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tMPS - A c atalunya el cel està bo irós per les costes I el
segarra ¡ serè per la resta del pais .
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Els vents són fluixos 1 de direcclons variables.
Es reg 1stren algunes boires mati na ls per Igualada I conca de Barbera.
Tempera tures extremes : M&xima, 31 graus a Tortosa¡ mlnlma. 'I
grau a Angolaster .
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de setembre del 19SS

BARCELONA EN ESTAT D'ALARMA
Les eleccions municipals PER DECRET stGNAT PER s.. E. s~ AIXECA antena
Les esq uerr es
L ESTAT DE GUE RRA
espa nyoles
a (ata unya
ES RECONEIX QUE NO HI HAVIA MO CAL UNA ACCIO POSITIVA

1

Com els nostres tectors van po..

der apreciar, la presa de possea-

co7z.stderem del mctior interès per
Si la llei municipal catalana ha d'ésser acomz,terta.. per tot el dicl 10 del
1 les esquerres republicanes les mtv me& entrant han d'esser convocade1 le~ elec:.cwns per a ta reno1XU.10 tNen.
ntje~tacions que Prieto ha jet a un , nal dels municipi&. Diu
La nostra llei que aque-stes eLeccwns se ce¿earwan.
~io<hs~a, des de París, t q.ue va:" a.ins la. primera quinzena
de novembre t ~ han d'ésser convoca<tu a.tr~produtdes en aquesta matei.:ta eài-- r menys amb trenta. dies d'antiClpacw. 1 com
L"OR ORE PUBLIC
que l'tiltím diumenge de ta
Madrid, 27. - A dos quarts d'onze què fins a. la nit, no podré donar
El ministre de ta Governact ó ha
cu>.
primera quinzena de novembre s'ucau. el dia 1~, la convocatò ria no -pot del mati, ha. quedat reuwt el Con- còpies per a la premsa. No «;>bstant,
seU a la Presidenc1 a. La reunió acabà puc avançar-vo s que es .supnmelx en donat compte de la. situac16 de l'or·El motiu immediat de les parau- cteiJ:ar-se per a mes enllà del matefx dia del
mea d'octubre.
a dos quarts de dues de la iarda. 24 o 25 subseeretarles 1 cUreeclons ge. dl'\: pU.bhc. Segons els seus mforJea de L'ex-ministre socialista es la
La tesi que engua.nv. en la. ctata fizaàa per la llei municipal , ha de
El ministre de la Governaci ó fou nerals. Pel que es r efereiX als decrets mes tendelX a. IDJ.llorar en algunes
crist. Però la crí~ca de conjunt que tenir Uae les ~:'eL•CWI'-'i per a. renoua.r els Aj,nname1LLS wLatau.s~
que ja. f1guren a l'index, són: Un
no ha utat preguntat, a la sortida, pels periodl&- suprimint
Jea ,paraules entranuen , enclou tota
tot principi de remunera- poblacions i s'han resolt , s'han de-l'4Ctuaci6 de les organítzac ioru po- contradita jins avui per ningu.
tes. Si havien tractat en el CODa.::ll ció. un altre
Es unct tesi evident. El unyar Francele de
sobre pagament s en or, SlStit dels intents de vaga, com a
raLxeoa.ment de l'Utat de guerra. a
'ltlnues d'esquerra a tota la R-...;_ Cambo la va emetre tambe en el
cttscurs que pronuncià mesos enrera a Barcelona , i contestà. que s'bavta liD' altre sobre revisió de lloguers 1 Astuties, on s'anWlCiav a una vaga.
' "
""-·
òltca, excepció teta segurament de G1rona. Pero si no hi ha ningu· que
adoptat l'acord de subsntwr l'esmen- uns altres de dietes, agregacion s, eaJ.· general. El Goverr.. mante !es mela oc:nu"uli.gui, hi ha molta gent que tada
mesura d'excepcl6 per l'estat xes especials. impremta, classes passi- sures preses per s1
catalunya, on, dintre de tes poquís- ja el desentès.
el propòSit na
ves reorganitz ació de serveiS del nú- estat
d'atarma..
rime1 possiòUitats, les esquerres pre.
de ter coinclCtir aquest moviA hores d'ara .. els qui en virtut de la. Ueí inconstitu cional ctel 2 "le
ntskri a'Hlsenda, amortlLt.ació de
El
senyor
Lucia{
com
a
secretari
ment amb l'amversar i d'Octubre
aenten un front de conjunt, enqua.- gener proppassat jormen per aes¡¡)1«lClO
uovenwnv a el C...'o1¿seU. e.xec:utLK àe ~~e~~e;;~~;-~~ct.ona.ra n~ plantilles, porters i compra de m~ de l'any
passat.
drat~ de moment, en un Comitè la Generalita t de Catatunva
terial.
, no ~n jet pUblte cap determini concret .)().
El senyor Cbapaprie ta acabà dient
El .Govern s'ba mostrat sati.Slet
~:enllaç. L'estat excepcionalissim de bre aquesta importanti ssima qüestió legal.
1 a je qu'e ja és hora que deLA SlTUACIO A BABCE- que demà. apareiXeria. a la «Gaceta» d aquesta 1mpressiv que pot esser
la. situació públtca a cataLunya ha cideixin alguna co&a en un sentit o altre
tots els decrets.
pu~ que si no diguessin ni
més sawractón a., pero esta. prevmlm¡¡os&ibü ítat tota acció, P"'ó el& toLONA
t t t'
Els penodlsteS preguntar en al ...
. t ò .
i l
jessin res, l'hora passaria, i 1a no ht Muna UmJ)s materuu J)er a com¡aU'
gut, perque en qualsevol pugw m8
nyor Lucia. sobre l'al.Xecam.ent de
flamen
àc lC8 ' e ncs,
a 1orça la Llei.
EL QUE S'HA PA RL AT AL tervemr amb la. major rapidesa
l'Estat de guerra. a Barcelona.. 1 el
1
mpral de la unió estan, almenvs.
• • •
energ1a. en qualsevol mtent de permln1stre contestà.:
pertüau.
Madriric
~.
s_:LElL
COnsel' en trac-S'ha tractat de l'assumpte, però
torbació. S 'ha. assabenta t d'un atraca
Tf raó Prieto? No creiem deSCt>
~
Es clar que no tot depên, en aquesta qüestfó, del! conselters..geswts .:te
•
com que hi ha. temps, probablem ent tar d'afers••generals, ha. estat
ment comes a Sevula. on quat.re
brír res de nou, ni produir escàn- la G eneralitat. La convocatò ria d'elecclom
molt
ezlgtil:" el rest.aOlunent de l4 ens ocuparem de la qüestió nova.. breu.
lstolers entraren en un establimen t
S'ha. tractat àmpliame nt soni ca.ure en derrotisme . st diem normaUta t constitucto nal, i aixó han de àecidir·ho
a MadrúL
dol
amenaçan t ls que es t.roDavt:n
m ent en el COnsell del dlmarts i es bre temes internacio nals 1 d'ordre
q~ opinem QUe sí.. que té raó. Més:
decidirà
el q¡;a s'hsgi
!er.
Seria tògtc que, primer de tot. Jossin convocades votacwns per a unes
· bll
iinJnedi t
t 'h
t
un informado r li féudenotar
que el pu C. 1
totMm sap que no és la primera ooves Corts espanvozu. Peró encara
a amen s an es U·
que hi h.agt u.rgèncta pol1ttca per
(Passa a la pàg. 7.)
~t
4 ministre de la Governaci ó bavia a.fir- diat els decrets que portara el prevegada que aquest (;1' eri S'e:tpressa aquestes eleccions, no hi ha urgéncta
do tat sident a 1& firma. de S. E. sobre l' ..
legat. Hi ha urgern:UJ. l.egat.. en ·canvt, mat que en el conse u s ·•·
,.
, ·
sob
les co.u.aVla a P
en·
1orma
re
per a les eleCCions muniClpals catatanea. s¡· arnoea el dia 10 Ml me:• que l'acord d 'aiXecar l'Estat de guerra t pUcació de 1a Llei de Rest.nccio ns.
. - ma
•· e&Xa
LA HUMANIT
AT
¡ e.mb aquest afer ha estat emprat
lupt,res u.c;¡
•
ve sense que haguessin estat convoc:aae$, la llet 1n.Un&C1pa.l cauua.na MUna que seria substituït pel d'&la.rma.
El senyor Lucia. digué que, de totes la major part del Consell.
Un fet concret: els dirigents de quedat incomplida .
maneres, es reuniria la Diputació
El ministre d 'Estat ba donat l'lmles esquerres r epublicanes espanyo¿Es que no pensen complir..Za els qui avui es troben eJl Junciom de Permanen
t, però se'l féu observar pliament compte als seus companys
lU han jatigat i han desorienta t consellers? La manera com .són trcu:ta.ctes
d'"'-·ns mesos ençà les du'- que el terminibde vu¡_èncla.dia ~~l'Es~ de
l'opjnió pública-q ue r eacciona magla situació internacio nal. que en
de guerra a.ca ava. e
•lt'·a~ent
no
a tot el pals, en torm"... posici<ms legals relatives a Catalunya , és ben IA<+tf,..
aquests moments adquireix una ln·
"'
"" ~~~
~stranya. Hom ctectara que havia. temps.
1
·
6
COpiem de «El Noticiero» d'a.hir
ó
b
El
minist.re d'Obres Públiques
tal que són posSibles ez.s augurts mes tal t tal altra l et s n vigents; per de jet no es compteJ.U
du ta ble gravetat a causa d el con- nit:
n o nomes ea ComunicaCiOns eon.t.irmà, en efecte.1 flicte
ltal~>abissinl. 1 per la tivantor
fptimiStes --amb et reiterat anunci i compleixe n e1~ part, en aquetuz. part
que convt als. pa.rtus i a les persones que en la. reunió mmisteria l s'ba
cSe asegura que don Luis AlC&là
via de relaciOns que existelx entre Allla dilatada espera, que continua, del que manen. Aixi tenim una barreja
absurd" de tegalliiat i ct' arouranet at. acordat aixecar l'estat d'.excepció
Zamora, hijo menor del Presidente
a. glaterra. 1 ltà.lla.
seu Manijest o Document . Des de
• • •
Barcelona .
El Govern, després d 'escoltar els de la Replibllca , plensa contraer en
molt abans de l'estiu que l'anunci
No poetem trigar ;a gaires dies a sortir de dubtea pel que toca a la
EL SENYOR CHAPAPR lE· informes del mlnistre, ratifica el breve matrimoni o y que su pro:n~
es produi i es recolZi en declara. qüestió d.e Les eleccions municipals
. certes versions ajinnen temps ~u¡
TA eARLA. DE RESTRI<> seu propòsit que Espanya mostri en tida. es la hija de don FranclSco
cians autorituute s. Som a la tardor, que Les altures tan pressió en et sentit que
convocades eleccwn~
ClONS
tot moment el seu desig de pau i Largo Caballero, el conocido lider
t el docUment no ha aparegut en- municipals a Espanya. Peró de seguicta es veu siguin
qu.e en els partits del bloc
socialista.»
Madric! 27. -Acabat el Consell, el de respecte al c:Convena ntJ.
cara. ni se sap quan apareixerà . Ensenyor una.paprte ta ha romàs a. la. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!
tre el seu. anunci i el moment ac· d.retista l'alta iniciativa no ha desvetllat
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gatre entusiasme. El recora de Presidènci a. finS a un qua.rt
de tres
tual, en el cUms panorama politic les eleccions, també mumC1pals. del
14 " 'at:ull del 1931~ ve a augmenta r les de la tarda.
a
t
·
te
Els penodistes U demanare n alguns
s'han produït, amb altres tets im-. inquie tu d s d el 8 re lS s.
detalls relati~ als de<:ret4i d'aplica,.
JX>Ttanta, dues crísia ntt1tisterials.
Qua.n es parla de la diSBoluaid de Ze1 Cort• i dt lG convocactò dt n.ovt:l cló
de la. Llei de Restrlcdon a. i el eeNtitura.tme nt qke sabsm 'tOtes lel elecciona legislatives, el! home$ ctt:l'*
bloc ~ llUTI •a¡ins 4l!Ugun els (!Tan.r nyor Chapaprieta. d.t~
tJtJtcultats de carOCter governatiu., perill.t qtu~ aixó implicaria . ¿Es que:
all &úpotate perills iambe ut.n:e¡zen vatsT~~,~~v= desp,r:ta:e a~
económ~.e, etc., que s'oposen a l'actt. per a u.nes etecct.ons muntci~l.l
? El sem¡or c.:amoo no Ito cteia pas at.x1 vel geres modificaci
ons. Aquesta. tarda,
vitat de les esquerres QU~nt a actes mes de maíD ültim. Ale.JlwrU amlnciava
que pel vinent novembre hi a. dos quart.'S de cine, els portaré a
de prop~ganda, publtc~o'?s, parla.¡lta uria eleccions municipals a Catai.unya
.
.
S. E. per a. la signatura..
ments, 1~,terv~nctons publlques, etc.
Su"""'-m que aquesta qüestió serà e:tplicada ¡ aclarida a te
Però creu~m tgualment que la seva
Els informado rs U preguntare n
"""""'
.
mps
per
si podria lliurar-los còpia dels esmen.
tuació no ... a estat l'eficient que algun prohom més o menys Ulustre
o per algun penqdto7ta mes o 'DLeJUIS tats decrets per a poder
publicar-lo s
ac nostre entendre ....,.,dia ésser. Des- autoritzat.
al
t'"
als periòdics de la. tarda, i el Preo- LES ESQUERRES HAN D'APRESTAR-SE A BARRAR EL
sident
del Consell contestà:
préa del$ magnt/ics actes tte Va.lènA. ROVIRA 1 VIRGILI
-No podrà ésser. seguramen t; per- CAMI A LA C. E. D. A., QUE MARXA CAP A LA PRESA
cia 1 Baracaldo -exponen t eloqüen,.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!
DEL PODER
!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!
!!~~;!~!;!;!!!;;!!!!!!!!~;!"!!,
tissim d.e la vibració d.e la massa l
Madrid,
Z'l.
L'u·minis
tre
se- primer objectiu la dissolució de les
de l'alta, i potser U.nica, je.rarqu1a
nyor Prieto, ha. manifesta t des de actuals Corts, posant
al servei d 'apolítica. d'un home-ha seguit un
París la seva impressió sobre el mo- questa exigència abassegad
ora que
perllongat 1 depriment parèntesi de
ment politie actual a Espanya:
prodwrla l'estructur a cohesiva dels
silenci interromp ut de tard en tarà
-En la solució donada a la crisi qui, se&ons dlversos senyals, consticorrespon part de responsab ilitat a tueixen majoria a.l país.
per alguns discursos de menor i17J...
;
portància.
Aixi es frustraria el designi, unes
vegades declarat amb franquesa j
L'acció oonjunta, vertebrada , consaalres mal encobert, de fer durar
tant, unida i a jons, d'tm jront arJe& Corts, ja desgasta.d íssitnes fins
t-tcul4t per totes les jarces republiSOL, ENTRE TOTS ELS ENVIAT S DE PR EMSA, JEAN ALLOUC HERIE, EL NOSTRE
que serveixin d'Instrume nt a una recanes d'esquerra, no s'ha produt~. 1
forma reaccionàr ia de la Constituci ó.
aquest és el mo.l, i sobre aquest punt CORRESPONSAL, HA VISITAT ELS LLU NYANS TERRiT ORIS DE LA PROVINCIA
S'equivoqu en greument els qui en.
és on s'imposa una virada en rodó
cara creient convenien t una c~all
DE TX ERXER
i una ràpida t fulminant recttJiccz...
ció d'esquerre s, volen deixar-la. difeDel nHtre oorreapons al especial a Addll Abel>&, J EAN ALLOUCH ERIE
ciO. Cert que cada hora té el seu
rida fins a la ntlla mateb:a de les
eleccions. Els que ocupen el Poder
ata.ny. Però davant de la politica in·
w.,. deaen el risc que les elecc!ons encansable t tenacissim a de penetració
Addis Abeba.. setembre. (Per cor· lit.ars secueixen vivint amb el massa pê1 consentit a enviar·hi trenta. mü
clouen p<.r a ells i no s'apressar an a
tte les dretes, les hores no tenen es- reu ) - L'estrange r que arriba a la vell record d 'Adduà, i s'imaPneu
homes. Un altre em decla.rà. que si
convocar-l es.
pera.. Cada. hora passada sense una capital d'Etiopia 1 que assisteix dià.· un mlUor coneixement. del país tque
la. la. (uerra esdevenJa inevitable amb
Importa poc, doncs, examinar ta
acció contrària és, a aquestes altu,. rtament als uerclcis de la Guàrdia resistència física. evident dels seus U.&.lla, Déu aturaria els avions en els
Imperial, forta. de vuit. mil homes 1 soldats compensa ran l'eKlatant in- seos vols 1 faria e&elatar ell canons
paradoxa que per a resoldre la crisi
ru, una hora perduda i un perillós armada
a
hagin tornat sobre leo seves dec.slons
motiu de desencant per a les muL- automà.tiq la. moderna, a m b armes feri oritat dlarmamenf.. i d'orga.nitaa,... italiansues perfecclo~ i f.ins ciO.
els mateixos que la provocare n, la
tituds repubUcan es.
de màscares contra. rasos, es, na.tu·
qual cosa també succei anteriorm ent.
El governad or de T xer~I que importa és apreciar com per
Es possible--c om creu Prteto--qu e ralmentt portat a lmaglna.r ~ ~esta
Siguem precisos ...
xer
de
l'exèrcit
com
a
mitjà de la consecutiv a el.lminació
aimllar i d .l dentil4 solució de la última crisi no hauSiguem p recisos: l'exèrcit .. repea
classe
i
L'actual
que
la.
&overnado
preparacio
de
tota possible resistència dintre del
r
mili·
de
la provm·
lar, abissini, compost de set COSSOl
ria estat aquesta si una Jorça orga.- tar del
ela de Txen:er, Lidj Seytov Mik.&el,
no deixa res a desitjar. distints. comprèn solament
Govern la Ceda marxa a l'apropiacent
nitzada. i coordinad a hagues adver- Dubto molt, a més, que els
&e· és un
home de rran vàlu a. i que
ment total del Poder. Per això tes
ettòplCii
tit, du del carrer, en. termes més facin res per destruir les iHuslons del tanta cinc mil homes; seixanta ca- ba sabui aprotttar els estudis l e.xesquerres, que res n ... han d esperar
nons
de
tir
ràpid
i
sis
tants
collliti·
INDALEC IO PRIETO
categòric3 que en la. clàssica. !itera.. via.tger curiós. En a.quesf.. conflicte, tueixen els efectiu
perlènCla de la seva vida eu.ropeL
de voluntats &lienes. han d'apres·
mecànica
e!lSellamb
aparença
Parla un fra.nces perfecte i sap jude partida de pocker, cials de l'exèrcit, a part de la
tar-se a barrar-li el camí, la qual cotura protoooldr ja de les consultes
fuseoficials. Ara jalten punts concrets farà. els possibles l'indígena per a lleria de modeb automàtic a -molt dicar els conflictes d'una ma.nua les esquerres, 1 :singularm ent als qui :sa no s'aconsegu eix unkamen t amb
d'entre
dissimular els &eUS punts febles.
elles,
sota.
object.iva.
diversos
La
pretextos
seva esposa, que és la
la remO<.'ÍÓ espori.dica d'entusias me
hmnada- 1 municions per a lis setde rejerència per contrapesa.r les
filla de l' actual ambaixado r abissini (entre els quals es troben dlYa.p- en assemblees de multituds, sinó amb
manes de can¡1panya..
11taniobres dels qui poden treballar
c.lons
teòriques
),
a
destorben
Londres,
la
ha.
constiestat
alumna,
unitat d'acció ben organitzad a i in·
durant
L"
'
eschi
naga" sem•
Som llun.,yt doncs, del milió anund& dels despatxos oficials i, en deciat. Els eUopics afirmen lcualment cinc anys del CoHegt femeru d'O:K- tució d'un front que Undria com a tensament uerc::Ida.
pit
em
for dt i per tant.. ês tan europea com
jinitiva, amb eta ressorts deZ Poder
De fet, una observació més aten~ que ))odtn comptar amb uns quatre· elL 1 és bell~.
Es tracta, doncs, d'u n
az. ditS, per a imposar la seva in- de la qüestió, viatges
breus ~ traves cents mil h omes de torces supletòrie s matrimon i exemplar
d'abissinis mofluènci4 l lel aporencu d.e la ,..a del pais Choa. i, sobretot, una re· llevades a les províncies del NOl'd i
derns
que
han sabut adoptar
r--- - - - -- - - - =
LA:..:._=:LLIGA
cent expedició a la província . ~e del pals Dana.ldl, ~rò el seu ar- sola.ment les coses
/Orça.
bones I ela mi·
mameo L és 1airebê n uL Utilitzen
S'impoa4 una a.ccf6 t una organit. Tzerxer, m•han provat que ~1opa.a vells fusells
Uors
costums
d'Europa.
tot i con·
Gras o Uance5, i la seva
-on sobreviu el sempitern e~
servant les qualitats .lnic1aJI de la
aoei6 mú positiVG de le~ uquen-u naga
" - .. molt bé. veurem dema--, u tllibaciO és difícil, sinó perillosa en seva raça.
elj)4nJ!OlOI. Cada hora peràuda en no està. pa.s tan ben defensada
raó
a. tea diferèncie s de raça i de
com
Lidj l)eyfou Mlka.el, que t.é en el seu
ltJ nostra. actua.ció.. é& una hora a certes lnforma.ci ons semblen demOI- religió 1, sobretot, de la pendra.cló
política
preparatò ria realitzada pels act.lu la creació d'una uceKent sar/avar de l'activitat penetrant i hàde carreteres i que s'mte.re&A.
~ reaiJtat no & pas brUlant; ltali.a.n5 en. el can d'a.quest.s últims xa
bil <Ull allver•art..
particular ment pel procris de l'a.crl·
.. hom" espera sempre que les coses mesos.
cultura,
té. posades rrans esperances
I tou •~em-Prteto també-li "' s'arrangin i no es fa rran
L'emperador HaJle Sdassie, la i&·
cosa per
en la proVtnci.a. de 'J.'xen:er. La seva
"" l6n oo:pllÇOI à' arr!bar el& cutver- afrontar amb èxit l'armamen t ita· bira.nla del q-u.l és certa sobre les esperança
no està
lià.. Cepta per l'orJllll, el! caps mi· alttpla_nícles Cboa, no compta pas és d 'una fertilitat fora de lloc¡ el sol
>arll.
prodJe-iosa. I pd seu
am b t an ts partld a.ris a lea provin·
cles a lla.n.J•1r.des. Limítrofes de l•Ert- color, recorda Ja famosa terra negra
t:rea 1 d el Sud&n, i, encara, sJ l'afer de Manitoba. La pobJaciO de la pro·
marxés malamenL, aiJUD.5 .. &MOl" vincla et d ' uns 300.000 habitants.
2~.000 dels quals son ralles, pero
podeu moli bé fer·ll d.eleccló.
mes ben explotada podria a.sse¡ura.r
l'erlstencla . de dos milions de perseEl paío Txerxer nes.
A les vaJJs, el bt..t, el cafè t
Però

TIUS DE CAP CLASSE PER MA NTEN IR LO

!
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Enllaç Alcalà Zamo·
ra - Largo Caballero

UNES PARAULES DE PRIETO

La resp onsa bilitat de les .esque rres i la so:ució de ta crisi

l'ABISSINIA MISTERIOSA I REMOTA •••

Una expedició al pa1s de Txerxer

I

Pais

I

sió del senyor Cambó... at, del se.
n11or Ra hola. de la cartera de Ma.
Tina, tou accidentad a i diverttda.
El discurs del ministre cessant, el
conegut sen¡¡or Royo Vtuanova.
jou bo. Però, no en són menv• aJ...
guns paràgrafs deL discurs del
ministre entrant senyor ventosa•••
ai.. senyor Raho!a.
Aqul te. · -,~ un paràgraj te.:ttual
i bucólic del senvor Duran... ai..
Rahola.. que evidentme nt justijica.
la cartera de MaTina. Vegeu, sinó:
Yo he nacido junto al mar; nus
ojos se abrieron a 1a luz de los
reflejos de la bahia de Rosas.
Tengo aflc1ón t: wterés por toda
cuanto se reflere al ma.r, a la

Marina y a sus tradiCione s.

• • •

E:. 1.wtt probable, gatrebe segur,
que els a sistent:l realment es
convencessin dc: les QUalitats 7
coneizements de! senyor Cambó ..•
ai, R.a.lwla. e::.~ matèria mariti1na.
segons r e/e rènCles, tes seves pot..
tiques t emocionan ts manijesta.-.
cians sobre la llum dels reflexos
de ta badta d.e Roses, produïren
gran i prc ~ .iu.
El senyor Ro¡¡o matet.:J: es que.
dà molt parat i 1W pogu.B callar..se
un expressiu:
-Caram ba., ca.ramba 1. ••
No es fàcil, pe1 J, acontenta r tothom. Un oficial de segona cLasse,
entre un f.I ·"UP de juncionari .l del
ministeri, comentà:
-sólo le falta el ària de <Marina... Con el tipa de ese hom·

bre!. .•

•• •

Com a
.tclusió del seu brillant
i mai prou .:.lo¡¡iat discurs de pre.
sentació a l'Armada i als ordenances del ministeri, el senyor va..
llès... at, R.ahola, pronuncià una
jrase d'aquelles que se'n diuen cfe.
Jinitives.
Aquesta:
Soy un amante de la efteacia..
y tengo un espiritu pragmat18 ta.
Formidabl e, no?
CaL recomana r, pere>, cU aeH.;uor
Cambó ... at, Rahola, que no n'abusi: provocaria fàcilment un conflicte internacio nal.

• • •

L'editorial de La Veu d'ahir e:cpressà la seva satisfacció per l'ac~e
de la presa de possessió del seu
iHustre amic - ja en tenim un
altre - senyor Rahola.

• • •

En els centres ben intormat-3
s'assegura que Josep Pla. serà sots.
secretari.

•••

L'escripto r madrileny , aristòcra..ta i anarquiSta Antonio de Hoyos
i Vment, en una críttca de l'tiltim
llibre del sen11or Aza11a publicada.
en un diari de la capital de la República, Ja la següent aJtrmactó:

«El pueblo catalàn en su inmensa mayoria es ce.tóllco, mili·
tarlsta y conservador.»
Es imprescind ible que Angel Pestaña informi de seguida el seu
amic Antonio de Hoyos i Vinent
que aixó que diu està bé pels u¡..
gaires, i que seguramen t hi h4
una conju.sió. ••

•

• •

Continuen, a"eu àel pats les
mis . .!S t pregdríes per a un 't~
desllorigad or en la successió carUna.
Ja hem explicat. r epetidament,
la nostra estranvesa per la manera que tenen els carlina de re.
menar coses tan delicades. La cosa. voldna una mica més de quietud.
De totes maneres alguna cosa o
altra t:" sortird. Qutm Ito sap¡..
guem mnovarem ala nostres leotors la Jeliç nova_ Per ara no hi
ha res. 1 no ens passarà per alt
perquè cada dia Ueglm el Dletario
mtrudano de L .. Nación.

EL LECTOR
trobarà

a

la pàgina 12 d' aquesta
mateixa edició

torne-m a aquesta expediclo el ptatan

són els principals conreus;
Txuxer. pas natural de les cara· tambe la vinya,
podria aconse¡uir ·se..
T&Del per anar a Op.de.n i d'Barrar
Als elms, la ramaderia consLtuv s
a Addis Abe.ba, a unes doise h ores una.
de les riqueses actuals de la
al

del ferrocarril de la capitaL

....

L'expedici ó m 'ensenyà molta co·

del viatge que relata el nostre cer·
responsal pel desert abissini
Totes les fotograries, publicades per
primera vegada a Europa, són e:·:c _• a
de L A H U M A N I T A T

!.:::::========================~

Eu &questa provincia., una de les
mú riques d 'E\.iopia, res no ha est.a.&.
fe*- e.n el senUt de possible fortlfica·
eh\ del p assos entre m untanyes. Els
capa dels territoris estimen. inver·
X-mblant que els i&.all&ns P11JWD
travessar l' 01ade.n I ea confor men
amb anar matant. els d.les feliços
en. da seus .. pe.bbi.J .. , e.ntre els seus
porta.dors de fusells I els allS pelfdon arú. Molt bospltaJa.ris, van rebre'm
perfectam ent, però tnconscien l.! del
puiJ.l. pecadors a ta vqada per or·
pll i per i¡:noràncl.a....
U n d•ells m'~ tranquUia me.nt que la pe_rra ma.ncüal hauria
durnt d oa &nJ'I menys .-J Et.iopi&

I

I

~

pronncJa de Txerxer
L•ambiclo de Lid.J Se7fou Mik.ael.
seria. '"obrtr• sufiCientm ent el pau
per a decidir la compaf11ia françuet.oplca a arr. bar hns a Asba Tala.ri.
la nova çap1Lal, des de l'estació de
Mihesso, que dista Z6 quilòmetrt..L
Un organitzad or r~marcable eD pe ·
riode poliUe de calma.

l!n. viatge al deaert abio-

ooru

El viat&e: no esta mancat de pln·
t orcse. A la sorlltla d'Asba 1 a f ari, la
.. rara••¡na• esL&\;t compo.sta per nou
pe.nooo. rinc SOldats destinaLs a la
men ;prole-C.:i9 - i que no haperen
Aquesta vegada n&Ufta&a

(Per Bartoll.)

la hwnanilat

2

DISSABTE, 18 DE SETEMBRE DEL ll3¡

TEATRES

~CTUALIDAD ES-

TE AT RE

TEATRE COMIC
PALAU DE LA REVISTA

Empresa Campua • Santoere
Primer actor: 11. Santpere
A VUI. tarda, 6'1.5 1 nit, 10'15.
EXIT delirant.:

Hora I m itJa de
REPORTATGES , DOCProlrarna -

Sessio continua. de a tard 0..0latinact&.
a a 1
Preu: ONA PESSETA

EL HOMBRE INVISIBLE
de Borràs, Sànchu Boxa 1 me&t.re
OlAZ GILES, per Mapy Cortea,
T. Moreno, R. Hernuz:, 1. Eltorch ,
Santoere, León.!.. Allares, Cortes,
30 belu.saimea uHtLS - Dem&.
t.arr..a 1 nlt.: EL HOMBRE INVI·
S I BLE.

LA TRANSFORMACIO
DE L'EDEN CONCERT

COliSEU PDMPEIA
Telèfon 73331

Avw, dissabte. 28 . .Ntt, a les 10'15

lnauauraoló de la temporada

amb l'estrena de la comèdla cò-

mtca., de Josep Antoni dt Lucio:

ES MUGHA JUANITA
M. Pounco.
Decorat&. FONTANA.I...S

PALAU DE LA REVISTA

Cada tarda en dia tetner, buta.Q.ues a 2 ptes. Nit, a 4 Pte&. Avui
disaabte, tarda, a les 5'15: HIJAS

a les 10'15.

Nit,

EXJT APUTEOSIC:

Las de armas tomar

mestre Alon so, per C. Mont alvan, M. Palmero, Germanes t5allesteros, J. Ya lle, Y. Aparici, Y.
Ru1z Paris 1 la parella S1mone I
Cardona. 40 belh.sslmes vtce-tiples. 40. Grans ovacions als qua..
dres «La farruca gitana», tt EI cho·
tis del tomatu, «La fiuta de los
aba•liOOSll, 1c EI Daso-dob le torero».
Pròx.h:nament Ui!..tiU1' cte la oeUa.
sima CARME DlAObMA, la darrera. model de Romero de Torres.
del

Llegiu LA HUMANITA 1

TEATRE NOU
Gran

Companyia Llrica en la qual
fi& ura et divo PAU HERTOGS
Primer actor 1 dlrector: P, Sesura
Avui

tarda, 4'30. Butaques li

2 ptes.': LA CHICHARRA • LOS

CLAVELES • LA ALEGRIA
tlATALLON . .Nit, 10'15:
MISS l'li AS. Grandiós êxlt.

La del manojo de

DEL

UNA

ro~as

pet dtvo bariton PAU BER:rOO:::;
i tota ta companyia - Dema, tarda: LOS CLAVELI:S • LA VERBE·
NA DE LA PALOMA · LA DEL
MANUJ O DE ROSAS per Herton.
Cada nit: LA DEL MANOJO DE
ROSAS, per Herton.

GRAN TEATRE ESPANYOL
c omoanYII de comediu valtnCII·
nes diriai da oer PEPE ALBA
AVI11 tarda, a les 4'80. Ent¡;ada
1 butaéa., 1 pta.. 4 acte.s, f.:
AL PAS DEL NAZARENO
I
PARE VOSTE LA BURRA. AMIC
Nit, a 1es 10'16. Butaques a '2
Dtssetes:

PAT RONS I PROLETARIS

lA FillA DE lA PORTERA
Exlt grandiós. Rialles a. doJo Decorat nou

Llegiu LA HU MANITA I

TEA IRI: PULIURAMA
Companytl

dramit iCI MARIA
·FERRAN DIAl Ot
MENDOZA

GUER R~R O

Avui, tarda, a. les 6'15, el dra.ma oe Marqu ina:

EN FLANDES SE HA
PUESTO EL SOL
Nit a. tes 10' 16:
La estrella de Sevilla

TEAIRE OlYMPIA
Telefcn 33240

DARJ:i.ERS DLES. LA MILLOR BU·

TACA, 5 PTES. A les 5'30 1 10'1S

VITTORIO
ph:.:>e:DL&

POUR E ~l:A

c1 et:UUN
del seu

TEATRE DtLiS
eu

PROGH.AMA

PRODIGI~

qual es aest.aquen e1s nu·

t!l

menA ~ scaieru cnmas. A la ma ·
nera de MtlltniiiUitt, ~n nsua "••·
na 1 1 opere,...a. o.t~ ::t1anu Jonu,
ue15na. o>UU Ui::Wlilt.I.S. biJV t'lLCU1Ut
l.UVIJ

ves~tts.

ta.u..&
b.l.h

lU pnwenssw.u; Ctlll·

.1\llillile&
àiJú ~OObU..:

cJasstca

1 modern~~~.

UEI 1 8.Cl01ltll.li .bll·

Bol . .tiUl, ae 1 e:>i)au,vow.aa C...:tll.l•
ÇO Cle1 t 'll~l I (.;Ol!o.."UQii Ut drü.UIIt,
darreres en dia festtu. A les 3 o:su.
1 uel mes peut. 1 mes com1c j.llu·
ntstu ae1 mon. - Demà, Ulu.meua~.
la millor bUlaca, ~ Ptes., espec1::11
p&r a. m.tanr.s IUllb Uetty ~cop ,
btmbc, Lo& tres cerchtos, Ei looo
terol i U!OUlXOii ae Vtalt U IIRtJ.
A leb 6 1 w·1:,, graus sessions per

Companyia de &rans espectaclu
del Coliseum, de Madnd
UEMA, COM.!AT
AVUL
U~.tHt.,
k'ENULTlM
DIA D 'ACTUAClO
TARDA. A LLti b. tür, a 1eB 10'15
Butaques a 4 ptes. EXIT OELJ .
&ANT 1 La revist& del dla:

Peccata Mundi
rrtornt sorollós de Con xtta Leo.
nardc, Olvtdo . Rod ruouaz,
La
Yankea, Gauuultc , l mo,~ Roon·
sutl Los tru dlaman,es nearo•
i 1a ¡ewa.J. a.rt.utta.

AMALIA DE ISAifRA

t;OM!All FUllClOUS Q Ot>
menat¡e a tot.& ta. (.;ompanyJ¡¡,.
ll.IIlb tnt.ervenctons ext.raord.lna.nes de LOt.& els PIIDC1P<IJS &rUSLt:lil
Tarda. OIU"teli mown.re. Acte ~u
de HIP I, HIP! .., HURRA ! 1 PEC
GATA · MU,.. DI , tl.illb Anloi.lta Ot
lu.ura. N1t: P~i..CAr A • t.. .J!1u t
awo Amalta de !sau ra. tiUU..Ql.ue¡¡
Uh.MA

&

4

pLe~.

T anmsteix, el tem& d 'aquesta nova comèdia de Felip Metià. no te res
d'onginal- ¿on trobareu l'origmall·
tat, avui dia? - , però cal reconèl·
xer la seva hàbil 1 pertecta cons·
trucctó 1 1& neta 1 honrada intenció de l'autor en escollir 1 desenvolupar l'esmentada part temè.t.1c&.
COmèdia d'una senzillesa ga1rebé
familiar, condició sempre agradosa
als públics popwars- els quals, a
la fi, són els que amb més assiduftat emplenen els teatres-, re:;pira
tota ella aquell sa.n.itós 1 enjogassat

lA DEl MANDJO DE ROSAS
a l TEATRE NOU

lfl

Avut, dissabte, penúltim dla."7
!uncio.oaruent del Parc. En "'
bO cts . .F·unicular 1 entrada.. ~
Uauer tun1cu1ar a lt!S 3 Dep't
dia popular de tancament ~ ¡
Parc.
"e

sequible a tota mena de públics. A
remarcar, també, la reeixida conuclt&t d 'alguns personatges 1 d 'algu.
nes escenes.
«La. 1111& de la portera» -simpà.~
tic Litol d'un cert regust vuitcentis-ta- obt.ingue una discreta interpreta ció.
Es d'elogiar la voluntariosa tasca
de conjunt que sempre realitza la
companyia valenciana que amb l.an
talaguer ex.it actua al Teatre Espanyol; però, al nostre entendre, aques·
ta tasca assoloroa, amb seguretat.
una eficàcia mès estimable en in~
corporar a. la cltaela t"ormació un
pareU d 'elements de més vàlua artl.stice.. Fettl aquesta suggerénola
sense cap mtent de menysprear Jes

FRDNID NOVETA TS
FWEL .. BEttRONOO coÒtra 1 ONA:
NUE l • EROOZA lV Nit
'
10'15 :
QUiNTANA 1V .. • a 'es

Avui, dissabte, tarda a. ~ t

pe- l ':==========::::~

BRAUS

I

IlA DEl MANOJD

MONUMENTAL

I
II

PY(

lA DEl MANOJO DE ROSAS

DE RDSAS

.----------- 1

I

I At;LI:S

PI;R

A AVUI

~~~lt!"d~~r ~::t:~b e~~~:v~~~;: lA DEl MANOJO DE ROSA S

T AI R S

La propera InaugulA DEl MANOJO DE RDSAS ració del Novetats '

'i

ln.

a

I

lYI

1 0

lA DEl MANOJO DE RUSAS

I....

TEATRE
AMATEUR

l
I

D~~èXl.~~H~aJ~em~~a!o \:AS

LA

•

anu~a

lA DEl MANOJO DE ROSAS

""'""'""""""""""""'""'""'""'""'!!!""'""'""'""'!!!'!!!!!!'!!!'!!!"'!'!'!!!'!!!.,..'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(~F~o~to~.,:;C~e~n~te:ll:es:;;)

TEATRE ROMEA

GRAN PR ICE

~per
;~P;.;•u;;,.~H;e~r~lo;c;•;,~t,;;G~l;òr~ia;;.~A~I;c~a~ra;•;.;,~a~lg~u~n;•;,;b;a~ll;a;b~l;es;·..,..,..,..,

CAPI I Ut

FANT ASIO

..,..,!'!!!'

In{~~~. ~!~~~~~O

~road•

PATHE PALACE

-

La reina ho ta tot

GI NI: MA PA RI S

u:g:an~La~ •~·~ :'; NITA f I
fEATRE TIVOLI

-61, ho confesso; valg darrera l&
Bave i tambê tractaré d'agregar a
la meva companyia altres artistes eb
cognoms dels quals en !er~se pübllcs

Clapera. ha. aconseguit arrendar el
local, on fins ara hi havia l'.ti:denConcert, per un bon nombre d 'anys
per tal de convertir· lo en un teatre
al seu gust 1 en el qual s 'hi pugui
represen~.ar una novl&>.ma moa~.JI ... at.
anlstica. Una modalitat en la. qual
la picardia anirà. de bracet amb W1
gust força envanat. Res de vodevll
groller, de vodev 1 amb procac...at.s
en el diàleg 1 gestos obscens per part

MARICEL • PARK

Estrena de «La filla de la portera»,
de Felip Melià

- ... ?

causaran gran sensació.
- ... ?
contra. IZAU UlltRE .. LEJÓ::AY
~n molts els autors que m'han
Detalls per cartells.
ofert obrés i a tots em plau expres·
sar la meva gratitud. Penso debutar el dia 11 d'octubre, si 1es obres
ja resten acabades, amb "K1k.1 ", de
Frontó Principal Pal ace
Llws Elias, comed.ia, la qual ha es·
-- _
tat escrita per a. presentac.ó de la
Avut, d18aabte, tard&: ECHAn ~
Magnlflc quadro del romiatge
Vegeu el quadre de rentadores en companyia. Més endavant donare a
NAVAHRE'l'E contra LUOIO ..
conèixer quatre obres inéclites deJ
MO.L'RIC.:O . .Ntt: AKOSTEGUI ..
meu fraternal amic Poal AregaU aJ
~i;~ 8 contra. GAONA ... OL.\.
qual tinc el deure de tributar- U
aquest homenatge d'amistat i admiració per tot el que féu per manl.e·
condicions
de conjunt
ningu, exrò entenemart1st1ques
que l'actual
nir una temporada del nostre teatre optimisme que és la. principal cadels actors 1 foragitada, tambe, Ja vernacle. Ultra això, t _nc comèdies racterist.ica de tota. la
ceHiria
si
fos
reforçat,
o
millor Wt. 1
producció
desagradable vlsió -que Ja era de de Lluís Capdevila, Agusti Collada, teatral veJenctana.
enfortit, amb algun altre element
•
consuetud- de l'home en calçotets Amichatis, Borràs 1 Sànchez-Boxa,
artístic de més categona.
I
mes o m~uys historia~. C.apel'd. ..rac- dues obres de Verneull, traduïdes
FelJp Meli& en aquesta comèdia
Per damunt de tots, en la loter·
ta de presentar un espectacle el qual
Demà. dlumenae, 28, Tarda, 3'at
no tracta pas de resoldre ce.p con·
ultra no ruboritzar a ningU deixarà
COHREGUUA MONSTRE
mcte d 'ordre ps1colò¡1c ni tan soLs preLació de «La filla. de la portera»,
10 !ot·moS06 oraus cte Coebra 10
sobresurt aquest 1ntelligent primer
sati.stet el més extgent.
Dies enrera ens vàrem atrevir a Formidable èxit de l\1, XIRGU en d'ordre sen time n t a·1 En torn d un te- actor que es diu Pepe
Eis
dos
Drimers, Der a..l cavil.ter
Alba.
encUnzar- nos en ~ vell mus c-hall
en plaça IUMAO DA YEICA
ma gairebé intranscendent na ba,s..
elS
vult
restants per &
del carrer Nou i esquivant innombra- ' - '
~'1.
~.
Alll tit unes escenes, l'acció de les quaLs
s.
AMOR08
bles obstacles -taulons, llibants, ga- I
• ~ a•
.l.
~ es desenvolupen de manera planeCARNICERITD DE MEXICO
vdes, escales i mobles atrotinats-ra., simple 1 tluida com Wla lima
MARA VI LLA
1
aconseguirem arribar. ~i~ al lloc des
recta. El dtè.leg, potser un XJC allarI rEL IX COLOMO
\ del qual Clapera dmg1a personal- . per R amon Vinyes 1 un vodevU poU· gassat en el primer acte, té W1 huEl més aran eadeven1mentf
clac de Casanovas, l'afortunat autor manisme familiar de cosa VlSCuda
.EJ.'ti'TRADA. 3 PTES.
El major èxit lirlc
de .. Mis-Th~ ry". Finalment, com a i un accent de realltat que el ·ra e,s..
obra de gran espectacle, la qual m·
-------dubtablement cridarà l'atenció
del
c~t't:l;
Creació de Pau Hertogs
nostre púb: e, estrenaré una adapta .. 1· -- - - - - - - - - - - - - •
ctó escènica de la popular novel·la de l'
Avui, a la nit, es celebrarà
..
ment la transformació de l'antic lltat,
al teatre de l'orfeó Gracïenc
per Joaquim Mantera.
Eden-Concert. Alhora que donava
Creació
de
PAU
HERTO<.iS
...
?
una i alLra ordre i anava d 'un a l'a.lun extraordinari festival Barcelona. -1: 'la.rcta 1:
tre lloc, ens explicà algun dels seus
-Podeu afirmar que tot el que
l nlt : H ermu,
projectes els quals procurarem reflec- s'ha parlat, i de manera especial a
Com te. -Tarda i nit: rEl hombre in·
artistic
vistble».
tir de la mUlar manera possible, la premsa madrilenya, que en el meu
Teatre Català
Couseu Pompela. - Nit: rE& mUCA&
ja que en alguns moments, l'incansa· teatre faríem comèdia castellana, no
Per a avui, a les deu de la ntt,
Juan~ta· /),
ble colpajar Clels martells destructors és cert, puix que. al contrari. si alhom il"a. ·anunciat la. celebració d'un Espanyol. - •.rarda: cM paa del Na..
ens obstaculitzava percebre amb to.
zareno», c.Pare vosté .La. bw·ra, amic•
tilagmfiO festival art1sttc a càrrec
.N it: «Patrons 1 Droletartn 1 cU. u;
ta claredat el que Josep Clapera ens
de .prestigiosos elements, sota ei pr5ua. cte ta l)Orteru.
explicava.
grama següent:
Nou, - iarda: «La. chtcnarra», tLoa
- ... ?
Pruner. La Companyia catalana.
~.:la.veles». eLa. a.J.t:!gna. del bataUon».
-Com veieu, vaig a convertir
«Artlstes Associats», que dirigeix EnNlt: cuna. m.tss ma.n 1 eLa del ma..
Inspirada partitura de Sor07.àbal
aquest local en un dels millors tea·
.
DOJO Cle !088JI».
tres barcelonins. Desapareixen les
Han entrat en una fase de gran r1~ Lluelles, entre els ~rt.lStes de la Ot.vu1utot .
vt~owrlu ~recca 1 eJ. 11 u
teu~re ae16 ¡;Jut.Ugi.s
llotges del primer p .s les quals seran
activitat els preparatius per a la qual ftguren pnmerissimes figures
de
l'escena
catalana,
interpretarà
la
Poliorama
.L·araa: cEn Jlandea i l
substituïdes per un ampli i còmode gun dia per dissort no actués a Bar- inauguració de la. temporada d'hioomedia en quatre actes ortglllal l na. ~uesto el sob . .Nit: cLa estrella
celona cap company.a de teatre ca- v•. n de teatre català al Novetats a d '
t p
·
¡
de :::le~Hla».
Alb~r
1era, «.ElS homes ort.s», Cran
t'nce. - ·. rarda 1 ntt: «La. rel.n.a
talà., aci, a l'Eden -també penso càrrec de la. Companyia dels primers Prerru
Ignasi lgles1es 19::S3 de la oeno ta tot».
Avul t demà, diumenge, tarda t nit canviar aquest nom ja revellit- es actors Mercè Nicolau 1 Ramon Mar- neral! tat de Catalunya.
t't wo1ua•.
.raraa 1 Dlt: eLal de a.r..
farà teatre
encara que no- tori, de la quat;ormeo part ele.ments
Segon. E1 Quartet Vocal Orpneus
~u<~.~> ¡..omar ...
més sigut a. le
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Renom.
perar ajut o!lclal de cap mena.
JOSEP CLAPERA
Ramon MartorL
Tercer. L'agrupament mtantU feGINI:MI: S
I després d'expressada tan solemEl debut 1 inauguració de la tem· meni «Les Gavines de la Barcelo-ani'iteatre. També faré treure les de nial prometença, Josep Clapera
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porada
s'ha
assenyalat
per
al
dia
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tant, una comiada amicalment de nosaltres
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en un altre cinema 1 sf per a concor i gràcia de la major par , de la
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iJARJO
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considerant el respecte l la memòrta.
reat a la nostra ciutat, com és la
Cen~nc.
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No està
per democràcia

08

cGaztelJ, el director de La vanguardla, comentant el nou Go-

PREUS DE SUBSC RIPCIO

81 rçelona. un mes
fora. un trlmutu

3'6U

t0'60

vern escriu:

otes.

«La. democracia fa.lseada,

•

E• el de la Lltga. I tot U1t

Portupl

El paper de sempre
lA Publicitat, comentant el trist
paper de la Lliga, diu:

«El president del Consell ha dit
que el Govern nou continuar1a en
tot la. politica. de l'anterior, 1, en
. efecte, una de les decisions acordades ahir en el primer COnsell fou
la de prorrogar l'e3tat de guerra a.
Barcelona.. Bon començament per al
representant de la. Lliga. No ens
fêiem gaires iUusions amb a coHaboració regionaliste., però no sospitàvem que la seva. mcorporaCiò al
Govern tmgués uns efectes sedants
tan immediats.
De fet. doncs. la coRaboració dels
reg10na.liste.s no haurà. servit de res,
<I!R OYDS Y CENTELLASll»
-Que un «catalanista)) hagi de su- pel que toca a Catalunya.
De molts anys ençà la Lliga ha
plantaf"me1 ¿No hauria anat millor
Salmón per al ministeri de la Ma· tingut un encert diabòlic a crear·se
situacions funestes; no ens sorpren·
rlna ?»
dria que la. present fos la més ab<De <La Publicitat».)
surda de totes i la pitjor &ls 11Us
del catalanisme. Haurà captat una
cartera, però potser haurà perdut
altres coses que no es recobren ma.1
més.»

I

El~. !!!~~ta~c~i~,

ca..

L legiu aquest.s mot& de L& Veu de
Catalunya (! ! ! >:

~eva

ideologia., han pogut sempre
coUaborar en els governs de l'Estat espanyol, perquè per a. ells no
ha. estat incompatible mai, sinó- tot
el contrari, la llibertat de Catalunya i la grandesa d'Espanya.»
D'això no .!abem com en diran

el! senyors cte la Lliga; el poble
en diu barra.

Això és entendridorl
Ya, el mamelló nocturn de El
Oebate, dóna aquesta em.ocionant
-ai, si/- recensió de la presa de
possessió del ~e1z¡¡or Rahola:

«Añadió que estaba satlsfecho de
q...te un catalan que, por ser de la
Luga, conden.. el alzam.tent.o separatista, le suced.lese en el mmlSteno, y expllca su defense. de los intereses ctel Estada sobre los de tas
provinc1as, a1 recabar que los puertos de Barcelona y Tarragona depemlleran de aquél, no por un decreto, sino por una ley.
Esa es la ca.usa.--ternunó-d.e (,\le
yo saiga de este minlsterio. Pera estoy satisfecho de ello, porque no he
hecho màs que defender a España.
El señor Rahola rehusó con frases corteses entrar en asunto tan
grave y espi.noso, y aseguró que él
t&mbién antepmúa a todo el servlClO de Espaila. Al finallza.r el acta
el señor Royo Villanova y el señor
Rahola se abrazaron efusivament..e.a

No s'equivoca mai

«Por estar preparados para todo
-los antecedentes abonan esta aotitud-, no nos ha producido gran
sorpresa la soluc.ión de la crisls tan
dllicultosamente tramitada en tos
d.fas pasadoa. Ni sorpresa. ni mucho
meno3 satis!acción. Lejos de hat>erse producido con ella el efecto perseguida de resLablecer la. convivenCia naciOnal, o al menos dar Lregua

llano cambian explicaclones
sobre los preparativos béllcos.» (De los perióclicos.)
LOS DOS A LA VEl: -No se
asuste, amigo¡ eso es puro entrete·
nlmiento.»
(De «Las Noticias».)

Els Congressos de la Primera
Internac~o
. nal

1

El ministre de la. Governació manifestà als periodistes que li comunicaren que s'havia. resolt Ja. vaga de
pescadors del litoral de Catalunya.
Afeg1 que aqaest conflicte haurta
pogut. terur importàncta. social mes
q ...e economica. Sortosament, les negociacions entre patrons i obrers 1
'- . delegat del CTOvern ban tingut
ple è:nt, Per tant, els pescadors ja.
nan sortit a la mar, na afirmat el
ministre de la Govemac1ó.

I

·

Tots els Congressos de la Primera que determlnà l'escissió de la branca.
Internacional que fundaren Carles ' bakururusta
Marx t Bakunln, es celebraren en el
L'~ "ord deia:
.
mes de setembre. El primer Congres
«El proletan.at, en la seva llwta
es va reunir el dia 3 de setembre contra el poder de les classes posdel 1860 a la cerveseria Tre1ber, de seïdo:es. no pot obrar com t:1. el~
a Las tlranteces existentes, han sur- la Ciutat de Ginebra. Fou presidlt sina consttlumt-se en partit polltlc
gtdo nuevas tenSlones y cont.ra.posi- pel ciutadà Yung, el qual portava c;trerent. oposat a. tots els vells parClones en el proplo campo guoerna- la representació del consell General Uts tormats per tes classes JX)SSel·
mental y entre las proplas personas 1 en el qual estaven representats se.t· dores. Au.O es md!spensable per tal
xanta. països que trameteren llurs d'assegurar el trlomt de la r.evolumo
que sostienen la presente sltuación delegats
directes. En aquest primer social i la seva. suprema fmalltat:
de d.erechas.»
Congrés quedaren aprovats els KY l'aboltc1ó de classes.»
tatms generals redact~t.s per Marl..
La Lntemac10na1 fou asprament
de l'Associació InternaciOnal dels comb~tuda pels diferent& Governs
• Treballadors !, per tant, aquesta va d'Europa 1 molt aterrissadament desI La Llbertad, amb justa fndtg- quedar conslitUlda
prés de la cComune» de Pans de
· d·
En altres Congressos, es concreta- l'any 1871. Aleshores es va acordar
nacw, tu:
ren tes aspiracions de l'ASSOClació ln- trasll~dar ta. residència. de la J.nter«La. mtSma lsborioSldad con que t.ema.etonal dels Treballadors 1 al naCional de La Rata als Estats Uruts.
se ha tranutado la cnslS, resuelta congres de Lausanne, celebrat el seEl 15 de juliol del 1876, amb asayer, conilrma la descomposicion de temb~e de! 1867, es declara que cJ. e- Slsl..érn.:ltL de deu delegats amer.....ans
laz derechas. Dueflas estas del Po- manClpaClo SOCial dels tretlallad~rs es l un sol euro¡ku, es celebrà a Fllader, y aunque en situaeión dlrrus1o- inseparable de la seva. emanclpacto deUtu un COngrês, l'ulum, en eJ qual
naria, no pudieron d.Jsfrazar aquet politlca».
es va prendre l'acord de dissoldre
estada mtemo de los pnrtldos. cuAl Congrés de Brusse.Hes, celebrat Ja lntemaetona1 1 publicar un maru.
el setembre del 1868, 1 al de ~a- rest explicant els motius de la disyos ulb.mos estertores agómcos se silea, del matetx mes del 1861:1, s a- soluc:o, alhora que es prometta uutre!lejan en la compostt:ión del nu~· cordà que ,«els instru.ments de tre- tar per tal que els obrers de tots els
vo Gobierno. Lamentable e maeco- ball han d t.::sser propietat coHect1va paisos es tornessm a unir 1 de reroso espectacuio ei que han ot'rect· de la societat sencera, . essent usu- fer la internacional en el mol!lent
do al pais «los conjurad03» con sus. fructuat.s per les coHectlvttats obre- oportu.
personalismes y sus incontenibles y re~ que directam~nt els raem proAqut:st destg de ta lntcrnacwnal de
però garant1tzan . els drets de
.
d e.senfrenadas ans!as . de Poder, que dwr.
l'individu i de la Societat».
Filadclfia. va tardar tretze anys a
han hecho lan diítctl y tan triste 1 Al Congres de La Raia darrer ce- veure s complert.
la soluwón de la crisis. Otro deta..- lebrat per la. lnternacionàt el 22 de
La. nova l.uternactonal va ressorgir
He de su mcapactdad y desorienta- setembre del 1872 es va pfend.re l'a.- at CQ¡lgrés de Paris el 1889, al qual
Clón politica en el recto sentida de cord de caràcter' polit.lc -esboç de asststtren 300 delegats de totes les
la frJ.Se, ya que su orientaclón ln- la COnferència t.elebrada a Londres contmdes del món.
f bl
b
t
el mes de setembre deJ 1871- que
I aquelia Internacional del 18ss es
1 d
con esa e es a e que ran ar el va. serviT de bandera comuna als la. que ara es coneix amb el nom
régtmen, es la. comCldenc:-ta en la pJ.rUts obrers de tots els països 11de 11 Internacional.
composictón-en esencla y casi en
personas--Qel nuevo Gobierno con
las !ndícaclones de !Oil periódlCOil
G T .
G T
monàrqulcos.>
• • • I · · • •
11M

I

lcall'sta>> ' a "adrl'd
«El S'nd'
I
fft
Avui, dissabte, reaparebcerà. a Ma·
drid t'òrgan d[.l Pa.a.1t Sindicalista
que Angel Pestaña. fundà a. Barcelona.. •
En la nova etapa d'«El Sindicalista», que, 1..um abans, constarà de
vt;.ít pagmes, hi col-labOraran, entre
altres, Hoyo.. 1 Vinent 1 Ricardo Baroja, membres del partit d 'Angel Pestaíia..

Doncs que' es creJ"en?

Cada dia pitjor

cruel sageta:

La Cultura
I

l'AL(1·LDE DE GIRONA I ElLS
LES DUES CENTRALS SINDI- Girona, 27.TAXISTES
- Hom s'mforma
e1 seuyor Tom"' s, alcalde gestor cte
CALS FRAHCESES, CELEBRE~ Girona, element de la Lliga, ba tet
posar en VIgor unes dlspoSlctons per
El CONGRESNACIONAL cacta
les quals oQllguen, qUe VUit taxts
dia deixin d'acudir al seu lloc
de parada, o sigui la. Plaça del VL
D'UNITAT
oficialment Plaça de la República
e

El Sigla Futuro Uança aque&ta

e

u

«Cuando se formó el Gobiemo de
~ue
l, per -tant. cada dia millor:
las cinca carteras cedlstas, que ahoperquè les coses no s'arrangen lins
ra se va para no volver, no taltó
que estan ben fetes malbè.
qulen, satisfeeho de aquel triunfo
Llegiu aquests mots de El Linumérico, vaticinara excJamando:
beral:
«Es el avance definitiva haCla la
«La. desgro.cla màs lnmensa, la
concentraCión de todo el POder con
màs teiiUble , el daflo màs 1rrepara,...
todas sus carteras nunlsteriaJes en ble què
se podia causar con la soActualment es celebren a Paris dos
las mo.nos de la. Ceda.» Tal era la lución de
El senyor alcaid~ gestor ha pres
esta crisis, es haber rati- congressos obret·s: el de la
C. G. T. aque:;;ta mesura perquè, segons ell,
sustancla. del vaticinlo.
ficada la connanza al bloque.
Heus ací uns paràgraf.t, ben inl el de C. G. T. U., per tai de veure conve regular el trànsit rodat per
La Ceda habia tenido tres cart;e..
Este Gob1erno no mejorarà en s1 arriben a un acord d'unitat sin- a la ciutat, ja que el nombre
teressants d'un editoríal tde El Dide
ras en el Gobierno antenor al de ninguna. forma, sino que agravarà
luvio:
dical.
cotxt!s
de
servei
publlc
és
molt
eresdc la. C. G. T., en la seva prime«Nada màs incoherente que la. úl- las cinco. Dimitló las tres en pro- por todos los medios la ttrantez de ra Ei
sessió, ha pres un acora contrari a cut, d 'un cert temps a aquesta part.
tima crisis ministerial. Se produjo testa cómico-lirica contra la 1mpu- la. vida española en horas que de- b\ guerra probable entre itàlia 1
Al:<t és que diànament es veuen
para. dar una tregua al encono de n.idad de los cabeclllas de la octo- Oieran ser, e..1 efecto, de sacr1f1cio Abissima. El Congres ha adoptat una. obligats a ¿}O treballar vult obrers
brad.a.
Tomó
las
cinca
y
ya.
no
se
I
para
todos;
pero
que
son
de
holga·
las pasiones políticas, para. contriresolució oposant-se a la guerra I con- taxistes, els quals han de deixar
aoordó de la impunid.ad sina para 1 do a1bedrto para los bloquJstas.»
buir a la pacwcación nacional
tra
el feixisme italià que la provoca. tancat el seu automòbil al gsratge.
ped..il'la
coon
làgrima.s
y temblores»,
Y, en la forro& què se ha resuel·
Jouh&ux ha declarat abans de l'o- sense que pugum fer ni un sol serto, ¿hay motivo para que los espí- conlo graciosamente decia Lerroux,
bertura de la primera¡sesstò, a un vei, ni que es tracti de transport.ar
explicando la. evoluclón cedista.
penodista. que aquest com.Jci sena. la familia.
ritus se apacigüen?
d'una gran transcendència per a la
Pero al ver que la ced.a pa.saba
La pugna exlste en la. actua.lidad
. classe obrera francesa, car espera que
Aquestes són le.s ordres donades
entre las derec4.tas y las t.zquierdU. de tres ca.rteras a cinca, los profe~
en sortirà enrobustit el moviment per l'alcalde gestor de Girona i les
Como gràficamente dijo el sefl.Or tas del bien posible he.llaron hecha
si~ldicalista francès tant per la. unt- que han de complir tots els taxisAlba, ha.y en nuestro país una gue- la profecia. en las matemà.ticas : «Si 1
tat que d'ell sortirà, com pels acoros tes.
ahora se sube de tres carteras mirra civil latente.
«pianistes» que es prendran.
Nosaltres reconeixem molt bé que
CAMISERS
Per altra banda, Monmousseau, se- el senyor Tomàs - ens han dit alY ¿qué soluc1ón se ba dad.o a la nisteriales a cinoo, en la. próxima I
crisis
la
sublda
tiene
que
ser de cin- !
cretarl de la. C. G. T. U., _ t~bé s'ha guns taxistes, que per cert estan
cri&.IS? A la vista estA. Las derechas
llASA ESP.t::l:tAL 1~KR
òeelarat fermament part1dan de la. molt disgustats de les c:l.u:;nnc:¡Cl ns
tienen &hora. en el Gobiemo mucha co al copo, o mienten las matemà- !
11. fJM11~ES 1\. ~1Wt\
unitat smd!cal.
,
.
~ o
tlcas.ll
mayor fuerza que antes.
Monmousseau ha dit que després de l Alcaldia - te dret cte disposar
1
¡Buena. manera de calmar los Lmd'aquests dos congressos podria és- de la parada, perqué d 'aquell lloc
Lejos de n uestro ànimo chafar el
petus de las izquierdas! ¡Excelente crédito profético de tales vates; I *
ser convocat un Congrés d'Unitat, ell és l'amo com a primera autonmodo de apacigua.r la. naciónl
amb assistencia de les dues COnle- tat de Ja ciutat; però fora d'aJxò
ro la verd.ad es Que el vatJc1nlo ha
deracions.
El señor Portela ha sldo reempla.- fallad.o.»
ens sembla que no n'hauria de ter
Parlant del Pla de la C. G. T.. re - 1 per tant, seria just 1 lògiC
zado por el sefir r De Pablo Blanco, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~;:;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:=;;;;;;;:; Monmousseau,
ha declarat:
.... d · é lli
1
b
tax· ta
qtúen fué subsecretario a las órde«Nosaltres no volem que les na.clo- qu~ eiX s. ure e po re
IS
nes de esa calam.ldad polftica apennlit?.ac1ons es converteixin en ex· pe¡ a rea}ltzar tots els serveia que
llldada Vaquero, que tan to hizo reir
propiacions No hi ha. Revolució. No 11 fossm solhcltats, ja que cadascú
hi hem arribat, encara, Pensem que té la seva parròquia a complir .
cuando fué ministro de la Gobema..en el règim capitallsta. es poden na.No cal dir QUin enrenou han
cióo. Es el señor De P ablo lerroucionalitzar els establiments de cré- l produtt entre els taxiStes gironins
xista. ortodoxa, pero figura entre los
dlt i les indústnes importants sense le~ esmentades diSposicions del nos-de mAs reclente promoc!ón.
rr-·· rolinr>r e]<: m'"'dt><:f-'"1~ .......
LeS' tr
lea!
te ll
Los min.istros de la.s derechas
al . contrari, volem garan'ttr -los etS
e a
de ges r !gaire.
HOMENATGE
A
APEL.LES
LA GENERALITAT, EN LA seus prestecs.
cuentan en el nuevo Gablnete con
MESTRES A CABRERA DE
CONVOCA TORlA DELS
Tampoc no volem desposseir del
cinca carteras oon jurisd.J.cción .soEspanya sota el Govern
PREMIS MUSICALS D' EN· tot els grans accionistes. Pretenem
br e ocho departamentos mlnlstene.MA TARD
de les dretes
GUANY, HA CREAT UN que han d'ésser Indemnitzats fins a
les. Es decir, que tienen copada el
Demà, diumenge, dia. 29, & les qua.NOU PREMI, EL QUAL ES un 11"'1lit QUe els permeti poder viUre
Gobiemo. Y nmguno de esos minis- tre de la
tarda, tindrà lloc a la Plaça
CONCEDIRA ALS MILLORS folgadament. Això, per a la coHectltros era. republtcano antes del 14 de
EXECUTANTS 0 , 0 8 RE s vitat i no per un Estat sindlca.litzat.
d.e la. República., de Cabrera de Ma..abril de 1931. Todos estaban al ser· taró, el gran festival
No pretenem instaurar els SoVlets.
d'homenatge al
CAT ALANES
vicio de la monarquia.
Som realistes. Volem un canVl en el ESPAIIYA HA PERDUT 43 Ml·
venerable patrtci Apelles Mestres, en
El conseller de Cultura, en reno- repa rtiment de les càrregues, dels LION~ DE eESSETES OR EN EL
¡ Y de ese modo se pretende pa.ci·
el qual es posarà en escena. el dra- \lar la convocatòria dels premis mu- beneficis de la producció. Aquest es
tlcar a Espa.fie.l:t
ma en tres actes or iginal de l'home- sica.ls per a l'any 1935, hi ha inclòs el nostre pensament, que no està C~ McRÇ EXTEHIOR EN EL CUt<~
natjat «Niu d'&liguesa amb el con- una mnovació: la creació d 'un nou especificat en el Pla de la C. O. T. DEL t-R . MER SE1 d~ STHE DEL 1935
AMB RELACID A LA MATEIXA
curs de les celebrades actrius Aurè- premi per a estimular els concer·
.Quant al Banc de França, voDATA DEL 1935
t
tals
Iem que deixi d'ésser el Banc d WlS
iia Borralleras 1 Pepeta. Sàncbez.
tist..es o Lonjunt..s
rumen
o vo- quants per a convertt.r-lo en el veSegons aactes pu.bllca ... c.., per la. DiEl Debate estd molt content de
A honor de l'homenatjat, han tin- cals que executin ms
obres de música ca.- ritable Banc de l'Estat. Per tant, reccio General de Duanes, amb relala solució de la crist. Sí, é& clar: gut la gentilesa de prendre part a
ta.la.nes, tant s1 no fan a Catalunya nosaltres no preparem una revolu- ciò k1 volum del comerç exteriOr
se n'ha anat el sen¡¡or Po1tela/
aquest magne festival l'eximia can· com l.:>ra. de Catalunya..
dó, sinó importants canvis en la vt- d 'J::spauya en el primer semestre del
«Hemos de oongratulamos since- ta.tnu Merce Plantada. que acompa.Amb aquest nou premi, afegit als da. econòmica. del pa.is.a
1935, .ta x1lra. total de pessetes or ba
ramente de la solución de la or.IBls. uyada. aJ. plAno per i'U:lustre m&>t.re
~llt la quantitat de IH~.097.427, per
La dimos por prevista ayer en este Frantt Marsh&l.l, mterpretaran dlver- altres oferts als autors, a mes d'ésestimulaaa, per part de la GeneNOTICIARI
85$.197 .707 en el mateix periode del
mismo lugar y se ha ajustacto por ses cançons del venerable mUsic ser
ralitat, la creació de l'obra, hi hau1933. durant el Uovern prestdtt per
entero a nuestro presagio optunista. poeta.
rà J'est1mal a. la. seva. execució. AiXl
SINDICAT UNIO OBRERA Ma.nuel a.za.ña.
No podia ser de otro modo. Nl caCom a fi de festa els cors cJoven- s'aconseguirà la major dúusió, arreu
DE LA lNDUSTR.lA F A·
Si s esta..blelX la comparació entre
BRLL 1 TEXTlL DE llAR·
bis otra ruta. Las condiciones ac- tut l'Atlàntida• I cl...a florest.a. ca.CELONA ¡ EL SEU RADI
la XU1a del 1933 1 la corresponent al
tuales de nuestra Vlda politlca, la brerenca• interpreLaran algunes com- del món, de la producció musical catalana..
Per a. tractar d'assumpte de tre- 1935, hom veu un descens de ta mtconfiguraclón del Parlamento, la st- posicions de ca ~.re popular.
Aquest premi és, com els altres ball, hom convoca tots els treballa- Uons 100.280 pessetes or. Aquesta cttstuación intemadona.l, los proDlemas
Aquest festival ha desvetllat a Ca.- premis mus1cals, de 5.000 pessetes. dors de la casa Soetetè Lawére <Por- minuc:lò s11a atribuït a la dl.snunuc:1o
apremiantes del mterior demancla- brera. de Mat.aró un veritable entu- Serà concedit al concertista o al ta bella) a. la reunió que es celebrara de 1exportacio en 64.762.227. Per on
be.n un Gobiemo coherente, en el siasme.
conjunt instrumental o vocaJ que, en c!emú., diumenge, a les deu del mati resulla que la balança comerclal na
que sus m.iembros, por representar
el perlode comprès d es d e 1 prlm er al nostre estatge social del carret estai. destavorble per a Espanya en
una mayorla compacta., pudleran
L' EMINENT ARPISTA CA- del pròxim octubre ti.ns aJ. 30 del ~~~~~t ~~~i~ta.. Es prega la 15Y.OJl46? pesse~s or.
contar con la màx1m.a a.slstenda de
contrlbuit
m.tNooaltres no saoem trobar J'expuTALANA
ROSA BALCELLS, propvment Juny, hagi
1
t d
representant<'": de 1a opinión públi~
Uor al major cone xemen e 1a mucacio que les dretes poden donar,
ca. y dar la sen.seclón de la autori·
PROFESSORA DE L'ACA-¡ s1ca. catalana.. a.m..o l'execució, a ea...
maxm1 s1 recordem com atacaven els
dad. del prestJ.g:to y de la eflC&CJa
DEMIA MARSHALL
t.alun}a. o tora. de catalunya, d'obres Pressupost de 1a Generalitat de Ca- goven1s d"esquerra pres1dlts per Al.aque en esta. hora necestta la ¡¡oberCUrs d 1 de compositors catalans.
talunya.
ña De fa dos anys ocupen el po.
na.ción del .Estado.•
En començar ei nou
e
Seni concedit a judiCi I segons ve.Eh; concursants aJ premi nauran de; 1 solament en el que 1a releren
llí~a6, la U1r~16 de !'«Acadè~ua red.Icte de la Sub-PonèncUl de Mu- Cie soHICitar llur mCluSlO al Concurs cw. ' al comerç extenor, a perdua ~
1
Marsnall» ha aestgnat la nostra s1ca deJ Consell d.e Cultura de ta ~
re el mes de Juliol vment, mlt-- de tJ mll.Ions de pessetes or. Una
excel_sa cunce.rtJ.sLa t<.u5a BalcellS, per neralttat. 1a qual aprect.ara. lliure-- Jança.nt uua lllSLanc1a acompan)llda d.lsm muc1o en les export.ac ons de
1
8.1 ~ de protessora de. la clas- ruem. la concurrenc1a de les oondi- 1de ta relació deta.lla.da de les Obres 1 65 milions de pessetes or.
~ d arpa .d aquell centre d ensenya- Clons del premi ofert. atenent, no executades 1 dels comprovants aò&- 1 Els feta 1 les x.ures mostren el
LDent mUSical
solament el nombre d"obres execu-- quat.s.. L"aQjudicacló es fara el 15 de fracas de les dretes al poder amb
Ros& BQ!ceus, que tants èxits ha tades, sinó al prestigi reconegut de setembre del 1936
mes claredat que totes les
aconseguit en els seus concerts a l'asptrant.., el Uoc de les execucions
El cunse.Uer de CUltura, en fer pu. gandes 1 diSCursos del cje.te1.
~ 1 a les diverses delegactons pe-- etcctera. A aquesta rècompensa po. bhca la creació d'aquest nou premi
Le~ dretes uo ban soluCionat res
nmsulars de 1«Assoclacio <te Uultu- dra asplrar·hi t.ot mUSic, sense diS- musical de la Generahtat de Lata- 111 en l'ordre econòmlc, ni en el sora Mustcab, espectaln..ieJlt a Madnd tlllcto de nacionalltat. w de res1den· lun)la, o espera LOLa l"etlcac.ta per 1...1 cial m en cap ordre de la VlC1a est Barcelona. ai.XJ com tambe de so- Cla.
coneucement. a tot. arreu, cte Jes Obres panyola. I mentre, els cjoves1 contJ.
1.1.st.a dels gran concerts suniòrucs cte
No caldrà, d'una manera precisa, m.Jllo.rs de la nostra muste&, finaU- nuen cndant: rTodo el poder pe.ra
1Orquestra Pau Casals 1 de la .Ban- que els que asp¡nn aJ preml d'est..i- ta\. de la seva creació.
el jele, que nunca se eqUivoca..»
da MunlClpal, a més a mes tambè mul a l'execuc10, el so.I:Ucttln perso¡FLAMENCOS QUE SEMOSI
aMOII el prUllcr prenu de c.LltcenclA nalment. Poa.ra. esser conced1t a pro.
DE PRENSA :
«En Londres, y ante un d1: concerti a l'cEcQie Normale de posta de qua.l5èvot ciutada que JU.SLlerupo de bombres de cieDCia, ParlS», del qual Jurat. l.nt.ernaciOJUU aqUi els ments del concertiSt.a. o en~
un eatudlante k ha pa.seado d~ .Pl&.Do en forma part da.rreramen¡, Ut.at per a l& qllill el aemam 1 tam be
per uucta.w. ...a de l"ebln.E.ntada Sub-Potentamente po encuna de oc mestre Prant Marshall.
La senyCJrtU Balcells na estat amb oencw M.ll.:ilcal del CO~ de CUl~
carbones ardiendo..»
JUA.NlTO. - 1Glnas Ot darse lm- taJ motlu molt Iellcttada per aques- Lura de la Generaht.at..
porta.ncla! Yo hace dos años que ea- ~ d.tstlDCIO. aw com L&mbe el mes-I No podran optar a aquest premi
t:.stomao. Fttp, M11u., Reumallwne Ol.a.betaa:
toy sobre ellos y nadie me naoe ue Ma.rsb.ali per lexcepclona.l aòqw- eis artlSLeS o les enUtats sub-..-enBALNEARI a Ca.loes d.e M.a1avella (01.rcma)
&icio obWJgUda. per a la seva pn- donad.es per la Generahtat. o que
CUO.»
Temporada ohcta.l Uns el 31 d 'octu bre
(Do cEJ DUuvto..)
merls:SJma AcadPmta.
lhl&Uin C01l.Slgnac1(. ex-pressa en ~ 1 -.druUlLStr 10 l¡'a ft'bla Df •u f ;.l rb •~
1 elctou 11~?
BAACf:"-ON~

Quina pacificació!!

•<Los Gob!ernos !nglés e !ta..

LA VAGA DE PESCADORS
EN El LITORAL CATALA

EFEMERIDES DEL PROLETARIAT

Ni sorpresa

cEls homes de la IJlga, sense ~
tal co- nunciar -a cap dels extrems de la

mo la tenemos en Espana, resulta.
tan repugnante y tan nociva como
un tT 1tnestra
13'- •
.AltriS paisos. un trimestre 27'- •
pueda. serio el absolutismo mas tronado. Ni el uno ni la otra pueden,
honradamente, satisfacer a nadie ru
conduc.ir a. nada. Mientra.s los gobernantes sean esoog¡.dos exclUSlvamente entre los partidos polltlcos, y
rnlentra.s los partidos polltlcos de·
pendan por entero del ciego ta.vor
de las muchedumbres, en España
no saldràn, no podràn sahr mas
equipos gubernamentales que los
que estamos viendo. ¿Democrama?
¿Autocracla? ¡Al, diablo las palabras! W unportante seria un regimen en que gobernasen los homor~
aptes, no los partido.s oatastroflcos.
i Y que lo llamen como les dé la
gana!»
aEL NUEVO APARATD
Tot això ja està bé, però amb
-¡AJaJàl ¡Con qué suavldad ellml.
democràcia estaria millor.
né tas emisoras que me motestaban:»
(De <La Llbertad>.)
,llJ1érlca .LIJUna 1

Un cas

*

UNIVERS TAT
I
Proves de ()iències. lngrês. _ Es
convoca als aspll'ants inscrits al grup
de Clt:ncies a la convocatòria actual,
numerus 201 al 264- inclusiu, r elactó
d'al~es catalans 1 tots els que
JUSl.lfiqum d~udament la no asst~tèncta anteriOrment, perque el dilluns, dia :iO, a les 15'30 bores, es presentin al .Pararunf per a. realitzar
els exerciCIS escrits.
Tambê es convoca als aspirants
!nscnLS al b7UP de Ciències n umeros
1 al 82 Inclusiu, per a l'esmenLat ella
30, a Jes 17 hores, al mateiX local.
Hauran d'anar prove1ts de ploma.
estilogràttca i presentar Ja papereta
d'examen.
Examens d'infermera. - El proper
dllluns, dia 30 del mes que som, a tes
sis de la tarda, 1 a la Sala de ConterènCLes d'aquesta Facultat de Medicina, començaran els exàmens de
la. carrera d'infermera.

ENSENYAMENT

I

I

I

•

uRES'f111 CCIONES
CHAPAPRlEI'A.- Anoten que he.
mos suprlmldo tres m inlsterlos, y
el cargo de presldcnte del ConseJo
Jo hemos reducido todo lo posible.»
(De «La Na.ción».)

LA MUSICA

I

1-------.....-------

El FRACAS DE l'ECONOMIA

Diu que se n'alegra

<GOB IERND RESTRINGIDD
EL BANCO AZUL. - I VaYa poso
-ue me he qultado de enclmai »
<De cEl Debate>.)

¡omt

propa-

«t TDDO IGUAL ... I
- ... Alba, Cambó, Chapaprfeta,
Marttnez: de Veluco, Melqulades Al·
Ylrez, Porte la, Maura ... ¡Señor, coa
rno pasa el Uempo; parece que tué
~er b

(De

lE1 S!glo Futuro>.)

_. ___,_
- --

POLIBIEN
LA
.... CDIOLL~
...._ .
..
".-·._
..
----..... ........... _...
--...._.~-o_

I

I

VICHY CATALA 1
FONT ESTRELLA

•

Els cunos d'Ensenyaments Tècnics
del Polyt.echnicum. - Com en anys
a.ntenurs, al curs 1935-36 de l'Ateneu
Poiyter.:nn.lcum seran donats els cursos d 'tmsenyaments Tecrucs per a.
aprenents 1 lad.rms manyans, electrlClStes, paletes, tusters, tundidors,
modelistes 1 calderers, d'acord amb
el seguent pla: Aprenent.s (curs preparatori): Aritmètica, geometria, dibuix t nOCions de fisica 1 quimica.
Fadrins <perteccionament 1 tecnologta de l'oflc.i): Aritmètica, geometna, àJgebra 1 trtgonometna; pràctiques; conferències i visites a centres
industrials.
Els programes detallats es faciliten a Ja Secretaria de 1' Ateneu, Alt
de Sant Pere, 27, principal. Telèfon
25050. L'obertura del curs tindrà lloc
el 7 d'octubre vinent.
Les classes de J' ALeneu Enciclopèdic Popula r. - Per tota la present
setmana continua oberta la matricula
per a les classes de Pruneres Lletres.
AritmeLICa, Càlcul MercantJ.l, Taquigratia, Castellà, Català, .Francès, Anglès, Alemany, Rus 1 Esperanto.
Per a. mscnpclons aJ. iocal de l'Ateneu .Encicloped.ic .Popular, Carme, 30,
prmclpal, tots els dies laborables de
set a deu de la nit. A1xi mateix restarà oberta la inscripció el diumenge d'onze a una del mati.

AJUNTAMENT

*

FALSOS INSPECTORS DE
PROVEIMENTS
Ha vent-se rebut a ta. Prefectuta
de Proveïments dlverses
queLX.es d maustria..Ls que han esta~
sorpn:.sos per prewsos inspect.ors de
.l:'roveunents. e.t conseller reg1dor s~
D.,YOr ~tacana ta publlc per tal
d'evitar la repetiCió de Jets d 'aquesta. mena., que elS tunctonarlS mwHClpaJ:;; que ~xercelXeo l'esmentada
w:,peCl.lO, poden 1 hau d 'esser pertect.ament Jdenttflcat.s, mitJançant !a
lLS!.gWt:L d autontat que ostenten,
ava.Jaua aquesta. pel carnet d 'lll&pectcn:s de Proveiments, signat per
1alcaJat:. :sense aquest.es ctrcumstancies, aquell qUi es presenL1 en tunCluns a ·ulS¡>et;tor muruclpal de Pro\elDlent.s haurà. d 'ésser denunciat a
les auwritats.

d' lnsp~CCIO

PAGAMENT DE BONS
.t.s la a.vmt:ut als Iuctustrl&.ls l. e»mercltLuts que ll&Klll admès bons dels
qu~ J AJuntament c1e .Barcelona "a
repa.rtl.C . o motiu de les testes del
1\> an1v-ersa.n Cle la pructamac1o cte
- . .J;<.epubi.lca, que ha.urau de present&'·lus al Neguc1a1. ct·AssiSt.encla Mu~
DIClP8J. carrer del Carme, 45, tms el
dia 1:, d'uctubre prupvinent. per taJ
dt. te.r-Ios electiUS. ca.r despres d 'a·
QLella. data. ..i cons1deraran cadu.
caLS 1 no s abonaran els que es prese:>L!n.
PAGAMENT DELS SALA·
RIS DELS MESTRES
Els sous
tots els alt.res emolumeuts que cobren els mestres del
R:.o. ,....._ __ ,.,~., corresponents al mes de se-terubre, els seran abOnat.s en els dle:¡
' bores :ie¡Uents:
Dm 28, de ctos quarts cte deu del
mati & la una de la tarda, seran
pagats els Prote.'!SOrs les lnlcials dels
cognoms deJ.s quals estiguin compresos entre les lletres A fins a la o,
lDC.IUSIU.

El mateix ella, de les cinc a lES
se• de ta tarda, els qu bo estiguin
entre les lletres o flns a 1a LL.
El dia 30, de dos quarls de deu
del mati a la una de 1& tarda, de leo
lletres M a 1& P.
El mateix ella, de cinc & set de
la tarda., de les lletres Q " 1& z.

la humanitat
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ELS ESP ORTS

•

DISSABTE, U

EL CO MBAT DE BOXA JOE LOUIS·MAX BAEFI

l

DE

SETEMBRE DE

L 111¡

%si;

NATAC IO

FUTBOL

-

La F. C. de N. A. ha suspès EL CAMPIONAT DE C
AT ALU " t~
ta final d'aquesta tarda per
' al Campionat de Water-Polo A _la darrera jornada d
pnmera volta, destacae la
de ta tercera categoria
partit enf:e ets «etern ~
La Federació Catalana de Natació
Amateur ens prega la publicació de
mals»
s
la segUent noticia:

crà.cies fetes a. mida., gust 1 con veniència d'un règim monàrquic o imperialis~ a.. A Espanya, per exemple.
per més que s 'ho hagués proposat
aquell rt!t toragitat., no haurta. po«Per causes alienes a la voluntat
gut mat fer-nos creure que en Sala.,
d'aquesta Federació, es posa a conei·
PRIMERA CATEGORIA
de Terrassa, «Marqués de Egara:.;
xement que el partit final del camHonorio Maura, cConde de la Morpionat
de
waterpolo
de
t-ercera
catePrimers equips
teca»; Josep Antom Primo de Rigoria que bavia de celebrar-se entre
vera, «Marqués de Estella» o el cConEspanyol- Barcelona Escart!,_
els
equips
del
Club
Natació
de
Saba...
dt: Vallellano» -el nom veritable del
Badalona - Jupiter Óaster¡
deli i el Barceloneta A. C., a la pisqual desconeiXem, perqué pel que. es
Sabadell Girona, 'Mallorq~llao,
I cina del C. N. Barcelona, dema, les
veu no 11 plau 1 prefereix amagar -lo
set de la tarda.. no }XXi.rà. portàr-se
amb el pseudònim abans esmentata cap, El dia que tindrà lloc aquest
Segons equiPI
per més que el Bor bó s'ho hagués
encontre serà oportunament avisat.
propc ., no ens hauria pogut fer
Girona- Sabadell, Costabella.
Diumenge
al
mati
1
a
la
pisclna
creure D" ·i que aquesta gent · fossin
Badalona-Júpiter, Solà.
de la F. A. E. E. T. (Universitat Inaristòcrates. N'hi ha prou am b exaEspanyol- Barcelona, Za te
dustrial)
es
jugarà
el
par
tit
finAl
de
minar la trajector ia seguida per tots
pa r,
campionat de waterpolo de la cateells en el curs de les seves activi1 gor ia de debutants.
PRIMERA CATEGOIU A B
tats pohtiques. Tot seguit queda al
descobert
Al món tots hi venim proveïts ' seva capacitat i al matelx temps les cedlnJen~.... la grolleria de llurs pr<>Primers &qulpa
Festival a homenatge dels
O'unes dots determl.nades, tots hi que perftlen la seva personalltat. son
Ara mateix,
de Vallella·
Martinenc • Europa., Alvar
venun se"uult un mateiX procés b1o- d ~..~ ts mnates ; dots b1olog1ques. En nu ha .unat l'ex-comte
dadors
infantils
del
C.
N.
Barun·· conferencia per
Granollers - Sant-s, santla ea.
lògic i dotats dels mateiXOS m1t jans t'home, :to pot haver-hi, doncs, de seret ~-ansmes..t des de Berlin. Ha
Terrassa St. Andre
&o.
cetona
Campions
d'Espanya
fisics. si bp no tots aque6tS mit.- lecte, de superior, d'excepcJOuat. mes radio
fet un 1atg·e a Alemanya, s 'ha en·
Cale!!&
Horta,
san~,;;;~nal
ans cter1veó t evolucioneu en el ma- 1 que allò que ta naturalesa li ha otert. tusiasmat
amb el règim hitlerià., 1
1935
eix sentit, n1 tots es desenvolupen L home pot cultivar Ja lntel:ligencla,
sentit Garcia San.cb.l..s. En el
A la piscina del C. N. Barcelona
seguint e. mate1x curs. Alxò corpo. p<Jt perfila r la seva espiritualitat, s'ha
SEGONA CATEGORIA
curs
Cle
la
«charla»,
que
la
Premtindrà lloc demà, diumenge, a les
r alment; espirttualment. tampoc to- però no pot crear-la de socarre!. Per Sd r eaccionàna ha publicat a mb ex· I
PREFERENT
dotze en punt, el festival mfantU de
tes les iutel:llgencles no sofreixen a ixò tots tenim ta nostra personall- tracr.e, el Vallellanu s·ha mostrat mes
fi d'estiu que els menuts dediquen
tra.nstorrnacions iguals ru eis senti- tat 1 entre tantes, en suren algunes ruu eri& que el clühren. segons etl,
Pf lrnar grup
als seus companys de club que a
ments evolucionen amb la matelXB que són la flor, la selecció, la ar is- Alem .... ~ l es, avu1, Xauxa..
València quedaren campions d'EspaManresa V lc, Camba_
1utens itat.
tocraCia de les espllitualit.ats.
be, aquest Valiellano, que
.
nya. dels 4 x 100 infantil, Cabrejas U!
Naixem seguint un mateix procés
Tota la resta, tot el que ens en- haDoncs
Diro- Mollet, Coll.
d.Jt. que . votdna per a Espanya Presenc iat per un nombrós publlc s'ha celebrat a l'estadi Yankée, de Nova castillo, Juandó t Matesanz., els quals
biologic, pero memrest.ant la mtel· testem a voler mod.lficar d'aquest W1
St. Cu¡at- Tàrrega, EsPelta,
r
eiíim
nltlen"•
aquest
Valleuano
York,
el
matx
de
boxa
en
tre
els
famos
os
pugilistes
Joe
Louis
1
Max
Baer.
,
correran
una
prova.
d'honor
sobr
t:'
ligéncia no ha tmgut t.emps d agu- proces, es preocupacto mutu, 1 per
quan la proc1amac1ó de la &e- Joe Louis, el m1rac1e de la boxa, guanyà per K. o. Max a aer. ex·oampió 100 metres crawl. .
ditzar la !)eva capacitat 1 de desen- tttnt, temps perdut 1 Den perdut., es que
Segon grup
es va uposar al 1et. que es
d·
Per a donar un catre mes slmpàttc
voh..par-se, no es pusstble cunetxer eJ l'emprat a concedir tttols d'exce¡:r publica
~ ....
La marseLlesa» - l'hunne po- r1_1un !al, en el quart round en un comba.t mol t dur. Max Baer sagnava I al a aquest petit festival, els nedad".lfl
Glmn&st!c-Santbolà., oas,.¡,_
grau de capa.c1tat de cadascu. 1 tms ctv. tlto1s que LtnKUin Ja pretensió pular
de ta H.erubuca. en aqueUs mo.. fmal mcapaç de moure'& - Max Baer catgut sobre els seua genolls es ba~ que actuen als rengles dels campions
Poble ,;ou- Gràcia, ToniJuan,
que no s'ha operat aquest tenomen, 'Ü! crear una aristocracia personal, 1 mentseu e banquet oUc!al del tut per K. o. al quart round del oombat. - Foto Impressionada en el mo• que h.an sortit d'aquest grup d'in·
no és possible distingir l'inteH1gent per tant fict1c1a, ja que no h1 ha <.;ongres
Reus - Ampoota, Cruells.
de!
Comt-re
uumptc
l
nter·
ment que l'arbitre comptava 10.
fants del C. N. Barcelona, en recorde l'idiota. Per tant, les dots fist- me:, anstocracta que la de l'espent. nac10nttl que aqueJJs dies es ce!eOradança dels seus temps en qué eren
ques, mteHectuals i espmtuals de
Per això han fracassat les ansto- V1. a Barcelona, aquest Valleilano, es
DEMA A MADRI D
(Teletoto)
Express
·Foto.)
com
els Q.Ue pugen, els d.edlcaran l.lla
l'home, que són les que graduen la cracies ¡Jersonals, aquest.es arist<>- encara 1 delegat del Conute Ollln·
cursa de 50 meLres crawl, en la qual
pic Internacional a Espanya. Per
veurem a l ~;uns campionissuns ben
a vergonya aels esportius 1 per a d esTambé hi ha partit entreets
destacats.
prestigi
del
regun
republlca
que
el
JOHN COBB GUANYA LA CURSA MES RAPIDA DEL MON poble va mstaurar el 14 d 'abrU del 1
«eterns rivals>l
1931, ve1em com un monarqu1c que
Madrid,
- HI ha exPectació
Pruna de R.1vera va portar a l'AlCAMP O EL
amateur o profess10nal modest que tt veure el 27.
BAIXll
partit que jugaran el :
caldia. de Madr id, ha d 'esser el que
neceSSiti l'ajut d 'aquesta orga.Wt.za- mt!n¡¡;e l'Atlètic
i el Madrid An uen representació delS esportius espació que, és clar, acata els reglaments
glerarà.
l'&ra~onès
Català 1 equ~n
nyols, parli des del m1cròton de Bervtgents
de
la
Federació
Espanyola,
1
LES
C OR T S
lín tent l'apologia d'un règim arbips
està des deJ pnmer moment ajudada sera.n els següents:
trar i, i per tant., d'excepció.
moralment per la Federació castea
Avui,
dissabte,
tarda
i
nit
Madrid:
Zamora
Ciriaco,
Qutn.
LLUIS M>.L.END EZ
llana.
coces - Reguelro, Bonet. .Leon _
Aquesta novella entitat compta, a
part, es clar, del seu principi modest, h..eiJemen. Regueiro, López Herranr.,
amb l'oferiment desinteressat d 'un Lecue 1 Emilln.
advocat assessor 1 el del doctor EsAtlètic: Pacheco -Mesa, ValcàrTramv1es: Linies 7 i 15 -·- Autobusos: Lletra 1:.
tébanez, metge oficial de la Federa~ ~- - Oabilondo, Marculeta, Jplfi& _
(l)
ció Castellana. Constitueixen la Ct>
5ervel de taxts ouYecttus. des d.e ta Plaça cte Catalunya de 1a
L'excursionisme en general - igualmissió orgarutzad.ora els senyors Diez, ~:;.:-~n. Arocha.. Elicegui. Chacbo 1
Plali& d. h.spanya.. HdJ Xlcago 1 Pa.ssetg dt: ura.cta-t:)auneroo
ment que el reste de les coses- ha
San MlUào, Magro, Moreno, Gonzatez
anat ca.~v1ant de tal manera, que
López 1 Miralles Conde.
avw esta bastant lluny d'aquell obLa. seva orientació tendeix a projectiU que abans era qüestió tonadrld el «Montepto Espailol de Boxea- curar que es fon ni un fons soc1aJ
ATLETISME
mental.
dores». L'organltzactó d'aquesta en- que permeti en un fUtur pròxim atenEl segle passa~. les excursions tetitat lloable na anat a üa.aec d 1.1us dre degudament el boxador víctima
preus
ni-n Wl caire romàntic 1 cultural, es La segona volta a ta Bar· esportius castellans dignes d'elogi per d'un accident produït durant la seva
feien versos sota Ja msp1ració d'un
l'esforç que ban ret per a la conse- activitat esoortiva. El seu començ es
cetoneta
paisatge, es cercaven els mon uments
cució dels Uns mes humanitaris.
modestíssim i compta,. per a comenarqueologies, es r ecollien pedres
La secció d' Atlet1sme de la BiblioEl Mont.epio tende1x a remeiar çar, amb l'oferiment desinteressat de
ossos, plantes, insectes, et.c., 1 cacta.S.: teca Cultural Esport1va «Avant!» té sempre, conforme a les seves forces més de ~ < boxadors amateurs i pr~
1
cu emplena va armaris i calaixeres ja avançats els treballs de la 11 Vol- lés a dir, comptant amb la seva pos- fesslonals que
han comprès l'elevada
per a ter-ne coHecctons que despres, ta a. la Barceloneta, reservada o. les sible caixa de resistència) el pUgi! missió del Montepio.
quan es canvtava èe PlS o moria l'in· categories juniors, neòfits 1 debu·
teressat, passaven a engrunar els mu- tants que es correrà el dia. 29 del
seus de les entJ.ta.ts.
"Peugeot" , 30 I.
sedan
El mes intert!ssant d·una entitat ~r~~n~:r':l~d~~otm de la Festa Major . UN VAGO CONVERTIT EN AIXOPLUC PER A TURISTES
era terur ButUetJ. on es troben mag.
Queda
oberta
la
Inscripció
a
la
.Fe" nifics escrits força documentats ex- deració Catalana d'Atletisme, Sant
"Renault" B 49000
plicant-nos tot el que terum a Óata· Honorat, 7, 1 a la B. C. E. «Avantb,
"Fiat" B. 46000
lWlya, com ho feia .Parcensa, Osson.tl Mar, 75, baixos.
•
'Iorras, Soler , Canibell...
'
"Chevrolet" B 49000 "
Avui, les entu.ats sembla tms 1
D EMA, A BADALONA
tot que es penedeixen de d1r-se ex·
John Cobb amb el cotxe més gran d9 la cursa, un Napler Ralton, guacursionistes, s'estimen mes dlr--se al"Cbrysler" 70, set places
nyà la cursa de cinc-ce ntes milles a Brooklands, que és coneguda per
pwes o mwuan.yenques. quan no La I Chattenge Joan Oliver
la cursa de gran d istància més ràpida del mó n. John Cobb cobri la
tan servir el.s dos mots, 1 la 11\'ent. par·
Demà, tal com estava an\lnclat,
i altres vint cotxes més a
distància en 4 hores, 28 minuts t U segons, a 121'111 quilòmetres a
la més de «rècordS», «marques» J tindrà lloc. a les nou del mati, la.
l'hora. En dita cursa hi prengueren p&rt mo lts famosos motoristes. John
tota prova, u s interessa veu·
«pertormance», que de romt:l.Wc, gòtic celebració de la Xallenge que per tal
Cobb en el seu cotxe Nap fe r Rall ton durant la curn a Brooklandl
o barroc, 1 els d.Jrer.:tlUs hau bagut de recordar la vida model dintre l'at;..
re. Rosselló, 132.
d'anar fent conct!SSions a tes masses lettsme cat•la del malaguanyat at<Ex~ress-Foto.)
que emlllenen eis seus locals.
leta badaloni J oan Oliver, ha estat
De totes pa.ssactes, Pablt!t, es Po- organitzada.
S. E. I. D. A. S. A.
blet, 1 no pot haver-hi cap catal&,
El progtama. de festes és interess1gut excur&Ion.lsta o no, que no se sant, variat i espectacular, puix que
l'estimi com a cosa única dins 1a ser à per aquest ordre:
nostra terra.
Deslilada. dels participants a la
L'excursionista rOdamón organitza festa. 200 metres llisos <xall~ngel.
EXCURSIONISME
les seves so.rtldt!S segollt:i le¡ pob.Slbl· Exhibició de gimnàstica preliminar a
lltats 1 els ¡ustos, pe..t.O S1guw aques(.S càrrec de la secció de gimnàstica de
. de la manera que sigum, te unes la u. G. E. Llanament del pes <xa~
Llmes regulars de grans vapors per als destins
quantes Ut.es a <..atatu.u.ya que, per Uenge) . 800 metres llisos lexhlblcló a
Boy-Scouts de Catalunya
que es detallen
la torça de la tradlcio, Clel seu valor càrrec dels campions Montfort, CasAgrupament de BarcetoM
1
de
la
seva
hiStòria,
no les delXa tellà, Obon, Piferrer. etc. Salt-s de
~vta tt.a.t'u... .::sta M.d..N.u. .l!o.f'ol au. caru....aa..vNa J. tU.W:sA(J
m8l de band.a. 1 Poblet es, potser, la llargària lXallenge). Exhibició d "estUs
Llobeton&. - Sortida d acampada.
dortJ\lt:b Uiillll UI M E ti HEI) " U:!. UH ~LI 4 'ltU8UCIIL, A l&ca.11 t.. M8.i&IJII
mes a.:ssenyaJada.
de salts d'alçària a càrrec dels estit>enlla.. Vtao. VIU-..¡;IiJ'Clll <.;oru.nyl:i M.ust:1 tie.ut.a.oaw t tw. DaO
~ Granouers. reunió avui, dissabte, tL
1
Si
a
Poblet.
ru
a.tegun
la
U¡ura.
del
listes
Rigual,
Garangou,
Fernàndez,
41'-I:U Ua.LI~tit: 1tlb OIIIUu~ Oti.
l'estatge social, a les :i de la tarda,
patnCl cataJa lliua.ru. l 'oaa, numa.nu... etcètera). Llançament del· disc lX&·
.l'&tl"II.IC.JUII., .... ~ul>ll. I t1UelVii !,;;;Wil OUtli .-I:II.UJ.We.
menjar indtvidual, pressupost 2 60,
daJJL vant<errw ~a autw aet.wa.u~
zem aquelles Pt:W"ts amb un .matelX llenge>. 1.500 metres llisos ( xallenge >.
sentimem de venerac1o, grtmdesa 1 Les inscripclOns són molt nombr~
~ Vi!.J UUtue..t.N J. J:i.N L tfJ!o CIUC.l...t..L...O!'lA l ti.l.UiA(J
c¡o que tothom porti flassada i mar~
~8 0Ut:8 SSLWQ.UeJ:i
Simpatia que permer.ra test.1n1oruar ses, 1 d'entre elles dest.aquen els noms
!ega. Demà, diumenge, sorr.tda. al ma.-tklrtlae& t~l1t Ul'ltNUHEb "' UI uJ,t,, ~¡,¡ 1:1> l e.tlqv.Uii, C>li.Ut. U&r!t:IO,
tor; i'atecte 1 sens1bLLltat que eus cau- de Ricart, Tugues. Vlves, MonWto,
teLX lloc, reunió a. la Plaça de Cata-Vl.UIU'V(,;, Vll.le.Ucla. VU.U.t:l"&., AJti.ClWt., VW' ~t!OII., d ¡¡WIWt, lULucU"h:t., t.I.Lt~
sen la magruficencia d ' ~queU ex~ Obon, Consegal, Farinyes, Etter, etc.
lunya
a les 7 del matl, pressupost
Ullti., il40t.r4 IWli.U:I.~I:I. Vta.it.k, """~"" • OV\'UUI. , t1 Ut:IJ.VI:i, VlWu, llo:Ut..IUJ
Vl·
1 cenob1 1 l'espent a ·aquest. nome.
U~l,;l<t., J.'fol.t'I VJ., ~,tUl" WJ.)'i. , 6 \ll!eti, M.UW1., ~Ltwut~.r . l:UU.~II.I.. ¡ t'tl.j¡II.Jdlt
2'60, menjar indi vidual. Pràctiques
Per això no dubtem que, malgrat
&o tt:S U.U.hlti 18.'-'10 1 I.:Uf l'e.LIL Stl.(.lW~;~I. ...&.Llt:lf,ia Vl:ll 11 J.ILU-'1:11 , t..acraJ ~
d 'atletisme.
BOXA
les àesvut.Clons que dlsl'ruta a solretx
Ca.aa.t~ta.uca d.WO ~ra.UiiovlUi:t.UJt:.UI. " !11la!t4PL 1 t.~:~.woe '-'t1' tt. i UJa <.,;r.~&
l'excursiorU.sme, en el momen t. de
~ l 6 YtW.Il0.0.Lb 14W.D t.r~UUl'QSJ.llOOt. 6 t:lUBJ. Y&.
3.• categoria. - Sortida a «El PI·
palesar el seu sentiment per les
Oi!..lC.Vt...l t.L'<IJ.J;(Jio ~IUU.t.t.U..I.N.6 b .t. !.i!. .i M.A ~
nar». Llocs l hores d.e reunió, a. les
coses nost..rades, l'extt de la D1aaa Et matx amateur Llevant6ortJC1e& ,.¡ Wll.l.oi:IU&lê 8UI .J.lJOWi ¡;a¡; tt. t:iet.tl t Matiel!a
¡,. 1 a les :lO borel:i del diSsabte s. Arc
ExcurSiomsta a Poblet., el dia 3 de Catalunya d'aquesta nit,
c;tu'Y t:U ~U.lli.tA:ILl lll ~V -. \J.i!;.NUV A
de 'I nom.t. 1 dlumeuge a les 5 a H.t~
novembre, que orgarutza. !a Federa·
wa urreae ea cep a..t .ll.IJ~Uk.lu Cle;~ u. wruv~¡¡¡ MoU QBJ. t<.eoau
vt.deneU"a. Practtques d 'acampad.or,
.Le!elo.o .1.~
l'Iris Park
CIO d'tntttats Excurs10wstes de Ca·
scmafortst.a.
1 or1enW.ClO nocturna.
talunya.,
ser&
amplament
satlst"
et.
Aquest
vagó, de t ipus antfc, ha estat emplaçat com a a1berc per ala tuTal com vàrem anunciar, ahir ar- ~
Pressupost 2'25, mmestra indiVldUJ:l
No es tracta de res mes, w rea ribà a la nostra. ciutat l'equip qlte rlstes al cim
del
pas
de
St.
Gja('omo
Pescatore,
sïtuat
a
1U18.
alçària
de
excepció dels components de IBi
menys que demostrar la nostra esu- formen els vult campions lleVilDt.ms,
2.200 metres . ••
ma. per aquell gra.ndlos monument, èels quals quatre també en són d'Es~ WU&u- I.J."IUlbiit.L&UW.I.:olt t.:W'hJU.. -~ya
patrulles que el fan co.liectlu.
;:lul.' lohl~;i~j IU.e&i ~a OU CUe.a.
amb la nost..ra nombrosa aSSlSt.enCLa panva.
(Expreas-Foto.)
2.• cat.e¡or1&. - ~orttaa d'acanl·
i que sera l'homenatge seilZllJ. 1 A la tarda, l'equip va fer algunes
C&.D à IIANlU~ . MU rU&. 'I IUEU t bUt.NOl:i AIHt.ti .ourura &L a.ut
pi.da al riu .1..ena. AVUI., dissabte. 1
mum que l'excu.rsJOnlsta retra al exhi.bJcious al glmnàs de l'Ollm.pla
15 d'OCLUo1·e del 19:i5, la. magrutica mo~onau
les 15 1 20 nores a. l'Arc de Tnomf.
senyor Eduard Toda, ànima de la sota la vigllancia dels seus curadors
rest.a.uració.
uema. dlllmen~e : Estauo del .Nord 1
Martinez Fort i Barberà.
V. E. OARClA MARIA
les D'::W, pressupost. a pessetes. 611·
L'eqUip de Catalunya ha segtUt
nest.r& 1n.uvtdua1 Pràctiques de o&(1) Responent a la cnda feta per tambe una exceHent preparació; dMLes mu compeUdea, •e• dt ma jor LOter~ 1 m.i xtma emucio
l'excurslotusta 1 amic J . Barrillón, taca la magnifica forma de Céspedes,
t'-t.ClO, rastreig, onenta.ció 1 jocs esque a.awew-a palò&l.t.gera 1 moreaaer1M
des
de
les
planes
de
«La
Publ..lcitab.
t..a c&rrep ea rep n~ ta nt.U.a d ei dia a e surt.taa Al t.tnala<to a um
Lorente, Llobera i PortUio.
CC"Ilt.IStes.
de.l MoU oe Ha.J.ea.ra. .l'eJeto.o 1 ~7'
El programa de la reunió estarà.
•·" car.e"orl&. - Sort1da d'acampaCICLISMI:.
intt:grat dels segúents combats:
Quall tloal oom un deia mlllon a'EUROPA
aUs vv!t.ants de Can A1AS~
O U:.II::U. U NA .l'A!Ut:t ;
Mosques: Toledo <Llevant) contra
AJ)Oi tU mutuu
Qutn leHa americana
rteumo, avu1, dissabte, a les 18 ~
¡Catalunya); galls: Mesas
Prep ran t Ia propera ed'ICI"ó Céspedes
(Llevant) contra Lorente (Catawd~ la tarda .... l'Arc de Trwmt. Prà.J1.s
REUNIONS CAOA NIT
•..,.ues escolti.5t.es. Per a més deta
de la· Volta Ciclista a Franca nya); plomes: Garcia Peralta (LI":
Ol!ll'AillU. 1 ò>.ti!'!Uo. l AttUA l NI'I
.
1
vant) contra Llobera tCa.talunyw.J,
~ la. pe.rue!ia.
am
Pans, 27~ - S anunCla que per a ta ¡ ueugers· Garcia Alvarez tLlevant)
Senet ae lAXIS COL ·LEC TIU I AUTOBUSOS lletra p,
:::;eruurs-~cout.s. - Primera 8~
Volta ; whsta a França del 19~5 ~ contra · Portlllo (Catalunya); wel·
o..
de
1a Plaça ca tatunya
~tt.da Cle curs al c.Bosc de Sta. dLT
crearà una segona categona d a.sos. ters · Grauchi tLlevantJ contra P~
1
:h de R.onsa.na:t. R.euruO, a~ar
GENERAL l gta
reservada als paisos als qU8.18 e1 c1- risi · (Catal nya) . mlgs Anaya cuePR EFf RENCIA, 2 ptu
clJsme en carretera no es trobi cl.
u a11' é e t.at
>·
sa.bte,
a
1~ 8 .&U deJ vespre.
oesuflcient.ment. desenrroUJat per a po- va:nt) contra B v < a unya , Sb~oh.ectl J. Practiques escc~usws.
der proporc1onar als orgarutzad.ors m1pesats: Olronés (Llevant) contra.
ser
W1 eqwp de dotze 0 qul..ll.U part..ici- Furae ecatalunya) ; ~sats: Aguil.at'
Aquest.a és la darrera CW'51. Cl.e la talls a la pa.rce.l:i&.
VELA
temporacta 1 doll&L la nova fortrlii
pants. Les nactons esporttves wvi~ CUevant) contra Penate (Catalu!Wver-òca\Jts. - Els mures detl.
pert ect~:t. del recorr~ut a fer, es de
d~ per a concorrer al IToun d'd.- nya).
que tots els tnpUlants posa. ve.. es reururan a les 6 del1~o
questa Io-:ma. seran: Espll.uya, An·
d AQUES'I i\IATl' AL C. N. 4TLETl t. creure
ran LOt el seu saber per tal de clas- Od.lxu.~tor deJ Nord. detallS
glaterra, >;uLSS&, Austrla, Dw..marca, Ha quedat institua a Mar:!l'i
ctons a ta pa.rce.Ha.
Holanda, Portugal 1 Rumaola.
d b L
t d
t"
V 1 Sificar se a bon lloc.
Els organitzadors creuen que d·a- et «Montepío Españot e O· . a rega a e pa lnS a e a
questa manera
donaran
W1 &Lre
mes
TrO feU , N, Atl e!i C
esportiU
a la Volta
a Frauça
1, a u.
XeadOreS))
.MA.UH.W: t-'asselg Ou UI. UMt.elhl.D&, lt
.HA.l«JKLUNA, Vla lAhU.&.DL
vegada.. molt mes espect.acular.
Madrid, 21.-b lla. coustltuJt a MaAvui,· a. les deu en punt del matt
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELO NA CAOIZ CANAR I ES
tlOdra lloo la regata de pht.lll.S a vela
tklr'Udet aet.manaut els QlSsabLe& a tes 12 Electu&ra.r~ tsl seneJ lel' muwo a ~» ..- -- -- - -;__ _ __ _.;._ _ _.;._ _ _ _ _ _ _ _ _.,
• CI UDAD DE SEVILLA • l • VILLA DE MADRID •
1 roteu u . N. A ~teuc, que or~iUJJ L.i.d
LINIA RAPIOA DE GRAN LUXE BARCELON.t
PALMA Ol: MALLORC~
SOrtlde& cada dia tUavat. el& OJumen¡e¡¡¡ ae ~callllla 1 Pa.tma a les
aqu ~::st cJ.ub amb motiU d.e ut l' esta
~~ aureti Llei let r:nut.vuaus
Major oe Ja bi:U1.:eJvnetij., àaVBJtt el
Salmeron, 54 • Avinyó, 16 · P. de Gr àc1a, '
c CIUDAD DE BARCELO N A• I • CIUDAD OE PALMA •
k U eSlalt;:e socuu, t!.llCii:I.VIit t1 lli pta.!
llAVEIS REGULARS ENTRE TARNAQONA VALENCIA , ALACANI 1 PALMJ
AVUI, DISSABTE, TARDA l NIT
Ja d.e la .t:SarceJonet.a., t!ntre els .thllll' "'
DE MALLORCA BARCELONA
MAO I B ARCELONA
EIVISSA
(cantonada Mallorca) Corts, 682
ae bant. Mlquet i r~ula de Mar.
I DEMA, DIUMENGE, TARDA I NIT
WNlA COMERCl.Al. AM.H E~a..L.Et:; 6 IO.l'b ~ PON:Ib Ull: LA ~ ~
TERRANlA ~URO U AfRLt:A l CANAl;(.~
tiort.toea QUlD.t.eUIU8 oe t:WA
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de
deu,
to~ tU:. pau
POSEM
EN CONEIX.EMEN'I UEL.S NUST!<.ES (;LlEN'!S
celon& ell 'ctljoua. WN lA COMEKClAl. tUl..HAU CAUJ¿ CANAktltit:; AA4.b
nadors estaran arretlgier&f.S a 'la plat..
ESCALA 6 "f(."'lS &l...l:l POR fS UEl.. NUH-U O ~k"'A~ Y A
- Surt.lOel QUl.D
CoiU I; A PAaT Ut UZL PltUPE>t M ES U UL"l'UBitE. ELS
Ja de l'Aueuc 1 de 1.c:.sco.la ae Mar
uoau. Q.e l:JllOa.o el& CUJuUJ. L..lNU\ tt.At)IUA tth\Jlll....At:t Ellil"tt..h EbP6 t-i'tA
ENVASO» UEU:l NUSTI<E::l O Wb POI<TAJ<AN EL MJS.....mc IIWJUts abaru. de 18 IV!Llda t:.IS
1 I'ElUUl'UR1S UE U Uul.NEA f:I::U-'6N"l"Ul.A lf'E.H.!'oANUU PUUJ
tiol·
tlelH eJ dta 11 oe caca me& &WD ~tl& 11 V&~.wcJa. ~~ " ~...» t-lalma.a ba.Ut.l
r l<E TAP ESPECIAL SISTEMA PATENTAT , P>.lt f~
u 1 p ulan~ e& CO.tiU~;anw &1 o.~:Urera d~l
..ntrada cenera1: 0'50 ptu.
Entrada aJ recinte I Pretere.ncia : 1 Pta
cru: de renerue t Freewwo oa.ut.a UiaDeJ. ae t'erna.ooo E'oo.. l:iua &oeo
,eu P" U1..1.auo1 a cm : mt:.l.rt::=o dt: a...;,.
O EV !TAt< fo! (J l; W MEKL-LAN'I >; UUlAP!<EN SlUS p •
ttl\.1 He.DJ~ VOJI \la.lléllb
!t&llC1à, a 1.€:::> deu eu lJUOt., e& Clou~
\ltL) tl..l.lèo a.e w.m ~l.-&CJ O : Autoousu.s ttuca.. sontaa ~re.L t't:UI.)'v
c CIUOAO Ot CAOIZ1 I ;a LEGALrh
U UlN ruL<NAtt A EMPLEN AA-UJS
ra la SOrtlQ&., dlb¡>arauL un coet. Ut. I
Autobu.s.us lèSSt:Pó - t'as&::~ MIU"a¡&U - I'ra.mVIe.. tiort.a.
LINIA RECULAR ENl Ki BARLii:.LONA
ALACANl
ORAN
MELILL-"

lA REPUBLIGA QUE HEM DE VIURE

L'ex-comte de Vallellano és
encara delegat del Comitè
Olímpic Internacional
d'Espanya
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~~=~ra;~ ':i:"..~ pa~:.;-¡ OLIS PURS D'OLIVA D'URGELL
marcarà les voltes corregudes.

TAXIS COL-LECTIUS DES DE LA PLAÇA DE CATALUNYA
J,.__________________________
_oll Il que
A la

platja hi hauri. un assenyalador

•
BARCELONA, !21 DE SETEMBRE DEL 1935

•

LES LLETRES
Un llibre d'actualitat

no donem al mot triomf el significat
que se li dóna a la manilla. La. v1da.
d'aquest protagorusta, que miU no

I
'<La Autonomía de la un·lver· ~~ef~se~~a;a~~d!sd:~i~~ ~~~
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..
gador afortunat 1 per bé que. a vegades. 11 fallin l'as, ell acaba per su-

1
m~~/~~a
. ~~~~~f.~~~a.l'autor
un estil facil dese!Jut, que se l'em1

ACTUAL
*

CAUSES QUE PASSEN A
LA .JURISDICCIO ORDINA·
RIA
L'audttor de la Divisió ha disposat
que passi a la jurisdlcctó ordinària
ia causa que s'lnstruia contra Borufact Torres Gil, ex-empleat de la
Companyia de Tramvies, el qual !ou
dPtingut quan recollia cotitzacions
entre els empleats de tramvies en
quantitats de dues a ctne pessetes.
També ha diSposat que passi a
la juriSdicció or.:ll.nàna la causa numero 576 contra Joaquun Castelló
Baque, al qual en ésser detmgut, h
fou ocupat un revòlver i un carnet
de la. c. N. T.
1
El mateix ha fet amb Dionis Eroles Batlle, dirigent del Smd1cat Umc
de l'art tèxtll 1 fabril, que es troba
detmgut com a governatiU, 1 que en
un escorcoll fet al seu domtcili li fou
ocupat un segell de cauLxu i altres
documents.

porta, soVint, més lluny d'on vol aper ANTONI TRIAS PUJOL nar Però alXò no és cap defecte. La
creació literària no pot acomplir-se
Ara. que s'apropa l'obertura. del dues-centes mil pessetes per a la amb compàs 1 escaire, com una p:lcurs acadèmic a la nostra Univers!- creació de beques amb que awnliar ret. A estones, en aquesta novella
tat, és d'una gran actualitat, ni cal- 1ventablement l'estudtant necessitat. campeja un sa humcnsme que dóna
dria dir-ho. aquest llibre d'Antoni Es clar que a la mena de ient que lloc a algunes de les seves millors
Trias Pujol que porta per titol IlLa. cridaven no els mteressaven gens m situac 10ns. Però no pOdem admetre
Autononua de la Universidad de Bar- mica les beques.
que Duch ¡ Agulló hagi volgut ter.
celona».
Es llegint aquest llibre que hom exclustvament, humonsme. Més aviat
Es d'actualitat perquè damunt del s'adona dels moments de ver drama- dinem que ha volgut pmtar costums.
nostre primer centre docent encara tisme pels quals hague de passar el retratar ambients 1 copsar-ne conclup 1 a nen uns Interrogants Inquieta- Patronat. Es gracies a l'esforç de la sions mora.s. 1 aqUl ve la complicadors. ¿Com es regtrà aquest curs la Generalitat que la Universitat podta ctó. No sabem decantar-nos a blasUniversitat? Qui la regira? ¿Conti- tenir, per al presupost del 1934, prop mar m a absoldre el captemment del
nuarà el caos del curs passat? L'ac- de 3.700.000 pessetes, quantttat insu- personatge central. Es diflctl de du
titud dels estudiants ¿serà tan dig- ficient. però, per a una Umversttat si ell es culpable, en ajudar que el
ELEVACIO A PLENARI
El dia 2 d'octubre ~erà botat a BNist el oulrassat uDunkerque,, Aquwta nova umtr.t Cie I'GSQUaora tran•
na com la de l'any precedent? Inter- com la de Barcelona. Per la banda 1fons de l'escenan de la v1da sigw
El jutge senyor Martinez Penalcesa és considerada pels tècnics Internacionals com un esdewenlment cabdal en el món de les construcc1ona
rogants són aquests que dins el fur de l'Estat no s·aconsPgu¡ ma1 que les com es, o be Sl ell é:; com es per tal \'er ha tramès a l'auditor per si creu
nawals. Les principals caracterlstlques del «Dunkerque» són le.. següents: Llargr.da, 211 metres; desplaçament,
Intern de cada català naciOnal, de quantitats consignades tossm en X.J- com, mancat <1'una persona!ltat r<>- oportuna Ja seva elevacto a plenari,
26.500 tones; welo.::ltat, 30 nusos a l'he ra; cu1rasses màx1me.., 330 m¡m. L'armament; vult peces d'artilleria
cada ciutadà digne, es fan mes apre- fres globals. L'uruca partida global busta, reUecteix el que el volta allar- la causa mstrwda contra el guargrossa de 330 m, m.; 16 peces mlt j:.nes de 130 m m., 1, rr. mes, nombr~oses bateries de metralladores anti·
miants que mai.
que es va mcloure al pressupost votat gassant-ho o eixamplant-ho -segon;. dta. d 'Assalt Joaquun Ayala Uomez,
aèries, 1 slstems. especial de protecció contra explo..lons sumbarmes
Dms la. nostra Universitat ha pas- per les Corts -la de catedres va- els moments- a la manera d'un zw- processat per nomJctdl per impru<Sanchez Català>
sat cquelcom». Un quelcom lnesbor- gants- no es va lliurar ma1
rall grotesc.
dencta, en la causa que s·mstrueJX
rabie 1 que ha deixat un solc pr<>En comptes de donar facultats al
per la mort de J oaquun üodma Baró,
fund. Hi han passat uns homes que seu desenvolupament el Govern cenEL LLIBRE ES UNA SATIRA al bam ae la rrmJtat.
ral de la PreS!dénCla I del Consell
duien dintre d'ells uns aires nous 1 tral so.Ls posà obsta~les al Patronat . Ue tet, el llibre es Wl& satJra. Pero
Tam be tia passat a l'auditor per • •
exel.ULIU, au10 categona de Cap Su.
li manca mordacttat I VIS córruca. En- a la seva elevacto a. ptenan, la cau~a
penor-MI!.Jor.
cara que el senyor Uuch no tmgut mstnüda. contra !'·rancesc Ors 1 alAq~o~est carrec cru que s¡gw exerrv~--------;:-,:"':""-:-'0----;.----:=:;:;~;:;;::;;--il
pels a la llengua, hJ ha moments en tres, per lncendl de garbes de blat a
cit per un ..mc10nan cte la Uene.
es -1ue queda curt, prudentment pre- Vic.
nu1t.aL que, a mes ae pertanyer al
viSor del levJtisme de la gent nostra.¡
vrup supenur tecmc, com preveu
No li demanancm que ens fes un
CI TAC I O
8
«satmcon». Però sJ que estem segurs
El jutge comandant senyor Urru-~ t~ORdQGA
PHtSStl~OST
:~ u~::~tl~:e~~~:~::Uv~ ~~
que te condlc10ns magmtJques. d'es- tia, na Lrames un telegrama al de•
Lletrat, 1 es pretenble que h&gl ocutiJ, de to 1 de tantasta, per a fer-nos legat governattu militar de oolsoM,
pat un carrec tes matenes conllaodtar, tot nent-nos d'elles, moltes 1 per tal que comuniQUI al dtputat b.l 1
•• •
des al quat nagm estat anatogues
moltes de les tarses que VIVI.Dl.
Parlament Ca tala senyor Francesc
fi
En el traçat 1 la beliugadtssa dels Viadtu, que es presenti el proper d1a
u
~
a les que hiUl d es.ser de competenpersonatges Duch 1 Agulló palesa u- 2 d'octubre a les onz.: del matl al
Cia del ::secretari gneral;
~ ~cz:;ca excellent bl no u és ~ens Jutjat número 3. per ta 1 ded declam!~~e~~~r e~:~n a~~~3~1:~~~
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1
e
anar-nos, am quatre pmze- rar en la causa numero
e ·any
"ertany al Grup supenor tècruc, és
1
llades. la semblança de la figura que passat.
surt. En canvi en l'ordre pSJcològ 1c
" FISCALIA
n
•
J
J
L
Doctor en Uret, porta una llarga
els personatges, nomes 1 dones, queRa passat a Fiscalla la causa nuVIda ad.lnlnlStrativa, servtda tota
den una mtca. desdibuiXats. Dir1eu rnero 110 del 1933, pels teLs ocorreella a la Generalitat 1 als orgarusque l autor, endut per la seva em- guts a Olesa de Montserrat, per tal
mes que la precediren, 1 temnt en
penta megabl , no s na volgut entre- que el fiScal tormuli el seu escrit d'aEl Governador general, lnterl. tal cJlitats. Quant als consellers, no crec compte, en !1, que ocupà. el càrrec
temr massa en elles. Veritat és que
com navta promès, rebe a!ur els pe- que se'ls hag1 de ratJllcar el nome- de Cap del Negociat de PreSldéns'ha abusat molt del cllxe pstcològic
JlL"'' fe-!
nodlstes 1 els dona una reterenc1a nament, malgrat que els va1g nome- cia, Consell 1 Serveis generals de la
per a escriure novel:les sense cap ni
~ ~
del Consell que celebrà. amb els ges- nar jo.
I Mancomumtat, la qual cosa el sipeus, que han deixat la gent boca- RESTAURANT MIRAMAR tors el passat dljous.
- ¿Però vós estarleu disposat a tua., entre tots els funcionaris que
badada, davant ensop1des i absurdes
-El Consell-<ligué el senyor Pic- contmuar d'mten en cas que el nou mtegren el referit Grup superior
narraci.lns que en un altre pals hauGovern us dones la conl'tança?-ln- tècn1c, en tes conclicions exig¡des pel
rien estat prou per a invalidar el cusació. En aquesta. causa hi ha dot\'
ststl el penodlsta.
Decret del 1 , d'aquest mes,
L eu111cl de la umwerr.ltat
signant, però que aqul -on tan ze processats.
-Jo no puc ter altra cosa que saEn ús de le§ tacultats que em són
menyspreats són molts valors autenRESTAURANT MIRAMAR criflcar-me. Perque ac1 no ta1g smo conter1des per la L1e1 del 2 de geunes inquietuds novelles.. S'ha ense- 1 <ara, un cop dissolt, s'havien supri- tics- han obert totes les portes als
LA CAUSA D' HOSPITALET
acomplir el deure ... 1 no tu estic lli- ner denguany, 1 d 'acord amb el
nyat a 1cstudlant qué volia dir estu- nut parttdes constgnades des de fa DostmevsltlS d'estar per casa. Potser
A PLENARI
gat per cap torniquet.
Consell l!;xecut1u,
dlar. Se 11 ha donat una llibertat anys, per a serveiS de ta Umvers1tat. f:· be Duch 1 AguúO de no contam!El jutge senyor Josep Urrulla, na es dedlcà a estudiar 1 acabar el
uecreto:
d'acció que abans no terua, tot fent- equivalents a 250.000 pessetes. Sols 1 nar-s'tu 1 donar al que escnu la viva- rE>but d Audttort~, Ja elevada a ple. pre.;supost de 18 Generalttat, 1 acor.f l l
• • ..,. , ~~ Jllià\ ,
Es nomenat el senyor Ramon Cu·
lo &lXI mes responsable dels seus ac- desprt.S de grans estorços hom halcitat i el ritme accelerat que li dóna. nan, la causa numero 101 que ta re- , dà prorrogar l'actual tms a n d'any. I
tll
~ '-' ~ li .
nill 1 B~tus funcionari adscrit al
tes. En fi, per la Umvers1tat ha aconseguit una parc1al restttUCIO). 1
ferenc1a als fets ocorreguts el pas-lLa passada. valg donar compte del¡ RESTAURA!'~ f MIRAMAR Grup supenor-tecmc, per al carrec
passat un Patronat format per les , es malgrat tota aquesta lluita que el
PERFECTA EN DETALL sat mes doctubre a Ho:;pttalet.
pla del nou pressupost per a l'r.ny
de oecretan general de la Pres.~dènpersones mes dJgnes 1 mes capactta- Patronat porta a cap obres tan lloaInsistim e el que dèiem en C<>-1
.
·
·
·
des de Catalunya. Un patronat pre- bles, per exemple, com els estudiS u- mençar. Trobem «Vtda tr10mta1» perPER A ASSENYALAMENT vment, en ~I qual~e~a precls terur
-¿I la fam
Uest ó d la Unió eta l del Consell ExecutiU amb ca1
sidit per Mestre Fabra.
niversttarlS per a obrers -un mtent 1fecta en detall, però no ens plau
DE 't'1ST A 1 VERED\CTE 1 en compte es res ¡;ç¡ons corres¡xr Ind
osa q
e
tegona de Cap Supenor-Major.
El llibre de Tr1as Pujol ens vol de- d'acostament del poble a la Uruver- en conjunt. Obres mes plenes de deHa estat tramesa a raudttor per nents. A mes, veurem de buscar
ustnal Cotonera?
mostrar aJXò: la protunda transtor- s1tat- que aquest curs passat, em- fectes ens han 1mpress10nat grata- ta. que ctes1gm ctata 1 constttuctO del nous mgressos per tal de clisposar . -Ahir em van VISitar uns obrers
macio que va des de la Umvers1tat presonat el dt~mssun President del ment. Ens esdevé com quan ens es consell de guerra que ha de veure 1 de cabeus I poder rea11tzar el Pr<>- 1 en ~a1g par.ar al Consell. El secentralit;¿ada a la Universitat Autó- Patronat 1 el H.ector de la Umverst- presentada una d 1 , que reconel- tallar la causa mstrutda amb motiu gra~a d obres publiques que us he nyor Sedó amrà a Madrid la. prò- TEL E F O N N.0 2 1 2 2 2
noma
tat, ha portat tambe a terme la xem formosa, ben plantada, esvelta, dt: la mort del caporal sataztel san- exp.tcat altres vegades. Ho estudia- ¡ xuna setmana per tal de sotm,;tre
Es pot dir que el llibre tan sols F. N. E. C. - gràc1es a lentuSlllsme elegant... Però no ens agrada. 1 qu1 cho. tet ocorregut la mt del 6 d'ac- rem entre el senyor Escales 1 jo.
al mlmstre del ram les conclusions
enumera. Explica el que s 'ha fet. 1 del seu president 1 del del cap d'O- I dm una dona dlU una pintura, un . tubre a l''i:diftci de DependencJes MlCom és natura!--s.egu¡ dlent-tin- r: dactades pel Consell d'Economia
Barcelona 26 setembre del 1935.-.
causa &dmuac1ó que en tan poc de bra Soc1&l-. 1 és que el Patronat concert o un discurs.
lltars.
guérem un can.VI dimpressions re- daci.
El <<Butlletl» pubhca t.e.mbé les setemps com actuà. el Patronat hom fes te per gu1a un mteres I un ideal
Terum però l'esperança que Duch
ferent a la questió polittca; però
-¿Aixi no hl ha res d'aquells oa- gUents disposiciOns:
tantes coses. Admiració i respecte. que et fan èsser emprenedor 1 rev<>- 1 Agulla' dona~à - i no trigarà gaiLA CAUSA PER L'ASSALT com s!gw que no tenim noUetes, per pitallstes que teren tant &enrenou?
«Cultura
Respecte 1 admuac10 que ni els e<>- lucionarl ---entenent per revolucionan re- la seva noveHa detmltiva. 1 alesA UN CAMP DE NUDISTES ara, que re!ormm 1;:, constJtuCló del
-No tu hague possible acord. El
Decret nomenant Professors espemlssarts d'ensenyament que despres rent~eaocament dels anttcs pnnclplS hores, amb la mateixa franquesa
El comandiUlt JUtge senyor urru- Consell, nosaltres quedem a l'expec- , que caldna es rtsoldre la questiO de
del 6 d'octubre ens «envià» el Govern uruversitans- 1 aquest Ideal 1 aquest I rude que h1 hem formulat avut les tia. contmua amr practtCIU1t d1U- tativa. Malgrat tot, els consellers l'exces de producCió, que desfà. el cials de l'Institut-Escola de la Geno han pogut amagar.
mteres es Catalunya.
nostres observactons, palesarem el g-.ncies en la causa que mstrue1x per van dir-me q..1e este.ven a Ja meva mercat. Es un problema de mOder- neralitat els senyors que :~'esmenten.
que fillS ara han exerc1t amb caSi el Patronat no hagués fet sinó
Heus aqw, a grans trets, no dis- nostre entustasme perque --cregui'ns l'assalt a un camp de nudiStes 1 ln- clispos¡ctó.
j rutzac1ó o mort.
&decentar l'edlfici de la Un1vers1tat, posem de mes espa1, el que ens ex- el senyor Duch- nosaltres detestem cendl d'una casa. A la tarda esTamoo fou presentada i aprovada
Despres ue 1er uns comentans lo- racter eventual.
Decret nomenant Professors comja haur1a d'esser una cosa respecta- plica el lltbre, mteressantlSSun des el rebentiSme siStemàtic i res no ens ttgue novament a 1 Hospital Clm1c la pròrroga del termlDI de soHlcltUd dustnals 1 fmancers el senyor Pic
plementariS de l'lnstltut-Escola de
ble. Peró es que el Patronat no es de t.ots els punts, del senyor A. Tria:i plau tailL com pOder fer seru;e reser: tal de prendre nova declaració u de la Tarja E:ectoral, per tot el prò- 1s'acomiada dels periodistes.
la Generalitat els senyors que s'esva liimtar e. arranjar un Jardl, que PuJol. Lltbre que, Sl algun retret po- ves l'elogi d'una. obra. Doneu-nos-la. Manuel Casanova, el qual sofrt greus XllD mes d'octut.re, tota vegada que
,
un rector arrenda perquè hi pastu- dem ter-11, es de no haver estat es- ben avtat, Duch 1 Agulló.
cremades.
les e!ecc10ns van llargues 1 00 cal LlegiU LA HUM AN1TAT menten, que fms ara ban exerctt
ressln cabres 1Conterenc1a del doc- cnt en cat.ala. Pero se¡¡urament que
F.
portar la precipitació dels primers
El «Butlleti Ohclal» pub ca en la amb caràcter eventual.
11
7'reòaU
tor Josep Xlrau a l'Ateneu Barcel<>- el seu autor devta tenu. pOderosos
DEL ROBATORI A MA AR· dles.
l seva edictó d 'alur el següent:
Ordre nomenant Inspector Auxinès), i a pintar unes parets que te- motiUS per a ter-ho. Motius que no
MADA A UNA NORD·AME·
Després de prendre alè, el ¡,enyor
«DECRET
liar de Treball, mter1, amb destinaien llàstima 1 pena 1 JDSpuaveo re- 11 volem pas diSCutir.
RICANA
Pic contmua·
El De t d
del
pulsió a tot aquell que s tu acostava.
un dels assistents a una pen11a
El jutge senyor Modest Palacto
·
cre e1 17
mes que som Ció a la Delegac!O de Lle.Jda, el seNo; el Patronat vol¡ue canvtar-ho
JORDI JOU
polttica, precisament el mes inquiet tu. començat a mcoar causa pel •<>-H
.. an t.-stat circulades les ordres creava el càrrec de Secretari gene- nyor Bonaventura Gilart 1 Balagué.»
tot, altrament Ja seva. comesa haurta
i inadaptable de tots t etern aspt.- batorí ~ 01à. armada en el domicUt per tal de fer una reVISló de la siestat 1ncompleta 1. per tant, velem
rant a un
..:e representatiu, ex- de la sutxilta nord-amertcana K.atte tU&Clo dels estrangers, pel que fa 1
com porta a cap uns plans d 'estudi
plica, abrandat, els motius que te I Belly PerkJns, Diagonal, 620. bai· als càrrecs que ocupen, sous que
més racionals que els que I.Dlperaven
a ta seva 11nuymacw per a abanà<>- xas, a la qual robaren jotes d estl- guanyen, cèdules que paguen, etc.
Per
\
SupnmeJX l'ensenyança lliure -un
nar za coilectivitat política de què m..blt. valor 1 unes vult-centes pes- Molts d'ells guanyen sous unpordels capitals mes mt.e.Jessants del lliVIDA TRIOMFAL
/i7ts ara havia Jormat part t ai:cec:ar setes en metall!c.
.
tants i en canv1 no paguen ru el
bre que ens ocupa- per creure que
bandera de dissulèncta. Altre dels
Aquesta causa porta el numero 568 qumze per cent dels impostos que
en Ulta umvers1tat sertosa, una Uwper .JOAN DU CH 1 AG ULLO assiste 1tts a la pen¡¡a, amic de pun- 1 fins ara no s'ha practicat cap de- els corresponen. Una vegada teta la
versJtat que es vulgu¡ crear un presCoHeccló 11.A tot vent» (Proa) tualitzar i, de vegades, excesswa- tenctò.
inspecció es concedira un ternJUu
tigl, no hl pot cabre aquesta mena
. 11 .
comença la gTan liquidació de
ment càL 'te, l'tnterpella:
perquè pugwn posar-se dmtre la lle1
1
'estU"'"nt.
Estu"·Ant
que,
salvant
.
Fa
molts
dles
que
terum
eg¡da
A LA .JURISDICCIO ORDI· i seran ~posades pen"ores -•
d
1
..,.....
...... ho confia tot JU dlcada 1a noveru:r.
"- que e nca""'"
-Bé, anem a '"ams
t dieu-me,
"
~
que
.
excepcions,
~a
a"
NARIA
no ho facm· Per cert q
e
honroses
concretament, què caldr'n fer al
·
ue, re ert:m
als trucs mes mversemblants 1 que quest comentari... F a maIts dles... 1 vostre
entendre.
....
L'audttor ue. dlsposat que passi a e. aquest assumpte,
na vingut a VI·
no coneix altra llei que la del mirum tms avw no ens dectdun a parlar-ne.
la jurisdlCCJó ordinàrta la causa que SJtar-me una comiss10 d estrangers.
S'ha ·ta d 'anar a l'anuHacio aprenuats per la necessitat de com-Mes que res-, d¡u l'altre-, cal s'instrw contra Neus Alonso Fer- molt alarmats. amb lapllcacio de
Oferim els darrera models de mobles a preus
es.f arç.
v
.
pllmentar el nostre deure.
cte
· .,~ òl
t
·
purar m........,, a emen .
nànàez, a conseqilenc1a de la denlin- les diS"""''CJons
sol>re el treball d'"'"
d aquest estudiant 1 el Patronat ht 1 Si alguna cosa desplau al qui signa
rebaixadíssims.
.,.._
......va. 1 hl va malgrat tots els esgarips és haver <1e dir que l'obra d'un altre
- I us e" aneu/ - ajegei:r: el prt- eta de Josepa Campey. Ambdues són trangers. Jo he procurat tranqwlht.de les riSibles assoctacOJlS de cPadres no
agraaa.
en
el
cas
present
Pel vostre interès sou pregat de visitar-noa..
es
mer-.
Doncs,
digueu
que
la
depu::utlStes
I
segons
aquesta
darrera,
zar-los,
be,
en
alguns
casos
de
81
1
de familia», als quals sols mteressa lUXI.11 cVtda trlomtal» no ens agrada. ració ja ha començat/
aquella U ha\'ia robat una anell ! grans Empreses hi haurà. estrangers
que el tlll obtm¡ul un tJtol com mes Amb la parttcularttat que no pOdem
• • •
l'amenaçà amb una pistola per tal que hauran d'abandonar carrecs per
aviat mlllor, i despres, amb et titol du perque. Desmuntada en peces meque no la denunctes.
tal de donar coHocació a espanyols
alx1 aconseguit, cercar un bon par- nudes desmtegrada per capitals I per
-Es d'admirar - diu un - l'acAcabada que fou la reterencta dt:;
Ut per al nOI ... Es una de les tas- parag~afs, tot esta be, tot rutlla; no titud d'An 11 -~ ! rrra en intervenir ta7l V .,
Consell 1 els comentans del senyor
PELAI, 40
TEL. 15365
ques més lloables, aquesta de la ~u- hi ha una escletxa franca on 1ntro- valentment e" el co7t/licte italo-aegl S
Pic, un penodlsta pregunta:
pressió de l'ensenyment lliure. Tnas dwr el blStun. En canVI la novella bíssini.
la
nostra
SeCCiÓ
-¿En quina SltUaClO queda ara el
Pujol ens demostra com no tenen cap
d 1
'
Consell de la Generalltal? · E;l 0
raó els que es qUeiXen d'alXO, pwx tota plegada, ens esp au. ens ne-Oh, l;euràs - respon l'altre G
n u
t;::,IRAN<.i~H.S l'RUl'OSA'IS
que el Patronat m~ra. de soluciOnar ~lt!~~l~de;:qu~o :b:O~r:~ Anglaterra te mteres per la pau a
~~1~ us ratificarà el nomenaPER A L'J:;.x.PULSIO
aquells casos en que 1 alumne, Sl se- costa una mtca -potser ens manca Abissínia. Alld hi ha els grans re-.f'lns ara no se m'ha fet cap lnBa estat ctetmguL &ncllayu A1aragu¡a els estudiS lll~~ent. era per- agudesa o percepció- de comprendre mats, dels quals Anglaterra treu
<t.cació. St se'm fes jo donane. fa.rech, marroqw natural d 'Aigena, el
què les seves possibilitats de VIda
. 'ha proposat l'autor en escriu- la uana que nece$sita.
qual havta complert condemnat per
no l1 permetien de passar els matlllS que s
es clar,• peró en intervenir
1!1- lle.J de v~gabunds, 1 tou expulsat
1 bé- aquest lli- en-Sl,
a l'aula 61. navia de treballar. Es pot re - l escnure mat
el conflicte, Anglaterra &'hi 1uga
I any 19JJ, 1 ara :sem novament ..
dlr, sense por a eqwvocar-nos, que bre aesconcertant.
la pell,.
pulsat d'Espanya.
fa uns quants dles que a L'Rooel Patronat arranjà tots aques-ts caVIDA DEL PROTAGONISTA
-No - conclou l'altre-; 110 La
ptLalet tou aew1gut per SUP<J51U' c;.ue
sos. També remarca l'atenClo del qw
peU,
sino
~
es
la
llana
eL
que
s'ht
estava
en una reunió clanaesuna e1
aleshores era conseller de Cultura,
En pnmer lloc, no tè massa de
80;:\lE f 'LRIT D'UNA PU- subdit. cuba Bernard M.andulay el
senyor Ventura. Oassol. en destJDar tnomfal la \ida d 'Aurel! Colomar, s1 7uga. I això no vol dir que els anNl'A-... :.DA
qual, por ordre ael JUtJat de .:ar..t
glesos siguin un~ gregaris, eh?
Al carrer de Lancàster, número 13, 1' ell u !ou posat en llibertat.
Aquest. detmgut na quedat com a
es prOdw una baralla entre els re•••
1 sera proposat per a l'exllogats. a consequenCJa ne ~:. qual governatiu
pulsió.
resultà fent Domenec Valls 1 serra-L'altre dia - diu un aficionat
LLAURE 01:. GA.LLL'I/ES
no, amb una garuvetada al ventre.
als gosSOB-/OU l'únic en que vàreig
Tl:-i<..UT
1 Despres de les prunert:S cW..l¡¡enperdre a tes curse~ de Uebrers.
Al
terrat
acl carrer de Carretes ha
ciea efectuades per la pollcla, ~.emEls que l'escolten, sabedors dels
bla que lla quedat demostrat ~ou,; estat deungut Joan Pu¡g 1 GonzàI Cccilia Torres 1 Llop1s tou la que es lez, al mateiX moment que lntentav~
coneixement$ del compan¡¡, en ma(contes sociaJs)
llança sobre el lent i el subJecta apoaerar-se de les gallines 1 a altres
tèna de gosSO&, queden vúiblemeJJt
mentre els :seus fills Ramon 1 Dome. aru.t..lals que hi havta al terrat esemocionats.
mentat.
nec Aloya I Torres l'agrecliren.
PERE
MITGES I MITJONS A PREUS DE GANGA
-Oh! Es molt clar/ - reprtn-,
Portat al JUtjat 1 ~'lSitat peJ met;¡"e
Els t.res suposats agressors nau esMés que els gQS$0$, m'agraden entat detmguts i han mgressat a La forense, ha quedat demostrat. que
Es ven a tou els quioscos i Uibrerie~
el
detingut esta malalt. Ha estat
cara els tangos. I aqueU uspresó. El fent ha estat portat a 1 osSempre grans ocasions
portat a 1 hospital.
pltaL
pre, l'aLtaveu
: canóarum ta aesenrotllar un programa e.telUSlU de
!TALlA DETL'i<.iUT Pt:R
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lES ElEGLtúNS '/AN
llARGUES 1 NO CAL PHEGIPil Arl-SE AMB LA 1ARJA
lES llEIS SOPIAlS SOBA· EST HHM·
ELECTORAl
GERS --- El SEN't OR PiC ESTA DISPOSAT ACONTINUAR
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excés d'existències

DIMARTS, DIA 1
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MOBLES CASTELL TORT

MOBLES CASTELLTORT
•

ANu Ne Is pER
p A R A UL E S

L'ORDRE
PUBLIC

ANTIGUITATS
MOBLES D'ESTIL
CALAIXERES ISABELINES
QUADRES ANTICS I MODERNS
MIRALLS
OBJ EC TES D'ARAM

Adquiriu

llomes tJ'Amor

I

tJe Guerra

FOIX

de

Més de 200 pàgines

4 pessetes

Administració:

Societat General de Llibreria
BARBARA, H i 16.

*

TI:LEFON 14.186.

BARCELONA

tango&.. EL tet es molt 1enzill: oo1p
posar-me sentimental, f en lUX: d'apostar al gos que em ~emb.laoo millor. uzig Qp)ftar en C<U!4 cursa ut
go.. m.!s tltu: f demarft. Cm telen
una llc!~t.i· .a ptWT" h

HOTEL DE VE DES
PELAI, 8

PRUl10U.u.L E;:,<..A.,DOL
Ahir, al maU, al CODSOillt IUúia
un subdlt d'aquella nac¡onai.Jtat anO:
menat Angelo Serrara. de JJ any:
promogue un regular escandol. per
la qual cosa s'ordenà la seva de.~ó.
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L'eficàcia de l'anunc1 té
relac1o directa amb la difusio del diari

.'I.'GfEU A<(lA HU . ANIT4T»
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CONTINUA EL PARENTESI DE GINEBRA

El Comitè dels Tretze ha nome nat president el senyor Madariaga

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El delegat Italià, durant el curt
debat que precedl l'adopció de l'esmentat acord, presentà al¡-.mes objeccions contra l'ajornament. el qual,
a judici seu, po1i exercir pressió sobre el COnselL
.Els delegats dels països escanclina.us i bàltics, els llatins americans
dels dominis britànics es mostraren favorables a l'ajornament.

Acte seg uit ha acordat nomenar un Comitè
de tres tècnics militars
Un diari italià diu que qualsevol dia el retruny dels canons
interromprà les converses de Ginebra

a recolzar o afavorir en qualsevol
manera. un Govern que està. cercant participar en una. guerra..

Memel, nova preocupació per
a Europa

EL GOVERN ETIOPIC IM•
PEDEIX FORMA R UN HOS·
PITAL AMERICA
Addls Abeba, 27. - El Govern etlop
na. negat el permfs a una organització hospitalària dirigida pel cap de
l'hospital americà, doctor Hochm.an,
la qual es proposava marxar a Rarrar per tal de crear en aquesta. ciutat un hospital de guerra. En el
grup mèdic figuraven dOS anglesos
1 diversos ajudants de medicina, A
conseqüència d'aquesta negativa del
Govern, 1'aHudid aorganttzació mèdica ha estat dissolt&.

EL GOVERN LITUA INVITA FRANÇA. AN GLATER·
RA I ITALIA A PRESENCIAR LES ELECCIONS
Kaunas, 27. - El Govern ha. invitat els representants d'Anglaterra,
França i I tàlia acreditats a Kaunas
a marxar a. Klapeda, per tal de presenciar les eleccions.

governamental, declara SObre la. ...
tuació a Memel:
«Es dubtós que el Govern
intervingui en la dUerèncla. gePolonès
lituana. L'opinió dels partits ~
posició polonesa que Polònia ha oria de defensar Memel contr ureivindicacions alemanyes, mer~ 1~
més severa desaprovació. .No S'h
d'oblidar que Lituània ha posat lessea
ves esperances en un passat relat.iv ..
ment proper a Alemanya que anega a nor~alltzar les seves' retacto:
amb Polòrua i que reivmdica encara
la cessió de Vlln&. Polònia no té cap raó
per a defensar Memel 1 per a ad.ap.
tar la seva Unia politica als intere&.
sos de les gents de Kovno, adversans
irreductibles de Polònia.
Deixem als altre.s la preocuPB.W.ó
de Memel. Nosaltres en t:.en1m une~
altres més properes 1 més lmpor~
tants>.
-

A LONDRES S' HAVIA INI CIAT UN MOVIMENT DE
RECONCILIACIO AMB ITA·
EL SENYOR MADARIAGA grama de l'Emperador d'Abissini&. tlnglr des del pllnclpl entre MusLlA
Ginebra. 27.- El Comitè dels Tret,.. en el quaJ. suggeria la t ramesa. d'u- solini 1 el poble italià, és evident.
ze, o st¡ut el Consell de la Societat na. Oom.isstó d'observadors neutrals No sabem el que r ealment valdria
Londres, 27. - El periòdic «St&r»
de Nacions, amb la sola. absència al seu pals per tal d'informar s<>- &questa distinció.»
diu saber de bona font que el seEL GOVERN DE LITUANIA
d 'Ità"~
- 1 Etlop 1a, s 'ha reun lt aques t bre incldents
' que
. pogue::s
- ¡n ocórrer. 1
nyor Eden,
durant
la seva aestada
a
,
Ginebra.,
s ha
vist obligat
manteDONA SEGURETATS
maU sota la presidència. del deleg~t
El Comitè ha decidit nomenar una
ES PROPOSARA L AJ ORNA.. nir fermament l'actit.ud adopta.da en
Londres, 27. - S'ha anunciat que,
argenti senyor Ouinazu 1 ha. procedit cc.missió de tècnics militars, !arma- I
M EN T DE LES REU N IONS un principi contra algunes lnfluènA ADDIS ABEBA CELEBREN & proposta del Govern de Lituània,
a l'elecció de president, càrrec que
da. per un francès, un anglès i un
Ginebra, 27. - Aquesta tarda s'ha cies diplomàtiques de Londres. El peLA FESTA DE PRI MAVERA l'Encarregat de Negocis britànic a.
recaigut en el cap de la delegació espanyol, encarregada. d 'estudiar la reumt la taula presidencial de l'As- 1 riòdic diu que aquestes gestions han
Addis Abeba, 27. - Avui han cc> Kovno serà presentat demà als memd'Espanya, senyor Salvador de Ma- practicabilita.t de la proposició del sembles. de la S. de N. 1 ha acordat 1 estat J?f?~de~ a cap per un g_rup mençat a Abissmia les festes ane>- bres del Comitè de control electoral
d&rlaga.
Negus el qual ha estat avisat per presentar en 1& sessló de demà una . que esr.a mch.nat a una reconcilia- menades «Maskal» o de la Prima- per a les eleccions de la. Dieta de
Memel, que el celebraran el diuEl Consell s'h& donat per assa.ben- telègr~f que ta seva proposició ha resolució ajornant les sessions sense cló amb Itàlia 8 tota ~osta.
vera., amb el qual motiu han tin- menge.
t&t de la comunicació del Negus que passat a estudi
dissoldre l'Assemblea· s.ixt es donar à
El «Star» continua d1ent que afor- gut lloc actes religiosos a totes les
El Govern lituà h a donat seguretats
·
s'ha pogut
el esglésies.
don&va compte d 'haver ordenat a ¡es
Als cercles ginebrins
als Governs de Londres, Paris 1 Roes creu que ~~~ió que _es pugu 1' r eun! r 1mm e- tunadament
perill que hauria
pogutconjurar
correr la
!seves tropes que es retlresstn en t~ el nomenament del Comitè de tèc- dtatament Sl és necessari, sense_ l_es Uiga de Nacions
Aquest mati s'ha celebrat un& d es- ma que dites eleccions es realitza1 que Mr. Eden,
la. zona. fronterera a. una. distància nies mUitars ha estat de pura fór- formalitats de nova convocatona. en el seu viatge a. Londres
que serà filada militar a la capital, en la ran d'estricte acord a.m.b el que cfis..
de trente. qullòmetres, a fi d'evitar mula, ja que si s'acordés la trames& C?m es :;abut, la sessió de demà és 1 demà. o demà. passa.t, infÓrmarà aJ. qual hi han pres part 10.000 soldat.a, posa l'Estatut de Memel, 1 que el GoUN SENADOR li'RANCES
vern del Reich s'assabentarà de dites
qualsev~l ~rillós contacte amb les d'obser vadors a Abissinis, probable- l'Ultima., que normalment hai.lria e&- caJ? del G~-yern Mr. Baldwin sobre entre ells hi havta la. Guàrdia Im- seguretats.
RECLAIIIA
ATENCIO SO.
tropes Italianes.
ment arribarien massa tard.
lebrat !Assemblea, ja que es trobava aquestes difiCUltats.
perial, les noves ambulàncies 1 els
BRE J\1El\1EL
El Comitè dels Tretze tornà a reEl comitè dels Tretze tornarà a esgotat l'ordre del dia; però s'ha de-transports motoritzats. La des!Uada
UNA ORGANITZACIO PER
unir~se demà.
reunir-se demà. al mati.
cidit que únic&ment s'acordi un ajorEDEN MARXA A LONDRES ha
Paris, 27. - El Periòdic <La 'l'tlA li\1PEDIR l\UTlNGS
es t at pr esenciada pel Negus, el
Kaunas, 27. _ un grup de joves bune des Nations» publica un article
nament, a fi que pugui reunir-se urGinebra,
27.
El
senyor
Eden
sorqual
s'ha
situat
davant
de
la.
Cates'havta
orgarutzat
recent.ment.
a IGal- del senador Mr. Lemery en el qua\
LAVAL TORNA A PARIS
EL COMUNICAT AL NEGUS gentment en el cae que aixt ho rede Ginebra demà a la nit o el dral de St. Jordi. Les tropes, perfec- peda amb objecte d'entrar a tots els diu que és una llàstima que l& So.
Ginebra, 27. - El senyor Pierre
clamés el desenrotllament d~l con- tirà
Ginebra,
27.
Ha
estat
publicat
diumenge
al
matí
amb
direcció
a
tament
equipades,
han
demostrat
mfting elector als per tal de dissol- cietat de Nacions estigui tan ocupa.
La v&l ha sortit cap a Paris a la 1'30
flicte ltal<>-etlòplc.
Londres, on r omandrà alguns dies.
posseir una perfecta disciplina 1 en- dre'ls.
da. en el conflicte italo-abissin1 1 no
d& la tarda. Per tant hA avançat el el text del telegrama que el Comitè
dels
Tretze
ha
enviat
av..11
al
Negus,
trenament militar. Tota. la població I La policia va detenir, el dia 24 del pugUi decllcar l'atenció que mereix a1
seu retorn a la capital francesa. per que diu aix1: «El Comitè
del
Consell
d'Addis Abeba que es troba de fes- mes que som, uns pertorbadors d'un problema. de Memel.
tal com hom havia anunciat que hi
t
. '
mft1ng, 1 ha descobert, al mateix
de la S. de N. ha. pres nota de la
Afegeix que l'organisme de Gin ..
a, ha acudit a la desftlada, 1 ha. temps, l'organització.
aniria demà., dissabte.
1
decisló de S. M. de retirar les t ropes
acla~t les tr opes amb el major I Els joves han estat jutjats 1 con- bra té ocasió, amb aquest proble.tna
EL uNEW·YORK TIMES>l abisstnlel:i a 30 qullòmetres de les
entusiasme.
derruiat.s, tres d 'ells, a dues .setmanes d'acreditar la. seva eficàcia; ba. d~
tractar-lo amb objectivitat 1 evitar
Encara que J.a. temporada de plu- de detenció.
QUALIF ICA D'AUDACIO· frouteres 1 aprecia l'esperit que ha
complicacions que poden sorgir del
SA LA POSICIO DE LA presidit aquesta. mesura. El Comitè
ges
es
pot
donar
per
acabada,
ja
que
UNA PROTESTA DE LA problema de MemeL
dedica la major atenció a la petició
S. DE N.
feia. quatre dies que no plovia, ha
Diu després que l'Estatut de Medft. tramesa d'observadors neutrals i
plogut
lleugerament
a
bans
de
la
des.
~8;~IA
DE LA DIETA DE
Nova.-York. 2'l.- Comentant la demel està garantit per Anglaterra.
actualment
està
estudiant
la qüestió
fllad&, la qual cosa ha donat major
Ginebra, 27. - Els diputats que Itil.lla, França I Japò, que el concisió adoptada ahir per la S. de N.•
entusiasme a la població, puix que forma-ven la. majoria de l'antenor sideraren com a final de totes les
el «New-York TimeS» diu que és ela. de si les actuals circumstàncies per.
metran
als
observadors
el complihi ha. un vell adagi etiop que diu Parlament de Memel, han presentat qtiestions, 1 no mereix el mateix conm és audaciosa i la més significativa» ment de llur missió.»
que les plugues durant els festivals d_avant les qelegaclons dels països cepte per part de Lltuànl&, on l'Es.
1 a!e¡eix que «Si Mussolini es sentia
UN CORRESPONS AL AN· t res detalls relacionats amb aqutst& atrauen 1 asseguren la. felicitat , Signants de 1 Estatut, ll:D escrit pro- tatut de Memel éos considerat ce.r:n a.
prou fort per a desafiar la S . de N.
bo
rt
,
- testant que el Govern lituà, no sola- provisional i que, a més, L1tu.à.n1a,
UNA AMENAÇA ITALIANA
GL ES OESME NT EI X LA detenció, la qual ha provocat un augmai no havia de sotmetre la seva
na so per a tot 1 any,
ment ha infiigit l'Estatut de Memel en virtut de decrets-lleis, pot, durant
MOBILIT ZAC IO GEN ERAL ment rigorós d e les precaucions a
causa a un judici de l'organisme de Roma. 27. - La. premsa italiana
amb la. nova. llei electoral, sinó que aquest any. donar una lnterpret&ció
ETIOPICA
Ginebra. Mussolini es troba ara en la continua. els seus atacs a la S. de N.
EL S ITALIANS TENIEN també totes les disposicions r eferents capriciosa a aquell document.
tota la cos ta..
situació de l'apòstol al qual digueren 1 augura. que no pot sortir res de bo
DIPOSITS D'ARMES A ALE- als comitès electora.ls.
Londres, 27. - El corresponsal del
Mr. Lemery segueix dient que la.
XANDRIA
«DaUy Telegraph» a Addls Abeba, str
«Tu h as fugit del Cèsar 1 al Cèsar dels !aturs intents de conciliació.
UNA REIXA TANCA EL
majoria de la. població de Memel és
L'edició d'aquest vespre del «Gior- Percival Philips, dóna compte que
Alexandria,
27.
_
S'afinna
quo
en
LA
POLICIA
PERSEGUEIX
tornaràs». El Cèsar de Mussolini és
PORT D'ALEXANDRIA
alemanya, fet que no pot ésser obliELS ALEMANYS
nale d'Italia» parla. irònicament dels tcts els h omes hàbils de les provin·
& Ginebra.».
Alexandria, 27. - Els marins an- una escola. ttalia?a. ha estat desce>Koenisberg, 27. - Noticies rebudes dat pels països que garanteixen l'Es«absurds mètodes de Ginebra>), i afe- cies del Nord etiops que són capaços glesos han procedit a collocar r eixes bert
un dipòsit d armes 1 municions. de diversos punts del territori de tatut.
LA PREMSA ITALIANA geix que Itàlia té altres coses a de portar un fusell, han començat a d'acer, les quals ta.ncaran el port en Es d iu també que ht ha molt de ' Memel diuen que s'han comès exceSEl senador francès mostra. la. seva
CONT I NUA LA DEFENSA ~~endre més que el que està passant dirigir-se cap a les regions on les ei moment que es desitgi 1 que im~ contraban de revòlvers dintre la ca.. 1 sos per individus lituans contra. els temença que les pròximes eleccions
DE LES SEVES POSI• a 1& S. de N .. Diu encara que men- unitats militars que es desbandaren pedirà el pas de submarins.
de Memel no siguin tot el sinceres
pltal. En vista. d'aquest últim rumor memelencs alemanys.
CI ONS
tre a Ginebra regna una tardor al començament de les pluges, pues considera. significatiu el fet qu~
Segons aquestes noticies, la policia que fóra de desitjar i que, al contrari,
ha maltractat els alemanys en una. estiguin plenes d'abusos. Es signifi·
Milà, 27.- «ll Popolo d'Italiu diu, suau, Abissínia celebra. l'acabament guin reconstruir-se. No és això, de
CONVERSIO AL REVES 1es au to~!tats d ;,¡an~res del port lo- reunió
d'electors memelencs al poble catiu el fet que les protestes eleva..
entre altres coses:
de la temporada de pluges. «No és cap manera, una mobilització geneLondres, 27. - L'emprèstit de l'Es- cal vlgllm els equ1patges, especial- de Pllcked, 1 n 'ha detingut alguns. eis des
a les autoritats lituanes pels
citàlia sap prou bé que les dificul- llunyà. el dia que les conversacions ral, ans solament una operació ruti- tat italià per a cobrir les despeses ment els pertanyents a italians, de quals foren conduïts a. la presó de alemanys
hagin estat objecte d'una
tats que hom 11 oposa no tenen cap de Ginebra seran interrompudes pel nària que ha via. estat considerada extraordinàries de la campanya afri- manera no acostumadJ..
Bajohren. Un obrer ha. estat maltrac- resposta eva.siva.
tat a patades.
justificació històric&. polftica ni hu- tronar dels canons. E'ls cavallers com a factible des de la primavera cana_. pagarà interessos del 5 per 100..
Mr. Lemery es dirigeix a la. Sc>
~s esmentades noticies a!egelxen
mana. Hi ha. països bàrbars desar- de Ginebra tindran aleshores notícia passada., quan, segons el costum, els lliure d'im~ 1 al tipus de 95 com
GRECI.A ES DISPOSA A
cletat de les Nacions t pregunta si DO
ma.ts 1 hl h& països no bàrbars ar- que Itàlia ha començat l'arranja- soldats tingueren permís per a tar. a preu d'emissib. Es interessant fer
DEFENSAR LA NEUTRA· que la policia fronterera. de Grabsttn creu que l'actual estat de coses a.
també ha comès actes semblants. Un
LI TAT
mats fins les dents. Abissínia és una ments dels seus vells 1 nous comptes. nar a llurs llars a conseqüència. de notar que es permès als tenedors
agent de policia ha entrat al domi- Memel pot originar disturbis per a la
excepció ja que és un pafs bàrbar, Itàlia no oblida que durant quaranta let. pluges. S'han tramès ordres, per dels valor.s .de l'Estat, que ara pre>Atenes, 27. - Sota I& presidència cili d'una familia anomenada Koch- pau d'Europa, segons les previsions
de l'article 16 del Pacte de Ginebra.
esclavitzador, potent 1 agressiu, al- atJY& els 500 morts de Dogali i els mitjà. dels grans caps, i amb l'apro- dueixen el 3 i mig per 100, conver- del senyor Tsaldarts, s'ha reunit avul ter 1 agredí una. noia a patades.
Acaba dient que la S. de les N. ha
h ora. que ben armat. Es tracta. d'Un 5.000 d'Abba. Gari.ma. han romàs sen- vació de l'emperador, per tal que els tir-los en títols de la. nova. emissió, el Consell Suprem de Defensa, 1 ha
Finalment, les noticies afegeixen
d'obtenir de Lituània les seguretats
que
a
gairebé
tots
els
nútings
són
conflicte colonial localitzat, que Ità- se ésser en~rrats ni venjats;»
acordat
adoptar
les
precaucions
n
esoldats comencin el viatge de retorn sempre que no rebassin el 80 per 100
que l'Estatut de Memel ha. d'ésser
lla n o estendrà mai a Europa. Itàlia
El. periòdic, en. parlar d aquestes a llurs llocs aquesta setmana.
de la quantitat que es VUlgui subs- cessàries per al mante;Ument de la det!ngut.a Individus alemanys.
zespectat, tasca. fàcil per a l'organeutralitat
de
Grècia,
davant
la
posn o demana altra cosa sinó compassió . ~ctunes, es refereiX a~ desastres miL'o!iclal agregat al comandant de criure.
ELS CERCLES GOVERNA- nisme de Ginebra i que asseguraria
per a les necessitats vitals d'un gran litars sofert; per I tàlia el 1896.
IIIENTALS POLONESOS A la pau a l'Europa oriental i donaria,
I• provincia de Gojjam. que arribà
NO S'ESPERA ATAC ITA• sibilitat d'un a. guerra. S'h a dedicat
FAVOR D"ALEMANYA I a més, un magnífic exemple del que
poblo que ha contribult àmpliament
a Addis Abeba el dilluns en avió, diLlA EN QUATRE SETMA• especial atenció al problema de proUN COMENTARI INTERES- gué que el moviment s'estava efecCONTRA LITUANIA
pot ésser la seguretat coHectiva. a.
veïment de queviur es 1 matèries prial desenvolupament de la civilització
NES
SANT
Varsòvla, 27. - El periòdic uCzaS1. Alemanya.
europea.»
·
Addis Abeba, 27. - En aquesta ca. mes per al cas que Grècia restés intuant amb una disciplina perfecta..
«La. Gazetta del P opolo» remarca.
Ginebra, 27.. - Transcrivim, per Si la. terra. es seca. ràpidament, la pital es coincideix a preveure que comunicada per mar davant la rupque el Comitè dels Cinc ha emmetzi- creure'l de gran interès, el següent regió es trobarà coberta tot seguit els italians no iniciaran el seu atac tura d'h ostllltats.
nat les coses en voler oferir al Ne- comentari ginebri d'un reputat critic de petits cossos d'In!anteria, els quals abans de quinze dies, encara. que es
gus una sortida. maritima que li per- espanyol:
es mouran per tal d 'anar a recollir considera. més probable que les h ostimetria. d'armar-se tot seguit i fins
«Els periodistes i els dele¡ats 1t&- els nous fusells que se'ls lliurarà litats no les iniciï Itàlia. fins abans
tot convertir-se en una potència na- ¡ llans es mo;,¡en en una atmosfera dels dipòsits locais. Després es dlrl- de quatre setmanes, ja que s'ha. de
El viatge causa sensacló en Bolívia insisteix a voler un
vaL Considerant la mobilització 1 la d'host111tat absoluta, puix que cal gtr&n amb les seves mules 1 els seus tenir en compte que .fins passat
concentració de les tropes abissínies, ¡ reconèixer que tot aquest món gi- primitius mitjans de transport, cap aquest temps no s'hauran secat els
els medis diplomàtics
port al riu Paraguai
ningú no podrà. estranyar-se que Ità.- . 11ebri els és advers, 1 aixi, després a les bases de major importància, lo.. Incomptables pous d'aigua del deBudapest,
27.
El
viatge
a
Aie·
Buenos
Aires, 27. - El delegat de
lla. reforci els seus mitjans de de- ~ de la decisió, la jornada transcorre calitzats en les muntanyes per tal sert, que el fan gairebé intransita,...
fensa.»
: tristament tranquiHa, com si el prin- de guardat: els voltants d'Eritrea.. No ble, En aquests pous, poc profunds, I per un imperi d'aquest bloc manya del senyor Gomboes ha cau- Bolfvia. a la Conferència. de la- Pau
sat arreu sensació. Als cercles dl- del Chaco h& declarat que l'afany de
«ll Corriere de la Sera.» diu que la I cipal persom.tge d'aquest dr&ma fos existeix, en realitat, cap front com. es crien tn.sectes conductors de mai Amèrica
plomàtlcs es concedeix gran impor- trobar un acord directe entre BolíviA
tesi italiana. ha avançat molt enda- la fatalitat. Perquè n ingú no vol la plet en el sentit militar de J'expres· lalties tropicals, la qual cosa ocasi<r
Lisboa, 27. - L'antic rninistre d'A- tància a aquest viatge, donada 1& sl- i Paraguai respongué al desig d'eviva.nt d esprés d'haver concedit el Co- guerra. i tots estan convençuts que sió, ans solament alguns exèrcits, naria. grans estralls a l'exèrcit in·
mltè dels Cinc la incapacitat absolu- ve. De la peripècia depèn el desen- .forces pertanyents als governadors vasor. Per aquestes dues causes no fers Estrangers doctor Vasco Borges, tuació internacional tan deliOBda. tar ajo~aments 1 dific~tats d'Un
publicat un editorial al «Dlario Es diu que la neutralitat d'Alema- plet arbitral davant el Tnbunal S~
ta d 'Abissini&.
I llaç del drama.. I aqui es pensa I es provincials, les quals ocupen els llocs es creu p robable que els italians ata- ha
de Noticias~. referent a l'aliança de nya consolida la seva posició inter- prem de La. Hala. Aquest desig es
parla molt, no sols entre revolucio- estratègics per on es podria esperar quin abans que la. terra. es lirobt to- Portugal
amb Anglaterra 1 la seva nacionaL
general a l'Amèrica 1 Bolivia el com·
EL COMI TE DELS TRET ZE · nans. sinó també entre una altra algun atac sobta.t. No obstant, l'em· talment seca.
posició
davant
d'Espanya..
Diu una
que
Els periòdics de la nit concedel- parteix, però no fins a l'extrem de
NOMENA UN COMITE Ml• clMse de persones (per això r ecollim
els
tres
països
podien
constituir
v1
pera.dor continua. con!tant que es po..
aliança triangular. Es refereix a les xen gran atenció 1 àdhuc ce..ràcter claudicar sobre un punt de' ta.annd;_
LITAR DE T RES PER PU• el rumor), que sols seria. incruent el
drà evitar la guerra.. A l'enviat del
MIL TRES·CENTS SOLDATS paraules del doctor Salazar en la. sensacional al viatge
tal Importància com és el dab
RA FORMULA
desenllaç si Massolini abandonés o «Daily Telegr aph» li manifestà:
ITALIANS AL OOOECANES
seva darrera exposició relativa a An·
nar la seva tradicional poUtica resGinebra, 27. - En la sessió cele- perdés el !eu lloc de cap. Amb això
«Etiopia no pensa en la guerra. ; t ot
Londres, 27. - El corresponsal a glaterra 1 Espanya, i preconitza. d 'es..
pecte al li.toral del riu Paraguai. ~
bra.d& pel comitè dels Tretze, el seu es relacionen les noticies de certes el més, p ensa en defensar-se.»
Atenes de l'agència. tn!ormattva. trènyer cada vegada. més els llaços
{{
l lívia s'esforçarà. a. trobar una. fórmu·
president, senyor Madariaga, pronun- cartes entre sobirans, els elogis a.
Echange Telegra.ph diu que han ar· amb Es~anya i afiançar, al mateix
la de facilitar un acord directe, però
EL DIRECTOR DEL FER· ribat a l'illa Astypalaca que forma. temps, 'aliança anglesa. Avui per
-si no pot ésser, si troba obstacl~
ROCARRIL DE DJIBOUTI part del grup del Dodec~nès soldats raons naturals ,Internes que formen Ha acabat l'estud"l per a la 1Boll via prefereix córrer tots els ns.
.
•
.
lo.
lndependèncta.
de
Portugal
1
Es..
ES A FRANÇA
ttaha.ns en nombr~ de 1.300.
panya, res no divideix els dos països;
.~
cos d'un arbitratge i declara que, na·
Paris, 27. - Se¡ons el periòdic cLe
Es projecta Utilltzar aquestes tro- al contrari. els fets acondueixen les
seva constrUCCIO
turalment, sl el Tribunal troba injll!Matin», el director del ferrocarril pes per a la construcció d'obres de dues nacions a un bloc peninsular
titicades les seves pretensions. 11&.
.
Moscou,
27.
Han
acabat
els
trefrancès de Djlboutl a Acidis Abeb&, de f ensa. T ots els vaixells que pag.. de direcc1Ó poUt1ca., econòmica 1 cul- ball
liminar
la.
. vors les abandonarà lleialmen.....
5 pre
Mr. Sergent, arribà ahir a. Marse- sen són inspeccionats per oficials a turaL At'egelX l'articulista que quan
s per a
~onfecctó
Després h& afegit que no pot dirlla pr ocedent de Somalia, 1 sortí im- bord de destruct-ors. Han arribat a fou ministre d'Afers Estrang-ers pro- dels projectes de setze avtons ge- se que sl¡ui injusta. la 5orttda de
Sovint h em publicat articles referents a l& importància. de la iHu· mediatament cap a Parts per tal de l'illa de Karpathus, que també for- curà reunir les pedres d'un edifici gants ~ue el Gov~rn de la U.R.S.S. 1 Bollvia. al sud de Port Pacheco, soconferenciar amb les autoritats com- ma part del Dodecanès, el qual és grandiós lu.serhispano-a.mericà. Inten- ha decidit constr:uli en lloc d~l «Mà,. bre el riu Paraguai, ja que això no
minacló científica. Insistentment hem subratllat el valor que aquesta té
petents, a. requeriment del Govern propietat de la. nació lta"--• 25 sificant les relacions amb Espanya 1 xlm Go~ki». L esquema bàsic dels seria sinó el resultat bé d'Un acord
....w.uSudamèrica, s'hauria pogut formar nous e.viOD8 és el m 0 noplà tot
per aJs comerços i la forma amb què avui mitjançant els avenços de la francès, 1 proposar les mesures que
avions italians i dos petits vaixells un bloc formidable de vint-i-una na..
.
me- directe concertat lliurement o un veLaminotè<:nia, aquests es poden iHumlnar.
cregut necessàries per a. la. protec- de guerra. S'anuncia. la. pròxima ar- clons germanes per moltes 1 intimes tàHic amb flota:ctor~ ll~ures. Els a- redicte del Tribunal de La Raia. 1
T ambé hem ¡eproduït con sell perquè la imtaHaeló d'enllumenat ció d'aquell ferrocarril I els seus ritada de forces mtlitars a. l'Ula. de afinitats que no precisarien parlar vions po~taran SlS maqumes amb for- quant al perill de la. sortida. nuvial
rendeixi més en utilitat i e.conomia. Hem aHudit en altres ocasions els passatgers en el cas de ruptura Leros 1 a altres de l'esmentat grup. la mateixa llengua. per a compren- ça. matnu total d~ 1 · 2 ~0 cavalls ~el l de Bolívia, crec el contrari, perquè
dre's. Aquesta. aliança. hauria. de do- «Màxim Gorki» dula VUlt motors du- I no és possible concebre que una na.beneficis que reporta una. bona. iHuminació als establiments que l'a... d'hostilitats entre Itàlia I Abissínia.
Es probable que es decideixi a.
MOVIMENTS DE LA MA- minar la Mediterrània i l'Atlàntic i na força total de 8ó0 cavalls). La ' ció sigui condemnada per tots els
dopten. Ara voldríem que tot això ho t.ln¡ uessln en compte els n ostres
s'imposaria a. la. resta del món. L'au- llargada de les al~s ,dels nous avion~ costats a un enclaustrament perpetu.
RINA ANGLESA
lectors. Avui volem oferir a. la. seva consideració la conveniència que enviar un contingent de tropes franLondres, 27. - Telegrafien de J at- tor de l'article acaba dient que aqueg.. s~rà de 63 metres, 1 a.lçad_a total sera. Bollvia per ara no es cotitza gs.lre
ceses o d'un pa.is neut-ral, per a sa.lvisitin la. Sala. de Demostracions d'lHumlnació de la .. Compañia Barce- vagua.rdar el !erroca.rrlL
ra que tots els destructors que f:S ta seria. una política digna., sens dub- d 11, la llargada. de 34 1 la di!tA.n- dins el concert de les nacions del
lonesa de Electricidad ", al carrer de Girona., núm. 1, d' aquesta capital,
cia. entre les rodes de més de 10. Po- món però poaseeix Q1ns del seu patroba~en ancorats allí, excepte els te, de les tres grana nacions.
que és un ma.pútic centre d'informa.cló sobre enllumenat científic en el
VIUT·CENTS SEN EGALE· cl)elh.b. cArthusu 1 «Dur ban», ha.n
dran desenrot~.r una velocitat mà.- trim~nl elements incalculables de rl·
Dinamarca
vol
vendre
GroenSOS CAP A LA SOMALlA marxat amb direccló desconeguda.
qual els abonats comerclals de la. dit& Companyia. poden fàcilment i sense
x1ma de ~70 quilometres per hora. Se~ quesa i poder. F3 prudent, doncs.
FRANCESA
ran destmats al transport de pas- suposar que les futures generacioJlS
Els esmentats destructorS¡ &Ia com
compromís aconsellar ~ se sobre els problemes que els sU5Cltl la .eva inslàndia als Estats Units
utgers 1 càrrega. 1 portaran 60 se- d B 0 lfvi
n &I seu
Marsello. 27. - A bon! del vai- ara continuen tillL
ta.Ha.ctó elèctrica. d'enllumenat.
ELS PATRIOTES NORUECS EN lents adientment inlltaHato.
I e
a no , es res1gnara
bel
xell
c:PorthosJ
han
sortit
avui
d'a,.
A
més
a
més
notifiquen
que
ja
No podem per menys que tributar un aplaudiment a l'empresa de
PROTESTEN
Amb càrrega normal, els nous apa- ~ estat actual dmcomunlcacló~
quest port 800 tiradors senegalesos, està. molt avançada la COll!trucctó de
serveis públics que amb tant d'esperit de consideració envers els seus els quals es dtrlgeixen a. la Somalla
Oslo, 27. - Han circulat rumors rells ~odra.n vola.r fins en el cas que :!n~~~e:"~e:é~e Pfr::tconfi!ttU
les fortl.ficaclons properes ala tallers
abonat. ha volgut posar a l'abast d'aquests aquelles ensenyances i frui ts francesa per tal de reforçar la guar- ferroviaris, situats a les proximitats segons els quals el Govern de Dina- estlgwn. parats dos dels seus motors. perquè a la nostra Amèrica. regni
marca porta a cap
l&c.
Els avions estaran eqUipats amb un
que deriven de la Luminotècnia. Perquè es tracta. d'una ofi.clna d 'infor- nició d 'aquella colònia.
del port local.
negoc als
Ions
per &ervel complet d'aparells soviètics la pau.
a la venda de Groenlàndia
Eatats
mació. l 'etmentada, en la. qual es donen rratuitament totes l es orientaclons que el coi1Sumidor d'electri citat per a enllumenat vol 6&ber. Serons
UN CREUER ITALIA PAAC·
ELS OBRERS DE SABA• Units.
Davant d'aquestes noticies. ~~~rdo~~:ls¡alclaóte'!,odtgernisses
noclmstursper.Pear Quatre aViOnS militarS aie•
uao
h em esbrinat, en aquesta oficina hi ha uns arents especlallhats en iHumiTICA SOND EI GS A LES
TES D' ANGLATERRA VO· l'Associació Nacional Norue¡a ha puCOSTES OE CRETA
LEN BOICOTEJAR ITALIA pllcat un missatge en el qual decla.- als vols a grans distàncies es pro- manys vinculen un atac
nació que ea dediquen a visitar els abonats que bo aoHtciten i els presten 1 Candia (llla de Creta.), 27. _ El
Londrea, 27. _ comuniquen tie ra que, trobent-se pendents de litigi jecta la lnstaHació d'c:autopilots».
b 0'
aquella orientació sobre el t erreny sense que, ho r epetim, aquesta labor creuer it.alià que ahir estigué rea- Northampt.on, que els dirigents de certea reclamacions de Noruega sore 1namarca
orienta.dora o educativa de tals tècnics costi un sol cèntim n1 faci ad- litzant sondeigs en aquestes aigües i la Unió Nacional d'Obrers Anglesos bre la possessió de Groenlàndlo, r o- Els repòrters gràfics dema·
COpenhague, 27. -El periòdiC
b
zl&ldemokraten» comunica. que aD.l
quirir compromís als a.bonats que ela soUlelten.
desaparegué després, ba tornat a ve- de Sabateria, ha.n donat instruccions sultaria. intolerable que aquest terandera per a la volaren sobre Palster quetre a>1o~
A l'esmentada ,Sala de Demostracions s'exposen els &parells d'enllu- nir a la. casta cretense i prosseguit al! ~eus a!Utats perquè es neauin a r!torl fos venut per Dlnamarco a. u- nen Una
S. de N.
a!maemanlolll'bres·• daeèlrts qude wpaarmu:à..a aremenat de les marques més prestirioses. La Companyia. no ven alli cap e.la sondeigs enfront a la costa d'H~ f~bncar sabates amb desti a l'exèr- ll& altra potèncta.
vesment.acta associació patriòtica
es e
S()bre
eU· es llm.lta a posar-los a consideració dels visitants perquè els ana- ~ limbe.ri.
Clt italià. Manifestaren que el Con- declara.
que
Groenlàndia.
ha
d
'é••er
Ginebra,
27.
Una
comlss16
de geix que un d'ells fou viSt nwru
apar '
~
aell havia. rebut ofertes de represen~
pòrt
ràf"
d
d
Gjedser,
on
llançà
tres
bo6SeSda
Utdn 1 els comparin amb el fi que desp res, amb con.eb:eme.nt de eausa.,
ESPIA DETINGUT A ALE· t.a.nts del Govern italià o d'una agèn- per a Noruega i demana al Govern re
ers g ICS 1 'opera ors de ci- noses que figuraven bombeS
van¿
a
pupin adquirir els que els convinguin a la cau. proveldora que més e:..
XANORIA
eia que actua per compte d'aquest, d'Oslo que es preocupi d'aquest afer. nema, representants de grans empre- la locomotriu d'un tren que aDJll
.. , de tot el món. a'ban adreçat a a sortir.
d conpia«UL La. Companyia. tampoc 11.0 fa lnstaHa.clons; aque!tes són per als
Alexandria, 2'1 - La poliela ba per tal de fer comandes de sabates
R
tindrà
un
I& s. de N demanant que aquest orEl diari «Berllngske Tlden ..
eleetrtcistes.
detingut a. un lndlvidu que es tr<>- per a l'exèrcit. I fent esment a una La
•
•
•.
•
1 &arusme estableixi una bandera es- firma la lncursio a Dina.ma-""Cs. delS
Creiem que val la pena que els nostres lectors es proporcion in ona bava. ~1 port anotant curosament ~1 decisió adoptada el 1926, posà de_ remariSCal
pecial que garan~ixi llur seguretat quatre aVIons ale:nonrs. p<rò desoeasió per a fer una visita a. aquesta Sal&. No serà temps perdut. Sl es matenal de _ruura que es desem bar· lleu que el.i confllctes ent~e naciOns
Moscou
27
_
s
·espera
d'un
moquan
t.reba.l.lm en zone1 pe:Uloses. ment l'incident de Gjc!ser.
e!l
mpte
la
importància
que t é l'aprofitament racional de la llum cava d'un transport de _guerra brt- . e& podten resoldre, ja Sigw per mu,.. ment a ¡·;.¡tre' que es pUbliqUi
té en co
un de- Proposen que aquesta. bandera sigui. , El periòdic «So:tialdemo.kl'1lt~d.--à
.
tànlc. El detingut. result.à. ~
jans diplomàtics o sota qualsevol albl
b
la
seva
pròxima.
edició,
man
cert
i el malament que generalment s'aproflla, la iDslatè.D.cla IObre aquestes 1aviador estranger.
anca a.m. ~ cercle v~rmell al m.lg que aquest darrer lnCldeDC. és ,__;:
tra forma. d'arbitratge internacional, eret per virtut del qual hom nomena
Les autoritats han onleDJit 1~
visileo &o poca.
No s'ban donat a. l& publicitat a.l- per l& qual COO& I& Unió es negava el general Vorochllo!I mariscal de I que posseeixi la mateiX& protecc16
la U. R. S. s.
que la bandera. de 1& Creu r oja.
tara d'una. enquesta..
EL COMITE DELS TRET· cià un discurs sobre el conflicte ita.- Balbo 1 altres informacions per l'esIE ELEGEIX PRESIDENT ' Jo-abissini. Es refer! també al tel .. tll. Que els anglesos han volgut dis-
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Els etiòpics no .esperen l'atac
italià abans de quatre
setmanes
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d'intervenir-, l'intèrpret del rovern
Actto Arbrit, dos "boys" 1 jo. Dues
mules de seU~ i tres males de càrrera, obligadament prestades pel go'·ernador formaven la nostra. cavalleria. En deu etapes hem recorregut
prop de 300 quilòme•res. acampant
serons la llostra fantasia molt 80vint a alçàries de tres mil metres,
cat ant els "doucoulas" o antilops
qu-n es presen.avLn, els "gore:zzas"
o simis de llarr pèl nerre 1 blanc,
igual que les hienes quan rondaven
la nit, en voltar les tendes.
La pluja. gairebé no Ja trobàrem,
na:i! intenció era. crear un Parlament
manys I iugoslaus
però no aoxí el fred que fou molt dUI'
¡¡ense pam~ en el qual es trobessin UN DELS ALE~IANYS FOU l\IORT durant les ,nits d,e les etap~s. Pa~àepresentats tots els interessos regioPELS SEUS CO~lPANl'S
r~m, en pruner boc, per Hirna,_J anr
.
f ·
ls
. ·
hga c~pltal i feu de ~Ir. Tecle Ranals 1 pro ess10na .
Belgrad, 27. -:- L es~udlant alel.lany t w:.rl.ate, actual amb:!xador d'Etlopl.a
com q,ue. el bloc governamental no Mackensen, fent ah1r a Pech quan a Paris, ¡ després baixàrem ca
a
té raó <:J. eXlStir en un Parlament sen- anava amb u~ g~p de companys Badcssa, en ple desert Danakil.lt,ans
se paruts, probablement serà dissolt seus de la Umvers1tat de Berlm, ha d'entrar als pobles els soldats sot~
abans de convocar la Dieta i el Senat. mort a desgrat d'ésser-U practicada el co~ndament dei seu "balambara"
lm&. operaClò qwrur¡1ca. Les despu- ~ap-, Guebre Ktdan en Dale forlles de Mackensen seran traslladades ma"en en lin~ l'arma a l'espatlla 1
a Alemanya 1 enterrades a Verden, després marxaven ~mb pas cadenel seu poble natal
,
el~, no els mancava més que una
Segons es desprèn de 1enquesta banda de música.! l\lliterlosament
oberta per les autoritats, el tret que previngut de la nostra arribada el
feri Mackensen no fou disparat pels cap del poble, patrlarc~ de gran 'asA
C?munistes C<?m es va creure en prin- pecte, ens atenia al costat de la seClpi. Quan 1òmmbus que ocupaven I va "toucoule" --<:abana- 1 m'oferb
Atenes, 27. - El periòdic «Make- els estudiants alemanys, els quals lla "lnrira." -pa-lla "thala" --<:erdonija», que es publica a Salònlca, anaven acompanyats d'alguns lugos- ve:<a- de la seva amistat.
publica un .article relatiu a la Sl· 1 l~us, un d'aqu~sts, anomenat PetroEls queviures de prlmen necessitat
tuacló a. Albàma, en el que h1 ba el v1ch, davant 1 atac dels comurustes, , no cost~ven cars; un moltò un thasegüent interessant plll'àgraf:
va treure una piStola i disparà con- ler -sis francs-, una dob:~na. d'ous
«Després de la d9:rrera revolució tra els atacants des de la fin<;streta cinc cèntims. Quan el desdejuni tra~
d'Albània, el rei ZOgu ha cons~derat del vehicle. En retirar el revòlver dlcional de b quaresma v~ acabar ~
necessan canv1ar els seus metodes se U disparà i feri al ventre Mac- Abissínia, vair oferir un bou als hoper tal de millorar la. situació. al l kensen. Petrov1ch ha confessat que mes de l'orquestra l no em costà. noseu petit pais i afiançar-se al tron. és cert que fou ell qui teri, lnvolun- més que 12 thalers!
En primer lloc, la seva acció anirà. tàr1ament, Mackensen.
De Badessa ens remuntArem ~
encaminada a reafirmar les relaciOns
Kouni, a tres mJl dos-cents metres
entre Grècia 1 Albània, per la. qual El llac Constança serà unit d'alçària voltat del bosc més bell ~·Ecosa ha ordenat que CeSSI tota protiopia: cedres de 30 metres d'alçaria
paganda. antihellènica. Per tal de mi-1
al
Rhin
per
un
canal
i de vuit metres de circumferència!
llorar també la situació interior i
.
,
A Ja. nit, un lleopard vingué cridant
rexterlor, el rei Zogú. treball!ll'à a
Berlin, 27. - A lAssem~lea anual prop del campament, r.erò trobu-lo
favor d'un apropament a Anglaterra. de la. Societat de Navegacló sobre el ja v~ ésser una altr~ cosa...
,
i cercarà la. manera de trencar to- Rhin, celebrada a. Constança, hom
Escen~s d'un~ altra època m'encites les seves relacions amb Itàlia ha e.~a~nat el J>rojecte de cons- saren: un pastor vestit amb b túnlperquè aquest pais inSiSteix a con-j t~uc~lo d un grandiós canal per tal r:l, bíb: ica. i Yl~ilan~ el seu. ranlat
siderar Albània com un protectorat. d umr el Rhln al . llac Constança. amb h llança. a la. ma, un pages nauPer altra part pressionarà el Go- Aquest canal t!ndrla una. llargària rant la terra. amb l'arada de fusta
vern de Tirana.' per tal que Albània de 200 quilòmetres i costaria ~ tirada _per bous plàcld.s l. també els
s'a.dherclxl al Pacto Balcànic
75 nulions de marcs 1 servicia den- bells nuvols de la provincJ.& de Txer.
llaç entre els territoris econòmics xer
,
del Danubi, del Rh1n 1 del Ròdan,
Es un aspecte de Ja vella AbissiI
i uniria. especialment, les regions nia, que potser mal més no tomaré
"
agrícoles del Centre d'Europa, Sur a veure...
d_e França i ports de la Mediter(Prohibida la reproducció.)
ran!a.
Copyright Opera 1\:undl
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dintre, que eren Uil! 30 homes.
s'apoderaren de 15.000 pessetes.
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mlste- El Consel1 de Ministres d ahir

OPOSICIO
dacions, que revestiren ja els caràcvarrovia, 27. - Les dues Cam- ters d'una catàstro1e. No és possible
bres ban quedat constituïdes i se- encara calcular els danys materials.
ran convocades per a mitjans doc- Lc comunh
ns més importants
tubre.
estan interrompudes.
La nova dieta consta de 208 memLes linics del ferrocarril de Toqulo
bres i el Senat de 96.
El rumor pú.blic assenyala el se- a .Migata i a Sendai estan destru1des
nyor Valery Slawek, actual president parcialment. Gran nombre de v1atdel consell, com a futur manscal de gers s'han vist obligats a tornar als
la Dieta, i el senyor ·Alexandre Prys- punts de sortida. Le. ciutat de Tator com a fu.tur manscal del Senat. gasaki està completament inundada
La co~pOSlCló de . les dues Cam- i els seus 60.000 habitants manquen
bres confirma els prmcip1s dels pro- d'abric. La. CIUtat és un important
rootors de la reforma. const1tuc10nal, centre ferrovlarL
els quals han volgut, abans que res,
segons llurs declaracions, allunyar 1
.
del Parlament els politics professio- Topada entre estudiants aie-
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lloc a una discuss16. la. més àmplia
potser del Consell d'a.vu1, però ha
prevalgut el criteri del senyor Chapaprieta..
Instrucció Pública. - Queda una
sub-secretari'l. 1 també la Dlrecc1ò
General de Primera Ensenyança.
A¡ricultura Indústria 1 comerç. Tamb6 hi hagut quelcom de discussió. S'ha acordat que quedin dues
sub-secretanes, una d'Agnc~tura i
una. altra d'Indústria, 1 dues Direccions de Comerç 1 de Politlca. arancelàna. J la. de la Manna CiviL
Justicia i Treball. - S'ha acordat
que el Ministeri s'anomeni de Treball, Justicis. 1 Sanitat, 1 possiblement es crearà, més tard, una Direcció de Justícia.
Hisenda. - Es manté la sub-secretaria 1 també les Direccions generals segUents: Intervenció General de l'Estat, Tresor, Rendes 1 Duanes 1 Deutes 1 Classes passives;
contenciós àe l'Estat, TllXlbre. representació de l'&tat a la Companyia
Anendatàna de Tabacs; Propietats
1 Contnbuc1ó territor1al i Inspecc1ó
General de Carrabiners.
A contmuac1ó s'han estudiat i aprovats en prtncip1, els diterents decrets que resumeix la Llei de RestriCCIOns.
Els decrets de la Lle1 de Restriccions afecten als següents:
Despeses de representac1ó, srat1flcacions i dietes per residènc1a,
jornada de treball, i serveiS a. l'estranger.
Jornada. de Treball: S'estableix
per a tots els funClonaris de l'Estat
e:1 m hor' consecuuves.

a
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Manifestacions del senyor
Chapaprieta

INTERVINDRA ROYO YILLANO·
VA I COMENTARA LA PARTIGI·
VOL RESTABliR LA CORDIAU- PAGIO DE LA lliGA EN El NOU
TAT ENTRE ElS PARTITS
MINISTERI
Madrid, 27. - El dia primer d'ocESPANYOlS
tubre es presentarà el nou Govern

DECI D;:òi X AIX ECAR L' ES·
TAT DE GUERRA
El Govern, despres, ha canviat
Madrid, 27.- El pres1dent del Con- da.vant el Parlament i s'originarà un
lmpreS!Jons sobre les noticies que
sell i ministre d'Hisenda, Sr. Chapa- debat polftic en el qual segurament
tenia. de Barcelona, 1 ha decidit alprteta, ha fet declaracions a un pe- intervind.\'Ein tots els caps de les mixecar l'Estat de guerra 1 substitwrnories eLs quals fixaran la seva posidiodlsta estranger.
lo pel d'Alarma. El decret serà. reHa ci1t que el fet que el Govern ció en la nova etapa parlamentàr1a.
dactat avui mateix i sotmès a la
hagl hagut de constituir-se sota la El senyor Royo Villanova pronunun discurs en el qual txposafirma de s. E. Aquest afer fou
seva. presidència. Significa que el pro- ciarà
rà els motius que l'induïren a. abanpoc discutit, ja. que el senyor Lergrama de reformes admin1strat1ves donar
el Govern. Als cercles politlcs
r. • havta fet aquesta promesa i el
1 financeres que inicià. al ministre s'espera amb interès aquest debat.
Govern h::. comprès que no hi havia
d'Hisenda de l'anterior Gabinet haures que aconsellés el contrari.
rà. d'ésser desenrotl:at integrament,
Es propòSit del Oovem tornar a
ja que no s'ha d'oblldar que quan es
la. normalitat el més aviat possible.
preve1a la ccris1 de la. reorganitzaNomés pot retrassar això la repetició» per la supressió de mmistens
ció ae:s actes de ptSto.ertSme, els
amb què s'Inaugurava. l'aplicació de
intents dels extremistes de provola llei de Restr1cc1ons, aquell minisl
alterac1ons d'ordre públic, o intre anunc1à al senyor Lerroux que sl
tents de vaga general.
Madrid, 27. - Ha. estat interrogat
la. criSI donava. ongen a l'entrada de
Succitamem s'ha parlat del pronous elements, ell cont10uaria al Go- l'ex-mlni5tre de la Governació seblema esco:ar i àels successos ocorvern s1 aquests acceptaven totalment nyor Portela Valladares sobre els foreguts ahir a la · Ciutat Universltài 10equ1vocament el seu pla. El se- naments de l'última. crisi, 1 s'ha exrll\. Sembla que l'agitació obeeix a
nyor Chapapneta creu que es segur pressat en els següents termes:
l'augment d'Uns drets de pràctiques
que dlDS del term101 previSt ltres
-El programa del Govern és irre1 d'un nomenament que es creu un·
m~::sOSJ JB. s hauran 1mplantat les re- protxable 1 és d'esperar que s'acomprocedent 1 que na. provocat algunes
formes project!4des en aquest ter- pleixi. Però té un mal d'ongen: un
polèm1quts. Com que és pròxiroa l'oreny.
Govern de grups juxtaposats, solbertura del ~urs, el Govern adoptaRespecte a la política. nacional, el dats que obeel.Xen amb tendència
ra les resolucions que siguin nesenyor Chapapneta diu que, havent distinta, en moltes ocasions, gairecessàries per tal d'eVltar les pertoraccept..t, a pesar de la seva. conegu- be seropre enemics. Aquesta era una.
bacions.
da res1St..:nc1a, l'honrós encàrrec de de les grans dificultats de l'anteDesprés des de les onze, nos a
formar el Govern, es natural que in- nor Govern, que sols a força d'h~V
dos quarts de .1es de !r. tarda, d
tenti portar a cap el desig, tants cops bilitats 1 equillbris, pogué salvar-se.
Govern s'ha dêdicat a tractar dels
exposats en elevades expressions de La manca. d'umtat fa infecunda.
decrets de la Ll, èe Restriccions.
r11stablir en tot allò que sigui pos- l'acCió; s'acut a tapar l'esqumçada
En primer terme s'ha tractat del
sible la cordialitat entre els d1versos que es produeiX, però el teixlt no
decret de caràcter general de r~
partit~ politícs, en bé de la Repúorganització de ~steris, 1 suspenes consolida 1 s'arriba. a una situaAUTúMOBILS OFICIALS olica 1 d'Espanya.
sió i fusió dels seus organismes. La
ció com la. de l'última cr1Sl. Aquest
I
quant
a
la
politica
internacional,
reforma en 1-:s seves linles generals
Automòbils oficials: Es suprimeies el perill major del Gabinet que
és la següent:
xen en gran nombre, 1 es donen la delegac1ó espanyola. a Ginebra se- acaba de consUtuir-se. El mal te
guel.X
escrupolosament
les
instrucLA REFO RMA normes pel seu ús. Les categories cions marcades pel Govern anteriOr, una. extensió i una gravetat que
Presidència del Consell. - Subsls- s'estableixen per raó del càrrec. amb absolut respecte a la Constitu- constitueJ.X el major penll, l'immens
S'assunila a la. categona de ministre
perill per a la. República.: un fracteix una. sub-óecreta.na, el Consell el President del Tribunal de G<~. Cló, 1 el nou m1mstre d'Estat, que Cionament de partits de tendència,
d'Estat, la Inspecció de Colònies, rant1es, Consell d'Estat, Tnbunal n'era el cap, farà, quan ho consi- en algun cas, de personalisme. La
Mlll'roc i Ultramar. Sobre el Patro- Suprem i algtmS altres. En la. segona deri oportu, les declaracions que cal- Repú.blica. necessita, per a subSiStir
nat Nacional del Turisme es dlscu- categoria entren les sub-secretlll'ies guin.
com a base fonamental, una tent1 si havia. de passar al Ministeri 1 alguns càrrecs auxiliars, i en la
dència. organitzada de centre que
d'Indústri 0 al d'Estat. 1 s'ha acor- tercera., els govcrLadors
ci
vils.
l':ls
a
a.temperi l'exaltació, recordi la veu
dat que per ara quedi a la. Prest- directors generals, r.o tindran cotxe,
i el vot de la multitud 1 que suprtldèncta d.el Consell de ml~lstres, sense i es reglamenta l'ús que ha de fer-se
melXi els perills que havia donat el
perjudici de resoldre mé., tard a qwn dels cotxes, manera de justificar les
règim des del 14 d'abril fins el 19
Ministeri ha de quedar adscrit.
despeses, gasolina 1 entreterument.
de novembre. Tal cosa ha. d'ésser
Estat. - Queda una sola su~
Solament a Madr1d deucaran de
acció, com la d'aquells que es pos~V
cretarla I es suprimeixen les dues etc.
prestar servei, prop de tres-cents
Me.dr1d, 27. - A la. petició feta ren al servei de la Repú.blica. sense
Romania i Rússia negocien
Direccions Generals d'Adminlstració cotxes.
per la defensa del senyor Largo Ca- pensar en
més que en la Repú· mu'tUa
t t
i Comerç.
Caixes autònomes. - Es va a la ballero, relativa. a què se li conce- blica, que res
Londres, 27.-L'incendi dels grans Un pact e aSSIS tè nc1a
S repor a ges
e I Polltlca
Guerra. - Es manté la. au!Hiecr~
és tant com pensar sosupressió d'aquestes C&lXes 1 a què dis presó atenuada per trobar-6e lament en Espanya.
dipòsits de wapping, a. les voreres
Ginebra, 27. - Sego~ noticies ar- • "
Humanz"tat "
taria 1 són supriml.des les Direccions solament
subsisteixin aquells orga- greument malalta la seva esposa, ha
del Tàmes1s, que es considerà ext1n- · ribé>des de Roman1a I Russla, aquests
Generals de Material 1 Ind\lstrles
nismes autònoms que s1guin lndls- contestat la. Sala segona. del Suprem
git a. prim'?res hores de Ja tarda pa1sos negocien un pacte d'ass!Stèn-¡'
Militars.
De «El Sol»
t'ahir es reprodul en reviure el vent cia. mútua per tal de reforçar el sisDemà, diumen¡te, llegiu
Marina. _ Segueix la sub-secret. pensables.
àenegant dita petició per ésser aquesPagament d'havers i despeses de ta lllinutada. No obstant, quan vagi
el.; trOOsos de cautxú encès que hi meta d'acords de se¡uretat conclosos
LA VIDA AGITADA I
ria, però es suprimeixen totes les
representació. - Els funcionariS 1\ a realitzar-se l'operació a la seva
havia sot& les runes.
a 1'Europa. Oriental. El pacta seria
Direccions Generals.
Du.ra.nt tota la. tarda i la rut fet sobre el model dels recents pac- j TERBOLA D'UN GRAN
Governació. _ continua amb una l'estranger, cobraven en or, 1 es va esposa, Ja Se.la acordarà el que prod'ahir s'ha treballat activament per tes signats entre França, Rússia l
A VENTURER
sub-secretarta. i la Direcció General a. suprimir algunes d'aquestes assig- cedelx.1 1 es creu q_ue llavors serà
de seguretat i la. Inspecció General nacions en or.
3cJ bombers 1 equips obrers, però no Txecoslovaqu1a, 1 potser serà signat
concedida. la. presó atenuada que es
Func1ó flscalltzadora. de la Hisen- soH!cita.
s'ba. aconseguit res de pràctic per a en ocasió de la. visita. a Moscou del
Un reportatge sensacional
de la Guàrdia CiviL
·
l'extinció total del foc 1 en el mo- senyor Tltulesco, a finals del pròxim
Després d'alguna discll!Sió, &'ba da en eLs Ministeris. Es tracta de
Madrid, 27. - «El Sol» publica
'
1
mes
d'octubre
de
gran
actualitat
de
dos
decreta.
un
es
refereix
a.
la.
fisment de comunicar segueix e tree.vu1 un editorial titulat «Los resul·
DE VALENCIA
donat un vot de confiança al presltados de una politica en el campo:&,
baJl destroçador de les flames. L'inJOAQUIM VILA BISA
dent perquè decideixi s1 ha de pas- calització, l l'altre a la. inspecció 1
convenient està. en l'enorme quant!TORPEDINER PER A SIAM
•
~ar
al Ministeri de la Governació intervenció del Ministeri d'Hisenda Han arribat a Barcelona els en el qual diu:
Trieste, 27. - Demà serà botat a
"
tat de cautxú acumulat als terrats l'lllgua als astillers de Monfalcone un
ú'ródiga tué en incldentes y dila Direcció General de Pre.50ns, que en les despeses dels altres Mlnlsteúltims presos governatius ficultades
de tots ets edlfl.cl.;; veïns al dipòsit modern torpediner construït per enla aprobac1ón de la ley
«Cossetània»
fins ara depenia del Ministeri de rls.
Junta per a l'adquisició de mateValència, 27. - El ¡overnador ha de Anendanuentos rú.stlcos, obra
incendiat. Totes les cases immedia- càrrec de Siam.
Just1cia..
te..; als dipòsits incendiats es troben
Serà madi·tna del vaixell la prtn.
També s'ba tractat s1 havia de rial. En tots els Ministeris es supri- manl!estat als periodistes que havien preeminente entre el grueso de la
arribat a Barcelona els darrers precobertes d'una espessa capa negra cesa Mahidol, de Siam.
continuar o no la Direcció General meix la llibertat absoluta per a l'ad- sos governatius, depenents de les au- labor negativa y perturbadora. reaproduïda per la combustió del cautxú..
d'Admlnlstració local. La impreM!ó quisició del material, i s'estableixen tontats de l'esmentada capital, els lizada. por las actuales Cortes. ApraAquest mati s'ha enfonsar. un PlS BELGICA TINDRA A~mAIXADOB.
Hem tingut el gust de rebre la vi- dominant és que aquesta Direcció normes rela~lves e. aquestes despeses quals !oren traslladats aW 1 que es bada en Cll'cunstanclas harto preA 1\IOSCOU
:r r tal d'assegurar-hi la màxima trobaven a. València. per manca de cana.s, desautorizada por sus prodels edifl.cis afectats pel grw
Brosselles, 27 . _ De font oficiosa, sita deLs joves estudiants senyors també desapareixerà.
austentat.
locals aprop1ats.
de cautxú. sl bé no es registraren hom informa que el Govern belga J. Boronat 1 Serra, Francesc Ca.sPlOS votantes, que se aV1rueron a saUnificació de totes les Impremtes
El governador ha aftglt que U ban
victlmes.
ha decidit que la seva representació tellvi i Josep Miret, dirigents de le.
OBRES PUBLIQUES I CO•
estat
dirigides més de trenta peticions orlftcar sus cnterios contraries a la
depenenta de l'Estat.
F! cap dels bombers es mostra pes- diplomatlca a Moscou si¡;ui uru Am.- intere$Sant i e.mblclose. pubUcacló
MU NICAC IO NS
per a la celebració d'actes pubiles ley a trueque de salvar una diflcU
slmlsta i creu difícil poder extingir baixada en lloc d'una Legació.
periòdica. "COSSetànla", òrgan deLs
Obres Publiques 1 Comunicacions.
PLANTILLES organitzats pels socialistes per al dia sltuación polltica, no podia ser apliel foc abans de demà, dissabte, si bé
Bèlg1ca, des del 1908, té ambalx~V estudiants de les comarques tarra- - Es suprimeixen totes les D1recd'octubre, aniversari dels fets re- cada sin antes dotaria del estramAque.st êl un dels decrets més lm- 8volucionaris
es troba. satisfet perquè aquest mig- des a Rio de Janeiro, Washington, gonloes.
clons que hi havien en els Departad' Astú.rí.es. Tambe ba re- bote de un reglamento. COn estas
Madrid
1
Paris
i
ara
portants
dóna
oportunidels
que
integren
En
1
la
da
llei
de
ls
•
am1
dea!•
ments.
Es
mantenen
lea
aub-secretabut dlverses soHicltuds per a cele- muletas
dla ha pogut localitzar-se 1'incendl• tat perquè Rú.ssía estigui represensa u r e Joves
es,
.,.. ries d'Obres Públiquea i Comunica.· Res~ricclons. S'assenyala una planti- brar
empezó a andar la ley por
processons. A uns 1 altres ha
que ja. no suposa una amenaça per tada. a Bèl¡lca per un ambaixador.
gem a Ja publicació que amb tant clona. Ela altres aerveia seran simplella llmlt per a. tots els cossos de contestat que s'atendré. a les instruc- los campos de España. Aunque el
als edltlcls propers al Wapping.
d'.afecte dirigeixen i redacten, una ment seccions.
cions que, amb aquest motlu, rebi estrambote alteraba sensiblemente
UNA BOl\mA FEREIX DINOU
llarga vida 1 una. positiva eficàcia
En tractar-se d'aquest punt c!e la l'Estat. Es numera el percentatge de del ministre de la Governació.
los preceptes legales en sentido de
cada
categoria,
que
ha
de
corresponcultural i catalana.
Direcció d'Obres PUbliques, ha donat
S'anuncta una vaga general Varsòvia. 27.OBRERS
darles
una mayor flexibilldad para
dre,
eu
nombre
total,
al
de
funcio- Un alt forn de lJ\
su apl1cac1òn- con menosprecio al
naria de cada. ;. La categoria mà-foneria de Tomaszow ha. quedat desa l'Alta Silèsia
xima. en l'escala. tècnica. serà de 15 n!stre d'Estat, el qual di¡ué que ve- , respeto debldo a una determinac!ón
truJt a conseqüència d'una. explosió
Varsòvia, 27. - S'ha anunciat que produ1da per una granada carregada
A LONDRES
mil pessetes, 1 la mfnlma. de 5.000; nia a visitar el President per a a.l- 1 solemne de lM Cortes resumida en
'\
el dia 30 de l'actual mes es declararà que es trobava. entre les desferres.
! una ley -. para nada ha servido. Le.
és a dir, el 110'.1 d'entrada. L'escala gunes coses pendents.
la. vaga general als alts forns 1 a
Han resultat dinou obrers ferits,
El ministre d'Obres Públiques ar- 11 ley ha. dado sus !rutes y bien amarauxili:utindrà
el
seu
terme
en
7.000
la conca minera de l'Alta Silèsia.
dels quals n'hi na. set de molt greus.
a la presidència a dos quarts de gos 1
'
p : setes 1 començarà en 3 000. Es rlbà.
Hom efectua negociacions actives
vult del vespre i sort! a les vult i
·
concedeix també \.' l percentatge per deu
per tal d'evitar la. vaga, però hi ha VUIT PERSONES l\IORTES A
minuts 1 digué als periodistes:
a amortitzacions, distribuït d'aquespoques probabilitats de conjurar el A.USTERDAJI A CAUSA DE LA
-He conferenciat
amb alguns
el cap pelldel
ta. manera: Una part per al Tresor, Govern
per tal d'ultimar
perill perquè els obrers es mostren
TE:\1PESTA
ferms en les seves peticions de reuna. altra per a millorar el per- fils que reat.a.ren pendent.ll al maU
Amsterdam, 27. - Noticies rebuducció de la jornada de treball i ~s sobre els efectes del temporal
sonal, a.mb una distribució que co- sobre rapucacló de 1a Llei de restricclons al meu departament. Aquestes
reglamentació dels acom!adament.s.
donen compte d'haver resultat mormen¿arà amb el 2 per 100 per aLs conferències
tenen per objecte que
.
tes vuit persones: una. dona a A.m.ssous superiors 1 que arribarà fins al en
allò fonamental no hi hag 1 cap
Madrid, 27. - En les reunions ceLES NEGOCIAClO:SS PER tcrdNP per una branca d'un arbre;
27 per cent per als de le.oo últimes d1screpè.nci.a en acoblar les normes
lebra.ctes
per la mmorla parlamentàA EVITAR-LA NO DONEN quatre pes~o:adors ofegat.ll a Ysemeer,.
categories.
gen~mls de 1~ Llei, 1 naturalment el na soclallsta. sota la presidència del
RESULTAT •
i tres CICListes aixafats per haverPorters: L'últim decret es refereix pres1dent 1 m1nistre de Fmances ne- .:.enyor Jun6nc?. de Asua ¡¡'ban adop.
Kaottovitz., 27. - En relació amb los llançaL el vent, en diferents llocs,
• ala porters i estableix les categories, ~~!~ canviar impressions amb nos- tat, entre altres a~ords de menys imla. decisió de declarar la vaga gene- sota automòbils o tramvies
sous, entrada., amortitzacions, etc.
ral a totes les mines de la SilèSia DESGOBRDlENT D'UNA CmTAT
portància, els seguents:
superior, &'anuncia que han estat en- DE
Probablement abans del dimarts
'IRES
SEGLES
EL MATEIX PLA QUE L'AN·
ABAl''<iS
DE
J
.C.
Nomenar els senyors De los Rios
taulades negociacions entre patrons
se
celebl....rà
un
nou
Consell
Són
neMoscou. 27. - L'expedició arqueoTER IOR
.
- Bruno Al onso l de Gracia vocals d~
I obrers 1 no s'arribà a. cap acord.
~ssarts
els
nomenamentS
dels
cA.rA dos quarts de nou arribà el se- la ponència que estudiarà a1 si de la
Al ma~ temps s'ha celebrat a lògica. de l'Acadèmia dc C1ències de
rec..a vacants 1 fixar el criteri del nyor Lerroux. Preguntat si haVlen minor1a el problema de •la U. R. s. S. ha. descobert a les
·vi
Sosnovitz una. conferència dels sin- immedlacions
tractat
de la Llel de restncc10ns, con.,. reSl O
Govern en el deba~ poUtlc a què dode Kra&modar les desdicats obrers, que ban decidit lDVitar pulles d'una ciutat
testà
afirmativament,
1
afegt
que
haconstltl:lclonal;
designar
una
altra
molt
anti¡a,
!los
ru.rà. lloc I& presentació d :1 M.lnísteels obre:s d'altres rams a recolzar ara desconeguda, amb nombroses serl a les Corta, am~ l'explicació cor- Vien canviat impressions encara que ponencta, Integrada pels senyors Anla vaga a l'Alta Silèsia i declarar 1& pultures, l'existència de la qual data
pel que respecta al mimsteri d'Estat dreu Manso, Prats, Martínez. GU
reaponent de la passada crisi. Si en no
vaga ¡en.eral
. hi ha hagut molt que treballar, Bruno Alonso 1 Lamoneda, per a
del ill al V segle abans de J.C.
1&
tard&
d'a.vul
quedessin
resolts
els
Al recinte de la. ciutat han estat
PUIX que ja sabeu -:- ategi - que tudiar la reforma de la Llei electoral.
dtcret.'l
sobre
restriccions,
aquest
&quest
Govern se¡uel.X el mateix pla •
trobades nombrosea monedes de bronLa vaga de minaires dels ze
Amb motiu de la crlsl. la minori&
consell podria celebrar-se demà, 1 que l'anterior, 1 com que va contrau1 àmfores amb 61gnes de Roda.s.
Estats Units
si no s'ajomarh. ftns el dilluns, vt- re aquest deute amb l'opinió pública, autontzà el seu VICe-president perTambé han estat recoUts nombrosos
el complirà. Crec que tot restarà aca- què acudls a consulta preslndenctaL
g11U;. de l'obertura. del Parlamen~
PART. DELS VAGUISTES HAN AR· ~~~te!nf1~oc~e~~ c?~~P~,dtt~'t
batt~~·e periodista U ha preguntat En la darrera reunió, celebrada aYui,
AlBAT A UN ACORD AMB ELS D 1ts objectes evidencien les relaclons
EL DECRET QUE AIXECA s1 podia donar noticies de Ginebra, divendr~, s'han canviat Impressions
PATRONS
que exiStiren entre la poblac16 desL'ESTAT DE GUERRA A 1 el ministre d'Estat ha dit.
sobre 1actitud que cal adoptar daWa.mtn...+"""
27. _ l'er haver-se coberta i els pobles de la ~terrànln
BARCELONA
6 ""...
-cap. SoLs he de dir-v~ que la. \'nnt la const1tució del nou Govern 1
d'aquelles èpoques. Es considera posSl~ un acord entre els minaires &ble conèL'ter el nom de la ciutat,
Madrid, 27. - A la Presidència del a1tuaclo no \1U'iarà en dos o tres la reobertura de les Corts. La mino\'agujstes de les IIllilea de carbó 1 els perquè un centre tan important hauria socialisin considera que l'actual
Consell han facUltat. la llista dels do- dies. tal com està en l'actualitat.
'P:lt.rons, aq"olells tomaran a.l treball ria d'ésstr nomenat en les obres dels
Després, el senyor Lerroux s'ha re- gabinet no respon als .fins de com1cument! eignata pel President de la
<1lm.a.r1AI vinent. excepte als Estat.ll de escriptors AntiCS.
ferlt al dellca~ 1 transcendental que \'tncla 1 normalitat constitucional
1 República. entre els quaLs destaquen
Vlr¡lnta, Tennessee l Kcntuclcy, on
L'expedició ha ~ut comprovar que
és donar noticies de caràcter inter- que &:mblava que hom pe
la
1els següents:
nacional l més en aquests moments
.
·
rsegu 1
..'"""
,M pa•-M
l'h
.n.. t. els habitants de la ciutat s'ocuparen.
... ..,.,.. encara no
an ....na principalment, de l'agricultura. Ja I
«Pres!dèncla. - Decret pel qual 1 amb aquest motiu ha dedlcat J1ri rettera la. SC\'a abstenció fonamens'aixeca l'estat. de ¡uertt. i es decla- elogt a Ja d.sc:-ecló dels periodistes tant-:a en el$ mate!xos termes que
L'ACORD SEMBLA CO)I· pesca, la caça i la cria de cavalls.
ra. al leU lloc el d'alarma a Barce- espanyols que donen amb aU:ò una. abar.s, Ja q;Je el Govern es dla rePLET
US BOLID VALORAT
pro,•a de patrfot!sme.
presèntant I conünundor de l'antelona l la &e\'& pro\1ncia.
Wa.sbl.ngton, 27. - Comuniquen
EX VINT l\DLIONS
A les deu menys '111.nt minuts de la rlor, i. per tant, continuarà la se\'a
Oovemaeló. - Nomenament de deQUe després de diversos dies de neBe:Un, 27. _ El savi professor alelegat. del Govern a Maó c!el 6enyor nl~ ha abandonat la Presidència el polltlca apartada de tota com'ivènc!a..
goc:la.clons entre pe.trons i obrers de ma.ny doctor Karl ::5chmidt, de la
ministre dc la ouerra ~enyor ou RoFulienclo de Mlguel.»
Cl.rbO blt.umlnós per a soluclonn.r la Universitat de Bonn. ha descobert a
bles. Un pertodlStn 11 ha dit:
D!!$prés el scnror Lnmoncda pregà
~ que aQUests venien mantenint, P03en (PolònlD.), el bòlid meteOr!c
-Llarga la conferència?
als
period!stes que desmentissin l&
Es
declarà
un
violent
Incendi
en
una
maptzems
de
cautxú
dl
Mt plaos
ELS PRE88UPOIT08 ES
wuw ha arribat a un acord. Hom major del món. Es calcula que el seu
-si, hem estat barrejant mime- noúcla que ha\'ta estat separat de
LLEGIRAN EL DIA 11 D'OC· ros, treballa,nt en la Lle. de Restrlc- la mlnorta el senyor Uuis Pr!eto Jlespera que els ~.000 obrers que va- pes ès de u; a 20 tones 1 que. a més d'alçària lnstaHata a Iu rlbtr!lli del Tamasls. Les grans llames relltctl·
TUBRE
ga.\·en torDln nl ueball en el terme del seu valor clentl!!c, oo:1te minerals des durant la nit al riu produlen un tftctl fantàstic I la multitud volia
clons i en e. Pressupost.
menez. dlputat per Murcia el ua1,
Cic setanta-dues hore¡. El conflicte estranya per un valor al)I'OX1ma.t de
Ma.dr'..a. 27. - E! senyor ChapaUn altre informador li ha pregun- per raons justificades 'ha'
contemplar
l'espeçtacle
q •
sorprenent
ea produi da\ant la lmposSibWt.a.t \'int mUlons de pessetes,
pnetli esti¡ué ;ota la tarda al seu
Qe1 Govern federal d.e posar en vi-¡ Resulta de p:¡rt!cular tnter!s cien· L'edilici quedt totalment destrult. Malgrat la gran Importància de l'inctndl despatx del ministeri de Finances ~;I &ldil~o-!era a part de la temporalment de les c!ugac~~~~
&or la llel anomenadA ee,"'Uffep, que t!fic el fet de C(Ulèixer-se la data 1 n al qual han pru part en la uva extinció més de 200 liombers, olament preparant. la presentació dels pres- Precisament -ha contestat- ta tc:rents al seu carrec. Així mateU:
es refereix al Jornal de les tndus- exacta de la ca!¡u4a del bòlid ~iabre cal lamentar un bomber lleuBeramtnt feri t - Una wista dl l'incendi IUpDitol, que desitja lle~ir a lA Cam- llet de Restriccions ha de pro.!ec- es inexacte que s'hagi parlat d'altres
bra
el
dl&
11
d'octubre.
\nea del C&Ibó 1 per haver sol:llcltat la terra, que ~· lloe el 3 de setar-se en el Preasupo&t. Per aaò el ~ del partit, com inexacta(Expreas -l"'oto.)
ela m.ina1re.s u.n.s cèlltima d'au¡me.nt. tembre del ~.
A lea VUlt ~ 1& nit &rrlb6 e1 ml· seu estudi és conjunt.
ment han publicat alguns peribdia;,
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El Congrés de' partit 11Un. ón
· epub icona 1
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A les illes de la Reunion

de Bennal:'

Va començar ahir a Madria

I-

BARBETES

Ha parlat

ABD-EL-KRIM

OPINIONS SOBRE EL CON·
SESSIO INAUGURAL Oh
GRES
Cam sigui que al croniSta no 1;
CONGRES
Madrid, 27. - Parlant del Congrés
Al cap de deu anys de l'extraordinaria guerra del Marrot •
es possible, avui com avut, parlar
d'Unió Republicana el senyor Torres
Mad.na,
Aquest mati, al sal<.
de problemes grans, li toca ocuCampañà. ha dit:
d'actes del Teatre Metropoiltà., e~
par-se dels petits. I , entre aquesta.
-El Congres d'Unió Republicana celebrà la sessió inallgUI'al del pn.
un és et de les barbetes.
simbolitza l'aspi.rac~ó del. republica- mer Congres naCional del partit de
No alludim, naturalment, certes
rusme espan~ol, ~tat . 1 eflcacla. cUruón Republicana». La sala estaAbd- el-Krlm, el famos emir del Rif, ha confiat a una periOdlà¡
barbetes polítiques que han assoUmtat d acc10, direccl~ de forces va ornada amb ban<leres repubücaels seus records sobre el passat, tan dens de fets, d'esdevenuneahns coordinades. Eftcàc19., solu- ¡
.
_
lit celebritat entre nosaltres Com
11 1
ctons practiques 1 concretes.
nes i e. l'escenan hi haVla un carde dramatisme.
que oo podria dir alló que penso
El tipus de republicanisme verba- tell que deta: «Contra. les dretes».
Deu articles constitueixen l'apassionant reportatge de Soll)
dels seus posseïdors, els deixarem,
lista passà ja afortunadament. En el I AssiSteiXen uns 800 delegats dels
ells i les seves barbes, per a un
d-e Cotte, l'ínterviuadora d~t cap. r1feny, que avuJ veo Passar ~la
ca.s actual, en tots els problemes, les 1orgarusmes regionals.
altre dia. Les barbetes que esmens~ccions tècmques treballen sobre les 1 Comença la sessió a les dotze en
seus dies d'exiliat en e1 reco llunya de les illes de la Reun.lóll.
directius traçades. El programa del
to-c.
prec de molts lectors i lecpartit marca fórmules generals, 1 punt 1 ocupe¡. la Pres1dene1a els setores-són aqueUes que decoren les
¿Què passà al Marroc?
.
ara es fixen normes concretes de nyors Martínez Bamo, Gordon Or·
peces de xavalla de deu i de cinc
realització immediata.
dàs, Pedro Rico, va:era, Torre3 caro.
¿ Quin fou el paper CI'A bd-el-KrlDl?
cèntims i que constitueixen un
¿El món islàmic, a vui neguitós, estava vinculat en
CREU EN LA DEMOCRACIA pañà 1 Giner de los R!os.
obstacle per a la seva circulació
Al
saló
hl
lla
tots
els
diputats
de
aquella aventura marroquí?
El senyor Ferran Valera:
dintre Barcelona. f La gent diu
-Les ca.racteristiques d'aquest la mlnor1a, menys els de Canàries
¿Què pensa Abd-el-Krim del passat?
((barbetes» o «perilles» a totes les
Congres d'Unió Republicana. es l'har- que no arnbaran fms el flnal de la
¿ Q uè espera ~el futur ?
peces estrangeres, encara que hi
•
.
monia de la fe a.mb conelXement. sess1ó, i els ex-<ilputats del partit.
figuri una República Francesa o
¿Quines acbv1tats es produea en avw, en el seu exili
Unió Republlcana creu en la RepuEl
senyor
Martlnez
Barrio,
pre31·
bhca., en la democràc1a a Espanya.
Argentina, perfectament ataltaoceànic?
Untó Republicana sap tambe com a.s· dent del Com1te executiu nacional
des, o es tracti d'un ((penny» andec;ara
obert
el
pnmer
Congrés
or
solir Ja realització practica de la seva
glès sense cap mena de barba.)
LA HU.l\lANITAT, sempre atenta a l'interès dels lllOIIlellt.,
fe per tal que la República brilli una. dinan del part1t de «Unión Repu
Arreu on vaig: Mallorca, Caste-o1caba de con tractar amb caracter exclUSiu per a Catalunya 114Jnata
altra vegada al nostre pals, per tal blicana» am~ le.. següents parau~es
lló, Mollerussa o ViLafranca, aquesque el poble torni a veure en la dernteressantíssima sèrie de
tes peces circulen sense cap mena
mocracla e•s metodes de Gov~. proPARLA MARTINEI BARRI CI
•grés en el pals 1 en la Just1_c1a.,. per
d'obstacle. La gent les pren i les
CorreilglvnarlS: Avui comen-;a l,
a que en f1, Espanya _s1gu1 digna
dóna i no passa res. Peró a Barde la' seva hlStòna 1 creditora del seves tasques el primer Congr.ls or
celona no és així. La gent ha agaseu gran destl.
dinar! del partit de «Onión Repu
que començarem a publicar immediatament, en pròximes edicfous.
fat una jóbia terrible contra les
El Congres d'Umó Republicana S~¡:l o.icana». En nom del Comitè exe
La silenciosa incògnita de les illes de la R eunion
monedes barbudes i tractar de terque solament te un cam1: Ja un1o cutm nac10nal. pròxtm a cessar, tra
d~ tots, el major nivell d'Espan:.ra
les passar provoca aferrissades
ha desaparegut.
entoru als homes represenLat!us Ol.; meto a. tots e:S senyors assemble!.!>
discussions. M'han dit que han es.
fervor popular 1 entorn del programa ty~ .a mes co.mal i fraternal salu
tat donades ordres, per ràdio, per
de Gov~ru de les esquerres.
tacló. El Comitè es troba presem La \llua s•o,tcarcrx o.::.-Ja v~.,.. c.a mes a frança. A des r_at de l~s m,s:.te;;
tal que tothom, com hom ta a
EL SE NYuH ü OMA RIS: amo les du~.o:. umque.:. extepc10ns aeJ
.
"'
tora, accepti ací les peces de re-El üongres d'Umo Rep~bucana, senyor More. 0 Calvache, a conse- preses pel G?vern, els preus de le~ VIandes pugen. No manquen els oomerferència, amb la qual cosa alleuslgnúlca sobretot el Iervoros des1g üènC1a c.. una. alaltla, 1 del senyor ola~ts detallrstes que es posen del o~stat dels oonsumrdors, 1 a aquesta
gerim un Xic l'escassedat de cald 'accelerar la formac1ó
del front ¿ànchez Mà.rquez, reclò 3 a Pre3ons 1botiga de Paris, que porta el suggestru rètol: C<Contre la vre ohère)), ha
la de dos anys, quatre m~
1
1 1111
denlla nacional i tallem les ales
dia de presó.
contra
dretesconsc1e
lantcoon&mm.ucoansclo· Mll¡"tars pel delicte de manifestar emprès una lluita, oberta contra
els
magatzemtstes
1
grans
trat1oants
que,
de
tot alellso que
.
.
als que negocien adquirint tes peQuARTA SECCIO
cientment te tendència a retardar-la amb els seus actes les seves convic- en el seu paper d Intermediaris, son els causants que els articles de primera
ces barbades sota preu i les tan
Acabament d'una vista per ealab.
Cada mmut que s'ajorm a prestar a Clons re'Jub;.¡canes. (Gran ovació.)
necess1tat vagm en augment de preu
- Va acabar-re la VISta de la causa
passar com a bones. Convé que si
la democràCia espanyol~ el degut au·
Excepte aquestes dues absenci.es
!Foto. Keystone>
per estata començada el dllluns pas.
es que han de circular aquestes
xtll, és negar la Republlca
mvoluntànes dels ... 3 arrues el eo.
sat. D'acard amb l'acusador llnvat,
AUDIENCIA
barbetes hom Ito digui clar t per
el fiscal va collic1tar per als
E:L ~f:NYO R LOPEZ GOl- m1té es presenta davant de vosalPRLüt.RA St.l.-(.;10
tots els mit1ans-no tothom escolprocessats
pena de d~ anys,
COECHEA:
tres. No te necessitat de JUStltlcar
Per amena-ces a un advocat. - Es tre mesos la
ta la ràdio-i sinó que ens siguin
i un dia de pr · ¡
-Aquest Congres ha ae represen el nostre desi¡ que les deliberacions
canviades
~ la
les
que
tenim
1 se'ns Vt:rt: la causa contra JoaqUlm San..... mdemnitzacló de 58J.O\.IO l>eSòe
tar simplement i necessaria la. ¡.ole- es desenrot.:m dmtre ia major nar1 Sales, acu¡;at d'llaver amenaçat a
faci saber la seva eliminació de- un advocat que va presentar una <!emtua d·una tunc10 a1me1ada amo moma 1 fratermtat. tal com es aesfinitiva. No està bé que perduri, núncla per haver-se negat el procestot tervor pels partits radical demó- enrotllaren en el Congres constltuNOTICIARI
crata 1 rad1ca1 SOC!allSta; la. demusdintre casa, una frontera monetà- sat a pagar uns llonorarlS.
Acusats d'Ulcenltiar un autobús.LraCIO que els republicans, d 'acora, tlu del Partit.
.
Segons el processat, el denunc1ant Pel jutjat numero 8 s'ha d.!c:at ~
ria, encara que sigut pels Xavos.
UNIO RAD!O, S. A.
tenen projectada una nova Espanya
En nom del Corrute naciOnal deva valdre's de motius !.Hiclts p r a eret de processament contra Jose
J. M. FRANCES
l claro obert el prrmer Congrés ordipresentar la denuncia, per la , .al 1 Joan Vendrell 1 lranzo, DaJUel
EL S EN YOR ARTIGAS AR· nan del partit de «Umón R.epubll·
cosa -digué- tou posat en llibert.. t, cera, Fulgenci Sales i V1cenç Làp¡z,
PO N: d'Uruó
Em JSSIO Rad1o Barcelona
despréS d'tla.ver demostrat la seva ln· com a suposats autors de l'Incendi
-El Congres
R.epubllcana, car1a»
culpnl.>ilitat.
de l'autobús a Santa Coloma el dia
va a demostrar al país, 1 al qual té
En acaoar el seu discurs el senyor
De totes maneres, sembla q1. en 29 de gener últim.
PROGRAMA PER A AVUI,
VISITES
el deure de captar la part!Clpacló Martlnez Barrio fou llargament
A
Madrid
ésser
al
carrer,
el
processat
va
din·
DISSABTE
Madrid, 27. - El cap de 1 ~stat
Processat per estafa. - Pel jJtjat
nacional per a dedUir la d1recc1ó que 1 aplaudit
gir algunes amenaces a l'advocat de número
4 s'lla decretat el processa.
imposa la consciència coHectiva dels
s'15: Primera edició de ((La Parau- rebe en audiència els ex-m101st1es
qué
es
tracta,
per
la
qual
cosa
el
ment I presó contra Agustl Llamaa
Manuel Portela Vallactares,
destins públics, que existeix un gran
L'ORDRE DEL DIA la». Diari radiat de RADIO B.Att- senyors
fiscal
va
soHicitar
que
li
fos
imposa..
1 Sagarra 1 Joan Cañameras 1 &s.
vana1d Casanueva 1 Cirll del R1o 1
partit orgamtzat, articulat, resp()CELONA
Discos
da la pena de sis mesos i un ta de trada, per un delicte de falsedat 1
nent a una selectiva jerarquia de·
Seguidament el secretari del C()el sots-director de Seguretat, senyo1
· .
presó.
estafada d'unes deu mll pessetes.
mocràtica, despres d 'exal_tar la repr e- Inité Nac10na1 lleg1 l'ordre del dia_I
8'-: Senyals horaris de la Cate- Fernàndez Matos, el qual era acomSEGONA SECCIO
Sembla Q.Ue Jaume Curullera ha,¡¡
sentació de la democràclB. repubhca· els art1cles de 1 Estatut en relactó dral. - ...liçó de gimnàs a càrrec panyat del senyor Ratael Fernandez
Robatori friDotrat. - S'assegueren fet un préstec de deu m11 pessetee
López, tinent coronel cap de les Iorna i de realitzar l'obra de Govern amb la celebració dels Congressos de la Federació de Gimnàstica.
Madrid, 27. _ Aquest mati la Sala a la banqueta Josep Carrau 1 Albwl, als detinguts 1 aquests bavien de
que el pals espera des del 14 d'abril, ordinariS
8'20: Segona ediCIV de ((La Parau- ces d'assalt.
segona del Suprem ha s¡·gnat i pu- Ignas1 Rodríguez i Jiménez i Josep ll1!U'ar rrul pessetes cada mes. .El
l'aniversari
proper
del
qual
ha
d'és.
In
l
d
ls
1
o
·
.
adiat
d
RADIO
BA
D
Jiménez 1 Camacho, acusats d'lla- pnmer d'aquests rebuts es teu oon.
ser també glonós per a Espanya.
nespres de breus tervenc o~ e
a». 1an r
e
.cuvDESERTOR DEL TERÇ blicat la sentència dictada en el re- ver sostret alguns generes, recuperats forme l'estipulat, però el rebut cst~
se,.yors Casas 1 Valera, es suspen la CELONA. Edicio dedicada a les caGijón,
27.
_
La
guardia
municlcurs
interposat
pels
advocats
defendesprés,
d'una fàbnca de conserves fals1cat, amb l'afegitó al marge
REU NIO DE DELEGATS sessió per deu minuts per tal d'a- marques catalanes.
pal lla detingut un le¡;!Onan de la sors dels condemnats per l'atemptat del carrer d'Alm~avers.
d'unes paraules que demostren que
Madrid. 27. - Aquesta tarda s'han cordar una candidatura uruca per a
9'-: Senyals lloraris de la Cate- quarta bandera del Terç que llavia del carrer de Magallanes
1 El fiscal soH!cita la pena de dos el valor del rebut era de nou mr
reunit a l'Hotel Metropolita els de- la. Comlss10 revisOra d'actes.
dral
. .
·
mesos 1 un dia de presó per als dos pessetes.
legats d'Umó Republicana que red~tat durant les maruo_t__. es que La sentencia
de la qual ha estat -pnmers 1 la multa de 200 pessetes
Denunciat e1 fet. els pènts ea.E.\.
Una. vegada represa la sessió, s'a- • 11'- : Senyals horaris de la Cate- realitzen
presenten les zones cerealistes. .Ha
les tropes a Astur!~. Ha ponent el magistrat senyor Vicenç per al darrer per esser menor d'edat. grafs han dit que la falsedat, encan
presidit el senyor Torres Campafià el prova per aclamació la següent can- dral. - Serve¡ Meteorològic de la estat posat a la dlsposlcló de 1auto- Crespo, és extensa I consta de sis re- l
TERCERA SECCIO
1que molt ben feta, era marufesta
qual ha dirigit unes paraules als d1datura:
Generalitat de Catalunya.
ritat militar.
sultands i cinc considerands.
Un que s'hi conforma. - Josep per la qual cosa s'ha procedit ._ IB
assembleistes remarcant la importànSenyors Josep Manuel Pueyes, AnMIGDIA
I S'admet el recurs mterposat ,... Alandis i Garc1a va conformar-se amb detenctó dels dos suposats autors que
cia d'aquesta reunió, que s1gnüica
CANVI DE NOM
. .
'"""r la pena de dos mesos i un dia d'ar- neguen ésser els falsificadors.
12'-: Senyals lloraris de la Cateuna actitud dels partits republicans toru Caballero, Fulgenct Diez P~tor,
Gijón
27.
Els
gestors
de
1a
Vlctòna ~ent, defensora de Claudi rest que fou sollicitada pel fiScal per
Visites al president del Trtbuoa.l
Tonta.
dral. - Secció Femenina. MÚSica Ceda presentaren una proposictó en Ma_
davant les dretes que volen monop()- Joan Torita I Rafa~!
1 s'anulia la sentència an- ¡ un d~licte de lesions.
r
tinez,
de Cassació. - Ha complimentat el
Es suspèn la sess1ó ~ s acorda que selecta en discos.
litzar Ja defensa dels interessos agrila qual dema.IJilven que es doni el tenor tot ordenant la nova celebraLes10ns. - Tambe es veié la causa PreSident del Tribunal de Cassació
coles.
la de la tarda comenc1 a les sis.
12'30: ((Plat del dia» del Restau- nom del cap1ta Alonso Nart, mort ció de judici i que es procedeixi a contra Marià Roberto I López per . senyor Santiago Gubern, el nou prest!!11!!!~~---111!!!!!!!!!!'!!!!!!1-1!!!!1--~-~11!!!1---"'!!'!!!ll!!!!!!''!!!!!l!'l"'--..~ rant Tivoli. - Continuació del pro- durant la r evolució a Sama, al car- la prova pericial suspesa pel Tribu- ¡ haver llançat ~ vas contra el seu dent senyor Eduard Alonso.
rer que avui ostenten el de Fran- nal d'Urgència.
sogre, a conse:¡uenc1a de la qual cosa
També han compllmentat el segrama de . iscos.
cesc Ferrer Guàrdia.
.
aquest senyor va perdre un ull.
nyor Gubem els magistrats d'aquesEMISSlO DE SOBRETAULA
Els constderands admeten integraLa pena soHicitada pel fiscal fou ta AudiènClB., senyors Enjuto i Galan
13'-: Senyals horaris de la Cate·
OINC DETENCIONS ment 1 totalment la tesi jurídica
defensada
en
l'acte
dral.
de
la
Lectura
vista
per
programa.
Valladolid,
27.
La
policia
lla
deMadrid 27. - L'ex-ministre d'A- personal meu o del partit, 1 ll valg
13'05: ((Cocktail del dia» de Pedro tingut Fidel Plnacho Velasco, Albert l'advocat senyor Lluls Barrena..
griculturà senyor Velayos, interrogat dir que era del partit, 1 ell em pregà
sobre el fonament de la darrera cri- que esperés que parlés amb el meu Chicote. - Programa de discos va- Pérez, Josep ~uñoz Vlllarreal, Fèllx
El veredicte declara e, .e hi lll\ lloc
Mateo Pequeno 1 Antoni Martlnez al recurs de cassació per crebantasi o almenys de la. seva dlm..ssió, ha cap. D'aqui les entrevistes que tin- riats
;
,
1
Inés,
afillats
al
Socors
Ro1g
Interdit:
gueren Lerroux 1 Martlnez de Ve13 25: «CocktaU d avui» del Res- nacional. Al dom1Clll del darrer fo- ment de forma. Aquest crebantament
-El fonament de Ja crisi no és el Jasco. Sense ult'mar aquesta qüestió taurant Bra.sserie
aJega que els pents metges que acTivoll.
11en trobats 32.000 segells de cot1tza.
que s'ha dit en les explicacions ofi- sorgi l'incident del senyor Royo Vi13'30: Informació Teatral I Car- ció pro-mfants, 2.000 pro-amnistia i tuaren en el judici oral, segons maclals. Suposo que en les primeres ses- llanova, 1 li vaig dir: Bé, doncs si
11.000 de cotitzacions setmanals.
nifestaren. no havien tingut temps
sions de la Cambra se suscitarà el vós us en aneu jo també me'n valg, tellera.
13'55: Actuació a càrrec del tesuficient per a examinar la salut
tema i hi haurà qul digui coses molt 1 valg reiterar la meva dimissió.
nor Josep Alvarez 1 Carreño.
DOS CANONS DEL S& mental dels processats.
interessants.
A Toledo el que passà fou que els
Quiosc, Glorieta 14 Abril (davant núm. 4)
GLE XVU
13'45: Comentar! teatral per VaLa meva dimissió no obel al fa- diputats
Aquest és l'argument que ha proscedJstes
en
formar
les
JunCorunya,
27. - La draga "San perat per a anuHar la sentència remós decret de traspàs de serveis. Jo tes comarcals s'oblidaren
lent!
Moragas
I Roger.
fer-ho
Juaru>, que efectua treballs a la baGlorièta Bilbao, car.tonada Sagasta
no tinc aquesta fòbia anticatalanista. en tres comarques bladeresdeI en
13'50:
Secció Clnematogràfica. dia,
fer
lla extret del mar dos canons caiguda que, com hom sap, fou de
No em valg solidaritzar amb el se- el prorrateig, naturalment jo no vaig
Critica d'estrenes per J. Cuesta 1 de ferro fos que hom suposa daten dues penes de mort I una altra de
))
Puerta del Sol (davant «Bar rlor»)
nyor Royo Vlllanova fins a la sortien compte aquestes comarques Ridaura.
del segle XVII. Un d'ells amida dos cadena perpètua.
da del Govern. Jo ja havia presen- tenir
que
es queixaren després.
14'-: «La Paraula». Emissió de metres setanta centlmetres Seran
))
tat la dimissió feia algun temps per
Carrer Alcalà, número 22 (davant
Es queixen també perquè no es les dues de la tarda. Informació de lliurats a la Comissió Provtnclal de
la campanya que venien fent en contra meva amb motiu de Ja qüestió compleix la taxa. J o no podia fer Barcelona. - Actualitats Teatrals Monuments.
Teatre Alcàzar)
dels blats alguns elements de la més que redoblar la vlgllàncla 1 cas- 1 Muslca.!s.
MITING susPEs
Una
dona ferida
C. E. D. A., principalment els dipu- tigar les infraccions.
14'30: <<El fet del dia» per Joan
Bilbao, 27. - La concentració i
Ahir
la ta
tats del dit partit per la provincia
En fi, la campanya de la C. E. D. A. Alavedra. - Butll.:!ti Oflcla.l de la míting
organitzats
per
al
diumenge
.
•
a
rda., fou a.sststida al
de Toledo 1 ''El Debate". En el dar- en contra meva ha estat Injusta, tan
rer Consell valg dir terminantment Injusta com Ja campanya que fa Generalitat de Catalunya. Sumart vinent per "Izquierda Republicana", DISpensari d'Hostafrancs, Josepa
que era absurd que jo col-laborés contra l'Institut de Reforma Agrà- del número publicat avui. - Con- en els quals havia de prendre part 1Martm i Fortuny, de 35 anys, casada,
Vídua de Vicenç Pastor, Nau,
entre altres oradors, el senyor Casa- la qual presentava una ferida a la
en el Govern amb el cap d'aquells ria que és un dels centres de l'Estat tinuació de es Actualitats.
res Qulroga, han estat suspesos per
·ó
¡ ital ·
que de tal manera m'atacaven. El en' el qual es treballa amb més en15'-: Sessió rad.iobenèfica. Discos ordre
1 fona commoció cere«Quiosc Modern», Plaça de Castelar
governativa.
reg¡ occ P
senyor GU Robles em contestà que tusiasme 1 rendeix positius serveis. escollits.
bral, que se la. produí en caure-11
ell no podia evitar-ho. El senyor Si l'Institut desapareix, no hi haurà
15'15: «La. Paraula». Emlssló d'un
Lerroux em preguntà sl era criteri reforma agrària ni bona ni dolenta. quart de quatre d ..: la tarda. Direc- ------~~·---------- damunt del cap una làmpara. elèc•.
•
' ~: •• ... ...,.,.~~f,:
trica a l'Interior d'un dels camertns
22'15: Recital per la soprano
tament des de Madrid. Ministerls.
Iva dels estudJs cinematogràfics que la.
Resum de la eGaceta». - Continua- d'Aigarrà.
casa eOziea Films» té lnstalladats a
ció de la. Sessió Radiobenèllca.
22'45: Música «Da Cameru.
23'15: Programa de ballables en Montjuïc.
E.5TABliMENT
CONFORTABlE
TARDA
discos.
PQEUMÒOK.
Josepa Martin, que és encarregada
16'-: Programa de discos.
24'-: «La Paraula». Emissió de dels esmentats estudis, despres de la
18'-: «La. Paraula». Emissió de
les sls de la tarc:a.. Informació ge- les dotze de la nit. Darreres tnfor- cura d'urgència, fou traslladada a
l'Hospital Clínic.
neral - Programa, del ràdioolent. .~ns. FI DE L'EMISSIO.
Discos a petició de senyors subscrip
~ pet' paro.ule.s a.
tors de RADIO BARCELONA.
lA
NO.STRA .SECCIO DE PUBLICITAT I
SENYOR ADMI NISTRADOR DE
cialltats». ConferènCia a càrrec de
PREPARACIONS BEL-UQUES A LA MEDITERRANIA
C"ENDEMA AL MATI MILERS Df PERSONES
l'Acadèmia
d 'Higienedede«La
Catalunya.
.......;o-~~...,.,~,.-;:'-::r~;;;::::;'7':;-::":""""~~,.,
18'30: Suplement
Parau- '-"¡;;F,.;;;?:-;::;:~--:-:;;~r0:;:J'!~
r¡,
H LLEGIAAN A M hlDndJlÍ~~
la» dedicat a la SeCCió Infantil de
RADIO BARCELONA. Rondalles,
contes, consells útils, etc. - Continuació del program3 del ràdioo!ent
18'15 : «El quart d'hora d'Especialitats». Conferència a càrrec de l'Acadèmla d'Higiene de Catalunya.
Sermu-1103 anotar la meva subscrtp18'30: Suplement de eLa Parauctóa LA H UM A N ITA T
la». dedicat a la SecCió Innintil de
• RADIO BARCELONA. Rondalles,
contes, consells útils, etc. - Continuactó del programa del ràdiooi.ent
19'45: Cotitzacions de monedes.
Nom ... ......... ,.. ..................... ...... ••• ... ••• ... •••
NIT
20'-:
«La.
Paraula».
Noticiari esa com11tar des de ••• ••• ... ... ... .... ••• ••• ••• ... ... ••• ••• ... •••
portiu.
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Per primera vegada

deu reportatges
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DUES PENES DE MORT SUSPESES FINS ANOVA VISTA
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El senyor Velayos, la crisi
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la humanitat

Es ven a Ma d ri d
»

A València:
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Llegiu LA HUMANITAT

I
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20'15.- CooferènciJ. sobre «Mutualisme» per Josep Caballé. - Programa de discos selectes.
20'45: Notictarl des de la Redaccio de eLa Publicitat..
20'55: CotitzaCions de mercaderies
valors 1 cotons.
21'-: Senyals horaris de. la Catedral - Serve1 Met.eorològic de la
Generalitat de Catalunya.
21'05: Orquestra de RADIO .BARCELONA.
22'05: eLa Paraula». EmlSSló de
Les deu 1 ctne mmuts del vespre. En vista a les possibilitats d'una propera guerra Itàlia ha engrandit el port
uuectament des de Mactna. Resum de Trlpoli 1 ha reforçat els lorts - Vista del port de Trlpoll amb J'esqua·
de les m.formacions radiades durant
dra 1ta l1ana retorçada
el dia.
' E-q>ress - Foto l

'·

la humanitat

BARCnONA, U DE SETEMBRE DEL 1935
e

=
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COMERÇ I FINANCES

r

J:A BORSA

Borsa oficial

Al sector de comptat, amb molt poc
negoc1, com ja es de costum. Les cotitzacions foren quelcom millorades
tant en deutes de l'Estar. Ajunta-ments, Diputacions, Provmclals, Obligacions ferroviàries i obligac1ons in·
dus trials.
En els r otlles de fi de mes. ahir

_A u. t o m o b i I i s t a '·

_

assefUl'eu la responsabilitat ciVIl
del vostre cotxe
A GARANTIA ll.o.LIM.ITADA

,

a

•

421

•CORT S

CATALAN E S
6
11. . . . . . . . . .. . . . ... . .
f'ou el primer dia de cotitzar proper
octubre i l'interès de les dobles fou
un x1c crescut. Hi hagué alguna pertorbació en la doble. El rotlle d'accions ferroviàries es veie quelcom
més animat, almenys en l'obertura de
borsa, encara que les cotitzaciOns no
demo:;traren una gran consistència.
En el rotlle d 'accions industrials
es pot dir que es limitaren a cotitzar les accions d'Aigües de Barcelona, les quals d'obertura ja assoliren
una puja. d'uns sis enters, puix que
obrtrcn a 192, i la davallada, com era
molt natural, davant aquest s exa·
u. u11te:>, ~11u1 oé tou ràpida, ja que al
cap de mitja bora de sessió feien
18)}. Les accions R1! 1 Explosius es
limitaren a perdre la doble; el Colomal amb poques transaccions i sosten int el cami antenor; el Ford donava mostres de cansanc1 i va r etrocedir uns vuit enters.
Les acerons Chade sembla que hi
ha cert mteres a sostemr-les, però de
moment la plaça de Zurich no contesta pas amb l'esmentada tendèn-

•

•

261; AlgUes, 189'75, 189'50; Ri!, 65'35,
€:i'25 ; Ohade, 424, 424'..0.

Impressió

L a pr e s er vat r 1 e e

LES COMARQUES

•

quan es tracti de protegir les barriades en què predominen les tendes de
la clientela cedo-radlcal-lliguera. Al·
trament, aquells permiSOS espec1alb
de venda ambulant seran xpedlt::
entre els correUg1onarts amb la con·
dlcló que els afavorits hauran oc
prendre com a camp d'acció les ~ar
riades on gairebe Ja seva totallta.t
d'establ.unents són d'elements de manifesta tendència esquerrana, per ta l
de fer-los la vida ImposSible. Oiem
això, perquè la. barriada de SanL
Josep s'ha viSt, de sobte. enva1da per
una mena de carretons que amarguen
J'existenc1a dels comerços alll establerts.
Aquesta nova martingala gestorL
és d'un ca1re celectorero» tan marcat, que fins Ja cradicalada» s 'h:\
donat compte que potser en fan un
gra marsa.

A TARRAGOAN

DOBLES CONCERTADES
PREVIAMENT
Interior 4 ""~. ~1, 0'275; Amortitbable
3 'io 1928, 86, 0'275; Nords, 200, l ' lO ; •1 fi~
Alacant&, 165, 0'90 ; Andalusos, 7,
0'10; Orenses. 15. 0' 10; Metro Transversal, 17, 0'125; Tramvies ordinanes. .
28, 0'20; Tramvies 7 'lóó Preterents,
44. 0'25; Oolomal, 170, 1; Rio de la
Plata, BO, 0'50; Docks, 150, 1; AcClOns Gas E., 110, 0'50; Ohades A.
B, O, 400, 1'25; Idem Sène o. aoo,
1'25; ld., td. E.. 400, 1'25; Aigües,
180, 0'75; Fillplnes, 325, 1'20; Bu·
lleres, 48, 0'25; Explosius, 620, 2'50;
Mines R1f Cportadon, 310, 1'20; Suerera Ordlnana. 32, 0'20; Espanyola
Petrolis, 24. 0'25; Ford, 1.200, 5; Asland, 67, 0'325; Industries Agr1coles,
225; 1; Accions Cros, 150, 0'65 Ac-

que }'esmentada dona sembla. que
havia begut mès del degut.
- Dtumenge al mat11 tarda, tindrà.
lloc la segona joruada dels camptonats provmclals d'atletisme. Bl participaran els clubs Centre d'Esports.
Escola de Treball, Federació de Joves Cris tians, Unió Esportiva, 1 Club
TradiClODaliSta.

LA BISBAL
NOTES DIVERSES

&9.t

~ Cia.

&S.t

En una paraula: A fi del mes, lle,-at les accions Aigües de Barcelona,
el valor de les quals operen amb les
altres accions, les transaccions foren
escasses.

LS.t
Ut!.OI!
OZ:,E&

L6.f>

·'

fANGA

Ant.

•a

I

t

•¡, A

~ .....

,l:t \.~t••••• • •

o .........

•

u ...........

•

1.: •••••••••

J

~ ""'• .,•••.

a
Ol B , ....... .
Perp. Ext• • 'I• A ..., .... .

•

•

•

•

•

oa ••••v···
....... ..

•

»

IJ ........ .
E ....... ..
i' to••v••••

»

»

J

I
lt 018
AmOrtlt t •¡, A .., .......
•
UIOO l:l ........ ..

•

o ........ .

Amon.lt. ò _'l! A ....... ..
1900~

lt

••

....... ..

oIJ .......
..
....... ..

•
:t

1: ....... ..

f' ........ . u

Amortit. o 'I• A ....... ..
•

Ull'l

»

s ....... ..
O u••• ••••

•
t

I

IJ ........ .
E._.., •••••
p •••••••••

ui

85

ol IS;,
ol oo
~1 IU
Ol 1111
o1 11.>

llibO

411

wa

Wd 00
11111 '&J
.... 4:.~

111-

'1-

tr.

I

a

·l~

•

•••••••••

'/•. _,...

UI~

S .........

O --•«••••

I

Amortit. ò •¡, A
• 11121 tellM s
I

•

lmpoi~O

•
I

~....... .

......... .

.........
IJ ....... ..
& ........ .
f' u•••••••

Amortlt. o •¡, A ....... ..
• 111<17 amb b ........ .
a lmP<li~O ........ .

.
•

•

u .........

.......... .
,.a ........
.

Amortit. O •¡, A , ...... ..
lt
Ul28~ ....... ..
a
O u.., •••••
Amort.lt t '/• A ........ .
•

•

Ul28 8

....... ..

o -. ._....... .

Amortit ll '/• A , .. .... ..
•
lli~ b ....... ..

•
I

•

o ..•......

U ........ .
Jl. ....... ..

• or 'l 'rMurerta
• A.. .

tiOD.t

~ ar Treeorerta
IJtU~ 1-arroVIUI 6

ueut.e
ueut.e
ueut.e
ueut.e

8 .. .
'/• A
Ferl'091a.r! 6 •¡ , to
terronart 6 '/• e
ferrv. 4 1n ·¡. A
fem . t l/~·¡ • .t:

Ueut.e rem. ' 1n .,, e

1
lt

a

•
I
a

110

I

ou

I

•

a
•
•

h

00

/0

a

•
•

114 I b

hil

101M
1U\ ~

WI-

101

eo

Ant.

101 Ib

l!l.l-

101 00

1112-

\11111.:
101 li:.
101 1.:.

lv1 8:1
111\ I ~

~C8lon& 111 WlUUDI .,.

a

00 7ó
~11:1

lt

•

·¡. 111au •

ProVWCI&la

Cal.u Cr.a!t Com .... .

87 26

11 2$

1011~2-

IOl 1>5

60

110

Q\¡

oo"" 00 64.1

v &lu u ·r.1.1.1~e o .,,
Wdruart..UI.:a II.Dre
•¡

6U SO

Oeut.. • Obll&aolona
vea wea AJ'IIOIIJ "wec. - ..
1 bb
&mvrut 4raenu a·¡, A 10~ 2.

00 00 /Ó

Od 00 -

O\ -

62 òll eu

eloo -

•
•

.. liï.
• ¡, "

• ce tarraauna .•.

t

D

IU~ ~o

lt

(.¡

1•4 1111

~!anp¡

•» w -

11 -

••~ ~70 ~~'' as1J
1::.

~~ 110 1~
ll} -

11 -

¡;, eu

\01 65
IOt as

toiUI

t

•
I
I

I

•

•

i11j.:.C,:

1

•

•

•

I
(,'ttc11 t

¡¡¡¡¡¡

Oentn.llt&J
l'l'a Oclerall~t e •t.. 1102 as 1102 eo

I

•

•

t O

6 '/.

& •¡,

1/ 11 •¡

L.ouc&l 6 'I•

• o

1 r~ .,

wurpn o .,
Ulten>r• & ' I

I,T.CUt l.AJC&.I O ' /• j~
!$oDA

LOoal

e::zpoa

I.JI~nac ..

a .,, UD'- oer

~oca

•

uaau

87 :.!i
10 ~

i;ap&JU& i 0 • 4 ., .
•
~.· • . li ·¡ .
•
6 .•ell·¡.
I
I
.,. e .S I
1
I
fi .•Lll ·¡.
lloil.l t'&WI)Iuu& li ·¡, ..

l:'nur.

~~wu&4

·¡,.. .
boleQJ ua .... ..

::!eiOVl& "

1111 -

lo 16

86 75

we1aa "

•

\IIJUUD& ll 1:>41¡j0U& ,.,. ..
A!Wa.w..> a \l .... tlu~.;lll ao
¡I¡UUt>li callt JOIW li ' I •
.u..oo.u.a ' ;:,AD t .1 UIIJl .. .
I.)I6Co " to. au¡;¡. ........... .
.~wa tM>I)t:.;laJ.I tJ •¡, . ..

:4 WO -

U -

10 . VIUtw_,,¡w.,. O l/<1 •¡.
!\lar a b<>D I.IWC1er ... , ..
;IJ.lt.C&Dt. l • I)J¡)OJ.eC& ..

e/ ~

•1 -

•

115 10-

w-

wl ~

1o.; 2!
1~ -

»

l$.lt
A o •¡, ......... .

a

d • 11~ 'I •

-

tli.:S -

/':>

.... s.

1~1 :0\.

,...., -

t

67-

ll:lbll
o.. oli

.... :Jo.

w

...u

..
0/

7~

:,~

-

4~

w

060..
~

011 lO
1- ~2 1111

,._
fil 6CI
'"' I~

•1 -

~ -

ta 50

74 -

41 $l
04 .~

~o..

v\
,, '2."
10 ü

62 / 1 f~

~--

o ' . ..

•2-/O
•I-

.. -

v i.Tltu>le

o-

.s .,......

•

1.•

•

J..•

I

~ .• 4t

1

LWO'l • • ' I• ··

' I• .....

I OU~

•

UlliS ò ., . ..

J

hi:AI b .,. ...

•

•

ò .,.

\Aiut.nLI O Al &¡¡.O . ,
~¡ t.av;.JI~iall ' l

·t~ .

t. ::.-;Ullaara . .......

e ·¡.,.
111;;.:, e .,....

a.&e\J:U 111~

Wat.lO

11-

r.Dre, ttona ..

•UI

o~
lli~

lli I~

lo -

o:; lo
:.:.-

,,-

~-

•lli.

41 -

~

M6>J

'\.cohúJO b •¡, llilll .. .
~&11\1 l •¡, ......... .... .

uuwa

IU~-

U ll /• UI~
lwt:lj jj;¿8C; O. 11 / o 11134
bleC 0 ti<JWilWlll
t.ut:.t t:.Je~.; (.; ti<.lllll U.l~
t.llli,; \.Hc& uwca b ¡ • •••
t.u::ct.U~o'll lo:ut:.ttle t1 .,
JW..O I \ja,¡¡ LAIOOD 6 I •

l!oll8I

IWvf 10

ru-

w+
,.,_
,.,..,
~

a t.ltoe tS ~~e~
:.evw.wa o I:Jec 11 MI
v JUO i:lect t,;a t.&J u nu
:.~~vt U~W•

UIIJ.tnleto ~

I•

1CiiJUH"" O

f, ••
t ,

l!.la.lro4UI.><II 1

vtecJa

l r..W~

AIH.IIOIU

::,¡

lraw~

tl&fl.le&uLa lli-"
IS<ut.:elullll liiJ•
Lnw>Wiea :.llliiiL8 0 ¡ .,
li.W..~

l"t&mVlell OrLUAGa 8
Nallll&t••
tratlM~o~.a.Dtl~.;a t
• ¡,
U 'lU-t.:t.IJt. O 'I• ho:ll,
lt&U~Ut.IJt. b •¡ , UI~
l t an" o ' ' ~ '· u;. hl4.'
l l'lUJIO

O 1/ 4 I • ena hf.t,

l TàU>iUI6Dt

O

¡,

UI.WWltlaot o ., ,

I:Sún6

U

lrar~l t.

Naval Lle.-..n'

III.O:t

hi41-

o .,

a

•¡•

ts

1

ru1.1.1 el UI)J'.,. o •¡ , . ....
r u1.1.1 0 VUICII tl '/ • 111:,¡;,
ruw O UUI.,. tl ·¡,UI~
r uw a u or.... t:10na b

rvw a ·uo1ea l;OO b

11U!.t:l tjJI.oo I ' / o
11U.Ht>lll C...).IIW)'01.8 111:¡~
au.u~a lwo).IW.ll)'úla lll4t.

10/-

&.1:.1 ::Oilllt»

IW-

awuu·•

I UI l O

.l;l•.UIU•.t"tiO._ b

t..~o~.wYula

lw.s,

·¡,

.....a-·-,, .,... -w-

IW 1.11

.....

:.

b

O •¡, , .......

A

,,.ua..u.. rcuw.cu\..e

~

.w.uUto.J\,UC,.:

.tu..ll,;

LT;w..~

~1,;

l nuiJt

"'"a.; utti.DI.da

).IC8l I •¡
).llol.l b •¡

..,,..f'IJ.;ta

~•t.lo.iiiJJtl Ulle
.-lU.aJ4oUM ( .r¡y.

16 lo-

•• w

.4 ....
t..
. , ¡:.

·1

...

¡;.A ~

••

lliUUw

.:• \.ii.Ut.Ua u&lt •

-··
,, "'

~I

a
6

~"l

u .... .
Ilo .. . ..
lli 0 I

n16Lo

,.,...,.

e..e..;

a.Uii~

" UJt:J

e.Je-.;

nia¡.

"'"'"I

A.t~e.

~

L,

~-- a

1t

",¡u..., .JIOI uvoro:,tl\ ,
e.lt:\,: u~ u::WlJ • b .••
~.• lroW...UNI!.t:HLUI•
01.0~

ll ' a.O>&uta

C)&UI,; IUI. U C.O.LIIúlfl ..
v lu.o:IU~ • Aootlll•U I UI'Q ,.

v lWOIUt &AI.illUO o !.>l'el

- 'w•Ut ~::.&1.-.:lUt \11"0
· ~t~• ut&l 1 1
,.,,...,.. ':) 4
• ••• ·· ••••••

"'

tJt&.M.

4JUC,J

t

err..,w•a.ua

Lt:.t- •

¡u 04.U'i

r.o¡H.U)e

l t:U-aaütk-

IUOU.'~I I~

-

lllnen\ d 'Obr• ......... .

oe-

1 UU ~L I h !b

I\"ri

CUl~

'vlBQulnl\rla rerreatre.

ao:>~·

-

wl

-

23:i -

uawaua

~~~

le&etonl\:8 'l •¡ , ~o~reJ
ltJOlOUI\:8 urOIII&rltob

Un10 S&Unare Eapany.,

l lij~

114 16

1"4-

12G-

/U -

VI--

...,_

lo fia

Mercat de

W;!l.

'"~
4W
l \14. -

..RiUS

06-

oo·~ w
1~;3 ...611

..... _

OUPULUB
~Cli.IO

I ••,

.a..~.eua

o4•• 1:;

oli /;;

"'reu. 8D Ptea

:\Iq()

lUCI -

w-

,..., o.t -

\lt&l•'-=''• ••••••••••••••••••
"•v&rr.l · ••••••·••••••••••• ·

Jueu. M&JtcOt
.111 , 1..... t'l&.l.ll dhiP<JO".

•raeJJ ..............., ••••••.

urQJ, ü r¡eu ............. .

Preua

oC&IlJI

rav-.
Jo.~eu.

. .....................

............ .

AUOlLi uala .. ......
IQOIQJ biJ'Ilii;Uil 81

ton vaJe ........ .. ........ ..

Iaea. •tr&n¡era ....... ..
t>etota MtraJt¡¡era _,, ...

UUI181 - .... .. . ........... ..
lQt:aJ paJa ..... ............
UIIOIJlUol AOQIJJWa ••
lel8IXl bi..La.m&t•C& " " "

- · ·..~·

............ ..

....................... ..

"'ra~

• lllllncta - ............ ..

AUIW>

OIGRUHII

....,_
t4 J -

••

N-

4:1-

'71 tw-

15.4111:. ~~-

,................._.
.........
.........

\ DC1a.&uala ...., • • ,, .. . .. .,, ,

IUhJl -

lli

I .I

- ·-····· ······· ·

I~ 

lai-

.......

va.-

... uruò~lllo.b

\1&11•ttca

_,

.. ...... ..

... ~ uua A tHlliJu..JUa . .. ..
IUtii.Lo IU ~IeUJtUJ W'a _ ..

Lreucat ................... .

'1.6\.J•IIIlerw

~

\tell•~

111.1

/O
o4
od

....................
..................
•••••••• •• •• ••·• •

tl'&.l•)\.¡,1 -··· ····· ····· ·· ···
'1r&.lJ(,;

\Ol.

-

••
•

..... ... . · - · ·· · · · -· -· .

;: l o/

A.U4tuWII.Il ....... .
l:.l~riiZllaoura

IOcW a.JjjJ¡un.:a

- ................ ..

IMI.-ta)

1

LLUaU nUNOit~a

>8! 1(;t.a ... . .............. ... .

I Q&W

50

tacalola. ~QaJIW.a - ·

"D Pt.el all 101. -4w1-..

. uuua ll.lUI'umt) .....

116 •

~~

18

I ··~- l•s•"'oN

l .l&U. ~ ......... ..... .. .

u _ •artna d·arre. .......... .

1..0 -

<1.1

1/

UriUI . MOR~SC I t;t,AUI:l>

•h,•et •••••• ••••••••••••••.

~

••

............ ·-······· .. • ·

..;lviiWl utrtowaoura ..

t"8UeelM ... ................ .

:Seii·II<.K. U

21 o.> 4¡,

1 14.-

':)o¡tt

J o:w IJ&IUI.IaJ' -·"""

luo 11~ :.)

'""';)I;

e4•uuu. pr~ . ...........

:>OIIf.:.L.llat ....................

carwxer1

duUIO.

H

I •- I
., ~.

lUI. ~Wl....,

-' RRO&SOII

wo-

I .~J

I :; I

•v••...,.u•u.M.Lt.-.u..o.

Jdew

~-

00-

ea

.-astel.la ................... .
•..xwewactura (corrent)

I W·~,.....,_

.. _
...'N61.-

NW.U 6 .... .. ,. ............
NU1Jl t •••••••••••••••••••• •

8LAU

...,.... -_

o¡,

.....,..._...... ., ....~····
ltjif~.;erea -··••••••t.•••••• •
oiUilii.w .,,.,,.,.,,,. •• ,., .,

~¡uue.

vi

extra ........... ..

J till.l

102-

o4~4 :...

<li Q
~

' •

<-eaao ........................

lv~~

~ 

• • •

43
o1

corrent .•••••••..

AJC&J

0,

....,-

••••••• .

ccurreut¡ .. ..

lO
loiiiJ'&) .. ..
uil;a .. ..... . ...... ....... .

tto-

· - ¿,i.¡

1"1

AWY I

150w -

ol01UUULJUU l'et.rui.UI _, ...
~uuurb

oo<do -

Ant

AVUI

1()J -

\Wt\r

u

a.1 e&.&tiiU&o .. _.

~ ......

I:IUJUa

ttute1 Ww b .,, ..... ..

-

•~:t

.u,u..

ol ...

... .,..

·¡, ..
tJ WO :.a!luiUil ü t.a b 1
\i&iW Aitli.lm . . urD&ne..

vwo wwuesa o

ULU \.\.l i.&J

, .... 7.,

•t
-¿ w

11>4

('

1\AI 1111. "'
1~1 -

0\.
I'"'"
W-

L W.t:IOWc:M O 1/:1 •¡. ,.
LtoCeru liloaeroa 1 '/ •.

.... (¡1.

-.\.
lvf :0..

~

.,, 1!1

...n.,

1110 -

.,

,¡ OCI6ÍI

b

laOac.to l"lUPUitlti .......... .
i iiii,IW.UU

"""'4U . J..UJ"" Wlt.J

....,wuwdwuu "" vvu.

IWluo 2:.

..,_

Ant.

-· tAl
...
Ol.

.>.L.WulllC\.wt:t> ae bur<..uiJ , t'U.._.. bWia I
t'JIJOUI;"- t'lrt:lll Lli~

lrtmvt ..
-.>C..
vliiJ

Ar~OIJ

M~a~w..

IWI-

l'Ol . . o /• 11114.•
~""'"- Wtt:
l:l.e•ll<O• U.CYiUJ\.
l:l.e-.lkl.l\a UeYaOt O I
;>ev Wl0118 Q J:.lk I lleJ

wa

rvw a vurt:o ' ll<l ,

\1.4 /O

•

• ru

'I

\110 ;¡u

íl

t)VWI

l/:1

IUU-

~.,.,,u.u,.

v iW

v&cb<.tl.a ~ ~~~~~ t

_,-

.t>iU\::IUUJ.UI

••

ae l' . (..

C..l.l ~DIUII MOlt ll ' I
'-UU&IJ' UI.X:l.UWI l!iltiC I) ' /
_,..,IUUWI.6 I iU).IiUII ti 1
HIJ f 1:'10 A.IUU.Uan

,,-

~\iQ

o.t.;uuewwb IJ~ a ., ....
t'riJO t'W..:810 a.tuu O . , ,
t"lO tUf 11.1 bt.JWI 1 I

AuUI

...uer~.

1.-4 ..,
·~~
Ql.
1\llf ..:..
I lo -

a..,.ut:a

e .,.

~"'""'

v UWj,l

""'"*'

'~O\;

"'" :1(..
IVt
O..
10 -

I•
•¡
A •ll"'* &lt.:elu.t.l& ò I ·
Al11UI!II ts<t.rcetuna b ' I• ~
A.o~u• bAI oeluua 11 •¡, u
Vtlueral ~:~.e .awua
i.lu.a. ' l'urc- ueva.u~

ll •¡. (.;Oruuva.
Uuna o::.&.uaotu

•JolOwa uueu t1 •1 • ..
.;uult" l:'&vLweuta t1 .,
.;ouat. I! errvv 6 11~ ' I
l) A b '/.• ... ~ ...
!lalóCIJ''- Ket ~re 6 1
J1o1 llDlOaOIJ b ·¡ , . ....
VUW Q UUlllll ueCI & •¡

w-

IW-

1Wt!l8 1Wt11>.

55-

w-

IWera li:lec C&W b .,.
~~;ueJ¡¡ JWe<.: t.at.cu 11 ¡,
li:oer¡ êoUIC (,;10\. o 'I• "'

llllaJlier.<Wtl l!.ntJ

11 •¡, 1/tllalueuaa

~IWO

Ol :1(..
lli>-

M-

w e1.

ura.o
uran

b4 16

-

~-

AWYI

Ollllaaolone lnduatrtalt

»f -

;;wv tlwo li:leoc o ' · ·

eoov

oufl(l

1 • ·-anaoul

r t. ......wa.ucra b

r

ouww-

ts.wo.)U.

v

~:~.e~&n"-

;.llll:l

t

v ae .,a:...;u.oJa o .,.

1

-

~~
;>()~

•

~

tiiAov. AUJo:J a t....c. oon.

Ot-

~4

1

e

ol~

wl -

Ol -

~.,¡"'...._..

U ••••• ••• .

e

;~o

tl.c..U.. ~ .
I.A>Júv\'a .S · , . ..

•

lll1:t
1111;,
tl&.rcetuu""" Uect. 1114

I:Sol1,;t:IU1lt:iilt !Òit:O<.:t.
tlll.l'celúiJIS68 l!:lect.

,jtlWAD8 U~ 1- ....... ..
..,at.&Ja.ua uu ü
'lo . ..
(,;..~ va.. l::klna
tiJ;,.. AWtll O I>LIIC I) ' I •

C6 25

...

ul

AnL

=
'\).IUU!Wlvua IW"" o '/ ~
.\illllJU b ·¡, ).llt!ltoreUt.t

Eleotrcç &tat

uect. 11101'

va.

41 :.11 o:~ l5IJ
IUC. -

• •

vW.t.lo.UUUI Ü&ll lti ....... ..

0.-

........ .

1

Awul

&;ana"

,aoaJ o ur¡eu .......... ..

... IS

uuec~

t~~~.rcetuo,....

v&t.a!&LU&

...,~

t CjjJ,jf.;lil UIW ••
fnt..U~;& 1o7tS

t
•

tw$

10W 1:.

• ~I

o4 4..:>

J o .,.

•

1w4. C4

~

et -

o .,, ....... ..

l

•

1:.0 , ..

l:-4 :Jo.

Ga•

u o ., . . ...... ..

t1 O l/~ '/o .,,

f

~~·
~ 101
110-

"/• vu••• •
.,. . .

l /~

r o .,........ ..

•

-

~

U t
lli •

•

I• -

.....
1110

u • ., . ....... ..

,

.. ,, -

•

•

•
•

~ ~-

u lo
1111-

4 .•

•

14 -

N

DJLJU~.
~;~.eua a .,.

li.•

11->V<:CidJ.I AI!JIMHNI, ..... .

82 -

.._ 210

WLJUJ.eC&...
~·· DJLJUt.eca..

•

011 -

.a -

101 61.;

10.. ¡I¡
o:. -

°/o

&I¡Uea Ot> t:SUOIIYa O ' 1
!I.JaUI!S V&J8llCI8 ll ' 1• .. .
tu.n:ctuu....a tJ~~et. l.IIU'l

t~>

•6 6(¡
1110 1 ~

(..

•
•

Iod 6:1

~ òó -

1111

w -

11'82 0

AI&Y& f

yg -

1:

wua ..

NUI'O

a.a,urJu 1.•

ee to
u-

<..

Meelllla w. t:)tlolamtu>ua..
bJetrt.oLJUUta I~ IS ' I
urense A t:l U u 11. li
UCtlll>òe U I tl ).lrlui
F. O IS&J·na o ' I • ....
!'~er &

r., rooauu.

QUI 11 uc:IIUen oom tiHtlt
oubiiOI
lt6 /5
ts&llO Wp O úp.o t •¡ .
I
I
I
o 'I• 81-

.t4"6ú
2311 ~1,;

lt

•

ve<1. 'I •¡,

ol-

a .,,

AWit.rtac

t..tut UUP Marruc 6 .,
eawrat. Mlolao e .,, A

o1unte1 ctOorat t>UiliiQYU
t'urt b&l'oewna UlUli • ..
1oo , t~a.rceluna. dl ven.
i.i , ela (.;601• ............
'"' ¡5
t da UIJOD Muael..
w7 , da ::.evua a u
Wll •
'

»

,

bci bel -

IO'l b11

lt

t!;Wpr &u.atnau o 'I• A
towvr Au..tnac tl •¡, tl

o6 -

O(

e

AnL

Avui

Valort amb a:arantl1 óa l'lbtat
1 1111 eu 1 told 60

uo 64.1

Valon

IV..'"

MM

e

II.UllUúlllt.LD.I I,at Ullt ..

CA . ~o

11.1 ;)C.¡
IW 61.;

têne u......
o •¡, 111:.1&..

1

a.11.Doomuo1ta' 111:.10 ••

\I 7o

IW::S..
IWII:I
IW •:1
lUl /O
1111 .:>
Ull 7~
lUI ::0..

ò m.Wona ...
teri• tl .. .. ..

•

1

.., N

c.0 -

111~1

•
Sona &etorrua
W&d.1Z ll l/<1 ., . 111<111 ...
M&laae
111<~a .....
toü4.¡a & 'I• 1..~
beVUia li:XI)OSICIO IS '/•
V&lencla 6 •¡, ...........

..., 7a

~· /::.
¡¡,/O
1111 to

li:l l &ml)l&

uo

AnttauN Oloutaolona

1Ut10~

\U~

a

e .,.

:b

102 ·~
1U1 /11
1111-

e.,...

111<111 tla.Une.<
lli~ P. Fre
UI:.UI 1> .,, ..
l.llllt IS 'I• ...
J!:Uampa UI07
Euampl.a 11116

•
1

1UU-

liiUCIA .....
UIUCI b •... •
11106 o ..... .
1110'1 IJ ......
11110 IJ .. ....
UH:I b ampl
1111<1 ¡, .....
1111:1 ~ .,,.,,
UH.s t1 ampJ
lii1U b.....
11111 t1 ......
111111 tl ......
1111 .. tl ......
111:.10 tl ......
bl~1 IS 'I • ...
111<11 e •¡, d c

111~ iupol
111~ ti1Wlllli

•
•

vw 7o

:~eweatre

111~

lt
lt

ri¡.,
1UU-

o .,.

111<1f! IS 'I• ...
lii.AI e ' /o,.

1

111111:.
11<1 0.:0
Wllb

Jl

Amart.

•

ri6!J

1111

•

u .........

1

•

•

WOI.
UI-

•

u·······

I

w::...

~1-

1111-

a

liarceJona

tiV6u

g, ell

W•-

~aatUona

VIII ell

11<~ a
111-

O v•••••••

•

~~

ul.t
bll

1/-

IUI 6~
IUI 7a

À

;!~.

81

llli

........ .

Amortit. 6 '/•
,
1U~8

6~

81
111

111 ""
111
b;>
111-

ww

- -- -

AVUI

AJuntament•

Otutll dt I'Eatat
1Jlter10f

Ant.

AVUI

Xl

. ....

I .ol

Or..

6..
IS..

16o

t'reu.a en Ptel ea UJO ~uu...

1.•

................

'\11&.11 <1.• ..... ............
~aua Q'l.Jrce.U ...........
lel6Ill CW'ta . ....., ... ....

"'•eu•

~o Ptea

-

;:¡¡_

4.

< :>..

81.1 ~ .,

UAHHOFU

~':¡~o .~~~ ..::::::::
••••• ••••••••• u ·
II P.o:~: ra . ......
" ........ ..............

\1il.lh •Jc8
~Mia.twr a

Jll

~· waruc. oe~~r&

...........

t're-.. o ra:a ela

u

fo
c... A

\ _
·-

_,

Quil-...

-- ------~~--------~-----------------------=------------------~------~

i

10

.

;..o

... _

~~-· -·-..:.~. .. 2.[

D I SSABTE, 28

DE SETEMBRE

DEL l&a¡

~

~~~~~~! t~~~~T~~~ EL
1

el dilluns, al

f CI IJ il Jr Í1P. I!JITI rrrr
GAAY COOPER
CAP.OLE IOMBARD

IRlEY TEMPLE

CAPITOL

CINEMA

UN FilM QUE CAl VEURE

IESTUDISDE CINEMAITAUANS

«EL HOMBRE QUE VOLVIO

IOESTRUiTS PER UNINCENDI

POR SU CABEZA»
Es tracta d'un clan1 pacifista a través d'una
acurada interpretació de Claude Rains
Jean Bo.rt és el pseudònim d'una manitab. On Interrogant: la guerintelligent compatriota nostra que, a 1ra? ...
Nord-Amèrica, s'ha coHocat als pnEn aquest film, però, no es parla
mers rengles de la noveH1stica. d'a- d'ara., sinó de «llavors», del 14, tan
quell pals. Es tracta de Maria Villar- llunya i tan a prop alhora per la Sldel. J ean Bart, o Maria VU!ardel, militud de moments que VIVIm ... Acom valgueu, escnv1 una obra que li questa. segurument. era la mfenc:ó

Roma, 27.- A les dues de la matmaC:a. d'avui s'ha declarat ~n formidc ble incendi als estud.s cmemato' gràfics de la Companyia "Cines",
productora de pellfcules, considerada
com Ja més important d'Itàlia.
Els estudis de la "Cines", que eren
considerats com dels més .. moderns
t¡'Europa, han quedat redults a r~
ll<)S, i les pèrdues es calculen en dlversos milions de lires.
Actualment s'estaven impresslo_ym~ u1vuses peHícules.
Afortunadament, el vent, que era
molt fort quan es d~clarà l'incendi,
dcsaparc6llé d~sprés 1 que~à descartat el perill que el foc corres a altres
ediflcis.
Fm~ a les onze de la. nit d'ahir
s ~ ,. ••gué ~or.:oallant als estudis. Es
1 creu que l'incendi és degut a un
Avui és el dia a~senyalat per a la maugurac1o Uel u.;)l.Jy,,, el no:. c1.1t:..'Ul curt-circu t, per haver-se t:.olidat els
, que es dedicarà als reportatges 1 films curts. Heus aci l'aspecte de l'en· ¡' eLctriclStes de desconnectar la clau
trada al nou local
principal d'entrada de corrent.

TRES LANCEROS
BENGALI ES
HENRY HATHAWAY

,

ff SS IO

LA MILLOR INTERPRETACIO
DB LA PETITA ARTISTA
ES UN FILM PARAMOUNT
Completen el programa:

CONTINUA

UN DIBUIX DE BEITY

UN PROGRAMA F GX'

(OlOUALAl (A~ITO

La varietat musical

fiTR{NA DILLUN i

LIITLE JACK Y SU REVISTA

..

-

DIA 30

«Rumbo al Cairo», un film
discutit, però elogiat
Una campanya adversa, un escnt
mo1·daç, no poden esser COilSider-.¡1 ~
com la negac10 del valor de l'oor-.
o persona que van ding1ts; gairell<:·
sempre, 1 de manera espec1a1 en cÍ
cas de «ltumbo al CaU'O>>, la pelhcU}¡¡
recentment estrenacta al ümema c4 •
LaJunya, vénen a esser l'atll'lnac10
d 'aqu~:ua va.Lua que ens hem reterll
«rl.umoo al CaU'o», com totes leS
obr..;s IJLOOU1<1es pt:r benet PtroJo, na
estat wscuua.a, 1 es en aquesta lll:.cussló ou les slngwars qual.ltats 'ie.
twn 1 del realnzador queden me.
mau.iteSLt:S . .Hem a. e!ug1a.r Ja sererutat
d'una majona de ta Cl'lt1ca, la qua1
ha enjuCUclat l'Obra de Perojo a tra.
ves d'un punt de VJSta elevat, recta.
ment 1 tambc sense pal1at1Us.
.t.! tet es que «Rumbo al üairo» e.>
Ja proa.ucc10 espanyola <.¡Ut mes elogiS
ha merescut tms a la data. La cnu.
ca. amo unammltat, ha remarcat el
gran avanç tecmc que repr~::senta ta
pnmera producció de Cltesa per 'l
la temporada 1935-36, tms el pum
que un rotat1u del mnt1 na ahnnat:
«El que podem assegurar es que acabem de donar un pas gegaut amb
J'e!Jmmac1o de defectes cap1tals..»

------------*-----~-----

i les ACTUALI'l'ATS PARAMOUNT

amb la millor informació
d'Abissínia

I

Clauoe Hams (el oe la dreta) , va a matar: torna pel seu cap...

· valgué un gran èxit de llibreria: «El de J ean B~rt en escnw:~_la. seva obra
hombre que volvió por su cabeza».
i aquesta es la consequenc1a que en
ara Ja. omversal l'ha arranjada al ' tre1em despres de veure 1 admuar
llenç, 1 es d ·aquesta versió cinema- «El nombre que volv1o por su cabetogràtica de que anem a parlar.
za». Perque aquella i'Uerra serveu' de
1914-1935... Ona mcògmta paraHe- telo de tons a tota la tra¡edla de Vela uns moments d'incerte<a en Ja rm lClaude H.alllS), el penodlsta que,
c~nsciènc1a de les persones honrades. sem.pre a l'ombra, forJava, amb la
El mot cpàtrm» davant el mot ebu- seva. ploma prlvlleglada, celebritats.
venn era el «cervell dels altres>>.,_
La tragedm de \1 erm es la de !'h~
me que malda per la pau dels p~
bles 1 que veu com esclata Ja guerra
1 el fa una de les seves Vlctimes,
guerra porta:ia per aquells als quals
ell, l'home de la pau, pt!r sarcasme,
havia servit... Ell va a la guerra
mentre l'alLre, el neKOCiant que pagava 18. seva ploma, !'"'orne que negucla. amo Ja guerra 1 es ta nc, resta a c;~ut.at, uuuy de la tragedia, 1,
no content d'haver !et tralClO als Ideals a.el seu enganyat «cervell». en·
cara vol prendre-li allò que mes aprecia d'aquesta vida: la seva e&
posa ...
«El nombre que volvio por su ca.beZa» es el drama de l'home que deslott rrJtJrt)n !l
cobreix àa vant el mon la crmurudltat <tels abnvattors de guerres, els
quals, despres de servll'·se·n, no contents encara d'haver-li destrwt el
seu mon d'Ideals, volen destruir-li la
llar, Ja telicitat...
1 és per a1xo que s'esdeve el que
Ol Jl~P !+. ~
s'haVIS d'esdevemr: l'Dome que s'lla·
interpretades per
VIS venut el «cenell.» toma per rescaoalar-lo, una vegada desenganyat.
CARLES GARDEL
11 es per a1xo que mal.& quan veu
en
o umont, l'ilome que 1.1 hav1a. pres el
cap, tracta de prendre-1.1 la. dona. ...
DISCOS ODEON
Ha matat, Verin. .Pero cap tnbunal
no gosara condemnar-Jo. Mireu s1
n'es de justuicada 1a seva acció! ...

1!

I

I

darrers dies

de
EL DIA
QUE ME

I

I

l

A V IS IMPORT ANT: Hispano Fox Film ens comunica que Shirley T emple
no ba produït cap pellicula per altra produ ctora després de GRACIA Y SIMPATiA,
que s' es.trenà a Barcelona el 8 de nov~mbre del 1934. :t- ~questa pe~~ula fou seguida
per OJOS CARIÑOSOS,, que _s' e!trena el 9 de març .del 19.>5. ,:t- _De1xem! doncs, que
tothom jutgi per ell mate1x, qum ea el local que ofereix al seu pubbc bles mesf dlde,b~s
pellicules i fes més ben produïdes. :t- Sempre hi ha qui a busant de la ona e e pu e
vol fer passar "gat per llebre,.

o

gairebé estridents. Ben dosificat, pe.
rò. Ben CUng¡t.
Magnifica mterpretació la d'aquell
Claude RaiDS que aplaudirem, sense
veure'l, en «L'h ome mvisible», perque
l'esceua tmal d'aquest tilm no comp.
ta per al treball de l'ar t1sta. En aquesta peH1cu1a, ja de «car a» al public, Rains es sap unposar i «alio»
que a prometre eu l'obra de Wella
ac1 ho cont=a plenament.
No vaciHem a recomanar que el
publ.lc vag1 a veure aquest 1l.lm extraorcunan que dilluns s 'estrena a
Barcelona. S'ho vaL

?

EN
Ona de les -~t produccions selec.
c.JULI~"TA COMPnA
cl<mades pet «FJ.lruotono» p~r a ta
t:
1<'
..
proxuna temp0<aua cultmawgra!lca 1_ _ __U_N_I-n_<J_O
_ ____,_,;~
:.;;;¡,o.
19Ja-:iti, és ....;m tam~ua», adaptacJO
del 1orm1dable tulleto del mate1x tito., on¡pmu de Hector M.alot.
Sl recordem, en enunc1ar el géne·
re al quaJ pertany «Sm lamllla», ~~llll•~ ·~~tJA
l'exlt esplenmd de <<Las dos 11ut:r- \J .1Lü
U
uw1tas»,
~ va at.rawe tes multl·
tuas sensibles de tot Europa, t!ISt~Jh molt prop <1e sosp1ta1 Wl au.ce
del grandiós eXJt
resultat semblant per a la producAvui,
dll.l.abte,
1 dema, c1lumen&e
ciu de Marc Aliegret.
DARRERES PH.OJ b.CClüNS
!!!s mes. .:n c:Sm tamllla» ru na
tactors que 1an super1or el seu wteres emoc1onal 1 artu.t1c a l'altre
turo, oportw1wnent recordat ara.
t->erq ue el seu curect.>r es un têcn1c
me1 vellos 1 quwbrat, que coneu
cam cap altre el gust de l'especta·
dur, 1 perque el seu protagoniSta, el
nen prodig¡ H.obert Lynen, es, per
ol sol, una atracc10 de taqwlla wdlScuLlble.
A jutjar pel que la crtuca europea ha dit de «SUI tamllla», la s~: La nuliul cre<.~-.10 del gema! 1\UHLt.L
v 1 tecruca clara, d'una modermtat Llt.ERO, amb 1\lary del <;armen 1
Nuñez. Dueccio: Bemto Pl!l una pertecc10 magmuca, sera en- Ricard
rojo. MuslC:a del mestre (Juerrero
vejada per Amèrica, que es vana de
posseir el ceptre de la cinematogra· Conjuntament: LAS HIJAS Dt.: LA
{IU del món ...
POR'IERA <Unlca Films)

I

- ---*

UA'l'!_L• ·l\YA

o.

2.na SE IMAI';A

MOLT AVIAT

(La que fou Mare, !\1iut.ir
i Santa)

Una nova versió de «Genove·
va de Brabante»

Amèrica envejarà la magis- -----------·*·----------tral tècnica del film «Sin - - - -- -- - familia»
. CATALINA 8AQCt;NA

M

-------** --...,----.,....

Per a molt a vULt, ~ anw1c1a. a .Barcelona la presentac10 a Barcelona de
OBRA D'ART
1a nova verSió sonora 1 dialogada de
«ütnoveva c1e Brabante», Ja que tou
<dUana de Arco» ha estat exMagni!lc drama. aquest. El drama Dll!.re, mart.ir 1 santa.
,.
•
Aquesta bellissuna llegenda, que ha
d'un home que en la celebre un al·
ceptuada d Impostos pel liotre 1 aquest li paga de ta pltJOl ma.· fet brotar tantes llagnmes tant en
vern alemany
nera. El drama dels pobles duts a forma de llibre com en la seva edicto 1
Aquest turo excep..aona¡ que canta '~ ~~~~~~~~~~~----~------~~
les trinxeres pels tabr1cants d 'l.irma- cmema&ogra.llca muda, arnbara dlments. El àrliilla d un pacuista da- rectament al cor del public barcelonf. en oelles estrofes la gesta glonosa
M81 la llUita de les pass¡ons nu- ~,.., la J.ru.monal a.onzella, és com una
vant un patnot1sme malentes...
manes no arnbà a tan alt grau de yoes¡a ner01ca ae la v1cta, sacnllc1 1
Film d'emoc1o progre5Slva, comen- manl1estació
com en aquest modern mort de ta tian~a d Olleans, on cada
ça en to menor per arnbar a notes flim de gran aVIor literaris..
ugura es un peoma 1 caua escena
una. obra d'art, de llarg record.
1
...
El liovern a.emany teucn<1 ta OFA
1 el realitzador , Uustav Oc1cky, per
Ja fonrudabJe tasca portada a cap. 1
1 exceptua totalment d'impostoS el
1Um per «considerar- lo una obra
n'art <ugna de toLS eis. respectes 1
aplaucuments».
bl. tct te aoole 1mportancia sl llom
te en compte que semblant dlstmc10
1. NOTICIARI FOX
ha reca1gu~ sobre un hlru que, eu el
fons, exalta les VIrtuts a.el poble
2. LA CIUDAD DE RAFFLES (documental)
lrancès. Ens diu clarament tins on
3. LA BALLENA (cultural)
arriben els ments a.e la pel:ticula, que
per S1 sols poden vèncer els preJuwc1s de raça 1 les barrere.s morals
que poaen crear e.s au~o&golllSWE:s po.
lhlC:i. Un nuracle m.:s d'art, demo.<;trauu que t:l ::.uo!Jm 1 beu tnonua
per sobre úe totes les coses, 1 en
«Juaua de Arco» la sublur.J.at 1 la
bellesa aitistica són les seves caracterisuques mes destacades.

•••

..
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UN P ROGRAMA DE QUALITAT

GUSTAV FRòHUCH
y
OLGA TSCHfCHOVA

·· Les darreres
notícies del món"
Passeig de Gràcia, 86
Ilo

NOTICIARIS
DOCUMENTALS
ACTUALITATS
REPORTATGES
Ilo

rota¡¡onlsta del film «Una aventura
Gustav Froe l'eh ' P s'estrena avu 1 at cinema Fantàslo

UNA APASSIONANT TRAMA D'AMOR I D'AVENTURA

Avui, inauguració

'·------------~~~

1 Cecll B. de Mllle, director de cLas Cruuóaso, film de
1

veurem aquesta temporada

BARCELONA, U

la·humanitat

DE SETEMBRE DEL 1935

LES SARDANES

CLINICA GALLEGO

~~AMICS DE

VIES URINARIES

LA S ARDANAu,
DE GRACIA
VE NER I
Ha. organitzat per a dem à, diumen- Carrer Nou cte la Ramb la, 11 - P ELL S ANG
Or
Dlreotort
ATERMIA
OI
IA
NC
TE
MPO
I
IU
MATR
ballauna
tarda,
la
de
ge, a les cinc
da d e sar danes a. la. Plaça Rtus 1
Coruulta t 1 a t. 4'30 a a. F to a t
T&ulet, a c àrrec de la Cobla Principal

PR OST ATA
A lu Porta

MERCAT D'OCASIONS

B&fUlon!n&.

A LA PLAÇA DE BEREN G OER
La P enya «3», amb motiu de cloure
el programa de sardanes d'aquesta
temporada ha organitzat per a avui
a. les deu de la nlt, una a udlcl6 de
sardanes a la P laça Berenguer Gran
<Vla Lalet&n&), & càrrec de la Cobla

popular.

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS

Les Mutualitats de Catalunya
Engrandint lA seva tasca revlsle>
n1St& 1 de fomentaclo mutual, Ja
Coml.s$16 Organitzadora pro Feder~
ci6 l l'Oment del Mut ualisme Catal&,
ha nomenat amb caracter o!lctal. ae
legada representant per a la comar·
ca de Figueres, a lA S ocietat de So.
cors Mutus eLa O brera», d'aquella
població, pregant amb aquest motiu
a totes lea entitats d e lA comarca
que per a q ualsevol consulta, indica..
c ió o suggerènciA es servelxin adr&
çar-tïe al senyor Martt C&na.dell, president de l'entitat delegada, amo d~
micW al carrer de Primfilat, t, Fi-

BINOCLES

PEL·LICU LE8
P ATH E BAB Y
F ONO G RAF& Di TO TES MENES

RELLOTGES

JO I E S

TOT de VERiïABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI

CASA BAGUES

gueres.

36, SOQUERIA, 38

DE MOHLE.':I, PlA N ~ R.AlJlOS, CAU.Eb DE

Oferea unpurtants rebaaes en tots
els arttcles de Cs.mtser18.. Corbateria.
Generes de Punt. etc.. etc.. durant
tot el mes r!e setembre

CABALS MAQUlNEI:l L> ~HJUN.H. 1 Dlli
Slli. MAlZl'ES. L>l&XJS. etc.

rS

Ttl

relèfon 30422

HORTA

VALENCIANA

l'OH.H.E t:JA.N t:JEBAt:JTlAN <Teleton

1423l

u~u.tt•.&'l'~

B ARCELONA

RESTAURANT

B AR C E L O NA

1U4~)

MtmJILdurs LDStal:l&t.s en t1p1q uea carraques vaJen Cl&Des - Es¡>t!CJ.a.
ttt.at en la paella. U&iiOSta barCeloneta 1 OOila8t.re & 1ast. esttJ B urt.ll

GICA ~ ~ LIQU IDAUaO N~

f

Aprofiteu l'ocasió

CORTS CATALANES, 414

Carrer de Sant Pau, 6
(prop t<.amDII:liJ

ex>

TOT D'OCASIO

M AQUINES
D IS COS eto.

B t< I·L LA N

.Ferrer Batlles

COMPRA/VENDA / CANVI

CINEMES

OBJECTES DE PLA TA

Camiseria - Corbateria

('l' reneats)

Le:; vostres hermes estan sempre t:n
constant penll 61 no són ben retingudes. Els aparells que fabnca el
téeruc 1 espeetaltSta PJ::RE :SU 1UN
us donaran el màlWil de garantta.
1 són al mateiX temps els mes econòmics. Preus. 6. lO. lb 20, 2&, SO,

ta 1 50

pessetes

EL REGULADOR
lCasa tundada el 18110)

t;arme. :11

•~

l2Ha Barcelona

I BEBAIXES DE PBEUS

La Casa BASTIDA 'a!!ei~~e~rà[ia,l~
Gran Basar de Sastreria i (amiseria sistema nord-americà
vestiu etiqueta, fracs, jaqué s I smokings, aes de 100 pessetes.
seoció d e vestits 1 abrics d e nen per a totes lea edats 1 totea les formes, amb
teles de gran o:ohfo», eatll angles, confeccionats I a m ida, d es d e 30 pessetes.

Amb ooaaló de formidables compres amb baixea de preus, 11 permeten oferir·
voa, a qU81ta temporada, grans avantatges en VESTITS 1 ABRICS.
Els noatrea aparadora, els mea grans I mes ben presentat• de tot Barcelona,
d' Ind umentàr ia maacullna, us donaran retlex exacte de la moda 1 anireu b11n
¡uiata per a escollir l'elegància que us convmKUI
Amb BASTI DA no h i poden res els seua competidors. Ea l'únloa oua ~ue
cada any aug menta la XIfra de negocis des de la seva fundac ió, grào1e1 a adopta.r
ala gustos mes moderna als sorprenents preus seg Oents1
Abrics oontecc1onats, olasae econbm1ca, dl 25 a so peuetea.
Abrics confeoclonata, classe bona, de 60 a 75 pessetes .
Abrics contecc1onats, classe luxe, de 75 a 100 pessetes.
Vestlta confecoionats, classe economlca, de 20 a so peue tea.
Vestlta contecclonats, classe bona, de 60 a 76 pessetes.
Pantalons confeccionats, olasse econom1ca, de s a 10 pea11t11.
Pantalona oonfeoolonats, olasse bona, de 12 a 20 peasetes.

SECC I O

IMPERMEABLES

P lomes, t ri nxeres, txeca, d es a e 15 pessetes.
Gran assortit d 'abrics c u ir 1 slm ll cu ir, des de 30 pessetea.
S ECCIO CAMISERIA I GENERES DE PUNT
CamiseS CODieCCIOn a OIS, des d e " pesseteS.
camises con teco1on a óes, classe superior, des de I peuetu.
P ijam es confeccionats, d es de 6 pessetes.
Batma 1 bates. aes d e 15 pessetes.
Ca lçotets, d es d e 3 pessetes.
Mitjon s d e tantas11, des d'1 pt~sseta.
c am 1setes, des d '1 pesseta.
s ueters Immensos assor tits, d es oe 5 pessetes
Obsequiem amb segells d 'EstalVI Popular de la Caixa d e Pe n sions per a la
vellesa 1 Estalv i, 1 a lt res presents a proporcio amb l'Import oe la compra.
NOTA. - Els que de tora d e Barcelona vulg u in serv ~r-se de la nos t ra cas:\,
p oden escr iure 1 a a¡untant 0'50 p essetes e n segells, rebrhn figurms, most res 1 un
, lstema esp ecia l per a prendre·s les m id es amb les mst r vo:c1ons per a rebre l'encà r·
rec abans dels als dies.

SECCIO A MIDA
Tenim una organització que ens permet, en cas de qualsevol comprom1s, al
neoeulteu vestit de oarrer, dol o etiqueta, eacollint·lo al mau, el podreu tenir lles t
a la tarda.
Vestits I abrlos eoonbm lcs, a la mida, des de 60 pessetes,
Veatlts I abrlos de gran luxe, a la mida, das de 85 pesaetes.
Pan talons de gran luxe, a la mida, dea de 20 pessetea,

p araules
Secció d!lanunc:is per diumenges,
un 50 per 100 "de descompte

Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i
OFERTES
I DEMANDES

I!S DESITGEN DOIItea
CASA PARTICULA R •
Desitja. jove tot eatar :.fi d ur011 m ea. to~ com .
tracte !amillar. BorreU, pres Raó; OlputaciO. 817.
54. 20n. 2a. l Junt Mer bar, prop Br uc.
cat).
BONA HABITACIO sen.
se mobillart amb balcó
al carrer , assolellada. llo¡o a matrimoni. .Bon
p1·eu. Trompetes Jaume
ler., :l, ler. 2a.. l xarntrà
J a.ume ler.).

SENYOR CAfALA de
mitja edat que coneix ta.
comptabllitat p . a. 1 prào.
tic en correspondencla
comercial 1 diversos ld.lumes, soll.lclta coHocacló
sense pretensions. DlrlOESIT.JO pensió casa
sir·se a La Humanitat.
partlcularl amb bany,
Núm. 191.
dutx.a, te . Prop Monu.JOVI d'Esquerra, amb mental. Esc. La Humem·
bonea reterèncles I pràc- tat. NW11. a6:a.
tic, desl~jarla adminisVIATGERS, IOla llabl·
trar floques at a •J•• Esc.
La Human itat. Num. 106. taC1o per 4 ptes. Oontort.,
atsua corrent, tel. Aribau.
M. pral.
NOI de la a 14 anys
talta en colle¡t per a pePENSIO de 'l 1 11 p tea.,
tita enc&rrecs a canvi
d'mstrucclo, ad.lluc sua.. tlltos Qe!i de 150 ptea tot
Pl Macià. 18.
contort.
del
Ver¡e
.
nyarà quelcom
Pllar, 2, pral., de l:l a 1 pral

I

. ...u"
COBERTS e1 li1' 60
plata
tretanlmez~te

ete¡l.r a la carta. pa, v1
poetrea. tot euperlor
Ron <la S~ Pere. ll, prat

taf~~~J~ 10:ret ':o:=

mto. Eacrlure a La Hu·
mamtat. Num liOl
VEGETA
MEN.JARS
RIAt~IS 1 de re¡tm ves~
12, pral
PeltJ,
60.
:.
ptes
at¡Qn L _ _ _ _ _ __

HABITACIONS amobla..
FACILITEM d.1apeaea
deb, tot estar o sola dormtr. Arago, Jb:., :¿on. la .l:lospltal, 31, pral.
1 o 2 .JOVES tot estar.
Cros, 18, entresol l ra.
HABITACIONS oua ne
que vut¡uln esser verru· ISBJlts).
u 1o oaaeua. aa, entresol
queres, manicures. mas&aLslstes. .En poc ~eml)s
DOU, 15, eotresol, 1 HABITACIO ll8l a <10.
bons :la..DR.
¡uanyaran molt
a. tot estar o 101a dor· amlca casa mare 1 t Uia ,
eous Nou de 1a Rambla., ml.r.
prop f·ont.aua .ll;aerlure a
DUm. 7.
La Hu ma n itat. Num IIJ4
2 BONES na.bltaclons
.JOVENET amb tmmt. Datco, 801 t:!Ois dormir.
PENSIO eLl Mundl&l a,
uorao1ea reten!nctea a·o- Vlllarroel. 61!. ler. 2na. .l:lOIPllo&!. l:.lò. prat VIat.rerelx per a oo~lsa u sera 1 noetea .1:1an1ta\Prop Corts).
cr1pton .Eacnure a La
Clona atreJaCles, Dany
Humamtat. Num a21 .
PARTICULAR. teteton
CASA
ro~ coruort. oesltJil ~
S' OFEREIX per a tra.. trtmODI O 1 O :.! amica tot
fACILITO sratla. P8D·
OUOClona del trancea a e¡¡tar. F. Layret, 163. 4rt a1on. 1 aao1 t&Clona B.am·
respanyot u cata1a ¡¡er· 2na.
bla Flor.. lU. enu.
eona apta E..cnure a La
VALENCIA. 111, pral.
SEN YO RA necessita dll
liumamtat. num aoo.
28. entre M.Ulltaner 1 Aribau
Villarroel.
pesers
ta.ClOWi at.au. cor·
.l:lal:H
dreta
2a.,
pra.l.,
10.000 pessttll, lalten
rent; contort
per a ne¡OCl edl tonal ca.
taa Escr1ure a La Hu·
mamtat. Num. 104.
IDEAL PEHSIO , ta mea
aes1<.Ja un o no. a to~ centnca
I CODlori.&OUI
estar o menJar 101, Il.
CA TALA. COnecclo c ·o. eapl. o. o., dutxa, tel. exc. meDJar, penato com·
ne 1~.; ptea
oea
pletà
rJ.¡lUala 1 proves d un· k'reu mòdic Borrell. 148,
mes. cuar1a oea de o Ptea
premt.a. Est.U 1 ortogra,. ler. :lna.
I:Aeucuuera.~._ll~ yrat. prop
ua. Preua mocuca. a.
cr1u.re a La Humanitat.
DESIT.JO pensiO cua B.ambtea c..ca~a eatanc.
Nw:n. lOó
particUlar, amb OILilf,
dutxa, tel. Prop MODU•
S' OFERI!IX mOISO per men~al, Esc. La Humanl•
a masaT.Um o deapa.t.l tat. Núm. a62.
La Humanetat
Esc. ll
.~um aub.
·•s 14 ..,. u.roa•
ISOS
PENSIO DEL CARME,
1'4Vv •
P
prop RamOles. Al¡. corn.,
tar o. ... lóO •a• uc., tel., IIJ.¡ua, etc. Pare
•
d•
anya,
16
<11
oiOVE
p.... Claret. :.IU6. d.OIIP b t . Pau
ell ....e
v. ea
SitJa collocaclO. oonea r• Carme. CI . .E
letenC1es. Adreçar-ee a La
PISOS mobllc.. noua.
FAMILIA <leattJa una
Humanitat. num. lo:i.
, n. tot estar u 1011 dor· rot contort, uc~ tel.,
mll. balco, sol. Bluco ban:p, molt. eoonómlca
Roaer, 44• port.ana
0&1'&1, 14. ~.on. li.•
PISOS per a Uo¡ar de,
S 'ADMETEN Dostea 1011 de 11>~ ptea 4 dormttora.
menJar, preua oaratJ.S. ¡;.uerta. cooerta amo &aofA MILIA CATALANA 8llnl. ba,fJUI, bt Jordi. 16. rarel¡ P&SMtil a.llortmon .
18. ka(); PorteriL
' e1·~uern. dealtJa u• a «l>Br e.s..ane!.lc»
<lornur o tot ea tar. An·
~.... IS, ler. :la.
4 PESSETES dla tot ee- PISOS A 70 I 16 PTU.
tar, 1"&0 àpa~. D&b lD·
Noua, com P<JiiloOI de 6
HABITACIONI aee ne oepennent. Or. Oou. 1:.1. ¡nD11 1 IUXOiel DaOI~
40 P t.ea. mea. Paaaa ttre entl. 2.•
Ciona. water, lavabo, dUIettcUt. a . ler
XL cwaa economtca aa.
DISPESERS, :.14 duroe tiU'eJS. a::.ctü*lr 1 tel61o.u
DOS O TRES Jovee to~ me... Dll.lco c~ tracte t&- en et carrar de Para. nu.
t$ta.r o IOla dormir. Car· mtu,.¡, casa tm ceca ~ meroe ~. ~ 1 ~4 1entre
ltle, 39, 2on.
Queri& :l. priiJ
el de fa.rra¡uw. l Du•·
ça a t:rne.t \entoa,. auto.
bua lletra &J

PRECISEN
SENYOHf:.f ES

Casa particular

-

LLOGUERS

DISPESES

UNDERWOOD, Uo¡o, a
preu rodult. Oortl, 600.

MAGATZEM

DR. ROS ELL
Puseïa de Gràcia, 106

1 llum, peu ..Lactona, """
¡o. b.ionturloi, ~ ICIOtJ

Ha tornat a eDe&rrtfU·M de la aeva
consuJl&.
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reg1o remota

Jean Alloucherie, l'enviat especial de LA HUMANITAT a Addis Abeba, ha visitat, per primera veJada, i com a excepció entre els corresponsals estrangers, la remota província de Txerxer, al cor d'Etiopia.
Heus ací el reportatge gràfic d' Alloueherie, que ha fixat, per primera vegada en el seu objectiu, els
paisatges i els homes del llunyà país de Txerxer.

A l'esquerra: Els homes d'liCOr-

ta de l'expedició. - Al peu:

un

camió - vehicle excepcional sobre la ruta de Badessa

