapidament.
Aquest discurs del senyor GU Robles pronunciat el :.1 de gener, es avu1
Ultimes impressions
de palplt.a.nt actuallt.at, 1 ja parlam
d l
. .
d'au:ò he dedu que essent jo mlWSe a crJSt
" Seguim en una casa tre d Oores t-ubuques vatg naver oe ! Madrtd, 22 lmatmada>. - Les Últer un viatge a l'arragona per t.a! tunes nvtlctes cte 1.a crLSt son que no
de folis", diu el ae· oe cunvenc.:r aqueus .;enyoA:> QUI.! es reso1aran tn e! ata cte dema.
nyor Guerra del Río aqueu pon tgua.mtnt haVla a eswr
Alguns pencxilste.s s em1 evLStardtl
exemp ae1 tra:;pas, 1 aoo ho recone- aque::.ta rut amb un muJLStre,
el qual
Madrid. 2l. - A Ultima uora ·"' .,ue.w vtr WlanllDlr.at.
elS va manutstar que amo tota :.ela tarda han començat a arrma.r
Ue m11.nera que, :.e.uns es veu, els ¡¡uret.at el Pre:;ulellL 111 temarta ·•s"oa ,a l-'•~~·"'-·•"1 a, >'""'"'uauLaL:. 1 ..u- a¡¡• .u~:>, o no t.enen ruemona. o no l.a , tar tote:, 1es Po.sl>IOilltaLS Pt:r a~ ~r1 t¡..o..!tat.s O!:J patm rauu;al. enLre ew w1en t.emr, 1 se¡¡uetxo atent coru en ... ;.u- w1 uu~em com el qu~ ell des
1
t .s :.ctl.)'u• ~ ·-~ella. -::..tu.per, Ouer-a pnuc1p1: Seguun en una casa de '¡ Jana; pero auuaoa la S!Luac o pou1
1
del Rlo, Vèlez Arrazola.
tolls.
,
.
•
~~ca 1 eu; ¡JWU1emt:s qut LI ha oenE! St:nyor !:)amper na wt als .nMes manuestacaona deut, tal¡¡ com e1 de ttestnccious
lurmactors:
d L
I:". ::.u
.•
•
-~-•umts not!C!e.. em doneu? P
e erroux
'.:" me:,
..,....,~u::., ...et e1ecwr1u 1 altres uo
""
"
cap
qut: la coustlLU 10 d
des
ae
dos
Qw
..
0'o1•:; •. .: Catc de la ta.o.Madnd
21
A
L1t:<:>
quarts
de
e
un
da que no s éuna paraula.
nou oe Jà rut a.uauuuua. el seu des- Vtl'U cum ¡ l!.ctua¡ lunplutrlt !a seva
, e·md m t , ua..!!..s UHO.th...-.v·~ .t ua.n
cton \t pa1.x 1::1 cap uel l..iovern, el qua! dlgue b¡¡se pl!.rl~Jue¡l'
..
•ar 1 a• 1 pre:;
compte cte !es cuu:.ult:.e:. eYal.uact >S alS penow¡;tes ·
tura!ment, ctels a¡¡rans, que coHaooaquesta tarda, 1 el senyor Sam. r
-~o tmc c~p not1c1a per a co- r-~nen des cie tora Cie! i-'oder. Aquest
na dit:
mWllcl!..l'-vus a no esser que volgut:u Govern no podria prestctlr·!o Wla al• M m~ressa Ja e ¡u¡ulta d 1\quest..s la iliS\.a ae '1es viSt tes que ne reout. tra persona qut e! seu~· or Alo::xa.usenyors. Ja ~uposava que la mt i~
hl lilll11Stre a ~Lat na. vmgut a dre Lerroux per expllctta wwcur1ó
dts:;abte no hi na una Govem. P~ donar-me compte ae !es darreres co- ~~s caps dels grups govemamenStblemem alguns Ut.s CI Lats - e~ mumcactons reoudes de l..imebra, 1
E.·
referia segurament al senyur Una- desprès ha anat a vuntar , amb el
ls PtrtoctLSLes van au1uu a coutnmuno - haurà dit: «Cotl.>ulta, ::¡ue ma~ot:IX objecte, S. E.
xer al llltnlStre les termmants declaV- de cònsol».
Nosaltr~s se¡¡uun ¡;.! nostre port a racwns de! cap de! Govern, en lt>...S
Després na rut el senyor Samper, veur~ t1 que aoueu ae s1 les cucums- quals Ulliulle.:,L.,.va Ja seva ue·aiLat als
que anava a COilversar amo el -~ ta11c1es a ordre mterna.c10nal 1 lD· I caps i oven.ameut.als, no prenent
nyor Lerroux, wbre la situaciO ..o· tenor.
part eu cap Govern que no fos com
li ·::a.
~ . mtormaaor 11 dl¡¡ue que poSSt· I &ct~a!, el muusLre repllca:
t. un quart de nou de •a rut ua olem~m t:! wa de dema no sena per
-1!:5 UlULU que !1 ctuut:u voltes 4
sortit d¡;1 ae:.patx del prestctent w a ell wn tranqW1 com el d'avw, 1 aquest proo!e~a. No h1 na. mes soluIDlSStonan l'ex-mm~.:;Lre ract¡cal e- cesponbue.
CIO que un Uovern pres1C11t pel senyor Guerra del Rl.o, acompany-i.,
~o sempre soc molt tranqW1. Es nyo1 Lerroux. El temps ens .ona1a
del seuyo1· Arrazola.
c1ar que suposo que entre les persu- la raò.
El senyor Guerra _el Rio ha dit:
ne;; auomtuaoes a ampUar conswta
.t.Il> periodistes t.ambe s·entrevlsta-continuem en una casa te ru esttc jo.
ren despres amo els senyors MarLmez
boigs. He canviat tmprt:ssl<.J~ arn'J
un aiLre penodista li digue qut de Velasco 1 Melqu1ades Alvau~z. els
el senyor Lerrvux sobre la tranut.a de la nota tac1llt.ada a Palau es des- qualS pr..:¡,: untaren Sl havten rebut la
età de la criSl 1 les darreres noL1Cl~S prellla, encara quu no ho ruu ta- CILaClO p;r a 1'af!pllaciO cte commlque tmc són le~ que vosaltres .;abeu, xativament, que i ampllactò ue con- tes pel C11.p de I E.!> tat. Ambdos conés a dir, que dema. el Pre.>tdent oou- sulLa es ver1hcara umb aquelles ptor- testaren que no estaven a&al>t:Ult11 ts
tmt.arà les consultes 1 que Ja cri..i sones que l'ban evacuada per tele1on, Otlclalmem 1 que creteu que, d 'arnsegue1x sense .::esoJdi·e's.
per trobar-se absenl.S, 1 que !lavten pl!ar-se les cousultes, senen cnaats.
Els pertodlStes li han dit que <liS estat avisades per tal que demà es
Ei senyo¡· lV•t:JQUiade:; Alvart::t maaris en la. seva u•tuna refert.>nCt'! trobm a Madrtd.
nliesta que. al seu jud!c1, dema &amhan fet notar que la ba.-_ del co~t~a vet.rem com es desenrotlla poc no Dl 11auru1. Govern 1 que 1.a
flictc estava €•1 el traspas dels se:- auxo -dlgue el senyor Lerroux- per- traautactó Cie la ens¡ uo sena tan
vets del port de arcelona.
que jo he tet saocr que a les ctotzt rap10a com es cre1a, smo que, pel
El senyor Guerra del Rto, ale.o- del mat1 me'n vaig a San Ra.tael, contran, stna lliO.Jno:;a. Utgue tamhores. dl'sc.: ·~!J~
contestat:
on tmc un esmoü.a.r taruU!ar con- be que una C11bSOluc1o de Corts no
-p~ntinuem trobant-nos en ...na vt. 'l'Ut !¡¡. diver~?Q,S Olt.:S. b¡ !a meY,~t era posswl~ tal 1 com esta e! pan~
casa o.e Ooll!lo'). \all..-·• JO eta mu1.:;. preséncm es necessàna abans, ac1 rama actua!, 1 per Lant. naura d'el>Sertre d'Obres Pub;.qu - 1 ITUiliStre .1è ~ estare, 1.51 e!ll neet:sstLessm oe:;pres, lllúl~Ullble cap ei sen_¡, o, Alexandre
Comur.Jcactons
senyor Ctd es :ng- r.. .... "" a Mad '1. JQ se·~ue1 xa e" L-etroux, Wl cup cte uoveru qut serà
"' un decre t el.
n..
eIIID!nant del servl'l el meu lloc complint amb- el meu" accepLa.t per tots els grups governade traspasos el port de Harce!OIH, ell
m'eu• err n.
mentaJ.S que 1o1·men l'actual bloc goi com c.ue comé recordar aqueste.1
- 0 tins que ressusciteu -dlgue verna.nt.
cos..s anit vàreig repassar la «Ga- un periodlSta.
l!:.l seu~ or MeiQUlactes Alvart:'.G a!eg
1
-Es
!e que ressusciti al t.er- qu~ dema mar:>ana cie Madrtd però
cer d1a d'entre els morts, però el que, Sl el Cap de l'Estat el rcqutrt..'l
que sl puc assegurar-vos és que amo Vllldr.a IUlllll;;<..llhLUDlClll. Aca ba mamn
aquests morts ressusc1tare o a. m b testant que no Vl!ta Ja possttltlata;;
aquests morts morire com a home ~ur demà est¡gues resolt el plet polle1al que sóc 1 que sap compllr els 1 tic. Potser el dilluns o tal vegada el
6ells Cl•mpromlsos.
dimarts.

E
•
d
l' 0 b
s ajorna a
ertura del Parlament
Madrid, 21.-S'ha acordat l'aJorn~t
ment de l'obertura del P·•rlaulent
"
quedia
estava
al
2i. convocat, com se sap per

El

senyor
ministre de
Madrid, 21. _ Durant
c!ó de la LrLSl el cap del
mt~stonnn s'encarregarà
tera de Marina..

Lerroux,
Marina
la tranutauovern dlde la car-

El senyor Royo considera infonamentada
la crisi
Madrid, 21. - Els periodistes han
visnat aquesta tarda el senvor Royo Vil!anova, el qual els ha fet !es
manifestaCions seguent.s.
-El minLStre de Marma té interes a fer constar els veritables ml)tlus de la seva dJmiss16 que són,
senz1llament, que éssent mtnl.stre de
Marina es considerava obllgt.t a dt:·
fensar la mar. Per això dèmanà ~1
Consell de mmistres que reformé:, el
decret de t raspàs de serve1s en el
senttt que els ports d Barceluu!l'_ 1
Tan:agona corresponguessm a 11!:.5·
tat 1 no a la Generalitat de Catalunya.
També demanà que el circuit dt
Ferms espectals . no fos traspassats a. la Generalitat; però Rlxo •JO
ho leu, com a llllllLStre de Manna,
smó dacord als seus antl'Cl'dents
personals en el ~rob.ema catala.
SaJ>tga doncs, lopmJò pub.tca que
Cf' ~~~at t~l Godvetrrn cii.truslstonGan en
e eure
a 1a deeneralitat.... x:na
de tva
Catalunya
el port
Barcetona per a tornar-lo a i'Estat., 1
de no' mantenir Intangible el decret
redactat a. gust del senyor Cambó.

I

I

I

1

1 81

sc:GONA
JO&..NADA
DE LA cul Sl A FONS
¡;
1'\

2~•qu:
I~~· ~aura'
Madrid, 21~s~e~tsdos quarts deu ll~!r~.:~~f:~~!~~l~f::~t;Vn:o~~~~ !~h:~r:~~~~~rFJ~;: 1~er~fa~
d'una arribà. a. Palau el ministre <ie s 1 tos precis, el major nombre de referència pel seu caràcter telefònic i le/~nlca
a Es¡¡anya.
Portela proposa un directament
ta preocupen uecessàrlament.
tot l'Ulttrlor
general
ha deMadrid,
Ja Presidència, secretari
senyor Sànchez
Govern que calmi els de quedar en pau, t per tant, la ma- Guerra, féu saber als periOdistes que
t

avu·¡ ~D[a'· ff~[
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l!jetmana
L L O R E N S - Rbla. Flors, 30
La C8.:;.a. que ven les m.llors baterte.s de cuina
lllés barates. Vegeu més artlcles als nostre.s
•Paradors. - Gran assortit en gàbies mOdernes.
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Gabia metall
1 duro
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Parlament, 1a
han w.tluit per a no anar a Madnct p~lzcanes no s.
ha estat eVltar la soruda de Palau: ntr . en una d aquestes tormactOnS
!\o vull que cap penodista l)j ~U antigues.
dh
l
el
no s'assabenti del que lle dit al PreLa gent del bloc, a !fC ell
end
d 1 He
H
dent
m.e11azcant
de
laco
'
a
en
1
Sl
~ a . p~u lea. f . 1a;nent.o aquest conglomerat que lfns ara ha
mo • pe es mu que eu es orços_ estat al Poder, cambo, considera
una ¡oUta el sol anunct de dllEl senyor Dubois ae- com
soiucw l de convo_catóna d·eleccionJrà conaultat
«Com abans h.e dit - a¡egeu:_ el se
Madnd, 21 - «La Nac16tu diu que nvor Cambó en unes declaractorl4 ha ambat avw a Madrid el senyor ha d'evitar-se de totes P<Usades anar
J Dubois, acompanyat pel senyor Jtme a unu elecczons.»
ced~ta, t;eu el pa1!oral nez Asua, 1 que el senyor DubolS maYa,queòrqan
autmnàtzcament s'obrtruz al
serà cndat a consulta.
pats en et cas que es ¡onnts un Govern dels a ornenau de Up~a naOpinions entorn de cional en els11 seguents termes: r.lntent
Govern nacional o d'ampltala crui
Madrid. 21. ·- Aquesta tarda al CIÓ de base; impouibililat de ra uCongrés hi hagué bastant. anima· va realització per l'actitud ¡erma '
ció 1 la desonentació entre tots els decidida dels partits mt1 nombrosos
grups de diputats i penOd!stes era , rm¡l('Jrtanú (([1Ulli/ica tenint en

tA

r

U

rfe

3 CU$011$

1 duro

Palan._..na
. 1 duro

,.

1.

.1

~ ~~rmar U
"~v~rn PARlA El"S'ha
SENYOR GAMBO
d'evitar la_ dis~0:::~d:l !:::!~::~

El parer del senyor
Pedrega!
Ovledo, 21. - El s~nyur Pedrega!,
que e:; troba a. Llan~ . t-vacnà la seva
consulta per telèfon. 1 ..tt¡pe que naVIa aconsellat al t>Iestdeut de la Republica qu0. al seu JUdiCI, nav1a de
formar-se un <.iovtrn Sttnblaut a l'actual 1 a esser l>O!.S•bl.: amo etxampla,.
ml'nt de la b:lse parlamentnna 1
que posposa qualsevol dl!1cultat que
pogués ~oor~ir a les neceSSitats ml'ludibles 1 complir ~trlctarnl'nt el programa que el Govern antenor s'haVla marcat.

Madrid, 22, matinada. (Crònica te- compte llur representació partame:.
del nostre redactor a
tana); dtssoluCIO del . Pu.rlamen.t;
an~tlaclo deL compromtS revt~IOntscions,
ta, tnomf de les esquerres.» L eazctó
Madrid, 21. _ El senyor Camt>ó
no pot ésser mes encertada l exac- després d'evacuar la seva coruu...ta
ta. ~es d'eleccions!, sembla esser la davant el PreSident de la Hepuouconstgna ct.el bloc.. A.d.huc ets aqra- ca, tou visitat pels m¡ornlado
e
ru davant la Pv~stbtlztat, que se~ quals
àemRilar n
rs, ~
11
bla llunvana, d'aquest risc, conje- de la seva
re!ertn~a ~:alam~u~~~rencle11 amb els C011_tpanys de btoc tir de Pa'au
digue·
per arribar a una «formuLa». 1a gu¡- • -La r~teiet~cla
Úe ne !acili
rebe uLttmada, per la qual s'avm- 1si be succinta e:;~
~~_!-.
0 en e1ara. uvdnen a passar per la concessió dels
•
serveis d'Obres Públiques a la Ge- nada la greu stt.uacto mt.erna~:lona,
nerali!at de Catulunva , la convt- 1 la Inquietud qu~ en aquests movencia amb la Lltga. Està clar que m~nt.s eJOstelX a Europa ul>ll¡¡a que
el de<.TCt dels esmentats traspassO$ , &:panya tmgul 1?-ada la VLSta en ,
seria revtsat. En aquest cas et se- ella. Adh~c a ~~t.a de sacn11CLS l
n 11or Rovo h.aurza de desdir-se del eslorços s ha d e,v1tar la WSSOJUctó
que ha dit. ¿I on aniria a parar aLto del Parlament 1 1 acurur a unes elecque Cambó, després de perdre la Clons en moments tan deucats 1
monarquia, ara tracta de fer pols amb la VlrUlenCla. que venen aunant
la Republica?
mostres els partJts extrC;IILS. Aquest
Però tot això l'arran1aria. Tenim espectacle seria. vergonyos. Es prela impressio que s'arranjarà si nc es CLS tonnar un G<>vern que tmgw la
S'HA Ot\.uENAT L'El\ffiARt;a a la dis.sotucw de les actuals majona necessana per a presentarGA.tlE:-.1' DE BJ::r\:::. DEL
Corts, tan allun¡¡ades en tot temps se &l Par,';-In~Dt.
HAUOR DE JOMoi CASAde la representacio legttima i hones- • ~o se m ocu.ten
dificultats que
NO\J:.:::O
ta deL pai$ i sobretot desartzculade! a.ixo ofereiX actuallllent per !a pol'aurutor d'aquesta DIVISió s'oUd'ell.
SIClÓ adoptada pel part1t agrau. La ciaPer
al l.J~anat de JUtJats de pnmera
La dissolució ~s improbable, nc seva acutud no pot menys de cau- tnstanclB., per tal que es procedeix1
obstant el martelle¡g dels consetts sar _estran,¡.esa 11. tot el mon. ~Ul
a. l'embargament de la casa del cardonats per polztícs i personaltta.tJ • ~ ~conceotble que ~ partit con- rer de Corts, propietat
seu~ or
nc pollttques, perci de nran .,.,..esttg¡ ,enaaor 1 governamental, wng1t pe1 Massana, e! qua!. com nometel
recordara
nacional, precomtzant ';;¡esu(u ta.n ~ nome tan ponderat com ~ ~~ se- wru hador ael senyur Casanoves
per
elementals de salut públic«.
n.ror Martinez de ve.asco. s na¡p la quanutat de 7;~.000 pessetes.
Ht ha ta mtpressió que la crisi serà collocat en Ja postc10 en que tSta.
llarga ' pròd¡ga en anades ' t'ingu- Jo no puc creure que el mvL1U que
RECURS DE:::.E:::.11.\lA'I
des 1 decllnacio111 de conjtança.
1ale~uen &gw la ca,usa d aqul!l>ta E:! desesttma
el recur:; del:- encarEl bloc espera per a dictar la se- anomala po~ICló. Mtllor sena bu~- tats de V!latranca ctel Pent!des. de la
va paraula. Haurà à'.acompllr-se per-~ c~r-la en I actuació del IDlnlStre questto Cie competenc1a roilu.:tlacta.
que per aixó estan compromeses to- d Agncultura.
Per tant, aquesta cuusa contmu:1rà
tes les Jorces qtU l'mtegren. O duLa politlca del senyor Velayos en per I a.utoriLaL ml.l1tar, cas que el Susolucw del Parlament 0 mana ell el pro~lema blader no pot mereiXer prem no digui el contrari.
bloc. Af.I:ó 110 admet teTIMS llllt]OS. 1 ~pruvaC10 dels agncultors I cereaEls radicals àdhuc estan disposats listes als quals representa el parllt
CONCUR ' A~ li L-LAT
a elimznar de Goternaclà el sen]IOT agran 1 que li donaren els Sl'US vots
La Sala de Govern, eu la ~t:Vll rePorte 14 Vauadaru, tal com dema- perque ctelenses elS seus wtere~. uruo danu, acordi!., tal com nu ordenen la Cecta 1 els agraris, per a col- ~~~~! fraescàsseg' que de t a! pot Quall- na el Govern de la GenelaUtat anu!locar en aquest mtmsteri una per- el
d'
urament 1ongen pnn- lar el concurs per a la pro\'lSlo ael
sona grata a aquesu dOl grupS.
pa1 e la crLSl,
,
carrec de secretar¡ SUplent. d el JUtJat
De totes maneres l'amplilud que
Amb aquest motiu s lla parlat cte mumc1pal numero
l'lla donat a
consultes ha utat ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!'!!!~!!!!!!!!!!Í!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

la Governactó dimissionari 1 en aban- force:; atmes exemple de tot ex- privat, i que si els periOdistes les vol- d~td, AJ~rd~ Prats). - En el t.;;rnn1guessin haurien de solltcitar-les als n! de t;tnt-z-quatre hores han estat
donar la cambra presidenclal, a la tremLSme.»
una 1 cinc, digue:
respectius mteressats com s'ha fet en dtSset les consultes evacuades a la
-He manifestat a S. E. que és la
Hurtado aconsella altres ocasions.
'
Pr~sidència .de la Republica en la
meva opmió que el Govern que conanar a una cordial
Afegí que les conferències telefòm- pnmera sène_ de tràmzts per a revé a Espanya 1 a la Republica és un
ques s'havien mantingut amb els se- soldre la CTtSt. No ha acabat ta desqur es propOSi calmar els espents
coUaboració de les nyors unamuno, Pedregal1 Hurtadu filada. S'anuncia l'arriba~a de cer1 permeti als ciutadans la Vida dinf
l'ti
i que no havia estat possible locallt- . ta personautat perquè dzgu¡ tambe
tre la lle1 1 l'ordre.
orces po 1 ques
zar el lloc on es trobava el senyor ¡ la seva paraula. Aquesta personallEl meu criteri, de fa temps, és re- Ortega Gasset, per la qual causa el tat es el senvor Rteo Avello, seguEl senyor L erroux diu soltamen~ favorable a la fol'mació President no ha pogut conferenciar rament. Ahzr parlaren unzcament ets
d'un govern de treva polltica, que amb ell.
poLttics. Avui, polítics i rellevant$
que és una crisi ino- respongui als dêsigs de la gran masLa decisió d e S. E. no figures de la vida espan¡¡ola: ctenportuna
sa del pals, un xic fat1gat dc la
ti¡ics, cutedràtics i ¡uristes, com eL
Madrid. 21. _ A dos quarts de dues pugna permanent dels partits per a
es coneixerà fins avui senyor Gonzàle'1: Posada.
de la. tarda abandonà el despatx el la. conquista del poder. Aquest maal m igdia
A les set s'ha suspès La desfilada
cap del Oovem.
telX pensament el va ,exposat amb
Els tràmits per a resoldre el con-No tmc res a dir-vos -digué en brlllant.esa el cap de 1 Estat en un
Madrid, 21. - A tres quarts i cinc flictc polttte continuaran avut.
veure els periodistes-, ni dolent ni memorable discurs que pronuncià a gfne~etdedi>z.~~~r~~ ~re~fcfen~e~egf~ Hi haurà aclariment d'actituds en
bo. He rebut la visita de diversos Valladolid ara fa un any. Han pas- Repubhca, senyor Herrero, confirmà algunes ampliacions de consulta i
amics. Quma impressió teruu? -pre-1 sat, des d'aleshores, coses greus 1 ab- als periodistes que les referències de en l'eJteàrrec de formar Govern.
¡untà. als intormadors.
surdes que nan fet més profunda. .1 les consultes evacuades telefòruca- Aquesta. nit potser ningu., nt tan sols
-Doncs la impress ó -digueren- segons sembla .rreducuble la divtel que té la solució a la mà, no s'a~>s que '
L
sió dels partits; perO aquest accen- ment no eren conegudes perque no treviria a pronosticar quina persoba em sembla que aquesta criSI no tua la necessitat d'intentar un atur havien estat recollldes taqutgraflca- na serà encarregada de Jorrn~ GoOClonat a nin¡u.
1en el carni abans que es converteiXi ment com ocorregue en ocasions an- vern dintre unes hores. Tan con/U3,
en p..nd;:nt.
tenQ~C:nt e. les noves oonsultes, dloue en pnnetpt, es presenta el panoraComprenc que ha d'ésser-li dlf1c11
..
ma. També s'inclou aquesta con/IV
a l'arbitre de la poútica nacional m- ~h ~rO::ebl~~3e~~tud~~~':~ sió d'acord amb quin~s. premi$ses 1 '
Els reportatges
dicar sOlUCions que no satisfacin cap
obligacums es conjenra l'encarrec.
de les pass ans partidistes en llUita, ~~e h!=e~e <i~!~c~t%~nt Nit de meditació aquesta de la pnde
corrent el risc, propi dels arbitres, de
. tu pod.ri
ha
mera tardor.
perdre la simpatia de tots els con- ~~~:S amb per:nes v:¡ ;:~~~~o~:
Tres tendències s'han marcot en
'¡ tend.;nts; pero la pers!stencia en el les quals a Madrid hom procuraria les mam)estacions. dels consult~ts.
propòsit d'una cordial coBaboraclO recabar aquesta nit.
Primera: Govern tgual al dlmtttt.
A!egt que es gauebé segur que el Segona: Govern amb la base am1 de les forces polittques de la RepuDimarts publicarem l'inteblica pot almenys terur l'eficàcia que que ctecidelXi s. E. no es coneixerà pliada. Tercera: Govern QUe pel seu
la gran massa del pa1s se senti m- hns dema al migdia.
caràcter i per la partzc1pacio dels
ressant reportatge de Joaterpretada pel seu més illustre reprerepresentants . de la maJoria dels
quim Vilà-Bisa
sentant.
Unamuno
1
partits, pogués esser emmarcat en
Aquesta orientació és ara absoluvo
que aquesta espècte rara de Governs quatament indispensable perque les
ningú no se n ' usa- liJicat.J com a cnacwnal.s».
Els corbs de la mi- greus
contingències de la SiLUB.ClO
benti
Si ocorre el primer cas la crUi
'
mternaClona.l
poden obligar, volquedarà converttda en una r.buJoseria. A Barcelona guem o no aensmtentar
prec1p1tadaMadrtd, 21. -De Salamanca diuen nada». Que s'acompleixi el sego1¡ s'ht
ment, sot.a l'aclaparan~nt d'una Sl- que el senyor Mlquel Unamuno na oposa d.'una manera terminant. e¡
es practica la USUra 1 tuaciò dramàt ca, una reconciliaCIO di~ alS mtormadors que la cnda del blec cedo-radical-agran-melqu¡aduta
1nacional per no haver-la preparada Pres1aent de la Repuollca navta tm- A tot estirar es trans 1gzna amb La
en gran escala
¡' en temps oportú.
gut. _per OtlJecte pregar-li que es per- Llzga. Peró ¿en quina poSiciO que...- - - - - - - - - - - - - - '
Da tot.cs maneres és evident que sones a .Madrid, pero el senyor Una- danen aleshores els agraris, pro~
sl hem de compllr el dt:ure de conso- muno a.Hegà ocupacions a es tras-j tors ocaswnals i uterns del con.!lada
al Govern Civil per tal de par- flteU?
lar ~ el senyor Alcala Zamora
Perquè la. tercera solució ~~~ JJOIdes à alh.
•
. sible l'hauna de diSsoldre Lactual

VEGEU ALGUNS DilS A.cTiCLES
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En primer terme un a1an11 de mostro.r que ht 1w en determmades persone.t un des¡g de canviar ets grups
polttla de m4nera que w. v¡gencw
constitucional no romangui per 11U!S
temp~ de racarzces t que es vagz direc:.amenf ~u camms de la legaL¡,
tat comtüucwnat «Ho veieu? Jo be
M VOldria, però e/ ls s'hi O¡JO.ren..t
Es aquesta la senaacw que es VOl
donar al pau.
1 El pai$, en el que aU:ò respecta,
sap que l'inJern uta mtegrat com
diu la doctora miltiCCI. de bonés ~~
lluntats perdudes.
'
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Oviedo, 21. - A les onze de~ autl
Aquuu són, btutant concretats, comença el Consell de guerra con- orientacions editoria!s del diari. «No
elJ ¡actors J)Olitlcl que Juguen en el tra Ja\1er Bueno, director d'IAVIliJ- obstant - afegt - no vàretg prenCkSCnVO upam.ent de la crur. 'Qut ca. Es l.legi l'apuntament 1 Ol!l>a- dre part. en el movtment, car 1 ,
,·,mposara a qui? .sena lÓ{IIc que el íaren dive:s.;s \.est!mon~.:o. L acus.'lt pertenelXia al part!• ::ioctallsto.-..
poble wbira rallés el p4et. Pero e/ àeclarà que conema el:> propò<>Jt.~ Tribunal es retirà P<'r a dell~ur.
bloc 1 ell qn no son del bloc, com del moviment que es preparava, ï:lè- La sentél!Cia no es coneix oHclnlel ~~nJ/()r car_nbó, saben quma pers- rò que estava al from d'«Avanca ment., pero se sap que ha estat conpect1re1 obnnen unes .elecciom per en compliment del seu de~.~re per >1 demnat a 30 anys de reclUSió 1 irodemrutzac!ó de iO mllions de pesa ellJ. t el que 11{111ij¡quen. Ya lu recollir .les informacions que ane¡. sates..
anunc:a clarar.Jent.
s!n vmmt. l que es limità a les

èt

Ann .!:iothern i Ed.rnunct Low
labOren novament en una
e Coi.
llcula titulada •Gran Exit» a~ra Pet.
thern 1 Edmund Lowe a · nn So.
junts per primer cop, etfa:iruhtren
de amamos». Erle .({ento s ora,
director del «Gran ExitJ n serà, tl

EL CINE

Demà
estrena

Estrena del primer film nacional

RUMBO AL CAIRO, realització de Benet
Perojo, al Catalunya
Producció rodada als Estud is
C. E. A., de Madrid. Distribució: CI FESA. Director~ Ben ito
Perojo. tlntèrprets1 Mary del
carmen, Mlguel t::lgero, Ricar·
do Núf'iez, etc.

.

GRANDIOSA REVISTA SOPER
A TOTA REALITZACIO MUsrb~

no té res a enveja.r amb les seves

produccions. Travellin¡s sostinguts,
perfectes; variet!.t en la presa de
vistes de cada. escena oue :;e'ns mostren des de d~tint,s i bellíssims plans,
com si hi haguessin Intervingut di-¡
verses «carneres». I el muntatge, haEL DI RECTOR bilfssim, produeix una mobilitat qu~.
En manta. ocasions hem parlat de sincerament, en un fUm nacional .
les 1mmenses possibilitats ae Benito causa. sorpresa.
Perojo i remarcà vern que terrlem el
L'ARGUMEN T
convenciment que aquest director haNo és cap . cosa original, cal advia d'ésser el qui, amb més fort vertir-ho per endavant. Es un arguimpuls i de manera més decisiva, ha-" ment també a l'estil americà. Cal
via. de contribuir a l'elevació de la. censurar-ho? Jo crec oue al conproducció nacional, alliberant;..la de trari. Hi hauri qui podrà. dir que
detectes racials que li eren c&J:acte- Benlto Perqjo no crea sinó que imita
ristics 1 contra els quals s'havia llui- i això podrà dir-li-ho en to de centat vanament.
sura.. Respectem totes les opinions,
1
Els fets ens acaben de donar la però creiem que aquesta és equivort- raó El tall de la producctó nacional cada. Ja. sabem prou bê que amb les
o:J.t.tú. estava molt lluny d'assemblar-se al nostres «creacions», malauradament,
de la producció estrangera, 1'amen- per ara, no anem enlloc I cal deixar
M
cana especialment, de desenvol~a de tenir Ja. pretensió de voler crear
ment dlllAmic, de ritme exceHent, de per seguir un carni que finalment [
suggesu\'a composició.
ens menarà a la creació. Ara encara
~
Ara, «Rumba al Cairo» ens demos- és prematur. Perojo imita, podran ·
tra que Perojo esta ja ben a prop dir. Està. bé. Però cal tenir en comp- j
de donar-nos pruducc10ns reeixides te que Perojo, imitant, és l 1únic dicomplttament sota tots els aspectes. rector que ha aconseguit donar-nos
Aquesl. hlm ja no te aquella len- produccions amb una mica de cara.
titud, malgrat el diàleg, de la ma- i ulls. I el que volem, ara per ara,
joria de hlms espanyols. Han des- imitant o no, són bones pellicules
aparegut aquelles pauses que en tots que es remuntin sobre tot el que
eJS nostres tilms existien sempre en- s'ha fet fins ara.
LA l....oUl.. dAU ...-t.Avo~.U bu.i.-ñ~~~A DEL tre la pregunta i la resposta, aqueL'argument de •Rumba al Cairo»
lla innecessària extensió d'escenes doncs, com dèiem, no té res de nou.
PLORAT GARDEL
DIRIGIT PER JOHN REINHARDT que feien· pesades res més r eeixides. Dóba lloc a una sèrie de situaciom
Perojo ens dóna ja, finalment, un ,que si tenen molta semblança n!nb
Es un film Paramount
film de tall netament americS, de altres films de procedència estranmobilitat extraord1nària, encertat de gera, tenen sobre d'ells, amb l'avann tme, perfe.:te de contmuïtat, l'ac- tatge de l'idioma, una. gràcia su~~
ESCOLTEU LES CANÇONS DE
ció del que.l ma1 no es interrompu- rior. Edgard Nevtlle, autor del dia11
da per coses supèrflues.
leg, hi ha abocat tot el seu enginy.
t: 111 .,
Per altra part, malgrat de no d!s- Ur sentit de l'humor admirable, uns
posar
segurament
de l'amplitud d 'e- acudits que seran molt celebrats.
interpretades per
lements t-ècnics de què disposen els
L'argument no ês ori~inal, però ês
amerlcans -compensat asi per una agradable i es fa. veure molt agra0 A R LO S GAR I) E ,L
voluntat
-de reeiXir extraordinària-, dOSJlment. Per la. nostra part no exien
..
podem observar una. presentació que gim més per ara..
DISCOS ODEON

rI

. ..

HollywOOd el nombre de .
per a coHecctonar autògrars fhbrea
el nombre d'tlabltants; &airebJUa.l&
en possee1xen un; però Ann ~ tots
tè quelcom nou: la coHecció tbern
signatures dels membres del ~e le..s
timent de «Las chicas del cor epar.
una pell cun.tda que 11 reaa: en
pastor mentre es trobaven ru--~
escenes ext.er:iors tora de Hou~L
A

LA DANSA DE LES BES ADES
RITME BOIG
Un fUm RADIO ... natura.....!

Quan Columbia començà. a. fer
sèrie de comèdies de dos rotlles.
da. una tema un tema. 1 un elenc diferent. Entre elles en féu una tl.q
tres ch11lado.SJ, que resultà tan E?OPu
lar, que la. companyia resolgué te·
una. sèrie amb els tres divertits a!_
tors. La. popularitat que han as.sont
a.quests tres -fins ahir còmics obs.
curs- ha estat tal, que a petició del
públic van ara en una tournée es~
cial per tots els Estats Units, t actualment són a. Nova York.

U:

OREU.,I

.,,."'111""'"""' I
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l'ròximament al...

El DIA QUE M Q EoAS

LA TECNICA

imament

CfA VES ERRANTESl)

Un documental de gran
valor
«.Interfihn» ha adquirit per· a
seva presentació a Espanya un documental d'estrany valor, tJlulat «Aves
errantes».
L'autoritzada plorra dt: l'emtnene
critic francè& And.ré Lang, ha 4it
d'aquest film: «Gal destacar l'estraúy
valor. cinematpgr.àf.i.c. d.:«a ve~ trlE~<~:>J, ,.
tes», que figurava l'altra nit .al programa del cinema Paris Soil .. En dlt
film s'assisteix a la cap.tura,, à1 PalE
Basc d'aquests tendrPS coloms· que,
a vegades, moren i apareixen con{tlmentats per als bons paladars dels
homes.»

S'ha recorregut molt a aquesta
paraula. per a censurar la majoz:la
de films nacionals 1 creiem oue amb
raó. De seguir la trajectórla. de
«Rumba a.J C&fro», en endavartt
creiem. diftcil que les censures es
repeteixin en aquest aspecte. En parlar del d1rector hem aHudit ja. la
majona. de factors tècnics que interveoen en el filmï Afegim ara que
la. fotografia és exceHent, matisada,
i la. sonoritat perfecta..
LA

Un Film d'avantgu arda
Pacifista • D'Actualitat
Pe:· .ícula UN 1VERS AL

I

INTERPRETACIO

Si hi h& alguna lleugera falla en
Vista en projecció pnva.da, CL&s
el film, aquesta la trobaríem en
ch1cas del coro», amb Ann Sothem,
aquest aSpecte. Tenim, perÒ¡ una
.l:laiey 1 Roger Pr)lor, resulta
Us ar?r:-> 1e-,'? o,-,nfls= r.!"""t":'1 ·7,.-; ·"~ · · on ~~ - gtiñ !Oio "iriustclit cfe la warr1or. .Bros -~ Vampiresi!s _1 9 3 6u.. Jack
.. debutant~ Mary êiel Carmen,.. aè la
w1a comedta mustcaJ amb cançons
V Iot-or fJoL...q_ ~ft""'' . + ~. -t ~ •hlr
de rtt.me eu~anxos, d'un humoriZI\\~
~<" !1\ldl,fó'à tnopo~(¡ l>arJa+. am~ d_~ . .e1 ·111m Ràdio;.«f:l . dOlatarll • "~ ·,:~ . dal llènç. Un · Jleig._ perb d'"e.xJraord~nàrra Simpatia... Acr el ve1em en
..(.The', In .... m1or,r, en ret .-.qual¡ a tt16& d'evidenciar, un cop més, la seva lletgesa,
dehctos. conjunts corals de gran a·
resa:. La xicota, amb tot. es defensa
.:~
1iegad.a. més, la gran quantitat d'a clor que porta dins
tracció 1 en totahLo.t una tars& di·
prou be I sobretot és molt bonlcà
verr.tu15suna. votser la prunera cfa.
i això fa oblidar, gener~lment alguquesta
mena feta a Hollywood.
na. manca d'expressió. Creiem, però,
que pot treure's partit d'ella.. Ricardo Núñez està força discret, sense excellir. De totes maneres esta torça
Gary Cooper l Marlene DletrlcJI
més be que en altres peHicules. Mi·
lntt!ll);eta.rau t:ls rols estelars en 11
guel Ligero, . per la seva part, I deipr~xima prooucc16, el Lltul proVJ..sJcmot de blinda remimscències teanai de 1& qual es «The pearJ aeclt·
trals de. la seva actuació, hnima exlace» \El collar de perles». Gary
traordinàriament el film. amb la se1 Ma.rlehe Lreuauaren juuLs en «Mo:. J ......
va gràcia innata 1 amb la seva. des- .
r occm) t Marro<.:J , ta primera peHicu·
~olt?:a.·
la de Marlene Dietrich a Amèrica.
.......... . .

.. ,

•
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GRANDIOS EXIT DE

PERFECCIO?

Estem .molt lluny de mam testar
que -ens-.ttoticm davant d'un fUm perfecte. El que podem assegurar, això
sí, ês "f!:Ue~ a-cabem de douar un pas
de gegant · amb l'eliminació de detectes capitals. Defectes podríem trobar-ne si portéssim la critica a un
terreny que considerem perfectament
inoportU. Per altra banda, gràcies a.

Cl U IN A_Ct NA

«.H.uanng Lhrl», una novel-la perlo-

dlsttca ongmal de John C. Moltlt,
redactor del penodic «Kansas Cl~V
Star», ha estat adqumda per Ja Pa·
ramounL per a esser interpretada per
Claudettt Colbert.

'¡

...

Frank Tuttle s'encarregarà de la
d1reccto de ta prlmera peHicuJa que
Jean K1epura tarà a Amenca, 1 que
es titulara uSong ot the NUe,» tCaiO·
çó del NUL Kiep'-l.ra arribara pròxt·
mamem a Hollywood, on parttctpa:a
en els !arnosos concerts a l'aire lltu·
re donats per l'orquestra de l'«Holl}..
wood Bowl».

Un film extraordmari de
RENt

C.N ~~.1iA UA'l't LUNYA

CLAIR

A VU 1, un film contra el pessim1sme

La tècnica c.r. ... .......... .;.~. ..o t. ..... ~ -

-~ .... - .... ...s ao_ ~ •.Ll!:l.Ct&. i mlllorada )>el màgic de la core o¡raf~ a . BUSBY BERKELEY,
en un mm musical únic

l'agradositat de ta pe.IHcula, hom els
passa per alt dw·ant la projcc~ao
ver poder frulr·la plenamtnt. Per
què, doncs, iurgar aespr¡;s d extreute'n el que encara és rectlflcable?

combla de sattstacc1o, celebrà agra·
üosamcnt les abundants s1tuaclons
còauques de la peH1cuJa 1 sort1 de
ta projecclO p.enament sat1stet.
f-er la nostra part lehcuem Benito Perojo pel progres que aquest
MOT DE LA FIN lum repreaenli8 dmtre de la producEl pU.blic, que per cert omplia de c16 nac10na.l.
gom a gom la saia, cosa que ens
JOSEP SAGRE

un aels dAu e. s retrats aol ............ ,. ... anyat Carles u .ntiell que ...... ,.a apareix al llenç del Collscum com a protagonista del f lm Pa.ramount
«El dia que me qui erasu
•• , ..., ~, __ .___..._u

~,

.. n, .&. ...... •.n.&..,

.

Colljuntament:

<Unica FUms)
• _ _ _ _.;,;;.;;;;;;.,.;.;.;;;;~---•
Joe Penner, l'extt del qua.t en cCo.l·
lege Rhythm» fou sensacional. Di
turna.t a Hollywood per tal ct 'enc&~·
regar-se del prmclpal rol en una ;_
tra. peHicula de collegials q~e ~.R
duirà amb el titol de «eoUeg1a-·

l

.I t•stnm ~t,l=

NUMERADA A LES 6
Not.a, - A fi d'evitar aglome·

racions, es despatxa per a la
sessió de les 6 de la tarda de

Un triomf insuperable de l'art genial de

'------·1
DIMARTS.

La legítima fama de Carles
Gardel

El malaurat Carles Gardel, amb
tot 1 que ell no tc.ü res per assolir
la seva. fama ni per es~.enw·e-la, fou
un personatge.
Ni en el mateix e nemn. on les
exigències de la tècnica imposen als
in~q.uè:..s que &e oó>-...IJ ... c.;..n a ...... ~ ,,lw
encara mes r.gt;ro.s~ qu~ lW ue l'e&cena teatral, aconsegui canviar gens
aquesta. ~rsonalitat senzuJa i esquerpa. a tot rrtiflci. Des de '"Luces
ae }juenos A~.;", 1iLl_ to.mu el qu~l
féu la seva. entrada tr1omfal al Clnema fins .. El dia que me qui'-ras",
la. m~gistral producCló al costat de
Rosita Moreno, que . fou! malauradament la seva crenc10 postwna, rotks 1
le-; Seves produccions ens mostren
una mateiXa cordial naturalltal, un
ut.. desment.lt calor buma l un c.rtollis
me ae vel{u.C1.:.S wJO&abo>d.C. ' u..: h .jS ... dc:s maleucomc, cum tt ¡..r~numt:.ut
aciolorit del .seu trist destí.
.. El dia que mt 4u..e!tr.~~o , producc10
Paramount, interpretada per Carles
uardel poes dies a~ l..- la. St;\o&
tràgic& mort, a'estteoa dilluns vinelit
al sumptuós Collseum.

j
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¡Intrigues !
¡Emocions!
¡Lluites!
¡Aventura!

]ea12 .1111//(f!T

GRAN
PRODUCCió
UFA

1935-36

TOT EL DINA·
,\>USME I L'IN ERES D'UNA
GRAN JliOVEL •
LA DE CAPA I
ESPASA

Una pe!licula a
la qual l'interès
inèdit de la seva
intriga uneix la
bellesa d'un
~.!.a!"c fascinador
/aJcient d' un!l

Per horari,
11u.!teu

LA PRJMERA

can.Lllcra
BRIGI'tTE HE LM
~rotagonista

de una

del film Ufa «Secreto
que es projecta al
cmema Fantàslo

vida ~ .

l

.m Ï."lterpre·¡ap
ció

Jeanne CbeireJ en

Q ffll
ll
ft I HJ11 Ot" lA p i1
~
~
H~
·

l

Fred MacMurr:; •collabOra.rà : :
Carole Lombard en la seva p~xbleJ.
peiUcula cHands Across the 8 li
Mitchell Leisen s 'encarregSUà fe seu
direcció... MacMu.rray asso e JliiO
primer ex1t. en «El lliri dorllt;Dt 01
Claudei.te Colbert, 1 recentm b gataparegut. de pnmer actor aro.
herine Hepbum.

I

Gladys

swartn:~t~ cs.ntant del~

1 Ut: Metropolita. de Nova-Yor.~ ¡unb

prenent lliçons de ball espa.n!ciO per
Le Roy Prinz, com a prepat o! thE'
a la. seva pei:Ucula cRose
I Rancho».
.. • ..

rtSJ!3fll1

Mae West YlSI~a el depa nt IJllb
d'mve~t1gac16 de la Panun~-se lli
re¡\.llarltat per tal de d ~s.sJo¡:a. l"
corrent dels costums _....,cA 0adu·
pròxuna peH1cuia de la
pals '
lada es desenrotlla en aQ~da..
Ma e en vol estar assa beD

•u

••·
Iamt¡;lle:; c,uan ambdos esta en •

rakt ertl'l
Ehsea LandJ 1 Fmnce• 0Vt:ll a !út

d"

glate.na; &mooue.:.. \tllxttereJ. eu1 e.~
per d eutr1U en·es dllnl;l•
1 bau u eoaUat toteS ~Ítb~t Jiet·any autenor. pero •
rucula ,.n
8
q_uê les dues arntgues
jan tes sera la pnmera ptpare1Xtr"U
gret»
Jl}wuud

~~===========================~ I
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la mm~ra a terminii ~~ a~aDf~ljO~a{ =EL=S=OR=T=E=IG=D'=A=H=IR
Sl no es paga un inter es e::xcess1u, s1 que bo es:
perquè propor ciona el go1g de poder gaudu d un
article d 'esplai o d'utl1itat sense estor ç econòmic,
solament amb una petita despesa al mes. La
CASA BOLDO DEL CARHER DEL CALL, 17,
BARCELONA, solament amb uu recarrec d "un 6
per 100 anual us racillta.rà, Cumes a gas, Aparells de Rad1o 1 Fotogra11cs, Maqumes d ·escriU·
re portatils. Cotxes bressol, Rellotges paret, poll
sera. 1 butxaca. Cmemes 1 Motocambres, BlclclèteS, PI"lsmàtics, EstiHogràfiques, etc., etc. - Cataleg de franc p er caaa
article esmentant aquest diaria

~f~fUM

Primer premi, núm. 25.412, premiat amb 150.000 pessetes

junqla

MORON,S~~GOSSA,BADAJOZ

Segon premi, núm. 4.684, premiat amb 80.000 pesse!0s
MADRID, SAN SEBASTIAN , OVIEDO

Tercer premi, núm. 531, premiat amb 60.000 pessetes
JEREL:;, SEVILLA

Quart premi, núm. 15.936, premiat amb 20.000 pesseter,
BARC~LONA,

-

Premiats amb 3.000 pessetes
Núm 30816, Saragossa, Palma de
Mallorca, Sevllla.
Núm 19046, BARCELONA, València, Badajoz.
Núm 12(;72, BARCELONA, T oro.
Masnou
Núm. 19386, BARCELONA, Sevllla, Madrid.
Taller de n iquelar 1 pulir metalls, especialitat amo galvanitzat 1 cromatNum. 9018, BARCELONA, Vigo.
Nurn 1839, V1c, Tanta, Tarl'aK,ma.
Especialita t en el ram d'automoolls
AVIsant per telèfon es passen
Num 34095 BARCELONA, Còra recollir els objectes
do:va.
Num. 273611 BARCELONA, GraBORRELL, 1'25 <entre Corts I Sepulveda) - Tel 3'2901 - BARC ELONA
nada, Madrid.
Num. 14183, BARCELONA, Madrla.
Num ~2525 BAH.CELONA. Jerez.
Num. 3:>7uJ, Leun.
Num 22203, BadaJoz. Madnd, Sara6ussa.
Nurn. ~~~. BAHCJ!;LONA Bada-

ROSA BOSCH
Apoderat: JOSEP SEGURA

MATALASSOS

Joaquim Vil all onga

MADRID

033
2:!2
t>11
782
84b

045
242
ti41
79.,
\103

0~8

049

lol
;s...,

b<>t

"1UJ
9211
007
218
411
o:Sl
894

VINT-1-DOS
09:! 112 130
248 211! 300
:nJ b74 579
1103 81o 821
\lo,.:.! !lo<>

\l.u~T-l·lR.i!:S
ú~l
~~~

ooo

MIL
140
3J3
6211
822

147
426
728
83o

149
4:1.!
760
840

EXTRACTE
LO C IO
COLONIA
POLVORS

MlL

05o 084 151 171
~Jo
~~d ~~J 4J0 ~Jii 301
~.~u ~od ~oo ad~
~Jtl 4Ul ;,44
~I I tl«l b.Jtl botl ootl 014 l>JJ
11~ llJ 11:.!1 83~ b64 876 900
9311 !116 ~~~~
VliH-h.... vAl'H..t; MIL
Ul1 031 040 042 101 131 1:16
222 ..èl3 ;,oa J:~1 414 4<>8 %a
4b4 <>~J :~40 :~80 ;¡g¿ o99 610
bJ4 bll~ 1~ 14ti 10J lloo ~,¡
969

vlN'I -1-C.LM.J

ROIG LLAVIS

MlL

013 032 U.JJ UOU OJ4 U~o 104 140 I
1.><> 111~ !llèl ~uu ,¡04 ~1ti ~1~ 261
jOL, ~alanJIIJJI:a.
J"l J~6 Jd:.l ~ 44J ~il 4.~:.: 411
Num. 27o2:.! BAH.<.,ELONA, Lleida, ;¡;.! 1 :l'to :~ ,;.: bll b.oJ o:.:cs o...cS beS 1
Pa111.a ri~ l\1allurca.
bd;! 710 1~1! 1:.:11 iJ I H1 lbO ï 11
Nuru. 20071 BARCELONA, Bada- 11 :¡ 79~ ISO,¡ !Sl:! ~~~~ Hi:.! 8~b 68,¡
PREúS ECONOMICS - QUALITATS SUP~10H.S
joz,
~aragussa.
8o3 901 ¡¡,¡a 11411 11;;1 11sa
VENDES AL MAJOR I A LA MENUDA
Nun1 23013 BARCELONA, MaTamar~t, num. 144
v .lN 1-1-l:llli Mll..
Telefon 32931 drlO, Salamanca.
Num. 37566. UVledO.
<entre els carrers V11adomat 1 Borrell)
002 014 Obb ull,¡ OoJ ...o 142 14o
BARCELONA
:.:o4
:.!34 :.:ib :.Ib~ ¿bd JO¿ ao~
Num 3ti8t>8, Madnd, Còrdova., Se- ~e~ :St4 JJa JJIS
41;» 44o 4.JJ 4,4
Villa.
\1
4 3 b;1 :143 :148 :1:1'1 ¡¡;¡!I O> IU OliJ
Nurn. 3113'10, Ioledo.
b<:::.:
b~4 ti4a b411 101 11a 1Jo 1b1
Num. 33165, MaCind.
,
7 12 1110 861 814 8'17 llób 960 968
Prem1ats amb soo pessetes
993
995
D.I!:SENA
V1NT-1-B.t;1 M!L
02 05 23 1'1 78 87
FUNDADA L·ANY 1902
029
036 043 OliO O'la 133 14~
013
CEN!~A
Primària · lngres - Batxillerat - Peritatge • Comero134 167 264 294 320 332 335 339 164 1811 195 207 2911 30'/ 323 334
413 167 264 294 320 332 335 339 1 3.,;, 316 399 446 470 :>12 lllti b37
ldlomes · Taquimecanografia - comptabilitat,
etc.
588 Bo~ o3u ovB 665 693 717
413 423 455 487 522 529 548
De les nou del mati a les deu de la nlt
599 ò08 . 632 666 670 674 699 5861 ~~~ 765 172 787 807 82~ 840 8~o
Aragó, 343 • 345 <prop Bailén)
883
891 902 939 952 957 994
Telefon 74423 744 759 815 816 823 877 868 ~~~ 879
898 899 929 934 944 986
VlNT-1-VUl'I MlL
rera reunió acordà, d'acord amb rorMIL
012 029 lOt! 107 148 1J7 164 244
denat pel Govern de la Genera.lltat.
1
034 040 092 160 161 188 202 287 314 32o 327 J54 355 J7~ 382
1'anuHac1ò del concurs convocat per
283 290 306 330 352 436 513 390 429 466 502 597 601 648 671
a la proVlsio del carrec de secretan
528 546 600 609 630 649 700
w
suptent del JutJat Mun1c1pal num. 5
709 1741 742 770 781 801 813 939 951
729 798 876 878 937
974 988 989
~
l\lals tractes a Ja Presó Model DOS MIL
PRI:\lERA SECCJO
Visitaren el President de l'Audlenc1a
1
V lNT-1-NOU MIL
025 053 073 137 162 186 238 246
Suspenswns. Per div~rsos mo- els advocats senyors Vllarodona 1
- Les oficines de la Caixa d'Es250 260 276 327 349 362 381 397 003 060 072 086 090 151 160 168
423 450 531 521 538 550 715 738 194 J04 217 229 316 36~ 369 372 tlus, foren suspeses les VISites anun- BUlxareu, els quals denunciaren que talvis 1 Mont de P1etat de Barcelo739 795 810 876 895 912 914 929 382 416 418 429 436 498 b84 60·, ciades en aquesta Secc1ó.
a la Presó Moae1 s'havia maltractat na., Central 1 s ucursals, estaran
620 625 661 717 741 747 771 782
SEGONA SECCIO
• 981 991
uns presos SOCials,
els quals foren obertes, de deu a dotze, el proper
,
789 825 829 865 869 892 901 911
Incidents. No es ve1eren més tancats en cec1es de càStig sense esTRES MIL
que Incidents d'apellació sense tm- ser auxiliats de les lesions causades. dimarts, dla. 24. per a tota mena
048 061 079 087 110 124 199 203 931 945 965 967
211 216 219 235 248 274 277 317
portànc1a.
El President de l'Audiència prome- d'operacions.
TRENTA MIL
340 350 367 373 394 400 428 442 008 029 058
TERCERA SECCIO
te que si formulaven la. denúncia 1
161 264 347 356
465 490 494 499 517 518 572 574 363 391 412 074
424 426 440 460 430
Divorcis.- No es veieren en aques- la presentaven a.l Jutjat de guàrdia •
Detall
605 650 667 674 691 697 757 763 485
534 538 570 618 626 630 ta secc1ó mes que m cidents sense ordenaria la. instrucció del suman
ARCS, 6
779 805 819 821 850 898 905 916 655 500
701 705 722 757 801 912 922 Importància 1 demandes de divorci. corresponent per tal d'aclarir l'ocor-[
QUATR.!!. .Vl.lL
QUARTA SECCIO
regut I castigar els culpables s1 n 'hi
110 926 927
002
450
059
084
097
099
103
EMBOTITS
Danys. - S'assentà a1 banquet haguessin.
TRENTA-UN MIL
116 131 167 217 220 264 276 304
336 356 369 397 399 412 019 062 071 079 096 119 132 133 dels acusats Manuel Zapater Garcia,
Aute de processament. - Pel jut- ¡
~~~ 321
439 460 473 493 518 537 630 148 154 197 225 229 233 258 318 el qual amb l'automòbil que menava jat numero 6, ha estat dictat aute
648 662 699 783 850 903 908 926 341 350 358 359 361 372 378 4.83 causà danys a. un altre vehicle. La d~ processament I preSó contra Jo499 514 538 558 566 571 593 607 pena demanada pel fiscal fou de sep Maria Vec1ana, autor del roba'
617 643 663 ~73 798 812 817 832 125 pessetes de multa.
CINC MIL
ton comès al dornlcill del doctor Cu- ,
027 040 110 122 130 157 216 847 883 903 904 909 910 924 9551 Robatori. - JoaqUim Abella 1 un mll del Passeig de Gràc1a.
'
267 309 332 334 346 352 366 963 967 985
company seu declarat en rebe!ha foEl processat negà en absolut la
401
414
445
450
458
475
485
ren
atrapats
en
el
moment
que
sormés
mlnlma
participació,
però,
tn•
1396 489 512 538 547 567 570 600
TRENTA-DOS MIL
486
El propietari d'una fàbrica de
032 055 061 090 106 129 163 tlen d'una casa de V1c on hav¡en terrogat pel jutge, declarà. on estava
651 658 674 680 694 726 731 00
el robat .•. on havia estat venut.
tlllts del carrer de Ricard. denun~!~ 771 799 813 816 821 831 859 187 201 248 250 255 256 295 2 ~8 entrat amb el propostt de robar.
~J6
Abella
es
coruormà
amb
la
petiCIÓ
La.
polleu~
recobrà
tots
els
objectes
ela
dieS passats a. la policia que
300 303 320 339 391 393 493
881 900 929 939 946 953 961
fe1a uns dos mesos que trobava a.
555 559 589 590 616 625 649 651 fiscal de quatre mesos 1 un dia. de robats.
PROFESSORAT COMPETENT - REDUIT NOMBRE D 'ALUMNES
SIS Mn..
682 692 701 733 751 765 769 preSó.
. Inhibició. - Ha passat al JutJat a taltar trossos de roba dels que 1i
032 058 071 108 139 177 183 222 661
d'instrucció la causa substanciada en donaven a tenyir. Calculava que en
230 250 278 292 296 301 350 397 770 799 888 927
PRIM ER I SEGON ENSENYAMENT
prmclpl per l'Autoritat Mllltar con- mancaven mes o menys 2b metres
401 4{)9 466 510 534 543 563592 618
TRENTA-TRES MIL
tra Joaquim Novellas t Josep Mana d1ar1S. No sospitava de nlngu.
627 633 650 658 688 702 721 733 OOti 016 048 091 092 131 155
Reunió de la Sala de Govern. Piranlllas, acusats d 'haver fixat carDos agents de la poltc~a realitza748 772 773 780 785 787 789 791 219 243 245 283 284 289 331 ~~~
ren una mspecc10 mmucwsa a l'es793 838 892 916 946
348 362 384 388 406 409 463 f>OO I La Sal de Govern, en la seva dar- tells contra el Govern.
mentada. fàtfnca de la qual en dtrSET MIL
535 556 579 597 627 637 648 663 1
·-·--- - - - -- dmren que l'autor dels robatoris ha002 042 045 074 138 196 218 236 707 710 727 758 775 794 816 817:
305 344 451 389 400 402 403 426 849 868 878 892 910 932 958 11651
v1a d 'esser forçosament algu que bS
442 465 695 501 595 621 623 624 990
quedava a. la fàbrica a l'hora de
plegar.
625 633 751 755 876 895 905 934
TRENTA-QUATRE l\-UL
937 977
~ UlStaHaren a dalt d'una torre
010 024 034 108 112 137 212 226
Jocs Parxess1s, Dòminos, Escacs, Billars familiars, Boles de billar, Tacs
VUIT MIL
des de la qual es veuen pertect&243
270
307
~08 312 322 328 J34
020 023 063 073 094 131 147 153 358 360 377 380 382 397 399 403
me.nt les entrades de 1a fabnca 1
175 200 212 233 236 248 351 429 477 488 612 554 555 640 1!45
esperaren pacientment que !"ocell
~~~ 277 281 362 369 401 416 444 661
ca¡gués al parany. No es teu espe731 781 804 810 874 875 1198
465 530 596 597 614 646 718 724 908
rar gaue, cap a dos quarts de set
731 754 817 830 871 873 876 880
del maLl d ·anu ve1eren un mdlYldJ
TRENTA-CINC MIL
848 960
135
que per mll,ja d ·una escala saltava
011 023 058 059 075 145 156
NOU MIL
1a un terrat que dóna a una de les
19() 207 211 218 236 249 263 Jf>li
007 039 042 049 113 121 162 372 416 442
491
naus de la tàbnca 1 passava. des453 458 471 487
201 227 235 290 311 377 411 558 565 575 591
fres, per una cornisa 1 entrava o1.
595 602 611 625
489 585 637 639 668 687 730
edifiCI per una !mestra.
167
815 846 870 885 888 905 966 633 643 680 ~02 704 732 750 957
Sortuen unmed1atament els agents
779 829 837 845 849 895 914
986 996
dt: ta pohcl8 del seu amagatall 1
98" 995 998
DTU MIL
esperaren que el lladregot sort1s ae
048 054 066 073 100 144 181
TRENTA-SIS MIL
l'\ fàbnca, cosa que ocorregue al
274 234 267 280 288 308 325 014 032 057 070 080 091 154 163
cap de m1tja bora llarga. Procedi347 393 519 534 551 629 647 197 208 283 299 344 377 379 J97
ren a la. seva detenció 1 el dugueren
689 710 780 797 805 816 822 4:
433 458 ' ; 499 570 572 S82
a la bngada d mvestigac10 cnmmal
823 835 849 886 917 924 937 988 591 613 614 622 C33 657 663 701
on. convementmcnt mterro¡;at. de991
768 790 812 881 944 980
clarà. que le1a temps que portava ,.
ONZE MIL
terme robatoris a la fabnca 1 que
TRENTA-8ET MIL
014 041 145 164 167 176 191 199
el que robava ho venia a. una dona.
221 229 337 346 30>3 361 409 420 035 051 090 111 117 142 168 173
anomenaaa H.oser vu a, dowcwa450 458 471 478 498 501 515 528 192 202 209 231 252 262 306 J32
d& a.1 carrer de Pere IV.
549 572 573 602 609 639 670 677 1 352 388 391 393 435 441 445 473
El detlClgU t portava al damunt a800 804 815 841 900 944 972 981 478 513 517 528 57o 594 612 615 1
magaLS
sota la roba dl\·ersos .rossos
DOTZE MIL
650 675 689 733 745 756 770 806
d•.
seda 1 ;.Jtres artiCles que aca815
817
836
860
881
882
414
435 811
009 020 052 141 299 388
887
bava àe robar Es dm M1que1 Bala439 512 517 520 526 592 601 611 915 929 942
guer Mor. ae 22 anys, 1 trellaliav.a.
623 941 943 955 997
TRENTA-VUIT
MIL
TRETZE MIL
I a la tàbnct 1e1a nou anys El patró
011 014 020 035 037 043 1211
ha dc~;•utat que era un obrer exem023 027 063 108 177 194 209 238 002
153
1&7
174
202
213
287
135
:188
304 361 374 401 422 435 471 478
l piar.
324
327
328
354
365
375
299
:.us
617
660
485 493 512 551 553 6ó1
• Roser ~ Lla, tou detinguCia 1 negà
468 514 5: 1 554 559
703 705 721 782 831 838 862 882 442 467
el que navia dit Balaguer.
620 640 691 703 704 748 764 191
us
Invita,
909 912 934 969 978 992
en
benefici
vostre, a visitar la seva fàbrica
799 826 833 846 870 883 886 !114
CATOH.ZE
MIL
PER A SE:N YORES. DE
de xocolates m:.taHada a presencia del pUblie.
007 083 085 096 109 124 142 148 917 922 956 963 978 980 990 lld9 1
152 311 336 339 366 393 402 422
TRENTA-NOU MIL
Villarroel, 63 • Telèfon 34700
423 436 482 501 513 537 659 662 I 061 077 109 118 120 134 173 178
Ondulacions • e>ermanents amb corrent • sense corrent • Especialitat 715 735 767 798 818 917 933 936 183 190 221 241 271 294 318 $25
957 971 994
346 392 421 445 470 484 514 ~27
en permanents per cabell ros - Pentmats artlsliOS - Tintures de totes 941
AL VA.RRI:.R VE CORTS
(
QU.lNZE MIL
545 550 671 698 701 725 bl3
m enes • Salo de massatge 1 man1cura
020 048 04\1 066 074 092 100 116 536 819 820 832 881 907 945 11119
Els Amants de ia. Uansa na or325
816
O!zinelles, 13, entresol 2a. Telefon 31809 B A R C E L O N A 143 163 201 205 212 252 322
gamtzat una auatcló de ~arau11es per
373 3112 393 499 421 441 450 493 a avw, dJumenge, a les onze del maLl.
representa quantilat i qualitat a un boa preu. Dema·
616
661
663
721
781 817
569 599
al carrer de les Corts Catalanes
n
eu
arreu
xocolala
rodona
~l A R M A.
922
956
963
986
873 902
(xamlra Marma), a càrrec de Ja ~
SETZE .MlL
Tauletes de toU; tamanys, arermanant la higiene, el
bla Catalòrua.
075 156 164 182 185 202 215 253
bon rust I l'exceHencia de productes
277 323 329 338 352 360 430 439
I
AL CA.RRER BERTRAN
450 451 ~2 544 548 553 609 649
654 655 771 784 786 804 815 820
A vu1, a les SIS de la taraa, tindrà
IH3 849 8~ 913 925 938 947 9<l9
lloc una auc1Jc1ó de S8Idaues 11. la
965
plaça F .¡u~:rola 1caner Bertran> amb
EL PINTOR JOAQUIM MIR
DISSET MIL
mouu de 1a capvu1lada de La F'esta
El paLS&•glSta de Catalunya, JOtl039 043 048 113 163 195 199 256
Major de Sant Gervas1, orgarutzada
280 341 381 3!10 3114 426 443 4-X quim Mu. contmua pmtant per ter- I
per la comlSSló de vems de l'esmen;,ao :~31 609 613 628 633 634 653 res empordaneses 1 preparant rextat carrer.
737 769 758 760 784 800 882 912 posició per a ta vinent temporada.
1 La nova prodUCCIO del pmtor, ple94{) 976
na de la llum de la. Costa Brava,
DIVUIT Mll..
A LA PLAÇA 1'\0VA
017 059 075 077 122 136 168 19:> sera una gran revelaciO.
Dema, a tes deu de la rut, tindrà
Rentats, Teny1ts, Dols rap1ds 1 econom1os, Planx.a t perfeot 1
1310. 311 327 328 355 365 367 4.28 Mil exposara.. com <>empre, a la
lloc una aud1c1o de sardanes orgarut,.
489 4112 495 49\1 507 f¡Mj :~t>S :>od Sala Pares
VESllT::i ::il!:N~O.H.A A 4 1 o PESSETES
zada per la Penya Sotracs.
L' HOMENATG E A MEIFRE N
581 585 677 738 743 74~ 1::~0 iS.>
entre BARCELONA, Saragossa, Calatayud, MADRID ,
VESTITS
I'IOME
RENTATS
A
SEC,
6'50
PESSETES
H.a estat comentat molt fa\urabJe836 861 874 &32 919 938 989
Granada, Jaén, Motrll 1 Màlaga
VESTITS HOI'>II~ NETEJATS A LES DUES HORES. 3 PESSETES
mem. rhomenat¡e q·1e 1a Sala Pa
DINOU MlL
A SAN1 GERVAM
Servei dlan per carretera, de domicili a domicili
010 017 032 039 079 125 139 141 res prepara al ¡,¡ran Pl:'lt.cr t::llseu E~; renten PLOr-H~s 1 cnpells U'h ome 1 sen}'ora. Planxat mecanio de colts ,
202 230 2Jti 248 2<>2 290 301 307 Me1Iren per a la vmem tcmpora- punys 1 cam1ses. - Nomàs cal trucar al teleton 75035 1 es passara a recoll ir
Per a avu1, dlumenge, t'Agrupació
316 371 374 400 528 455 472 475 da. La seva exiJOSICió es esperada
Saraarusta de Sant Gervas1 ba or1 tornar a dom1c1h tota mena de roba, colls, punys 1 camises
513 552 591 639 660 704 ï08 o:~9 tunb VtVlSSim mteres.
garut.zat les seguents audiCions de
PROVEU AQUESTA CASA I SER E U CLIENTS
783 816 8Z3 848 658 8'16 895
sardanes:
LA
INAUGURACIO
DE
LA
VINT MIL
Mat1, sardanes a1 carrer Mana
1.\~TA..'ói:.R, 476
T E MPORADA A LA SALA
001 008 024 U~b ~ 053 066
bi (fmal), Cobla Popular.
PAA
ES
276
18-i
192
230
256
100
094
Tarda, sardanes a la plaça BonaLa temp -r .....a à ...n s'U18t. un..n
:Ho 351 ~67 42'1 433 .¡s.; 466
nova, Cobla Popular.
aqL-c;::>l liJI} <> ... :sala Parés el Ula 51
498 50\1 :ll4 5.:3 ;):K) 641 bu..
N1t, sardanes a l'esmentada plaça,
d 'octt~Dre .
f.Jolll
731 803 827 848 857 879 8S6
Uuc:.s t:nport.anussi.Jlles ~XIJUS I CIOII~
9(,(1
muu.r0 • .uiques 1 plenes de gran ac\IL'III-1-UN MIL
S.\!)IltE M ODERN
AL PARC DE LA ClUlADELLA
004 Oò7 110 1UI Hiï 19;~ 261 259 ¡,¡¡ahtat son tes que ba triat la :sal~
Avw, a. les Clflc de la tarda, audi31!1 3';2 411 43S 443 549 599 583 Pares per ma.u¡ura.r una temporada
ES CONFECCIONEN VESTITS DES DE 50 PTES.
CIÓ de sardanes a la plaça de 1.a Cas616 6111 629 650 6:'12 706 721 753 de prometences. que ens orereu la
ga.lena del carrer de PetrttxoL
ARIBAU, 13, P~~ z.• - Barcelona
769 908 910 920 924
S'ADMET LA ROBA cada. del Parc de Montjuic, organit-zada per «Els ben plantats».
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CAPITOL VIII

ct.s on havza rnurt Lt:s bêstz.ea

LA BARONESA

on Jtama amagat Les petts. Va1
respuna re'Ls q ue ht 110<11en anar

ME MO RIE S DE DO RA STR OEC HER KO ER WIN

si en tenien ganes. Pero que no

n'havten de t er res. Otr atzó, f
Herr Witmer no era pas un hosense que els dos noruecs. Pome impress ionable. L 'erupció
guessin evitar-It o, la baronessa
cdnica no l'havta commog ut deL
els seus acompa nyants s'apoae ..1
tot. Per aixó, quan una tarda de
raren del tuseU dels indis. Acanovemb re, el veiérem arribar en
bat, aquella declara que o be d
tromba a Frieào, vàrem commdica.v en t'am.zga talt u respun ..
prendre que acabava d'esaeve ·
drien del robalon . To t el bestuzr
ni.r quelcom ae seriós. Portava les
de l'tlla -crtdil - era seu/
mans plenes de cartes i va tern os saber, en tJreus mots, que un
Stampe r els engegtl a ctlctc. t
nou DrUp de colons acabava de
ordena als tndtgenes que contt ..
desemba rcar.
ELs 1wu-vm guts
nuesstn carrega nt. Alel$hores la
eren ja en camt devers Friedo t
baru11essa, vuctJ~' unt , encara el
anaven a arribar d'un 1n.oment
seu tuselt a Stamper . Pt:mliant
a L'altre. Ens interess ava mes que
que aqueLLa gent era Jotta, va
no pas allò que ens deia , et tet
atr-to::; que antna tut ::;~guu. u
que tes nostres cartes hugues8 m
cercar Les Pélls. Nu tent .... cap m estat descloses. Es ve~a d'una hotencz6 ae /er-Ito, stnv, per cunra lluny que hom tes havta Llet1. vemr -nus a lluba1 per a ctegides de cap a cap.
cidtr qut catia te.. A t pnmer
Copy•igth Opero Mundi
Abans que h.aguessim pogut excamp ae lava q u~ va l.rav~~l> ar
pressar la nostra indi!,ma ció t deva adunar· se que l 'e qualurtc l eÍ
manar- li expltcac iuns, Wttmer
seguia tusett t:n ma. Pera Stam.
havia encetat una contusa històper. que cuntnX1a t'illa a ton:i, va
ria r especte una certa barones sa posaria una persona litat mes
per- pas unu. verttabte tos, stnó unu dis i tes seves supersti cions
reeiX'r a burlar-to . 7'uta la ntt
per tu-me patriutu t hauria rebu tjat mentre Frederic curavu
que acabava d'arriba r amb una torbado ra 1 imperto~a que
les seves va passar-l a camman t, per v a.
la d'e- imztactó histèrica . Grac~es a Fre- deduir que nom.es un
1
esdevem - t'e~:~comesa de tut un c:xerctt.
petita colla d'homes. Dos d'ells lles.
teswns, ~urtusument senst: gruve· run¡¡~
deric jo m'havia ¡amHian tzat ment 1mporta nt podia
abrup t~s 1 uupractz.cuotea
ter-tos
De
bon matt vatg dunar ats tat, V(ng prepuru r-ll un te caeren alemanys t els coneixie m de
En menys d'una hora l a baro· am.ò fhtsterts me quan va,g veuperque volia arribar a Fnedo sen~
anar de 1ut a trave~ de t'iua. Et.s inai~ una 11L'i.CU. ú' e~murzar
tem,ps. 1'amoe conetxíe m t'aLtre nessa en~ va revelar ta tl.tstona,
1 ~e Lent. Boa punt s hague re/el una se eS:ier vtst.
re que Freaeric contmuu vu. nn- varem ter entrar t as~eure · s
t en$¡ n'anare n a tu. pampa. ALia havten uucl' va cuntar-nu~
meur,bre aet grup, que era et pa- ttAu. cte la seva vida, o,
atxo qu.e ~e
mill(Jr pertorba ble escnvm t, vuzg com- contaren alió que
Aixa va exftaurt r ta calma ae
havza ocorre- de trobar Stampe r 1 un amw que guetx:
tró d'una nau. La buron.e.ssa por- dit, la versió que va voler-no
s-en prendre que !eta. exactam ent, attò gut.
F recu~nc t vutgue anar ae ~euut·
t'acomp anyava, a l'indret on el
tava, encara, una mena d'escu- donar. Ja seva veu era
Havien tombat dos toros joves.
11tu't que calia ter.
J 8lamper , el seu amo, va arn- camt e" bif11rca1 'a
tt.er, un jove d'apanm ça germa- ugractab w 1 et .seu n,
per anar de prop de tes balmes. Aquest pellt eta a actanr tes cuse~. L/ unuc cte
mott muLorenz no es va pus torbar a bar ta ml abans a ta Budta
~ tautper upmava . aev1a estar e.tde
nlca, anomen at J...urenz. WituLa s1cal. La seva exag. ació aet
sen- llevar-se t anar-ta a veure. El.s · tes Postes amb ta mtenc1ó
tremacta ment mqutet.
ac:
ae·
estava molt ben intonna t quant ttt dramati c -qu.e mes tard
cau· cmc anys qde 1tav1a passat a !U dtcar, com sempre, ta
10rnad.a se·
El nostre vuntan.t, però, s'tu ne.
als nou·vin guts 1 ets proJectes que saria tants desastr es- s'entrev
eta seva vora l'haVten c.tomesncu.t güent a caçar a ta pampa.
Una
gà re~ottament. No votgue aonar
ets animaven. Estava convenç ut ja en el relat de ta vida que
ha- tant que no ten¿a voLuntat n, cu- dona 1 tres homes aescuneg
ut~
que venien per tat d'instat- tar-se via portat a Pans, mas/Ja
un pas sense arm.es. ~·a bzem que
bri- ratge per a combatr e els sem ca- 1 es trobaven a ta platja.
I se1Ls~
a l'illa . La baronessa, amb eL seu , Uant ~ massa cé:t:ore. Franc
era vatent ¡ que no s'esparv era¿~ a pricis. Varem oir-los que xzu.xtue- que Stampe
r ni els mdis sap1destaca ment dvmèsl.tc, havia des- 1 per aliança, ctescehdia a'una
va amb Jaciltl at. Fredertc va cteu-tus- javen 1 no ens va sorp,-endre pus guessLn per qué, els proh.ibtr
en,
embarca t a la Badia de les Postes cre familia vtene.•·'-· ta quaL
ctarar que antna amb ell -no
cosa que s'extingí s la tos. Em pregun- a cr;t:;, que a1.wrdesstn.
i ocupava , tempora lment, ta case- explicav a el lleuger i graciós
crec
conegut mai un
ac· tava com ucaoana la cumeatu., I
1menysphaver
No en Jeren cabal. Saltaren
Ha. Tot JUSt arribada havta sor- cent vienès del seu alemany
reu
det
pertll com et que
.
quan Lorenz vmgué t~midament a terïa ¡ acondíc wnaren
el ca·
tit en direcció a tes gr1,¡,tes, porpalesa. Varen posar-se en ruta
Et seu animaL, 4-.tUrro•, va in- a demana r·nos una tassa de te
not.
ALeshores la dona es va aestant les lletres per a Witmer t terromp re ta conve. .. per
amb els nostres dos fusells. Ula re- per a ta senyora que -digué - tacar del grup i va
sort i r-los a
tra això, Frederic prengue el boper a nosaltre s, que Li havien es·¡ clamar . soro llosamen t, eL seu
es· estava literalm ent glaçada. Vaig l'encont re. Va demana r-los que
tat confiade s a Guayaq uil. No morzar. Jo vaig sortir a cercarUqui, per si l'amic cte Stamper
contesta r que ho sentia molt pe· volien t com haVien gosat
ctesvàrem tenir tem.ps cte demana r li terratge . Lorenz, moU polit,
nagues so/ert algun dany.
va ró era impossib le, per tat corn embarca r, quan ella els ho
haa Witmer que ens descríms com 1 acompa nyar-me t em va sorpr
No havien 1et gaires passe&
en- el toc s'havia apagat i era molt via prohtbit .
era tan enèrgzca persona litat.¡ dre la seva extrema da reserva
quan va arribar aquest, i!lès, t
dijicil encendr en de nou, a ta
Stamper , que tenia l'expertè n·
que ja ta vàrem tenir davant.
quan ti vaig ter algunes pregun- nit. Quan la meva resposta
portant- nos noves encoratj adores.
va cia d'altres etimers colonitza dors
Havtem vtst arribar molta gent 1 tes, fet t tet molt natura ls,
La barones sa -digué - havta ar es- ésser comunic ada a la pseudu- de Ftoreana , va cataloga r-la
en
a Frie do. i el seu captenim ent en pecte ta baronessa. En retornar
nat a les grutes I trobat el seu
, malalta, va imitar a la perfecci ó aquest genere, per bé que
con ·
arribar ens havia donat indicis eUa li etztva. una breu, im
bestiar indemne .
D es d'aquell
peria- les darreres extremit uds de l'a- sideran t-ta una mica més
t olla.
del caràc ter de cadascú. La ba- sa i tnterrog ativct mirada.
moment , amb et mès graciós dels
p erò gonia. Aquesta vegada, però, va va r espondre , doncs, cortèsm
ent,
ronessa diferia de tots per tal ell va moure et cap de manera
somr iur es, v a prometr e que no
r eeixir a desvetll ar tothom.
que tenia el costum de venir a
com en lloc de com pa; èixer
gairebé imperce ptible, t ai.tò va
s'oposar ia més a què cacessin. PeImmedia tament
desprês
del
caçar
les bèsttes ferotges . A aixó,
minant, com els a:tres, ho va ter , semblar que ta tranquiH itzava
rò Stampe r, que ja en lenta ben
. No desdejun t, la banda reempre ngué presa d'un accés de ràbia,
la do·
muntad a en un ruc i seguida a . v a pas escapar ·me aquesta
bé prou. en saber que el seu amtc
peti- et camt de la badia i Frederic na va r eplicar que
li ordenav a
peu per la seva escorta. Era. com 1 ta escena. No havia durat
no corria cap perill, t:a pregar-l o
mes va acompa nyar-los . Quan tornà que tornès, immedia tament,
a terjo, de talla poc interior a ta mtt- enllà d'un segon, però era
de davallar i acondui r el canot
torça vàrem tenir una llarga i curiosa se a ta mar. Ell esclafi
a riure.
jana, rossa platí amb una am- eloq'ilen t.
a B lackbeach.
conversa . Estava molt preocup at. La inconeg uda semblà arribar
al
pla boca, molt vermella i dents
Mentres tant, el sol s'apropa va L 'arribad a de tota aquella
Més endavan t, W itmer vingué
gent paroxism e de la follia, cridant f
t orça preemin ents. Els seus ulls a l'horitzó i La nit no trigaria.
semblav a estranya ment farc ida gesticul ant, violenta ; dramd.ti
un
dia
a Friedo amb el diari cie
ca,
s'amaga ven darrera unes ulleres La colleta no podia pensar
a d'amena ces t aquest pressen ti· i va declarar que l'illa
Guayaq uil. A la primera pàgtna
li pertanegres ; vestia una mena de gra- I retornar a ta platja. Vatg
1
otertr ment semblav a confirm ar-lo l'a- nyta aixt com tot el
hom hi llegia un interviu sensaque s'hi tronota d'obrer. Cal;ava sandàlie s , l la nostra hospita litat i tou
accep- batimen t de Frederic , tan rar en bava dins.
, cional amb la baronessa, ple de
sense mitges, i una botna, de can- I tada joiosam ent. El nostre
guar- ell. A les Postes havia trobat la
detalls meravel losos sobr e ella
AiXò va semblar que interessé s
tó, Zi cobria en part els cabells. ' da-roba no era prou importa
nt r esta de l'expedic ió ·i aquest a no una mica Sta.mpe r -segons
mateiXa i els seus projecte s; tot
reTo t això era destinat , no cal dir- 1 per a submini strar fla ssades
1
a semblav a pas gaire mès tranquil - marcare n els ,r;dis- i va
plegat
amb
lletres
enormes .
pregunho, a produtr ete. · . ~rò no dei- tothom. Peró els dondrem les
nos- litzadora . Ht h.avfa un home io· tar si nosQ:ltres eñcara érem
Vàrem assaben tar·no.s que anava
a
xava de tenir un cert encís arti- t r es, per tal com Freder ic
i jo ve, de nom Ph iltppson, que pas- Friedo i qué havia estat
a bastir un magnlti c hotel a Flode Z'alt icial. Essent baroness u. va pro· haviem decidit de no dormir
reana, i transfor mar la nostra
en sava pel marit actual de La baro- tra parella que vtvta a les
grud.uir-se com una reina. EL més tota ta nit. El vaixell se n'entornessa, i un equatori à, també molt tes. La dona anuncià que encara
illa en una mena de Miami. E/.8
assidu dels seus cortisan s era, nava a Guayaq uit i se n'endumilionar is america ns serien els
;ovenet.
ht
érem,
perquè
ella
ens ho ha·
certame nt, Loreuz, et jove teutó ria tes nostres lletres. Era
mftlor
seus
1
hostes i el comerç de l'EquaUna
nit,
crides
violente
s ens via autoritz at, per un quant de La baroness a de Wagner
qu:J ens havia esmenta t Wttmer. que passéssim tes hores ·en
que vo lgué proc lamar·se 11emperadoran de les dor coneixe ria de retruc
vet- desvetlla ren. En llevar-no s, bon temps. També, digué,
ta prOstolerava
els
Va ajudar- la a descava lcar t lLa, escrivin t als nostres tamtlfar
illes Galàpagos
(Foto. Keystone>
s xtc alarmats , varem encendr e la Wttmer. La gent que es
peritat. Valg pregar al cel que el
trobava
sense esperar cap invitació nos- i amics.
ldmpara 1 veièrem dos indis que a l'illa nu la molesta va massa,
dta que el món i les seves mestrr s'apodera d'una ae les nos l'una banda a Frtedo I de l'altra bot! els satisfeia . Varen rescor- quineses truquess in a
Apuntav a el dia quan la baro- no gosaven entrar sense penrus
la nostra
però
tenia
la
intenció
de barrar at camp uture.
tres butaque s i La hi acomod à nesn. va començ ar a bettugar
xar-los all1 mateiX i deiXar en Les illa, tos, simultàn iament, el de la
-~e a la nostra casu. ~ nse portes. et ;pas a
qualsevo l que tractes
curosam ent. Fet aixà, ta baranes - a la seva hamaca . Una tos
L'endem a vàrem restar estupe- pells en un amagata ll, mentre
Vaig conèixer -tos. Eren subordt· d'instaH ar-s'h.i sense el seu
el.s nostra partenç a.
a
con· jactes veient que- Stampe r,
sa va dignar-s e crebrz'm:t a ca- gera semblav a tmportu nar · ta.lleuen mai.S amen ta carn a ta badia.
No nats de Stampe r, pescado r no- sentime nt ...
sa meva. No em va costar gaire tenia aspecte greu t no
persona
,
avançav a penosam ent. Anaven a carrega r-ta a ta seva
varem ruec de Santa Cruz, home amaFrederic er a del parer de t er Duia
de conéixe r que aquesta dona ve- creure del cas destorba r-nos.
ets vestits .espellifa ts, sense xalupa quan la don ..t del dia aEn bte i obligat, que venia sovint a cas omts de tot, peró
El pròxim
jo
estava
nfa a cconque r;n Florean a t en· poc temps, peró, haurieu dit
mdnigue s a ta camisa i amb ets bans va sortir de trascant
que caçar a Floreana i mai no det- petrttica cta. Sabia
UAPITO L 1.X
ó,
en
com era con- braços esgarrin xats
senyorir -se de tot el (,[t..; s'ht tro· la tos empitjor ava. La baroness
i sangono - company za d,un equatort à t d'un
a xava d'arnba r-se a Friedo, per trari als principi
" de Frederic sos. Acaòà les torces
bava. Per als homes, empran a es va veure atacada d'access
«LORE
NZ - LES HOSTI·
t va caure, home aL qual deia marit. Anavc:n
os a saber si teniem necesstt at d 1al· defensa r Friedo contra
qualsevo l literalm ent, als nostres
la seducció t per a les dones im· més t més alarman ts. Però
LITATS
braços.¡ armat::. tots . tres. Extgten que
no era guna cosa. Coneixíe m prou ets in- invasió. Però aquella
COMENCEN»
nit vaig sen- Vàrem ajudar· lo a
a;açar-s e t Stampe r els tnazqués et lloc pre-
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(Continuació)

fetes en l'article anterior 1 en els
següents .
V. L'us d.'antJ.sèptics, antiferm ents,
sals, essencies, sabes, èters o aromes 1 ~iimla.rs de tota clas.st: o proctdencia, exceptua ts els casos prevtstos en aquesta Llei.
VI.noL procede1x
'ús de xarops, sucs o arrops
que
in del r a.~m.
i..t Supo,x o:-1-ÇnofXut

I

•

LA

euLT uRA

UNIVERSITAT

I

BotiU ; secretan , LlulS Martl; Bar-

•

tomeu Bonastre
JoiUl Carreras. ; tresorer 1 vocal,
En pro~1·es sessions del vonsell
Dirt!CtlU prooa.blement stran comu·
rucades les orgaruLzacions de noves
localitats .
COVOUA'l"OlUA UNILA
Tots ets alunm~s ohc1als que ttn·
gum &S!:ilMllttLUu:s pellOt!lll.S del J WI)I
naurw.1 de presenwr-s~ ~u aqu~&t
msmur. el prox.1m rumecrt:s, d.ll:l 2.,
del corrent mes. a h·s l~nu d~l maLl.
per tal de comença r ets eKamens.

ENSENYAMENT

La Junta de la. Facultat de Dret i
classes entre st i amb mostos de dels quals 100 com a m&.x1m, podran
i\SSOUlA VlO PltOTE:C TQ(Continu arà)
Ciénc1es Econòmiques¡ Socials, ha
·
,
J ra1m, concentr ats o no.
RA ut; L'ENSEN YAN()A VA·
esser en estat lliure, 1 admetre un
Qualse';Ulla altr~ oeguda d ús a.p~es, en sessió d'aquesta data, els se~
Il. La mescla dels vms secs, amb llmit de 10 per cent de
TALANA
toJerancm.
nàloga. I elaboraciO de la qual 110 el fi d'endolclt·iOS, amb altres
guents acore1S:
L'Assoc.aa.
Els sulfats alcalins distints del mea de l'l!;nsecorrespo ngui a la mdtcada en aquest generosos, misteHes i mostos vins
0 t'rotector
Prime!. f'ron·oga r pel proper Any nt~an ·a <;a~~lana
de tabisulfit de potassa Luucament es
lla. orgamtza t. per
article no pcxirà anomena r·se ver- raïm concentr ats o no
AcadèmiC
el
pla
~ans1ton d'estudiS ., lf
podran usar per a neteja o des~
_
.
v~~ · en em.rar al grup delS apeque S'ha. vmgut aplicant durant ~1 enguttny un curs geneial a~ lle~ua
nt'. La. congelació dels vins per infecció de locals, atueUs, etc.
EXA!Ut::NS U'INt;.RE S
n~IUS:
del 1934·193!>.
a llur concentra ció.
1catalana , el qual sera
XVI. El benzoat ae sosa com a
it en
Queden convocat s Lots els l:llumues
4
Article ·t E~ aq':lesta Llei la pa.2on. Comença r el nou curs el dia. tres curse~s especials talsuodiVld
IV. La. concenl.racló dels mostos antiierm ent. en les proporc1o
com a cou· que t:St.lMUUl matncula ts en
ns auraula. alcohol sJgniuca ra el produc- pu qualsevol dels procedim ents
EST UDIS MUSICA LS BLAN· 15 dd proper mes d'octubre, de
au- t.oritzades per les lleis, però lintca.con-~ r.u~~r~10e~e1~~!~t~· Uimarts dijous J.llSt.llu t. ¡;er al wa 2ti d~l oonent.aquest
tt! de ta aest.illacto ae.ls m?St.os 1 els 1:.\.\rit.zats.
CA SELVA DE L' ASSOCIA · torm1tat amb 1 ucun
me&.
qut:
s•anw"lCl
ara
d
menr.
.
pelS
paisos que ho ex1gelXlD
d · ta.
t d 1 tint 5 a. les oou ae1 m1::1.t1 per tal de comeu·
dt:nvats que nagiJ:.l soteat.. preVla.-1 V. La pasteurit zació, el fUtrat.
CIO
UI:UIENA
DE CON· al tauler de la .racultat .
1 çar els e~ercicts.
concreta ment.
t: VUlt ,a nou
e
w'
ur
e
CE~TS
'
ment . la. termenta ció alcohòlica.
aer.
Procedir
a ta practica de les mesos doct.ubre, novembre 1 a~mtrasbals 1 tractame nt per l'aire, ox1XVll. li.l desulflta t per un pro-Arttcle o.e Hom anomena ra &1- gen
gasós pur o anhldrtc car bòmc. ceorment
proves e}(Lraordinafles previste& a ta bre:
fisic qualsevol.
. ..
. .
Aquests estudis musicals per 1:1. reglamen
gl.lilrof:lllts, sense perjudtCJ de la d lS~
l .NSTl 'i'U'l ut; St:liON t.NS&
r.aclo
1
VI. L'enranc iment per un proc~
en acocds WlLerwrs
llurs mttja. Dimarts I diJOUS de vUit.
XVIll.
El tostat.at., amb rostat obrers, que sota. el gui.a.r.ge arlishc d'aquesta
N ..:&¡,u.!\..._ u.t>ti.Lit.Lt.~"
tlllcló en sunptes 1 compostos, e.s diment flSIC qualsevoL
l'acultat.
.
.Poa.tau
a nou ...ae la mt, dur~!. t:Js mesos
A
uest.
vemre lla OIJt:ll. u.u "uucurs
producte s o~tmguts de la. desttlla-¡ Vil. La. clarlftcac ió amb maté- dt cal exempt de clorur o amb tos i protessto nal d.e Ja pedagoga 1 Pla.- car-tes els alumnes comprt.SO,:, practt1
en
el
de
g~::n
. . r, tebrer març.
fat arÍlòmc cnstalhtt .at pur o gh: msta,Bl~nca.8eiva. mst:.JtW l'any
q ll
CIO d.ll'ecLa d un llquid qualsevol que nes consagra des per l'Us tals
"'Jl
Lle
pas·
perioae
a'adapta.c
;.ò,
o
S18UJ.ll,
aqu.eUs
com
Curs
ceJ.otosfa
supcUOl:
t
amómc pur en la quan sat 1 A.i:>UCl&.Ció Obrera de conct:rtb als quJ..ls
U¡rua~.· ~s 1 dljous. dt: ~~~~·et ~uce¿ll~~~e&ell rf ao~~:uldo~
hagl sctert prèviame nt la tennen- ¡ albumma llet cassema
lun
rexerenc¡
a
t:.tS
Pura
ex~¡·e¡ns
gela.vwt.
tlt..at
a
nou
necessan
de
ta
a
rul,
per
durant
assegura r ei a prollt úels :seus SOClS 1 iamUJars, A; ..t:H 1 e; de les
ets met.acio alcuhóllc a t que no excedelXl tma o cÓla d~ peiX terra d'intu~
pe
aJ
noune:s puiJlJCtl.- sos d'abru, malg 1 juny.
desenvol upament dels llevats
' places a'aJUdan t gratuït mten pèU' la
j enguany de.:.em•o¡uparan dos cursos de~ per aqt.tesLa r·acu.n.at
dt. tiO graus, o les mescles d alconol
el ¿,u. d.e
:s 1
.
Caaa
curse!.
cump~.enu
uU d
.ra
ettllc amb algua eu diverses pr~ ns· den condicions qUe a remprad::
de
Ylnt
·
a
proxtm
{P.t!p.:.ra
curs: &s penanyent.S li de
ton 1 Prllller CW'bJ
maig darr~.;l eJ.S quaLS btt.vew. -~ ma- vmt.-1-uu~::s lltçw1s.
~
. XIX. El s at.. e calç en
purcwns en presenCla. de 1 arus o no, no eixm sabOrs o aromes a ls
tots du; mestres espectaJ.il.zat.s1 ~n
~~ Wetres 1 altres slS a la
111
' d.
'
vu.s ttt.at tal que el VJ elaborat noquan_
Per a mes Ot:LtUlS, a tes o1tcuu=s d~:: s~cct~
con- proressuJ·an les a.ssi¡:Imtu res ae Teo1
aromatit zats o no, endolcits o no, 1 no puguin ésser
t.aeuc:Ies.
tn~wat
a
.seu
cgu_L
~~"lp.::., o¡,u.ebbaU l'~Je cao PHJ~tc\.Ora tie I .c.n!st!nyau·
ven1cles
tmgu1 mes de dos grams . per litre na. 1 Soltetg de la. ~1usica 1 ha no.
•.ram
obert tm aJ:.re concurs
amo sacarosa. o sucre ordinari t de~ per mfecc0d
10 ~~c~ootoJanad acelP~ 1 ac.¿u~;.;tt.a COihl.)l;S.Lu
exuau.n.u· ça Cat<llarut, carrer dels Arcs, nu- per L&JbeClènaproveu
cou- d<: sulfats,_ calculat
sullat potasPer a imormac10ns. a ta becreta.- 1 nana 0 ~ begu.t$51D tH:~.
acolorit o no, amb caramel pur de ~
Ll~s p.~.<.~.ces d aJu
osa o pr utr . m xícaclons sic, excepClo aels vmsengenerosv
d~
J.el)t!llr
al·
mero 1, p. .inc;.pal, t.ele . . on 18802
s
secb
ciant
ria.
sucre.
"ratlllt.
de
l'A.
mten d'tdlomes 1 uns
o.
de
Concerts
Alt ae ! guna de lt.:s ~.uvVt:S prti~;t.Icau~::& a la
d ortgen P!ltológlc o put~ld.
I u dolços, rancis naturals, en els quals sant Pere, 27. pral., on, t.ambe,
a..tres
Lits
ae
dlbWX.
úe
ae JUll)' P.J~t.. ~el ql.le la reit:.reucJa
Vb6Ill. L us de talli,. d allcohol, de la quantita t de sultat podré,. arnbttr
.. " •
A.rticle 6 è Hom entendrà
Les SOHlmtu<lS, com et.:. doculneutb
set a nou de la ve:.Ua de tots els als ae tres Ilnys, en tlll&IJlz
li- car
pur o negre amma
de- !ins el grau necessari requent pe' _ dtes
..u e.t curs I La necessita t d'llltellSlllcar l'obra. que acredltUl t.uts
cors, els alcohols destmats aperl'aliteiners
hn
colorants t de l'oh d'oliva ocom
t
ael
els merhs qu~:: \'Ul1~34-1\fJo
la
fa.-ttp.u-ta
1
b
t
.tiJ
ae
1es
s
us_·.
mentacto, aromatit zats per macera- rin& de mostassa bullida per a
...
be
'
t
11
s
a
11
nou
aVIs,
.
res
a
dites
1101 mes-, Wlicame m POOJ.'B.ll CuiLural J pat.nòuca de r~lt>.Ciò gum a..Hegar
15 sen}o,·s con e u r:;auL.::.
I
o rta 1a mar1cula.
c1c o desti.l::lacJo amb presénc1a ae regir determin ats defectes cor. ur o a conservacJO.
e
d'a~
pracucar
-le~
els
que
no
S1l8g,u~:sst~1 .Ptot.t.cwra ae I ~h)'<luça I.Jd.Lt:Ua· es dlnguau al
dels
XX. L'us de rarms o..liienys as·
senyor dlrt:ct~r ble
ruverses susbsr.anctes ve&etals 0 pre-¡ Vins.
presenL>I:it a la convocat.or 1a o.~t m~o:s na., va vren~.nt cuu..Clt:llo.;u:~.
solellats
en
la
.
elaborac1
ttl
uu.sw~::
o
de
quest.
vm:;
msutut.,
e~ el tmprorn> gtldes
pa raLS per l'addlCJÓ alS esmentat s
ae jw1 y darrer 0 00 hU!!;Ut:SSlll e&!.at P->b.lt: . .l\o sotamem es mu.n~ue
IX. El clorur de sOdi (sal comu- generoso s eSpecials.
h
atconols ti'esstnct es. a..OJb presencia nnaJ, flns al mà.xlm
adnaeSO:) dl algUlltl d U(tl.leUQ prov~. ...Ut.lgues dfut:¡¡; ...U\.oiJ! ~,:)l.;d.Uipadt,:, Jes 1ernuru de deu dies, a comptar
total
d'un
gram
XXl.
L
ateglt
d
'aixarop
pe.¡
tie
de
sula.
data..
d alcohol o aigl.lb o per combmac tó per htre, excepte el
Amo rel<~.c1 o ~us alu.ruucs, al"lJb tios <...a~.a.1uaya l la. b~va t.a.sca
en que el vi cre en els vms generosos pa.Hick
MUan;tt ex·
·
d 'aquests procLdun ents; endolcits o eiJ portt naturalm entcas
R
anys 0 eS<..'01aru:;a.t, a 4 ue es rt:lert 1x tens1o a ta maJuua
mes quanut.tt.r.. secs, per a donar-los-hl. el t.o.st. que
, smo
NO Tl ClA I
n•. per muja del sucre, glucosa de degut a la seva proceden
¡ e ... tce.n UI ae lt:s ahuu1aes uormeb sorgeJ.XcU ae uuvtb. Oau~o:-.ü.~.4u~ t!n
cm
1 sempre e1 mercat ex1ge1x, a cond.lcJO de nu Per a
o c:Ht t!1
Els cursos popul;;.rs ae l'Ateneu
fer un bon present 1 econòmiC sola.nu.11 t pot.11.·an ~,·e54!ma --::.e cJ.S qu~
raïm o mel. 1 acolonts o no amb mitjança nt Ja correspo nent
lA..t.:.eU .UüeCt.IU ne ta. t'tot.tCLOHi na Po,y.ilou .. IC;.nl. _ La St.:r.maua
compr~ ~assar de 50 grams dP sucre ptt
1
¡.ubstànc1es inofensives.
com
en·
vació prèvia.
. fet. e1 mes ae JUnl Lola ra.llllcat la couH1 ~uc.1o de la vunus.s.1o
110 nagu~ill
htre de vl, d"usar sucre de canya
r.ra.n ... queaara.. enUesur. el programa.
preu
&
Arucle '1.e Tots elS producte s de·
vega.aa que els no aam~::. t~- 1~ prcr Detegaaa cte Campat: vanol 1 la
x.
La desacidif icació per mttjè. (• de remolatx a. En els vins e~purtmo- dels cwset.s u estua.lS utuvcrstr.e.ns 1
f lnits en els anteles antenors . alXI del U\rtrat neutre de potassa,
VIi de conJunt a.et pruner J)eüOOe, VaClO de
car- mosos nom gastara el sucre en hl
ae la. Luml&lO Uê- ae.:if.UWS economies. poUt.lCS I SOClllb
com tots ets producto rs, tabncant. s. 1bonat de cal o carbOnar.
'
nawan a·a ..emue·s a rat·ucJe 17 dd legaaa de can·~s
de
pot.assa.
Mcuns
propor<:u
oe
1-W1,.
)
que
ht
conu~o
requeretl(
l l'esmentar.
comercia nts, ,·enedors o delàlhst.es. qumucamenr. purs dels vtns,
Ronda Sant Anto .
Regaame nt ae 1-rov~s cfaquesta l'tL- de . govt:rn ae le& qu:\.S tesLa COtl!:.u- que to.:.egraran el curs a ·enguanl' de
amb llcor dexpedtc ió.
1 Ateneu roty~ecnmcum. Poo.em &\o'&U
qt~eden subjectes a ta present C11s- una ac10esa: fua excessiva
ni, 100
cw..at.. 1 no poaran repçill-la hns tu1~a t.al com
.
segue1x.
Article
Y.e
rota
çar er.tre attres els seguents . chiS·
substànc
ta lP
poslclò tant. per rus de pnmeres
JO lES 1 RELLOTGES
uanscotrc bui.S slS mesos des a ·aque- 1 L:am¡Juevc~..nol.
XI. ~'àcid cflric pur a dosis mà- operac1o no espetlhca da en
t'"to;:SJ.den
t,
l"arucJe
LlUlS
tona de 1 An.». per Ennc Rmg. «~
mar.enes. com pel complun ent de ~a duna gram per Ut.re.
lla.
Les
prove::;
exlraoro
u 1ar 1a e!:> GtaUgt::,:, 1 L..lmp~o;..un; se~r~tan, JO: llt.IC&
&lllerlOr sera
ada lHIClta I
munc:.ua~.». per J. rorreb l t;ll·
tot el que aci s'oraena.
a
molt
bon
preu
pulClica
Xll. Ets llevats cult1vats, seJec- casugar. e1 seu C..VDSider
ran
dJ.ru,
de
la
prlJUtml
qwn- sep M .. L'asallO\'~ I PW)!;~ruld_nell, prar.t.; Cll.Jt:V¿.ll:l
us 0 pracuca, 1 pr<rlUi nunuua 1 econ~>zeota
d'octubre
Clon&ts o no
proper.
1
Ut:SOrl.!r,
htbu-se de manera especw les se·
Petegn t<OSbes t _<.;ow.u, vo- mJcaJ, per LrunçaJ ae ttepa.raz,
CJ\c-4tt. h.tS aluntne::! proceden ts d'al- cals: Joan Larreras
X:UL El caramel de most per a. guent.s:
CAPlTOL SEGON
1 :Sala, J<lSèp ClO smuJcalJ, per Andreu NUl.
r.
tr~ Uruvef':)tlats, que no n~uesstn c~any 1 AlXel~• .felip E&~lt 1
donar C019r.
.
1.
L'addlció
A
la
d'algua
secretari
al
a
most
de
J
Ateneu.
o
VI
A~XIV. Lacid t.artrie. únicame nt en qualsevulla que sJgUi ta f
practicat cap prova en a<jU<Sta Uru- fruns. Angel >únt I DaiiAS, Jawne
de
Sant~
Pràctiqu es pennese s i p ràctique s els vins o IDO:&tos d'inSU!IC
....
pral.,
CODLIDUB
..
·ersilat
poctrsn mgrt:Sbd..t-ru ptevta l úu¡l.art 1 vammal, MelcJOr Vaqua 1 ta
lent a el· prada w que 1 al&tlallmenirn¡~ e~
la tnserlpt.;IO per a les classel
(tot comprès)
hib-d
pero, ~~ prova d aarrusslo ;. que e~ l;;h!.pera.
desa tt.X&. pero. m&J pel alues ~. negut del compraa o
.
.
pro
ca tala 1 d ldtomes. de t.a,qutgra Ja 1
1 es
XV. Lanruan c sulturos proct:dt:nr.
0
S'9S
1e
1a ret erenc1a eu el quart àelS ~or\15
.
r
conswma
ur.
1\tOl.lU.S
sense
de
corrent
Ret:
Presiden
t. EntlC d estudis tecmcs.
Article S.e En relab0rac16, con- dt Ja comDust.ló del sotre o sotruJ.S,
adoptat.& per aq_-.¡e.:;t.a facwtat. a la.
U.
Lus de mat.ènes colunm~.s
suvacló 1 ena dels vim>, m~I.OS. mlS- . do; :talucluns sulturose
1'00
Sê'\Y. Sc~IO ae pnmt!r ce JWI}' ae hUJ)
s, de meta Ol· ~e: ~ualsevol ctasse, excepte en el~ ondu.ar a l'aigua
tebes 1 llllres bt:5uae:; aJcuoouques. suttlt. de potassa., ga=;os
))
actuat, ats quals ~s c.oaa I UIJU<Lli.la.:t '
ca ;:,
d~Urudes ~n la present dtspUSll'tO, ¡.;rt~IO, tant eo el moor. o Uquta. a
pubucu.at. t.JS que UJlbue~in tip,·~
en ds
M. M
ili.
L us d ac1e1 sutunc 1 altJt:S
.. .,.. Iu
tt.ll
\:ruca ment estaran permeses !es , VlilS de quantitAt t.Hmut.adcom
vades eu a ara Uruver.:.outL ws Ubi lc· 1
a, els qwus a.etds Dli.Dt:nll& u ~ubstanc1es ac1des
AV. !''t<.Al'l ..... ~(.; LA.UtEI. u
..
practlque s doperacl ons 1 tlddiClO de la. !"esser lllurats al consum
_
,
nes correspo nents almenys d un curs
1
no con· no aur.on,tl.a.des expressament..
A
CAL 1.\IAlt ... J
I
Francesc Gmer, 2~- ~e.;èfon 73207 complet, hauran de pracucar
l es substanc ies seguents :
ung:uin
l'exa·¡
més
d'un
ES
total
l\lE~JA BE
c;te 450 mtlIV. L us de sucre o glucosa de
•
tParaHeU
L La. mescla dels vins de tote¡ ligra.ms d'a.nlúdrtt sulfu.ro&
<xamJrà
a Domenec >
men d'mgres a aquesta uruverstt at. ' -..--1- E•S-B•E
per litre. tota procedencta. &.mb les excepcions
•U
- •E•O•N-..,V •I----- ---T•e •l•el•o•o- 31•3•7l•a _ _ __
NO TENIM SUCURS ALS
Barcelona., 20 de setembre del 1935
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ANUNCIS OFICIALS CLINICA GALLEGO
~~

MATRIU

ConsultA. 11

rtir del 30 de setembre cor-

Director¡

DIATERMIA

IMPOTENCIA

a

1, 4'30

a a.

PROSTATA

VENERI

SANG

PELL

Carrer Nou Ue la Rambla, 11

ESPA..'fOLA DE ELECC0 'tBJCIDAD ~ GAS LEBON
~!1'1\RlA

VIES URINARI ES
a

F . 10

Dr. Riu Porta -

Mobles i decoració Urrutia

1

MERCAT D'OCASIONS

~ad0 respecttvament, 1 el cupó nu¡92~ 11 dels Bons de Tresoreria 6
me ¡00 d'aquesta Companyia, lliu-

per d'UllpostoS.

Sociedad Anòruma
ce¡ · sarcelona:
_ Gan, Banca Arnús, Banca

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

~VIW t(.At'W :>l!ól·M,Ar¡.u_ ~1tú!. I:SiUWI!J...()NA 1 t:I.I.UiA<J
t:IOrttaes ¡;o,a,a DIMECRES " Ut. Wt .:ap " ValeO~.:la, Atacant, M&laga
t:levUia. 17Jao, VIUagarCia Coruoya MUSe!. Santander I Bllbao
Atteroao~rS< tes esca~~ ae.
J.v~uull -.,eut.a 1 l:iuetva caàa aues ..etwan•
f:oerrOI caaa dueo. setmanes
&nt Carlllll
t>Eai.VIiJ OOltiil.Nl EtH'HI!. ts.utU.a:;L<JNA I IUJ..I:iA<J
~:&da dues ~t.maoea
r::IUrtlaea et.e Dl VENDREb a ta w~. ~:AP .. J.artaiUua b&ll~ Ca.rles
Vllla.ruç. Va!enCJa. CUllera. Ata.c.:ant. Ca.rtaeeoa AiWla&, ALWerla, M&
Ulla. MOt.rU MaU~ga. (.)euta. (.)&UlL, tieYIUII, tiuetva. Vlgu, Ma.rlll, ViIIII&Rl"l.:la Ferro!. Corun)'a, Avues, Muset. tiaotanaer li!IOII(, 1 PasaJes
E.o tes umes rapta 1 cearrent a a.àllle~ carrega per a 1&nier. t..arrau
ca.sa.olanca amb t.rausbOraameu~ • Ma.la¡¡a 1 tamoe per a l' lila Cristult! 1 Aya.man~e amb transt>oraament a fiue.lva
tS~~VEl l!i!HKl!O I:S.IUti.JJ!:LVNA ::;1!;!.1!, l li4.Al(.òta..l..A
So nJdea .;¡ ulnzeoaJs elJI .!I JO ua cap 11o i:lè ~ 1 Marsella
l:SerVeJ QUIO¿,CDB.J <:llJ,I Ilo ui!:NUVA
1..a c&rre¡a ee cep a.1 l'!ngl&aú de 1a Companyia Mou ae1 H.eba.lz
Ieleton l358b

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

COMPRA/VEN DA/ CANVI

;~. Banco Urqwjo Catalan 1
-. dicat de Banquers.
~ ?Jadnd: Banco lnternaClonal de
ctustrta y Comerc1o.
,n 'València: Josep Ferrero.
~celona, 22 de setembre del 19J5.

IJAJ.X~

UE

lJ E::)t;ttJ.UtU!. 1 Ul!.

~

MOHLE::). t'lANO:S,

Ul!.o

CABAI..C,

MA~U!N&'::I

t)Ut.

RA!Jl()l:),

MAU!;f~. Ulli~

APARtLLS

etc.

fOTOGRAFICS

ocJEDAD

GENERAL DE AGUAS
DE BARCELONA
El cupó nil.m. 42 de les Obllga.6 per 100, Sèrie D, que venç
ctofer d'octubre pròXim, serà . pagat
~es d~ l'esmentada data, dedutts els
mpostoS legals, a la Soctedad Anó'urn& A.rnúS-c:;>arl, Passeig de Grà·ia, n.• 9.
< sarcelona•. 22 de setembre del 1935.
_ La Direcció.
~

t barra y c.a4S. eu t~.

Gran facilitat de pagament sense augment de
cap mena. - Estils clàssics i moderns. -- Tallen propis. ·- Realització de models darrera
temporada a preu de cost

pt

sanes indtcats a contllluaruó
A
rent.~ dedults els tmpostos legals,
pagaupoDs nums. 42 1 34 de les Oblie!S e ns 6 per 100, eiiUSSlons 1925 . 1

ll

TOT D'OCASI O

PRISMATICS

CORTS CATALANES, 414

relèfon 30422

RELLOTGES

oougac10ns 6 per 100 emeses per
~questa Companyia el 22 de juny
"el 1!120 a rao de
'" pessetes 6'99 per Obligació
als seguents Bancs 1 a altres de

MAQUINES
DISCOS, ato.

~

t)l!:K VlW tkU' W

I:Sa<ILLANfS

Cap

RICARD PALLEJA

CASA BAGUES

TREBALLS COMERCIALS DE TOTES MENES

lprup

UK NA

1..a c&rr~~~ra

14237

que ..awet.ra ..,........,.t¡t:rb •

wllrcaaen~:~>

.., rep un... 1a vetlli> dei c!la ae wnwa ,a¡ unataao uwn
\)ON::;llil>l A ! AtW:I.

I FILL DE ROMUL BOSCH, S. en

GRAN JOIERIA • RELLOTGERIA - ARGENTERIA

1

del MoU de Balears reléton 18:.17t

B AR C E L O N A

05tum:

BARCELONA
TELEFON 32909
• .Banco Español de Crédito, Madrid. VALENCIA, 26
sanco Urqwjo, Mactr1d.
aanco de Vtzcaya, Madrid.
s A. Arnus-Gan, Barcelona.
a'anco de Vizcaya, Bilbao.
Me.dnd, 16 de setembre del 1935.El Secretari del Consell d'Administració, Miquel Vidal i Guardlola.
Per al guariment en pocs dies de la BLENORRAGIA, a.ix1 com de tota
classe d 'infeccions de l'aparell gèmto-urinarl, com cistitis, orquitis, irritacions, gota multar o matmal, etc. de l'home; fluixos, metritis, uretritis, etc. de la dona, s'obté amb l'ús dels SELLOS OSSA.'\1, ja que els seus
efectes beneficien en gran manera a. les primeres preses per cròniques
i rebels que siguin, perquè les seves propietats antisèptiques comuniquen a
l'orina i destrueixen els gonococs, Ja micció resulta menys freqüent fins
que amb el seu ús s'obté la radical i prompta curació. De venda: DOCTOR
ANDREU, Segalà <Rambla de les Flors, 14). Farmàcia de la Creu, Far·
màcia Tarrés (Carme, 34). Farmacla. Pujol i Cullell <Pelai, 56), Farmàcia
Ferrer i principals Farmàcies.

t(.8.W oiesJ

mot4;~rawsatllWtiCS

«CABO SANTO TOMÉ»

Carrer de Sant Pau, 6
Tel.

do

UA.t' AJ.. I:W.At:iJJ..

correus espao)'OI.B
::>oruaes ttxes ca.aa :.u dles
SANTOb, MONIEVIDEO I 6UI::.NOS AIRES òUrtlr• e.1 dla
24 de setembre del Ulaó. la maanulca motonau
per

TOT de VERiïABLE OCASIO
CANVI
COMPRA, VENDA

de

IMPREMTA

es

CINEMES

OBJECTES DE PLATA

JO•t!>

BARCELONA

lO'JPA.~lA fllSPA.SO-A:.\lERICANA

. DE ELECTRICIDAD, S. A.
A partu' del ella 1er. d 'nctubre
de1193S, serà pagat el cupó n.• 61 de

BINOCLES

PE L-LI CULES
PATHE · BABY
FONOGkAfS OE TOTES MEN ES

vLA WUJ!:.lANA ·¡

c.

lES LA Bt:LGICA g~~Et¿~ ¡ ----------·

*
El bon comerciant té el

Gran assortiment en JOies i rellotges, propis per a presents a les Mercès
HOSPITAL, 106 • TELEFON 23213

Vasiteu 11 Uia de Mali orca
1. ValJoemosa, Oeyà, Mtramar, Sòller
.
'
Pollensa, Formentor
2.
f•X[
~
nr
] ~l~~ J ~ • 3. Inca,
Manacor, Coves Drach o Arta
•

deure d'anunciar als diaris
que pel seu !iratge li ofereixen garantia de difusió
del seu article, sense preocupar-se de la seva ideologia.

I

'l 'ot pagat, en
absolut, per

Ptes. 80

SORTIDES TOTS ELS DIES - DEMANEU PROGRAJ.\IES PER
3, 4 i 5 DIW

Oficina de Turisme Mallorca- Catalunya
BARCl:.LONA. -

Rambla del Centre, num. 35. -

.felefon 15457

Camisena - Corbateria

Ferrer Batlles
36, BOQUER lA, 38
Oterel.X tmpui'Ltlllts rebaiXeS en tots
els art1c1es àe CIUillsena. Corbateria.
Generes de Punt. etc., etc., durant
tot el mes de setembre

Aprofiteu l'ocasió

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

Secció d anuncis per paraules
1

~n•:t•

!nto- ~scola

QuJ vulgui aprendre a conduir
- ue no deixi de visitar aquesta
academia per esser la mes rapida t la mes barata de totes
UNlC PREU
TOT COMPRES

80 Ptes.
CU~Uli t.-UlO,

1.\lECANUJA, itt.

L.LA.\ll::.i'l 1, UOCU!I!J:;N 1~,

Cet

tiftcat.s de Pt.NALS 1 FO.ll.L!VI
MUS TITOL ASSEtiURAl'
L'uruca que sap preparar ets
~>olers per a e:~.amma.r · se de
L• CLA::.SE 1 1.• ESPECIAL
e E L A 1:) 1 - COltTS, 41:.1

OFERTES
í DEMANDES
FAl.TEN venedors a
tots e1s pobles de Catalunya tn~eressants productes molt bona coiiUsslo.
!!;Ser1ure a La Humannat.
Núm. 353.

CASA PART DESIT.JO
1 o :.1 amics tot estar; ascensor, bany, tel. Pl. Le1tiLlilendl, 36, 4rt. 2a.

CORREDORS I
R~:I'Hcl>l:.tU ANTS
Hom necessita completar el nombre de
collaboradors per a
la venda directa a.l
consumidor de sal
procedent de les
salmes propietat de
Catalana
Salinera.
S, A. AdreceU-VOS al
Passeig del Dr. Robert, 64.

MECANOGRAF
s'otere1x de 7 a 10 nlt
per 100 pt.es. mes. DiriLa Humanitat.
gir-se a
Num. 361.
.JOVENET amo tmm1.
lloraoles reterencles s·otercis per a bou¡¡o. o ellcnptorl. Es<;rlure a LI
Humanttat. ~wn . 3:.11.
S'OFEREI X Llel a tra.aucClon.:; del traocea a
l'espanyOl o CtHala. per·
sona apta Escriure a LI
Humanitat. nwn . 300.
tU 000 pessetll, ta.lten '
per a negOCl edltorla.l cato.là EscriUre a La Hu·
manltat. Nwn. 104.

CLir~ICA

.DA

EM.II:.NElJUKS

CASA SUBIROS
Hosprtal, 42- T. 13651

CATAl.A. Correcclo t 'orlgma.ls 1 proves d 'lmprezma . .E&Ul 1 ortogr~t.ua. Preus mòdica. Eoc nure a La HumantUt.
Num. 105.
COMPRARIA eacrlpton
, dUCb OUtll.<¡Ueb d 'oca&IO
a pagar a t.ermlnts &lc.
a L.a Humanitat. Nwn.
10~

,-A RRE PIJUAN
MEl GE ESPEl.tALISTA
1

11

ELL

VIES URINAP.IES

'11'1bla

Ua

canaletes,

11,

primer

O~~'TEti SEXU~

S 'OFEREIX m06SQ per
a magatum o deapatx.
La Humanttll.
Esc. 11o
"'um au5.
.JOVE ae 16 &n)'S. ceSitJa COHocaClo. bOnes reterencle... Adrecar-ee a LI
Humanitat, nwn . 105.

DISPESES

Bar Petit Miramar

C~r..!!COmanabta

pet seu

Pilli

..... I men¡ara d 'ancarrec

Gtt.a terraaa Q estiU PfOPI&. PCI
4

..

V\n.

,.,,

a banqueta 1 teste..

COBt::li.TS A 7 PK.::>SEI'E:>:

0 O&netona. mttJa IIUO~l
ta i potfastro

"'-III!IC NACIONAl. , 12
a¡,GOiona - Tatafort, 192JS

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

VIATGERS. 'ols 11801t..do per 4 ptes. contort.
nigua corren~. tel. Aribau,
54. pral.
DESJT.JO :.J JOVe!> tot
tam1ha.r.
est.lllr. tracte
Consell de Cent. 414,
pral. 2a.
TOT ESTAR 4 ptt'S. <11a
Bau ae ::;t. .l:'ere. 63. 2on.

2na.

Pt;NSIO de 7 I 11 ptes..
tuoa de> àf' ISO ptes tot
lA
PI :\1'\CIA
confort
nrat

Casa particular
desitJO. un o dos a tot
n.
e¡,tar o menjar sol.
espl. b. c.. dutxa, tel.
I-reu mòdic. BorreU. 148.
1er. 2na.
DESIT.JO pensió casa.
particular, amb bany,
dutxa, tel. Prop Monumenta.l. t.sc. La H umanttat. Nú.m. 362.

FACILITEM dispeses.
Hosptt.al, 31, pral.
HABITACIO per a aos
a.u:ucs casa mare 1 tUia,
prop Fon talla. t.I;Cl'l ure a
l.a ttumanttat. .Nwn aa4.
FAMILIA CATALANA,:
aesltJa 1 o :l nostes d. o
t. estar. Angela, 6. :.J.n 1.•
BON MEN.JAR, oona
nabltaClo, bon preu. P&tn uol. 11. :.Jon

-.

et

PISOS nous, moderns.
espaJOsos. Provença, 62 I.
64, tardes.

E. l.LINAS ROIQ Ad.
vocat. tialmes :l4 l'el
Barcelona

~Wll7

LLEVADORES

LLOGO gran IOCaJ. proPI per a ball. Clllema o
centre po!Jtlc. C. (.)astilleJOS, JIIO.
---------HA BIT AC I O, UUii t:en·
tr1c, ceaeu.o a bon preu
per a ¡u..xaar-lll ooJectes
&;cnure LI HumantUl
Nwn. 3lb

GRACIA GARCIA l.ole·
C0118Uites gra,..
f&QOrllo
twt.es l''IOI'tàablanca. w.
entt. 4ta. rel. 35147
TERESA ZURITA. ..,1~
vaàora PariS, 19 Tel
:$bJIH

PISOS noua. 14 duros.
DESIT.IO Joves tot estar, preu econòmJc. Co- 4 naonaCion.&, lavabO o
Rogent. 17 1 19 !Cio¡;¡,
poll8, 7. entri.

CARBO. Llendora Clrur·
¡panllo. l:l.aa 1St. At:ltonl
:.14. ret. 2!1641

PARTICULAR.
CASA
contort, aesl~Ja maCASETES a Horta, per
HABITACIONS dea àe
trlmom o 1 o li amics tot o 75.
caaena, aa. entre101 llogar. 7 duros mes amb
estar. F. Las•ret, 163, 4rt.
aigua t llwn. 3 dormlt.o2na.
HABITACIONS aes ae rlll, menJ~ ol11na, pati
Rao. urav1na, 11, :.~.oo
Passatge de
HABITACIO econòmJca. :.!U ptes. mes.
7 a 9 vespre.
sols dormlr. Re¡omJr, 6. Crewt. a. ler
pra.l. lra
DE MOBLEii
LLOGUER
FACILITO iratiS, pen- nous. g1-ao asson.unent
PENSIO DEL CARME, storu. I no.Oli.&Clons. Ram- camcra ~Stlvlllaoa.. b. L
prop !:<.ambles. Atg, corrt. bla Flora. 10, ent.l.
en uq UlQIIoClO Pa. a.e Gra.
t. estar dea de lbO ptes.
ela. 101
HOSTES, ~4 duroe mes
Carme, 12. E.
ba.lco c. ~rac~ tam.Uiar,
AUTO-CONDUCTORES
FAMILIA aesltJa tina casa UnmJliorable. Cecs
cNurla», des ue 1ó vtes
Soqueria :.1. pral.
dorsols
estar
tot
h.
0
4
tienet. m~~t,e 1 aesmir, ba.lco, 801. Blasco
VALENCIA 169 pral muutatge. ~tO perm1a
a•
14 2 0
G
entro¡ Muntaner 1 Anbau' ¡raUs. Calabna. ~. iB.• · n, ·
araJ,
S'ADMETEN nostes sols Habitacions lliU& cor·¡ ro.t¡e. lel 32573.
menjar. preus baratiS- rent; contort
CONCfPCIO .IOFRt Ot
bllDS. Sants, St. Jordl. 15.
~1UDAHCES. vooàucIDEAL PENSIO, la mes
«J::Ia.r Ma.nellc».
centrlca I contortabJe. tort:<>-autos, aes de ts ~
n. Cadena. 412. rel
..etes
I;OW·I
pens1o
menJar.
exc.
estot
dia
P~SSETES
4
5
à~ b g~:!. 1_7_17_4_·- - - - - - tar, 100 àpat, ~b. ~-~ ~;~~~'w~~~a
P ISOS, 00\.Jgue., ae 14
· I:;Seudlllers, 6, Pral. prop
u,
dependen~ Or.
a 2:.1 duroe 3 t 4 dormtRambles Escalo. estanc.
enU. 2 ·•
toriS. Pere IV, 77. prop
RIERA ALTA, 69, 2.on
CARME, 7:.1, <~on .. acSJt.- 1 Parc.
2.•. desitJo :& amtcs ~o~
Ja l o :.1 nostes tot estar - - - - - - - - - e..tar, oany asc.
menJar. b c . Tracsol:!
o
1
IMPO RTANT liencta
DISPESERS, :.14 auros te ta.m111a.r.
d.'Auto · Capu:.onts, dt:
ta trr.a.~J&ta ae
BarCelona,
mes, ba.lcO e~ tracte tam.1ll81, casa 1m. CeCii Bo1DOOlllai18 d 'Ú!Pdoll:Va a
c¡uerta. 2, pral.
!.gual Que ae VaPISOS NUU~ 14 duros. ¡,ranca.
... l:)aragoo.sa. Maàna.
asc.. •el o.~¡¡ua. etc. Pare Jenct
ES DESITCEN nostes. (.;JIILrllt,
Seu1la a ~ce
1
üll:>ao
:.!OCi, .t:l.Obp. ~t. Pau
:.Ib uurooo mes. tot comIOD• o VIceversa. lò.nteupres. tw.O. wputlloClO. ~li,
c;¡.. 111 I IIW
PISOS moblau. nous.
oar. prop Bruc.
LOCALS u.au.struus
tot. ¡;on¡on, 11SC~ tel.,
bany, molt ewuòm1cs.
pu;, ~tnt, 116. ba.nt.a
PENSI O • La Mundtal •, l«ller, 44. l)(lr•ena.
HO.:. PI tal. l.:.!:,, pritJ. Vullo¡cl'll 1 nostes. .l:l.abtt&.UNDERWOOD . ..logo, a
CASA NO VA. Con.
clona a.lreJatt~. bao:V 1 preu reawt. Wrts, 600. 161,
ll.lllD ascen., Odollll,
~e.ewn.
a.l¡w. àlre.:ta , wot~. ülill.l
PISOS NOUS . 66 - 71 I 801, pJ&OS t CalCOiló :.:4
ptc... a1¡. luc.o:-.....~c., tel. dUr06 I OOtiP amb 1,111
...:orce ,.¡a, 6d7. tram\ la -l. peu tramn 1 autobua
ol6 I 60.
PIANOS as Uoguer
PISOS A 70 I 76 PTES. nullb I usats Preus ecolllous, comll()5t0b ae ó nouuC6. &AngeiUs l:iau•
¡r...-u; 1 IUltOS<:o uau•t•- Kolc. <.;ataJ.uara. 7 .
ClOU», v•ater, ta\aoo, aut· 1
xa. <.'Ulu~~o ecououuca, o..COBERTb" ~6u , .,u- lacel¡¡, aoccuaur 1 te1e1ou,
Lte. • UllllCDt..a I .S piats "' en e1 e& rez Ull 11111o1o, nu.
eu•.,tr a la C41't.«, ~.~& ~ 1 we.oa ..:u. ~• , :..4 1enue
tot s u J.,>erlur e1 Qe Larro;l)na 1 c-, 4 •
1 J)OI!t.reli,
.IObt;P Ma UPAH YA
Ruuo.. bt t'ere. 11. l>l'&l ç.., a .:.ruU>~ 'LU..o&, llU ¡,o. &<.•....,.~ ~..o. ~
ous hli•lll l:;J,
DOS AMICS a Wl. "' I AULt;R t'ALUI""
t... ae..tt;o. ¡,¡reu eoooo-

COMPRO tustes, tota
catxes. llenya etc.
I 'l'mena,
el. 52913. s.
A.

'

JOCUINioS. veuem, sal.
QO. úl¡,)UtaCIO, :.121

ELECANT auto 4 place... l'ota prova ben eqwpat preu de ganga verttat. Le¡alltat, 1ó ¡G ).

aeb C<l lUU vte&. Jet~
llors C.X:Il.tiiOlllj, oew¡¡re 11
ae1 PI , w ootl¡a
ta casa cl::lleli», Placeta

PEUGEOT 8 HP
tota prova eqwp..t. J.'ambé canviaré per moto. Legalltat, 15 (G.).

DISCOS ¡ramoton nous.
HIGINIA RUIZ. weva,.. ecooOmJcs, extens a.sso1·
a.ora clrur¡lana. CollJiul- tlment. en òpera 1 mw¡¡ca
ta ¡rlltUita. Tallera. 16 ciA.salca. Corts, ó41, ler
011 l'el 2184ó
Tel. J4187.

METGES

ORQUESTRINES : Venc
1 e - bau:. Adreceu·
MALALTIES del recte, suo
Humanttat.
La
vOt;
Dr. Kooell. Paa..eig de Nwn.a as:.~.
Gracia, 106.
CASETA Torrassa venc
DR JOAN MIRANDA. ecunonuca, compt.at o terIIUnts. Alt San~ Pere, b8
M..llll•lee aeta nens. - P
de Grac~a 4 • !el 1213a
<..onteCClons.
darcelOna.
ELECANT auto 4 places l!.quipat 6 n. nous
i'UlmollS, tota prova. Uanga venta~
MALALTS.
Mewclna 11enertJ. Legalitat, lS. (ü.J
Oor
bllihs, tta1gs Jl, ::101 artutclal ur. Llula Cueata
SALDO collara, grans
Ur¡¡eu llU. pral . Oooau!-' pew·es. OIJUter1a.. anuta ae a a 6
iul tats. Avlnyo, 17. rellOtgeria..
Dr. FRANCESC ORTES TRASPASSO r&pldament
PArtERA. Nuuu.ran de tota mena de negoci o
t.er= u e 1 .t;Jtcru. AJ un tov
~ seuse coorar
ment. ae Barcelona, kAp&- estaollmenHOSPit.a.l,
6 CD•
c.L.üt.et.a en m.ualtleto lll- COIIUS510.
treac1.
ternes. Conault.a de 4 a
~- Araco. :l.!i, praJ. tel
VENC barat, uraltta,
10158
balcons, tamborets, vitrines, taulells, Vldres 1 crtl;.o
talla. Urgell. 1.21. 'l'eh~·
ton a047;,.
URCEIX ·endre, :1 auGRAN Oe&SIÓ, moDiea,
tos K.o.:, ...,u • 1 «l'ora•.
no compreu sense nata1 ·I .. toel ..:u preu . AmlLa-nos borrell, 1>6.
¡o, :il'. t::>. G.J,

_

LLOGUERS

VENDES

--------

DliC.

.t..:....1Ule

ma n tlat. t.wu

&

La H u-

.iOl

YECETA·
MEN.IARS
RIANS 1 ae re¡:¡.m . ~t
Dte1> :.! 6U

Pel

J. O .._

MAGAfZEM

R~;.:,

••

,O.U••U\;~

Iel

i::>4liL

=-

u ebcriW.:

1

IIJII.

ur¡.~roDaJ-

I

------

Ul~.

"O!;EP MOREY, t.:oo·
SlgUalod.l'l ae VllllellS.·Pla..13bJ6 ~are&
~a 4 · Tel
lona

1 ......... . .

CAFE · BAR 011 t'erc
u no Pla~,;.. tia.rna 6-Tetetoo IOI:I!Sa
- - - - - - - -- ART UiLEb l.lt:I .. VIat.¡¡~:, "UI ~IUOalllU 11 1 a(.;¡.,_
111 ~aaa cw;a t<.amun Ull·
veua. suc ae to . Ca.steuLún hu..l)ll.d.J.. 141 I'e1e.
tOU 17d6i>.

I A~~I:.H .lll l)t:UIIIL ..tU•
"AU IVIk QUI:HA, <,;ull>lUUC•OJ. a·ourtll> .i;'COJCC~CS U <.:Ja.~ 01/,)0SJ ts l musau,;&,
:SOLARIS ll b au¡·u:. Wt:~ • pretiSu¡,¡o:;ws MenllllU~¿ J,IIOVlWt:ULo I totS OliS Otto
Uarrlll. U.wt, eutront ru • Peta)'o. 31. rel 74aí6 l'lVIl~ Qb IU COUbl•l'I.ICClO.
u .. va.
~ nwct:bl.: t>Uneua
nwnt:rú 14 1 tutur mer- darcewna
d7 1 311 I'eletoo ~0670
~at. Horta. Cllouudo.. J:,.
pra.L lra U 11 a una I 6
¡¡asot.t:a.
MAQUINES
a 11.
UC!IbiO. i:)t:OUI•t:Oa, lU:.I.
UN NOI't1 I UNA ADRE·
l,i< <.!Ub <,;W lt:CUCQII.J 1Jtl
VENC llnestres 1 ¡a...
11wo OJ:ll.tucJo. ureu
Vt:oLII
l''&l&eli
ESCOCESA.
L'
oara~.
Jerteb coben&,
Wut:J. La, 1111 ba&~l ena • IW
c.;ol;lUtlb UI.W()CdlQUCII l:iOb
Prov1àeoc1~~o. li (üracta)
l'tllii'ILOI
p¡¡.a¡ 13J
VIDRES I CRISTALLS
.J OSI;P UEL 1 RAN. 1:"10·
COL·LECCION ISTlS
veoaa Urgell. <,;ow¡¡tel.t:U
com¡¡ra
VOt;lof<1 COclei.:- tul Ut:<,;Ut ..UUf t:>dJ CIA 111!121 l'el. ao. 4 ?ó.
ClO de ~gell& O I><JI>tWS. lt:l 111:0:-iO.
gra~u1tament. Pulgterr..L
A TERI\11NIS vestits 1:'1. Nova.. 6 I 7 ~e&
DINER, Ll«IIO mes <¡ue
COUl&C<.:IUUdt.<i I en L)eça. tona
els «I L t;;:o IJt;C 1hi1J~It:•..a
EnriC UrllUiloúOS, 17, pral
JOies, mac¡ul·
llo:lOn•t:lJIO»,
8
:la. Oe 4 a
CADIRES I TAULES u~.. t~tc. l..ii ...._... n.o.,.. lllll·
el 11:1lld.
uua"u¡¡,
f
uga.
VESTITS 1 teriiUws uoa. uw- l,dollella... u.,.,li
uwo. :.!:.!. pral.
seus;: o:u~ro~.ua 01 uaaor ::.~. .,m.eo1 J 1::; G.¡ rel
1401:1:.!
Balmes. 60. ent.rl. Ira
.IOl)EI' ORIOLA. Malt>·
CIJMI:,:>IOfU:> I¡;:, , uv- te.. lllo;;<4LJtque.. ¡,¡et a ..u.JOVE ae oooa presen ve.tle..,
WUC&WdDlAI l)lbUII wwoott.e ue Loto elS ~oJ.&o
eta. amo mo1.0, deàltJa
!orrent \IIQaJet
L~we..
la<l
1e.ac•ou...r-se amb eenyo- .t'ruvenç...
111 lel 7í lm! t>all:e.uu ..·
relll u 1aeeo mooernes. en
HIPOTEQUES rav1ae..
pl .. d'aml&tat. l:.scnure a
.t'WWullb
MALAL I S
La Humanttat, nwn. 107. tiUOI'e <:abto IllUU&, PHlt.- Uor t\4to•cma ¡~::oenu cil:
t~Cb >ouoho tet reu~s 1 1w •
IIUS ttalllb h , ::.01 artlll•
t,¡Ut» CU...lli.,IUl:ll t'<Ot.arW.Io
Lluaa uuesta .
U1
e~.u
CAMIONS. ~cana uca- 1. en t.rt:60i
~~~~:~~ ~u. v•a~ t,;orl8utta
llulll>, preus nous ramari~. 11:,
Hc:,IAUKANl MinA
MAli UUIC Ilo I:Sa.I'WIUIIU
Rt:IOLb I Er&QUETt:.:>
¡Jt:t ta DCVd ~t:lll1Jtll'lloi.Uib
011 wte" w .. n~ 1>c1 a apa.
Uói..UiloUUI QUil I Dl ~taU• raaoroo i'>Jercaoen¡ ~ts
ACADEMIA FONT SA- UCIJI . ">dotons e»~<.!lii.IS LICI
~lteli. lCOtlll,
BA I a;.,
a ooaes 1 u ..u~ut:l.l
¡¡anCJa. duro~.àa . eetJouwta
ph,no, no.rmowa, CúnLraN;, ¡;om¡;reu ::.en..e VU.ll.d.T
punL. luga 1 oom¡;lOblcto
SALIJ l,lel • ..,,uyu~.,.. aqueb~o& ca.:.a Joveuanos
"l',.pmena, 1, pi&l.
Q Auollb .t'UJO! l:'tlilD"' uum 41
ueut.s ¡,¡erl~:.:tt:ll 141 ¡,t.ea
t>10IILES ALT ABA. Ble.
SALO teatre I uçrtli· ~eruu, I H , I,)CiiJ ler
rta, "'"'1m a .:.ntltat vlll- !CI 1ll;,a, baCCI!IODil
wet.alilques
PORTES
tuttú, .t't:U~-a o t.crmllll·
VIlar llo:lan& AlóUliO, ~6
a .. ~. conaiCIOrui lllllllli•v•Ó:.!
ll:l
~IOIJ
1t:,
JU:,t;P CANUUI:l> ~
ratJie, Auron.. l:!, l.cr

------

UIVtRSOS

''t1

ru:f.6.h

w~xu:n.t.o .

.W.U·

Empleats

,er..

'"'"' .. ~ -.,) ..... i\. .. . .i u

d taoos gramola. modere~>.
trromp1o1e• a ... •.• ..• ... ... ...
1rnpermublas unmlllorablu
d qU&I8e\'OI ¡¡reu
10u toa:ons 1 torna de 1as. de
marca ganw~làa.
20.1100 ptlo.ts da ;oma a ... ... ...
1 lllltte<o aruc. . to~o~o ells proceacttts. à em~ament. au.a.nes.
e e etc
fBI. lC.
1'2.000

J.ouo

0 '76 atea

.......

DELMIR

e.~¡,,uo.:.

•

<~milnttal,

••Wll • .JOU.

ACkNCIA fliANbt'OH r:,
JO!o<:P r 16 uerao , o:x-Lenuu...cl.

O'ló atea

IBA~EZ

SALO Ut: SUtSHA~TES

de••

n

l''acturac~uW!

1 r&

ou.uua au llliU'L;iiUt:llt::o> LleJ
tetrucanu, tc:cauen. 1 <:<l-

IYlAGAIZcMS Ot: VcNOES

~+ht

amo..,
tenalli I b IUXO!ie;:o DaCI·
rOMAS oiORDI 8L.AHC
t.aClon~ en c . Pans. ou- aovue&L. Procura4or
mero ~- entre c . rarra- l'nbun..u. t'Sii c.;: u i ~
le!,.{ut
I 4
!l)Oa I PI Ernf! - ~ Ven· '-'•· t1 .:U
•hlh-1 H.~ !f'~
" .. ~u . . nr>• ~ .. E.
l.iL..o 1

MAI.lUit~t;.:,

prot~::.sor

¡es;ora. Petn txo.L. lli

¡¡111 .:lb aarlt:ra mooeu.
BASCULES à ocas1o per
LLEBRERS pura raça auto-e...llllon.;, Plbernat
<>óWt. t'aU IU
ca"cus. Otlplla ~xo. :.s <.."arrer P~~.rl...ment.. 11
en Ba1u... .. .,.._ .o.>. 111auto1badalona. Ftnal
FRANCtbl.i f ARA:> CU
bus).
c¡ue
....
Mee&nosratta, tiQUiira- bnque.. ,
VIU.. bllVtldUfl;. ::;ene¡ ot
lla, ortografta . calcul, b a&ü~6 m ¡uauya.r un so- OúWl<,;hl - t,;o.¡ueo~ tl • 1 ....
MOTO 250 C. C. tota pte.s me<>. I nora dia. ore..ou amo ,,. ~enua ae lt<lúO l1óbo
prm a ;,;)() Pteli. 1'rtlla, 17 cur.. "1. as5linat Lebrun Ohtlt:ni.O v.ruc.et. "' ¡;om¡..
IJuuc:;;
~crmlllU.,
t.a~ 1 a
IÜ.).
l'aller& 27
hC.r""'-t\A"'IUtiO 1.u a-.o
UCrlUCC Jll•
COOlbSIOll~.
atcun c..6a on treOa.lhl, ~ua 1 etectrtCJta~ l.i~~oW~
La ~ueru. \,il.tlt:-1 \-au I•
rt:btlr.'a IIOiiOIUI.Il, a

ADVOCATS

--------

.., ... , . , uc o " ou 1)\.t:<>

..

.

BALLS DE SALO
c¡uestra.

PERMUTO CASA. renta 150 duros al mes p .
torre de cmc a deu mu
duros. Aribau. 48, 1er. la .

To~

g:s

CALDERES vapor usades, 1!.. o,;u11a ::>ant An·
tU!ll, :,¡:¿ lb.Wts)

...

ESCt.;DILLERS, 10 BIS· Tel. 15642

illiO~

INSTAL.LACIONS 1 rea1¡¡ua, ¡¡aa
etecJ.nctt..t.t. JO&eP \J, ...
ca.aou ... 185. '1 'el. Jt>-iJ:.I

w:orw~ t~:rro~ ¡¡¡,.

LES

114"41

MILLC.iS

O...u o<:...;....;a &un !)CI au¡
fwWDDes .Jel LI•
O .... _;

ValénCla.
ceu Oatmau .
1a rel .o.;s.~'J
.., t..o•

tsAR FELICtANO t>er·
fet acurat b.llmerno 110.

p&ni<.'loM.

LL IBRES COWI)rú, ae
UlllJ'IIJIDS I &erho ID·
tormaCJo .oora ~lat¡¡Cl> Wl.li weu .. I DlDUOLeQ.Ue:.
I.Ubrena Munatal le.et
coueciJ~ ¡,¡er lerruc.:ar ••,
ÏCSIIUII :.aimtlCOn, :l'.!'i
I &Ut4;C<U, t'aiJ l~t..l ...
leo

!!_iU'CClOOa.

-'--.•• •Uc.:o

rl6,

~

ACADEMIA FONT SA·
LoiCQUS 1,11!( f ·
u narmwu..
CUllti'lil!UUt., I Ul!>lt, comPObiCIO l aptncna, 1. pral.
Bí< I e, -

responaen~ra

~IPOTEQUO.S , ra¡uae&,
SOiJh. c&<>ea rcnaa oooes

r.ot.arlat 7.
conwcmns
enU'I. 'I el. :ú681,
RADIO A;lareta ae ~
Patnm.o 20
ta ~ •

SAST RE . Aaoba 1 \tira
VCiittts. r-ou de 1a Ram..
oia 10. prop Ra.mblea.

Tall

Confecció

-l.tam.... t
A u· .nia
1 e..vno~o..,. r.,. ,.,.
.,._
Ueo patrons. Mant Ju.
lit.. 4. :.!.on. 2.• rprop
Laietana¡
ESPARDENYES curr 1
treneta bOn@'< 1 !ort ..•?
Exigiu 6"mpre la •5•1 •
Tortellà (Girona¡

la humanitat

Diumenge, 22 de setembre del 1935
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TRES CONSELlS DE MINISTRES EN El PANORAMA INrERNACJONAL

El de Roma acorda rebut¡ar el memoràndum dels Cinc

~~~~~~~ o

El MAL ENTES HONOR

e ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

El d'Addis Abeba l'accepta amb certes
reserves

Al carrer de Sant Jeroni fou
trobat el cos d'una criatureta degollada

S 1 R E N A D ALARM A
I

El de París felicita Laval per la política mantinguda a Ginebra

ES REUNEIX EL CONSELL derar Inacceptables les propo5iclons, França a Runa, comte de Cham·
Ahir, a primeres hores del mati
DE ROMA
veïns del carrer de Sant Jordl
per creü.re que aquestes no consti- brun, per instruccions rebudes del
Roma, 21. - A les deu del ma.ti tueixen una base mínima per al te- senyor Lavat, visità ahir el senyor
trobaren, davant el número 5 de l'es,
mentat carrer, un envoltori format s'ha reunit el Consell de Ministres, coneixement dels drets l interessos Mussolini. Hom creu que el comte
pel cos d'Wla criatura degollada. Apa- sota la presidència del senyor Mus-- vitals d'Itàlia a l'Est d'Africa».
de Chambrun indicà al dictador itasolini.
El Consell de Ministres d'Itàlia lià. la conveniència que accepti l'in·
rentava uns sis mesos.
tornarà a reunlt-se, tambê sota !a torme dels Cinc com a base de dis·
Pou advertida immediatament la
EL CONSELL DE ROMA presidència de Mussolini, dimarts cussló.
policia, la qual va pOO.er cerciorar-se
CONSIDERA INACCEPTA· vinent, dia 24.
que del cadàver rajava sang en abunBLE LA PROPOSTA DEL
DE CHAMBRUN NO HA
dància 1, desprês d'alguns esbrinaCOMITE DELS CINC
BONES IMPRESSIONS A
POGU
ments per aquells voltants, trobà el
GINEBRA
T CONVENCER MUS·
Ro ma, ~1. - El C;onsell de Mini.sSOLl NI
cap de l'esmentada criatureta al bal- tres ha acabat a la una de la tarda.
Ginebra, 21. - En aquesta capital
Roma, .21. _ S'he. sabut que Ja
çó de l'entresol de la casa nUmero 4 Fou presidit per Benet Mussoliru 1 eXlStetx la creença, força accentua.. con1erènc a entre
el senyor Mussolt1
de l'esmentat carrer.
assistt a Ja reunió, i prengü.é ya.rt da, que el senyor Mussolini no tE· 1· l'
b · d
als
debats,
el
secretari
general
del
bu
tjarà
del
t.ot
el
pro¡ect
~
d.el
c;
m
•
ru
arn
aixa or de ~rança, senyor
0 1
Continuà la policia les seves gesDe Chambrun, tingue una duració
tè dels Cinc, que, com és sabut, as- de d1.1es hores i mitja, i revestí extJons per tal de descobrir l'autor o partit feixista, senyor Starace.
El consell durà exactament una. segura a ltàha que Ablssinia alo traordmària Importància.
autors d'aquest fet cnminal. Hom
Després de l'entrevista, corregué el
creu que no es tracta de ningü d'a- hora i al seu acabament fou facilitat 1 atacarà les colònies llindants amb
pessimisme entre els cercles francequell veinat, sinó d'alguna. altra per- a la Premsa l'acostumat comuniCd.t Etiopia.
A LONDRES ESPEREN ELS sos de Roma, per considerar-se que
aona que, interessada a tapar una contenint els acords que s'adoptaren.
El comunicat diu que en la re1.1nió
RESULTATS DELS CON .. De Chambrun, que complia• un ~afalta, assassinà la criatureta i la defou
examinat
curosament
el
•·
r.ep
S
ELLS
carrec del seu Govern, no havia vacapità per creure tal vegada que així
port~ 9-ue con~ les proposicions del
Londres, 21. - S'espera amb t-1 gut convèncer el Duce de la necesno seria identificada.
Comite dels Cmc, que, fou. lliurat t~l major interès conèixer els acords sitat que Itàlia es mostrés més conEl jutjat de guàrdia acuctl ràpida- cap de 1~ Del~g!lClÓ d Ité..lla a Gme- dels Consells de ministres que s'es- ciUadora.
ment al lloc de la troballa 1 comen- bra, . baro AlolSl. pel presid~nt a~J tan celebrant a Paris i a Roma.
I Es creu que l'ambaixador de Françà a instruir les diligències del cas. Cotmte 1 cap de la Delegacw espaEs posa de relleu que el pròxim ça féu lliurament a Mussoli i d'·
De moment ordenà el trasllat de les n_yola, senyor Salvador de Mada- dimarts serà. el Gabinet britànic fl missatge del senyor Laval inv~tan~l~
despulles a l'Hospital ClinJc, on es
I da !eGr .Possible una solució en el plet
practicarà l'autòpsia, la Qual cosa ru~:Clara el comunicat que, «després que es reunirà.
·
L'
facilitarà més detalls dels que fins d ' un a t en t es t u d.1 d e ¡es propos1c1uns
AMBAIXADOR DE FRAN· • eAls mebra.
círcols francesos es d 1
ara es conèixen al jutjat 1 a la po- i d'haver reco.negut l'e.sforç realltÇA A ROMA VISITA MUS· després de l'entrevista
ec a~va~
licia, que no donem per tal de no zat pel Com1te dels Cmc, el ConSOLIN I
1 devina
. . • qu~ no 5 en
1
sell de Ministres ha acordat consiRoma, 21. _ L'ambaixador de
entorpir la labor d'aquesta.
va a possibilitat d un acord..
~

ANGLATERRA I

ITALI~

FRONT A

NO HA TINGUT MES SORT
SIR DRUMMOND AMB SU·
VICH

F~ONT

,

Q ui

•?

mes por a q U I

•

par NICOlAU M. RUBIÓ

, EL CENTRE DE L'INTERES
D tumenge passat, a la meva darr~ra cróntca de Ginebra, deia que.
r~dreçat el Pacte enfront la poltt lca italiana, gràcies a dues set manes de tenaç estorç diplomàtic dels
anglesos, l'interè& immediat s'absentava de Ginebra, i que calia girar
el& ull& a altre& centres neuràlgics
del con/ltcte. La setmana que acabem de passar ha centrat l'interè&
a la Mediterrània, d'una manera tan
viva i tan inconjusible, que a cap
diari no se li hauria acudit, aquests
dies passat&, d'enviar un correspona<W 4 Ginebra, sinó a Roma, a l'illa

j trulr-les

t ocasionar aixt qu!, per
jalta de proveïment . les tropes italianes de l'Eritrea i 1a Somalia e&
. trobin abocades a capitular en breu
1 termtni. Observeu el croquis: vegeu
que, o be la lfnia de comunicacion&
1 italiana passa per Suez i el Mar
, Roig, on el control naval britàniç
(amb le& bases de L'Oceà Jndic) ês
, inevitable; o bé passa per la Libia
italiana, a traves de l'Egipte, prèvia
una victòria dels ttalians aobre el&
' anglo-egipci!. Admetent aquesta victórfa inicial, l'establiment d'una linta de comuntcacion.t, ;a pel desert
de L1bia, ja per la coota meàiterrà-
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~
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et_t expedtctonari, no jact& <!as

EL CONSELL FRANCES HA
dmAPROVAT LA GESTI O DE
etdents, nt d'entu&tasmes, m de noLAVAL
tes of.icioses arrogants: re& no pesa,
Paris, 21. _ El Consell de Minist~t au:ó, a la balança de l'estratè- tr es celebrat al castell de Rambouigta.
¡ net, sota la presidència de senyor
RECULADA DISFRESSADA
DE MUSSOLINI
Així, no tenim més remei que concloure que, malgrat les aparences de
resolució violenta que es puguin suscitar a Roma, ens trobem en plena
tase de desinflament del bluff italià. o hem d'admetre això, o hem
d'admetre la Joltia o bé el truc miraculós. Malgt'at els acordi del Consell de ministre.s jeiJ:ista, ens ê.s mes
jàcil de creure en la solució n01mal
que no en les anormals i, per consegüent. hem de creure en el desinflament de la tesi italtana. De Ginebra estam, 1a havia dit que et re..
cutament mussolinià, si es vert}lcava, s'hauria de jer sota les aparen..
ces mes triom}als i enérgiques posstble. i que seria lent, amb alt& i
baixos, amb alarmes sobtades i, en
/i, amb totes les fineses de mania-.
bra que exigeix reduir al jred una
massa popular artificialmen t !Obreescalfada.
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Albert Lebrun, president de la Repüblica, durà des de les deu del matí
a la una de la tarda.
La referència q-.Je es facilità a la
premsa és extremadament limitada
• diu així:
«El Consell de Ministres ha examin.at l'ac~ual sttua:ció política lnternacwnal, 1 el prestdent del Consell
i cap de la Delegació de França ·
prop de la SOCietat de Nacions, senyor Pierre Laval, htf: exposat ~·est~t
actual del conflicte ttalo-abissm1.
f?l . President de la. RepUbUca ha
fehcttat el senyor Lavat i U ha donat
les gràcies. per la seva valent 1
fenna actitud adoptada. a. Ginebrn
per a la defensa de la causa de Ja.
Creixeu i multipliqueu ..vos!, ens diu l'Escriptura. I, qui més qui menys, obeïm aquest pre·
pau.»
El Consell h~ pres acords d'es. cepte sense el qual s'estroncaria el món. Ens m ultipliquem, doncs, formem una família i amb la
cassa. importànCia 1 ha aprovat ets
nostra carn, i la nostra sang, l'amor plasma aquesta infància que veiem serena i innocent, alie·
pressupo~tns del 1936.

1 fins

na a tota inquietud ...
Però, ai las!, altres també ens ordenen m ultiplicar ..nos. Però ens bo ordenen perquè els
cavalls de l'Apocalipsi no manquin de carn fresca per a trepitjar... I qui'sap si el nostre infant
que juga avui, amb encantadora indiferència, omplirà demà un baiard, o jeurà en solc de trin·
es que Mussohnt contestarà a les xera, com aquesta "tommies" del 1916.
proposicions del Comitè dels Ctne
EL QUE ESPEREN A PARIS
DE MUSSOLINI
Paris, 21. - La impressió, als cer~les politics ben informats de Paris,

L 'OCASIO QUE PASSA?
Així hem d'admetre que sL Angla- I amb un cno» condicional.
terra l'a1uda a recular Mussolb't ' En canvi. hom tem que Anglater-

.

•.,.

I
I

Roma, 21. - Gairebé al mateix
temps que Mussolini conferenciava
amb l'ambaixador de França l'amba~ador de la Gran BretanYa. Sir
Ertc Drummond, s'entrevistava amb
el sots;se_c~etari de Negocis Estrangers d I~ha, senyor Ful vio Suvich.
Despres d'aquesta entrevista, el renyar Drummond no amaga va el seu
pessimisme.
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En Ia VIS
• ta de Ia causa peIS
d'octubre a Ba•
Cl~~bd~t~O~~~C~fcols
~uccessos
nyoles so' n absolts l'alcalde
I
~!td~s ~~?.~r~:u~!~r.'f.r! ~~ e. SeO~S LT!PNJ'8~1 ES~ ~OCN"~IEt!ASETfii~AN~~~N~:_ i tinent d'alcalde popu ars
bUtJat

ra no vulgui variar gens la. seva
posició 1. pel contrari, es mostri totalment ferma en el carni de Jts
sancions a aplicar a Itàlia si aqut:!St
pals es decideix a. atacar Etlopia.
L'expectació a Paris és considerable per a conèixer les decisions dels
Consells de ministres que se celebren avui dissabte. a Pari" t a RomA.

del

Conute

dels

gru~s

que comenteu ies possibles denva·
Ot1C1als sembU qü.e la resposta 1taJ1ana no ua V
causat cap sorpresa; pero encara. ts

desconeix
l'actitud de
llnalRoma
de França.
PUlX que l'mtorme
nli IUrtbat. després dacabat el Consell de
Ministres celebrat avui a Ramboui-

LES CONDICIONS QUE IM·
POSA EL CONSELL DE Ml·
NISTRES ETIOPIC

~~

l'mtorme

~r~~b!~~erd~~~~ ~n~t1à~~a~~:~:¡
dors, 1 alS carrers es tormen

li t

.

'

'
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s1d1t pel Negu!, Ha.Ue Selassle.
...
~
En la reunió s'han ultimat tes
UTIL FER t'HOt"utUCIONS
A les Dependències Milltars es va la perfecta conducta dels dos prodarreres proposicions de pau que ca
Roma, 2¡_ _ Als cercJes pollttcs celebrar ahir, al mat1, el Consell de cessats.
troba disposada a oferir Etlopia. que. es declara que despres de l'entre- Guerra per a veure 1 fallar els suc~ rtscal va soYicitar la pena de
) /
• '-r;,r
I 'J'
de no ésser acceptades per Itèlia vlSta del senyor Suvttch amb l'am. cessos ocorreguts el passat octubre a dos anys de pres6~per ambdóS pro~ovocarien
1&
guerra,
a
menys
que
batxador
d'Anglaterra
a
ftoma,
o::;,tr
Banyoles.
cessats
pel suposb.t delict-e d'aUXIli 1
,.-...
tervtngutn les pot~ncles.
Eric orummond el senyor MussOh!li
Els proc.essats eren Jaume Massó la rebeHió 1 l'advocat defensor. l'da·
d~~!ions r~ferènctes oficioses, s'h.'\ pensa que no te' cap objecte ter pro- 1 Pujoles 1 Josep Carreres 1 Mass6, diputat. a Corts senyor .M.assó, va e'•
•
retxJ1~ ertiu COimnsellrtaque Etiopia ote- posicions que ell sap de pruner an- alcalde 1 tinent d'atcalde popular:,, manar t'absolucJó.
th Rod&, et Malta. o 4 la Libfa íta,...
'
I
'
econòmics
po nltsltl 1nteress~ tuvi que no seran acceptades, sola- respectivament, de la població esm~uSegons les nostres noticies, els 6C6
ltana.
es co id'
no po es. perque ment per . a posar en el seu lloc lt!S tada, p.cusats, segons l'apunt.amenL. pro.. ~Ls nan esLat absolts, però la
--;~;_
enali~ar ef: qubeltanllxò d~ut valdria a l respollSB:bilitat.b qae pogUt!SSi.u dert- d'haver pl'oclama.t l'Estat Cat.ala 1 sent.encla no serà ferma nns qt.e
A LA MEDITERRANIA
""••••
tl..
Es e - 50 a a Et opta.
var~se SI es trenquessm les negocm- haver dlrlgit una aHocuciò aJ poble. l'hl::lgi aprovada el general de la DI·
Anglaterra, campio del Pacte de .
· , li. fF"
una
fo~sidera. que _la idea de crear Clons que ve realitzant Gmebra.
Les proves foren totalment ta vora· VISJó.
la. Societat de Nacions, acabada ia Indicades amb ratlles nearu, 111
\ ~
rà
t
ça
política
mternactonal
MAls cercles lelxlstes no s'amaga bles al!; processats I es posa de Olll·
Per l'esmentat general de Ja Dt·
jeina diplomàtica i iurídtca de Gt- tres lmies possibles de comumcaotons
•
l
qu~~cc~~~~~~
~r
Etlopta,l
sempre
que
el partit està disposat a córru m!est llur eVIdent innoceocta. AQ.U\.u.: VISIO, na ~t-at imposada aJ dtleUSOl
nebra, ha baixat a la Mediterrània, de l'exèrcit atalià. d' Eritrea amb ltà·
Sada
sota
el
COnt
OI~
~~S
gu_t
po.
el
rlSC
de
les SBllClUDS de guerra, va lle~U'-se una acta not.anal en ta st:nyOr 1\la.:.sQ ld. COrletClO Qe doto
amb jo:-ces na vats im.ponent.s, a ter
Les tres passen per zones domi·
En el e
ro
e
mperador. 1 àdhuc es declara que el Duce ha qual els nabttants del poble, sen&! mesos. duram els quals no pugi.Ú til.·
co1nplir el Pacte. La seva mobilit.nades pels anglesos
onsell
de
Ministres
el
Nefet
expressament
en el Consell un cap distmció de matisos, declnraven
esta
zació naval ha pres una amplitud
U b ar examinat_ tes acusacions que informe de la situació
gi~;.~,
militar.
t.uar en cap tribunal mthtar. Aqu
jormtdabk Jrancament intimtdato- 1 nia (le& due& solucion& del croqul&),
11CU.La a a Etiop1a de mantenir l'•.scorrecc10 es deguda al !et de no na~
ria.. A ellcÍ ha respost aquesta .set- és un problema atzaró& i potser de
ciavttud. El Negus ha declarat que
ver comparegut. per dues vegades
1
mana, el Du... .:, amb p;eparatius mi- I soluctó ímpossible. El desert de Lt-la seva optn 'ó en relació a l'e!clavi·
COMENTARIS
PESSIMIS- sancions econòmu:s financeres 1 na· la vista del proces. que s'ha ~~
litars greus: l'amenaça conlra la 1 bla . ~s 1a dijzctl de travessar en extud és de rodonament enemiga d'ax~:ADE LA rREMSA FRAN· vals, Sl el «D..lce» do dete el seu un- ara, per la qual cosa tmgUe de
Pale&tina ' l'Egipte, • L' eventual sec- pedrcfó d'explor~d_or; 1t.0 parlem
~ueslta, si bé es troba convençut que
puls. A Gmebra 1-egna el més pro- I pendre's.
cionament de la Mectiterrdnia en doncs, de tel dt/icu.ltaLI iflsupc:ra..
esc a\•ttud ha d'eltmtnar-se a EU~>
Parts. 21. - Els comentaris de la tund pessrnusme.»
due.s part.s, mtt1ançant l'obstrUCCió ble~ que ojerei.% a l'establiment d'una adoptarà a poc a poc una po.ticzó pa- pia gradualment a tl d'evitar que
Premsa francesa ·continuen essent
-------o~------milftar deil pa&o& entn: Sicilia f lfma de comvntcac1ona mflttar1. 1 cífica, provl&tonal pot.ser. Peró, tl'a.. trenqui amb ex'cesslva violència ~ pessumstes, s1 bé s'estorcen per no
El «Flgaru» dlu: cEs co~trnua penl' Africa. Amenaces mtimidatone.s, quant Gla aolució _d'arrlbar a l'Eg¡p- 1Udant Anglaterra? Aquett es e! pro- teixit de relacton! socials act"Jalment aparentar maJor pesslllUsme del con- sa.lt que la resposta d Itàlia ;;;erà.
també. Qui tarà m.. por a quf? te pet litoral med1terrant, ae que. no blerna tràgic pu al Duce, i el nus existent.
venient. mentre DO esclatin les ho:s-- Ot .J.tlva.»
Aque!t é& el problema real que estel: hf ~a alli mes _que una mala pt.sta, f!.e la aituació, ai.'ri oom avui la veig,!
S'assegura, per Ultim. que el Negus tUltats t els diplomàtiCS contmum
El propi perwcllc, retennt-se a les
plantejat ara a la Mediterrània.
wvmt sen&e atgua. segons estudz.s t com la veta quan . UI recor.d ava elt t. els ~us consellers han discutit ls rent grans esforços per ev 1tar, eve:-'1- declara.c10ns tetes pel senyor MU&oque ·personatm.ent he }et, amb el caso.s de Napoleó 1 de Guillem n .¡ ~l~1ó que resultaria si el Govern tualment, les repercussums d 'un pos- lint a "War .Pnce ... 1 que ha puoh·
BALANÇ MILITAR pr01ecte de recórrer-la. Convtrzir-la Ell ztcuzan.t h.an revelat masaa clar. It~l.!a acceptès tes proposte! del Co- s1ble confhcte a EUropa..
cat el DaUy Ma 1 , diu que no nan
Deiztm ~ banda el re¡orç qve eta en una unia de comunteacion& é&, i ho han cridat a let orelle& deu mltè. deb Cinc -cosa que no creu
El perlòdlc soclahsta «:Popu1aire» d'esser mt.erpretades ngorosament.
• abll
E&tata adheri~ al Pacte de la s~ ctoncr, un problema que no es pot mé& sords deu angleiOS, que el que nmgu-. En BQU!!St cas, es creu ~ue es declara «:estransat de ve-Jre trac- «~ comvtova -ategeiX- amb cerOn agent de vigilància trp~~t:S (
cietat de Naciona pugutn aportar al resoldre en unea quantes setma-nes. es proposen et dominar el Mediter- 1 E.t1op1a insistirà sobre un límit ma- I tar d'«ltrisòrie.:a• els avantatges &'UDS- La saUSiacctó que. en lloc de t.rem:ar en u.u lluc desert de us
d descatnptó principal del Pacte, AngLa-~ Per consegüent, jin.s i tot que ltali.a rani t tallar dejtnrtívament la ruta x.1m P:et a l'establiment t1e la colo-I tancl&ls ofens a Itàlia. Amb això brutalment. Mussolini estudlB. lt's cada.ver d un bome en estat e
composiCIO.
terra. Con&id.erem les poBlCWn& d'Jtà- volguea t peQue& }orçar ~~ P4l per impenat britdmca de l'lndta. An- j nitzamó europea, com tem el Go- augmenta a Ginebra el descontent proposicions
ha , de l'Imperi britàniC &olament. , quaLSsevol d'aqueste& possibles llm~.s glaterra aap, àonca, que s1 aquesta 1 vern etfope. putx que, d'<.ma altra contra Itàliu.
¡
E.i aom\ av1s al jutjat de sant~
Mal jonatnental que Itàlia pot ¡e.- I de comunicacto, no ho podna ter ra- a1fltn~a e& retarda, no per aixa dti· 1man~, la penetració blanca podrta
El «Petit Journab espera que An- 1
ETIOPIA VOL LA POLITIC A gat del Valies el qual començ&
all angle1oa : taUar-lOs la ruta me- ptdament. l poquea, poquz.ssnnea . set- aparez~; re1ta viva al cor ¡ezzil'a i tentr ef~te de privar els indígenes glaterra no. apliqui sanc1on.s
treballS 0 rtUns.
DE PORTA OBERTA
po
.
ficat-lO
diterrdnia, prenent--ta~ potser alguns mantts. son prou perquè un eurcz.t, mes aviat augmenta amb l'ac,ual d~ la. sobtrania territorial que tradi- tars, «perque aiXò seria la gue:-ro.
irntacio
italiana.
Per
con1eguent, el Clonalment els oertany.
¿QUI p.rova que la ¡uerra no e¡, ~~Addis Abeba. 21. - Als cercles on.
No tla. estat posslble tde~t seroftil
punt.! euenctals d'aqueda, Malta com. t'~talid, aban~onat en . un pau
neralltzana. a Europa? Qui provtt. que claLS èeuaren que el Oovern euop encara que pels_ docum~ ¡(':nanl
per exemple. Remet anglès: deavtar inho.splt~arí t p~tvat de llaures co- naturaL que, gent pràctlca com son
HA WARI A TE O O N A L A Alemanya no aprofitaria l'ocas16 per considt:ta cüm a cusa. esseuc1al et que es t.racta d un subdnia 8una t•)
tem:poralmtnt ta ruta unpenal pel tnuntcacton&, hagt de deposar lel ar .. els angle&os, u ctlgu.in que. entre arrencar
de
ret
el
periU,
avur.
o
deiCONTESTA
ETIOPICA_
ll
realitza~ bruscament .I'flAnschlllSS)? mant.eJ.ume.ut dlma pout.tca àe purt.l::l. anomenat Wells, que teal uae eone1Ud de l' A¡nca. Reme' enutjos, pero me&.
Otnebra•. 21. - EJ delegat dA biS- La poslcJo de Franca es neta. cPau, obert.a per la qual es conceo.eum ner1a a santa Coloma..
eficaç. Ma fonamental que Anglater- ~
LA REALITAT ESTRATE· ar-lo crê&.rer 1 agreu¡ar-se per /taver d'acabar lambe ar~encant-.w, sirUa 8 Ome~ra ha lliurat, aquest pau a. tot preu•.
drets ecvnonucs ¡guals a tots els ln- gut per Tt~rre Badu.
el J!lC·
ra pot 1• a. Uctlta: tallar lea comuGICA
.
El cPeut i'ar1s1enJ diU: cEs cert tere55cs cque no ama¡-uin aspU'aClOllS
Quetcom d 'anormal fa ,-eure a r$
nwacion8 entre Itàlia t l'uèrcit 1taAquestes c:onstatactom ~btzguen fl mes val ara que despres. Musaolfni mati. al ~en}or Madar~ga la con·
.
ge, perque de pruner 6llllU~JvtdJ5
lià e.xpedicionan a Eritrea~ mitJan.- peruar l saLvant &empre . l atzar ma- ha do"at a Artglaterra una ocalw testa_cto d aqu~ pals a lin.fonne del que la Sltuacló és molt d1ftcll. però poUttques».
es faria matam..nt et;~ crture. que I~
T~be de tont. oficial llom 1:1& de- dena la detencto ae quatre ue na·
t u a 1orta prusió naval aL Mar lttar o el mu-acle) .qtu et molt met d.'obrar amb energia, moralment i I Comitè dels Cmc.
Hom creu que la contes:tacl6 abi!\- r.ostiltLats que esclai.aran a.Hat en· clarat..
que comentaven Ja ntort del q ~ ~
r~ Remei italld. no el sabem temible per a /talta l'Om~nQ.ça an.- politfcament molt bona. Ma uzave'
m~ntad~ dall stma ~ generalment favorable, !1 oe aendraran complicaciOns molt IDo,!S
«J:ot.opia cons1dera que la pout1ca vta estat trobat I m."'l~ oo sab
mg.
'
gleMa, que no pa.t per a Angla.terra deta que I'OCOsw
veure.
df'l
l'amenaça 1tal1ana. ToU eu dl8(.'1LT- d'una roda rapi.t.UÍ no ¡;aua 17lt.t es solhclta una . mformaCJo sobre 8 ¡. greus a _la Me(hterranlB. l 105.110 tl de por-...a oberta es essencial no 801s d aque~t afer.
senyal d w1 contUcte eeneralil.I.Rt. Lil
al prop1 desenvmupament ecosemc.ia que fou portat amo~· «11
DI FICIL POSICIO DE L ' E· 10& í totet let agitacion& &emol.t:n que un cop dar;·ani eJ .._nue l'espera. guns punts jundtcs.
pau
d'Europ
no
està
en
cap
manòmtc
1
tndusl.l'l!ll
del
pa¡s. smó tam
r
tal
de
rooar·ll
ea
X EA CIT ITALIA A L' AFRI• vane&, davant el Jet que l.a posu.'ió I ~!& angle&os, que coneuen be Ma,..
LA NOTI CI A CAUSA 1M• nera amenaçada.»
u per a Ja contmua.c1o de la se\·a cap a a 111 pe
CA ORIENTAL
ftaUana et desrutr01a, 11 Anglaterra qu~av~l, ¿no poden pensar qui ell
PRESSIO EN EL POBLE
cL'Oeuvre• declai : c.E.Ls Itall&ns S<JI.urama I mte¡Çitat.. Un mtere.s e- ners
_
. Iar1rso al
El 001 upecdcionari ttaltà 4 l'Abts- vol qut &tglli detastrom. Mentre no prmczpu aet gran pol.ttrc Jlorenh
DE PAhiS, PERO NO EN ct~mprenen que An¡:laterra DO era- conònuc donunam per part d umt.
E.n ter-U I autòpsia s ac [aJDbf: !A·
.dn.iG U IU uvu linies de comunt.. veg!!, tector, qve. ltalta ha resolt e~ pode,, opl1car-se perJtctament a ta
ELS CERCLES OFICIALS
meJa. La Gran Bretanya no supor- nac1o coodull'la quasi mevítabtement gur.s e.xt.remS. Hc.m ~"'les ce.,1a·
caci6 4 tTavú de zon,.e.., controladet rament ' dsjuutwament el problema. defensa del Pacte de l4 Lliga !U N~
Pans, 21. - Ha causat gran tm- tara. molt de temj.)S, eL. cas de guer- a una prt>ponderanc1a potitica., Que es ber ai&una e~ ae!:pr~ ~
pell angluaf. ela qtuül podtn obi- de lU comunicGclon& àel ae-w ez.tr.. clon.~?
pres5ló la not.lci& que Itàlia ba. r&o ra. els èxits italians sense aplicar la cosa que volem evitarJ
racions dels detmgnts-
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A LES PLANES HA ESTAl
TROBAT UN HOME MORT
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