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EL TEMPS. - A Catalunya el cel esta cobert o &airebi cobert
1 coat ea. Baix Ebre, Priorat. La Sesarra, lsualada, Comarca de Bues,
11
Pla de VIo, e l Qtronh I 11rè per la resta del pala.
Ela vents aón fluixos I de d~recclons variables.
S'han reaistrat "recipitacaons maprecaables durant les darreru 24
h orea a Reua 1 Ta rrason ... Temperatures extremes: Maxam._, ao araua a
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Barcelona, d iumenae, 29 de nte~nbre del 1936
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No s ·oblidi al Poder el que es prometé a 1oposiciÓ
1

o

Gü¡ó "de1 m cfm e nt,

ESQUERRA REP UB.ICANA
DE CAtALUNYA

MENTREELs ITAliANS FAN FRASES 1 PREPAREN ARMAMENTS...

pròxima etapa
la ~n~rra fifio~ia, e~ tarà ~en~e ~atalle~? laparlam
entària
.

1

HORA D'ACTUAR A FONS
En el Congrés de «Unión Republicana», Martinez Barrlo ha pronunCiat
un discurs de ¡ran interès sobre el moment poUUc, les relacions entre eiS
tres caps republicans espanyola - Azaña, Sè.nchez ~man 1 ell - 1 l'actuació de les forces esquerranes. En aquesta mateixa. pàgina publiquem 1:1.
recenSló telegraf1ca de les paraules de Martinez Barrio. El discurs del
lider republicà ha estat clos amb la lectura deLs principals paragrats de les
recents declaracions de Prieto, des de Paris, que nosaltres reportàvem i
comentàvem ahJJ'.
Assenyalem aquesta colncldència._que, en el fons troba. perfecte encatx
a.mb conceptes 1 judiClS emesos pel nostre amic Uuls Companys en els
art.lclea que ve publicant en un estimat collega valencià.

En un interessant discurs, Martínez Barri o es r efereix a les
declaracio ns de Prieto

DE QUINA MANERA ES BATRIEN ELS EXERCITS
BEL.LIGERANTS A L'AFRICA ORIENTAL

Del nostre corresponsal especial a

Addls Abeba, JEAN ALLOUCHERIE

Una nota de la Comissió

I les repeteix davant els congres·
sistes de 11 Un ió n Re publicana''

Addis Abeba, 27 setembre (per ca- d'entusiasme l ale!f'la. Això dóna a
tits republicans: establir el contacte
La segona sessió del amb
Executiva
ble). - Sl, finalment, encara que no cl?mprende que aquests Italiana nu
aquelles altres forces que ara
ho veli clar, Abi!lsinia el> port ua a ~;on m mateJ.lóOii.
Congrés d • "Unión no llan sub:.crit el nostre maru.test i
una cuerra, podra emprar contra
t:>. e,·ident que pot objectar-l'e que
«Reunida. la. Cor:nu..òló execuuva.
amb
aquelles
forces socials que amb
Republicana.,
Itàlia prop de 500.000 fusells, SOO.OOU no es l:u_ai cons\rllir carreteres que 1 d'.t::.:.querra. Republicana. de cat.alU·
nosaltres comcldlen. El Congrés deMadrid,
28.
En
acabar
la
segona
dels quals son arlualment repartits batre s. I er,o eJs m.eus records del 1 nva, anl"' la. ••m·or1~ del Parbt a sessió del Con¡res de UniOn Repu- cidltà com pacte, uru6 o acord anlb
eatre
set cossos
d'excrclt re,uJan;.
m t el e n a creure en. e1 le3
' Corts" de lam Repub:.tca
"'
forces republicanes mdependents que
A.quests
cos~A"
¡ ·Marroc
1 '"po~ats
~""' l!era·en d"'
u·emp dels ~¡tatimans
que volen lluJtar
.
.
• han exa.- blicana, el senyor Mart!nez Bnrr1o acceptm les nostres condicions.
comanats de la se¡;llent manera:
conlra Ab!Asinia, EU. \CU~ colomala minat conJuntamen~ la Sltuaclò po- pronuncaà el següent. discurs.
Sobre la trontera del Nord l>'bl tr~ em compt·endan pertecta~ent.
lluca en relaC1ó a la pròxuna etapa.
ba l'exèrcit del Has :syoum, co'l'ern.lEI Gran Quarter GeucraJ abis.lnl parlamt:ntana 1 en el doole a.specte
~or de la pr~nucla del 'II¡;dl>t ctue i~fl~en~iat. pels tècnic& europell.ll què de la polltlca e:;panyola 1 cattllana..
El fet que Martínez Barno hagi acabat el seu discurs llegint w1a part es
la. mes directament amenaçada, h1 son mt·orporah, ja e:. mes realbLa. Cal destacar en la pr1mera que la
essencial de les dec:aracions de Prieto sobre la pas:>lV1tat amb que, a1 seu pero on tambc les se\es rorcea son Ja ha~ .pas!>a.t aquells tempti en què coaliclò ¡overnamental es desgasta.
cnteri - 1 al nostre - es mouen les esquerres republicanes espanyoles ha les mes impo_rtants. Viu\anta mll b~ un mmu;tre de la Guerra, a.erlo~a- 1 mutilitza nunu¡tens pels propts
d'interpretar-se forçosament d'una manera: que Mart1nez Barno ~sta. !Des _ben. eqwpats amb metr~ltu1ort:~oo ment afirmava que ~oi AbbMim.~ ha.- errors, abusos 1 dlosensíons internes,
1 ar,tilleru~.
prestat. :lO.OilO homes als aliat~ la qual cosa fa creure que una acd'acord amb el criteri dinàmic de Prieto. Els xardorosos aplaudiments dels . L exetcat ~el Ras Carsa, de la pro- 1 gués
la gran guerra. hauria acabat dos Luaclò dccldida de les ,.qnuerres pot
congressistes signifiquen, al nostre entendre, que els militants d'«Unlón vmcia. de Gondar, elit.\ format per I anys més aviat
uns 40.000 homes, trual que el del
L ·
.
. accelerar ef~caçment el -..
desenllaç del
Republicana>~ coincideiXen amb la. critica formulada des de l'exili per l'ex- Ras Emerou, de Ja p&·onncaa de Gojes unitats motorJt• procés politíc que ha. de retornar el
jam.
• zadea
~;eu aut.èntlc sentit a la Republlca..
ministre socialista.
U Ras Desta disposa d'un efectiu
El cert b que•. en cas de ruerm, Quant a la se¡ona, cal mostrar al
Recollim el fet en tot el seu valor, 1 esperem que s'actuï en conse30.000 ho~~es, c&rcumbcritli a la pro- e~s ..C'\ps de l'exernt reb~an l'ordre P<lls de~ de le. tribuna parlamenta.qüència. S'ha entrat en una tase àlgida del cicle pollbc que comença a de
Vlncta de S1d•\mo, 1 a la ci'Aou~>~>a, ~ e"tar en tant .que possible, accep· ria la. sllltl\Ciò angmxosa d.e Catal uEspanya. en novembre del 1933 Hem dit alguna vegada, 1 repetim ara, que que contlrmt\ a la somalla fran('e:.a; tar ~atalles de rran envcr¡adur~ amb nya, la mconstituc¡onalitat del rèDedja:r.match Ayalen, en comanda eis !laUans. Pruenclarem, durant les
, la 1ntenslflCaciO,
. .
la corba lnlc1ada en aquell moment - potser ja una mica abans - lla el
30.000 mes.
pnmcres setmanes, una ruerra ~ense ~m en què ~Iu.
en
esuperat el seu punt mès alt, 1 aecllna, en alguns moments vertiginosament.
El Secus ha confiat al Dedjaz- batalles. Els abls~LaiS ea redruan Ien- 1_1oc del natural alleujament, de la
La. prova de les dretes a.J Poder està. feta. La. conclusió és una sola: inca- match Al>~ibou el comandament de ta!I'ent da\·ant la. potèn('la de l'ene- lcpreSSlÓ per fets ,de caracter poliI'exèrclt encarreeat de 1a defer: \ . mrc, particularment a I'O&"aden, on tic que fa prop d un any que sucpacitat absoluta per a. una tasca de Govern.
de les pro\'incies ú'A:aden i d'Olla.·. el terreny. permet utilitzar les un!- ceiren, i el ngonsme en l'aplicaciÓ
Les forces .del Dedja:unah:b Bayama, tat,s. motor!tzades .i els tan~s.
.
de mesures 1 pr?hlbiclons lncompa.de la provmcla. de Barona, sòn d'un
St la un~tat poliUca de I imprr1 no tible:; amb el mes elemental respecEn la. politlca, com en la guerra, es contingent. de 20 a 25 mU homes.
es destrueJx per aquc:;ta s-emblança te als drets dels ciutadans en un
Manca de municions de ~~rrota, serem te~timonib de cops règim democ.-àtic.
tàctica sutcida acudir al terreny preparat per l'adversari, que coneix 1
. dt
,
•,
deCISIUS.
domina. Aquest és el perill d'avUi Sl les esquerres no es decideiXen ràpi. I
or¡amtzacJo
Des del mes de febrer, el temps ,.a
Després d'àmplia. del1betac!O sobre
En teor1a, totes les fOI'Ch eatan sota a f~vor df'ls itaUans 1, naturalment, aquests punts. 1 escoltat el parer tadament a. una acció a. fons. -.:oordinada I efectiva.. Mentre aquesta acc10
el comand~ment del ~Ib .l\loulou: contrari als abi,¡¡;ims. Itàlia. s'arma, vorable de la majoria dels Diputats
no es produeixi les dretes - almenys en la. zona tActlca dels movtments guetta,.
~lmstre de Ja Gue~ra; pero acuatula estocs de municions, mcn- assiStents, la. CoiiUSsiò executiva
_
politlcs - jugaran sempre amb a.vantat¡e. En canvi, amb un ambient i co~. s1gu1 <¡~e les comun~cact.ons tele; tre A~is_s_in~a. fa lis de la diplomada. acordà que en la. pròxima etapa par· ¡ A la s& la de festes del teatre Metro. polltl ha Inaugurat les seves tasques el
graf1ques
son
gatrebc
una. organització, que les esquerre& poden crear rapidament, la tensió po. que.
me~1stents
1
L'amb1c10
Jtalinna
ha
crescut
a 1~~en t.à~a
· 1a. MlnOrla.
· 1ntensi f¡q U1 Primer Conarés Nao 1onal del Partat de <<Unlon Republicana. - El aenycr
els únics mitjans de comu. icació un punt que es fa lmpÒSslbtellns
una
litlca. desbordaria., en poc temps, totes les poss1billtata oportunistes de tes rapada. es poden resumir amb 1quatre retirada sense sofrir una. catàstrofe ~e~l:lda. ay;rase~~èr~~t~a~mp~~ii Martlnez Barrlo Inaugurant el Congrés en el qual assistiren representants
dretes al Poder, Impediria. la seva pro¡resslva penetració 1 anullanll. de avions, hom pot suposar que els dite- moral.
.
•
de tot E pan
rents cossos de l'exèrcit es moumn
De no Intervenir una poderosa In- nnnt-1a, en 1es qüest10ns generals,
s
ya
cop la seva 1nlc1a.t1va d'acció.
«No
podem
amb
les
nostres
pa- ces que no essent republicanes estan
indepe~dentment.
1
sota
la.
~sera
pròtervenció
interior,
em
sembla
serio·
amb
la.
de
les
altres
esquerres
repuEs possible - com ha dit Prieto, 1 com repeUem nosaltres ahir - que, pla l~•ciatlva.
sament amenaçada h\ independència bli~anes. 1 porlant-la fins aliè. on sl· raules agreujar el moment; pero vull a la nostra esquerra. Però no accep..
pre&entada. la batalla. en aquestes condicions, l'ultima. crisi hauria hagut
Alxo, naturalment, representa un d'Etlopla. Amb guerra o sen~>c...
gm necessari en defensa de Catalu- parlar-vos clarament, que a vegac~s tarem res que est1gw tora de la
de produir-se en forma distinta. Celebrem constatar la coincidència de greu error de tactica entront de les
és motiu de reacciOns penoses, en legalitat republicana.
Prohibida la reproducció.
nya.»
ocas1ons dintre de nosaltres mate1·
tropes italianes. perftrtamc.nt coordiMartínez Barrio en el mateix criteri. 1 esperem que, davant la crua 1 ex- nades
per mitja del telegra.f i el telè(Copyri,ht Opera llundl).
xos. No agreujaré, a1xò si, la nostra
Podem coincidir...
pressiva realitat. no es dilati més l'hora. de l'acció. Cal cremar les etapes
situació com a partit i com a òrgan
rou sense fils i que alhora estaran
~----::-7---::-'--------------
La llibertat sl ...:al ~ta
.d:tper a coordinar l'esforç. Som - com diem al principi - en un punt de assabentades de tots els mo,1ments
dc la. política nacional.
da pel Poder executtu. A les presons
per
rexreHent organltzarló aèria.
Unión Republlcana. nasqué de la h1 ha 20,000 homes que purguen dedescens de la corba iniciada amb Ja jornada electoral de novembre del
Un altre perill, del q-ual ara és lmfuSió dels partit& radical-socaalista i lictes poúucs o que són Innocents.
1933. Una vaclllacló o una espera m.MS&. perllongada. podrien tenir consepossible calcular l<'.s con,cqtièncles i
radical-demòcrata, que coincidiren en Podem colnc1dlr u retornar a la Soqüències de desastre per a le~~ e~>QUe~s espanyoles.
que amenaç.l serlosnment les tropes
ta necessitat d'arribar a un acord cietat aque1ls homes que en tm moehops, és la manca de municions.
en unlr..se per tal de recobrar la di- ment de passió es coHocaren al marEls estocs actuals a!l!!oleh:en a perecció i el comandament de la Re- ge de la legalitat; retomar la lllt>ernes a dos-<:ents cartutxos pels fu&e.ls
pública. ¿Com hem acomplert. aquest tat als presos; normalitzar l'actuació
}lauser, Gras l Lebel, per cada ~ol
mandat vostre? Des del moment que dels Sindicats 1 reposar la legislació
dat. La proporció b lleugerament
passaren els successos d'octubre, ens social per a no defraudar els obrers.
elevada, però te 200 metralladores 1
ocupàrem dc procurar una unió enEls nous gestors de 111. Repúbllca
solament dispo~en per a radaM-una
tre els republicans d'esquerra d'Es- m'Invitaren perquè aixequés la meva
deu mU cartu,xos. Aquestes xiires
p&nya. En alxò no cedim a. nillgU veu condemnant el mov1ment d'octuban estat rigorosament rontrolades.
l'avant¡uarda.
bre; jo no valg voler acudir a aquesTot i comptant les expedicions que
ta crida a sometent de la reacció
diàriament arriben i el contraban,
que és molt important, hom es prc~
Les deliberacions dels Aci bo dic: Fora de la legalitat re:
publicana, res. Però no valg voler
ganta si Ablssfnla estarà en condl-~
Tres
coHocar-me de palla d'armes. (LoAque&t.! ú!tlm& mesos hi ha hagut un tmporta.nt canvi de cttrecctó en clons de sostenir una Uarga. camEns
reunirem
a.
la
redacció
d'un
vaclO Impedeix oir el final¡.
Z4 política espant~ola, almtntl.t en a.parença., El problema de !a. reforma panya.
per1òdlc republicà, i a.lli h1 hagueren
El programa de Govem que hem
Perill de febre
constttucional, que ocupava el primer lloc, ha passat a un lloc secunaan,
representacions
de
tot
el
republlcaacordat els tres partits resolt el toNo s'ha d'oblidar que els abissini!!
Ui!:me espanyol. El senyor Albornoz na.mcntal. Falta anar desenrotllant
i ara el prlnctpal problema, per al bloc de lea drete.t, l!s e. de l'allargament de l'alta muutan~a. en baixar a Ics
v¿ posar-se en franca via de portar aquests principiS en pro}ectes de llei
valls, I als deserts d'Oraden i Danade les Cort& dl! 1933.
a
cap aquesta reorgiU\ltzació. No sé per a. r.e1·vir l'ideal 1·epublicà. Hom
subjectes a les febre.~.
Pot.ter algu dtrà que mé.t val que sigui arrcconat o ajornat el prO'}ecte kU,Unestan
sl tot fou fet amb l'e!icàcía que vol· na de dPtermlnar com s'ha de portar
partit, el dels Vells Abíll!lnls.
gue el seu desig 1 amb el que exig1en a cap aquesta. tasca. En les deliberarevútonlata. Peró
remarcar que 1í el aeu arrcc;07ta.llle~tt o a¡omame1Lt anltttats d'un gran optimisme, que
les c!Ccum.stimCle::;, però Sl amb el ne- Clons successlVes podra haver-ht dlsva Utgat amb la conttnuaciJ de lea Cort& actual.t, el remtl Jtaura e~tat pit- els tanca els ull!> a la raó, creu poscessari perquè ens poséssim en con- crepl\ncles o divergències qullil Slguín
sible la victòria I estimen que els ttsjor que la. malaltia.
Iit.ru. del 1935 són sembhmtloo ab d'Ad· Una Interessant foto3rafia del Negus d'Etlopla, acompanyat del ministre tacte ela partits nacional republlca, ele~lt~ els reore.c;enLants. Cone¡xeu un
La tramitació del procediment revisionf.3ta. ta no podia alannar les duà i de Crispi.
nord ..merioà a Addls Abeba, Mr. Engert, durant una recepclo oflclt.l Izqwerda Repubi.J.cana i el nostre. criteri anticipadament: amb IzquierEla senyors Atafia, !:lanchez Roman 1 da Republicana 1 Parttdo Nacional
Sense partit. pres, imparcialment,
uquerres ni entusiasmar les dretes, puix que la sort del projecte, st hom
<Foto. especial de LA HUMANITAT)
jo, en llargues conterènc1es, hem de- Republicano mamindre el cnten que
el t!ré.t endavant, dependria ael resultat de le.t vinents ei1CCI01l.t legis¡a. ('al veure com els milers d'italian~
liberat perque la Republica recoori volgueu disposar. Pel que a nu es rede les avançades treballen en la constlves, i ~& cree11ça. general que cu¡ue&tes &era.n cteiJUVuraotea al arettsme. trucció de carrettres, iOta un sol de
l¡• seva. tebomia pròpia. d'acord al fereix, en qúestiò de noms m'aplanotitre penslill\ent. Foren lentes le::; nare Lot segUlt. No vull que es dorü
foc, 1 batuta per loa febres, I que mal·
Tot ja creure, doncs, que el projecte naufragaria. a lea Corts novea.
dellberaciOllS pe1·que pnmerament no ei tnst espectacle que per un nom
En aquestea condictons, la tramltactó de la reformo. convé als esquer- grat això, hom els pot veure plens
ht hagueren colnctdèncles. Ara n'hi més o meny:; es diVldeiXt l'esquerra.
ri&tel, en quant implica l'autoa~sOlvcw de les corts. El pla ¡,nmttlU e;¡poha plenes. Solament pel dolor s'arn- nac10nal republ1ca11a. (Ovació i vissa.t pels d.retlstet mateixos era d'aprovar la proposta. dc re;orma pel mes
ba al domlru de les coses per a con- ques¡. Perquè la Repúbhca. no esta
trolar-les del tot 1 potiar·les en marxa. consolidada,
de desembre d'enguanti t anar 4 les eteCCJOn& ge~terats a Pnii.CIPLS de l'anu Dilluns es celebrarà la vista
Les nostres deliberacions telllcn reE.s ':u que hauria de dir quelcom
de la causa pels fets de Vi·
qtU ve.
ncàcia que fonlem la nostra manera més. Ja parlarem al llarg del ConSl no e1 prod.ue!J: per o.ra l'autodi.tsoluctó portada pel projecte de rede
pensar.
En l'actualitat, no s¡¡.bem gr~s. El pais necessita ser1etat polafranca
jorm<J. de Z4 ConstitUCiÓ, ¿vindra la df.3solució per la. prerrogativa pre.tt·
4e la. nostra obra. comuna qwna part ht!ca.; que no s'oblidi al POder el
Per a demà. dilluns, ha estat ascorrespon
a
cadascun de nosa.lt1·es. que tou promcs a l'opos¡ct6. Els nosdenci4l? Ai;¡;ò no &embla ae(IUr, t ment~s en un avenir molt pròxim.
senyalada la vista de la causa conQuan ena s.lgU1 eXIgida responsabl- tres acords enrooustaran el nostre
tra els divuit processats pels feta de
uta.t, no serà lndívldualment slnò en crèdit a1 reu del paas. Que ens stgui
••
rebelll6 de VIlafranca. del Pened~.
conjunt. t0vaci6).
'
permesa aquesta superb111. perquè ~1
per
haver-se
inhibit
l'autoritat
mi¿Lu Corts actual& e.t diuoldra.n elles matef.us votant !a proposta a:e
noatre crècilt està basat no en perlitar.
-M/orma constitucional, o h.aura.n d.'~sser t1tssoltes1 Heus act la. qúesttó.
L'obra
està
feta
gamms ni en anstocràcta. stnó en
Aquesta causa fou suspesa fa uns
Peró menttej¡tant llur viàa s·a~ga. I ef.3 atrec~ra dtl bloc ,a nomes pen- die:. per malaltia d'alguns dels esEl nostre Comitè nacional aprovà la nostra conducta. lMolt bé).
mentat& processats I el :íi&cal en les
aquesta Obra. SOlament manca que
aen 4 anar-la allo.rgant.
l'aprovin ela altres dos partits, 1 ho
Aquest allargament, ri /~ per molta mea~. seria torça mé.t penuatcuzl seves conclusions soHictta per a caParaules d•un home
da un dels processats la pena de
faran ràpidament. L'obra Ja està !ei força mtntl.t o.dmis.ttble que l'acció del rodatge relii.síoniSta. Tant ~s vu1t anys de presó.
illustre
ta per &I be de la República. No tllraixi, que potser veurem aviat la paradoxa de le.t esqverres intitant les
Dita causa es veur~ davant el Tri·
darà a donar ela seuo frwts. Hem
Valg a acaoiU', no amb paraules
de ret.n Wl t.nbut d'adnul'ac10 a meves, sinó d'un 1Hustre home podretes 4 t1rar endavant el pTO')ecte de revisió, com a mitjà d'obtenir la bunal d'Urgència.
aque:;ts
dos
1nslgnes
republicans.
llUc: Son aqueSLes paraules:
àtsaolució d'un Parlament caauc ¡ aesposse1t de la con}la¡¡ça popular.
1 ja que som el pruner part.1t repu«En la. soluc1o donada a la cnS1
No ha de pensar-se, peró, que el suplement de vida coru.-ea&t a les Corts
blicà
que
ba
acabat
la
seva
tasca
correspon
pàrt de la responsabilitat
En aquest número :
saludem
aquests
dos
homes
excelsos'
del 1933 sigui gairs satistacton per al bloc de Zel dretu. Durant Us vaa
les , esquerres 1 singularment als
El comte Vlnol, ministre d'Itàlia a Etlopla, entra a l'es¡l6ala d'Addls Abtba
!El Cong~és esclata en una. clamO: qw, d emre cUes, sota diversos prePll¡. 2
cance& pa.r1ament4ries de l'estiu, ~~ bloqui.ste.t han pogut respirar una
on es celebra una mis&& en sufragi de la reina Astrid. Segueixen el comte rosa ovac16 1 estrep1tosos visques.>
tt:xtos lentre Cis QUals dl\ é¡ac1011S
EL TEATRE
mlca. D1mart1 de la setmana en.tront, amb L'obertura de les Corts, tornaVtncl diversos lndlgenes portadors de corones
~questa és la tasea. del nostre Co- u;òr1ques¡, aes torbeu la constitució
ran a aenttr Us angunies de l'otec i ¡•atn.eno.ça de lea te~tats a fMmt.mlté
nactonal en el moment d'aca- d un front qut: t1ndr1a com a pruner
Pàg. 3
<Foto. especial de LA HUMANrrAT>
bar el nostre mandat. V06altres di- objectiu la d1SSoluclo ae le¡, actuals
EL TREBALL
cicle o aü pauo.df.tsos.
reu
Sl
hem de prorrogar-lo o no. Per Coru, 1 posant al sen·et d'aquesta
•••
Pà¡. 4
e. això bolcare per complet el meu exlgencm la torça abassegadora que
Opinem que les esquer .os han d'emprendre tot .tegvit una acció perpensament per tal que el día de de- produina l'estructurada cohes1ó dels
ELS ESPORTS
ma no sigUi motiu de dolor. Rauhco qut, s~om. diversos signes, con:.tisútem i viviluma contra ei proposú d'CW41gar la. 1-ida de Lea C:ort.a actuats
Pàg. 5
aquella convtccló que la Democracia tueixen majona al pais.
' d.'a,omar !a C01t$Ulta popular zna~per~¡,¡o,e, No COiltél espUar-M tot del
ELS CONTES DE eLA
marca les normes 1 el~ homes tes exeAlx1 nom trustrana e1 designi unes
dugaz;ell dretasta. Cal ter ¡eina J)Oiltwa; caL contnotut a ta71.C(lr com mes
HUMANITATD
cuten. Però també aquests homes 11an ve¡acico declarat amb tra.nqu~ 1
de marcar el seu criteri per tal de Mtre.. mal encobert, de fer durar les
aviat mUlor aquest parèntesi pertllós.
Pig. 6
no anar contra les seves comicclons CortS, desgastadlssimos ja, flru que
Lu dretes I<Sn a la. poata. 1 lu esq~err~s. IÓn novamera prop ael l'oaer,
LES ELECCIONS D'AVUI
Jo vull feN'06 duea consideractons servelxln d'instrument a una retori aLtó les obliga a preparar..$8 etwaçment per a 111 gran ta.Jcg. de d47714.
Madrid, 28. - La coac:ctat, publica el decret següent d<> la pre- fonamentals. ~tem
A MEMEL
en lRUal J)061ci6 ma .reacCionària de 1a Constitució.
SL tothom vev i comprova qu• U& gran torça esqucrnsta esta apareuaaa
6ldencia del Consell de MinistreS. aixecant. l'E..<tat de gue~
que
el 30 de setembre del 1934. Re8
S equ1voqucn els qul, tot
que
p~¡. 'l
ce~ona i declarant el d'Alarma.
a ar- oordo les dellberac1o118 d'aquell eon- cr~uen convement una coalició1 d·esper 4 l4 futura etapa de gewem L Jta cpres les au.res UrkOTIJ de l'etapa ¡:a;¡.
EL MOMENT POLITIC
¡res
en
aquell'!!
hores
d111cus.
sa44, ura molt mú fi,cll da ter ràpidament el tomb pollttc que h4 cte
qt.erres. \'olen aeixar-la dllerlda hns
.ne oontomudad con el Cotl.!iCjo ce ~1n!stros y • propuesta de '"
Pàgs. 8 lli
.
la llllitelXa VlgUia de les elccclon
Prestdente,
vemr.
D mtre de la legali- EIJ que ocupen el Pò<1er cone1J>:en
EL CINEMA
A. ROVIRA 1 VIRGILI
Vcn¡:!o en decretar lo sigwente:
tat, tot
risC que les electons tanquen r.cr a.
Pàg. 10
Aruculo 1.• - Se levanta el Estada de ¡::uerra decretado en 28 de
Vat¡
dir:
Fora
de
la
Repüblic:a.
ro~~..,~~r~lc;s
donaran pre~a per a
LES MEMORIES O E.
junlo úlúmo, Y se declara, en su lugar, el de Alarma, con $UJec!ón a Jo
al Fiscal de la Aud.lenc:la para las
ra de la &cv~ legalitat, no hi ha res.
A
·•
DORA STROECHER
preceptuado
en
el
articulo
84
cl.e
la
\'lgentc
Iey
de
Ordcn
úbll
A
la
seva
dreta,
la
tirania
reacctonàno
~;es
P&lJUles
d'un home qn~
respoosabilldades de orden jUdíClal
Barcelona y su provtncla.
P
co, en riab i a la seva e!Querra masses d
a .e n
republlcarusme però
Pàg. l:l
en que pueda haber 1ncurrtdo el auAh1r a la nit, l'Estat Major de la. tor del folleto, cura detcnclón se ha
tre alladors desesperats que ens por: ~~= ~~tf~.x.'l~...1rep~l>hcana, CCinvê
INTERESSANT INFOR·
Articulo 2.0 - Las causas que por dcclaración del Estad d
Quarta. D.ivtsió Iacllita la. següent. oroenado, y por la imprenta donde
tarien a. la dissolució en una 0 da
E
m'·" tar.»
MACIO GRAFICA ;O·
se
\1enen
tramltando
por
ta
jwisdlcc1ón
militar
por
hec~
e
¡
guerra
nota. :
roja. Tenim l'obllgllció de det:sar !'.id~t a~abar. el seu a~scurs l'ex-Prese ha editado la pubt.:.caclón refeBRE EL CANAL DE
"NOTA PARA LA PRENSA. - rida.
en
el
temt.ozlo
de d:c.ha provmcla, pasaron • desde luc,.o
cometldos ta Republlca. Aleshores. lltua.i
1.6 el COUSPII, els as.;amtlei!:t.ts
SUEZ. - EL CONoELL
e • al conoctmlen411e I
Por la. publlcación de un folleto que
a en peu h tributnren una ela~
DE MINIS 1 REo I TALlA
to de los T-r1buua1es ordmartos compctentes ~\O que por su natura- ara perquc l'empenta de les forces
Con lndependencia de lo que recontiene numerO&OS conceptos inJUdretist~& augmenta, Ol.ntre de la le- ~~{s~ O\UCló que dura aa·err.os 011•
I ELS SEUS ACOr.US
lcza e~ctal no e:stuvtese resen'ada la compet.encta para
riOIOS y resulta. ofensivo para la Na- sulte JUdlcl..almente la repetida auc:al!tat republicana ho tarem tot
A · Olren múlts 1 CI1Vereos \ïSqU~
tru. mwnas a la jur\sdtccton de Guerra.
conocer <U: Fora de la ic¡alltat republicana, nO ptr fc=~ó d'Un delegat. s acoroa
clon Italiana y su Gobierno. se han torid.ad ha. l.mpuesto, como medida
AQU~"'T NUMERO DE
dac1o órdenea por el vrneral cSe la au~rnatlva senda.; multa.; de 10 000
Dado en Madrld a 27 de sepUembre de l~lS Nlc:eto Alcall-Zamora ena espera més Qlll! la dict~ura roja lzQwerdn "'· salbliudar els par:iti ae
LA
HUMANITAT
D.vW6n para la. l.nmed.íata recogida pe&etas al autor y al editor, con meo negra.
oub
.. """pu cana 1 Nacional R~
y Torres. El Prell~cnte cl.cl OOn.seJo <1e Ml.nlstr06, Joaquin Cb.a
_,
de toda. 101 ejemplares 1 pal'& 1m· alo & las fa.cultade¡ que le conhere !a
CO!.iSTA DE 12 PAOI.h'ES
H1 ba una obligació dintre els
. pu licano en les persones dels E~'lS
y Tcrregr~a»
pap,,eta
ped.1r au lectun. y propa¡ae16n. Di- Vi¡ente Ley de Or4en P\lbllc:o.
Tambe oactarem amb 1\Quelles ~- ~f~ senyors Azaña 1 Sànchez &<>Barcelona, 28 de setembre de 193~...
c~~a..!:_tonda4 ha pasado el a.sunto

'
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L'allargament d e
les Corts actuals
caz

•

El Decret declarant l'estat
d'alarma a Barce·l ona

;¡

NOTA PER A LA PREMSA

Pos

la humcmildt
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DI UMENGE, '29 DE S ETEMBR E DEL

TEA TRES

BRAUS . MONUMENTil

TEATR E

TEATR E COMIC
PALA U DE LA REVIST A
Empresa Campua · Santpere
Primer actor : J. Santpere
Avui. tarda, 4'30 1 ntt, 10'15.
Exlt delirant :

Avui, d lumen.., 28. Tard;:-;.CORREGUDA MONSTRE 31
10 formosos braus de Coebr
Ele dos primers, per aJ
10
en plaça S IMAO DA VEI Q~
1 ela vUlt restants per a
AMOROS
CARNICER ITO DE MEXICO
MARAVILLA
I fE LIX COLOMO
El més van esdeven1rnenu
ENTRADA, 3 PTES.

ca:•

EL HOMBRE INVISIBLE
Trlomt <le Mapy CorUs, Tereseta
Moreno, Rosita Hernaez, Isabel Es·
torch Santpere, León, Alares,
Cortés, el ballan Pitcher 1 les
seves belliasimes Giris. Meravellosa. presentació Demà. ntt:
EL HOMBRE INVISIBLE

CO LISEU POMPEIA
Salmeron • Travessera, 112
Telèfon 73331
Avui, diumenge, tarda, a. les
5'15. Butaques a. 3 ptes.. Nit, a
les 10'15. Butaques a. 2'50. El gran
èXIt còmic:

teatre català olicial el to que tots
des1tjariem que tingués.
Sembla que no hi hag¡ altre proce.
climent de protegir el teatre que
aplicant el sistema. de subvenció. No
és pas l'únic i no es pot ctir que sigui
el millor de tots ells.

LA VERITATD'AllOQUETOTHOM VOLIA SABER

El perquè Millàs • Raurell retirà «El món en què vivim)>,
del Novetats
•
• t eressan t•ISSI·•
Altres cansi'd eracJOns
m
meS sobre el present i el futur del teatre català •• «Ara faré d'espectador .••»

ES MUCHA JUANITA

d e JO&EP DE LUCIO.
Pr¡n,.
clpals lnterprets: Rosaria Saenz
de Miera, Dolors Cortés 1 M. Po•
zanco. Oecorats: l''Ol'iTANALS. •
Dema Oilluns, tarda, a les 5'15
1 nH. a. les 10'15:
ES MUCHA JUANITA!

- ... ?

- Després de la distribució de subvencions que sembla imnunent, ator·
gades amb la millor bona fe 1 soHicitades amb ganes de fer alguna. cosa
de profit, potser serà una. 101ca wh·
ci! que, d'ara endavant, surti un
empresari disposat a fe r teatre català
sense subvenció. L'aportació oficial
al teatre hauria. de temr, segons el
meu modest entendre, el caràcter de
manifestació artística modelica., !lO
la distribució de subvencions neces:~~~~~~s.migrades a empreses 1

I .=~s?

I

La noticia. que M!llàs-Raurell na- partiment que no era. el que jo devia. retuat la seva obra «El món en sitja.va, l'he retirada. I 1lt;tlc d1spo-

Pala ce

Principal

PALAU DE LA REVISTA
Cada tarda en dia feiner, buta..
c¡ues a 2 ptes. Nit, a 4 ptes. AvUi
diUmenge, "' les 4 '~0: EL BAÑO
DE MAHIA 1 l'ex1t apoteosic

Las de armas tomar
OCI mesLn• ALUNf:lO, per C. Mon·
talvan. M. Palmero, Germanes Ba•
llesteros, J, Valle, V. Apanc1, v.
Ru1z Paris 1 Ja. parella Simone 1
cardona. 40 belllSSimes Vlce-tlples, 40. Graus ovacions als qua.
ores << La tarruca gita na)), uEI cho.
t1s del tomaten, «La fiesta de los
abamcosn, «El Da&o-doble torero»,
Nit, a les 10'15:

Las de armas

que VIVIm» guanyadora del Premi sat a. renunciar a estrenar cada veI gnasi !gle¿ies 1934, destinada a I obertura de la tempora.d a de teatre
catala al Novetats, erugue c?m un
RO~AS
bòlid sobre el nostre pet.!~ mon teatral. Els come~tanstes hi digueren
el major exit dc l'any
Ja seva, pero 1 autor es mantmgue
gada que no pugUl disposar de ta
companyia t.al com em sembll convement a l'obra. Quan hom veu l es
realltzacJOns que ens ofereixen les
per Pau Hertogs 1 Glòria Alcaraz nostres companyies, es un dret de
legitima detensa de l'autor te1 tot
el que pugUl per tal de no contribUir
a la deplorable desfeta que acostumen a esser, llevat d'escasiSsimes oc~

LA DEL MANOJO DE

LA DEL MANOJO DE ROSAS

Tots els dies al Teatre Nou

LA DEL MANOJO DE RosHi\S

toma~

Prox1mament DEBUT de la beiUs.
sima CARME DIADEMA, la darrera. model de Romero de Torres,
Demà, dllluns, tarda:
HI.JAS
DE Ml ALMA. Nit: LAS DE AR·
MAS TOMAR.

TEATRE NOU

Grao Companyia Lfrica en la qual
figura el d1vo PAU HERTOGS
Primer actor I dlrector :P. Segura.
Avui, tarda, 3'30: LA VERBE·
NA DE LA PALOMA, LOS CLAVE·
LES . Grandiós èxit:

La del manojo de rosas
pel divo banton PAU HERTOGS.
Nit, a. les 10: UNA MISS MAS.
El ¡ran exlt: LA DEL MANO.JO
DE ROSAS, per Hertogs. - Dcma, tarda : LA ALEGRIA DEL
BATALLON • MOLINOS DE VIEN·
TO • LA VIE.JECITA. -Cada. mt:
LA DEL MANO .JO DE ROSAS, per
Hertogs.

Llegiu LA HUMA NI TAT

TEATRE VICTORIA
ADEU A BARCELONA de la Companyia de Grans Espectacles del
Collseum, de Madrid. l9 umcs
dies d'actuació). Demà, dill uns.
Tarda, a les 6 i n it, a les 10'15.
PRE IJS POPULARISSIMS. Buta·
ques a 3 ptes. ESTRENA en
aquest teatre del meravellós espectacle en 23 quadros, del mestre GUERRERO:

¡HIP! ¡HIP! ... ¡HURRA!

EXIT DELIRANT per les seves genials creadores: Conchita Leonardo, Olvldo Rodrlguez, La Yank ée,
MaruJa Gonzàlez, Paca Gallega,
Lmo Rodruruez, Los tres diamantes necros, Paco Bernal, etc.
80 artistes en escena, 80. Fastuosa. presentaCIÓ. BUTAQUES A 3
PTES.

GRAN TEATRE ESPANYOl
Companyia de comedies valencla·
nes diri&lda per PEPE ALBA
Avui. tarda.. Butaques a 2'50
ptes.:

RIALLES
I

La filla de la portera
Nit, a les 10'15:

XUANT... XUANT
I

LA FILLA DE LA PORTERA
TtATRE POliORA MA
Companyia dramàtica MARIA
GUERRERO- FERRAN DIAZ DE
MENDOZA
Avui, tarda, a les 5'15:

La estrella de Sevilla
Nit, a les 10'15:

EN FLANDES SE HA
PUESTO EL SOL
Dimarts, estrena de:
LOS HERMA~OS DE BETANIA

TEATRE
OLYMPIA
Telèfon 33240
DARRERES El''l' DIA FESTIU. A
les 3'30; LA MILLOR BUTACA,
4 PTES. Especial per a 1Iúants,
amb Batty Boop, Bimbo, Los tres
oerdltos, ~ I lobo ftro z 1 DibUIxos de Walt D1sney. A les 6 1
a les 10'15, ¡r&ns ses::aons per a.
l.n!ants de 3 .. 93 anys:

LOS

PICCOLI
DE PODRECCA

amb el seu NOU PROGRAMA, en
es destaquen els numelv<> Escaler;-~ chinas. A la ma·
nera de M1stu '.u ett. Ant1cua VIana 1 1·op~reta de Sidney dones,
Geisha. ;$00 decorats BOU Plccolls
1.000 vestits. 1u Pl'liDeru.slms cantall~ Musica cl8b&lca 1 muderna
Exl~ apoteoSI.: ae t'acròbata ~U
Bol • J:iul, <le 1espanyo1aaa ea.,.
ço del Pati t Corrt-zuda <1e Sra~.
1 el mes petit 1 més còmic ptantsta del món . - Demà. prtmer
d!a de la darrera r.etmana dels
Pieco lí. A les 5'30 1 10'15. grans
e1 qual

~ans.

. .

respostes, 1 les de Millàs-Raurell són
de prou transcendència perquè nosaltres ens abstinguem.
Llegiu, si us plau:
- ... ?
He retirat l'obra per una qüestió
de principi. L'any passat Martor1 refusava de representar W1 paper en
«Fruita. Verda)) perquè el trobava

hauré de repetir el que h e
dit Ja moltes vegades. No ve1g al
nostre te~tre altre POSSibilitat d~ relvmdlcaclo que la . r eorgarutzaclO se~g~~st~e r la Ins:ItUCJO ~el Te~tre.
tejada. en ~g~~oj~cct~ :~ea. f¿~ ~P~
vat pel Patronat de la InstitUCió I
pel Consell de Cultura. El 6 d 'octubre
va privar que sortissm les disposi·
cions preparades per a. portar-lo a
la pràctica.
- ... ?
-Es clar. Es tardaria WlS anys a
poder comptar amb els actors sortitt;
de l 'Escola que haunen de compren·
dre que. llur ofici es un art 1 qu~
son obligats a una. dura dlscípllna.
Mentrestant es podna. posar a. dlspusició del millor conjWlt escènic w1
bon teatre i la presentació · escen!ca
de les obres. Tindl·iem l'avantatge de
poder disposar d'w1 teatre en el qual,
una vegada. acabada la tempor:ldn
catalana•. podrien ésser-hi acolllde~
companyies estrangeres de drama., de
ballets, concerts, etc., per lnltjà dels
quals s'arrodoruria la directnu artística. que es volgués donar a la nostla
escena oficial.
I no ha dit res més Millàs-Raurell.
Nosaltres pensem que ha. dit molt.
~a. repe.t~ allò que, qUi sàp1ga llegir, llegeoo.

M.

Serà veritat?

TEATRE COMlC

GRAN PRICE-

EL HOMBRE INVISIBLE, de Borràs i
Sànchez-Boxa, amb música de Díez Giles
Aquest home invisible dels senyors
Borràs i Sànchez.Boxa no te cap
pant de comparança. amb el famós
home invisible inventat per Herbert
George Wells. El d I cèlebre novelllsta anglès era W1 vulgar assassi
cometedor i 'un sens fi de malvestats i r obatoris; un ésser inhumà,
egoista, que trencava. les cames a
les criatures i feria. i matava. els
grans amb Ja dena d 'implantar l.i.D
estat de terror. L'home mviSible que
varem anar a. veure a.J Còm1c no es
slno un pobre desgraciat que es val
d<l la seva m1stenosa. inviSibll1tat per
a fer moure les taules 1 cadires
amb el fi d'espantar la gent 1 poder
ter aoo de les seves amb les senyores
1 senyoretes q ue mes li agraden. En
el fons, no es smó un inofensiu pl~
ga, am1c de platxenes i taboles.
A1X1 com l'inviSible d..: Wells tema.
W1 PWlt vulnerable
perdia. la inviSlbWtat desprès d 'haver menjat i tan
bon punt assunilava els a.lunents LOgerits, l'invisible dels senyors Borra.s
1 Sanchez.Bo .1. no es deiXa veure
mat per ningu, encara que hagi
menjat 10rt. En atxo, aquest supera
l'altre. 1 en l'ongmahtat d 'haver-li
cercat el punt vulnerable en J.a part
mes dellcada i h onestament ama.g~
da de la. seva persona, potser també.
L'enginy de Wells, doncs, ha estat
aquesta vegada. superat pels senyors
Borràs i Sànchez.Boxa. La nostra.
mes coral enhorabona per tan valuosa. superació.
Al trament, «El h ombre invisible»
estr enat la nit del passat divendres
al Còmic es una opereta vodevilesca.
arrevistada - tot això resen els cartells-, en la qual el lllbre predomina. sobre le. música. Aquesta obra.
te "'" Ut'br~ tot un senyor llibr e,
'"'
l'argument el qual es fa força lnt ...ssa.nt per Ja picardiosa manera
en què ha estat desenvolupat. Un
llibre -potser un xic massa allargassat-- d 'una estimable coherènc 1a
escènica i amb un entretingut argu.
ment, qualitats
" ll
remarcables
aquestes que uo acostumen a. tenir
la majoria de les obres del gènere
arrevistat.

''•

---

Telèfons 34851 I 33ata
Palau de la Dansa I de I'E&Dort
Són escenes que desdiuen de les caracteriStiques generals de l'obra 1 q ae
Avui, tarda t nl.t: DANSEs s¡.
no encaixen amb ies altres escenes
LECTES pela t:8!10S» del rttllle
d'Wl encertat c. ràcter frlvol i groPRICE BA ND
te~ . l:.ns fa. l'efecte - 1 potser no ens
equivoquem- que el músic ha obli- I
Màxima ventilació I cornodl
gat els llibr etist• a. posar aquests
La sala prefer ida Der les farn~~!.
esvaïts quadres sensiblers per tal
de poder aixi mter :tlar a la. parti.
NOTA: Pr1ce 8 . 0.: Gtmnu Ea.
turt. un parell de r omancetes ja feport, Solàrium 1 Dutxes, 5
te.> i enllestid .... de molt temps ença
al mes
De la mus1queta. que el senyor G1
les ha. p ...at a. «El hombre ll1V1SlblelI
¡¡.., en podem dir gaires coses. Per
quedar be, tan sols ctirem que «es
música muy
elèj¡ca y pegadiza»I
orquestrada - així ho sembla.- per
a plano 1 violi.
Amb «l:., hombre invisible» debutà Llegiu,
la. nova. formació dmg1da pel pop-..tlar I
Sant pere, en la qual es destaca. cte a nOStra SeCCÍÓ de
manera especial la. xamosa «vedette))
Mapy Cortes. !!;:.1. conjunt, l'obra .>btmgué una excellent mterpretació.
La. presentac10, sense arribar a. ~s·
ser luxosa., molt acurada., i el nombn. • p úblic ..e emplenava. totalment 1
...,,...._ _..__~1*1C-_,_..,a_____
_,
el teatre aplaudí satisfet intèrprets I
autors.
Al t1 ~1 de la r epresentació se ~
Jeb~a el m1tin~ de consuetud, sense,
pero, el pernus de l'autoritat competent.
Lluls SOLER

I

lA DEl MANOJO DE

R OSA~

LA co•IIPANYI A VILA • oAVI

~o

A
A

Ptes

-

-

...

I

--

cada dia

TEATRE

es

CI NEMA

ESPECTACLES PER

A AVUI

T EAT RE
AMATEUR

T E A T R E"S

L'ES'! REN A DE «ELS ATROPELLATS)), DE PRUDENCI
BERTRANA
Amics del Teatre maugurarà el dia.
13 d'octubre 1 al Teatre EsCola, Ja
se
te
' d art' t·
va mpora a
IS Ica amb la
media. de Prudenci Bertrana «Els
atropellats».
Sota la. direcció de Baldomer Xifré
eo porten amb gran a ctivitat els
~~;~t d'aquesta graCiosa producció

Barcelona - 'l'arda 1 ntt: cYermu
Còm1c. - Tarda. 1 olt: cEl nombre Íz¡.
v1slble».
Coliseu Pompeia. - Tarda 1 D!t· cEa
mucha. Juanltal».
·
Espanyol. - Tarda: cRialleSJ
!!
lla. de la. portera». Nit: ' cXuant
N xuant»rl eLa tilla. de la. llOrtera».
ou, arda.: eLa verberia de Ja ps.
lama», cLos clavetes• t:La del
Jo de rosas». Nit: cu'na miss ~<>;
eLa. del manojo de rosas».
I>IYuiPI.t
Vl ~wuv t'u ..,~..~a 1 el ~eu
tea~ore aelf; P;ootgl~

L

eLa

co- l

I PoM::~~:: Ñit: ~~~la~~ ~r~~~u~

«La

Al TEATRE VICTORIA

-~pero

8

-

to el sol»,
La fe desvetllada pels amateurs Pr~nc1pa1. - Tarda 1 D!t: cLaa c1e ll·
T ot Barcelona. veurà
que integren aquest elenc fa creure
mas Lomar».
n~S
lfl
que l'obra sera. r epresentada. amb Romea. -Tarda, S'SO:
muJer que
tota. cura.
~e vend!ó)). A lee 6: cRosas de ot<>
Per t ractar-se d 'autors novells, t r eL•a.au.tor ha. promès assistir a l'esnoa. Nit; cLos 1nterese.s creados».
hom diria que en aquest llibre ni
11
ha. alguna. que altra inexperiència
El
t
ll t
h
?
Sembla que les gestions que d'uns teatral, però, a nosaltres, aquesta •e·
«1 ' s a rope a S)) a esta confiada.
I
que sigui un èxit. Enca•·a quants dies a aquesta. part vemen gacta,
ens plau actuar com a técGrau
. .
.
"' que no sè pas que 11 convé més a l • cfectuant:se per tal que la. Companyia nks m escorcolladors massa remi· (M.), Comas, Franc~. i els sen~~:s~ AmeriCa. - «l::>orrell e bljo», cOi~
l'èxit lirlc de l'any
nostre teatr e. Si el manteniment ae 1 VUa-D~v1 actues al Teatre Victòria, rats, ja que es tracta. d'un . llibre Grau, Butzems, Garcia, Torongí ~
g:~~lllooarla» 1 cCampeonea aum.
- - - - - - - - - - - - - - - la nostra realitat esceruca amb l<?s han tmgut plena confirmació, pwg q~e d~ molt bona. ~ana ~ignanen -:ls truch, Moix, Abadal, Canela, Pérez, I Arenes. - «Marinera en t1erra1, JLa
1 tares mguar.!bles que el corsequen
•
•
que - sempre s~gons rumor- ahir JI,Lt:etistes. amb res1~ènc1a a Madnd. Cusó, Rubio 1 Fabra.
traHesa. molmera.» 1 eLa hlja de
~esa1rat, a1a. la senyora Nicolau no anar definitivament a emprendre al0 . a la tarda quedà escripturat
el con- I d1em -Ixò, perque encara hi ha.
nadle».
s. ~ve a representar un paper que es guna. cosa nova en la ual la dl : j trac.t.e.
qui creu que eU: sc.nyors que viuen PELS ESCENARIS
Ac tu.thtats. - Reportatges, Documen1 urn~ que pot fer en la.. meva
ciplina s'imposi 1 les pet~
t· ~
D e.sser certa la. noticia, J.a com-~ a. Madnd sempre farien més bé les
tals. Vlatg~ 1 Dibutxos
med1a per la. seva. categ~na. la. seva. dels actors no hagin d!è;;;a~
pany1a. com~çarà molt aViat 1 possi- coses que no pas els senyors que I
, _
Ar~~- m~e~~~ ~tf~~!~!· cFiel a
1
figura 1 le~ seves.condiclons artls- ¡ ctes en compte.
g
blement mes endavant, despres de VIUen a Barc~Jona.
GRAN PRICE.- ~èXIt cada dia Anor~a _ «M aare&or mvuitbl
t1ques perque diu que aquest any s ha
81
Reis, passane!l al Teatre Espanyol.
D 'aquest llibre de Borràs 1 Sàn- més ufanós del voàevil modern «La.
«Muerte en vida».
•
proposat no fer m es que papers de
·?
..
.Tambe. es dtu Q.Ue a la Companyia ch~B?Xa, nosaltres nom és en Su· rema. ho ta tot», que proporciOna tan Av ln&uda, - «l.ieJame aoña.n 1 •Canprunera dama. Jo entenc que a l'es-La subvenc1o que ha E'Stat ator- Vila-Dav1 se li presta. ajut oficial pnmmem -ultra una que altra Lis- bones entrades a l'Empresa. del Gr-iu
c1on oe prlma.vera:a.
cena, avui per avUi a Catalunya, l'ú- gada a la Companyia de Novetats uo cosa que ens sembla m~lt atlnada sorada- aquell ..Parell de quadres Prlce ha influ!t en la decls'ó C1 Ba[;~~~r~·d;;¡ ~~co ml!!ogar~o». «El
pot temr cap mt1uenc1a en la marxa. per tal de. no fer distinciOns.
1
de sarsuela seru..Jlera. en els quals
•
.
b
alta•
n» 1
or a mal.
normal d'Wla temporada. No serà nil Celebrar1em que es confirmés tot surten el tenor i Ja. tiple, i bo 1 d?nar-ne una. :epresentac1ó extrao1- Bohemè _ «Un bandida leall cf!:s.
mes. ru menys del que hauria. estat. el que _queda dit per tractar-se d'Wla cantant -amb música en escreix en- d1ruma a.vu1, diSsabte, a la tarda, »er
p1gas 'ae oro1 1 cTroupe Bety»'.
Temnt en compte els precedents cor- I formac10 e1n1nentment catalana.
sucrada-, es diuen que s'estimen tal que pugui veure'! tothom.
Boso - c.Mo:at v a.mou, • ..,... oa.!leros
creació de Pau llertogs
r egits i augmentats per les m'ajors
Oportunament donarem altres de· amb honrades intencions i evoquen
Aquesta decisió està a. més a. més
ae capa Y esvadu.
despeses 1 la menor subvenció, no talls.
el «trinar de les a.vecilJas)) i la ~son- .lust1flcada. pel fet que els diumenge6, Bo:i:"ci~im-;n ccY~~arJ~~~~~~ e~~~~
. ,
ens podem fer gatres esperances.
DES DE VALENCIA
risJ. de las emapolas junto al tngal». que és quan fóra possible a. la. naza. umversltana».
1
nie que ha de manar es 1 autor. La
- .. ·?
joria de la. gent a.sslst
Broadway, - «La. llama eterna», rsuaasenyora. Nicolau no ho h a entès així 1 -Atorgar una quantitat igual 111·
. 11' a 1es repre· 1 na Lenou, cl;o'iel a una. mUJer».
i ab~ns de permetre que es r epre- ferlor o lleugerament superior ~ la
Paca Sanz a Mèxic
sentac,ions de «La., rema ho fa tot». Ca •.tiUIIta. - ~LbS !llJWi Clb 1.. ¡x¡rtesentes una obra. meva. amb un re- lliurada a la Companyia de NovcV
.
sudamerica.nes. D arrerament es va. han d Interrompre s les fWlcions tr.ara» .1 utumoo 11.1 üauo».
1
tats a les altres company!
1
alenc1a, 28. - Ha marxat cap a acomiadar del p úblic valencià amb trals per a donar lloc als ba'Js
se- 1 Cenmc. - Ux!. uecna», ·~o say !:)u1
,
es que a. Santander on embarcarà rumb
lli' ·
Ulles represe t ·
d
saua .. 1 a<Jav!'lcuo
so . CI tm (co~ .s haurà de fer p er Mèxic el gran artista val
. P a
n aciOns e1 seu mag- lectes que tanta fema donen a.! Gran Collseum. - ü.t <.Ha .uupenau.
q u,. w .. quteras».
~JOJO
ROSAu~ poques .que s¡gum les garanties que Sanz 'amb la seva e
enc~a
d!lco nífic espectacle de ventriloqula, nJ Pnce.
c.;aP
ilal, - &U JO!ot>ado o el Jura.men·
11
presentm> em sembla distribuir vana- to '
. .
ompany1a. ac- teatre Eslava, on fou xardorosament
Malgrat tot
rò
te
d d
1.0 oe J..a.a¡uaere».
ment sense rofit
·
1 rs mec.arucs.
ovaciOnat, ja. que al nostre public
. pe • 1a mpora a e Comtal - •UJOó carlfiosos», t:Fàcu ae
pel divo Pau Hertogs
destu;ada apun sofO:b?eu~ntit~t que
~entatJO;Same~t contractat, debu- com a. tots, gaudeix de grans Slmpa~ vodevu. contmuarà
durant tot l'hiawau I &1\ la. orava».
:::::::::::::::::::;~e~s=t~a!t~p~r~o~u~rn~l:~t~~t~~
e
IUd auri a. tara a Mex1c 1 despres continuara t1es el popular creador de «Don Li- vern els d1es femers a càrrec de vi- D1ana. - u~u1ero», &J:ionraràs a GU
r an per a onar al la seva. «tournée)) per aquelles terr es borto))
Slta López i Gime'nez Sal
I maure.t 1 &bu gran sacn11Clo».
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!;;!~;;~~
· ~;;~·!!!!!!!
es.
En ter ~a. - «.J U<o.U LaUas», cPorque
------..
tni.Oa.Jat• 1 «M LWSt.t=rloso ~r. X ».
--------------Esplai. - cNocnes de New Yorb 1
~;:,1empre en m1 corazon».
i:XC81SHII
&VJu& '-"' IUV<>OS», Cl' !ISC1Jla~;!on» 1 ~1!.1 ta.utasma de CresCompanyia de srans espectacles
wovu~
VODEVIL CATALA
del Coliseum, de Madrid
Fan tasto. - cuna aventura. en POlo~OTALMENT REFORMA~
Visita López • J lménez Sales
ntalll.
Avui, tarda, dues sessions. A
CAPITOL :
Avui, diumonge, com iat. Grans
Guy
.... - cVolanoo en pos de ta dl·
les
3'30
I
a
les
6,
ESPECIAL.
Nit.
Avui,
matmal, a les 10'30. Tar!uncions d'homenatge a tota Ja
ClltU «::.014 COLl SU amor» 1 «Ef VIIV
Avui, mat!Dal, 10'30. Tarda, a
da, sesslo contínua de 3'30 a
Demà, tarda, a les 5'15: COM
a .es 10:
FANTASIAS NAUTI·
Companyia, amb Intervencions
Jelv
wu•uuv».
les
3
15.
ESPECIAL
NUMERADA,
CAS (esportiva}; PARAM OUNT
12'30: EL .JOROBADO O EL .JU·
MES COSINS ... Nit, 10'15 L'eldt
extraordinàries de tots els prlucilnum. • ~;:,uc;eulo una noche», cBroad·
a. les 6. NIT, a les 10. Darrer dia
NEWS No. 3 (Revista> ; LA S o.
liAIIlEI-II 0 Ut: LAU14RIJEtca; ¡¡er
çte la. temporada:
P<<IS artistes. TARDA, A LES 4
wa.y
J:iOIIYWUUà:t.
del doble programa:
Robert Vldal!n J Joasellue Òael·
NAMISULA IN GRATA (Dibuix en
Acte segon del meravellós especlr IS. - ~1:o1 >HiJ<::HJ SOll tarlO» 1 eLa. 00.
espanyol , per Popeye}, i
POR QUE NO BAILA VD?, per
LAlS HloiAS OE LA PORTERA
tacle:
elle C1t;l teu·or ».
Hol Lerov (varietat musical)· LA
divertida
comèdia
francesa.
- •Uw 11n la. calle», cUli preMARIPOSA Y LA ARAÑA (DÍbulEl dia que me quieras ' k ursaal.
¡ HIP! HIP
HURRA!
xos)
bt.'IJW a IDI ei!I,.IV!Ia»
RUMBO
AL
CAIRO
Tarda,
butaques,
1
per
pta.
Carles
Gene.
Gardel
1
Ros1ta
Moreno
Laietana. - «Capturados», «Andrajos
Superba. creaclo d'aquesta ComDemà, úllluns, canvi de proper Miquel Ligero, Mary del Car·
!Son !llms PARAMUUNTl
ral. 0'40. Nit, butaques, 1'50. Ge·
de Ja opulencla», cAs de ases» i •El
p:myta. Exlt formidable:
grama: NUESTRA HI.JITA, per
men ,' R. Núñez. - Es despatxen
Demà, tarda, darreres proJect1gre del mar negro».
neral, 0'60.
Shrrley Temple, CHAHLIE CHAN
localitats per a. la seas16 numera.
clonb d'aquest programa. Nit. a
r. ..... •••'*·
.. ...,ua.uv•c c::u ml corazón».
EN EGIPTO, per Warner Oland.
da de les 6, tarda.
les 10. ESTRENA de AHORA y
L'I.I'J"~te y IIUS ¡,¡.t¡,¡aa• 1 &1\ tuda. veloEXCELSIOH :
SI~MPRE , per Gary Cooper, CaDEMA, DILLUNS, ESTRENA
Cluau».
Trlomt 60rol16s de Conch ita LeoAVUi, mat!DaJ.. a. les 10'30. TIU'·
rote Lombard i Shirley Tem ple.·
d un DOBLE PROGRAMA UNIMaJe~uc. eLa nermana Sao f:luJpl·
da, seas1o contmua. de 3'30 a
nardo Olvido Rodrf&uez La Van
Es despatxen localltats numeraVERSAL de IIT&n A TRACCIO 1 accto» 1 &Un ¡)errv que trae cola».
1:.!'30: OJOS CARINOSOS. en eakée, éalle&uito. Li no Rodrlguez:
des per a. la sessio de dema, nlt.
tual! tat: EL HO MBRE QUE VOLMar,v1ana. - •vieu Ulli.S».
panyol. per Shuley Temple; FAS·
Los tres diamantu ne¡-ros 1 la geVIO POR SU CABEZA, per ClauMOlo DP~I. c.ttosaa <11!1 ::iur» 1 & Vi08.S
nial artista
CINACfON, per Paul Luca.s
1
de Rams, el gema! creador de
1\Jt;;J:;ll.
Cor:.stance Cummmgs; EL FAN·
EL HOMI:IRE INVISIBLE I SUCE·
Mt&lr¡,l,
tMana
LU:aa Oti Austna»
AMALIA DE ISAURA
TASMA DE CRESWOOD, per ru.
DIO EN NUEVA YORK, per Ly le
ct.l vlaJero soutiU'IO»
A.c.lor y ...tecard Cortez.
Talbot.
NIT a les 10'15. EXIT FORMI.
gna:t
Demà, dilluns, canvi de ProDABLE: PECCATA • MUNDI , per
Mun
..
ial
c.La le&ton blanca» I clóa·
grama: EL PODEROSO BARNUM
tots els seus gentals creadors 1
JO Pte5101l:t
per Wallace Beery 1 Adolphe Men~
Matinal, a les 11. Tarda, 3'30 ¡
per l '!Digualable A.t.\1ALIA DE
Nur1a. - «l.ieJawe 1>01,au. ,g¡ sew·P.·
Se~!ó continua. Seient UNA PES.
Jou;
BA.JO PRESION, per Edmund
6 (numerada} , N1t, a Iu 10· Dl·
!SAURA. Butaques a 4 pessate&,
W C1e IDii.UaWt; I:IHl'lCDe» 1 cl)-o¡ad~
Lowe I Vlctor Mc. Langlen ·
SETA: NOTICIARIS, DOCU MEN•
BUIXOS; RUBINOFF Y SU OR·
Cl ¡.ortll<la» .
QUIEN MATO AL DR. CROSWY'
QUESTA;
Pans.
&UOuue tr.ellt>S se p leuiil
TALS,
VIATGES,
etc.
per Wmne Glb60n.
'
111·es iau..:erU~> oen~allclS.t
COMTAL:
Pa,
he t>a1ace.
c.l!ol wvnstruo de IB
DI A S
Avui, matinal, a Iee 11 I tarda
~>e•va»
•A•entw·~~. en el su<l-ea.¡¡18S1
Avui, matinal, a les 10'30. Tar.
ll'IAPULEON¡
a les J, sesolons !DlantUs. A tes
1 «.Anii>IL:10ll.t
da, sessió con~inua. de 3'30 a
6, sessió espec1a.l. Nit, continua.
Tel.,on. 22028
Pr.nc1pa1
cM:.Jr..LI y amo•• cc;aoa·
PREUS: Matinal, 1 86. Tarda, l a.
1:.!'30: O.JOS CARIÑOSOS, en esamb el programa de reportatges.
Oompanyla Heredla • Asquerlno
ueros de cap11 y ~:s¡,.aOtu.
sess1ó, 2'60. A lea 6 (numerada)
p:myol, per Shlr!ey Temple FA·
documental~~
etc.
1
sensacionals
4'40. Nit: 2'50,
P ubil Ci nema. - R.c¡;vr:at¡e~ d actuaCIL DE AMAR, per Adolphe'Men.
noticies d'IUIISSINIA, se¡ons el
U tat.
jou; A LA BRAVA, per Tom Mix
A lee 3'30. Butaquu a 3 Dtes.:
Pathé Journal texclus!u). EntraRamoles. - •La taQulmeca se casa» 1
Dema, dilluns, canvi de prO:
da
UNA
PESSETA.
uruau tes 1 u~ 1LI vvs.t.
grama: 20 MILLONES DE ENAMO.
La mujer que se vendió
Royal, ·- t:Justlcta Jemen!na» 1 cLOt
RADAS, per D1ck Powell; BAdO
amores de Cartos Vlil».
PRESION, per Edmund Lowe ¡
A les 6.
Setn;l "'"ema.
&la lU. u.aoJv• I •Lli·
Avui, dlumen¡e, tarda, a les 4 ·
VIC'.or Mc. Lan¡len; LA HUELLA
vlna»
Partit a CIStella. UNANUE I - NA:
DELATORA,
per
Tim
Mc.
Coy
Rosas de Otoño
GRAN EMPRESA SAGARRA
Sm
••
,,
cM
cam¡,¡evu
del regunteo·
VARRETE II contra CiiAPARRO •
WALkYRIA :
de Benavente. A les 10'15:
to» 1 lLa kiauca Newo»
GAR.\TE. Nit, a les 10'15: Partit
Avu i, diumenae, matinal, a lea
Avui. matinBJ., a les 10'30. TarS11 t~nd10. - c<..,¡utl uouor para 18 1~:
a pala. AZURMENDI • PASAY
Los intereses creados
11. Tarda, a les 3 30 1 numerada,
da~ seSSlo cont!Dua de 3'30 a
DlllUu «Al K"'"' ~:>tu rumov» 1 uae
contra PASTOR • CHIQUITO GAAvui,
mat!Da1,
a
les
11.
Tara les 6. Nit, a les 10:
1<! JO LA CARRETERA DH IN
de Benaventa. • Demà, a les 5'30
UOaa O!:i:>CVllOCIOa.t .
• i
LLARTA , - Detalla per cartells.
da. de 3'30 a 5'45. A les 6, nuHERNO, per ltlcniU'd Olx,
EL
ROSAS DE OTOAO. A les 10'15:
Talla. - cU ::»&no oe la cruu. cceD
merada 1 nit, a les 10: Gran èxit
SANTA J UA~;~ UE ARCO
BU~1.ADOR DE F LORENCIA, po:r
a lab Ib 1 «bell~ eu ve:nta» 01
LOS INTERESES t:READOS • Dl·
de Gustav Froelieh en l'mteres.
Fredenc Marcb: ALEGRIA ESmarts, a le;, lO'll>. &en-clonal ESTnomt. - cbtempre en w1 corarJJf~
per An&ela Salloker 1 Gustav
sant ul.m.
TUDIANTIL, per Jack Q¡,ltle.
I.Arlette '1/ SUI; papa.s.t 1 cA ¡;oOa
TRENA. LA DAMA DEL ANTI ·
Grund¡;ens
DemA, dilluns. canv1 de pro.
UNA AVENTURA EN POLONIA
FAZ, de Charles Mere, traduc.
IOCJ<Iad».
vue
ronto
Prmcipal
Pala
ce
grama:
OJOS
CARIÑOSOS
,
en eeCIO de Cnstofor de Cast ro.
Tetuan.
«Aeropuerto Central•· 1
panyol, per Shlriey Temple EL
!au lllls canc1ones• 1 el' edorlP·
,
AvUi, dlumen¡e, tarda: TABOAAGRESOR INV ISIBLE, pe; 'W111
Urq umaona. - a&nta Juanr. ae AI~UI
verdi. - cHomutes eu Ull vtaa», lLol
DA U • MAGUREGUI I contra. LIBoyd 1 Y..mne Glbson, UN MARI·
vu1a nocturua oe lOS 1)1.()6MJ I
DO EN APUROS, pe¡ Cb.u·le., Ru¡ZARRAGA l i · RAMOS Il. Nit:
gle:>.
nerm.. ua ~IUI oUIPIClu•
All.OSTEGUl • GuTIERREZ con.
d
Tel 14644 Avda Pta An&el 11-IJ
V1ctona - cuua ""tUJturll eo el su ·
tra GURUCEAGA • ULACIA 1. t!.ZI,.ll'8oo»
I «El iiil81:>01' IOV!SIOiet. ret
..:UNTINUA RENOVACIO U AllU!.
Dilluns, tarda: JOSECHU • ANAvui tarda, a les 3 Numerada,
Ma ti nal, a les 10' 16. Tarda, pr¡ .
Volaa. - c.H.osaa Oel b ur» 1 tEl
Companyia de
a les 6. N1t, a le~:> 9'45.
SOLA contra F'ORURIA • IRIZ.A&
mera sess1o, de 3 a o 45. Nume60I<Iaào•
• .
MARGARIDA XIRGU
Nit: ECHA VE - EGOZCUE 1 conrada, 8. Nit, 9'45 : W. C. Fielas en
Walkvna. - &La carretera ael
tra
LUCIO
•
ELOLA
Il.
ROSAS
DEL
SUR
OO,...DE
Mt<NO:i
l)E
PIENl>A
.
•
uerno•
t
cEl
burlaC1or
ae
flor~
Avui, tarda. a les 5'15 I rut, a
Gary Cooper, Franchot Tone 1 RI·
Xile. - «Amor 1 Oaruaval:t.
per Paul Horbl&er, amo ml'.:>lca
les 10'15, l'!Xlt dels éxlts.
El
ohard Cromweil en el mes post.
paatorllS» I cOJos carU~oson.
de Strauss, 1 la gh.n prOducció
¡randlos drama de Frederic Garttu dels seus èXlts· TRES LAN·
naclon.a.
ela Lorea:
AVUI, matmaJ, 10'30. Tarda, a
UEROS BENGALIES . versió onles 3'30:
ilLl.l - l.MRORrru~ r. Dema, d1·
V I O A S ROT A S
lluns
1 a pet1c1o de nombrosls~<•
c
..
,
o~.lA
EN
EL
SUD
EXPRESS
vet Mar~;c 1 Fresno, Lup1ta To·
Sim PUbiiC que no ha VISt T HES
per Charlotte Susa
var 1 e. o o Ar .u ret \.o lrtll1. Mera1e.:0ta c1eac!o ¡¡e ,,,ar&uida
LANI.I:I(Vli tso;,.¡ GA Lh:S 1 OONuE
AvUI, d .umenae, DIA POPULAR
A M •• I C I U l'I
Xlt&U,
Preu~: Ira. ~esslo, 1 6o ptc•. <la
Mc:NUIS l>c PtcN::>A, l t;m presa na
de tancament ael Parc. Taraa, a
pe¡ COIOS Conrad Ve1d;
Demà, tarda, per no lnterPreguem a les empreses
oumet&t:a, ~ W ptc; rHt, tl>Q •'~
cleterm1nat prorro~r la pro¡ecc10
les
ï. r·e::.(a lnlantu . Entraaa, ..o
EL
..
,_
..
"
•••
_...,
--LA ... _~.,,.
ru.u.,." leo. r11pre::.en lbl:iODb \lo:
~e~ . - Dll.Lu,,~ ; ~;AKN~VA L Y
de l'esmentat programa. .t'.t:.H A
cts. Funicular I entrada. 1 pte . .
(
Dona
ld
Cook.
8
401
YEKMA, <t IL Olt estrena de! COU·
Ai.~ OR , J;L rio.•1' LJ' Lv.; "A"'•i'U~
.-.AJOrt CO•.tODlTAT, TRES LAN·
Darrer tunlcutar, a. le5 2'30. Deque ens envim prop:~·
onu•. ULLLt. ....s . Estren~s:
·e d Alexandre Casona:
t:Lilil:.v.,; , r><: auster li.eaton 1 EL
CEROS BENGA LIES ES PROJECmaneu als vostr~ proveldors tnvt·
EL PU&~.::kOSO BARNUM, per W•·
ha;Y
;,OLUAilO
per
Emil
.Jan·
TAM
DUES
Va.GADES
A
LA
taclons
d'entrada
aratwta
al
Parc
OTRA VEZ EL DIABLO
llace fltery: FASCINACI ON, per
OIO&$.
ganda que vulguin es·
TARDA : A LE$ 4 I A LES 7. Nít,
1 obterur rebaua en e1 nat¡e del
Consh:-~ee Cummmu.
• les 11.
!untcular.
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4'641 Dlel
f ora, un trimestre
tU' fiO •
Amertoa Llatina I Portual
un trl'1'1eatre
u·- 1
Altres oat5oa. un trimestre u ·- •

D'allò de la pacifi- De la pacificació,
E l _..

Ahir ~:ns arribà la trista nova rle

,::~~?

El

"""""'~~~,~~~~La

DUu,io o

Política rura

! ..~~e.~!....

8

d.e.},

PubU-

..

C!tat com to.hom, s~nt que aquest
e& el problema ma.rlm del 1110-

Mad.ríd escriu amb un absolut
bon sentit t una lògica absoluta:

1

feren les elecc~ons amb matalassos: uns matalassos que el 1)0ble
ha pagat ben cars.
Llegiu aquestes paraules de El

la mort del malaguanyat Pere Figueres d,e Sant Vicenç de Torelló
ment.
Ftgueres era un bon llUitador, i
fs: na acordado en el ConseJo. de «La
!dea mestra, l'aspm~ció sup:-e;,
un amJc de to~ els homes que tre- m.nbtros lcva,ntar el e:stado de ~ue- ma que caract~rltzava les ~ues noSol:
.
.
Al començament d'aquest any, vil.- lJ. ¡ a mesura de les nece•sítats ballen per a I alltberament del pro- rt"'!. en Barce.ona. En la gradac.ón tes pres!dencta.:s, era la d estabhr
«Pròdiga fué en incidentes y dift1
rem ter-nos ressó d'un acord de l'A· anar-Ja engrandmt.
~
• letariat. Ha .mon _jOve, qunn encera 1 de ~ m~~das Bcoercttlvas Aes ~~n uoa ~re\'& entre els partits t mtclar cuitades la aprobaCJón de la ley de
juntament de L<lndres, en vtrtut del
També podrien habilitar-se dtver- estava ple d entustasme 1 amb unes pas? e a lVlO. ~ Ien e.>ta;. cep · aqueLa convtvènc¡a! _tret fonamen- Arrendamtentos rilsticos, obra prequal es crea va una Btbl!oteca per . so:; l<;ca!s, un per cada districte, però ànsies de llwta que no temen limtts. mo~! 0 00~ ese P·
ct¡st!n..oyen qu: tal de les ,democrac1es, qu,e sense eminente entre el grueso de la laals obrers en atur torçós d'aquella això ultra e:>ser mes comphcat, quant
Fou, abans de la Republ!ca, un 1 V!l. t:nvue.to nue.:.tro e ogJO.
a re cohlb~ el dret de cnuca 1 ,a lliure bor negativa y perturbadora reallciutat, 1 en mamtestar la convemen- a l'orgamtzació, podrta resultar mas- exceHent m~ttant de la C. N. T. E.o; g.on scgul~o conslgnemos nuestra emi"Sló del pen:;:\ment, ta profltosa zada por las actuales Cortes. AproCI& de fer quelcom de semblant a Sl car La. nostra opimó es de fe r dona a coneLxer a la premsa obre:a • protesta por el estado de a 1arma en l'oposició 1 permet organitzar legal- bada en Clrcunstanctas harto prec!V
Barcelona, reberem l'adhesto entu- una gran Biblioteca al cèntre de la amb el pseudomm d'lCErnesto Du- • que . se troc.~ n la. argolla._ Nmguna ment lt>.!i dl verses fo~ces politiques ria3, desautonzada por sus proplos
s1ast~~:. dels nostres amlcs 1 lectors, ciutat, a l'abast de tots els obrers, !'OIS». Eis seus articles, que eren medlaa de. ~---c~pc.ón aconoeja ~ ac- qUi! formen d comp.ex d'un pais. votantes, que se av!nieron a sacrifl·
tradulda en forma de donatms. que treballin o no, però de preterèn- avidament Jlegtts. tractaven les Qlies· t'!,al SltnaciOn de la vida pvll ~ pu- ¿En què s'endevina la rmmediata car sus cnterios coutrarios a la. ley
Aquest:; donatius de llibres, velis ¡ cia per als parats.
tlon:; socials amb penem que mostra-l buca d-el paLS. l\lle?tras cste se ha- realització pràctica d'aquests lauda- a trueque de salvar una dificil sinous, nombrostssims a l'hora actual,
va. la sev~~: vasta cultura.
lle privado del p.eno e).erctcio de b:es propòstts? Diuen que ha estat tuactón
lltica no podia ser apllens prova. que interpretarem un senUN ACORD DE L'OFICINA , Com ga1rebe tots els mllltants de s~s derec.hos consl!tuc!Ona.es, no s.e- acord:lt l'alçamen~ de l'estat de cada smpoantes' dotaria del estramtiment popular. .t.'c:litors, llibreters,
1 ra pos1b.e. la anSiada paclflcaCIOn guerra a Barcelona, que fa 1.r.olt bote de un re lamento.
1 N T E R N A C 1ONA L 0 EL 1 obrerisme, era un autodidacte.
autors 1 obrers, corre:;pongueren a
TR EBALL, DE GIN EBRA
Fa. pocs dtes férem un viatge a de los esptritus.»
tem,~s que re:; 119 JU>tlllca; fora d'a· En òuro con~raste con !a algazara
u1 nostra mtctatlva. (.,onespongueren
En la Conferència general de l'or- Sant V1cenç de Torelló, per tal de
que.:;,a c:uspostclo, que no calia el de alabanzas con que fueron acogl·.corresponen encara. J!l que no pas- gamtzacto mternactonal del treball, ~lSi~r-lo~dco~s~Ja[em la imporcie:;gavca duna CriSI total per a acor.- dos Jey y reglamento por los órgaS>l. dla sense que no rebem valuo::.es celebrada a Gmebra en El mes de an 1 n
a 1 o eca que Fl¡;ucdar·:a I que c.s el menys que pot 110- 0f1CI
de la Ceda ahrmamos
aportacwns
que
no;;altrcs
aprec1em
jun:y
d'enguany.
va
acordar
recomeres
pesseta.
.
fer
un Govern que vulgw restabhr
" r • oso~
LOS ESPIRITUS
1 en enctio a robado
en el seu just valor, per vemr, en Ja nar a tots eis paisos que hi són adGreument malalt, encara pensa~a
Ja supremacia del poder ClVll, en nosot~:b qu e \er
~as ue ~ lDS·
-1 Júrame por tu padre que ma seva rmmensa maJOria, de llars tr~:- hents, entre ells Espanya el següent: en la lluita 1 ens parla. emocton<tt,
tota la. literatura oflctal I oflctosa no P ... a dd
. q
11
estoy paclflcandol
balladores que es dc.:. prenen de u 1 -~
Uit l
'
d ¡ 1
del 14 d abril, data en la qual ell.
d'
•.
d·
•
h
b t d
trumen..v e opres10n Y amqu abres estrmats amb de::.ttnacto a la
« ra es mesures que ten e x n d I gatrebe sol, proclamà la Rcpúblll·a
La Lib1 rt.ad dru que. amb el nou
a~ues •.:o .e.; no. cm sa u
~scomtentò
del
colouo
y
del
arrendata<De eLa LibertadJ.l BtbhOI.eca esmentada
desenvolupar la (:apacltat general I , des del balcó de l'Ajuntament de • Go!!CTIL, uo podem estar gaire con- I brl•. m una a,llu~to remot~ a I am- rlo, que se convertma en tuente de
piOtesst~nal . dels joves obrers en atur Sant Vicenç de Torelló a lc
'
tents. Nou..tres creiem que La Ll-lmstta. m a 1 obertura de.s centres ctiscordtas e lDJUStiClas en el came om SigUI que e~. vo1ums rebuts 1I torços,
es convenient prendre algu. 1
•
•
s :;.s
d te. t t
claus.trats. m a l'a!çament de la
.
.
I
do
son molttssuns, 51 .a s1tuac1o pou- nes disposiCions amb mtres a perme- de ~a tarda d aquell jorn memorable.
berta
o a la rao.
censura 01 8 ca de les exce ctons po. Nue~tro ctictamen ha ¡em
t1ca s'bagues normaht.zat, tora ar- tn· ocupar les nores de lleure utll-1 Flg-Jeres no volta monr. Voha llwaNo tenemoo, pues, los repuollca-1 constitucJOnai:;»
P
P
, ¡;¡endo conttrmado por 1as amargas
noada 1 nora de pensar eu 1 organu:.- ment ensems que agradable, ja Sl· tar encara. Considerava que el mon 1no.> como se ve por las hneas an-~
reahdades de t -dos los dias. Como
~ció d'aque::.ta lllStltUCIO de ~.:ultU• gUJ ta. mstaHaCIÓ de centres recrea- està malament 1 calia treballar Itt· I teriores, motiVOS de satiSlaCClOll anljl Obedeclera a una COOSigna, apeCd. popular que tant na d'enaltir Bartius. d'educació l!SIC&, sales de Iee- tensament. Pobre Ftgueres!. HB: mort • te el nuevo uo:..ierno. Nos tabe, ClerH1gU
ICa nas estuvo ta. ley en 1ranqUlC1a ap!V
cetona. ¿Pero és posstble pensar, tura, etc.
I pensant. en els que sofretxen., pen-I U> la alrgria de saber que Ja .)oilrente, terrar.eruent.es, y de modo esa ra, en emprend1. rur¡¡amtzac10 de
»Aquests centres no haurien d'és- · sant amb els nombrosos pre3os de t1ca que se apre:;ta a desarro!Jar
H. ra do de Madnd comentant pec1al terratemcntes ab:;e:mtt.;Las, en
··l Btohoteca per als obrers en atur ser exclusivament reservats als obrers totes les presons dEspanya, 1, pen- ; coutrmmrà a derruml.mr estrep! to·
l'absurclitat de la passada crisi, toda3 las provillcJas se lanzaron a
forçós? Com sigut que els lllbres no parats, slno oberts a tots els joves sant, també, que ~es pròximes bata-' s:uneutc a los «munfadores» de noescriu:
denunciar contratos de arrendanuene:'ls pertanyen 1 ql:le nosaltrEs en som treballadors ocupats, amb el f! d'e- lles sera~ decisives ,Per a la llibertat. viemllrc del :l:l. t'erc esa alc;;na no
<<Lo que ocurre es que ahora no to a pretexto c...e que lban a cultisunplement els aipos!tar!s, aquesta vitar tota separació sistemàtica els I ell v~lta ésser-Iu.
basta a compensar los temore3 que sc .:.allc cómo cxpllcar el absurda de var las tterras de su proptedad dipregunta la tem extensiva a tots els uns dels altres.
De Figueres servarem, tots el que la Slluac1ón noti msp1ra. y que nos que la «crisis • . los agranos», mo- rectamente.
nostres donants.
1 »Aquests centres de cultura hau- el conegucrem,. un r ecord lnesborrn- mucven a dirtg1rnos al señor Cha- ttvada en su mcompattbilidad con
Por m1llares se pod1an contar, en
S'ha de tentr en compte que la Bl- rien d'estar sota. el guiatge de per- ble. Era un h?me bo 1 lleial arn~ papneta para adverttrle de !os ma- el cnterio del Gobterno sobre tras- los pnmeros meses de la vtgencia
blloteca. ha d'ésser patrocUlada per sones qualificades. No obstant, les I tothom. 1 .era d aquells pocs que retia 1 nejos que sc reailzan, que acaso es- I pnso de servtc-ios a Cataluüa, se ! de la ley. los jutc1os de desanuc¡os
l'Ajuntament de Barcelona, l s! al- normes a regir, fóra conv.. eni~nt, a cuxe !a à·amistat. t• drà 11
l'
tén ya a punto de UltiiDarse.. y c.ue haya rcsuc•.o CO.l Ja sa!ida de los promOVldOS por los propletanos conguna feble esperança podtem tef1r ésser posstble, est.abllr-les d acord t vu • tlum~g:Íe ~n desp~es ege el es el pmner mleresado en que mmiStros agrarios y la entrada del tra arrendatarlos y colonos.
1
5
en l'actual Ajuntamtnt quant a. 'a- amb els que han de frequentar els erramen ctv
no lleguen a pro3pera1·. Aunque no 1 jcfe de esws y de un repre::.eutante ....................................
SUPRIMIENDO TIRANTECES
1
1 :1r a Per .:;.
jut, en veure la supressió del mer- esmentats centres de cultura, per Pere F\fer'1e \u~ J~~d~~
sabemos has ta que punto podra I:!V del panldo catalan que sost1ene preSubrayamos de es te documento un
1
•El programa del nuevo Go- cat de llibres d'ocas10, fcequentat ex- v1es de cooperació entre ells.
gran esd m~ic es ectaÍment a ~ore- cerlo. Porquc bten sallemos que des- · cLSamente el punto de vista opues- pàrrato de gran 111terés. cEl 3C de
biemo serà !dént!co al del clustvament dper a. obrerst d~l Parat»Ha_u nen de prendre's mesures en lf?i~ue:t t rist a~ te constituirà una de hace dos aiios, con uno u ot ro to al de los dos agrarios sallen tes. ~eptíembre- d1ce- serà. una. fecha
anterior .» <De la Prensa.) lel, ens pot onar 1a pau a e !IUma le~ dtverses res;:tons del pais, amb ran ¡ sentida manifestació de dol Gob1emo, quico desgobierna a Es- El ab3urdo no se expllcara nunca, històrica para los colonos por hafóra
l'actttud
de
la
nostra.
lnst1tucto
m1res
a ~.:rear els esmentats centres, g
.
· paúa, para desgracia de la Repúbli-1 porqnc no se Jo exphcan ni los
ber sido notlflcados de desahucio
-ILO úntco para la paolflcaclónl
mun!c!pal regentada per persones que 1 sobretot on hl hagués un nombre
Adolorits per la nova. no trobem ca es José Mana Gil Rebles.»
mos cau~antes de la crisis.J
6o.OOO.a
<De cEl L!beralJ.) oo~m~~rrea~~~
~oo~~~d~~~ra~~~~~~~~en~~a
puJar.
dr!a
crear, també, centres d'ajut so- a. la. vidua i altres familiars~m~
el nos· o:~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
UN PLA A SEGUIR ctal i locals on la joventut mancada t re sentiment.
Naturalment, nosaltres, com a lnl- d..: treball, pogués trobar-hi, amb pociadors, tenim un pla a seguir amb ques despeses, alimentació i allotjaC. G. T. i C. G. T. U.
I relació a l'orgamtzacló de la Bibl!o- ment.»
t eca que avui exposarem, tot poLa nostra adhesió als esmenta~
sant-lo a la consideració dels que hl acords1 va. avalada amb la nostr a
...~
han fet aportacions.
!niciattva. amb aiXÒ que ra rercrèn~
3
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No podem estar
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p~ia.inJ!~~~~a~~~ 'Ml~Wot!cacr~~ ~~~a.~{:¡ ~~~cíl~ <iri~l!~~~i~sQ~in~u~

pular per a obrers en atur forçós.
Hall;ia d'estar lnsta.Hada. en un Jocal que cediria l'Ajuntament. el qual,
a més a més, destinaria una. quantitat per a mobles 1 treballs d'insta!lacló. Aquest local hauria d'estar en
un lloc cèntric per tal de no allargar les distàncies dels obrers que
habitin en barriades extremes.
L'Ajuntament nomcnarta les bibl!otecàries.
La. Biblioteca podria estar oberta
MALDICIOH
a 1 Rúólic tot el dia fins a les dotze
<De cEl Sou.> de la. nit, per tal que poguessin freqüent&r-la, no solament els obrers
pa.rats, sinó to~ eis treballadors que
volguessin asslstir-hl, després de la
jornada de treball.
L'Ajuntament, sol o d'acord amb
la Generalitat, hauria de mantenir-

I

,

'

1

I

I

Un curset per
a lns. .
peCtOrS mUniCipalS
de
S 't t
an1 a

Ha estat tacihtada una nota que
diu que ha quedat oberta. a la Ins· rn t crcomarca1 de s am·ta t , 1a
pecc1o
inscnpcló per~! 110u Curset d'Inspectors Municipals de Sanitat de la
branca de Medicina, segons el d1sposa.t pel gestor de Sanitat en l'Ordre
dc data 18 del corrent mes publicada
al lCButllett Ofic1a1» del 'dia. 19, el
qual cur:;et començarà el dia 10 del
proxim mes d'octubre· seran admesos
a ell tots eis doctorats i llicenciats
en Medi ema 1 Cirurgta i eis estudlanLs del darrer curs de l'esmentada
diSCiplina cwntitica.
El preu d'inscripció serà de ctnquanta pessetes mes una pel programa, 1 hom lliurarà, en timr aqu. st
cw·sct el certificat d'aptitud COl'res-

ru~~nlta ¡~~is~~~~~ ;::;~~~

legals reEl termlnl per a inscriure 8 acaEl gestor d'Obres Públiques faci- barà el di~~ 8 del pro~ mes d'oc,
lità als perlodtstes dtverses 1 exten- tubrc.

ta Brava

¿C1J1Jt SlliJ:tq:
•

INAUGURACIO D'UN GRAN CENTRE TEXTIL A KAISARI

ell

• •

I

EXPLICACIO N
Marlna'1
- Porque

11

llama Rah-ola.
<De cLas NotlclaSJ.)

COTILLES - FAIXES

I

------prtmer llibre en el qual s'enfoca l'~ toma a culminar amb el cant de
•
volució social d'una manera com ple- eLa Internacionau.
ta amb referència a tot Catalunya-,
En nom de la. C. G. T ~ el comw' ha treba::J.t dlverS\.S anys.
pany Savo!c agraeix a Ja DelegaCIÓ
La part. purament històrica. va unitari& Ja bona dispostcló per a con•• •
a~.:uu.panya.c:lli de comentaris breus, cert.ar la urutat.
en els quals es !a remarcar especll\l·
•• •
... TOT PERILL?
ment la manera de produir-se els di·
versos clcles de l'evolucló.
lisant per a la higiene Intima de la dona,
•
,
E;; un llibre que mteressan\ totEntre els congressistes de la C. O.
• A N T I V r, N E R o L
Aquests senyors m han eJ..-pressat hom. L'administrarà. la Llibrena. Ca.- T. U. regna. alxi mateix gran entuDemaneu l'opu!lcle ¡Jatult •Con!ldeoctab al vostre farmacèutic, o bé
-digué- el greu conflicte que t;S talònia.
ata.sme a tavor de la unitat.
a E1 <abliments Volar. Via Laoetana. 50.
plantejaria sl les Mines de Potassa ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!~~!!!~!!!!!!!!!!!!--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!""~!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!~~!:!!!!!!!!~~~ '"'!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!~~!!'!!'
de Súria tancaven. N'és la causa el !!!
:::
fet de no poder util!tza~· un dels
la. U. R. S. S. i de TurQuia, tal com
«Des dc la collocació de la primera
cober~ del port de Barcelona, que
Prosperitat econòmica de la República turca
ho m¡¡mfcstà el du·cctor d'aquelles I pedra tms avui, han passat 480 dies.
fins ara havien utílíLzat per a l'enfàbt'lqucs, Chetket Tut·gu, amb les, Heus ucl., doncs, que avw ta 480 elles
vàs 1 embarcament de la seva po::;eguents paraules:
que ei President del uovern de Turtassa., degut a. una Intervenció judi«Espero, estunats hostes. que estn- quia lsmet lnonu pronunc1a ac1 macial que ha tancat aquell local.
reu satisfets de les nostres fabriques teiX un discurs marutestant la seva
Aquesta Conselleria intervé en
conflicte 1 accepta. que eMUles èe
Val la pena de parlar-ne sovint
A la seva. arribada a Ankara, el 15 pmner lrUlt dc la fecunda coHabora~ sr.tlslacetó per la cord1alltat oovtèucorussa, que na Jet poSSible una obra
Potassa. de Súria• no te res a veure de Turquia, no pas rent llteraturu, ¡ del matclx mes, la dele¡acló fou ob- CIÓ sovictlco-Lurca.J
El 17 de setemore es procecti a la de tanta lmportàncta. Deta el preen ei que fa referència al procedl· SJDÓ exposant !e~ concrets que mos- seqwada amb un clinar pel president
tnnuguractó roiemne de les fàbnques 'Sldent del Govern de Turqwa que
ment jUdicial. Ara, però, com .que t1 trm al lector el desenvolupament eco- Kemal At.&turk.
.
•
més interessant és que la mina no nòmic d'aquella Republlca sota. el
Djelal B_ayar, ministre de 1Eco- tèxtils de Ka!Sari amb l'assistència aquests edlheis senen c~m ~ mos'hagi de tancar. procurarem cercar gUiatge esquerrà 1 laic del President nomJa Nac1onal. de Turquia, oferi el de tots eis habitants útils de la po- ~lrmr.nt que . ?osalr.re:; IUxecanem a
ur.a solució en la qual no surti Je- Kemal Ataturk. Dolorós contrast, Sl dinar 1 pronunCia aquestes paraules: blaclo -deu mil-, 1 tou tmprovlsada amistat sovlet1co-turca, un bf!llant
sionat ctret de cap mena. IntereSS!l comparem els dos anys del bleruu
«El Vl&tge que han fet elS rcpre- una ¡;ran mani!estac:ió de Sliilpatia a simbol de la J~ve 1 potent mdustna
1U!sa, namlracJo de tot el món. Aqueue feu constar, per a. Ja tranquilii- de les dretes espanyoles que, em- sentants ae la Rússia. Sovt~tlca. el RUSSla
.
lles paraules del nostre president han
~t dels obrers que treballen en les parades per l'ex-emperador del Pa- con~dero com un simbol d amistat
Pronunciaren
discursos
els conse- estat confmntJdcs 1 avui veiem aiXedites mmes, que poden tentr la com- raHel, estan en mesura de portar la SOVleUco-turca, el valor de la qual és
llers
mmuc1pals
de
la
vlla,
membres
car-sc
aquest monument que lligarà
Jeta se·=uretat que aquesta Conselle- República espanyola a la mes com- prou evident.J
Partit. Popular I representants de 1 per sempre més Ja nostra anustat
~a !ariL el que sigui necessari per pleta 1Jl1Sèr1a. cap problema greu no
En parlar en nom de. la delegac16 del
orgarutzac!ons obrere.>. Tots els amb la u. R. s. s.:. •
tal que no eis manqui un sol dia. ha estat ru tan solar.tent. plantejat russa. G. Platak?v agral les mostres tes
oradors posaren de manUcs: amb
m el treball ni el jornal.
serio;;ament. Aci tenim l'atur forçós 1 de sunpatla i 1 hospitalitat turca I gran entusiasme la
tmportilncla del
è ¡.. Ja minvp. del comerç exterior 1 el po.~à en evidenCia. la lmportè.ncta que
•
fabril suara inaugurat, \·tritaHem tlngut f!ol~unes f0h~ ~t; t&ncament d'mdilstnes i la fam que Ja coHaboracló tècmca. entre RUSSIB centre
ble
escola.
d'industrmlJiza.èiò
de la
amb les parts lltlgan\
ue a mi unpera al camp espanyol. Comparem i TurqUia. t.é 1 tindrà per a ambdós nova ':'urqula, punt de partida
üel
Tl!rq~1ia obre els bracs a la U. R.
1q
dlat algunes mesures. eu
st.'c aquest estat de posUl!.Ció de les ac- pobles.
grau descmoiUpament ae la rerió S. l:i. 1 els resultats són ben elo0
eÏs rer;;_e~~\=~~-~~ed~ ~0ls ~~er:cur- tlvitats espanyoles a partir del 12 de
A KAI SART llbandonada per l'anuc règim,
qUcnts. La RepúbliCil. turca cam~na
d pos
llei ofereix. I vull :¡ue setembre del 1933, el dia. memo111ble
Després d'un segUit de festes celeTots els oradors reteren un càlid de ~ra al progrcs 1 darrera seu ha
805 que 1a ,
o;;tra
interper
ts.nts
1 tants conceptes en que brades a Ankara a honor dc Ja. de- homenatge a1s engmyers, Wcnlcs i edificat una gran muralla simbòlica
1
;~~~~~ ~m~qell~~~eco~?cte
fa rere- rautor de. aRebeldes, rebeldesJ arn ba._ legació deis Soviets, el dia 16 del mecànics SO\iêtics pcls C.''{Cellcnts ser- que Impedeix el pas a les forces del
·
· !cament al que afecta des a 1a Prestdèncla del Consell de Ml mateix seLembre arribaren les auto- vels prestats a Turquia. Els discur- passat. Ha sabut destruir, decapitantrenc1a un
ocial
nistres de Ja Repuollca, amb el gran ritats turques 1 russes a Kalsan per sos aels oradors foren, diverses ve- la. la reaccto, l actualment e::. troba
del punt de VISta s
destnvolupa.ment. de la riquesa. turca, tal de procecilr a 1& inauguració de gndcs. interromputs amb crits de sense enemtcs a la drc.ta que: puguin
Preguntat per un periodista si po- 1 dlriglda per homes mtell1gents 1 ho- les fàbriques tèxtils. 1\lilers de tre- cVI.scn l'amistat sovtètico-turca!b.
tmpossibll!tar la &e\'& JO"an obra de
dl& donar alguna noticia relerent a nestcs que no volen tenir cap con- balladors IJ.SSistiren a les !estes 1 mosTamoo
parlaren diYersos têcrucs ~~nstn.¡cctó polít!co ·social- econòla reducció a. Catalunya dels Jurats tacte amb eis elements reacc.1onaris traren llur adhesió a. l'obra de reconsMixtos, el senyor Torrents d1gué q~e del seu país.
trucctó nr.clonal, amb \ant .d'exlt 1ru russos, els quals foren aclamata per d 1Qu¡m lA República espanyola
tinel seu l iteri és d'agrupar els dtsA." \D TAT
OVIETICO- c1aaa per Kemal Atatura:, 1 que ara, la muiUtud
tm~ Jurats entre els més similars.
Resumt ~is discursos el ministre ~nd~dx~e':x-l~e:S~~~turt!, que la
1 GRC.A
amb la. coHaboOtció de la Rliss1a. deis
La. restricció afectarà molt poc t b
El dia 14. dt: setembre, arnbà a Soviets, adqwre!Jt un& empenta for- d'Eoonomla Nacional, senyor Djelal l del benestar i amb r:nerginq~
ie Barcelona-ciutat.. Quant als de la Estsmbui una delcgaciO soviètica per m!dable.
Ba)·nr, el qual. després d"exaltar la ctent per a destruir pe
a.
·
r ~ó sempre
resta de Catalunya. procurarem ter tal d'assistir a la inauguració d'un
La mauguració d'aque!t important importància de les relacions dc Tur-¡ més les rorces de la
•.:plles agrupacions dels de les ca- ' ¡;ran centre tèxtil a Kaisari.
cent.re fabril es deu a. l'amistat dc q:.ua amb Rússia., digué:
gues del progrés 1 de ~lli~~~?
p1tals de les extingides provinc1es.

- Ya ves tú sl el nuevo ministro
Ahir, el conseller del. Treba 11 . re bé
de Marina tlena aflclón y està empa·
pado de las cosas de mar, que hasta els periodtstes que fan mformactó e.1
aquell Departament.
a su apellldo ha llegado una oia.
començà dient que havia rebut la
(De eLa V OOJ.)
vlslta d'una ComisSió formada per
l'alcalde de Súria. i el president 1 eis
vocals obrers del Jurat Mixt de Ml·
nerla resident a Manresa.

- ¿ Y por qu6 al representante de
la Lliga lt han dado la cartera da

Noticiari

1

l'alímentac!ó 1 allotjament, pertoca.
al delegat del Govern espanyol a.
fer prevaldre els acords de l'organisA Paris continuen les tasques dels
me internacional de Ginebra.
dos Congressos que s~ultàniament
Q
1
"odist
f
i
S
d
t als . di ls
uan e s pen
es que an nT ENEN LA PARAULA EL · celebren les ues cen r
Sill ca
formació al Palau de la GenerallNOSTRES DONANTS
franceses.
tat. pujaren ahll' al despatx de la
Nosaltres hem fet pública. la. nostra.
La part més important d'aquests Presldcncia, el senyor Pic es trobava
opinló. Ara pertoca als nostres do- dos comicis obrers és ço que fa re- absent. Nmgu no sabe dir on es tronants marufestar la llur. Demòcra- t erèncía a la urutat proletària.
bava. Fent d'alcalde tampoc...
entenem
el que
ha fet
atesÓrtació
d'unque
soltot
.llibre,
té dret
a.
~ e1 curs d'una d e 1es sess1ons
Després dc moltes recerques, hom
P.
. ot dir-nos el seu pensament, del Congres de la C. O. T. en el s'assabentà que el Governador Ge~P~bÍ!d~nt que ens veurem obliga~ moment que es parlava de la. neces- neral, interl, es trobava a la DtVIStó
a. 0es e~ar un canvi en la polltica del 1 sita.t de concertar 1a. unitat sindical celebrant 1ma conferencia amb el
tp
ble car en l'actual situa-¡ com une. cosa. apremtant, entrà a .a · General ¡ amb el Cap de Policia acn ~s r~ b~ • que l'Ajuntament vol- sala Ja delegació de la C. O. T. U., 1 cidenta.l.
e o, ~ em
•
tza ió presidida. pel company Rocamond, 111
gués mte.ressar-se en 1 orgam els I presència del qual fou acollida amb
Natural -deien, els comentarisde la Blblloteca Popular per a
una. gran ovació alhora. que tots ds ¡tes- parlaran de 1 Ordre Públic, que
obrers en atur forçós.
delegats, dempèus, cantaven «La amb l'atx.ecament de l'estat de gucrInternacional». Momen~ d'intensa ra hau ra de passar novament a
emoció.
mans del Governador General.
MANIFESTACIONS DEL SENYOR L'evolució social a Catalunya
Fet el sUenc!, el delegat de la
S
li ._ C. G. T. U., féu ús de la paraula 1 Lleg'IU LA HUMANI TAT
TORRENT
A primers d'octubre es pub cara. manlrestà que en la sessió d'ahir
la primera ••istòria. dels moviments del Congrés de la C. G. T. U. tl
socials a. Catalunya..
delegat de la c. o. T. «fou rebut
El Patronat de la Cos-

I

r .

••

Els dos Congressos
...
l NQ HI HA NOTICIES · l'ORDRE ~~n~~~~ ~~agg~~de~r:~~ J~m~f~ d'en:~~~~. adf~s vg~~n~~e~~~f:~::;~
confederals
que CI senyor ValléS I Pujals vol fer venuts en publica subhasta en el
PUBUC
rcvmre aquesta mic!ativa.
Mont de Pietat de 1a Mare de Deu

El conflicte de les mines de d::.1c!~;~~ap~~~ ~:J~: :~~;}fr~~: ~~b h~~~s:~~~;l&ra.m~e~=~~~;c~
,.
tr' ·
I per a. escriure la història completa 1entre vosaltres. Es hora ja. que reaSuna •• Les res lOCIOns a s dels prim~rs movtments socials a .:a- llltzem la umtat proletària, per tal
.
sa nostra i el o!ecclonar-les és !ema . de construir la fortalesa que ha de
Jurats Mtxtos
llarga d'aquesta
1 delícadlsstma.
Josep M. Vtlà,
el pas a dels
la. reacció».
autor
obra interessant
- barrar
L'ent·Jsiasme
delegats obrers

BLANCO Y NEGUS
- El Blanco es el sel\or ministro
de la Gobernaolón; el Negus somo1
nosotros
<De cEl Slglo FuturoJ.)

GOVERN G ENE AL

I

· ··

Aquestes són les declaracions ·1~1
senyor Conseller ¡estor del Treba!l,
a. les quals se'ns ocorre J)reguntar,
davant. la Inquietud dels mmall'es ae
Süria, sl realment poden confiar Ja
dèfensa ú.e llurs interessos a un gestor del Treba.ll membre del partit
acabdillat per GU Robl<!S, que tantea c~s promete als ca:npe:ols ~
panyols 1 als obrers en atur terços
1 que firu. ara no s'ha fet res a faver
~,e¡¡, ans al contrari, una llei de wntra-reforma a¡;ràrla ha portat la ml·

I
I

sena al camp esranyOL.
A veure, a veure, que farà el correligionari dd cjefe» a !avor dels

mu.aires de SúriA.

dc l'Esperança, Secció de Credit píg.
norlativu ¡de la Catxa de PensiOnS per

a a e Jesa ! d'Estalvis, els empenyoraments dels objectes i robes. ven..
çuts abans del dia pnmer de juliol
d'enguany. Ventrada a la sala de st.b·
h~stes es per la plaça de Jonqueres.
numero 2, entresol.
- El Cap d'aquest een t re t e 1e tòn ¡e
ens assabenta que el dia S del proper octubre es claurà la «<hsta d'Abonats dc Catalunya». on l!gurarall: totes les altes que es produelxm fms a l'esmentada data. i les vanacions que hom soHiciti a les
Oflcmes de la C~mpanyia.
-El dtmars. d1a 24 del corrent, a
l~s dotze del mati, es va l.n augurar
I exposició de fotografies del conc1.rs ~·otogràf!c ,i Festes de Gràcia,
orgamt~t per 1«ASSOCiació d'Indus~~~~a~ Comerc11a1nóts, dàe Gràc1a. L'esa e~pos e est . installada als
~a1ons de 1 «Horchatena Valenciana»
ef·a~e~on, 2 >. ! es eot ViSitar tots

~a~~iéell:!rl71rSs.d~~;en~ ~n~u!l ~att
e a

llU()

*

de la tarde.

Al ruMfNf~
DJfffTf(S I Of
li

Casa

ftffifW~

&o 6as
11111
1 1 1

.E:::;TUMAC 1 lNTE::iTlN::i
DiABETiS • ALBUMINURlA • INFANClA . ETC.

CARR ER LLURIA, 62
<entre Consell de Cent

1

Aragó)

ISALMUWN 222
MANS O, 12 (davant del Mercat)

*

L'ORDRE
PUBLIC
*

¿QUI SERA EL NOU CAP
D.l:: POLICIA?
A pr~eres hores de la tarda d'atur

els penoc:listes s'entrev1sr.aren amb èl
~P superiOr de pollcia, senyor Mart!
Baguenas, al qual Interrogaren sobre
la notic1a. circulada, que se'l proposa per a la Dtreccló General de
Seguretat.
El senyor Baguenas comestà: «No
hay elemento sobrada de jUJCJO pa:a
hacer una aftrmaclón respecto al
particular. Yo soy un funCJonarto Y
la supenoridad manda, por lo QU~
me debo a ella.
Enuendo que sena una temerid.ad
afll'mar nada sobre ello. En efecto
ha circulada ia noticia y cuando eÍ
no suena.•. J
Se li feren noves preguntes ~bre
sl havia. tingut alguna conrerénc1a
amb persone:; de Madrld, a la qulJ
cosa contestà que sobre aquest PSs~pte no havia parlat amb ningú
oficialment.
Amb aquestes paraules s'aconuacta.
deis mformadors.
PUBLICACIO R ECOLLIDA
Pels agents de la Bngada d Investlgac¡ó l;flmJnal han estat recollits
16 exemplars de l'opuscle «El 0 .
contra el N~. del qual Iu ha uc:
dre de recollida.
or

I

!m~~~~~~~~
EL CENTR E TEXTIL DE KAISARI

E")TRA.'\GER P R OPOSAT
PER A L'I::XP\; L!)IO
Procedent de Huwva ha mgressat
a la presó el stllxtit belga Francesc
Brader, el qual serà proposat per a
l'expul.sló,

la humanitdt

4

DIU MENGE, 19 DE SETEMBRE DEL

18Ja

COMERÇ I AGRICULTURA

quelcom defectuoses. pwx que es troben que ta verema també sera retardada, Ja que a Alacant no comença fins el dia 10 del mes entrant 1 a ta
Mancha prop del dta 20
Les collites d 'aquestes dues comarques hom creu que no seran tan
importants com la collita anterior, encara que ja es dóna per descomptat que el suc sera de bon grau
Al mercat eXlsteix la 1mpress1ó que els vins vells sostindran els preus
i que els nous. Sl no són encapçalats amb altres vms de graduació. aniran
llançats de preu o Ja «Campsa» s'haurà de quedar la collita per a la fabricació d'alcohols en els quals ja es nota molta "nuixedat.

Mercat de Llotja
PREUS
rAR IN~
~ ...v_. ••• •• •••• • •·~-

CAstella. (corrent) ~... .
La.
(enra) ......
1"orça .......................
Local corrent .............
1dem extra ..............
Q.eg:SO ........... . . . . ....._.....

Praua en ptes. els UlO
BLATS

A.raao

~·..u.u.u~

Castella .................... .
E.n remadura (correncl
ldem
(cruh:er)
Ma.ncna ......_., ••••••••••••••.•

Navarra •••••••••••••••••••• .

OESPULLEII
6S

61

b/
8U
o:t

o1

t:Se¡onea

lercerea ..................
-···· ····.,·······
..,¡uart.e&
..
Num :s .................. ..
Num 4 , ...... ........... ..

6~

QUUOb

PREUS PER GRAU I HECTOLITRE I MERCADERIA POSADA AL
CELLER OEL COLLI TER
Penedes. blanc. 180: 1d., negre. 1"70: ld., rosat, 1'70.
Camp de Tarragona, blanc. 1'85; td., negre. 1'90 ; ld., rosat, 1'85.
Conca de Barbera. blanc, 175; rosat. 1'"70; negre, 1'70.
PriOrat. negre. 2 40.
v1lanova 1 La Geltru, negre. 1"70.
Igu~la.da, blanc. 1'65, negrt::. 1'65.
Martorell. blanc. 1'85; negre. 1'85.
Manxa. blanc, 1'70.
M!steld blanca. 2'80; ld. negra, 3.
Moscatell. 3'80.

\LI • • ...._•• _....,.~-.._..._

Men ut&

pruw.

~...........

oee;•.J)'let ....................
degtl'

I I
lW

t-rt!Ul> " " ral5 ¡a

Quarte•"

OROI. MOR ESC I

211

ld

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

19

17
18
<le '"' u tres

CIVAOE~

l!inremaoura ..
l>6
ta em Manc na ......... ..
~~
M•lresc t'tata. dlspon ...
4o
tdew pa18 .. ............. ..
Or<U. U r lltlll ............. .
·~.>8
11()
Escaiola. All da! U&IA .. .
LLEGUMINOSkli
v1vaaa

45 50
42 ou

~

1

•

ELS ESPO RT S·
REM

EL FUTBOL

Partits per a avu;
arreu d'Espanya

Campionats de Catalunya
en outriggers 1 esquif

Avw, diumenge, es celebr
darrera jornada de la prime az-o ~
dels campiOnats superreg¡0 ~ v;;::.
partits assenyalats Són els segu' ~
cATALUNYA
en:s:
Espanyol-Barcelona.

Trofeu President Macià - Copa Ajuntament
de Barcelona - Gran Premi Generalitat de ~:~:à~~l~:Ji~~~t:~·
eat a1unya- Tro teu eamp1am
. .
.
GAL-ClA-ASTURIE~
gél~~~§~-~:i~~~ó.

Programa ofiCial de les grans rega. , El Trofeu President Mac1à Jerà 11 Sporting-Avilès.
tes que tmdran lloc al pon de Bar- lllurat al club guanyador de la regata
CASTELLA-CA!IJTABRL\.
o/
. at .
ARAGO
oJWlOb
ce1ona avu1, a 1es onze de1 mat¡,' ~mb en esqUI'f d e Camp10n
·· Valladolld-Racing.
mot1u dels Campionats de Catalunya I El club guanyador de Ja regata en I Atlètic-Madrid.
ARROSSOS
en outrigger 1 esquif, orgarutzats pel out1iggers a quatre remers i tlmoN ·
s
t'ILV~ AlJQatUlüll ........
4b
1 aragossa (jugat ahir a la
Club de Rem Barcelon~~., per delega- ner s'adjudicara el Troteu Camplam . tard~C)l~na.
tdew wLrt~maau¡a _ ..
4v
.l:S<JWOU · ••••••••oo..-.....~1211
c1ó
de
la
F~derac1ó
Catalana
de
H.em.
'
ldew Calaspar _ ...... ..
laew Mallurc.. ........... .
ISU
A les onze. Regata de campiOnat
Tots els remers dels eqmps arr1bats
BASCONIA-NAVARRA
l'avoos AnaruusJa ......
~ell·liOO o. .. .............
01
en outr1ggers a quatre remers ¡ tlmo- en primer lloc tmdran medalla de
Arenes-Atlètic.
Floret, .••••••••••••••••••••••
64
ldew I!.ZLrew11aura -·
DE
ner,
categoria
debutants.
vermell.
V~es AUOalUSia ...... ..
Donòst1a-Osasuna.
/u
oranJa -·•••••••••·.._••.••••
taew es"t<n¡eres .....
65
!;electa ................... ..
A les 11. Regata de Cooperació en
Els remers guanyadors de 1a ::egdta
Baraca!do-Irún.
4S
l'rencat .................. ..
~1 iols a quatre remers 1 timoner. cate· de Campionat en outngger a -1uatre
Hèrcul!~~aFfè~cl•Aa·.l\IURCL\
t;r¡,
L>O.Ld •••• ••••••••••••••••
!12
Fa.rlDa d'arrOS .......... .
tat~w estran¡era ........ .
42 50
gona debutants.
remers 1 t1moner, a mes de les n1t:aa·
UUJl[eb ..................... .
44
A
les
11'
10.
Regata
de
Campionat
lles
de
CampiOnat
tmdran
tes
medaLlevant-Gunn&stic.
M Otf lòET Eb
t'esuts estran&era - .. ..
115
al 6 per
en outriggers a quatre remers 1 timo- lles anexes al Trofeu Camp1aru.
IQt:W I)IIUI ....... . ........ .
Múrcla·ElxANDALUSIA
43
(.;as¡;eUa (corrent) ~...
9\1
9:1
LJt~utUlllS Anaatuata ..
ner.
Copa
Mangrane.
Els
equ1ps
que
no
estigwn
a
la
disR.
Granada-Betis.
Idew (&electa) _ ...... ..
IU/
109
taem &!awanca
I.
( lliure d'impostos presents )
. A les 11'20. Reg.a ta en esqwt. Carn· posició del Jurat de sortida, a ~es
Sevilla-1\-lirandilla.
tiU
dU
Estrangeres ·••••••••u... ••
p10nat.
Copa
Buralo.
hores
mdicades,
quedaran desaualif\- I Malacltano-Xereç.
Mallorca _ ........ ~...... .
tiU
ó2
I'ALLA I ALI'AI.O
A les 11'30. ;Regata tememna de cats.
1
DE
J(J
80
Prat - ···••••••••••••••••••••
cooperació,
en
Iols
a
quatre
remers
'Iotes
les
proves
tindran lloc en un
65
15
Mt8Jb ! .• ~ ..........~....
Va!éncla -·······.. •••.....
I
t1moner.
Alta.t.13 41.• •••• ••••••••••••• ·
,;.;
A les 11'40. Regata de c ampwnat, trajecte de dos mll metres en lfnm
~
CIGRONS
t'alta a·u raeu .•••••••••.
c. el
t aem CUlta ..............
~ o.
en
ouLriggers
a
dos
remers
I
L
lmorecta,
excepte
!a
regata
femenina.,
[
AndalUSla ,........... ~~
\OU
ner. Copa Club de Mar, de Barcc- ~e sera de mil metres taml)(l en
,..., o; u~ eu vt.es. ell! 4l. tJI''
.
.-... ,
dU
lona.
•a recta.
hom els pot obtenir a 1a
/O
tà
AthiOfU
A les 11'50. Regata de cooperació
En aquestes importants regates
~················
54
I
"•• ••• • • • ••••••••
en outriggers a vuit remers en punta partiCipen els eqUips dels seguents CENTRAL DEL
od
Ull.liWIIO, o e"rll - ..... ..
I
...••• ••• • • •••• •.-• ·
,
1 timoner. Copa Club Marltlm, de clubs, afiliats a la Federació Catala- I
06
EiviSSa ..................... .
Mauurca ................ ..
Marroo ............................. .
Barcelona.
na de Rem:
PASSEIG DE LA REPUBLICA, &l
UJO
MelClcana ........... ...... .
M~<Le.tera, nellra ........
En
les
proves
de
<.:ampwnat,
els
Club
Nàutic
de
Tarragona,
Club
(abans P. S t. Joan)
Paloua _ .................. ..
6~
ttAJJa .................... .. ... .
d&UO .., •._, , • ••,.,,._,.,.. ,,,,.
183
Aprofiteu aquesta oportunitat
Aquests titols formen pa rt de l'emissió de 60,000 acordada per la Junta clubs guanyaran puntuació per tal Marit1m, Club de Mar 1 Club de ~m
vwaroc. negra ...........
""
el Gran Prem¡ de Ja Barcelona de la nostra c1utat.
Solament el mes d'octubre
Preu& <lll v~cs ell! IUL .JUilUh
t-'a~,.
nus elS t4« uu1u~
Generat Extraordinària celebrada el dia 23 de març del 1934, I atorgada d'adJudicar-se
Generalitat de Catalunya.
Es podrà gaudir còmodament d~
per escriptura autoritzada pel Notan de les Valls d'Andorra senyor Rossend
Els equips que partiCipin en les l'espectacle d'aquestes proves des de
Ha tingut plena confirmació la ~mpressló que des de les colum- Jordana Besoll ...¡ 17 d'abril del 1935.
proves de cooperació puntejaran per les tribunes orgamtzades pel Club
a
l'adjudicació de la Copa Ajunta- de Rem Barcelona, a l'estació Manes de LA HUMANITAT donàrem la setmana passada sota el titol «MerEquips i àrbitres per a la
ment de Barcelona.
ritlma 1 moll de Barcelona.
cat de Llotja» en parlar del problema ulader 1 les causes de la cris1
La Societat em1ssora atecta especialment al servei d 'interessos i amorPrimera Categoria A,
passada. El mateix ex-ministre senyor Velayos. amb unes declaracions que titzac10 de les Obligacions emeses per aquesta escriptura 1 posades a la
publicava la premsa d'ahir ho manifesta ga~rebé exactament que nosai- Clrcu1ació a Espanya, Ja totalitat dels mgressos nets que obtmguln dels
a Catalunya
tres i dóna la culpa principal del tracàs del problema blader als element.s seus contractes àe subministres de flUid a aquest pa1S, 1 constitueix a favor
«Cedistes». Nosaltres sabíem que la Incapacitat tou de tot el Govern o des- 1 dels tenedors de les Obligacions emeses, proporciOnalment i amb igualtat
A CAN RABIA
Espanyol :
govern anterior. Ara ja han dimitit i s1 fa o no fa el poble ba vist que tot de dre~ o preferència entr~ els que en qualsevol moment siguin propletans
CAMP DEL
S
O
L
BA I X »
Martorell, Pardo, Pérez, Espada,
havia quedat igual. Js. veurem com se les emprendran ara.
dels títols, especial hipoteca sobre els següents béns de la Societat:
Antlcs terrt:IJ.V~ J eutrenllnJeul del to·. o. t:ia.rcetuna
Soler, Lecuona, Quesada, Edelmira
Sembla que volen segu1r - reter ent als blats - la tàctica de fer comGreen, Manolin i Bosc.
'
OE
plir la taxa pesi el que pesi. Això davant el paorós problema blader, Sl els
COR T S
Barcelona:
La concessió del salt d'Escaldes.
que ens governen fossin homes austers o bé partits polltlcs veritables, enNogués, Zabalo, Areso, Bardina
El salt auXlliar, amb les seves instaHacions corresponents (poAvui, d iumenge, tarda i n it
Berkessy, Balmanya, Pedrol, Raich
caminarien quelcom el problema avui Insoluble perquè l'han mansejat
tencia lnstaHada, 320 KV A.)
Escolà,
Fernandez i Munlloc.
massa I amb gran falta de tàctica, però els partits de dreta que
El pal de transformació.
Com es pot veure, a l'Espanyol :10
ens volen governar avui dia no són partits politics i sl partits de defensa
pot jugar Prat I al Barcelona VantolLa llnia. de 110,000 volts, des de la Central a la frontera
rà, per trobar-se ambdós lesionat-s.
de llurs interessos. Les taxes Implantades per ells seran un niu de r aons
d 'Espanya.
Aquest partit serà arbitrat per
que servirà per a acabar-los de dividir i el problema blader quedarà en
Tramv1es : Línies
1
Autobusos : Lletra E
Soliba.
Els terrenys de la seva propietat on s'han efectuat les antepeu.
Ser
vei
de taxis coH~tlus, des de la Plaça de Oatalunya., de la
riors instaHacions.
Al nostre mercat el negoci de blats segueix bastant paralitzat, puix
Plaça d"l!òSpanya, .Bar Xlcago 1 Passeig de Grac•a-SaJ.meruu
A LA CREU ALTA
que les fàbriques de farines ja han tet les seves compres de blats.
Sabadell:
Els Bancs aflançadors dc la present emissió, i que figuren al peu,
Masslp, :Y...orral, Blanc, Argeml,
R eferent a les farines es rumoreja que tambe s'obligarà una taxa la
Font, Gràcia, Sospedra. Calvet, Gual,
qual ser1a Imposada al preu de 64 a 65 ptes els 100 quilos. Això ho donem ofereixen les esmentades 30,000 Obligacions en subscripció púollca a titol
ATLETISME
NATACIO
Barccló i Parera.
irreductible, que es tancarà el dia 2 d'octubre o abans si fossin venuts tots
a titol d'informació, però creiem que te molts visos ue versemblança.
Girona:
els
titols
oferts,
al
tipus
de
La prova del que diem es que s'ba notat que els flequers es reserven
Francàs, Farró, Torrcdeflot. Carn·
Programa
oficial
de
la
Fede·
Noticiari
pa, Prieto, Castillo, Lluc, Ramon.
més farina que d 'ordlnan, ia qual cosa vol dir que es temen o preveuen
final del 1 <.:urset d'Esti:J Trujlllo, Clara 1 Ferrer.
ració Catalana per a avui deFestival
una puja (forçada), però puja, en les farines i les fàbriques treballen quelNatació Infantil. - El C. N. BarArbitrarà MallorqUí.
com més des àe fa uns quants dies.
Aquest mati tindran lloc les se- celona, orgamtzador d'aquest fel>tiva.\
gUents proves que formen part del a homenatge a la malilada quE. ha.
A S \ NT AD RIA
El treballar quelcom mes les fàbriques de farina, ja que hi ha una
per Obligació, proveïts d'un primer cupó que venç el 31 de desembre pròxim. programa oficial de la Federació Ca- pres part en aquest Curset d "~stiu,
Badalona:
major abundor de despulles, presenten aquest.es una petita tendència de
talana
d'Atletisme:
prega a tots els nens i nenes rue
Navés, Borràs, Lladó, Cristià, Ca.
Per disposició Ministerial, comunicada el 2 del corrent mes. hom ba
fluixedat ; després la pagesia degut que aquests darrers temps hi haVIa
A dos quar.s de deu, al camp del figuren inscrits a les proves de ña- macho, Schild, Betancourt, Oambra.
autoritzat la Circulació a Espanya dels 30,000 tltols esmentats.
C. A. M.-J. E. Pensament de S aba- tació 1 salts, que es trobin al club Fargues, Serra I Torres.
una gran escassetat de despulles s'han prestat a donar al bestiar per
C. A. Martinenc, matx triangular: puntualment a dos quarts d'onze. per ¡· Júpiter: .
_
a.l seu engreix •Turtó de cocm>, «Soia» 1 altres pinsos. També el consum
dell i F. A. E. 1<'. T .
tal de poder comunicar-los les indiSolà, Damel, Ibànez, Font, Soler,
s'ha reduït perquè la pagesia no es dedica a l'engreix del porc degut
A la mateixa bora, a Badalona: t caclons prévles ! començar puntual- '¡ Mena. Dlego, Galvany, Garcia, Perque els governs de dreta donaren permís d'Importació de pernils de l'UXallenge Joan Olivé. Al camp de la. ment a les dotze.
pinyà 1 Tarradellas.
U. G. E. de Badalona, sota el control
Festival de la Festa Major df' la
Arbitrarà Casterlenas.
ruguay, la qual cosa ha. .portat una gran pertorbació al mercat de porcs i
Atlètica.
Barceloneta. - Com tots els anys, el
Banc Hispano Colonial Societat Anònima Arnús-Garí d'Acció
una forta depreciació en els preus I, per tant, la pagesia no en vol criar
A les deu, a la. Barceloneta. l i
i aquell que en cria perd les orelles. Això potser és l'economia ordenada Banc Comercial de Barcelona
Volta a la Barceloneta, organitzaBanc Urquijo Català
de les dretes I ¿Serà economia. pròpia? Tot això, a no trigar, ha de reperció de la B. C. Avant!. Per a juniors
1 categories inferiors.
cutir en els preus de les despulles.
Banca Arnús
Banca Marsans
titats de la Barceloneta 1 que forma
'1
El moresc segueix sostenint preus alts 1 això també és un factor que
part
del
programa
de
la
Festa
Major,
Sindicat
de
Banquers
de
Barcelona
Una
iniciativa
de
la
Federació
ha de portar forçosament una pertorbació en la erta del bestiar, a Catalual qual participen la totalitat c!els
IYI
clubs locals de la barriada.
nya. 1 ningú diu r es ni se'n preocupa. Senyors: ¿No trobeu que és un abús
Catalana d'Atletisme
Orzaes
i
Gorina
Garriga-Nogués,
nebots
IV any del Trofeu Cucurull- Han
Per bé que Ja Federació Espanyola
el moresc Plata. al preu de 45 a 45'50 ptes. els 100 quilos, quan el preu de
Per tal de donar un nou estímul estat trameses a tots els clubs afi . no ho ha fet ptiblíc oficialment, es
Banca Tusquets
cost sobre moll és de 33 s. 34 ptes? Els flamants gestors de la Generalials nostres atletes, la Federació ca- liats a. la Federació Catalana dE> Na- pot donar com a segur que el cam·
tat podrien dir-me alguna cosa.
talana d'Atletisme ens anuncia que, tac!ó Amateur les çorresponents inv1- p10nat de Lhga començarà amb una
a
base dels resultats que hag1 rebut tac10ns per a concorrer al quart any data d'anticipació. La competició coEn ordis i civades abunden ofertes 1 els compradors resten retrets.
dels clubs organitzadors de totes .es del Trofeu Cucu~l. el qt!al en~uany . mençarit el 10 de novembr.e en lloc
Mongetes. cigrons i lleguminoses en general a preus sostinguts 1 sense
proves, siguin del caràcter que s1gum es celebrar.à .els dies 12 1 13 d octu- del 17, com s'havia acordat en prin·
gaires transaccions.
que s'h agin celebrat a Catalunya, bre, a la p1scma. del C. N. Barcelona, cípl, 1 acabarà el 19 d'abnl.
p ublicarà dintre dels deu pr ~mers organlt~ador d aquesta interessant
Aquest avanç d'una data és degut
1a l'ajornament del partit internaciodies de cada mes, un balanç men- competiCió.
,
MERCAT D'OLIS
sua! del nostre atletisme, ressenyant . ~ls guanyadors d aquesta compe- na! que Ja nostra selecció hav1a de
les millors marques registrades din- tlCIÓ en els anys precedents han estat disputar a Auslria el qual havia "5El mercat d'olis pel que es refereix al comerç de la nostra plaça no
tre de cada. especialitat.
el C. N. Catalunya, a l'any 1932, 1 tat fixat per al d!a 10 de novembre.
ba sofert cap variació i es fan les operacions pròpies per al consum de
No cal dir que aquesta feliç Jrucia- el Barceloneta. A. C. els anys 11!33 ¡ que ha estat traslladat al 19 de
tiva. de la Feder ació no pOdrà ·ao 1 1934.
.
gener de l'any vinent.
la plaça.
CONCERT PER LA SECCIO a Praga ha nomenat com a. membres ~~r'; n':u~;fxe~ ~~~ 1 ~~~~~ ~~~a~~~~~ ta.!~~er~!n~i!~~~~;a~ep!~ ñr!~~esta
En sentit d'exportació sembla que durant aquest darrer m es s'ha. ln·
MUSICAL DEL SIND ICAT <Ï:el Jurat
tenslflcat quelcom, encara que no ha influit en els preus 1 no ba sofert
1 36 internacional per al Fes- de remetre a aquell orgarusme els Aquesta tarda, a les cinc, a la P!SCi·
MUSICAL DE CECS DE CA· t•.yal ~ a Barcelona, els mestres se- resultats registrats en els festivals na de la Mercè. es cel.e.brarà l'an~El programa d'ao.uest interessa~t
variacions Importants per bé que la tendència és més aviat de fluixedat
T Lu
guents. Ernest Ansermet,, J oan La- que hagin organitzat, 1 per tant, la ci t f tl al d
t
t "
A NY A
en olis d'oliva i de pinyol.
mote de Grignon, Kurt Rusager. An- Federació reclama de tots els clubs
a . es v
e na ac1o, en el qual festival serà el seguem: 400 m~ r<>
Avui, diumenge, dla 29, a. les on- ~n von Webern, Boleslaw Woyto- que tmg· Uin cura de tan Important partiCiparan els mes destacaLs clubs . lliures; 100 metres dors; 100 metrts
Els olis de llinosa han experimentat una puja important degut a la
ze del mati, la. Secció de Música WICZ. , ~ programes que aquest Ju- aspecte de les organitzacions llurs de natació per tal de disputar-se la braça. 100 metres lliures; reJeva·
demanadissa del mercat Internacional.
del Sindicat de Cecs de catalunya rat té miSSió d'establir amb les obres
· Copa Piscina I Sports.
ments' 6 x 33 metres, i salts.
Com a. comentari de la setmana bem de fer constar que LA HUMANI- celebrarà un important concert a presentades per les diverses seccions
!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!'--...,"!!!!!!'!"!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!l"'!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!"'-_ _ _'!"!'"!'!"~~~'!!!'.càrrec dels seus consocis senyors Jo.. j n.ac•olll!-ls, comprenen tres concerts
TAT estigué encertada en comentar el «decret» del ministre de Comerç sep
Vilaseca, violonceHlsta; Joaqwm sim.Iòrucs <Orquestra amb ~liStes o
La vista acabà a tres Quarts de tres
Després de les proves, el Tri.'bun
1 Indústria. del govern que ba. passat a millor vida del qual ja diguérem Taverner, violinista; Jaume Rebull sense>. dos col?certs de m usica de
. al
de la tarda.
condemnà. el processat a la pena dd
cam~ra <des d un mstrument solisque aquell cDecret». o millor dit el monopoli que volla fer el senyor mi· i Tomas Montero, pianistes.
L'aut.or d'un ho~cidi condemn1.t dotze an.vs 1 un dia de presò, 1 quuu.:
Figuren en el programa obres de ta fms ~ un conjunt «ad llbltum»,
nistre, no arribaria a. portar-se a cap.
a dotze anys de preso. - Es ve1e cta- mil pessetes d'md ·mrutzac1ó a la fa·
Haendel, Schumann, Tbomé. Fauré, no supe~•or . a la petita orquestra de
vant
Se'ns assegura que el senyor Martínez de Velasco un dels primers Ros Alsina Rachmarunov
el Tr1buna! d'Urgenc1a la catiS'I mll1a de la vfctima.
Debussy carnera) , fmalment, un concert a
segUida contra Josep Pastor i Cas
«decrets» que portarà a la. signatura serà el d'anullacló de l'anterior sobre Go<Íard, Cbopm, Raff, Couperin, B~ càrrec de la. Banda Municipal de
AUDU:NCIA
tlllo, acusat d'haver mort en un ga.
l'exportació d'olis.
thoven R lmski Korsakov Toldrà 1 Barcelona, amb obres per a conP Rl:\lERA "'EU<Jl O
ratge del Passeig de la Bonanova.
TRIBUNAL DE CASSACIO
TartinÍ-Kreisler
'
junts ca.d lib1tum» d 'instruments de
..,
Repetim que LA HUMANITAT tenia raó.
el d.la 4 de setembre de l'any passat,
•
vent amb o sense contrabaiX de corEs veié una causa per lesions con- el
seu
ex-patró
Jaume
Estrada.
da. Els compositors catalans que de- tra Alfred Mateo i Rwz, el qual es
Tribunal de (,assacio reprendra
Segons l'apuntament, el processat lesEltasques
L~INSTITUT ORQUESTRAL sitgin optar a l'execució d'una obra. I conformà amb la pena d'un mes i
a primers d'octubre. PREUS A L'ENGROS - OL!lS D'OLIVA
havia
treballat
a
les
ordres
d'EstraA HORTA
seva dins ei marc dels diversos pro- un dia d'arrest que demanava el !ISSuperior, 176.
da com a rentacotxes, 1 hav1a estat Manca molt poc perque quedm .e~:
llestldes les obres de la Sala de .·
aconuadat.
Avui, dlumen¡e, a les onze del ma. ~~d~~~~~ :S~?~ó3e ~;is j cal.
SEGONA SECCJO
Corrent. 170.
El dia del fet es presentà al ga- ticla del Tribunal de Cr.ssa~ers
U,
l'Institut
Orquestral
de
l'Associaobres
per
compositor
a
la
Secció
de
Davant
el
Tnbunal
comparegué
Catalunya. Segurament a P h&b'·
Fi, 189.
ció Obrera de Concerts donarà un Catalunya de la s. 1. M. c. Les obres Ra!ael Alonso i Gómez, acusa~ d'en· ratge perque li fos lliurat el certifi- del
proxun mes d'octubre sera . ,~:,
Extra, 222.
concert al Cinema Horta.
conformes a les possibilitats mstru- cobridor en un r obaton de genere:; cat de bona conducta, 1 despres d'na lltada
1 podran cclebrar·se tes n~
S'executaran obres de Mozart, Joan mentals consignades no han d'esser els quals comprà sabedor de la pro- ver-U estes, en una diSCUSSió que pendents
Preus per 100 quilos.
d'assenyalaments.
u.s·
Sebastià Bach, Gluck 1 Haydn.
necessar1ament médltes. Cal, pero, cedenCla. L1 fou 1m¡:>osada la pena tmgueren, estnpà l'esmentat certlllEls que freqüenten ei Palau 'f!~·
cat 1 es negà a lliUrar-n·ru un ;1ltr<!.
Per assistir a aquest concert cal que els compOSitors garanteiXin en de dos mesos 1 un dia de presó.
ARRIBADES DE LA PRESENT SETMANA
Davant d'aquesta acútud sorgl nu t1c1a esperen amb expectaCió
proveir-se de les corresponents lnVl· el cas que ho fossm, la prestació de
TERCERA SEC<JlO
:;àl"
taclons que es facll1~ gratu1tament tot el material de còpies necessan
Es suspengut;ren les v1stes anuncia- vament la discussió, I el processat SIÓ maugural.
Estació Morrot: País, 2,
a. les entitats orgarutzadores de la a rexecuc16 de l'obra en consideració. des I es ce~ebra, a porta tancada, un dispara uns trets contra l'Estrada 1
Robatori. - Al magatzem del ·etat
P ort: ou anda!us, 511 bidons.
11
causà
la
mort.
rer de Balmes, númt!ro 30, pro?• !I&·
barriada.
rer a1 Festival hauran d'enVIar les Incident d apeHacló.
Camions; OU pals, 40 bidons.
FESTIVAL BARCELONA 1936 Els compositors que desitgm concórCom Slgw que era del sometent. d 'Ac!oll Kahans, entraren tlll.; en
QUARTA SECCIO
5
no se li demanava, per part del hs· dres 1 s'em,ortaren 900 pes..<ed'Uiles
partitures de les obres respectives a
No b1 bav1a assenyalaments.
cal, cap pena per tinença ilUcita metàHtc 1 gèneres per valor
DE LA SOC IETAT INTERNA· la Biblioteca. de Catalunya <DeparOLIS DE PINYOL
set mil pessetes.
CIONAL PER A LA MUSICA tamem de Musical, Palau de la GeTRIBUNAL
O'URGEN CIA d'armes.
(Sense envts)
neralitat, Barcelon.a., on seran adme'
li
CONTEMPORANIA
ses
contra
el
corresponent
resguard
L
«Enemic
P
úb
·e
1
blsn
condemnat
Color verd, de primera, 139 pessetes els 100 quUos.
fins per tot el dia. 15 de desembre a vuit anys de presó per l'incencli
La Secció de Catalunya de la So- del 1935 .
d'un tram-ria. - Es ve~é. en procedlB&1xa acidesa, 140 ptes. els 100 quilos, estació Barcelona.
cl.e tat m ternac10nal per a la f...tusica
ment d'urgencia, una causa contr<~.
ContemporàD.la posa oficialment a
La Direcció de la. Banda MUnici- Rafael Sansegundo, anomenat EneOLIS DE LLINOSA
conelXement de tots els compositors pal de Barcelona posa a dispOSició mic Public niUn. 1 bls».
de terres de rarla catalana, que el delS compositors que ho sollicitin un
Se l'acusa. d'haver mt.entat mcenCUit, 188.
XIVe Fest1va Internacional de la tascicle informatiu Que conté la des- diar un autobús la nit del 6 de juny
Cru <sense envàs), 180.
s.
L M. c . tindra lloc a Barcelona cnpció exacta de les poss1bU1tats !.ns- passat a Santa Coloma, on, junt
Salmeron, 54 • Avinyó, 16 - P. de Gràcia,
Incolor, 205.
durant la segona qUinzena del mes trumentals que ofereíx el conjunt amb altres, esperà que passés aquest
d'abril del 1936.
Preus per 100 quilos.
d 'instruments de vent de la Banda cotxe, i, pistola en mà, obhga els
(cantonada Mallorca) Corts, 682
Per m1tja de la present convoca- Mun1clpa! de Barcelona. ultra uns passatgers que desallotgeSSin el
tilna tots els compositors catalans extractes de partitura a guisa d"e- cotxe.
POSEM EN CONEIXEMENT UELS l'<O~"TRES CLIENTS
MERCAT DE VINS
són invitats a partiCipar en el d1t xemples pract1cs d 'mstrumentac1ó
El processat fou reconegut pel con~U E. A PARTIR U::::L PROP EH. ME::; U OCTUBltE. ELS
1 Concurs AlS electes de Ja lorma- per a ~onjunts d'mstruments de vet:l~ ductor com el que obligà els passatEl nostre mercat de vins està molt encalmat I bastant desorientat c1o de:.; programes del Fe:;t1va1, r~- exclusivament. Per tota IIlformac¡o gers a desallotjar el verucle.
ECIIVASO:::> UEI..S NU::iTk~ OU~:> PORTARAN EL 1.\u&
degut que la. verema ba hagut d "esser retardada pel que la a Catalunya. cordem que la:> :;ecc1om. naciOnals de 1 complementar-a els compositors hauDespres dels cll5cursos ae1 llScal !
rtu: TAP ESI' ECIA L ~ISTEMA PA TENTAT , PER IAL
la
s.
1.
M.
c.
poden
presentar
tms
ran
d'&dreçar-se
a
la
Duecc1ó de la de Ja. defensa, la Sala coDSlderà .,¡
H om treu la Impressió que el resultat no es pas massa falaguer, puu que
l) EVITA.H Q l.JE. WMEH.LLAl\TS Ul!:::>APH.El\SHJS PO·
a vwt obres muSicals per Secc;ó. A- Banda :1-lunlcipal de Barcelona, Pa- processat com a autor d'un del1cte d 'Inst bé la. collita com a suc es Important, aquest no es pas de molt bona questes obres seran sotm~ a la se- lau de Belles Arts ltel 19000).
G UIN rOH.NAR A EMPLENAR-LOS
cendi d'un autobus, i el condt!mna .t
qualitat 1 a més és de poc grau, la qual cosa. vol dir que no serà pas massa lecc1ó deu.rut•,·r:. d'un Jurat m~.ernata
pena de vwt anys 1 un dia d"'
OLIS
PURS
D' OLIVA,
cional que es rellilir& a Barcelona
presó, i l'absolgue del suposat de·
bona anyada.
BAIX
D'URGELL
a.
finals
de
desembre
d'enguany.
L'asLleg'IU
LA
H
U
M
A
N
I
TAT
ll!oc.cte
de
tinença
iliic1ta
d'arma
de
I r.
• _____________________
..,.....
Les noves que b1 ha de fora de Catalunya. <Mancha. 1 Ala.cant) &ón sembles. de dele¡ats al Festival 1935
Peneaéa .......... .... ......... .
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Preua en pte&. els 10\1
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97 per 100 o sien 485 pessetes
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El CAMPIONAT DE lliGA
i?~~ q~e c~~e~~~i~!a~rr~~~~~ó~fi~~ COMEN"ARA El DIA 10 DE
NOYEUBRE
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COLMADOS SIMO
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ARAGO

la humanitat

DIUMENGE, 29 DE SETEMBRE DEL 1935

LES LLETRES

•

gastA molt poca CO&a, 1 oeve mes
I
fam2 una
no pas menjè.
L'em pera dor d'Ab"IS· I que
garreta darrera raJtra sense parar.
taverna no se'n mogue en
Sima es autor de dl"· l totaDe lala tarda:
assegut tot sol ..-n
1 una taula del recó mes fosc. sense
"b
rurungú bo
aplb
parlar
rebe
ga1
s
Versos ll I re
miant amb ms1Stenc1a en aquella
CI·
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EL FEIXISME ITALIA PROVOCA UNA NOVA
GUERRA 'lo LA GUERRA ES UN ATEMPTAT
CONTRA LA VIDA DELS POBLES

HOMES D'AMOR I DE GUERRA

Halle Selass1e, ¡emperador d'Abts- quesuO que J"encaparrava tant.
de PERE FOIX
A la h, p~rò. prengue llll detel'mlstma ba escnt d1versos llJbres Ara
Es un lUbre que recorda els estralls de la guerra dels 1914-1918
ta deu anys, establi una tmpremta m. anar-~ n de aret al caf~ del
ADQUIRIU-LO I
a Addis Abeoa. quan encara era prm- «Manquet.. a VIgilar, vtgllar torça
j ' 1\ A
~)
t
cep regent. Era la prunera !Dlprem- la Munda.
a tots els qwoscos t llJorerles
ta en la seva patria, a part de les ' Quan va arrtbar-bl el baU de la
4 PESSETES
l\fè$ de 200 pagi.n es
comerctat. pertodtsta o
ECONOMIQUES DE JULl ETA DROUt T I paTaqutgrat
pels miSstoners, 1 ba edl· tuda acabava t tu havlll puca ~ent.
Admlrustració:
rlamentari, catala o pollglot! No mstaHades
tr.
es
que
allò
..
t.
recel
amb
l!.ntra
tat nombrosos volums, religiosos 1
SOCIETAT GENERAL DE LLIBRERIA
Mes endavant ja s ·han acabat les perdeu mes temp:>! Aneu de aret a secular:.. Entre ells figuren una v1- mia. allò que: el seu cor li de1a bo
jotes. Hom ja no empenyora or 111 la ma.xtma tactlitat, so1venc1a t ec·.r da de sant Crtsòstom, amb pròleg ' ve1e a 11. l1 confirmat. AJJa. en unll
Barcelona
Telèfon 14186
Barbar-à, 14 í 16
pedreb 01 cama.teus. La lliSta del nonua. Demaneu el pr~specte de de l'Emperador: una cròn:ca dels seus c06tat de l'establiment, d'esquena a
Mont de P tetat -transcorregudes al- tranc dels metode:; espectels del L• · natges per Europa l'any 1924. Un lll porta t asseguts torça apropats
ceu D:Umau. Carrer Valèr.cta. 245, altre dc les seves obres es la nar- ambdos 1 de conversa animada .JS·
Barcelona. Telefon 78352.
I el Rana, una mtca sorprès, però tam- malcarada, de carns molles I volupra;io de la viSita que va fer t. Pa- ta\·en la Ml;lnda 1 el Rana.
En veure ls, la sang h puja lli bé dissimulant, bo 1 jugant amb 1a tuoses Ja qual fumava un cigarret
le,ttna amb !Hw;traclons.
tranqu¡llament ass JUda en una Ul·
cap. mes reprtmmt-se tant com ll copeta J aiguardent buida.
------------Es 'eu un silenct bon xic angu- dt ra recolzada pel respatller, a. la paro~ possible en tant que prema un
alre st . es no e~ md1ferent, a. poc ritós per a. tots trets, el qual el reL, 11 preguntà:
ffs contes de I A HUMANI I A T
-Escolta cPigada», ¿que bas vist
1Ne Ho. trlsós d'anar per feina, trena poc 8 ht apropa .
la Munda?
-Hola, ¿vosaltres aqut?. .. Sembla cà. a!xi:
- I ara, :.eHo, ¿tu em véns amb
-St no ~guessis pressa. podries
que es passa l'estona. ¿eh?...
-Ptsè, què vols fer-ht...! -digué ventr. Rana, que et donaria un cre- a ix~? -lt digué a-.uella dona, pipant
1 llançant fum.
crodo» ...
-Es que...
-Veuràs. NeHo, de moment estic
-Vmga home, vinga, no facis l'orun11- mica. enfemat· però. si tu vols,
m Prou que bo saps que ha marxat
a. les set ens trobarem a »La Mina», aquest vespre cap a València, amb
per CARLES PUjJL
de Ja secreta.
t.._Ah, vols dir ...? Però, em sembla unEl«polls»
El carrer de Robador aquell boníc em \'a be c¡•¡o d!¡:;U.n que te'm pasNeHo, en sentir atxO es girà. en
que tu ... -digué el valent. descon- rodò
mati dh començament ae ¡;nlmt:ve1 ,., seges -eil 11 deia.
sense 111 dtr-ll paraula, baixà
fiant.
- I fU!g d"aqui! ¿Que t'has pensat,
pte~entavll I as¡;ecte Jltt¡¡: 1 maba. Je
qut dlil l'escala a tomballons.
-Mir11., NeHo, el Ran&, mal no ha com
NO ANEU A CLASSES on correu
~ ...... h: uo ...¡s .. ~.; • e:.'--·~" , ....,.~... v· x1mple'! ... La Munda no és pas cup
caminant
Mes en êsser al carrer
bar.;es, en les quals s'escoi&H::l om- «qumto». Jll se el que em conv~. el perill de fastigueJar-vos 1 avorrtr faltat a la. seva paraula.
a poc a poc I gatrebé d'esma. es
-Entesos, doncs
l'estudi, que tant us conve. Recorbres d~ dones. homes 1 qutlxa!ia; ~e- Nello: Ja llu cr~c que ho se!
un reescopi
tront,
pel
ma
Ja
passa
1 sense mes paraules el Nello eix! nec 1 llança un sosp1r:
- 4·r~. 1 -. n:~ ~~->• hl •• 11 _., -insistia deu que el LlOEU DALMAU oiel}edcrs I venedores, vet:.s lespelltla<.s,
•
~í~
del
seguit
tot
facilitats
de
garanties
les
totes
¡elx
aquest
dit
he
li
ja
R!!na.
el
A
ell-.
jlLntamem amb tota· la cridadi~sa,
-I per arrtbar a aquest resultat
at..mac1o 1 ge.tLara propta d 'un mtr- matt el que feia el cas, perqu~ ... vaja, • resultats posltius.
ht: deiXat un llome estès a Montju~c.
Poc m~s o menys tres quarts de allà a «La llengua de serp» ... ?
tod LINGUAPHONE
~at tmprovil:l.at en un carrer e:;trçt, t-odria pas~a1 Ulla desgràcta.
deu de ta nit serien quan el NeHo
Els seus me es
-Vaja, nome vaja, no t'hi encacru. 1 a~.xa. gu ..·~ ....: ~e ... 1u.- u t:
parns u t !'li am::.ms ta:l~. i a<l~a I DiDACTA parlen beu clarament de cansat de trucar a un quart pis 1el
Déu.
AMICS CE LA POESIA
1
càrrer Migdia, sense que li responmtroprogresso¡;
t:.l popular manubn del NeHo, amb t fins més tard que ara tinc tema. le piirtlcul!lrttllts
I cteaL atxo la .>iu ..;::a es ucu a autts en 1 e~senyament pel LICEU guessln: baixà nervlosl!ment l'escala
I,\ seva anunacio de costum aeuw.va
Sl voleu aprendre be aturant-se. però, davnnt del prlmt~r
:.en ..... '":; ""-•<:.i ut. ..~.; \,..,,~•••::. , c;.a- lli volta. a la tmmunda volta d'en DAL.''viAU.
Frederic Garcia Lorca
p¡,;. la porta del qual estava tothora
res bo 1 aescaoa~u:lr ~•s o~•lab:... s (;¡res, tetnca entrada als caus cte ldlomes 1 Comerç, be 1 cte presSu,
1
«Am1cs de Ja Poesta» reprendran
pels oberta i de l'mterlor e!xta barrejada
melangtoso¡, o alegres amo monoto- mt.itrta 1 c.e ma.a t!uta en tam que per correu o persona1mem,
Illa davant les cases cte sempre, c:1s el NeHo gira carrer Nou amunt. cap sJst.emes ettcaços del LlOEU DAL- amb un d?ll de llum la fressa de on- .es seves ::.electes sessiOns que tan
éxtt obtmgueren en cursos
.ataguer
du·
quals
les
en
cndaneres
es •.:<.~..::. t.<! ltlo 4 t.«~<~ ~;.:...Ja .,..:, 1,_ l:í.l ParaHel, una oona mica capticat. MAU. demaneu-tu prospectes, que us verses
mma ven veus de dones 1 àdhuc rta- 1\Dterlors, tH pr:xim dimarts, d1a 1
¡mtormaran ·
nestres i balcons 1t ttra ven peces de
BARCELONA. Apartat ¡¡1&. Telè· lles ma6sa estrep1t0ses per a esser <octubre. rla estat soHtcltacta la colEl cas es. però, que el NeHo no
cinc 1 cte deu centuns en prem 1 1
Jen tema totes, no estava pas tran- fon 78352, carrer de Valenc1a, 243 d'I veritable alegna, entre la rem~r ,a~;-...acló de l'emment poeta Jl·redesunpatla a la mús1ca popular.
De sobt.e, peto, el l~~•·•u u.;lxà la qutl smó toL el contran. Aquell cap I per a senyores 1 senyoretes>: car- de cope~ 1 ampolles, el. fum dels .ct- •. : Garcia. Lorca. que actualment '
'ona, per a celebrar la
troba a "\•
maneta 1 el p1ano parà en sec com dt- paraals Lolhora esbOJarraL de ill rer de València 245 <per a joves 1 gars I I >mbient enrartt malsà.
. El NeHo. vencent La. mdectsló ~r~s16 Inaugural del present curs de
•
la paraula tret;cada a m!Lja c 011 • Munda, la vtda IUbertàna de 18 qual senyors>.
que el tlngue per un moment aturat Tardor en Ja qual sessió aquest 11versa, enmig duna tonada de notes tan temíblt! la feia. pudt.a certament
lustre poeta, prou conegut _entre nos·
al replà, tntrà tot seg·tlt al pis.
~st.ridents 1 agres que ferien les old~s jl.gar-li alguna mala jugada, ¡ fer- SABADELL: Plaça Galàn, 9.
A la prlme~a peça. dqspres del re altres, lleg1rà una antologta. de poe1 donant unes passes endavant li'n, d ·ama¡,at :;eu. aJgUllll cte cres¡;¡a,
bedor. hi hn•··.l cinc o sts dones llffib mes.
TERRASSA: F. Macià, S.
L acte tindrà lloc a la sala de ~altres tants ho:n que ell ni menys
p là
~·
• ANRESA PI
veié. 1 dlrlglnt.se de dret a .•na ferèncles de Ja Llibreria Catalònia. a
aça .-tus 1 a • 1·
:
t~;,
dt, cinquanta i tants anys, grossa. les set en punt del vespre.
BADALONA: Lleó. 87.

A l'ombra de l' «Himalaya>}
LES ANGUNIES
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Em1ss1o RadiO Barcelona
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CAMISERS
t;ASA ESl',t;l;tAL l'ER
A CA1,USES A l\llUA

ta perua Cèsar Bartra 1 Ventura.Continuncló de la. Sessió radlobenèfica.
TARDA
16'-: Programa dc discos.
18'-: Progtama del radiooient. Dlscos a petició de senyors suos.:r¡p.
tors de RADlO BARCELONA.
18'30: Suplement de <.La ParQUia»
dedlcat a la Secc16 Infantil d~ Moro BARCELONA.•wndalles, r.lnContinua.~es, consells útils, etc. ctO del pro6ran a del ràdloo1ent.
19'20: «La Paraula». Notic1ar1 es.poruu.
19'J0: Conversa de català amb el
«MlhU» pel professor Artur Balot.
19'45: Cotitzacions de monedes.

El Problema del Vi a Catalunya

20'-:
tes.
20'45:
de «La
20'55:
valor:; l
21'-:
dral. -

El complet estudi publicat en ful1et6 a LA HUl\IANITAT pel que fou
President del Consell d'Agricultura. de la GeneraU tat

•

A

Noticiari des de la Redaccló
Pub1Jc1tat».
Cotltzac10ns de mercaderies
'
cotons.
Senyals horaris 1e Ja Ca.~
8erve1 Meteorologti! de la
Generallta~ dc Catalunya.
21 '05: Setmana. Còmica. Revista
festiva en vers, per Joaquim Montero.
21'15: Orquestra de RADIO BARCELONA
22"05: «La Paraula». Emissió de
les deu I cmc minuts del vespre. Dlrectament des de Madrid. Infvrma.Clons general.
22'20 : Recttal pel baix Antoni Pl.catòste.
. 2~'-: Activitats. Radlo-g;;seta de
Vlda catalana.
2315: Orquestra de RADIO BAR-

Sr. MANUEL GAL E S

sortirà, properament en forma de llibre
tota. l'Economia. catalana. i especia.Jment als vinyaters i vinicultor¡¡
Interessa. conèb:er i recolzar le1 solucions uposadea
Aviat es posarà. a la venda. en lllbredca I quioscos

Un metge amic nostre ens n'ha
contat u11a de bona Fa. uns dies
a11à al seu despatx, per a visitar-se,
wt home obès, pletórzc, de cara encesa 1 respiració jatrgosa. El nostre
amrc, després de l'interrogatori i
L'exploració pertinents, convençut
que era. un cas d'hipertensió peri/loslssima, illsístr vora. el pacre1rt e11
les excel-lèt!Cies d'u11 regim altme~
tós restringit.
-Res-a.jegí-. N~ teniu, com qut
diu, altre remeí. Cal q1te us po~eu
a règim. Nom~s ur1 plat etc verdura
I u11 vas de llet.
-1 digueu, doctor - preguntà el
malalt-. ¿quall ho haig de pnmt!re: abans o després dels menjars1

•••

Pel jet qtU Mr. Goldw¡¡n, el conegut «produceun cíTtematogra¡ic
rnsi.Stis a fer la. cor~-ta.rença
de BerMrd Shaw. molts cregueren
que l'autor d.e Santa Joana d'Arc
escrluri4 per al cinema sonor. Peró
eL gran /tumornta ha declarat que,
per ara, nDmes l'apauionavA el di-

(~LONA.

-Aleshores- u objectà algu- 1a
11.0 esteu 4pcusronat, com abans, per
cós ma teí.r.
-Es la. m4tetJ:a cosa- respangut
Shaw.
-Digueu-me, doncs - digtU l'al.tr e- que1nt creieu que valeu en do-

tars or.

• ••

'¡

'

maetons. FI DE L'EMISSlO.

-PAPERS PINrATS

CIMENTS
IMPERMEABILITZANTS

Catalans!
No deixeu d'adquirir
els volums 11 i 111 de la

EVITEN TOTA MENA D'HUMITATS
L'UNIC PREMIAT a l'Exposició Internacional de
Barcelona del 1929 amb
)l.t!;uA. LLA. ü' u d

Catalun
e
d.
Història
l
de Ferran Soldevila
I
1

-,\tolts mér del qtU suposeu-res- I
pong!U sorneguerament et drama,.. •
turg trlandes.

•••

23'45: Programa de discos.
24'-: «La Paraula». li.mtssiO de
les dotze de la nit. Darr~r~ mfor-

-Sabeu Tal? Ara eiCTiu un drama de te!t. 1 l'escriu, com sempre,
al galop. Cosa rU vutt dies.
-Un drama. de test, galopant?
No serà tisi, en lloc de ttsl?

amerlcd,

ner.

NIT
Programa de dlscos selec-

Preu dels dos volums:

I

Rústica
Tela ...

22'00
27'00

Andreu Nin, com sap tothom, ha
v!Jcut molu anvs a la U. R . s . s . t
contiJ:, Jlns eu mtnbn.s detalls. el
llenguatge t el.s eo~t~.o:ms de 14 r;lda
1
.totriètica..
En certa. oca.!fó va t.sser Lnvitat
onla.haçta
geogTdJIC
El Uoc
Rússia..
ap~rq!d
r;id4 1 . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .
sobre
1m CJJset
dones

Exclusiva de venda :

lliBRERIA CATALONIA • Ronda Sant Pere, 3

•

FRANCESC ESQUERDO GRAU
Provença, 24 7 · Telèfon 71962

B A R C E L O NA

Detall
ARCS , 6

EAJ - 39- RADIO BADALONA
PROGRAMA PER A AVUI,
DIUMENGE

A les 12: Obertura: Senyals hora.~· Mus1ca variada en discos. A
.f'.s 13 ~Ju. Mus1c.a oe sarsuelt::.. A les
14: Jazz. A les 15: fo'l de l'Enmsló.
A les 19: Obertura; Senyals horans: M1:s1ca vanada. A les 21 : Radiació de les seleccions de «La GriUl
Vta» 1 •La CanctOn del 01\'ldO». A
•es :!3: Fl de l'ElOISStO.
A les 12: Obertura: Senyals horBrlS; Musica vartada. en dlscos. A
les 13: Fragments de sarsue!e~ A
les 14: MUslca vanada. A les 14'30·
Lt de l'EmJSS16. A les 19; Obertura.:
Senyals horans; Mustca vanada. A
I& 19'30: El disc del radiOOient A
le-:> 20 ! CotitzaCJO~. A les 20 05: itús:ca vanada. A les 21: NotJClllrt 1
~rvet Meteorolbgtc. A les 21"15: lS
~uts de c1JscG¡, mtcrpretat.s per
Car,e.. Gardel. A les 21'30 : 15 nunuts mr.erpretat:: per Imper:o Ar~entwa. A els 21'45: 16 minuts de
ctlsro:s mterpretat.s per R. Me!ler.
A les 22'15 : Notloes de Premsa des
de Madrid. A lea 22'30: Jazz, A 1,.
22'45: Fl de 1'EmJ.ssJó.

DESPRES DEL SAAR, MEMEL. ..

INFORMACIO -DE l'ESTRANGER Me mel, avui en eleccions, és
.,

la nova preocupacto europea

LA QUESTIO Ot MEMEL

11irnn ~nmfita~~~ n~I ñàll~m~ al~m~~u n~r i0f:UJ. if n: nrnhfnm~ ~E:~:?.t~~~"§::;~~~:r,~;E:~~~
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El conflicte Italo-a biss1nlc ha fet passar a segon terme problemea

Un d 'aquests probemes es el de Me mel. Aquest territori, alemany per
la pobiacio, lituà per la història, d 'ençà que el Pacte de Versanes l'adJu.
dica a. Lltuàrua., amb un estatut especial, ha estat sempre reivindicat
pO but seguretats satlsfactònes per a Itàlia sumen tres milions en temps una. altra nació europea assumeixi per Alemanya., naz1 o no. Ens sentim decantats a donar la. raó &ls al&.
overn e I u ama assegura a es
- part del Govern de Lituània que normal I ara.. nan quedat reduïdes el control del llac Tana 1 el Nil blao.J manys, PUlX que al nostre entendre el que compte en un territori é.3 la.
,
•
•
, les elecciOns que dema. han de a la. me1tat, Ja que els export.adors Hom creu que es aq~esta la raó ~r voluntat dels seus habitants ¡ no pas el que dlgurn les històries Aq
'lencJes que garanteixen l' Estatut' que sera estemrdesenvolupanen
lloc ptr a .a LiieLa de MtDIL•. anglel>OS no es trobe;ll en condicions a j UStificar les actlVltats navals 1
,
·
Ueat
d'acord amb d'obtenir dels seus chents ltahans els militars d'Anglaterra a la. Medlter- terr1ton hiStòricament pot haver estat lltuanes, --i:Om Danzlc havia esta~
l'Estatut.
I pagaments dels subminiStraments e- rània.
polonesa-. pero els alemanys, en expandir-se, Jmperialment o en corrent
respec t a d a a VO unt at e COS e ec t ora elsElambaiXadors
comunicat continua dient que fectuats.
EL COMISS A!:! SUPERIOR emigrator i s 'Imposaren arnbaren a. convertir-se en poblac¡ò dom'~·-t.
foren mfo¡·mal per
BRITANIC SURT CAP A
'
'
~
•l
part del Govern del Reich, que Ll·
FRANCA I ANGLATERRA
EGIPTE
En tal cas, els seus habttants d'ara no han de pagar les culpes "ela
la Pures del Sufrag
tuàma ha creat una SitUaCIÓ 1mposNO lJISCUTEIXEN CAP
Londre&, <l8. - El fet que el Co- seus avantpassats, si s'imposaren per la. força, 1 sl han de gaudir dels
sible a Memel per les seves conti·
PACTE IJ'AJUDA MUYUA missarl superior britànic d'Egipte, avantatges que d 'ells han pogut heredar si dominaren per una. maJor
GRAN EXPECTACIO A ALE- tida. per al desenrotllament de la nuades violacions de les obllgaclons
Londres, 28. - Als cercles oíi~ials Slr Miles Lampsun, hag1 sortit cap cultura. son els fets els que pesen no pas les tradicions. Amb to•
MANYA
revolució mundial.
mtern:lclonals qu¿ le cuntrelks 1 per bntarucs desmenten les wtormacwns a l'esmentat pals, abans de Ja dat.a
•
"' el
Berlin 28. - Pot di:--se que tot
la. persecució sense descans que s'na estrangeres que d1uen que França 11previSta, s'interpreta, als circols .,Jo- nostre propòsit no es ter doctrina. ni tampoc escatir QUi té raó en &QUest
Alemanya avui ef>ta en la mate1xa
ENTREVISTES DIPLOMA· sotmès els alemanys residents e:1 la Gran Bretanya.,dis~uteixen actual- utlcs egi?Cis, 1 segons el correspon· cas. Tractem nomes d'assenyalar un fet objectiU i !er-ne ressortir un altre
tensió d'esperit que estava en viTIQUES A BERLI N:: ELS a<lue1.. tetntou. ::. ..a po.at ae ma- ment un pacte dass1stènc1a mutus.. sal del «Times», en el se.nt1t que el merame11t pollt1c. L'OOJecuu és l'enverinament que ha pres aquesta Qüesgílles del plebiscit que va decidir
ALE MANYS ACUSEN ELS nifest als .amba1xadors, que les ma-~
«Foremg Office» està dec1d1t a estu- tió· el polític es indicar com el règim mterlor d'un poble pot em .M
la. sort del territori del Saar. En
te1xes potènclt~3 s1gna.tànes de l'EsCOMITE D'AJUDA A ETIO· d1ar molt atentament les demandes
•
•
PlvJo~
efecte. demà, diumenge, se celebra~ ~~~~: D'AJUDAR LI· tatut de Memel 11an reconegut que
p 1A ll ' EC 1PTE
relatives a. la. coHaboració anglo . extremadamem problemes susceptibles de convertir-se en motius de ellara. en el ternton de Memel les ela situació és msostemble. Se'ls teu
El Ca~re, 28. - Els representants egipc1a futura.
còrd1a. msolubles per a1tre canú que no sigw el de les armes.
lecc10ns per a la Dicta de la qual
Berlin, 28. - L'Agència semiofl· veure, també, . que 1 augo1xa del po- I de cmc associacions coptes 1 d'altres
L'opiruó publica no sembla estar
El naZISme alemany ens ha donat exemples ben patents de com &lxò
hom espera que depén també el cial del ReiCh ha publicat avw un ble alemany es la reacc10 ob!lgaaa de musulman~s na celebrat una lm· molt satisfeta del comurucat ofic1al arriba en cada proolema que ell es troba plantejat. Mussolini
!u tur a ciquell tern ton, que va per- comun1cat de premsa en el qual e:, at.. am la s1tuac10 de;., alemanys de portant reuruo en !a qual .l:lan acor- publicat fa ans deu d1es, en el qual 1
.
ena ho
dre Alemanya. en virtut del Tractat declara. que els amb8lxador::. d'An· Memel 1 dels atropellaments que dat prestar «el maxun suport» a E-l el Govern bntanlc nav1a promes h&. demostrat en la pos1c10 adoptada en el problema. etiopic. A cada à1·
de Versalles.
glaterra. França 1 l tàha a Berlm ha... estat objecte, 1 afege1x que l'u- t1op1a..
coHaborar amb el Govern egipci.
terènc1a que tenen amb un aJtre poble -o amb el món, com és ara. el
T ota Ja. premsa d'aquest mati ta varen v1s1tar a.rut al .nuniStre de mea manera que torm la calma es
l'er a portar-lo a cap ha quedat
cas de Mussolml- , situen els seus contnncants davant del dilema de
comentans de Ja. jornada de dema, l'Extenor del Reich 1 l'informaren un canv¡ lonamenta! en la. politl· COllStltUit .un Corrute d'A.juda. a Etlo- Les dretes governen cedir o provocar .m als molt m&J'ors que els que es volen ev•tar
amb grans titulars 1 expressa la que aquestes poténc1es, que ::.1gna- ca del govern
Kovno. comph.nt p1a. que s encarregara. d env1ar rap11 •
creen~- que, no obstant les 1rregu- ren l'hstatut de Memel, havien re- ngurosament les ue15 v1gents.
da.ment misslOns sarutanes. El com1.
En a.quest.a quest1o de Memel sl Alemanya. es trobés governada. per
laritats atribUldes a les autontats
te recaptara fons per ajudar !!- les
recta
homes que no Slgmtiquessin un perill contmua.t per a la. civilització i I&
lituanes, els habitants de Memel ta- 1
--despel.es de Ja defensa de la mdepau les s 1mpaties estarien totes a.¡ costat d'Alemanya. No és just objecra.n visibles els seus desigs a favor
pendéncl.8. d'Et10p1a..
JA PARLEN UE RESTAU'
.
·
del Tercer ReiCh.
,
RAVIO SENSE PLEBISCiT tar que en problemes on la raó hl JUga, la simpa.tla no ha de fer-hi cap
La cmtat de Berlin ha aparegut
EL GENERAL VIRGIN CREU
Atenes, 27.- La 1dea de restaurar paper. La. simpatia o 1a.nt1pat1a no són el producte de la voluntat hua.quest mati enva1d" per inflmta¡;
QUE L'ESi> ERA HA AFAVO· la monarquia sense recórrer a un mana, srno una reacc16 davant de J'a.ctua.ció dels altres. 1 els dingenta
d e cartells de propaganda, reiac1o•
•
RIT ETIOPIA
1 plebiscit, guanya terreny ràpidament. naziS alemanys fins quan es troben atacats p
a.l• di tad
nats amb les elecciOns de Memel. A
Londres, 28. - En unes declara.El president del Consell, senyor
'
er una vra. e ura., com
les llibreries s'expooen grafies I
cions fetes a_ la Umted.Press, el ge- Tsaldaris, s'oposa. encar~ a la. idea en el cas de Memel, es tan enormement sospitosos de no cercar altra.
quadres smòptics demostratius del
neral suec V1rgw ha d1t:
de renunciar al plebiSCit.
cosa que envermar un problema. per t.aJ de portar-lo a un punt en el
germarusme de Memel. 1 s'exhibe¡«Es diflcil abandonar-lo ara, però
qual la. raó no hl tingui res a ter. Hitler ens té acostumats a. semblanta
xen també, grans retrats dels perdrama ja. s'ha. acabat.» V1rUNA VAGA DE PROTESTA
d te t
sonatges naturals del territori de
ego ns e s IUgos aus, e s ang esos volen elg!J1gran
es retira ahir, dia de la festa naLa Canea, 28. - Ha estat decla- cops e a re 1 sabem com a cada moment en QUè es troba. amb à1f1.
Memel que varen contribuir amb
c10nal anual, despres d'ajudar Etlo- rada. la vaga general de vwt-l-Quatre cuitats internes cerca la. manera.. o de desviar-les vers una. persecució
llur aportació cultural, espiritual o portar
l'esquadra
a
les
seves
COStes
Pl8 a ~mar des de un cert anihlla- ~ores en senyal de. protesta contra. contra. part de la. seva ma.telX& població, per raons politiques, de raça 0
bèlllca a la grandesa. d'Alemanya..
ment ftns a un punt on, Sl mes no, 1eventual restauració de la monar- de rellgló, 0 vers els problemes exteriors susceptibles de portar consete alguna probabilitat de pau 1 tota qula.
L' OBSERVADOR ANGLES
ITALIA ES PREPARk PER contra. un suposat atac procedent esperança de sobreviure. La seva reS'han produït alguns incidents.
qüéncies tràgiques rncalculables.
Londres, 28. - L'Agència Reuter
A RESISTIR LES SAN· del mar i de l'aire.
tirada ha estat obligada a. conseqüènEl règim teiXISta es caracteritza. per aixO. Per una cruesa Interior
anuncia que l'encarregat d'Afers
ClONS ECONOMIQUES
A
una
bora
determinada.
Glbralcia.
de
la.
seva.
salut
feble.
La
Cri
.
SI.
econo"
ml·ca
posada.
d 'una. manera. descarada. al servei d'uns Interessos I per una. agresd 'Anglaterra. a Kowno, senyor PresRoma, 28. - Hom ha rebut amb tar restà a. les fosques i s'assenyala
La seva. actitud no significa pas
siv1tat exter1or la q ¡
d
itj
u· i rà
ton, actuarà. de delegat observador esperit realista l'eventualitat de san- l'alarma a. 1a població ....:.ja. previngu- que la. guerra. bagul estat evitada,
•
ua. no es e P ors conseq enc es g eles als ~
oficial en les eleccions de Memel clons. A Itàll.8. s'obstinen a creure da- alhora. que s'aixecaven nombro- smó senzillament que és una expresmundial
ments o a. les tebieses dels altres.
que se celebraran demà diumenge. que no seran imposades, per bé que sos a_rc .Jlans i h1droavions i es pre- sió del sentiment que el mes d'esHitler. esgotat el crèdit de l'èxit del Saa.r, 1 el que 11 proclui el cop
s'adopten mesures per al cas que sl- paraven les bateries de Ja costa de pera, assenyalat per moviment hàbils
de teatre del trencament unilateral del Pacte de Versa.lles, fa l'efecte que
ELS DARRERS PREPARA· guin Imposades inexorablement.
Lirada llarga i les antiaèries.
per part de l'emperador i dels seus U
.
T IUS ELECTORALS
j Hom ha disposat que entrin lliuEl port restà tancat per poderoses consellers, ha. collocat Mussolini en
na proposta ameriCana
per cerca un a.1tre motiu d e d istracció per al poble alemany en les eleccions
Memel, 28. - Les eleccions que res de drets de Duana determinats xarxes d'acer i cables amb contac- una posició difícil alhora que oferia.
b I
de Memel Per la. seva banda, el Govern de Lituània. no 11 pot fer millor
demà han de celebrar-se en aquest productes qulmlcs en qu.antitat sufi- tes elettnc.s. per tal d'eVItar l'atac e- a. Etiopia algun raig d'esperança, on
a
aca
ar•
a
el joc. Hitler sap prou bé que posar ara el problema. en els termes més
territori, han desvetllat interès en cient, abans de les sanc10ns.
nem1c amb torpedes o submarins.
no hi havia cap possibilitat de soluGinebra., 28. - El doctor Benes aguts donada la. situació dificil
é
t be el
<
tot el món, com ho demostra el fet
Es quasi impossible utilitzar el ferI nfinitat de potents pro.1ectors «es- ció si les hostilitats haguessin co- President de l'Assemblea de la. sO.:
'
en qu es ro n s pa.sos que ga.ranque més de cent diaris de tot arreu ro en el ram de la. construcció I el corcollavem> el cel 1 el mar a la. r e- ~ençat immediatament després de cietat de Nacions, ha. declarat, en la. teixen l'Estatut, pot dona.r-11 una victòrl8 no massa. dificil, per bé que
han tramès representants per a consum de gasolina. s'ha reduït per cerca de l'enemic. Les boques dels lmc1ctent de Ual-Uàl.
r eunió d'aquest matí, que s'havia. re- molt perillosa per la. pau. Sl no fos a.l.xi. sl a desgrat de tot no pogués
presenciar i Informar aquest plebls- l'augment ~e preu ~ la. menu~a..
canons s'adreçaven cap als punts on
Virgin ha. dit sobre això:
but un comunicat del Secretari d'Es- treure cap profit del problema aguditzat, aquesta. mateixa. agudització
cit. Han arribat, també, represenPer tal d ev1tar 1especulacw sobre indicaven els projectors.
<cDesprés d'aquell incident, molts tat dels EE. UU., Mr. Corder Rull
1
rl
ti
1m rta t
u
1
Al cap d'una bona estona. les cen- etíops digueren a l'emperador que ca- en el qual manifesta. la convicciÓ so a. se a. un mo u prou po n per a. exp car a. poble alemany qualtants diplomàtics de les potències el blat, el Govern ha. creat estocs,
que varen signar l'Estatut, proce- que .e~ vendra~ per a a.b9:1xar el preu. trals elec.triques engegaren altre cop . ha portar a. terme un atac ràpid a- que els qo_verns repres~tats a.1 3e- sevol posició que pogués tenir connexlò amb el problema ltalo-a.blssinic
dents de Kowno, per tal de realit~talla posseeiX una ventable econo. el flwd 1 la normalitat tornà a la. bans que Itaha es trobés en condi- gon Com1te d!J. la Societat de Na- en el cas que aquest arribés a. les darreres conseqüències. No oblidem
za.r el control de l'elecció.
m1a ben dmg1da, que un decret a- plaça.
Clons de portar tr(lpes i material a. clons, que s¡grufiquen la majoria. dels que Itàl1a es un pa.is acostumat a trencar pactes i que, en un moment
La. població està quelcom excita- caba.. d'estendre a. Tripolitània i CiLes autoritats de Gibraltar no han l'Africa Oriental. Jo li vaig dir que del món, estarien disposats a adop- d
t
ta
ds
facilitat
cap
dada
relacionada
amb
un atac d'aquesta. mena. significaria. tar les proJ?OSiCl.·ons ,Presentades ~r ona. • e1s pac nts ' tressa podrien trobar-se situats en dos fronts,
da. La. pro)aganda. portada a. terme rena1ca.. En fi, ~n el cas de sancions
pels lituans de Memel és formida- ec9.nòrruques, ltàll.8. pensa recorrer als el resultat teòriç, .de les maniobres, ulli!' derrota, ~ta i definitiva. i que a~u~ll Ço.nutè, ep V1rt4t dels quals cosa que automàticament - per conveniències. és clar- situaria. una. de
ble. Per tots els carrers a. més dels . pa1sos no membres de la. S. -<le N., qu'e;- segurament, seran. repetides a - calla . esperar, pet tal que l'opinió s. a fumaria un acord per a revita- les parts al costat d'Alemanya.. La. victima lmmedla.ta., en tal contingèncarteils fixats amb gnm profu•sló com el Japó, alemanya I Brasil, que viat per tal d'ultimar la preparació mundial s'adones del conflicte i re- ~tzar el comerç mundial 1 constituí- cia, seria Austria. Les conseqüències de tots aquests trencaments i rees veuen agents propagandis~s i darrerament s'ha. beneficiat d'un con- definitiva. de tots els mitjans de de- collir alguns milers de dòlars per a r1a un Intent per a treure la crisi ajustatges són diffclls de pt"ed.ir, encara que no són Impossibles d"-"gm·ar.
fensa de Gibraltar.
portadors de grans anuncis.
comprar fusells 1 metralladores, a n que afecta a. tot el món amb l'empleu
tra~te de carn congelada..
......,.
d'ev1tar un desastre etfop.
La. votació s'efectuarà. en 73 secadequ9:t de la clàusula de «nació més
S~ els Es~ts membres de ~.a S. de
ANGLATERRA VOL POR•
Visiblement emocionat Virgtn re- afavonda». Mr. Rull qualifica. el t recions, cada. una. de les quals estarà N. J.?tenten Impedir el prove~ment a
TAR LA SEVA ESQUADRA fereix les paraules de l'emperador en b.all.d.el ~egon ~omltè, com d'«alta
d ividida en altres deu. Cada. elec- Itàl~a, llavors es tracta.na. d u¡;t bloA LES COSTES DE IUGOS- acomiadar-se'n i ha dit: <cPodeu anar s1gruficac1ó polit1ca».
tor rebrà. un bloc de 189 candida- que1g I en aquest cas _hi lntervmdria
LAVI A
pertot el món un home tan versat
El doctor Benes ha recordat dest ures, de les quals ha d'elegir les la marina de guerra. 1ta.liana..
Belgrad, 28. - Segueix circulant la en lleis internacionals; potser troba- prés els tr~balls tècnics de la Socieque voldrà que haurà de lliurar en
un sobre tancat i segellat per a ésPROXIMA REUNIO DEL sensacional noticia. que una. cinquan- reu un hom~ que tingUI més con- tat de NaCl~ns .durant el passat any
ser Introduït a les urnes. Les canCONSELL DEL CANAL tena. de vaixells de guerra britànics, versa 1 hab1htat; però mai no tro- sobre les quest10ns econòmiques, ficoncentrats en aigües gregues, re- bareu un home tan lleial i tan sin- nanceres, socials I humanitàries, de
didatures restants no emprades són
DE SUEZ
, les quals s'obtingueren magnífics redipositades per ¡{, ésser destr~ïdes. 1 L~ndres, 28. - L'~rgan laborista bran. en el moment menys pensat, cer».
El general Vlgin ha. escrit un lli- sultats.
Els envelops que contenen els vots «Da1ly Herald» anunc1a que els mem. però aviat, l'ordre de salpar cap a
han d'ésser empaquetats 1 portats bres anglesos de la Co~panyia. del les costes de Iugoslàvia, on la. flota bre sobre Etiopia. i sobre el conflicte
GUARIREU AMB
a. Memel el mateix diumenge a. la Canal de Suez han sort1t cap a Pa- anglesa restaria concentrada a. res- actual.
La nova dictadura
n it.
ris, on es celebrarà una. Important tra.tégica. badia. de Cattaro.
A Belgrad creuen que els vaixells
L'EXPLICACIO DE L' INTE•
El cens electoral de Memel s'e- reumó ~el Consell de l'esme~tada
equatoriana
1compallYla per a. estudiar la. questló de guerra de la. flota. bntànica. roleva. a uns 70.000 electors.
RES D'ANGLATERRA PER
Guaiaquil 28
I f
xt
mandran .en aiglles gregues esperant
LA c<I NDEPENDENCIA» D'E· f' i 1 · • 1 . · -:- normes e raLa. premsa alemanya. parla amb de 1eventual tancament del canal.
les
negociacions
entre
els
governs
de
TIOPIA SEGONS UN AME• o lC a~ 1 not cies difuses a la premsa,
extensió de les eleccions de Memel
Resulta. interessant co;115ignar que
R 1CA '
an1;1nC1en que una. dictadura. militar,
i de la visita dels ambaixadors al el Govern anglès posseeiX el 44 per Londres i Iugoslàvia, les quals semI ding1da.
per l'ex-ministre. d'Obres Púministre de l'Exterior del Reich, i . 100 de les ~ccions del Canal, que es bla. que ja s'acaben.
Lond!es. 28. - L'enviat especial · bllques, Frederic Paez ha estat 1mdiu que les informacions que es troba pràcticament sota. el seu conEncara que és dubtós que el Go- d'una. Important agència. americana. plantada a. QUito.
tenen a Alemanya de la situació a tro!. El Govern env1a a la reunió del vern lugosla.ul i amb ell tota la Pe- transmet, des d'Eritrea. la. següent
Memel no coincideixen amb la de- · Consell a. Paris, dos representants.
tita Entesa, Slgul fidel sostenidor de interessant rmpressió·
A
la. s. àe N. i vulgui fer tots els pos«A tma alçaria. dé mil dos-cents
rmes, UniCIOnS I apare 11S
claració del Govern litua, 1 es reEL
CONSELL
DEL
CANAL
ben moltes noticies sobre atemptats
per. conservar el prestigi d'a- metres, des d'on es percep el Nil com I que podrà prohibir exportar El Vl•atge de von
Una amenaça de Roosevelt
DE SUEZ FA UN DESMEN- sibles
quella. ent1ta.~. hi ha dues tendències una cinta blanca. volant envers
terroristes de les pròpies autoritats
TIMENT
divergents. dms. el Govern iugoslau. Egipte i el Sudan, en direcció a. AsRoosevelt
Nova. York, 28. -El President Roclituanes a. Memel i acaba dient que
Paris, 28. - La. Companyia. del Mentre ~lVkOVltch, mmistre de la. mara, es pot apreciar diàfa.nament
bentrop
a
BrusseHes
sevelt ha. reafirmat oficialment l'adno hi ha dubte que els represen- Canal
de
Suez
ha
desmentit
els
ruGuerra. 1 potser el mes poderós es-¡ el que significa. el conflicte !taloWàshlngton, 28 - La. proclama del
hesió dels Estats Units a.1s Tractats
tants de les autoritats de Kovno no mors circulats que deien
que en la tadista_del.pais,,es.considera. estrie- etiòpic per a. Egipte,! aixl s'ex Uca. president Roosevelt, de la. qual. ja
de limitació d'armaments navals i
poden , retendre que les e!eccions pròxima reunió del seu Consell
d
'Adte
partidari
de
1
onenlació
francesa.
que
afecti
Anglaterra
Des
d'un
pa.Vl'ó
hdeml
donat
compte,
-"ubllca.
la
J.llsta.
Berlin,
28. - Per via. aèria ha ha. declarat, perO, que o:la. falta 'de
s'han fet dintre de la. legalitat.
que es celebrarà el dia. hom diu que el cap del Govern Mt'
.
e es armes, mumc10ns i estns de tornat a Berlin l'home de confiança. r enovació dels Tractats, 0 la seva.
1 ~~ues t a ~¡~rlavi,
El periòdic òrgan del partit na- 7ministració,
la.n
Stoyadmovltch,
defensa
ferma:
~~;a~t:
d'octubre,
a.tabraçant
es
dedicarà
guerra
especialment
~·exportació
d~ls
quals
a
païde
Hitler,
Von Ribbentrop, proce- denúncia., podria ocasionar el canvi
zi <cAngri[f)> diu que el Govern Ji. a. tractar del tancament del canal.
ment l'artuació anglesa. També es
es am
a. s • sota sc;>s belhgerants podr1a ésser prohi- dent de BrusseHes, on ha conferen- de la politica naval dels Estats
tuà està recolzat pel de Moscou 1
creu que el príncep PaUl s'inclinarà 1
dlaóllumh
del
solf
que
crema
1
cega,
es
b1cta
eventualment.
Es
divideix
en
sis
ciat amb el Pl'emier belga., Van Zee- Units».
1 na. om per e~ta.ment ~mp~ que categories, que són les següent:
que la darrer::t fase del terrorisme
EL
GOVERN
ETIOPIC cap al mateix sentit
land. Demà. a.sslstlrà a una entrelituà a Memel començà quan els naDESMENT LA MOBILIT·
Egipte .es el Nil 1 el Nll es Eg¡pte.
1. Fusells 1 metralladores munl- vlsta que se celebrarà entre Von
ZlS pujaren al poder a Alemanya. I
ZACIO
LES MINES ANGLESES s _El N.il é~ el manantia.l de vida. d'E- cions per a. armes, tancs, etc:
Neuraht, .nunlstre d'Afers Estrangers Les maniobres navals japo·
quan Hitler va. declarar que anava.
Addis Abeba, 28. _ El Govern ha.
RESSENTEN DE LI;S M~- · glpte, 1 Egipte no és sinó dos sectors;
2. Vaixells de guerra de tota me- del Reich 1 Mr. Gomboes, president
neses han costat 63 morts
LES RELACIONS AMB ITA- un a. cada. marge del riu, 1 darrera, na, àdhuc els submarins i vaixells 'del Consell hongarès.
a. exterminar el comunisme en el desmentit categòricament la noticia
LlA
cente~~rs de milles quadrades de de- porta avions.
Reich.
que deia que ha. estat decretada. la.
Toqulo, 28. - Les v1ct~mes que hi
sert ar1d. Des d'un avió hom es fa
3. Avions, muntats o desmuntats
.Amb referè?cia als Intents de mobilització generaL
Londres, 28. - El «Morning Post» càrrec
UN PACTE DE NO AGRES- hagut durant les maruobres de la
Li~vu:.off a. Gmebra. d'intervemr en
perfectament que una nac1ó I altres aparells aens proveïts de me~
anuncl.8.
que
algunes
mines
de
carbó
SIO
GERMANO-BELGA?
flota.
s'eleven a. 63 morts. Dos capiles discussions sobre Memel, igual
MANIOBRES DE DEFENSA de Durham est.an a punt de deturar que co,ntroll aquest gran nu pot traliadore;S. bombes i llurs accessoriS.
Brussell~s. 28. - Els periódics bel- tans de corbeta 1 sls oficials han retallar
1
~1gua
des
del
seu
Que les potències que varen Signar
naiXement.
4.
Revolvers
1
pistoles
automàtiDE GIBRALTAR
l'explotació 1 que algunes altres del I aixf s apr.ec1en les raons fonamen- ques que pesin més de 630 grams.
gues suposen que l'entrevista. cele- sultat greument ferits.
l'Estatut, el periòdic nazi diu que
Gibraltar, 28. - Durant la passada. sud
del Pals de GaHes han reduït la tals_ de la. t1vantor ex1stent entre ItaL'administració de la. Marina. coó. Motors per a avions i dirigibles brada. pels senyers Von Ribbentrop
eVld~ntment els sov1ets conSideren nit s'han efectuat en aquesta plaça seva. producció.
ha. 1 Angla.terra. Sembla que aquesta
6. Gasos «mostassa» i llança na; i Van Zeeland s'ha. ded.cat especial- munica. que aquestes victlmes han
Lltuama com el millor punt de par- importants maniobres de defensa.
Les exportacions de carbó britànic última
ment a. l'estudi d'un pacte de no estat causades pel violent tifó que
potèncl.3. no pot permetre que mes.
tenia una velocitat de 35 metres per
agressió germano-belga.
No obstant, als oercles oficials es segon.
.~ total de morts al Japó, a consedeclara que Bèlgica. considera el
Tractat de Locarno com un pacte de quencla. dels temporals i de la. inundació, es de 225 morts, 248 ferits 1
no agressió amb Alemanya.
El cap del Govern h anunciat que 175 desapareguts.
el dimecres vinent es reunirà el GaT o~es les misses que se celebraran el dimarts, dia 1 d ' octubre, a les esglésies parroquials de Sant Francesc de Paula,
binet m1nlsterial. També el dijous, La
de N. ha acceptat la
Santa Mar1a del Mar, Sant Cugat de Barcelona, Sant Vicenç de Sarrià, Capella de la Miraculosa de la Casa de la Caritat,
celebraran sess!ó els Comitès d'Afers
Estrangers del Senat 1 la cambra.
dimiSSIÓ de Kellogg
Convent dels Caputxins de Sarrià, de Barcelona; Sant Salvador, de Vendrell; Sant Estev~ de La Garriga, ¡ església parro·
Als cercles polltlcs no ha. estat ben
quial de Viladrau, seran aplicades en sufragi de l'ànima de
acollida. la reunió de les C•>mlssion.s
Ginebra., 28. - Es sap que en la
parlamentàries durant les vacances 1 Sessió secreta que celebrà, el dijous,
per considerar-les precipitades.
el Consell de la. S. de N., s'acordà
acceptar la. d.lmlssió presentada pel
senyor Kellogg del seu càrrec de
del Tribunal InternacioLa C. G. T. f la C. G. T. U. president
nal de La. Haia..
Les nacions representades al Tri·
francesa cap a la unitat buna.l
seran r equendes perque proposin un nou candidat.
A la mateixa reun1ó, el Consell de
la. S. de N. acordà desestimar Ja ¡noCió presentada. de concessió d'Ull&
medalla commemorativa als solda~
1 altres partiCipants estrangers en
el plebiscl.t, del Sane.
t
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Jaume Carner i Romeu
ADVOCAT

• que morí cristianament el dia 27 de setembre del 1934

A. U.

s.

Ela seua filla, filla polític a, néts i família tota, recorde n als amics i coneguts tan senaible pèrdua 1 agrauan l'assistència a alguna de les dites misses.
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NO HI HAURA OFERTORI

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

Les males relacions entre
Polònia i Txecoslovàquia

11

01

la humdnitat

ur.tENGE, 29 DE SETEMBRE D EL 1935

LES
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ILA JuSTICIA c~:e.a2.r~e~a"nyo~:r!~~. p,!!:. ~em~r~~:i~~!
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pneta ha estat treballant al seuredbeust- per viatge 1 per altres conceptes,
quan preciSament aquesta és la seva
patx de la PreSidència, on ha
r ELLAi.t EN T S D' AUTOMOBILS.
rruss1ó. Igualment passa amb els arla vlSita del mmistre de Justícia
LA FESTA MAJOR
1 D ET EN CI O ~S. • AL TRE:S N OTI . .
Preguntat el President del Consell quitectes que cobraven per la conti d'
Amb
maJona de barques de pesca amar- CIES. • S HAN ACABAT LES
sobre Sl hi haV1a nous nomcname:li<S, recció de projeCWS pels mw~tens,
j or es ~~nu des~~re¿tula resta MaOBRES DEL CASTELL DE
I rades al mo..l com a PfllteSta per
ha. manifestat que molt pocs, pe¡·que molts milers de pessetes segons els
rents testeJgs que han ~~ga;¡~~f:;
FIGUERES
l'augment del g~-o1l Pt!• Govem
LA SI TUACIO POLITICA
amb les supressions de Direccions Ge- seus arancels. A1xo no podia ésser,
Girona, 28. _ Aquest migdia a la dlterents estltats, tant esportives com
ED ¡•ambient polltic ve essent ob- en el barn del cerra! on es senua
1 s'havia d'acabar totalment amb
L' AIXECAMENT DE L'ES· nerals 1 Subsecretarles no hi na. U·
¡ecte dels més agres comentans ia da_~re1J.m~m les c~nsequenc1es d<' preso 1 en el locuton de comÚmca-¡ d 'esbarjo.
aquests abusos. AIXI mate1x era exa nomenaments.
TAT DE GUERRA
Per a avui <dissabte) hl ba orrenu-emauada actitud del trnent a ra, a ~xtracc10 ae PCIX s ha ac- c1o, llem trngut el gust. de saludar
ceSSlu l'abus dels automoblls, I Sl es
marutestà
Chapapneta
senyor
El
a!ca'de gestor senyor Brell, ex-mo- centuat la ens¡ de ta .n:mera ~..:e et.> nostres am1cs 1 d 1putats per i"D!tzaaa una cursa c1èltsta, Carnprecis dll'e el que hl ba d'aiXÒ al
pedels
on~
tac
llet
!e
les
a.,"I'ala
.
que
pe.
els
rebre
en
m1gd1B.,
,
al
Ahir
de
recorregut
un
amb
~oca!,
Plouat
¡¡à!QUiC 1 avu1 pertanyent a la mt- es pot dU' que ·~ mu,.,na e• co?.en- aquesta .:ll'cumscr1pc1o, senyors Serça 11: apoderar d aquella le:;graclalla ra 1 Moret, Arnau 1 Cort ma, Dot-Ar- 1 7o quilometres, amb un gr-apat de ' ruxilStes•. 1auditor de la DIVlSió els r;odlst.ts, per la publicaciO dels 1e- Parlament,perque es coneguin aquests
ona radical de l'Ajuntament.
xer, Balsells 1 altres senyors els PtemlS ofens per rndusl.nals 1 par- manuesta que no terua cap notlcJa erets de RestnccJons, els quals. segons abusos. Era senzttlamt>nt mtolerabarr~aa.
Jl Es el cas que el senyor Plom
aquests li digueren. bav1en causat e1 que passava amb aJXO. D'ac! en. .
per comumcar.
toJII racostwna anomenar el vernat: l ~ - mb mot1u d'habilitar-se el quals han passat una bona eStoua 1ueuters de la ~ila.
A .preguntes dels u;tormadcrs ser bona ¡mpresslo en la seva primera davant donaré l'ordre que tots els
Tambe hl na anunciats dos parJ!C s'ba !et &olidan de l'acutut de ~anaton de la Raba::..::a<ia »·I ~o: sa- conversant amb els presos polltlcs.
. cotxes o1lc1als s1gwn pmtats de gris
- D·acl breus d1es, a Olot, apa-I tlts de futbol: l'un al mati, a carrec bre 1 atxe<'ll!Jlent de 1 estat de guer- lectura.
s minona radical, que com se sao naton pr~venuu per a mlants del
El PreSident afeg1 que era ?-ecessar1 1 els que s'hagm de reparar seran
~ns esco.ar atacats de tuberculo.:.l, reixera un nou periòdiC d art, lite- de la Penya Meren~ues, 1 un altre ra.. contesta que no terna encara
1,11& retirat de la gestora.
igUalment pintats d'aquest color,
adiii.IlllSI
a
sanejament
!!e
labor
fer
s per tal de recolzar Ja seva actl· s ba obert. w1a :;ub.!.cnpclo en la ratura. polmca, soclolog¡a, etc., en a la tarda, de campionat, entre l'A t.- , nouc1es Ollctals 1 que espera \'a que
apar~gues el Decret per tal co~ eu trac10 pubuca, prec1sam.:nt en aque~ts perque es conegum.
tud l'esmentat regidor diu que ell qua" la majona de.s douants hl (I.U e1 qual coHaboraran Carles p 1 1 Su- ltttc d«: Comella 1 el c. D. Prat.
no va. asslStll' a la ses5ió per tant acudit tent Ciunauus en e.:.pec1e., nyer, Serra Hunter, Rovl!a 1 VU'- 1 Tambe un part1t de oasquetbol al ell s md1canen les normes .9ue s ban moments en que els contnbuents \eELS PAGAiUENTS Al\IB OR
Ens ha sorpiès veure en les ll.LS- glll, PUig 1 Ferrater, Pu¡g Pujade:;, camp èe! F. J. C. (camp de Ja pla- de segmr per a la inbtb!CIO. de cau- nen comphnt amb els. seus deures,
no n'&:tà assabentat, és el1 cas, però
On altre dels abusos era el paga. e hom sap que va asslStlr a la tes de donatius ~olt.:; cnclllXS, 1- entre altres escnptors de Barcelo- çn dc I esg1es1aJ. en el qual hom ses a tavor de la junsdiccto ordma- flns el puut que la recapt.aCIO conti· ment en or dels tunc10nar1S, ]a que
1 nua en progresSiu augment 1 la madisputara. ~ues copes ot ertes pel mag. na.
quunió des del sa!Q.Det. proper al mat,;es 1 a. ,res objectes propiS del na 1 de les comarques gllonines
te;xa conflança es rerlexa als valors es donava el cas que m01ts tunclo_ Aquest mau, a prop de les nil!c AJun~oament 1 el rector regent.
culte.
r~n saló.
V I S ITES AL G ENERAL D E publlcs, que contmuen en puja. A oans. pel sol fet de sortir d'EspaBalls sardanes ~ ... en fl, tot un
¿Es que potser tenen aqu~sts ob- onze al Pont de Pedra el cotxe aut(}g ,o.ques~;a comèdia 1 la baralla ena1xò, el Govern ha~1a de respondre nya tnpucaven el sou, arnbant a.
LA D I V I SIO
U!ga jectes pro~:etats curat1ve.;; sobre ¡a òl1U1Íbus de la companyia de Banyer d~~·essall de d1vers1ons que !aran l'acarlins, Ceda
tre radicals
quantitats supe1 part dels tarra1 om
Entre altres VISites rebé ahir el com ho ha fet, donant la seguretat vegades a cobrar
le:; a Girona, conduit per Salvador lcgna de xics 1 grans.
tuberculosi?
és objecte per
pa115
Set!Se esser gall'e exigent, crec que general senyor Sanchez ocana Ja que els cabals pubiles seran aru,rn- riors a 50.000 pessetes. Ara se'ls
-El mercat de VI segueix desam. Sarquella, vei de Banyoles. ha atrer
de leS cri,l.iques més humonsflqU".S
gara d'acord a les nec~Jitat.s de 1a.
Alguns veïns del carrer d M · mat i hom espera que s ammara pellat a l'emplea• municipal Per ea pot demanar, enm¡g de tanta del governaaor general de Catalunya mstraLs amb la més rlgorc.sa aus'-<l- seva
v1da en llur residencia 1 es faerla ens han pregat que e~ f~~= una mica el pròxim d1vend:rcs de- lecte Montaner, d~gut a una topa: Gatza ra, un respectuo.s record per als I l:"r.:sluem gt:.'>Lur de ia Genelali.at. rttat. S'ha pl'ocurat suprrmlr ~ corre- ran economies
d'rmportànc1a.
qu¡, segumt lturs Ideals, pateixen, a part altres carrecs. senyor Ptc i g¡r tols els abusos que eXlStlen. Jo
. gtu al fet de vendre els vms nous d<~ amb el carro d'mdustrla pr
e eco de,s sucosos e::.d e
però
tot,
amb
acabar
pretes
he
no
Tr
d
t
d
Po
exiSteixen abusos en
espe1
llars
Igualment
seves
les
de
a11tmyaLs
u:
,
. t
. -4 .
Vi b'anc Camp .
ev n~ments
sun
e- els que jo cone1xia 1 h.: v1st, he prer mateu a de classes pas:;1 ves, com per
n, 1 1a e1 conse1•er ges or e
• 8 5 a 8 3 g¡au 1 ple at de Pau Pérez, Vel de Salt,, I u ren d'un d1a a l'altre que canvu la
que vénen pas?ant. en aquell carrer cane a·
urat suprirrur-los amb les orienta- exemple el tet d '!Ular moltes vtdues
ball, sen~ or Torrents Dalmau.
ha causat. fendes de les quals I han seva sort.
' . .
e
V g
amb motiU d lla ver~ s us pes, per
ts N
d
<!
Sembla que la VISI La del senyor Pic e
_ Diumenge passat es tra 11 d
ates al UlSpen,an Mumc1pal.
amp, 8 5, 1d, 1d.
1 negre
part de la CoiiU.;;SlO eu~;¡uregaaa
a cobrar les seves pens1ot1S 1 preSt:n1
¡ai.Àce<:.•l•t•lt du ~::,oc e:¡;uemsee~~ ~~~teS te~ :,Su~~~~ tar-se a l'habll!Lat amb el seu mant
- Ahir a la tarda, a la carre- a Sant Juan u·El>pl l'eqUip deJ\;~u~ ;.s;~a~e.do.:JU•• a ..a amo
~~ ~norat, a g·:;8, Jd ld
:es tesLes que aquell ve1nat celebra:
1
els
tots
de
rebr~
de
haur•
d
es
segurament,
.
·
guerra
e
e
amo
contenare
a
per
Prat
EsporLn•
de
Feliu
::>ant
a
Palamas
de
tera
ld.
·
ld
•
a
onca:
'
d'octubre
mes
el
en
any
11> cada
Cal acabar totalment
1 una versió que c~rcula per aque'u
~u1~uls, I en l en~;reuarnen~ del carru l'equ1p d aquella pobl.a.c¡ó en partit de~~~e parlar de la ques~to de l'ordre q~! ~e cons1dert!n perjudtCil.LS. pere confessiOnal.
~~tela b.anca, 1~, ld., ld
amb aquests abusos que no poden
asp1ro que es reconegw la mtenc•ò tolerar-se.
Al!St~l~ negra, lo> 5 a 14•• 1d., ld. d en.rada a la pla~Ja de SL. Pol, el de CampiOnat. Despres d'una partt· pu c.
~emat diu que els veins s'ban nels. qual t~nae 1 x a bt:neuc 1ar el palS
•
co o vm1c rectlucat a 2..o pte::. cc.m1o numero 5.523. condUit pel seu da molt Irregular, quedaren empasJ.t a donar diners, a.ssabenta~.~; que
On pt:nod~ta 11 ba preguntat si
general
D UN R O BATORI A M A
prup1etan senyor Jooqutm Prats 1 tats a. dos gols
•actual oomiss1ó super-caverntcola
pod.!a a.sStll.)oalar Ja quantitat que
VA REBENT PROJECTES supo:;a.va
en
AR MADA
.
Mercader. atropella ..Lla nena de ueu
rolla dedicar-los a unes grans tes:
l'estalvi per a l'Estat la
Afegi que algw15 minlStres li llan Llei de H.eSLCICClODS, I el preSidenL
Ahir esL'~"" '"'"'"Jd.rant olivant del
anys Concepc10 Puro 1 Uanos, vel·
te> rellg 1~. mentre que una altra
1
esperava
que
decrets
els
lliurat
subla
Palac¡o
Mu.:~est
sen.).or
jut.~e
hlla
1
Gulxols,
ae
!>'ehu
St.
de
na
versió diu que hom s'ha negat a
na contestat que entre 250 1 200 audita. nora-amellcll.na Katte .t:set.y 1.-'er- que d'liCI al dlmurts li tanen lllu- uo•'IS de p;.:;,.,etes.
donar mes dmers per cr.:ure que la L'AUGMENT DEL P~EU DE L PE· del ca.rrabmer senyor Purró. a la
pubuseva
la
a
per
Cl'IULres
rnment
robatun
un
d
obJecte
luu
que
lUtiS,
L
que
graVJssrmes
tendes
pr~Ul
qual
NOVES
MES
::
LI
TRO
els
amb
prou
te
en
COIIDSSIO ja
El senyor <.;ll¡¡paprieta ha conti•
A GESTOR A MU NICI PAL I LA a ma armada al seu dom1cú¡, 1 pel
h produll'en la mort
"•fters que tenia per a ce e .
rep nuat cvmentant amb els penoe11s~es
1 úl!lr. 1es
- La guardia c1vtl d'Aliar ha de- t.ULTURA : : CASIUAUES :: CO N· qual feL Sl.JlStrueJX l'oportu suman. caciO a.. la «GactLa». igualment
Diumenge a Ja tarda. vare11 estar
t ·
""' l'
els proJectes per als nous Pressu- la qüe.stlò trnancera 1 ha dit que
CURDIA t;IUfAUANA
•
P
(estes any passa 1 que toren suspostos, que seran llegtts a les cons 1 augment de ta recaptació no era
pe:;<:S degut als rets d'Octubre 1 per a alamós l'ex-rnm1stre 1 actual pre- tLngu~ Josep Case11es 1 Palomere~. 1
ATRACA MENT IMAG INARI el dia 11 del mes vment perque 51 _
Encara que sembli estrany, estan
cinC vegades del llogater de les llot- Sldent. de la. mmona catalana 111 ve1 daquell ~ble, el qual en esst'r
in tramesos U.lm<!dlatament a la esporadlca curo na ocorregut altres
D1es eurt!ra dolJavem la .uot1c1a ae
Parlament espanyol, senyor Santaló, sorpres per r rancesc Rovtra 1 Mar- a punt de reprendre s ets P''!Sen.).U.·
ges del barri.
vegades, smó que es mame des de
No cal dir que aquest afer donam que anava acomp:myat del dtpur.a.t tin en un magatzem de la seva pr~ mentS a l'Escola. ael 'l'reball del .Mas- la ueuunc1a presemaaa per .l:!.l!SI Mas- ~rruSSló 1 pu¡swn començlir les dls- ta cmc mebos amb un augment tomolt de joc per la quantitat dels senyor Mana!. t11 mouu prutclpa¡ p1etat, on h1 te d!posttndes diVer· nou. Ens estranya que s1gui a!lu per ::.uet 1 ~ornl!l, ~;egons el qual dos cussluns Ja darrera. desena d'octubre tal de 500 aul!ons de pessetes.
del VIatge tou per posar-se en re- se¡; quantitats de cereals 1 que ,el quam tms a Ja data la Gestora Mu· lllúiVldus que anaven amb esparc..le- Abans vull aprovar la llei del Pa:
interessos posats en entredit.
e dels
Això sigmrtca l'an
- Degut a la persistència de l'ac- lació amo les rcpresemac10nS de les detmgut. tractava d apoderar-sen, mclpal hav1a tmgut completament uyes 1 vestit de mecaruc l'nav1en L··mani Forestal la llei de Pesca. 1 Prrssun'"ltM. Es not dir que no s'ha
titud dels patrons, que tenen la Cambres de Comerç de Palamós 1 de .; abra~na damunt el c;Jenunc¡ant t 11 abandonada aquesLa Escola. Ara ta au·liciH en uu ~;amv oe vvlhH.tfl(;, 1 d~ <.;omumcacJons Mantimes i des- rebut rn una sola reclamació dels
'
Sant Fel! u de Guíxols per Lai de produl, amb un basto que porta va, pocs d1es se'n va recurdar, pe,rò ha per aquest mot1u el jutge. coman- . 1 • la llei Electoral
defensar-los les peLiC!Ons tetes a Ma- diverses fendes al cap de pronòsuc estat per reduir de tal manera els dtlut ucrutla, comença la msLrUCC!Ó P•Els pressupostos seran aprovats contnbuents, la qual cosa demostra
Ja bondat de les nostres mesures i
·
suman.
l'upunu
de
que,
donaven
s"hl
que
1
drid a h de tac1iltar el co::~rament reservat.. E.l deLmgut ha estat posat ensenyaments
la seva ~scussló el r econeixement per part de tots
Despres de mol¡.es luvestJgaciOns abans de Nadal
:;egon.s el pla d'estudis actual mes
de les operacions comerc1als dels m- a dlsposlcto del Jutjat.
- Han estat detinguts els veins que una }!;scola del Treball i>er a pero, s'ha pogut posar en clar se~ serà junt amb la de la llei Elec- de la seva necessitat. Unicament s'hadustnals surertapers amb les cases
EL DESAR:\IA.,IENT
. via rebut de 'larragona una protes.
c:onsumldores alemanyes. 1:5egons re- de Ribes de Fresser, Ramon Turras obrer.; sembla una sucursal pobleta- gons comc:;~IO pròpia del tv1assuet, toral.
st ta Signada per tres senyors, els quals
Un periodiSta li ha preguntat
Capdevüa. de 41 anys, 1 Ramon Rer na d'una academia comerciaL El mes (!Ue !·atracament denunciat sols thl.aquestes cases paguen pun.
1 el preSlpolltlc,
debat
hauna
hi
1
unagmac10
seva
Ja
en
exlSLlt
VIa
•
l'esre¡;1da
Dos-cents milions de lliures terenc1es,
estant
que
es
e~
del
oo
baes
quals
els
20.
de
Tubau,
1
mà.
estualment les tact.ures al Govern
es convenceren del seu error quan
pa?yol, pero aquest, Sigui perqué no rallaren 1 es produfuen amb una pe- men:ada Escola per un Patronat. els ' que ho llav~a ret per tal de poder dent ha dit que segurament, des- foren v1sllats pels delegats que jo
esterlines per a reforçament te
la reserva sul!c1ent de marcs o cira, diverses rendes a la cara. ¡ al senyors gestors mumc1pals s'ban con· e11sposar de les 12:~ pessetes que 11 près de la declaració mm1stenal que els valg trametre. Ona altra prova
stderaL suficientment capacitats per havia lliurat el seu patró per a Ja es farà., parquè les opoSICIOns, .vol- d'aquesta conl!ança es el fet de les
per una a1tra causa, tr1ga. molt a p1t, de pronòstic reservat.
militar
- El vel de Figueres, Amadeu imposar el pla d'estudis que mulur compra de c~ment, les quals llav~a dran saber la. tramitació de l últl· conversions 1 que la gent s'aglomeres
pagar. Tant és a1x1, que encara lli
Londres, 28. - El «Dally Express» ha mdustnal que li manca cobrar Fontdecuberta 1 Tren, ha denunc1at els ha sembl..'1t. 1 el Patronat de rEs- despcs pel seu compte, cmquanta-tres D?a criSI Jo espero que el debat po- a les taqu!lles per a cobnr-les. J o
anuncia aquest mati que el Govern tactures de rany passat amb un greu a la guàrdia civil que va lliurar un cola del Treball, com s1 no extstis. per pa¡ar el carnet de xofer a una lític serà breu.
deSitjo que l'optmó publica ens presti
britànic, davant les ensenyances ob- dany per als seus compromiSos, amb aparell de ràdiO valorat en 1.170 pesAcadem~a de conducció del carrer
ln seva ass1stenc1a en aquests prol\lOLTS SERAN ELS BENE- blemes de tanta importància per al
tingudes en el present, ha decidit tot i ter ja temps que han es'a.t pa- setes a Rosend carreres per tal que
- Al Masnou hi ha unes Escoles de les Corts Catalanes, 1 la resta en
FICIATS
obrll' un crèdit per un total de 200 gades per Alemanya.
l'arrangés, però aquest últlm ha des- Nacionals graduades per a nois I un tiben amb una dona.
pals.
Ha contmuat dient que amb la
mil1ons de lliures esterlrn¡¡:s per a reAsp1ren donJs, els demandants, que aparegut sense haver-li retornat l'IV noies 1 uns parvulariS mumc1pals. Tal
Fou preguntat st celebraria ConDE L ' ASSALT A UN CAMP Llet de Re:;triccions seran molts elS
com manen les Llets de la Repúbli·
f<?cçar les forces terrestres, navals i tan bon punt hag1 entrat l'efectiu parell.
Uovern dilluns per tal de
, func10nans que en sortiran benefl· sell el de
DE NUDISTES
_ Ha estat denunciat al Jutjat ca, no s'hi dóna ensenyança reh·
aenes.
a Espat.ya, sets don! mitjans ràp1ds
la declaractó mmisterlal I
tractar
· c1ats perque es donava el cas que de Ja ternunació
.
per cobrar-lo O;: en cas contrari, els Municipal de Perelada el vel d'IV glosa. Una agrupac10 de pares de
de la llet de ResHa sortit ja de 1 Hospital, guarit hi havia molts funcionaris que cas1gu¡ obert crèdtt duna manera o quest poble Marti Gi.mfrau 1 Gar- familia, per a ~vitar que el& seus f,i.lls
triccions, 1 el PreSident digué que es
Congrés Mundial de les jo· altra per tal què po sotre1xin· per- riga, de 23 anys, el qual a. les onze es condemnessm a les penes de 1m- de les cr emades que es causà amb braven sous veritablement irrtssorlS celebraria
dimarts al mati. puix que
fem si assistien a les escoles ofi- · motiU de l'~ssalt a un camp de «pen- de 1.500 pessetes a l'any 1 en canvi
les seves operacwns corner·
ventuts comunistes a Moscou torbà.ció
c!als, cosa. de retruc fereix més en- d~ la nit intentà enMtrar al diloimiclll cials, varen organitzar les Escoles talttstes», Situat a Gavà., Manuel Ca.. per altra part es donaven molte; le~ Corts s'obrlr1en a la tarda. Ara
~ treballaré intensament t demà assJssanoves que es trobava en guan 1
Miquel Serra I ont, ut tzant s t Jo d 1 en. 1es quals es . dóna en· ment
Moscou, 28. - Continua. reunit el cara l'estatt llastunós de la rndú.s- de
hi tll'é a l'acte del lliurament d 'una
Per exemple,
sou. cobren
de que
• duplicitats
a.' l'HosP!tal Clinic.
r rehg1ós.. Ara bé, els nosau
una escala de fusta. S'ignora l'ob- senyament
Congrés Mundial de Joventuts eo- tr•n.
molts ml·
ha enginyers
~
bandera al Cos d'assalt.
1
t
d
¡
tres gestors munlclpals aquest any
Tant el senyor Santaló com el se- jecte que es proposava.
murustes, que començà els seus treCITACIO ers e pesse es per a a confecció
- A Salt ha deixat d'existir, a s'han oblidat de lliUrar a les Escer
nyor Marial s'Interessaren v1vament
balls el passat dimecres.
-----El tlnen t d e cavalleria jutge evensenyora
Hi assu¡te¡xen representacions de per Ja qu··estió , com h 0 prova e¡ f e t conseqüència.
del 1es grad uades Ia quant1'tat que cada
esposa
anys, la
de 23 part,
Marma· Feliu, d'un
any lliurava l'Ajuntament per als tual, senyor Modest PaÍacio, cita el
gairebè totes les nacions del mòn 1 de venll' aci a documentar-se àmEls decrets de la llei
la majona dels discursos pronun- phament, per altra part dific1l a tra.. nostre estimat amic L correllgion~V premis de f1 de curs; aquest anys, senyor F·rancesc Garcia Contreras El cinquè aniversari d'un
rt, Llorenç Brugues, l filla del no doncs. no hi ha hagut repartiment que tingué el seu domicili a.l carrer
c1ats fins ara han estat de caràcter vés d·un senzill comumcat.
de Restriccions
republicà
míting
· ,. - ~rotltant~r·avmentcsa, una et:J. .Jneny¡¡ amiC, senyor Joan Feliu, re- de premis, tot i que la quantitat cor- Joan Ouell, 12 baucos, perquè com·
antifeuost&.
. ·missio de pes~do~ Vl6ltà els dos putat .líldüstrial· d'a9ilella Mblació. responent estava consignada. .en el paregu1 davant seu en el termini de
28. - El mimstre d'HisenMadrid.
Madrid. 28. - Els periòdics d'esEl nostre més sentit condol a. tota pressupost mumc1pal. En canv1, con- deu dies, amb objecte de prestar de- querra
l:LS ESTUDIANTS ALE!\IANYS DE- diputats per demanar-los que s'inteda .ha facilitat als periodistes una
completx
es
avui
que
recorden
de
procedent
travenmt una vegada més les llelS claració en un exhort
SlSTEIXEN DEL SEU VIATGE r essm pel conf11cte que ja fa. dies la família de la finada.
el cmqué aniversari del mltlng repu- cop1a ohc1al dels decrets que regulen
- Hom ens comunica de F!gue- de la República, l'Ajuntament ha Palma. de Mallorca.
tenen plantejat 1 sembla que duraPER IUGOSLAVIA
bhca a la plaça. de braus en el qual la llei de RestrlCCions 1 que fou puEscoles
les
econòmicament
ajudat
acabades
per
ja
donat
s'han
que
res
temps;
llarg
rà
d'EsCorporació
La
Berlin, 28.
parlaren el senyor Alcalà Zamora. blicada a LA HOAMIN1TAT en la
tudiants alemanys ha. donat a la . A causa de I augment de deu cèn- les obres que es realitzaven en P.l sant Jordi, confessionals catòliques,
MarceH1 Domingo, Manuel Azaf1a i seva edició d'ahir.
ublicitat una informació segons la t~ per litre de combustible que els que fou penal del castell de St. Fer- no sabem si amb els dmers consigAlexandre Lerroux.
graEscoles
les
de
prem1s
a
per
nats
-alxi
suposar
fa
cosa
qual
la
ran,
ha rmposat la Campsa, els és 1mposd
.
Per manca material d'espai
P
Ha mort el veterà republicà
qual el grup destu ;ants a 1eman~s sible sortir a pescar, ja que esmer- h ·• creuen els ciutadans figuerencs- duades o Sl a més amb les cmquanediproperes
a
per
ajornem
actualment a lugoslav1a no .contt- çant de tres a quatre bidons de 250 que d'ad poc tempS seran traslla- ta pesSetes que els !hura l'antic i
«Demófilo»
d'or
quilos
divuit
Tres-cents
re·
del
publicació
la
cions
nuarà el seu viatge a consequènc1a litres per setmana, segot!S la «vaca.J>, dats a aquell castell penitenciari els venerat mestre senyor Fredenc Bosch
Madrid, 28. - Ha mort a Madrid
portatge de
del deplorable incident. que ha cau- els ve a resultar de 75 a 100 pesse- processats polltics i socials catalans 1 amb desti, com cada any fa. a l'aespanyol cap a l'estranger el senyo~ Ferran Lozuno 1 Montes:
sat la mort a un estud1aat alem~y. tes més de despeses, amb les quals per a complir llur condemna imper lumne més aplicat de les Escoles
féu us del pseudònim periOdistic
VILA • BISA
JOAQUIM
El grup es dona compte que la JO- no poden ja acarar-se. Per això no sada amb motiu dels !ets del 6 d'oc- nacionals de les quals fou director.
Madrid. 28. - On dels avions que que «Demófllo».
Va néixer a Almede·
Tot 1 que la Gestora municipal no
ventut iugoslava e~ la seva totalitat surten de port; no és que facin va- tubre.
presta el servei aeri Madrid-Paris, de
nejo, poble de la provincia de Ciudad
va fer cap rebut de les pessetes lli uno és responsable d aquest a.tac a mà ga com la gent creu.
AGITADA
VIDA
LA
ha sorttt amb una expedició de 165 Real,
en agost del 1844. Fou separat
rades pel senyor Bosch, ens consta
Novament veiem un conflicte enarmada per un grup de terroristes
d'or. A les nou en sorti un de l'exercit
per negar-se a prestar
TERBOLA D'UN GRAN quilos
amb tota certesa que aquest en va
comunistes i que !'incident ha ~t~t tre rnteressos prolet.ans 1 Ja rapac1altre amb 153 quilOS d 'or.
de fidelitat al re1 Amadeu
jurament
fer 111urament al fi esmen~t.
més bé degut exclusivamente a. 1 ag¡- tat d'un monopoli. Només cal pend'EsBanc
del
sub-governador
El
AVENTURER
sar una m~ca amb aquest nou prer
panya, manifesta que no es tracta- de Saboya. Funda, l'any 1883, «Las
tacló del KommLern;
- Tal vegada com a. fi de festes
NOTES LOCALS
fou nomenat professor
La corporaCió d estudiants aie- blema que va en carni de portar mes
va de cap tramesa del Banc a l'es· dorrurncales»
de Ja càtedra de Literatura
se celebrarà al Teatre l comèdies, comptant les paròdies de
manys, per la. seva part, farà tot el obrers del mar a l'atur, per veure
tranger Es clar q\le es paguen en auxihar
Diumenge
cGente bien» que es donen cada dla
or fislc els Imports dels bons or al de la Uruversitat de Madrid,
possible per a mantenir 1 refermar que urgeix una. ràpida solució.
Ateneu, un festival benèfic, orga- pel <tCasmOJt 1 els seus voltants, la
- En la passada mformac10 donà- nitzat, segons tenim entès, per ele· setmana passada
les relacions amistoses que manté
un escamot de cca- Ahir prestà declaració el que sis pet cent.. recolhts actualment. i
vem compte de la lletra que el se- ments de la colònia. estiuenca., I slnistesl) deJs que fins altra hora de
que pertanyen a. estrangers que no
amb la joventut iugoslava.
El senyor Portela torna
nyor Marial havia. adreçat al senyor es representarà «Nit de RelS».
han acceptat els nous títols al quatre
la nit s'estan jugant 1 fent bajaMichael
de
secretari
fou
per cent. Es paguen aquests bons or
S'ESCAPEN DE LA PRESO FENT alcalde, en la qual el posava al cora Barcelona
No hi tenim res a dir, ans el con- nades pels seus arlStocriltics jardins,
conforme les bases de conversió del
rent de les gestions que portava a. trari, trobem molt humà que hi ha· varen envair el tranquil barn dit de
UNA ~UNA
Holzmann
Madrid, 28. - Ona de les visites
senyor Cbapa.prieta.
Bromberg, 28. - Set detinguts cap en nom dels diputats d'esquerra, g1 que es recordi del que necessi- ela poca !:arma», habitat per honrats
ha rebut el cap del Govern fou
Davant el Jutjat que instrueix. el
Això és una demostració més del que
s'han evadit d'un dorm1tori de la pre- recolzant el projecte d'arranjament ta, però el que organitza un testi· ciutadans que, per haver-se de guala de l'ex-ministre de la Governació
so en el qual n'hi haVIa quaranta de la riera Aubi. El 19 d'aquest mes. val beneflc, te el deure d'anunciar nyar el pa amb la suor del seu front swnan amb motiu de la denúnc1a crèdit de l'Estat, que, d'aquesta ma- senyor
Portela Valladares, el qual, en
més. Per fugll', els mdividus en qües- 'I el senyor Mar1al li n'ha adreçada a benefiCi de què, i de qw, mentre s'han de llevar dematl, malgrat que contra. M1chael Holzmann, presen- nera, fa honor als compromiSos con- sort1r, mantfestà als informadors que
tió han hagut de practicar una mi- una altra en la qual li dona compte no hi hagi qul ho Lmpedeixl, que els crits i xiscles histèrics dels cca- tada per Antoni d'Agata, estigué trets a l'extenor. Tal cosa és acon- ~aV1a vingut a compl:r amb el Prena a la muralla que dóna a una es- que l'expedient. haVIa entrar en el aquesta vegada suposem no és ai.xi. s!OlSteS» els ho privm. La mvasló, prestant declaració el secretari del hortadora en moment com els actuals, Sident del Consell un deure de coren què moltes nacions r¡o presten el tesla, 1 que havia VIngut per a acer
glésia, Ja façana de la qual també Consell d'Obres H1drnullques. «... La
En els programes anunciadors provocada. per. algun dels Invasors denunciat.
setmana entrant laquesta) serà. !llu- d'aquest festtval varem veure una am1c d·esbarg1I la bOira., va anar
foradaren.
Segons les noticies que han arn- degut respecte al caràcter que té la rruadar-se abans de marxar cap a
La policia ha destacat forces a. la. rat al Ponent, amb el qual parlaré nota de molt mal gust, la qual de¡a acompanyada d 'una gran cridòria I bat
Hns a. nosaltres, aquest secretari denominació del valor or.
Barcelona. L1 he volgut rmterar l'exi li recomanare la mes gran rapide- «que es reservava el dret d'admlS· un dels cr1ts més emprats fou el expl!ca.
persecució dels fugitius.
que hav1a conegut Holz..
pressió d'antiga atnlstat 1 sincer
que
Suposo
sa 1 favorable solució.
quan
tot,
Amb
..
»
...
p
de
«hijos
de
espec·
tal
a
anés
qul
segons
a
stó»
efecte.
quedarà informat 1 retornat a. la tacle
1 un dels nostres am1cs, desvetllat el mann a Paris, 1 que sab1a. que teI NUNDACIONS A 1\-IEXIC
-Ara no em fareu preguntes. Per
nia. antecedents poc recomanables, El senyor Pic i Pon felicita
General en uns qumze dies,
Mèxic, 28. - El violent temporal 1Direcció
No' haurtem cregut mal, que Ca- son, des d'una . finestra e~ va dir però que despres es presentà de nou
. altra part, tmc la satisfacció que
G
I ..t
aleshores tomaré a parlar amb el net,
endemà,
1
de pluges que es registra a la pro- rnmistre
que
i
coneiXIa.
els
Ja
q~;~e
tndetants
de
perill
el
sofris
OVernaCIO
de
re
miniS
e
està. tranqu11 i que no passa. res
tot
desitjava
que
dlguè
11
1
al declarant
per tal d'aconseguir l'aprer
vincla de Jalisco, ha provocat inun- va.ció definitiva».
sitjab:es, que una comissió es veles d un a un, faria les paus, el que més regenerar-se, per al qual efecte vo-¡
que pugu1 preocupar.
dacions, els danys materials de les
obligada a fer remarcar en els prer cridava. va esser el prFer a diC que lla explotar grans negocis liCJ.ts que
Madrid, 29. <1.40 matlnada.) - El
Com es pot veure, hi ba qui vet- grames aquesta crua necessitat.
no hav1a estat elL Ah.~ 1 per desp!S· tenia a Espanya.
quals són de gran consideració.
min1stre de la Governació, reoé
tar ho de1a. en catala. Davant la
El President de la República
matmada els perlodlStes.
aquesta
Diversos pobles de l'Estat de Ja- Ib constantment per tal d 'empènyer
-Sabem de bona procedència, protesta dels veïns, la gestora murnUn informador li preguntà s 1 era
Com sl¡u¡ que ü pre~entà. els eslisco es troben completament sub- l'expedient. Serà mteressant 1 cur16s
...
excuses
seves
les
presentar
va
pal
c
~Iac1à,
a Priego
PreS1dent
del
retrat
el
que
esser
1
tot
amb
que
saber
fer
alhora,
1
roentats negocis i 11 semblaren fac- cert el nomenament del Comisslt.ri
mergits.
la segona lletra que el nostre celàs que hi havta al despatx de 1 alcal- als ccaSinlStes» 1 els autontzà per tibles, ja. que reconex Holzmann superior senyor :tv1art1 Bàguenas oer
Madrid, 28. - Aquest mati a dos
UN TIFO BA CAUSAT NORANTA diputat ba enviat donant mtormactó de, ja. no hl és, igualment que la fer tant enrenou com vulguin fins a com un . mdlv!du molt ~prenedor a dll'ector de seguretat, i el minis- quarts .de deu ha marxat a Priego
a. l'Alcaldia, aquesta no li ha con- bandera. barrada, que presidia el les onze de la nit.
el president de la República, acomde negociS 1 d Idees fantàstiques. no trc ho desmenti rodonament
MORTS AL JA.PO
m tan sols amb un avlS de saló de reunions de l'Ajuntament.
panyat de la seva esposa
BlauPablÒ
de
senyor
el.
Després
Toqulo, 28. - El tllò que s'ha de- testat
acçeptar
a
Inconvenient
cap
tingué
passen
que
coses
les
Davant
Es el catalanismes de trenta anys.
rebut. Inconvenients, potser, de no
El cap de l'E:;Lat estarà de tornaco ba facilitat un telegrama del
•
sencadenat sobre el Japó ha causat esser
amb la nostra típica. Gestora, hom el carrec que li oferl&.
de
ni ccorrelig1er
rector
amic»
el
que
cillusue
assegura
-Se'n
90 morts 1 cent ferits en l'establiComençaren les negOClaelOns a Es- Governad9r general de Catalunya da els prlmers dies de la setmana
h1 són tots. I
no
si
pregunta
es
a
trasllada
es
vila,
la
de
l'església
nario»?
ment balneari de Shi.m.
aucò es cert. No ht son tots perquè I panya, 1 despres de la presentació que el lellcita, tant ell com el Con- vinent.
- .Han començat les obres dels Ja cmtat d'O.ot, a la prlmera quin- els representants de la mmoria radi· de la denuncia per part de l'Agata, sell de la Gent:rahtat, pel nomenal
viatge
Bon
ve.
que
mes
del
Z.l
la
de
comercial,
moll
del
dipòsits
NOU CREUER FRANCES
cal no ban acceptat el lloc que, al creu ell que ja no bavta d'estar mès I ment com a mllllStre de la Goverestada.
Bordeus, 28. - Ha estat botat a construcció dels quals ja hom en par. llarga
seu temps, els va oferl! la cauton- a les ordres del denunciat ¡ se n'ha C!ó.
nombre
el
major
és
dia
Cada
d'anys.
colla
una
fa
.Java.
Ell 11 n'ha tramès un altre amb
l'aigua. el creuer "Gloire", de 7.700
dad c~mpetenteJ. Així, doncs, la ges- separat.
- Tenim el go1g de dir que tam- de socis que acudeixen a fer les tora es mcompleta; però atxò es
I expressió de la seva amistat 1 pre
tones, pertanyent a la sèrie de sis,
T bé tl
SarnFarmàcia
la
a
compres
seves
ter
per
treballs
els
començat
ban
bé
el senyor P1c que faci saber aÏ
gant
altres
~etsrenellsdecblarant
~
tes=onis
sique
encara
l
.uns,
del
són
Igual, tots
PrevlSta. en el programa naval
1932,
an COincidit Consell de la Generalitat els
obrir els escorndors necessarlS per tària l'Aliança, en la qual es cons- guin de la Lliga tot va com una
ven
que
preu
de
diferència
la
tata
El "Ololre" va armat amb nou ca- tal que J'a¡gua, en dies de pluja, no aquesta. beneménta entitat, en com- C.ED.A. La concòrdia. entre ells es a declarar que Holzmann teDla an-1 sincers vots per a la pau la ~~us L'equip a.mateur .català venç
1 1
peritat I el progrés del poble
tan gran, que en menys de tres m.e- tecedents dolents.
nons del calibre de 152 millfmetres, s'embassi a la Plaça del passeig.
. e Va en01à per CinC ViCtòrteS
El Jutjat ha ordenat la pràctica
Aquest descUit ja. el comentarem pa.raclO deis altres e6tabliment par- sos ja hem tingut tres alcaldes. Su·
muntats sobre tres torres triples. La
ticulars.
a tr
l'altre dia..
posem que no estaran satiSfets fms d'altres dlllgèncles, per tal de por.eva. eslora. é.s de 190 metres.
-El sa.ó de billars instal:lat al que t:ots deu gestors nauran passat tar a terme el que procedeJXI con- Una carta de l'ex-ministre
es
carrer de Castanyé, tanca les se- per I Alcaldla.
A l'Ins Park va tenir lloc l'anun.
tra el denunciat.
ves p.m.es, l se'ns assegura que el
Fernàndez c,iada vetllada cte boxa que va acarar
Jrménez
senyor
Cerc1e de Contribuents hi tarà ball.
Sevilla 28. - L·ex-minlstre senyor ~~U:Pl'eaq~ateurl carn¡.. plo de Cat.aluper a esbarjo de la seva joventut.
P ~a enc ... diversos comJlménez Fernàndez, en assabentar-se
E.:.s desitgem un bon ·èxit.
de les d.eclarac.ons del senyor Ve- ponents del qual ostenten el titol
MOBLES DE LUXE
layos,., publicades a. "Beraldo de Ma- naciOnal. Catalunya va assolir un
drld ha fet pública una carta dir1- triomf per cinc victòries a tres. Sl
MOBLES SENZILLS
ÇANUDA, 31 - TELEFON 21431
tenun en compte que Lorente va
"'d al
perdre el combat, quan es decidia.
•· ..a .. dlt senyor, que diu a.ixi:
CALÇATS
A Heraldo de Madrid" publica ben clarament al seu favor "".. co
P iano, violí, viola, viola-tenor, solfeig i teoINCENDI : GREU A CCIDENT
VO&!-è, entre altres coses, unes decla- baix involuntari, i que Por'tillo me~
MAQUINES DE COSIR
ria, harmonia, cant. guitarra - Cursos gene~
D' AUTOMOBIL.
rac1ons per a tractar d'explicar l'in- reLX a alme!ly:; el match nul, convinrals • Lliçons particuJars i a d omicili
cable. D1u que en ocupar el Mí- ctrem que el paper de l'equip català
expl
RADIO S
Lleida, 2·1.-En una casa de camp
nlsten d'Agricultura h1 haVla servelS fou força lluit.
siLuaaa a. la parwaa de Campany,
a
a
A contin 16 d
com el ~ Crèdit Agncola que eren
en el terme de Gil, s'ha prodUlt un
Cata!uny~acasso8nfm els .resUltats:
I una veritable calamitat 1 que els de!MITGES i MITJONS a preus de ganga
mcend.l que l'ha destru1t per comes següents vicxà bons ia Ceda. Abans que res, m'm- tòries.
plet. Es creu que i'mcendi na e.sToledo
a
Cespedes
voste
quan
que
rectificar,
teressa
tat casual. Les. perciues materuw.
ocupà. el rruntsteri no l'ha\'!& deixat ques1 Llobera G ' pefr punts <mosCompra-venda i canvi de tota mena d'articles
es calculen en unes 1.500 pessete:;
~ arc a Peralta, per
la Ceaa, ja que fou ministre des és P ts'
1
1 l'edifici era propietat. de Ferran
d"haver-ho estat el &enyor Bena~ i\ ~ k. ~ ~fes> • Costa a Grauchl,
Subhastes variades tots els dies a les 4 tarda
L:orenç,
en el qual !ou precJsameot sots-se- Furnó a. Giro~f:n round <welters);
-En la carre~era de Balaguer a
CONTINUA OBERTA LA MATRICULA
L. frontera france.>a 1 en~re els pop=
Penyate
cap dels
bles d'Ager 1 E!s Terradets, un ca·
CLASSES DE: Teoria-Solfeig, Harmonia, Compos.~lO, Insva
es
València
en
crec
no
maneres,
totes
de
Però,
Sempre al
mió cai1t;ga~ de sacs de cn·ada pr~
trumentació. Cultura General 1 Estètica Musical, H:.st.Orta de
el dret ~e rec.tfJcar-ll i que es servelX! güents victòries. apuntar les secedent de Tremp, en una corba
Mesas a Lor ·
puntualitzar aquestes desgrac1es de
la Música, M~cologta Piano. Hannoruum, Orgue, Arpa.
d'entrada a. un pont, s·na aespl.S\al
què es creu responsable, pcrque si voluntari al ~!lte per cop baU: in0u1Larr&. Instruments de Pua, Instrument d'Arc, Instruments
1 a~pres d'Una topada VIOlenta lla
Podeu esperar el debat de les Corts Garcia Alvarez ~~r [~und <galls¡;
calgut d 'una alçàna de 1~ metres
de Vent. Conjunt Orquestral (gratuïta>. Cant. It.a.llà. Declano unc cap mteréS que quedin (lleugers> I Ana or 1 o, ~ punts
ha
l'acc!dent.
de
consequèncta.
A
ra a Bal!\'é, per
otant 1n1putacions gratwtes 1 per punts <mi l
~ Ca.talana 1 Ca.st.cllana. HistòriA Orgànica del Teatre.
resultar. una 001a mona 1 e!s altres
gs ·
p
alxò eJ requereixo perque pe la
curset. & càrrec del &enyor Adrià Gual
PELAI, 8
er Catalunya es dls~lngiren: Céspremsa, aclan a quti:tes aliud.ldesr esquue ocupants del canuò greument. ferits. Es desconeiXen de motlons es refereix perquè 1opinió ~- ~C::. Llo¡?~~ I ~ort~o, i per vaOBERTURA DE CURS, EL PRIMER D'OCTUBRE
ment, els noms de tots ell.s..
• arc , Alvarez 1
Anay&,
nrola ens jutgi a tots.
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Vaga de cinematograflst

-

MEXIC ES PROPOSA EXHIBIR
MES PEL-UCULES EUROPEES

El CIN EMA

raf ~~t v!~~~~ls èm"Pie~~han ~
1

Les grans peHícules

28

uemes en senyal de protes de~ e¡.
Iu d1str1buct6 de pe1J1cules ~~Jontr¡
ncanes I contra la negativa ~
empreses a augmentar-los cSe lea
larl!l.
ela ...
Com que els empresaris dl
l'elevat preu que paguen
ueu IIUt
Heuies nord-americanes ~et: llei.
met augmentar els salaris e•- ller.
pleats han proposat Que
projecun peH1cules d'altres pa· \ "
S'ha cab!egrahat a. les
ISoa.
cinematogràfiques d'Aleman,;~P~
Bretan,ra 1 ·França, demanant '1.0:\n
mesa. rnp1da de peH1cu1es
'- tra,.
Els vaguiStes declaren ·
I moviment serv1ra per a t e el ~tQ
monopoli que tenien els u~ncar t1
americans a ~r xtc, 1 al mate 8 n~
estimularà la prOducció naci~ te111lll
proJecció de les millors nat I la
europees, prinCipalment rrrnlileute.
a.,g1eses.
~ 1
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CA I
DEMP., ESrREN A
L'estrella de «Nuestra hi\lta»

No ha estat comparada. mal a
cap altre estrella. Es bonica. Els aeut
gestos son una veritable meravell&.
Es encisadora. T é ua veu d 'afectuoses modullacions. Els seus ulli &6ft
a.legres i expr~ss!us. Engresca i cap.
tlva tots els pubiles. No ha llegit mat
una novella nt ha fumat mal un& el·
garreta. No ~ res de beneita, per6
no sap de llegir ni escriure. Sempre

I

l'acompanya la seva. mare 1 diu que
li agraden els espinacs.

DEMA, A LA TARDA

A VIS IMPORT ANT: Si us ofereixen
una Shirley Temple que no sigui produïda
per Fox Films, ha d'ésser forçosament ante·
rior a dos anys, tota vegada que aquesta peti·
ta gran estrella fa més de dos anys que té
contracte exclusiu amb F ox Films.
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T en

Tots aquests detalls tan renyita
amb la personalitat habitual de to¡ tes les estrelles cinematogrifiquea
, formen un pàllld reflex d'aquesta.
deliciosa nena, estrella. entre estrelles, que en la. seva curta. actuació
.
ha conquistat les voluntats i les sim·
: '
• pat1es de tots els públics.
IL....Ioi&o&:S&~--,;,¡_.._..._.J__;,:.¡] j «NuesLra hijlta», un dels seus filmS
Gary Cooper, carola L.omoarct, Shlrldy Temple, protagonistes cte la pellloula més recents, que demà s'estrena. al
(lA hora y sl empre>>, que s'estrenarà demà al Collseum
Capítol. serà una magnifica dentO&·
trac10 d'aquesta
personalltat
que,i tot
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111------~-1!
__ !!!!!!!!! apartant-se
de totes
les escoles
de
tots els amaneraments, captiva pet
la seva espontàma naturalitat t I&
'I er P~fMIO DE seva extraordmària força. expressiva.
MOLT AVIAT
INTERPQCTA(IÓ~
El programa del Cap1tol serà com·
~ ~ pietat per l'apa~sionant intriga de
Df f
.1 .w Warner Oland «Charlie Chan en
·
Egtpto,>, en la qual aquest actor. ta
una ma!tnifica creacio del detectJu
'
xinès
en" una. aventura. eKtraordini(La que fou Mare, l\Jàrtir
rta.
i Santa)

I
I

ISHIRLEY TEMPLE FA UNA RE·
CLAMACIO A GARY COOPEH

~~

L=

Shtrley Temple, la graciosa 1 gen· ¡
tU estrella de s1s o set prtmavercs,
que ha captivat el públic en «Dejada lll'IE~"W'!r~~~._,en prenda», no es queda curta. trac- •

~~~-s~u:eel~:c~~~:i~e:~s c~~\d~~~:

ROSITA DIAZ
ANGEUNA
o
EN

El~~ DE UN BRIC.ADI¡;g

JM

I [•~!n!él!!,] 1 NEXl T l EGI I

Eleg1da per a acompanyar Gary
Cooper I Carole Lombard en la pel- I
li(u¡a. Paramount. «Ahora y s1empre11, UNA APASSIONANT TRAMA D'AMOR I D'AVENTURA
que dmtre . pocs dies s'estrenara a
UN GRAN ARTISTA PER A UNA GRAN PEL. LICULA
la nostra CIUtat, les pruneres paraules que creuà amb l'actor toren per
a quetxar-se.
-Saps? - li digué amb molta seneta._, jo crec que ta no m·esu1mes gaire.
! .-¿Com se t'ha ocorregut J)f'n~'lr I
a!Xò? contest.:i es. tranyat Gar;¡. e<»
per-. Per què ho àius?
-Doncs perque ets l'úruc que no
m'ha rcbalat jo¡;uwe.>. MUÚ -afegi '
ensenyant-li dotze nineS-"'-: totes sò~
:Titm fi!.a~ .di~~
1ega~ d'actors com tu, 1 a casa encara en tinc mès ...
7fgz,~J/atlu:uvcu¡d~~
Gary Cooper, quelcom sufocat, 8!·
.di TI?EJ IANCERO.i 8EN6AI/ES
segurà a l'entremaliada petita acCompletaran el pro: ·c..'!.a la "~:i~ a, r.1.J~1::..J L, TLE JACK Y triu que posana remei a l'Oblit. I ,
SU REVISTA, un dibuix de BE~rry BOOP i ACTUALITATS en efecte, telefona la seva jove i
y
lx:lla esposa Sandra Shav.· 1 11 enPARAM O UNT amb la nllilor informació d'ABISSI NIA
car:ega l'adqu!s1mó de di\erses JoguL'les per & Shlrley.
A VUI, DARRERES PROJECC!ONS DE
Una hora d~près, ..questes arrtb~oren a J'esi:Ucil 1 Gary en 1eu solem·
Q
Q
m: l11urameut a la nena. la qual.
~moctonada. es llança als seus braobra pòstuma de CARLES GARDEL
ços. tot. demanant-11 ,>erd6 per les
ES UN FIL~t PARA\.10CNT
st.ves antenors paraules.
iiii.BEa:iiiBiiiiliilài~~ii.itilliÏiiiiiiïiïïïii
! ara Shirley 1 uary són molt bons
Ï
amics.

I

.

I

l

GUSTAY FRÒHUCH
OLGA TSCHECHOVA

EL

Shlrley Temple, la mes gran estrella Infantil, la qual podrem actm1rar a
partir de dema, al Cinema Capltol, en la peHicula Fox 11N:.1estra h•J•ta»

DIA
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Des de Hollywood

JEANETTE 1\~AC DONALD
I
A BARCELONA
per LEONARDO

r

I

I

-Jeanette... Us en recordeu dt: m:llor record d'Espanya?- ens pre- ,
Palma de :..:allere~?
guntà la deliciosa. cantant.
!v.:is:, Mac D.:>n:!ld, en sentir aquesta nostra p;.e:;unta. •=ònlca fa veure
?
que s·emp!¡:a 1, cec una nena, lr..dig-Doncs Ja ho veureu. Durant els
nada, fa veU!'e q:.:e e:u; llança un prime:s dies de la nostra estada. a
::OIXÍ >:inf!s pz! C<:.p
Estem ::.sse~~s davant una de les Barcelona tothom ignorava comple:o::!es més for:noses i far•~ose; del tament la meva presència. Un mati
:1ón 1 una de les artistes mês ju~ta- a:L-nirab:e de sol, saturat de xer.nent a!avorièes ptr la fortuna. Es- remeca. de pardals, passejava amb
e;n en un deliciós s::.lo:~et !nt1m de,..
Jr:lt per la mateixa art!sta, i p:l.r- la meva secretària per les slmp~ti:;m d'Espanya.
ques Rambles barcelonines. De cop 1
- Bona feu la jugada que em fé- •
reu aleshores. Bz.lmase:i:l.... PEr culpa vostra em vz.i:; quedar sense couEI ultimo nullonanon, la més recent producc1ó de Renê Clair, oan5tltueix nèixer Mallorca.
,~
-Ferò en canvi obtinr-uéreu u:~
la oritíaa més lrònioa sobre les dictadures. - Un moment del film
c:mtracte que avui enve;;èn els orimers artistes del món -ll contesi.èm.¡
VOLIA OEüCT:NSAR
I es cert... Jcane.te M~c Donald
era a l:3p:¡.nya. ?er primer cop, en
el tm.:scws dels cinc darrers anys,
podia r.:posar òurant ur..es se.:nanes.¡
Hav1a elegit Pa!ma de :Mailorca I,
de pas per Barce!ona, as~ist! a una
cursa èe bratt~ A la mt havia de
sortir ca, a l'Lla d'Or. De cep 1 vc!t~. C:urant la testa, rep un teh:gram
u.-genU3Sim. Un quan d'hora daspr.
parla per telèfon amb el seu adm1
nistrador, que es a Paris.
NO POGUE GONEIXER
MALLORCA
e
- Cls~ k Gable- se111bla p lantar cara a un perill llunyà encara ... Ella -Loretta Youngtremol~
Aquella rut els acompanyants de
s amaga darrera el cos at1et1c de home que segurament estima... Es tracta 1'una escena de «La llamaml.Ss Mac Domlld marxal'en sols 1
da de la selva>>, producció 20th Century, I el primer pla és força bo...
disgustats cap a Palma, 1 ella retorna cap a Fans, rec.amada urgent..•
ment per Metro-Goidwin-Mayer.
d" Kohor... en ti, el descobriment
El cuntrac•e tou signat tot segu1t.
d 'un món desconegut, amb la sobi· ,
Era una gran fortuna en un paPatrocinada per HOT CLUB
per... però Jeanette Mac Donald pern.na «Ella» <«La Deessa del toc»>. la
divendres vment estrena a
u.e l'umca oca&ló de conèixer Palma
dona que no <.nvellirà ma1, és el que
de Mallorca.
ASTOR JA
const1tue1x els elements d'aquesta
UNA DONA JOVE I ALEGRE
apassionant 1 extraordmaria noveHa
JeaneLLe tv1ac Donald és una dona
El
collseu
de les grans excluside H. Rldder Haggard.
JOVe, molt jove. quas1 una criatura.
ves RADIO. La insuperable paEs sorprenent que a la seva edat
Tot el que el noveHISta havia lmarella de «LA CARIOCA»
hagi aconse¡;mt t:m extraordmari
gmat, acaba. de convertu-se en rear
domint
del
cant,
rru1t,
generalment.
htat. Menat C. Cooper, al qual es
una meruellosa escena del f1lm espectacular (<Golgo.a•, magna roallt·
de molts anys d'escola. Es alta, de
zacló de J ullen Duvivier, que aviat podrem veure en un dels nostres silueta
deuen ja «Chang» 1 «Kmg Kong»,
fma
1
flexible.
Te
el
cabell
salons més distingits
ha consagrat de ta mesos tots els
color de caoba, amb reflexos de foc,
seus esforços per a ter revmre «La
els ulls grans. immensos. d'un blau
Deessa del toc». l'encantadora, 1 el
clanss1m. 1 nu sempre amb franque, sa, amb una alegna que es producte
seu regne de tantas1a.
d'un sa equ11ibri anim1c.
eLa Deessa del toc» és un dels
Quan la Metro-Goldwyn-Mayer la
films més tastu...sos 1 mes ongmals
contractà. començava a impressionar: WU1ES .MOTICIAS DEL
;
que hagin pog-Jt produu-se des que
se el film «La VIUda alegre». Despres
exiSteix el cmema. Després de l'exféu w1a pel-licula que es la seva obra
PASSEIG DE GRACIA, 86
hibiCió tnomtal al «Radio Clty». de
mestra com a cantant: «Marietta la
ERNST LUBISTCH
Traviesa>>.
1 Nova-York, aquesta obra serà presenSuprema meravella en JAZZ
EXCLUSIVES
4 NOTICIARIS
Prec1sament l'època a qué ens re- director de Jcanette Mac Donald
tada prèx1mament a tots els públics
ferim eu aquesta cròmca realitzava
en «La viuda alegren
Un film ltlidio... Naturalment!
d'Espanya.
FOX MOVIETONE.
FOX: Catifes mà~iques.
aquest darrer film.
VITAPHONE: Viatges.
1 -Vos no sabeu, oi, quin és el meu volta un bordegàs se'ns adreça dl-'
F'RANCE ACTUALITE.
(om s efectuen els
INTERFIL.l\1: Tres minuts en
rectament. Jo ignorava aquest ex- I
LUCE.
colors.
rear ... aments i qui
traordinari i afalagador costum del
INTERFlLM.
«piropo»
1
em
vaig
deturar
per
FOX: Aventures d'un cameratal
provoca les guerres¡
<Servei espec1al de la vida
«La novia de Frankenstein}}
man.
de veure què volia de nosaltres. Ens
catalana.)
d1gue alguna cosa que no va1g com.
UFILl\lS: Simfonies en colors.
Un amor com aquest entre dos és-oprendre... però la meva secretària
COLU.)IBIA: Esportives.
sers monstruosos es una cosa nova 1
Avui,
ú!tim
dia
del
gran
èxit
DOCU.l\lENTALS.
WAltNER: Varietats.
esclafi el nure i em tradUl el «pl- IL'eterna jOVentUt en Una AVUI, DARRERES PROJECCIONS no v1sta mal. «La novla de Frankens1
ropo», que, poc mes o meo~·s, vema
ACTUALITATS.
tein>> ta ¡mmortal el paper de Kardel grandiós exit
UFlLl\lS: DibuU:os en colors
a dir això:
obra cinematogràfica
REPORTATGES.
loff, que ja arriba al cim de la fama.
uComicolorn.
«-Es usted tan guapa. que si la
amb el seu primer «Monstruo de
omuL~os.
COLUJ\lBlA: Rient pd mòn.
Mac Donald la conociera, enfermaba
Frankenstein».
Meravellosa reproducció sonora amb el fldellsslm uSuprr PX- 25n,
de envidia ...Jt
Com na realitzat James Whale,
danera creació tecnica de Orphco Sincronic, S. A. - IHurrunac1ó
l'antic enquadernador de Londres, aprogressiva a reac\..ors sense oissipac1ó d'energia, patent
rcOrpbeo Sincronic, S. A.n
quest film veritablement miraculós?
Ningú no sabrà donar una resposta
sobre aquest Impossible!

...
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Oerual creuc10 o~: MlliU!!:L LlliEKO
amb l\1ary del Carmen i Ricardo Núñez. Es un 111m de Benito l'erojo per
Les extraordmanes avent'Jres d'a- a Clíesa. MuSica del mestre Guerrero
quests dos mtrépids, les seves llul- Conjuntament: LAS HIJAS DE LA
,___....,../~,_-r-~o---:::r--~ tes amb els elements desencadenats,
POR1ERA Wnlca Films)
amb els ferotges mdigmes de les ca.Nota: Per a horari, consulteu car1vernes, amb els soldats del regne tellera.

Produccio: FIL..)IOFONO

r er del Carme, núm. 30 l 32, pral.,
facilitaran, avui, diumenge, d'll a 1
del mati, 1 tots els dies feiners de
7 a. 10 de la mt, programes 1 quants
der.alls es soH.icttm.
A. E. P - El proper dimecres,
dia 2 d'octubre, començarà un curs
•
elemental d'l!;speranto a l'Ateneu Enturmes adreceu-vos al seu estatge ~o- CIClopedlc Popular, carme, 30, 1.er,
c1al: Passe1g de Gracia, 4• de 9 a. el qual tindra lloc els dilluns, dl·
Els cursos de Gramàtica Catalana U del matt 1 de 5 a 8 del vespre.
mecres i divendres de 8 a 9 de la
de l'Ateneu Polytechnlcum.-Aquests
liursos lle taquigrafia. - A pri- · vetlla La matricula es gratuita.
CI rsos que es donaran sota la duec- mers d octubre proper, inaugurara
curs de taqUigrafia -El dia. 7 d'oc~·
de 'l'aqUigraha de Bar·
'
·d C
ció d e1 mes t re Pompeu Fabra• So ~. • Acaderrua
lona l:'ortaterriS·a ti dos nous cur- tubre vment,
el «Club Dav1 » < onPnmer curs, a carrec del protes- ct- ~ • . " .
" ' · M
sell de Cent, 331, entresol, segona),
sor senyor Jaume Auna. Olffiecres 1 so:; en castella lSLStema ~tl), amb i.aaugurara el curs de TaquigraHa
dtvendres d'un quart de nou a un ctasses atter.les, de 11 a 11 e Ja vet.- catalana (Sistema Marti) i la seva
quart de 'deu del vespre.
lla. Al mateiX temps es ta .avment apilcaciO en altres idiomes a càrrec
Altre ;:¡rlffier cun., a càrrec de la I que contmuen les clas:;es Ctiarles de del professor senyor Josèp Ayuso,
professora senyoreta Esperança F1- ptacuques. l:'er a detalls a becretll;na. amb classel> alternes de vult a nou
gueres. D~mans I diJOUS, d·un quart
Ateneu Obrer de a arcelona.-(;on- del vespre.
,
de vuit a un quart de nou del tmua ooena a aqJest Ateneu U\lontr 1 Per a detalls a. la Secretaria ae
vespre.
Cll.da, 12• pral.>' la matncula pe~ a sel a nou del 'vespre, tots els 'dies
.t>rograma: Fonètica, ortogratla, comenr;.ar tes classes en primer doc~ femers
mor1o1o;;1a dels noms I dels verbs re- tubre ce te~ a,:;s¡~natures segueots.
Escoies nocturnes de la Societat
gulars, smtax1 ll... partJ, redacc10 <.Aasse element.. l, ~;~~eà11~~Jr:r~::: Obrera l'o Artesàll, - El proper dia
1
i:1 escnts en ca tala.
tlca, relorma de
r' Ultectura de- :¡..rimer d'octubre, tindrà lloc en aSegon curs, a carrec del professor tiC 1t anti~, bn~lóm~~stiial 1 ¡;eome- questes Escoles, l'inauguració del nou
1
senyor C. A. Jordana. Dunarts 1 dl- cora •ya,
1.!. . .
.
curs 1935-36, de dibUIX lmlal i artis¡ous, d'un quart de nou a un quart Ula, aeur..eauos d ~ores publique:s, ~ t 1c, perspectiva., escultura, pintura 1
de deu del ve:spre.
nedurla de llibres, frances, ang1es, decoracio sota la. dilecció del comPrograma: M.orlologia dels verbs ir- ;,ol~el¡¡, ~... :lO 1 VIOlii. e · Mecànics 1 petent protessor senyor F. Carulla.
regulars, :>ml.aXl 12... pan.¡. t::StlllSdCii.
SeCClO úe pen~a eg obrers t're par
Per a matncular-se dingu-se al doPer a mscnpcions a la Secretana electnc1s te::UI mes r s vutgÚm exa- mlclh de 1 Entitat <Travessia Sant
1
5
dt- l'Ateneu, Att de St. Pere, 27, pral. rac10 ae
umnes que ·
Antoru, 14 al 181 tots els dies de
Institut elemental de 2.• ensenyan- rrunar-se a l'Escola Industnal de Ter- nou a onze de la 'vetlla.
ça de Cervera (Lleida). - E;s con- rassa.
r1 1
eLa Violeta de ClavéJ.'. -L'Entitat
1
V?.Ca a tots els aflumnes matr~culats Se~!:ri!_D~~~~¿~~o~~ ~s ~i~ Choral Obrera «La. Vtoleta de Clave»,
d mgres per a e ectuar aques• exad wt a les nou del carrer Caçador, 4, pral., començara
men dema, dilluns, a dOS quarts de e:~ dr~S quarts e V
les classes gratUiteS de solielg, el dia
nou del matl.
1
tes 'classes de l'Ateneu Enctclope· primer del proper octubre. Te en orIguatmenth es convoct~ plseraf ma· dtc t'opular - Contmua oberta br. garulzacló altres classes per a una.
teut dia 1 ora, a to s e
umnes
•
la
del
d'ta proxtma
,ue tinguin pendents alguna ass•g- 1t1Scr.lpclo per a les e sses
cur~
uC iasse nocturnes. - En la cUnló
••atura de la convocatòria de ¡uny.
1935-;sti, lorg.am~l.ll?·~ rrp ~~e Coq~~ In:iustrlill» carrer Balx de Sant PeAliança francesa. - El Corrute Re- s1o de Casses e
· · ·• s
al' lneir lloc 1 d
gional de l'Alliance Française, ta ccmençaran el proper dlDlarts, dia N 16• pr ·• t
a , e I& primer
avment al públic que les classes del 1 er d'octubre.
.
~e· proper octuore, 1obertura de curs
curs de francès començaran el dia
El programa de classes comprèn les aa les classes ncx:turnes, de gènere
2 d'octubre Per a. matricules 1 in- ass1gnatures de: Primeres lletres, del punt, amb les ass1gnatures se.
ca.tcul mercantil. compcabilltat, taqw- g!ients:. Maquines rectillnies, cu:cugrafia català castellà, francès, an- tars 1 d ordlt, pels professors sen~ ors
les iuemany 1 rus
J. Bosch 1 Carles O. Claveguera, 1
g ~ la Secretaria, ~tallada al car- estUdl de libres textlls, aparells de

•

LA CULTURA

•

ENSENYAMENT

I

*

EseoL Es GuIME RA

Centre d'ensenyament fundat el .92-l
tJCl me&tre Jaume Verdura. Ocupa tot
• edUtcl, num. 28, del carrer de la
i3oquena. Les classes estan wstrtI:Uldes en 10 sales grandioses, separats els nens de les nenes, 1 entre
.es classes dlurnes, nocturnes l especials hi ha. empleats mes de 20
Professors 1 professores de prime=a
categona.. La matricula està oberta
tot el mes.

INSTITUC10 ESCOLAR "SIBIUDA"
PER A INFANTS I JOVES (NOIS I NOlE~
PARVULARI MONTESSORI • ESCOL.~ GRADUADA
BATXILLERAT, COMERÇ, IDIOl\.IES I MUSICA
CLASSES NOCTURNES PER A ADULTS

VALENCIA, 617, pral. -Telèfon 50817 - BARCELONA

com~r~vació, .nocions de filatura i

Vegi' s
la nostra secció

ANUNCIS PER
PARAULES

NOTICIARI

mecaruca aphcada, per Joan Carre-I
res Palet.
Una excursió escolar a les mun·
Per. a. matricules l programes, tots tanyes catalanes. - Fa uns dies reel:; dtes femers, de set a nou de la tornaren de llur excursió per !es alvetlla, a 1::1. Secretaria de l'entitat.
tes mtmtanyes de !a nostra tormosa
Ateneu Obrer Martlnenc.-La Sec- terra catalana els alumnes de batciv de CUltura d'aquest Ateneu obra · .
Magatzem de Grans
'
le" tasques dels curs 1935-36, els pro- xillerat del Liceu Akademos, d aquespers dies 1 i 2 del vinent octubre.
ta CIUtat, que cursen els estudiS de
..
C1ènc1es Naturals, despres de pasUltra les classes diumes per a ln- ~:oSr algun temps fent Vida d'acampaCants d'ambdós sexes, compostes de
SIS aules grandioses, amb capacitat ct.J en elles, 1 eLs resultats de la qual
Cultius propis a
ESPECIALITAT
per a 350 atumnes, que tunc10nen srJ~a no han P,ogut esser mes brillants,
en Naps i Pèsols
el mètode «DecrolY», amb coeducació tant en 1 aspecte de cultura fls1ca
Sant Andreu de
er: tots tlls seus sis graus, maugura com en el Clentl.ftc.
(negret i groc )
també les escoles nocturnes per a.
Acamparen durant alguns dies en
procedents d' AnLlavaneres
obrers, amb les matenes d'ensenya- els alts c1ms de St. Uorenç de Munt
glaterra
ment següents:
b qual distància des de Barcelona: •
Català, primer curs; dlmars 1 dl- cobruen en. una sola etapa despres
jous, de dos quarts de nou a. deu de dtl vencer 1estorç grandios. que rela vetlla.
presenta a part de la d1stanc1a, el
portar damunt seu 1 mdlvtdualment
Francès, primer curs; dilluns, di- to~
l'eqUIP de tendes d'acampada:
PASSEIG DEL BORN, 21
mecres i divendres, de nou a deu.
Telèfon 14333
cautes, mstrumental 1 vitualles.
f
(cantonada Flassaders)
Anglès, primer curs; dilluns, dimeI
BARCELONA
A les poques hores d'haver muncres 1 divendres, de nou a. deu.
tat
el
campament
ja
s'ha.v1en
recoAlemany, pruner curs; dlmarts 1 111~ nombrosos 1 magní11cs
exemplars '
dijous, de nou a dos quarts d'onze. d'msectes,
reptils 1 oUd1s, alguns de I La Federació d'A:Iumnes l Ex-Alum- 1 Urgell, 187, sota el seguent ordre
Esperanto. elemental; dilluns, dl- estranya vanetat, diverses mostres Del>. de l'Escola W!l Treball convoca I del d1a:
marts 1 divendres, de nou a deu.
del terreny en distintes capes 1 gran els seus assoc1ats per a l'Assemblea
l.er Lectura 1 aprovació de l'acgeneral extraordinària que t1Ddra ta antenor.
Classes gent!rals, per a adults, tots quantitat d 'apunts topografies.
lloc dema, dilluns, a dos quarts àe
2.on Dumsstó del Consell Dlreoe~ dies, de set a nou.
Explorades les coves de la comarComptabilitat; dilluns, dimarts 1 ca, algunes d elles, com la «Cova de st:t de la tarda, de pnmera con vo- tiu.
catòna, 1 a. les set de segona, a 111.
3.er Elecció dels nous membres
dlvendre~, de nou a deu.
SlmanyaJt, escalada a pic a una al- sala
d'actes de l'Escola del Treball, del COnsell Duect1u.
Mecanografia; dimarts l dijous, çaria de 60 metres, s'obtingueren
nombroses totograt1es 1 alguns exemde nou a. dos quarts d'onze.
Per a matricules 1 mes detalls, a plars tòss!ls, !a qual cosa evidencià
1
exiSt.éncla en epoques llunyanes
!Jo Secretana de Cultura de l'cAt«:Per excés d'existències
neu Ob:er MartinenC», carrers Be- d'una VIda mant~ma.
salli, 14 al 20. Telefon 54796.
Perllongada l'excursió a totes les
muntanyes del voltant, 1 sense un
moment de tadi¡a, nan retornat recentment a la nostra cap¡tal, on
Com a festa d'inauguració del Curs després de catalogar t ordenar tot
Escolar, avm. diumenge. dia 29. a. la l'aconseguit,
comença la gran liquidació de
pretenen
donar-ne
tarda, se ooebrarà un Festival Cul- compte en un opuscle
que molt avlat
tural, en el qual pendran part:
Un delegat de l'cAs.soclacio Pro~.ec ~fuL
\..ora de l'EnsenYança Catalana»; AViatge d'estudis de la Federació
madeu Recasens. director de les nos- d'Alumnes 1 ex·Aiumnes de l'Escola
tres Escoles: Jesús Mercade, presi- del Treball. - Ens comumqueo de
Oferim els darrers models de mobles a preus
dent de l'cAsSOciacló d'Amics de ~
rebaixadíssims•
Susdita entitat que els alumne.,
Escoles»: els presidents dels Ateneus .:a
cPolitèchoycunu, cEnc:clOpèdlc Po- dr l'Escola del Treball que han aca
Pel vostre interès sou pregat de visitar-nos.
pt:lan, de Gràcia; «Sempre Avant.t: bat els seus estudis el passat curs 1
cObers, de Sant Andreu: «Joventut que en complement d'aq~:e~ts VISiten
1 V1du; la senyora Elionor Serrano. l!l capital de França, que han arUISpectora de primera. ensenyança: riba!. alli sense novetat, 1 rebel :~.
Serra Hunter, ex-Rector de la Unl- aquesta, to•.a mena de consideracions
versttat de Barcelona: M . Serra 1 per part dels or¡anlsmes oficials 1
PELAI, 40
~1oret diputat. a. Corts. 1 Salvador wdustrials.
TEL. 15365
Serra,' pres1den• de !'«Ateneu Obrer
Assemblea generat extraordinària.
MartinenC».
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Aquesta casa no te sucursal

DIMARTS, DIA 1
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se d'anar·lo a aconsolar. Sabta bil, estenallat damunt de la
QU,j amb aqueu malaurat, igual dra. tan tnsenst ble com la bar:"·
qu~ amb t...orenz, no Ht havía res nessa.
o.
a ter mentre ta ta~::l passió que

MEM ORIE S DE DORA STRO ECHE R KOER WIN

els inptrava aquesta dona no es
consumis per ell..t sola. Aleshores

Unicament podrien reviure. 1
quan. dues hores més tard. llest
et seu treball, va tornar amb mi,
l'altre romanta alia bai.'!:. tmmo-

LA FU G IT IV A DE LE S
IL LE S G AL A PA G O S
(Rec ords

nou E den

frustr Dt,

Versió catalan a de JOSEP M.a FRANCES
CAPITOL X

a

les mars

DEL lla¡

··xlm

CAPITOL XI

I

LA CORTINA S'AIXECA

del Sud)

Copyrigth Opera Mund

nos. També 1o havia remarcat
-Criatura - va dir-me soml'horror que palesava la baranes-I rient-: mira de no posar-te teasa, quant a qué Lorenz ta dei.zes tral tu, també.
del tot . .Philippson er~ t'Unic que
Vaig rompre en un dituvi .d 'amantenza una calma nnpertorba- cusacwns. Exigia que Frederic
ble. Parlava poc t únicame"'!'t per anes immediatam ent a ta badia
a respondre et que hom lt pre- per tat de socórrer Lorenz. si enguntava. Mentre ta baronessa ens . cara hi era a temps.
contava ta malaltia de Lorenz, el
-Escolta, esttmactu-r eplicà-.
rostre cte Philtppson mancava to- Et prens aquesta dona massa setalment d'expressió i era com una
riosament. Es una bona actnu t
mena de mascara
Amb Lorenz er~n rtvats -ho no res mes. Però, fins acceptant
sabíem- t aquest havia estat des- que tinguis raó. quin ntterès pot
tronat per ell. Es detestaven mor - moure-la a assassinar aquell potalment. nv pas com dos aàver- bre noi?
saris normals, sinó com dues desTenia raó Frederic t no vatg interres humanes, cadascuna de les sistir.
quals veu en t'altra la imatge del
• • •
propi enviliment. encactenades a
una vida comuna.
A darrers de gener tinguérem
A la jt la baronessa i Phtlipp - una sorpresa agradable. El capf-

ronessa. Phtttppson i Lorenz. Ets vir tornat i Witmer no l'havta
presents de Handock, que teníem Vist Havta anat dtrectament a
. esca1".pats per la glvdeta. provo- La badia, però els eJect;js prome- 1
· caren la gelosia de la baronessa. so~ no hi eren pas. Altrament,
Lorenz va donar-nos el bon dta no era versemblant creure que
una mzca inquiet. Va semblar-me un caràcter tan noble com el de
be agafar el brau per les banz¡es Handock hagués pogut defraudar
No creia pas que Lorenz tiní li vazg preguntar en alta veu:
et petttó.
•...- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -. .
gués la febre tropical ni la tuber-En~ ptau molt reveure-us, seUn mati arribà un vaixell, el 1
culosi. Més aviat una sospita ntà
nyor Lorem~. Us t r obeu millor? qual, abans que abordes. identt- 1
en el meu esperit. F eia dies que
Ens assabentaren cte La vostra ficarem com et cNourmahut>. Era
Lorenz no venta a veure'ns. Tam~
malaltia
la tercera vtstla ' 'J. ens Jeil mispoc no /éiem massa cas del que
Però ~iia. sense deixar-to par- ter Astor. EJectivam ~at . poc desens contava Wttm . per6 st vam
lar , va respondre pel noi:
pré. el seu canot automòbil guar emarcar que ens parlava de vio-Lorenz va be, grélctes. 1 si ta nyava ta cosla. Frederic ana a
lentes baralles a casa de la baroPRISMATICS BINOCLES CINEMES
intervenczò mèdica hagues estat reore t, 1ttentre jo d.unavu me1~1ar
nessa.
P EL ·I.I GULES
PATHE BABY
MAQUIN ES
necessària haurtem consultat, tW al nostre brau ase. M. Astor tema
Sembla que va tenir lloc una
FONOI.iH AF S 01: f O T E.S MI:NES
DISCOS et o.
cat dtr-hu, el doctor Ritter.
ajictó a aquest antrnat. L1. Jeta
escena terrible, on tothom cridaEL pobre minyó, era una des· gracia et bramul amb què ens aRELLOTGES
OBJECTES DE PLATA
va alhora. Després d'això, Lorenz
terra humana. Però va conJinnar uncuzva La pre.sènc~ de vzsttants
n o es va veure mes a tes grutes.
et QUt:: la seva mestressa cteta. L'havia oate1at cet Caruso
W itmer va trobar-lo a la badia i
Avtat la reunió es va dissoldre. Floreana,. Prevt t'advertimen t deL
Valdivteso, t'equatoria, que havia quadrüped arr·tbare,z Asto. t els
acomplert et ~eu cont r acte. es seus amtcs amb .fredenc. que emnegà a renovar-Lo i va. voler em- penyta un carretó 1t • de trinca.
barcar-se de totes passades.
El nostre hoste va dir-n1 que ta
Bon punt el iot va desaparét- baronessa l'havia tnvttat i lí prexer, la baronessa reaparegué, amb parava una recepció ~ "1 ~gran esCarrer de Sant Pau, 6
el seu indispensabl e Philippson. til. No tenia. però, gane:. d'anar~prop H.M.moi~J
Tel 14231
Començàrem una garleria tntras- hi. En aquell moment l'ase va
cendent, que avt.a t va canviar de anunciar que venia gent. Era el
tònica.
- .
pilot d'lsabela, amu la seva iove
-Em sembla que. farteu bé de muller i -venien PeN!Onsulta r Fre- , - - - - - - - - - - - - - -------------.
reservar el vostre bo:t cor per a _deric respecte una malaltia lleu. 1
1
les bestioles que crieu-va dir-me Van contar-nos u :;a història dtla baronessa-. Us fóra m és- con- verttda. Havien vtng1, ! a Floreavenient.
na amb la seva barca. EZ cNour- 1
Vallóemo~a, Oeyà, Mttamar, Sòller
-Qué voleu dir amb això?
mahab es trobava ancorat a ta
Inca , Pollensa, Formentor
-Ras i curt; que d'avui enda- badia. Totjust saltaven a terra
Manacor, C oves Drach o Artà
vant permetreu que m'ocupi jo qu:; un jove se'ls abraonà i va
Tot pagat, en
sola de la salut de Lorenz, ente- pregar-lOs amb vehemtncia. que
absolut, per
sos? L'interés que zt paleseu es el duguessin al i<-!. Peró aquest
SORTIDES TOTS ELS DIES - DEMANEU PROGRAMES PER
emocionant, però, ben mtrat, tot havia salpat t s'allunyava. Ales- I
3,4i5DIES
això no us importa res. No n'es- hores aquell va insist.,r, excitadtstarteu pas enamorada?
sim, per taz Qui! es fessfn de nou
- -Si heu vingut per insultar - a la mar ttns-aconse guir el tot ·
R:lmbÍ~ del Centre, ~;um, as. - BAKt.:I!:LUNA. - l'elêfon 15457- ~
me, trau von Wagner, farl.eu mi- a Blackbeach, que devia ésser llor de rettrar- vos abans que no dtgué-el lloc . e desti. Durant tot
us ho digui d'una altra manera. això el jove agitava, frenètic, una
Va esclafir un riur e breu. Jo lletra. Conei.:tiem el Jtnal. Aquell
esperava, palplantada, noves es- 1. iOVP era Phtltppson i la lletra una
comeses.
invitació de la bar onessa perquè
-El vostre Handock és molt 1, M. Astor anés a casa seva. Sigui
generós amb els seus r:-r otegtts- com sigui, M. Astor no hi va pas
féu.
anar. Vàrem passar la tarda a
-Nosaltres dos no som p rote- bora l, de retorn a Friedo, veié36, BOOUERIA, 38
gits de ningú. Però el capità H an- 1'em el tNourmahab , amb ets
dock és bo per a nosaltres.
llums encesos, que es teia a la
Oferelx lmpurLam..s rt:Utuxe.:: eu to~
' -La meva c ..sa l'ha encisat. ma,·, i s'allunyava ràpidament.
eis a.rtlctes de L:ttlrusena., L:orOI::lterJa.
Diu que quan tornarà hi filmaGeneres de Punt. etc., etc.. duram
L'endemà al matt, Phil!ppson
tot el rues ne sel.emhre
re11t una peHtcula.
, va apareixer. Va inspeccionar
-De debò?-no valg poder -me amb U1t cop d'ull la glorieta i, un
estar de dir .
cop dins, ho examinà tot amb aire
Aprofiteu l'ocasió
-St, de debò. En direm <L'em- inquisitorial . Tenia el rostre líperadriu de Floreana:.. Seré 1o. , vid de ràbta. De sobte, va enge-No ho sabia. Per casualitat I· gar-nos un torren~. de recriminahauríeu comprat l'illa?
cians. Quan per fi, reeixtrem a
-No L'he comprru..a. Peró els entendre'!, ens assabentarem que
aristòcrates, per naturalesa, es· 1ens deia que havter.1 posat en ;oc
tem cridats a governar. H o duem la nostra influència prop de mis!OLI PESAT)
a la sang. Vós no podeu com - ter Astor per tmpedir-h que anés
prendre això; cal haver -ne nas- a casa de la baronessa t que érem
cut d'aristòcrata ...
responsables d'aquesta desconsiGRADUABLE
La wagner va desconcertar-se du rant una fracció de segon. Av ia t, pero, va refer-se I engegà, amb el més
Ai.'!:ó va acabar-me la paclén- deració.
alti u de ls posats que jo 11 coneixia; - sou una insoJentl Ho atri bueixo a la vostra Ig norància ...
cia i vaig interrompre :
-Senyor meu - digué Ritter(Dib. d ' Arteche.)
-Estimada ~enyora, vós sabeu això que dieu, no s'aguanta. ¿què
el minyó semblava un espectre. son foren acompanyats per Fre- tà Handock, tan bon amic nostre.
mo,. be que no crec pas que si- j voleu que ens importi que la gent
G airebé no es podia tenir. Devia deric fins a la retxa d'entrada. va tornar. Va curullar-nos de pre- 1
gueu més baronessa d~,. que ho accepti o no tes invitacions de
pt~tir un mal Lleig, per tal com Quan va tornar. va dtrme:
sents. Com era d'esperar, a bord, sóc 1o.
I Frau von Wagner? Fareu bé de
tot de granots el desfiguraven .
-Quina manera de perdre el tothom havia oït coses de la baVa desconcertar -se durant una · retirar-vos. Adéu-siau.
Vaig plànyer et dissortat i em va temps! ... Xerrotejar amb una do- ronessa i aquella gent estava totracció de segon. Aviat, peró, va
Philippson, ctev1.ngut irresponi' ondada l'any L912
saber greu no haver-li Jet es- na tota una tarda ...
ta intrigada. A prec del capità, refer-se i engegà amb el més al- sable, s'abraonà a Frederic amb
paiar més Les visites. Era de creuENS EN :r ANt; A COMPLE'J A.
Vaig guaitar-me Frederic amb Frederic els mostrà el carni de tiu dels posats qu' 1o U canetPERILL
el puny e1llaire. Vaig veure be
DOCUMENTS I TITOL
r e que l'espia Valàivieso, en ado- la boca oberta.
les grutes, emper6 no va pas :z:ia:
l'estorç sobrehumà d .; t'agredtt
FUM
GARANTIT
nar-se que el treball de Lorenz
-Però tu ets orb?-vaig cridar. acompanyar -los.
-Sou una insolent . H o atrt- pe~ a contenir-se. Es va aixecar,
no s'acabava, degué atribuir-ho -No veus que aquesta dona és
FORTOR
Al cap de poca estona, varen bueixo a la vostra tgnorancta.
f redament, peró, t arrapant el
al temps que perdia en vtsitar- una criminal?
tornar. en companyia de la ba-No ho sóc tant com us pen- braç amenaçador empeny~ PhiMETXA
'"!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!'!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!'!!!!!! seu -vaig replicar-. Jo sé, per ltppson fins mès e. .., d~ La tan;
PASTA
exemple, que totes tes vostres cu- 1 ca. .Aquell, humiliat, va desapaNI UN CEN11M MES
LES SARDANES
lleres I forqullles de ntquel. ctuen rèi.'!:er. En l'interval, Frederic naConsumeix 3 cèntims h ora
gravada una corona falsa. I a vta recuperat tota la seva sang
DESCONFlEU D!:LS QUE
EbulUció 1 litre d'aigua 8 minuUi
ANUNCIEN GANGUt.S
l'escola 1a vatg a11rendre que La freda. Anà al seu d1pòsit, pren~
AL PASSEIG DE LA REPUBLICA
PREU UNIC: 40'50 PTES.
corona de baró no h a tingut mai gut! una destral i començ4 d'obrir
Solament es per a caçar wcl:iutes
A vut, diUmenge, dia 29, a les onze
OBERTURA DE GRUPS ES· set puntes.
:.
Urgel,
del ma.t1, tindrè. lloc una audició de
26
Telèf. 34268
J un nou senderó devers la gruTlTOL DE 1.• CLASSE
INAUGUR AC IO D E LA TE M- sardanes .a. càrrec de la Cobla BarCOLARS
Aqut si que la vaig òen atra- ta de la mala ctona . Aquest tre1
MESTRES I CARRERA
PORAD A A LA SALA PARES cetona dmgtda pel mestre Albert
lntormeu~vos a les oticrnes
El dimarts, dia primer d'octubre. par La seva con/u 1 en. tan vt- ball eocupa cttverses setmanes.
Martt, entre els carrer Pare Claret s'obriran
Dissabte que ve. dia 5, s'maugu· i
les
classes
de
les
Escoles
sible,
que
Phüippso11,
cregué
del
-En
r~alitat - va ctir-me- trerara solemnement a la Sala Pares Travessera.
a l'aire lliure de Muntjuic 1 Gut- cas intervenir.
I ballo per ells. Però atxt, aquells
la temporada d'art 193l>-36. Com canardó;
les de les Escoles de LaOOrs
-Anem, nena meva -va dir que vu.tgutn anar a casa seva no
da any, aquesta galeria donara. a
A M ICS DE LA SARD A NA
«Lluisa CUra», de la Ronda de Sant a La seva amistansada de qua~ caldrà pas que passm per
conèixer una coHecctó unportant de
casa
DE GR A CIA
pintura contemporam a t a mes pre~
An toni 1 les de la de Sorcts-M·¡ts. ranta-quatre anys-. Us han bes- nostra. 1 ni tan sots n'haurem
essentara vmt quadros del pU1tor Sts·
Amb el concurs de la Cobla Prin· Deflcleut.s 1 Cecs.
cantat prou. Anem.
j ment. Potser això siguí una gaquella per pertanyen a la coHecctó cípal Barcelonina . els Amics d~ la
Les classes de l'Escola Montessor1,
Aquesta victòria meva, però, rantia de pau.
del sènyer Josep Barbey.
J Sardana de Gracta han
orgamtzat
per a aqllest& tarda, a les cmc, una Casa dels .Nens, s'obrirà el vinen~ no haz ia passat d'ésser iUusória. l L'endema
Witmer ens acabà de
L ' EXPOSICIO DE DURAN ballada de sardanes a la Plaça de dia
15 d'octubre.
deszi/rar l'estranz¡a actitud de Phi
CA M PS
RIUS 1 Taulet.
So'cment
AURIAb
Oponunamen t s'avisarà la 1naugu·
L' aventurera decebuda lfppson. Persuactit quo! Mr. Astor
Fins ara no s'havia pogut preci·
racio 1 obertura del Grup Collaso i
sar la data per a la vinent exposiCada
cop
que
Witmer
anava
a
t
el!
seus
amtcs
ens Juzvlen curuA LA BARCELONE TA
cio d'aquest lllustre prntor. Era n~
Gil; Casa del Mar1, Grup Duran 1 recoLlit la. correspondén cia, a la llat de presents la baronessa
ens
cessart harmonitzar-l a amb els com·
La ColillSStó de testes de la Penya Bas (abans Cuyas), atxi com
les badia, eu:s voriuuu. lc:~ au."eres vu trametre et' seu cm.ant, per
promtsos internactonals de l'arusta. «Tra~k~tra» ha organitzat per aquest
Definitivamen t el dia 19 d'octubre mau una aud1cto de sardanes a car- alt.res escoles del Pla. ct'ampUacló noves. En començt.. febrer. sabé- I tat de sorprenctre'ns en plena eu ~
podrà Obnr~se la seva expostctó a.mb rec de Ja Cobla Empòrium, la quaJ acorctat per l'AJuntament 1 que ac- rt.n. per ell que entre les dues JOrta. enuug dels nostres tresor::,
temes de la capttal francesa i de la tindrà lloc a l'envelat de la Plaça tualment estan moblant-se 1 tlabili· grutes e:z:istia u· a ten.&i6 mes
i ai:z:ecar-ne un ínventart tan
Magrin}'&.
cost& catalana.
tant-se.
que mat. ~·aprovava un con- e:tacttJ com pagues. tJuau. ell u va
fl!cte greu.
dtr que no te11!em res a la wta
Witmer havia demanal a con- ella va dedicar-se motts ctte.s e
De primera i aegona ensenyança
tinent 40 pots de llet condensa- e&brmar tots el8 recons, en recer :
SEPULVEDA, NUM. 174,
da . per a. atendre la seva crtatu~ ca del nostre camagatalb.
Han obtingut enguany els seus alumnes un éxlt sense parió, tant en els examens de l'INSTITUT BALra. Però no n'ha . rebut cap.
.. • ..
"'!OA
MES, com a les oposic.ons entre batxiller5i per a. J'tngrês a l'ESCOLA NORMAL, com també en les opoCLIN ICA
L'I situació es teu crttica. per
Un dta en qut Fredertc treSiclons entre senyors mestres aspirants al Magisteri Nacional
tal com no hi havia aLtra ma- ballava en eL nou cauu. va atbt~
ner• de prucur.ar-SP. llet. El ca ~ rar Phutppson detxat anar daDirector: JAUME DURANY I BELLERA
pitn Handock, en la seva vtstta, munt a u1ta pertra, arnb et cap
S' ba obert la matrícula del cura 1935-36
assabentat ct'ai.'!:ò, havi' promts entre les mans lles espatlles cai· ¡
__/- flores de classe: De les 4 de la tarda a les 9 del vespre
Hospital, 42· 13651 Portaferrissa, 10 ·Tel. 19111
que duria llet t er..car~ {Za.ssades gudes sota la immensa càrrega
i r oòet11 d'abric. Tan mat ei.'!: ha- del seu deseSPer. Pero va estar- I
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Mobles i decoració Urrutia

A preus de

Gran facilitat de pagament sense augment de
cap mena. ~ Estils clàssics i moderns••• Tallers propis. - Realització de models darrera
temporada a preo de cost
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a "LA DONA CATALANA"
AVINGUDA 14 D'ABRIL, 418 • BARCELONA

Cupó especial per a Its lectores dt LA HUMANITAT

pllo5Sat¡ers 1 mercaderle6

La cure¡¡a er; rep rin" la vetl18 del ela de &Orttda .al tl.nall4o aum

del Moll de Baieua rel6!on

1

1~7·

Na•••••••••••••••••••••••••••••••••, carrn •••••••••.•.••.••.•. ••••f

n1Lm• •••••••••, població ••••••••••••••••••.••••••••• e3 subscriu a

OONSJUNA rA.W.l:l;

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

Bar Petit Miramar

VlA L..AlElANA '4

Gran terrassa d estiu pr6pla per
a. banQuets I testes

FISTULES
TUMORS
LLAGUES- ECZEMES
PANADISSOS
CLIVELLES - GRANS

LA DONA CATALANA,

c01nençant en .........................

trametent pet (gtr postal-aegellaJ pusetu ..................

a. ...........··································-·

GUARIMENT
SENSE OPERAR FENT US DE
L'ANTIC REMEI

UNGUENT de l'ABADESSA

t'ASSEIG NACIONAL , 82
Barcelona - Tel èfon , 19236

•••••••••.•••. •&7nport
1..ea auoscrtpcw.aa ~ ~arce1ooa ee cobren. 11 ea deeltJa pol
meeoe a raó de 1'00 pesseta mea. - Amb au¡meot aetwaaat
Fora do aarcelona:
de 16 pà¡toe• de n ovella. 1'40 pe.ssetes
ADJ. 14'00 ¡¡essetee; Semea~re. 7 50; l'rlmestre. •·oo. - Amb au·
plement de 16 pà¡lnet de novel-la. au¡menta 1'25 oeMeLea tri·
mestre.

LA HUI\l ANl'l'AT

Fer les comandes per telèfon trucant al número 73256

!fig segle de crèdit és la seva millor garantia.
Dipòsifa: DR. ANDREU, ALSINA, SEGALA, J . 1\lARTIN, etc.

DE MOBLES, PlA.NOS, R.ADIOS, OA.LK.Eb DE
CABALS, MAQUiNES D'ESURJURE 1 DE. CO
SIR, MALETES, DlSCOS. etc.

lES

VIES URI.NA

Per al guariment en pocs dies· de la BLENORRAGIA, aixi com de tota
classe d'infeccions de l'aparell gèrut<r-urlnari, com cistitis, orquitis, un·
taclons, gota. rrullta.r o matmal, etc. de l'home; 11Ulxos, metnlls, Ul'etnt!s, etc. de la dona, s'obte amb rús dels SELLOS OSSA,u, ja que els seus
efectes benefiCien en gran manera. a. les primeres preses per cròniques
1 rebels que s1gum perque les seves propietats ant1sept1ques comUJliQUI!ll a
l'orma. i destrumxen els gonococs, Ja micció resulta men,ys frequent fms
que amb el seu us s'obte la radical i prompta curac1ó. De venda: DOCTOR
ANDREU, Segala (Rambla de les Flors, 14) . Farmàcaa de la Creu Farmàcia Tarrés <Carme, 34). Farmàcia Pujol I CuleU (Pelai, 56>. Farmàcia
Ferrer 1 prlnclpa1s Farmàcies.

TOT D 0CASIO
1

CORTS CATALANES, 414
BARCELONA

MANT

.JOSEP

VIES URINARIES

CLINICA GALLEGO

30 cèntims
Amb suplement extraordinari de 16 pàgines de
novella: 40 CENTL'\IS

«CABO SAN AGUSTIN»

VIES

Arròl o canelons, mttJa llas os·
ta i pollastre

SURT ELS
DNENDRES

wrreua espan7Uia
l:!Oruaes tuea caca :u <1Jes
Cap ,. IAHTOl> MOH ([VIDEO l BUI:NOS AIRI:li o10rttra e¡ dl&
15 d'octubre del 1935, la magnifica motonau
pe¡

FAR RE PIJUAN

felèfon 30422

No deixeu de llegir "LA DONA CATALANA"

~

ldAI:tUKLUNA. VIa u&Jetana.
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA CADIZ . CANARIES
Sonldes setmanals ets ulssabtes a les 12 Etectuaran el servei tes motonaus
«CIUDAD DE SEVIL.LA» 1 oVILLA DE MADRID »
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · PALMA DE MALLORCA
SOrtides cada cUa tllevaç eU; dlumen¡es¡ de l:larceloaa t Pa.t.ma a IM
21 nores per les motonaus
o:C IUDAD DE BARCELONA» 1 uCIU DAD DE PALMA»
URVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA . VALENCIA, ALACANl 1 PALMA
EIVISSA
MAO 1 BARCELONA
DE MALLORCA BARCELONA
~LA CUMERClAL AMI:S E~I\LEl:l A ro!b Ell; PORib UE LA MJillt
MET GE ESPEiitALISTA
t>ort~des QUIO~DaJs ae tlar:
TERRANIA NURU U AFRICA I CANARlJ:!;B
CANARIES A.M.B
CAUIZ
cetaaa ea OlJOUS. LlNIA CUMERC1A1. BILBAO
URI NA~IES
ESCALA A I'<."lS EU! POI:t'Iti UEL NURu O ESPANYA - Sortides QUtn
zenaJ& ae tilloa.o ela OIJoua. WNl.A RAPIDA REU U LAR EN l'RE ESPAN 'i A
SOI'o Rambla de canaletes, 11, ortmer
1 TERRITOR.IS UE LA GUI.NEA ESPANYOLA tFERNANUO POUJ
tide& el <1Ja 17 ae caóa mes. amb escales a VaumCia. Cadlz. Las Palmas l:lanta
UEFE<..'TEB l:)EXOALS
eruz de l'enert!e 1 Freetown, San1.a ISabel de Fernando Poo. Bata Kotto 1
l:tlo tienlto t>el.a vaJJ:ells
•CIUDAD DE CAOIZ» 1 oLEGAZPb
MELILLA
ORAN
ALACANT
LINIA REGULAR ENl RE BARCELONA
VILLA ALHUCEMAS · CEUTA t VICE·VERSA
a les 11 oore!f: a Atacac~ els dllluaa·
~rtld• ae ~arcetona cada dlumen¡e
d'Oran eta dl.mart.s: d'Oran cap a Atacant. els dl.mart.ll 1 d 'Alacant cap 8
Barceluna, eiS dl.mecres
Casa recomanable pel seu Pilli
fresc 1 menJars d 'enoàrreo

).tAl)RW : l:'asselg dl.i ta Uastellana, .L4.

AVUl, COBERTI::i A 7 PEI:;SE'l'EI:!:

BERNARD

des del present. número que no us en penedireu.

Wta. Motru ~ Ceuta. Cààl<~. bevtUa, liuetva, Va¡u, M.a.rLD, VI
uaaa.rcta. Ferrul. CUrUDya. Avues, Mu..et, bii.Ot.ander, tiilllao t PaM.Jes
En tes Llales rapld t corrent a a.clmet carre¡¡11 per a J.àn¡er Larrau:
C&s&blanca amb transbOrdament a 6ta.iaga t tamt>e per a l'Illa Crtalall.P 1 AJamoDte amb tra.nsbordametn a a uwve..
bl!ót<VEJ IWH'tu!. ~A.ttUt:LU.NA c:>.t<1 .t. i .MAKI:i.ta.L.A
SOrtides .:¡WDunaa ea J.1Joua cap a ::;eçe 1 Marsella
tiervel QUUI~naJ cap ~ Ul:NUVA
t..a carrep • rep aJ L'uliladv ae la UOmpaoJ1a Mou aeJ ti.ebau
leletun J368b

i altres vint cotxes més a
tota prova, us interessa veure. Rosselló, 132.

COMPRA/VENDA/CANVI

ELSA

Dita novella es publica en l'edició de 30 cts. l no cal adquirir
el suplement de les 16 pàgines de novella per a collecclonar-la..

EN"!'W!. ~AiWELONA I ~J.Lti.\0
cada duea set.maDea
êortlde& e18 OIV.ENOR~ a ta ou, cap a J.&n&aullli. b8D' C&rle!>
VLDaruç. YatenCla. Cullera, Atacanç. <.Jarta¡ena, &¡ullaa, Aimena. M&:SE.B.VKl

"Cbrysler" 70, set places

MERCAT D'OCASIONS

UN DRAMA EN LA MASIA
original de la llorejada escriptora. catalana que signa. amb el
seudònim de

~ V t:l tUPW ;II!OU4ANA1. ~nu. dA.tW.ta..U~A l I:U.LtiAU
::>Ortldes caoa DIMECRES ,. la on cap ~ VIJtnUI&. aJac&n,. Màl&a~<
~vW&. Vtao. VlU&aarCia, 0orWlJII.. MU&el, Santander I Bilbao
Ai ter nan W~e tea e5(;8Je¡, do,
J.'ll.rraiWOa c..;euta I liuelva caaa dues .set.Wallea.
Sanç Carles • h.nol cada dues setmanes

"Chevrolet" B 49000 "

PELL

LA DONA CATALANA comença. a publiaa.r la. present setmana
l'emocionant novella

Línies regulars de' grans vapors per als destins
que es detallen

sedan

"Renault" B 49000

NOIES:

VENERI · PROSTATA
C811rer Nou de la Rambla, 11 - PELL SANG
Directora Dr. RIU Porta DIATERMIA
IMPOTENCIA
MATRIU
Consulta, 11 a 1, 4'30 a 9. F. 10 a 1

PQOOUCTe Of LA~O RATOQI\
•AIJt Ot Ol , ... .JOAN •29 rtL 1604) tAI(H0"4

SEC /O

SASTRE l\IODERN
ES CONFECCIONEN VESTITS DES DE 50 PTES.
ARIBAU, 13, pral., 2.• - Ba rcelona
S'AD!'IlET LA ROBA

CIS PER

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

OFERTES
I DEMANDES
SENYOR CATALA de
mitJa edat c¡ue coneiX la
comptabllltat p. a. 1 pràettc en correspondencla.
comercial 1 dtversos Idiomes, solllclta coHocnc16
sense pretensions. OlriLa Humanitat.
gtr-se a
Num. 191.

------.JOVE d'Esquerra, amb

bones retereocles 1 pràc·
t1c, desitJaria administrar tlnqu es aJ 3 •¡•. Esc.
La Humanitat. Num. 108.
NOI de 13 a 14 anya
talta en collegi per a petits encàrrecs a canvi
d'lnstrucciO, àdhuc guanyarà Quelcom . Verge del
Pilar, 2, pral., de 12 a 1.

PRECISEN
SENYORETES
que \'U.iWO é,.ser pcn·u·
queres, manicures. massat¡lstes. En poc temps
bOUII
m olt
auanyaran
llOUS r.ïou de la Rambla,
7.
num.
.JOVENET amb 1mm1.
Uorables retertnctes s ·oterelx per a. bOtiga u cnpton. Eacrlur11 a u
Humanitat. Nilm 321
s ·OFEREIX per a traauceto!..S del uaccéll a
l'esp...nyol u cat.ala. per·
aona apta Escrture a u
Humanstat. cum 300.
10.000 pessetes, tiUten
per a negoci edttonal català. Escriure a La Hu·
mamtat. Nilm. 104.
CATALA. CorrecciO 41"<>n~wa... 1 provt:a d "lm·
Premta EatU 1 orto¡rr.tla. Preus wOdlOii. tAr
cnute a u Humanstat.
Num. 10:..
S 'OFEREIX musso per
a maaauem u de.spatx.
u Humarutat.
Eac. a
••um all:>.
.JOVE. ae 16 &nfS, deSitJa collocaelo. bOnes retereneie.. Adreçar-.&e a u
Humamtat. aum lOS
S' OFEREIX xofer, tota
lllena oe t t:>-.. 1. Carme,
39, 2on p1,.

MESTRE TITULAR
~·orerelx

o
per a "'· •
• ~ cl'esc¡üerra. moo. p: t.
E&criure a La Humanitat.
Num. 108.

MODISTA
• oven·
:a¡t.a nvrcu• a
• 78. 3er lno. \UJil·

·r& Rnr.att~rtJ.

MECANOGRAFA cataespanyol, francès 1
s'o!ere1x.
~comptabilltat,
fEscrlure a La Humanitat.
$Núm. 362.
là,

S'ARRENDA
BONES CONDICIONS

DISPESES
FAMILIA CATALANA
1 d'C.t.querra aesltJa Ull a
dormJr o tot estar. Aagels, 6. ler. 2a.
HABITACIONS aes ae
Passatge
20 pt.es. mes.
Credl~. S. ler
DOS O TRES joves tot
estar o sols dormir. Carme, 39. 2on.
CASA PARTICULAR •
Oe:,lLJa jove tot t..tar
tracte familiar. Borrell,
54. 2on. :.!a. (Junt Me¡·
cat).
BONA HABITACIO sen.
se moblllart amb oalc6
al carrer, assolellada, llogo a matrunon1. Bon
preu. Trompotes Jaume
ler., 2, ler. 2a. (xam!ra.
Jaume ler.).
VIATGERS, llOtS n.abl·
tac1o per 4 ptcs. Coruort,
aigua. corrent, teJ. Aribau,
ii4, pral.
PENSIO de 7 1 11 ptes.,
11xos de::. de 150 pte:.. tot
couton. PL Macul.. 18,
pral.
2 BONES ha.biLacloas
oaJco, bOl l::iol.a dormir.
VIllarroel, 68. ler. 2na.
1prop Corts).

SENYORA necessit.a dis
28,
VUlarroel,
pral., 2a., dreta.

peoer~.

--------Casa particular

a.,..u., ,. Ull o dOS a tot
n.
est.u o men)ar sot.
espl o. c., autxa, tel.
l:'u.,u mOdic Borrell . 148
ler. :ma.
OESIT.JO pensto casa
particUlar, amo DanJ.
aur.xa , tel. Prop Monu·
m enta.t. E.::.c. La Humanl·
tat. Nilm. 362.
PENSIO DEL CARME,
prop Ra.mbie.>. Alg. corrt,
t e:;tar des de liiO pte<>
carme. 12 !.
4 PESSETES tita tol. estar. l 'oU apat, n.ab tn·
dependent Or. Dou. U.
entl. 2.a
DISPESERS. 24 duros
mes, balcó c., tracte la·
mUlat. ca.>a un Ceca 8<>
c¡uerla.. 2. pral.

MARE

FILLA

il~.rrteo a •enyor haonario amb oalcó a! carrer

Pro\ enca. 78, 3er. Ira.

DR. ROSELL
Passeig de Gracia, 106

Gran Per•sió
COBERTS a 2'60, en·
tretenlmeats I 3 plats ~
elegir a la carta, pa, vi
tot superior
t posues
Ronda st. Pere, 11, pral

Rbla. Catalunya, 13
Porteria

DOS AMICS a tot eetar deSItJO. preu econòmic. Escnure a La Hu•
mamtat. Nilm. ao1

PISETS 80 I 90
prop Kamblrs. Peu
Creu. 9. bis.
CORTS, 300, pisos
bany, asc~ tel. 2~
duros.

dispeses.
FACILITEM
Hospital, 31, prat.
HABITACIO ¡¡er a dos
am1cs, C!LS& mare 1 Ulla,
prop Fontana Escriw·e a
La Humamtat. Num. 334.
PENSIO «La Mundiah,
Hoopltal, 125, pral. Vlat¡ers 1 hostes. Hablta.CiollS aireJades. bany
telcton .

nous.
• 23

tiABITACIO , uoc <:4!0•
trie, cedeixo a boa preu
per a guardar·hl ObJectes.
Escriure La Human itat.
Niun. 316.
LLOGUER DE MOBLES
cous ¡ran assortiment.
Camera SevUiana, 8. L.
en Uquldaclo. Pi de Ora.
ela. 101

VALENCIA, 1691 pral,
enLte MWlt~r.ner 1 Aribau.
Habitacions al¡ua corrent; contort

LOCALS ludustrlel&
pis Massini, 86. Santa

IDEAL PENSIO, Ja mes
<:4!ntnco. 1 coctortaule.
exc. menJar, pensiO com·
pleta. dca de 125 ptes.
rues, diana des de ii pteS.
EacudiUers, 6, praJ, prop
Rambles. Escala estanc.

CASA NOVA. <.Jorta.
167, wno ascen., bany,
aigua dJrecta. molt llum
1 sol, pisos 4 balcona ..14
auros 1 ooUga amo pla,
peu tramvia I autobus.
PISOS NOUS. 14 duros.
asc., tel., '"liU~>. etc. Pare
Claret, 206. Hosp. St. Pau.

I llOGUERS

PISOS per a llogar des
de lla ptes. 4 dorlllltons.
g1Uer1a coberta amb aalarelg Passat¡¡e Marlm6n.
18. RaO: Porteria.
PISOS A 70 I 75 PTES.
Nous, compostoS de 5
¡rom.; 1 luxOlies tl.a.bl ta-ClOOS, water. lavabo, dutxa. cuma econòmica. ¡;a..
tare1¡¡, a.acensor 1 teletoo.
en el carrer de PariS, nu.
meroo 20, 2:.1 1 24 1entre
el de Tarragona 1 pla·
ça d ' t:rn~t Vent.OS. autobWi llet.ra Sl

Baixos amb hort

55 p a ¡r solar aJgua
1 uu..•. ¡..,w estacions. llogo. Monturiol. 25, !Clot¡

MUDANCES
AU ro · RE CLAM

PISOS moblats, nous,
tot contort. BIIC., tel ,
banJ, mol' econòmica
Roser, 44, porteria.

ADVOCATS
fAULER PALOMA·
RES. Advocat. tiant Pau,
ret. :l34411
74
11.

TOMAS .JORDI BLANC ,
advoca~. Prucuraaor deiS
TrlbUDI.lb Ps¡ de üra.
c•a. 47. .sr. l.a reuuon
76lll;i Harceauna
.JOSEP Ma ESPANYA·
Advocat &o&seliO. 253

llEVADORES
CRACIA GARCIA &..leConsulte& ¡ra.
vadora
tultes Florldablanca 1.1~.
entl 4ta l'el 3574'1

Uran t e!ll>loiOll amb soterrani 1 :i IUX05& oabl·
t.aeions en e PariS. uu·
mero :.!U entre e ra.rra¡;oca 1 Pl Ernest VeotOll

ALo

u

E

Ha. tornat a encarrerar-se de la se'l"a

Pulmoaa.
MALALTS.
Cor. Medicina ¡eneraJ.
Sllllle. RaliS x. Bol al'•
tl!lclal Or. Llule Cuesta,
Ur¡cll.. 20. pral. Cons\11.
ta de a a 6
Dr. FRANCESC ORTES
de
PARERA. Numerari
terna de l'Excm AJWlta.meat de Barcelona. Especlallst.a en ma.taltlu Internes. Consulta de 4 a
5. Ara¡6, 224. pral. Tel.
10158

VENDES
Torre n. Esplugues
amb jardi llogo o venc
terminis 1 ¡ran so ..-.r amb
aigua 1 llum, peu estaclons es lloga. Merca
Oa.tvany, 97. de 10 a 1:.
XARCUTERIA MERCAT
bon lloc, es ven econòmica. R. Cano, 11, botl¡a ¡Poble Sec).

CoHecció segells

universal liQuido a preus
.rrtsorls 1 a la menuda.
Pl. Nova, 6 1 7, Barcelona.
TRASPASSO QUIOSC de
rellot¡erla. R Aribau, 22.

o e

A

VENC barat, uralita,
balcoab, tamborets, vitri·
nes, taulells, vidres 1 erts·
talls. Urgell. 121. Telè·
!on 30475.

SAXO • TROMPETA 1
c. baix venc a bon preu.
Dlrtgir.ae a La Humam·
tat. Nilm. 352.

TRASPASSO ràpidament
tota mena de negoci u
establlmen t. se.nse cobrar
comiSSió Hospital, 6 ea.
treso!.

MAGATZEM de materials per a construcció a
bon preu ¡¡er ao POder
atendre'!. Raó. Cllda dia
!elner alll mateix Segle
XX 1 Passeig Maragall, 41
(0ulaard6. Tel. 81531).

GRAN ocasió, mobles,
no compreu sense trlsl·
ta-cos. Borrell, 66.

COMPRO tustes, tota
meca, caixes. llenya.. etc.
Tel. 52913. S A.
PIANOS de Uoguer.
nous I Ulltll. Preua econónuca cAngelua Ball».
Rbla Oata.tun:va.. '1.
DISCOS ¡ra.mo!on noua.
econòmica, extens assor·
tlment. en ó¡¡era I mus1ca
clàsslca. Corts. 641, ler
Tel. 34187.
ORQUESTRINES : Venc
saxo I e • baiX AdreceuHumanstat,
La
vos a
Niun. 352.

BASCULES d 'oca.slo per
aato-ca.mlons. Pibernat
Carrer Parlament. 11.
SENYO RES. Vestits
abrlce mvdels entretempe
per we1taL del seu valor.
Claris. 38. ler. la.
VESTITS a term1D.Ja t
abrtca des de 5 ptes. setmana o 20 aJ mee. Tra..
fal¡ar, 6. ler. la. Sa&trerla. Londlnense.
ràpida.
TRASPASSOS
Ctfe. Laietana, 67, 1er.
•
Tel. 12896.

CASETA rorra.ssa venc
econòmica, comptat o termiols. Alt Sant Pere, 58.
Confecciona.

TRANSPORTISTES: •
MoLora Hercules Diesel,
amencans. modele especials ¡¡er a canuo.aa.
Preus econòmics. Alma.coa. c. de Cent, 318. Barcelona..

ELECANT auto f pla.ces. EQuipat 6 n. nous
tota prova Ganga veritat.
Legalitat. 15. (0.)

CALDERES vapor usade&, E. Culla. Sant Antoni. z.¡ (Santa).

SALDO COII&r11. ¡rana.
pedres blJ u ter la anti·
guitats. Avln:vó, l'I. r&llotgcrla.

.JOGUINES, venem, &aJ..
do. 01l)Utse1ó. :r.¡1.

s

o

Collecc10 d'11 quadres (partíeu.
lar) d'acredttades firmes, entre
elles Fortuny, Melfren, Cuaaoha,
Martl Alslna i d 'altres.

SALO DE SUBHASTES

MAQUINES a·escnure
dea da 100 Ptes tes nullora ocasions. sempre a
del Pl. lO. botl¡a
la casa cElles•. Placeta

ODONTOLEGS

HIGIHIA RUIZ. Ueva.
cora Cirurgiana. CooaUI·
ta cratu1;a Tallen 711
bll Tel ?IR45

BONIC COTXE
4 PLACES
EQWP< t perlecte estat,
tota. prova, bon preu. Le.
¡ali tat, 16 ( 0.).

TRICICLE 5-HP
IOta prova, patent paga.
1a, bon preu. Legalitat.
15 (0.) .

AUTO

8 ·HP

b..r•Hi66lm a. tOLa prova.
Ocasió veritat. Le¡a.llta.t,
15 (0.).

ES VENEN grans aparadors l prestatgeries. Calcats Barcelona. Urgell,
num. 112.

DIVERSOS
Tall i confecció
Academla stat.ema
nade• el mes ràpid I
ztll. Ctaases 5 ptes.
Con1ecelonareu els
tres vestl te als tres
d'ensenyanca. Pau
stes, 50.

«VIeeomt:s.
vosdlt:S
l¡lé-

2.000 persones

d'ambdos sex~ de tots
paisos, desitgen Intercanvi de correspondéncla
amistoSa, se¡ells, postals,
revistes, !otogra!les, etc.
Prospecte ¡ratult: L 'Un1vel8. Pl. Nova. 6 I 7. Barcetona.

VENC Uaestres t ¡a..
tenea cobertes. barat
Provtaeneia. 11 tU~claJ :

lnouguraci6 de
nou establiment de

F.
Plaça de la Soqrodo Famí;ia, 13- Telèfon 53600

HIPOTEQUES r&pldes
aobre cases renda, prèa.
tecs llObre terrenys 1 tln·
ques rust!Ques Notariat.
7. entresol.
REST AURAHT MIRA·
MAR Un1c a tiarceloaa
per la seva temperatura
agraoaOle Que a'hl ¡au.
del~ Sato.aa e5pecla1.8 oer
a bodes 1 oowq u ets.
SALO per a se.a}'ores
d Alto.aa PUJol. Permanents perrectes UI totes
Salmeron, 1.14. praJ. ter
Tel. 7115a. Barcelona
.JOSEP CANUDES. saa.
tre Preus moderats. sem·
pre eJ..s darrel'8 mOdels
tiaot Pau. 1.0
FRANCESC TARASCO
VIns supenors. oerve1
domiCJil.- CaJdes. 8. 1'&leton 17656

a

LES

MILLO.; S

coHocaCio.as soc per ~s
tnlUors a.tumaes del LI•
Y1Uenc1a
oeu Dalmau
245. Barcelona ret. 71!35:.1:

.JOVE de bona presén
et.. amb moto, desitJa
rel¡¡,CIOUar- amb l!eDYO.
reu. d 'Idees mooerne:.. en
pla d'amlatat Escriure a
u Humanstat . niun. 107 .

.!er complet. es traspassa
E&crlure a La Humanitat:
Num. 363.

TERESA ZURITA Wa.
vadora Parts. lG Tel
3S3lll
CARBO . Ue•adora Clrür·
gtan- H.àa Sl. A.otocl
24 Tet 'JJMI

VESTITS a termlots,
sense entrada n1 Uador.
Balmes. 60. entri. lra.

Jru. ·••dació ¡a biDet I ta.

DELMIR IBAHEZ
Escudilltrs. 10 bis • T tlef. 15642

A TERMINIS veetlta
conteccionats 1 ea ¡¡eça.
Enric Granados. 17, pral.
2a..De t a 8.

SENYOR: Per vell Que
elgut el vostre vestit us
quedarà nou, reparat a
14melleres, 2, ler. la.

E. LLINAS ROIG Ad·
vocat. Ba.lmtl! . :.14 fel
Barcelona

UNDERWOO D. Uo¡;o, a
preu re<.IUit, Qorts, 600.

MAGATZEM

OR .JOAN MIRANDA.
.M.aJattles dels neae. - P .
de Gracia. ' · Tel. 12133
Barcelona

MOLl ca!~ elèctric, ~
copes corrent 160 marca
(Ol'tega) com nou 400
ptes. Rosselló. 440. porterta.

~01127

Fran,;esç Luret, 160 (p¡¡.
ralltl> Telèfon 30002

consulta.
ORI.SIS HEMORROIDALS
VARICES

pteo
de ta

METGES

AGENCIA TRANSPORTS
Joseo f1i'\lerao, ex-terro..
Yiari . Pacturaclona 1 r&coulda de mercadertea per
terrocarnl. recadera 1 catnlons lnlormea rerrov1a..
riS. marttiQIS 1 ~ria In·
rormaeio sobre VIatges
co\lectJ us per lerrocarru
1 auto-car Pau lilealas.
2b l'et. 113211

BALLS DE SALO
cutb<Jb de :> a 110 pres ur.
QUestra. pro1essor 1 protes.>ora Petn txol. 12 baJ.
zos. !Dt.

.JOSEP MOREY . Coc.
SllfDatarJ ae vaueJJ.a ·Pia~~aa4 · l'el 13636 Bare&o.IAUME QUERA constructor d"Obres ProJectes
• preosupostos Meneudez
745'1B
1 Peaayo, 37. l'el
8arce1ona
BAR FELI,CIANO. ber.
vet acurat. I:Salmeroo. 110 .
ia&oses
MAQUINES
ocaslò. &:ou!veoa. 102. ·

L'ESCOCESA. h.U:es
cotilles ortot>edlQues aos
Pltal laJ

..OJ~tatrancs

INSTAL.LACIONS 1 r&para.CJons: &liua, ¡as,
Josep Yua,
etec~racaat.
CaJabna. 185. Tel. a6432.
LLIBRES cowpru, de
tot~> mena 1 biblioteQues.
Lllbrena MuuataJ. l'elet,
781108 balmeron, 224.
¡..IIPOTEQUES, ràp1aes,

sobc<. cases renda bones

COUdiClUDS. NOtariat. 'I
•
en~rl l'el. :.1:.!6tll.

AfiTICLEl> pel -< VIat;.
gil, "ls tronareu a t'acrsd!Lada casa H.amon Ull·
veua. suc. oe to·. Castell·
wr~ lio..piLal. 141. Telàtou t7a65
I ALLER Ull LillCra w·tt·
tiCiaJ dipOSita ¡ 010SSJCS
PilVImeut.s 1 ~uts el8 o&
11 vat.s a o ta const.ruccJO
i'ra.uctlsc ~neua Uava
a7 1 all l.'elelun ~0670.

DINER, pago mes que
els altres per cPapele~es
MontePIO», JUieS, Oiè.QW·
nes. etc. La casa mes a.o·
tl¡a. F un dada el 1888
UOIO, 2:.1, pra¡,
.JOSEP ORIOLA. M&.l~
tes wet.aMIQUea Lit:r a aut.omObUS ae 1.01..1 ela 616rorrent YlaaJel.
tem"s
18. Tel 7711!8 l:la.rceloua'
t'Wn:JVna
MALALTS.
Cor t.•edlCJoa ¡eoerw .:)I~
11118 l:talilt; Jl. ::;o¡ ll.rtlU·
CI..U UI. LlUll CueUa .
LJr¡¡ell, :.!U, Prat COUbUI~B
de a a 6
RETOLS I ETIQUETE~
de to•"'- Wllne.s per a apa.
ri4C1ors. Me1caaera, a6
MOBLES ALTABA . lllt:.
¡ancJa, aurada. econuwur
N;> cumpreu bease \ llilta.t
~es~ caw Joveuaoos

SAST RE
Mans IHechuras¡ d"" de
60 Ptes. Ronda Sant A.nton! 90, ler.

COL· LECCIONADORS
film:; Vermou~n Marttru
Ro&&t, ¿voleu ter canvis?
~ea¡u aQuest m.au d'U a
1 al Bar Ruzara, carrer
Blai, xamlrà Creu dels
Molers.
FRANCES traduint dlrect. del ca~.alà. l'ensenya
ALT Esc. D:putacló, 167.

COL· LECCIONISTES
COmpleteu voatra coHec.
Cio de ~;egella o oosta.a.
gratwtament Pul¡terrat
Pl. t\uve.. 6 I 7. Bare&tona

ACADEMIA FONT S~
BA1 E. - SoUelg. teor1a,
Plll."lO. harmonia, contra·
punt , ruga 1 compoo,lcio
·
Tapmerta. 1, pral.

CADIRES I TAULES
1 -.ue. canelt..., Ovp
St Eu..eo1 s 1S o 1 l'eJ
74692

AÇADEMIA FONT SA·
BA I E. - Lliçons per cor.
res¡x,naencta d'harruonu\
contrapun~;, luga, com:
OOSICio. TapLDena. 1. pn;,¡
•
Barcelona

ESPARDENYES llllr 1
trenets bOOf'& 1 tortes?
Ext;¡tu &empre la o:Si 1
Tortel;a 1Gtrona1

REPARACIONS eu gll.b
&.lgua I elec~rleltat. Casa
tiacnero. uarrer l'all. 70

- - ----COMISSIONISTES.

o~

vells. Uturament.a Pl&ol
Pr• '"enca. 23:l

SERRANO
NICANOR
l:'lutura : aecorae1o • ~
Cat.l<atrnJa. 1111 leJ. 1~4lw
l:lalcellJna
SASTRE. Adoba 1 gira
Vl:lil.ll." · 1\0U de 11 1:t.a.m
Oil!., 10. !>l'UP ltaWbles .

Toll

tontecció

Acadenua. t:lit>t<UYilllle.Ln
rapld I llCUUO:.UlC. !:.!. ta·
lleu patrou., Ma.rt1 Ju.
na, 4 · :l.un. :o 1pro¡¡
LWetana¡

L'eficàcia d'un
anunci va estretament lligada amb la difu·
sió del di ari

la humanilal

Diumenge, 29 de setembre del 1935
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EL CONSELL DE MINISTRES CELEBRAT AHIR A ROMA

Itàlia contesta a Ginebra acofdal1t tfêJmetre més tropes a 11Africa
"~ ~ ~u~ f~i iu~a ~I m~u futur, el ~~~ r~~im i ~ot~~r ~I ~el m~u ~aít ~~r~ ~o ~e [almlat i ~r~vi~t tot",Ji~u~ Mu~~olini ·aram~aixa~or ~e filla
A Ginebra asseguren que si s'apliquen les sancions es reti·
rarà Itàlia, però si no s'apliquen es retirarà Anglaterra, i consideren que en qualsevol dels cassos la situació de França
serà molt delicada

LA MARXA DEL CONFLICTE

Una setmana sensacional
El con/lú:te

italo-ablsslnl

no •• tic¡ QUe França f Anglaterra 1udt·

pot dir Que presenti caracters esta-

ties, de vi.oléncia tràgicament im.mòbil. En vuit dies ha marxat molt;
a sotragades, si l'observem superficialment; amb calma i seguretat, sí
mirem el jans de les coses. La setmana començà amb el cop de Hoare. declarant que els moviments t
concentracion s de la ftota anglesa
a la Mediterrània no s'havien de
prendre com a mesures a.gresswes
contra ltaba. Els ttalians, immedía-.
tament. abandonaren llur poswió
antibritànica, que semblava trreauctible, i QUe ells ¡onamentaven , encara no ja ; .it dies, en una mena
de filosofia de la História, segons la
qual el pertode htstórfc britdntc era
clos, a'havia acabat amb la supremacia dels avions i deis submarins
damunt dels capital-stup o vai.tells
de batalla, i no restava més, per a
Itdlia, que recollir l'herència mediterrània dels anglesos difUnts. A
aQuest sensacional abandó de posicions ha se(luit l'actuació del Con·
sell dels T-retze, que ha donat la s~
tragada fortíssima de posar en marxa l'article 15 del Pacte, l'aplicació
del qual constflueix una mena d'ultimàtum de la S. de N. a Itàlia. Im-mediatament hem vist la retirada
de les forces abissintes Jtns a trenta
quilOmetres, fronteres endins , cop
molt fort perquè treu als italians
tota Jactlftat d'obtenir vtctónes ae
frontera, transformable s en batalles
victorioses a benefici de l-a política
interior ttaliana. I, per fi, quan la
setmana es clou, el Consell de ministres de Roma aporta una nova
dosi de matèria sensacional, que ja
donar una altra batzegada al conflicte sencer. Batzegada i sotragadea, aquestes, QUe mirades detingu.
dament no alteren, peró, les posician.& jcmamentals del drama pol!·
tfc, tal com les hem exposades repetidament: el Pacte ¡erm, Anglaterra decidida, It4lia cercant la millor
3or tlda possible. L'única modificació
de fons corulisteix que el Pacte i An-glaterra han donat una volta més
al caragol.
EVOLUCIO DE LA TESI
ITALIANA
El que acabem de dir porta a recordar les Jluctuacions i l' evolució
Que la tesi italiana, presentada sempre com a tmmutable t irredu.cttble,
ha anat sofrint. Res no pot iUustrar
millor la veritable <<posicióJ de Mus30Uni, que l'observació de les seves
3UCCessives «poSicions». Recordem que
el Duce començ~. ta mesos, declarant que l'acció d'Itàlia a Abi.ssínia
no tenia per objecte ni civilitzar els
etíops, ni suprimir l'esclavatge, ni
cap d'aquelles intencions «Sent!men-talS» Que s'acostumen de pretextar
en les empreses contra pobles relativament inferiors; es tractava. purament t simplement, d'un gest imperial italià, del qual 1w calta donar compte ni excusa a ningú. Aquesta te3t intci.al, completament per a
Us de les Joventuts jetxl.stes, hagué
d'isser- abandonada aviat pel Duce,
davant dels seus ejectes sobre l'opinió internacional. La segona Jase de
la tesi mussolfníana .-la de la conferència tnpartita de París~dme-

quessin el dret d'Itàlia a ocupar
Abtsstnia, t el fonamentava en le3
necessltats demogràfiques del poble
itali à i en l'argument de la distrf·
bució poc favorable a Itdlia Que havia estat jeta de les colònies alema·
nyes a versalles. Aquesta nova p~
siciO jou abandonada quan, fracassada la negociació triparttta, l'aler
etiòpic anà a Ginebra, davant del
Consell de la S. de N. Llavors, umb
un tort clam, Itàlia negà com.peténcia a l'organisme ginebrí; peró, fm..
mediatament desp:r~s. mudà les sev es posicions i emprengue el camt
d'acusar Etiopia de salvatge i bàr·
bara. 1 reclamà l'expulsió pura t
sim. ple de Tecle Hawartate, et dele.
pat etiòpic, en nom de l'Itàlia cwititzadora. No havent pogut obtenir
cap resultat en aquest sentit, i havent vist que l'Imperi britànic jeia
el gest antenaçador de ja deu o dotze dies, Itàlia mudà altre cop de posició i s'acarà amb Anglaterra, fent
valer aquella mena de «filosofia de
la Història contemporàni a» que he
dit. Ara l'acaba d'abandonar, i ;a 1w
refusa la. jurisdicció del Pacte, sin.ó
QUe admet fins i tot sancions, st
aquestes no arriben a ferir la dig nitat d'Itó:Lia. I aixó ens porta al
comunicat del Co7t&ell de ministres
d'ahir, a Roma.

-

A GINEBRA NO DESCOMP·

TEN LA POSSIBILITAT
QUE COMENCIN LES HOS·
TILITATS EL OIA 8
Paris, 28. - «.L'Oeuvre» publica
ac¡ue~ mati una informació que diu
que ha recollit de fonts de tota solvència, segons la qual als cercles ofi.
ciats ginebrins no s'exclou la pos.
slbilitat que se s'imciïn les hostilitats entre Itàlia i Abisslnia abans
que hagi estat acabat el «report»
del Comitè dels Tretze, o sigut abans
del 8 d'octubre.
En aquest cas ......afegeix la ln!ormació-, es posarà en vigor tot seguit l'article 16 del Pacte de la. s. de
N., que preveu l'apltcació immediata
de sancions pràctiques.

En vista d'això, el Govern Italià bandera nacional. Al mateix temps

ha accelerat la sortida de tropi!S

per a l'Africa Orlentab).
El comunicat a!egeix que el ConseU de Ministres ha pres les seguents determinacions:
«Primera. No abandonar la. S. de
N., a menys que l'organisme internacional adopti mesures de menysprea
per a la. dignitat d'Itàlia.
Segona. El Consell de Ministres
italià, apreciant els termes cordials
del missatge tramès al senyor Mus·
so11m per Slr Samuel Hoare, contir·
ma que en tota l'acció polltica. italiana s'han tingut sempre en compte
els it)teressos de la Gran Bre"tany3,
que seran respectats en tots els casos. D'altra banc' , el Govern britànic, des del 29 de gener de l'any
ES REUNEIX EL CONSELL en curs fins a la data, ha estat

ha previst que aquest aspecte assumira una forma més complete. amb
motiu de la grandiosa mobilització
civil que s'efectuarà aviat.»

COM EL DUCE VA PAR·
LAR A L'AMBAIXADOR DE
FRANÇA
Ginebra. 28. {Urgent.) - Als cer·
eles ben informats responsables rte
la S. de N. s'afirma que el senyor
Mussolini ha dit a un embaixador
estranger:
«.Se que es juga. el meu destt, d
del règim l potser el del pais. Però
ho he calculat, ho he prev1st 1 b.o
he pesat tot»

•••

Ginebra, 28. - Segons una versió
de font francesa, en les recents con~

I TALlA

pert sobre assumptes etiòpics, Mar- alxl que l'exèrcit e"'ledlciona
pr~> tàlia uucil ''avenç en terntotirt
jecte per a realitzar aquell propòsit sini, es convocarà amb 24 b -!!~~·
~
de trametre observadors a Abissínia. temps l'Assemblea de la Soci~i:i i.lt
S'espera qae la Comissió de les NBcions. que adoptarà, en el cas Ge
tretze potències decideixi definitiva~ existeixi unanimitat. un Princi ~,.
ment dilluns si és possible accedir o ~anclons. Si s'aplica el Prlncig¡ ~
no a la. soHicitud fonnulada per l'em- ... ; dites sancions, Itàlia es reth•.J
perador Hatle Selassie.
de l'organisme de Ginebra
-'"'•
r. te sl no s'e.pltca, serà la o~e~
HA REFERMAT LA SEVA tanya qui es retirarà.. En un 1 alt
POSICIO A UN PERIO• cas, es crearà a Fran \ una
1 :-e
DISTA
cló molt delicada, perquè haurà•d~
Paris, 28. - El «Petit Joumal» pu- tar entre Anglaterra i Itàlia. v..blica un lntervlu concedit pel senyor
Igualment es posa de relleu
Mussolini a. l'enviat especial d'aquest en el mtllor dels casos, la un!ver:
periòdic. El «Duce» féu notar repe- litr de la Societat de Nacions, ·
tidament que ca<:~ una de les sevP.s sents Nord-Amèrica, el Brasil J~
mesures és detingudamen t reflexlo- 1 Alemanya, sofrirà un seriós ci-ebari
nada t tenint en compte la realitat tament.
·
dels fets.
Sabstanclalmen~. la situació és
«PretereiXo -ha declarat- la fran· matetxa que ta quatre setmanes. An11
quesa, perquè en resumits comptes glaterra sembla. intransigent i MUS:
es la millor política. No cal sinó se. scl¿ni intle..,:.ible, a dcs~:. . at que ee.
guir els preparatius militars del Ne- gons se segueix afirmant a Ginébra.
gus per a. comprovar quina de les r:e Duce ha reb1..t un alt requert
dues parts esi.~ empesa per l'esperit m'nt Italià Invitant-lv a la trans1:
d'atac. 200.000 fills d'Itàlia han de- gèncla».
manat l'honor d'anar e:~- Eritrea per
a servir la causa de la pàtria i
L 'A SSEMBLEA S U 8 PEN
à.dbuc per a mmlr st és necessarl
¿Qui podria repatriar-los sense ba·
PROVISIONA LMENT LES
cel Griaule, el qual explicà un

I

REUNIONS

Roma, 28. - A les deu del mati,
al Palau Vimi.na.le, ba quedat reumt,
sota la presidència del Duce, el ConM
seU de Ministres italians, per tal d'ocupar-se de !e. situació creada pels
acords de Ginebra.
Es considera poc probable que E'l
Gabinet es pronunciï oficialment per
l'adopció de resolucions extremes, 1
es me.nt.é en una. discreta reserva
per a donar te •.ps a la. recerca d'un
' arranjament per via particular. De
totes maneres, als circols romans ben
informats es consideris. com "o.lll ve-¡
EL COMUNICAT DEL CON. ritable miracle tal acord.

SELL DE MINISTRES ITA·
LlA

EL GOVERN DE MUSSOLI·
NI ACORDA MANTENIR
LA REPRESENT ACIO A GI•

En ejecte: la primera de les deNEBRA PERO CONTINUAR
terminacions dels ministres italians
ELS PREPARATIUS MILl"
sembla haver estat la de restar a l~
TARS A L'A FR 1CA
S. de N. mentre aquesta no prengu1
mesures atemptatórtes a la dignitat
Ro_ma, 2~. (Urgent.) - Acaba cie
italiana. Escoltar el Negus ;a no és , ftnalltzar l'Important Consell de Mtate·m ptatori a la dignitat del poble ntst~es que s'ba reunit al Palau de
italià. Es un avenç. L'amenaça de I Vimmale, sota. la presidència. del sesancions econòmiques i morals, no nyor Mussolini.
deu ésser tampoc atemptatori a 1 Acabat el Consell, h_a estat !ac1Uaquella dignitat. Tot aixó provaria tat 1:1n comunicat oficial en el qual
que Mussolini està en plena jase de es dm que «el Consell ?a. examinat
reculada. No obstant, la lectura del els esdeveninJents polítics desenrot-comunicat-en el text no massa fi- · ll~ts des de 1 ante;-tor Consell de Mina ment traduït i sovint truncat que J mstres celebrat d1marts, i ha consdonen les agèn.cies-1JTOdueix una in~ tata.t que tots els h?me~ de bona te
1
El Ba ro Alolsl 1 portantveu de Mussa li ni a la Lliga de Nacions, parlant amb M. La val. durant un intermedi en
evitable perplexitat. ¿Què vol tigni- 1
reconeucen el dret ,d ~~lla a una. exle5 seves activitats diplomàtiques oflolats
ficar aQuell passatge, que sembla panst_ó colonial,-~": e qut: les prcr
(Foto. Keystone)
puerilitat 0 simple ;oo de paraules posicions del Co•.u .• dels Cmc no tenlen en compte les necessitats legfen el qual es d ec¡ara que, mentre la• tim~s
del poble ita1ià, nt tampoc t>ls cons~a~tment tn!onnat ~e tots els verses sostingu des entre Mussallnl ¡ ver aconseguit
els fru1Ui d e llur bra.
S. de N . perd. el temps en el labe- acords estipulats anteriorment en proposits del Govern italià.
el comte de Cbambrun, embaixa.dnr vurs. 1 de llar esperit de sacrlflcl?
rint del Pacte, ~l Negus completa el virtut dels Tractats dels anys •
El Govern anglès, per dam_u nt a_e francès a Itàlia, el «Duce» digué, s, se'm deixés escollir per la pau o
1906
seu a~m~ment 1 amenaça _les tron' I totes les passi'?ns partidiste! 1 mov1- «n~poleòntcament»:
1925 i 1928.
. .
.
la vida, em decidiria per la Vida. ~i
teres ltallanes? ¿Què vol dtr, a
El Govern italià. no prendrà er ments antifeixistes,
de saber qae 1 «Pot costar la corona 1tahana. pos- se'm proposessin les dues, les acceptinuac!ó· el passatge contradictori ara, cap iniciativa, però declari gue el Govern italià estàhadis_
p
osat
a
reé.sibleJI'!-ent
,costi
la
vi~
a.
centena~s
taria. totes·dues.»
amb l anterior, que sosté que la re- mentre la Societat de Nacions està litzar ulteriors negociacions
per tal de truls d homes italians, però Ita·
EL COMITE DEL~ TRETZE
culada dels abissinis a trenta quiló- perdent-se en els laberints dels ~;ex- d 'arribar a concertar
acords
entre
Ha
continuarà
amb
els
seus
project~s
TREttALLA
metres fronteres endins, no s'ha ¡et tos l dels articles del Pacte Etiopia am))dós països.
sobre
Etlopia,
sobre
els
que
ja
t&
tè
n~é~ que per_tal que l.es tr'?pes etió- gairebé ha ultimat ja la seVa mobl- 1 Tercera. El Govern italià està ter- m~sos Q!Je prengueren
les nostres de- T:~~eeb¡,~a ~:Unit a~~es~o~~,_,, ~f!
piques ocupm millors poSictons de utzació proveïda de nombrós mata- m1nantment decidit a evitar,
per
la
C1slons
rrrevocables.
""
derensa? En un lloc el comunicat rial bèÍ:lic t els «ras» qae manen les seva banda, la comissió d'actes que
La contestació que el senyor La- la presidència del senyor Madariaga,
diu que Itàzta no prendrà per ara tropes arrÍenacen les fronteres de l~s puguin ampliar el conflicte
actual.
val féu davant la reunió de les tret-- i ha estudiat la preparaclO de l'incap Iniciativa. i un tros més avall colònies italianes d'Eritrea 1 de soAbans d'acabar la. seva reunió, el Zc potències s'interpreta avui als cir· forme sobre el conflicte italo-abtsslnl,
declara que el Govern italià ha ac- ma'lla.
Consell de Ministres he. acordat «tra-. cols de la S. de N. com a confirmació
qt:.e s'està reàacta.It d'acord amb l'arcelerat la sortida de tropes cap a
15 del Pacte.
El fet que el Negus hagi declarat metre una. cordiaJ salutació a. les di- que el Govern !rancès preveu la de-- ticl"
A Ginebra.
es té l'opinió que el
l'Africa Oriental. La setmana vi- haver donat l'ordre que les seves tr<r visions que es troben
nent ens deurà donar la clau d'a.. pes es retirin a 30 quilòmetres àe Oriental, extensiu a totes & l'Africa claració de les hostilitats dintre breus Comitè dels Cinc rou nomenat per
les
torets
dies.
a. buscar un compromis prê.ct1c, 1 t:l
qu.ests enigmes episód!cs que e.s pre- 1 la frontera no pot êsser pres serio- d'aire, mar i terra,
a. més, als
La Subcomissió, integradll per tres d ~ls Tretze a l'objecte de revisar
tot
senten pel costat itattà. El QUe no sament ni en consideració per cap 30.000 obrers que han i,treballat
amb
potències,
nomenada
per
la Comissió el conflicte i expressar la seva opiés fàcil Cs que ens aporti modi/tea- Govern digne d'aquest nom, ja que rermesa a la terra
africana
per
tal
de
les
tretze
nacions
per
a
estudJar
b
cians de les posicions assumídea per lla. veritat és que tot moviment d'a- dt valorar la nostra colònia».
si tècnicament seria possible envlar ni6 so re aquest.
la S. de N. i Anglaterra. que tón Zel questa indole sols persegueix objecEl Consell ha constatat amb satis· a Etiopla una missió d'observadors
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realment decisives.
tius estratègics perquè les tropes !acció la. calma 1 disciplina de què tmparciala, com solUcità l'Empeta·¡
CREARA U~~ A SITUACIO
etiòpiques ocupin zones rortificades està donant mostres el póble italià, do r ja s'ba reunit.
OIFICIL PER A FRANÇA
NICOLAU M.• RUBió
de millor defensa.
que es manté compacte entorn de la
Han escoltat

I

I

con- I

I

el testimoni de l'ex-

---otnebra,
- -

- ---

28. -

Ginebra, 28. - Complint l'Oct<U
adoptat ahir, l'Assemblea. de la s.
de N. s'ha reunit aquest matt t b&
decidit aixecar les sessions, per'ò sen.
se dissoldre l'Assemblea.
El Dr. Benes, president de l'A&
semblea, ha explicat que l'esmentada
mesura. ha estat adoptada en vista
de les circumstàncie s internacionals·
però que això no significava de caP
manera. que l'Assemblea. anés a mln·
var poders al Consell. Ha afegit que
ell estaria en contacte amb el president del Consell i el secretari general de la S. de N., a l'objecte de
prendre les mesures qlle fossin n~
cessàries.
Referint-se a. altres activitats Cle
la s. de N., el Dr. Benes ba dit
que el fet que no hi hagi hagut
discussió sobre el problema del desarmament aquest any, no presupoaa
que s'hagi abandonat l'esperan~
que, a desgrat de les diticultats df!t
moment, la Conferència del Desar-mament reprengui els seus treballs
1 tracti de port~ a bon tenne 1&
seva. comesa, sota la. sè.via gu1a. del
seu president, senyor Henderson.
Diu també que l'aftrmació fet&
per les grans potències de la. nova
vida del Pacte, està inspirada. t n
l'esperança que es manté que la. Lliga de Nacions. C:esprés de diversos
anys de dues proves, entri en un nou
periode de la. seva hlstòrte.. l e5 CODo
verteixi en una nova. força mort~
política 1 àdhuc social.
¿UNA NOVA PROPOSTA
ITALIANA FETA A LON•
ORES?

Parfs, 21. - Als cercles polltlc:s d.e
Paris es concedeix extraordinària im·
portàncla a la visita que l'ambaixador d'Itàlia a Anglaterra, Sr. Grandl, féu ahir a Londres al sots-secretari permanent britànic, Slr Robert
Vansittart.
Alguns periòdics dluen que el 6&
nyor Orandi portava algunes noves
suggerències de Mussolmi per a Ja
solució del conUlcte 1talo-abissinl No
s'ha. pogut confirmar sl aquestea lnL .. macions tenen alg-,.m tonament.
Com ês sabut. l'objecte oficial dt
la. vislta del senyor Grandl a ~
Vansittart h.. estat el desig d'aqu\
d'expressar el seu agraíment a. aqu~l
pd cundol que U envià amb motiu
de la mort del seu pare, ocorreguda
Es considera que recentment a. Bolònia.

El Ca nal de Suez: ¿Per la causa de la pau o per la gue rra ?
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El canal de Suez talia l'istme del mateix nom, de Nord a Sud· i posa en comunicació el mar Mediterrani amb el mar Roig i l'oceà Indi.
El canal amida 164 qui!ò11etres. L'entrada al Mediterra·
ni és dominada per Port-Said, baixa directament al Sud cap a El Kantara; travessa el llac Ballah i s'introdueix a la comarca del Gisr
o El Ghisr. A dos quilòmetres, a I'F.std'lsmailia, entra ~I !l~c Tlmsah~
i surt per Tuzun amb direcció al SSE. i passa per les voreres del Serapeum1 on rega la població del matei~ nom_¡_travessa els llacs AmargsL
des d'on pren una altra vegada Iq trajectò[i~ pnm1tiv,a cap
s. passa per Shaluf i Terrabé, i arriba a Port lbraim· al S., de Suez,
··
.El canal s'inaugurà el dia J7 de novembre del .1869,
•

