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Mas . .• ••• •.. •· •

Manuel Lledó .. • ... .. •
Juli Esteva .. . .. • .. • .. •
JoseP Montes .. • .. • ... .. .
J()llll Rivera ............ .. .
JoaQuim Ullés ... ... .. .
Francesc Díez ........ .
Francesc Tartera
Isidre Sabaté . .. .. • .. .
carles Cànovas . .. .. .
JoseP Marla. Massip ...
Josep Roig-Guivemau ...
JoseP María. Francès ...
Joaquim Vilà-Bisa... .. .
Màrius Vives . .. •.. .. .
ereus Oliva ...
Narcís Molins ... ... •..
LlUÍS Meléndez . .. .. . .. • . ..
Angel Vidal .. . .. . .. . . .. .. .
Agustí Collado .. . . .. .. • .. •
Pere Foix .......... ..
Vicenç Vern!, .. . ... ... ...
Lluis Soler ... .. . . .. .. . .. .
Manuel Valldeperes ... ...
Josep Escuder .. . .. . .. . .. ,
Joan Massip .............. .
Sauret ............. ..
Cerro .................... .
carbonell ........... .
Centelles ............. ..
Barloli ... .... .. .........
Salvadot· Suqué... .. . .. . .. .
E. P .... ............ .. .
Josep Virgili . .. .. .
Francesc Fiestas .. .
Antoni Vieco .. . . .. .. .
Frederic Marsellès... .. .
Francesc Arnó .. . . .. . ..
Ramon Parera . . . . .. . ..
Ramon Roca ......
Joaquim Balasch .. . .. .
Rafael Oller .. . .. . .. .
Enric Jaume . .. ... .. ,
Agapit Ca&ellas .. • •..
Ramon Marco . .. .. • .. .
Joan Tarroja .. . ... .. .
Josep Espinosa ........... .
Josep Arnau ........... .
Francesc Lio rens .. . .. . .. .
El nen Joan Espinosa ...
Rosa Despouey ... . .. . .. .. .
Josep Espinosa .. . ... .. ....
Esteve Casas .. . .. . ... . ..
Carles Pi I Sunyer .. .
Josep Companys .. . .. .
Camil Companys . .. . ..
Marian Rubió . .. ... .. .
J. B. Soler i Bru ..... .
Pere Coll ........... .
Joan Tauler . .. .. . .. . .. .•.•
Pere Cabanes i Farreres ...
Pilar Ollé 1 Candalla
Josep Sort i Bassulles ...
Jordi Sort i Ollé .. . . . . . ..
Núria Sort 1 Ollé .. . .. . . ..
Josep ESparc i Ameller ...
Josep Esteve i Macià ...
Ramon Bolxader i Bonet
J osep Nugués . .. .. . . .. .. .
Francesca Oró .. . .. . .. . .. .
Pere Fuster Miró-Granada
Pau Phmes 1 Prats . .. ...
Joan Jofresa 1 Socles ...
Elles Romeu i Torres . . . . ..
Enric Sellarès 1 Vernet .. .
Pasqual Ibàñcz 1 Jara .. .
Jaume Bañobcltia Garichana. ...... ........... .
A. R....... ... ........... .
Domènec Escorsa 1 Badia
R. C..................... .
Josep Benlloch ........... .

Barcelona, diumenge, 6 d'octubre del 1935

15 Gèntlms

Suma anterior .. . 135,48t'75 Moret ............ ..-. •••

}.4anuel Companys J over.. .
Joan Queralt .. . ... ... .. .
santiago F!gueras ..... .
Francesc Juani... .. • .. •

••

IL TIMPI. - A Catalunra el 111 ..tl Mrt •" tet tl •alt lltftl Hr
tH eoatH, aalx Drt , 11 CUrtnk. VaU ~ Núr... Pallart l Vall ti'Atan M
Htl un xlo núvol. 111 venta t6n flulxot I clt tllreoolona varlabl...
S'han rt1latrat prtolDitaolont de pooa lmDortàncla durant Iu darrerM
24 hor" a la Vall d'Aran, Comarca de Butl, ll\lalada I Pla clt Lltlda.
TtmDtraturea extremta: Mblma. 28 1raua a Peralada: mlnlma. 6
ITIUS a l niOiasttr.

15-'
,2,-

o. E..

t ..

•••••••••••••••••••••
Enric Mies ...... ... ..... .
J .. M. G ...•..••.• ,,, ••••••
J . M. G . ........... ...... .

,=
,=

2
2,
2,2
2'-

;

Pasqual Casanoves ... •·•
Josep Maria Espanya ..... .
Delors Ubach .. . ... ... •..
Josep Coll ... ... ....... ..
2
Esteve Farrés ... ..l . . . ...
2 ._
,_ Antoni Viader ...........
2,_ Isaac J uanals ........... ..
2._ Domènec Vila ... .. .......
2.
J. Parellada (quota set0 50
0,50
mana}) .. . .. . .. . .. .
,_ Miquel Vilagrassa .. .
5,_ Bas Ferrer ... .... ..
5,_ Joan Fortuny ... . ..
5,_ Joan Morera. ... ...
3 , _ Francesc Gisbert ...
3,_ Tomàs Antón ... ... .. .
2,_ Miquel Barull .........
3,_ Emili Bruguera ... .. .
2,_ Josep Ferrer ........ .
2,_ Ernest Sitges ... . .....
2,_ Josep X . .... ........ ; ..
2,_ Paulí Guart ... ... ...
2 ,_ Joan Pi i Carbonell
3,_ Bernat ............. ..
5._ E. s .......... .........
5
J v.................. .
3'- J . Granados .............. .
5- J. Vilanova ............. ..
5' - F. Mora ................ ..
2' - Llorenç Parramon i Playà
2'- I gnàs1a .Mora Puigcercós
3'- Llorenç Parramon 1 Mora.
50'-¡ Josep Parramon 1 Mora ...
5'- Roser Parramon Mora ...
2'- j Pere Badesa ... ... .. .
2'- M. Rouret Callol .... ..
1 - , Pere Feix . .. .. . .. . . ..
4'-~ Elies Romeu ........ .
3'- Vicenç Borràs ........ .
2' - Teresa Vives ... ... . ..
6'- Josep Ubach . .. ... ...
6'- Mercè Noguera ... •..
5'- Lluís Pla. ... ... ... ...
2'- Miquel Tolosa . .. .. • .. .
2'- Antoni Mestres ... .. .
Miquel Guinart ...... .. .
4'- R. Bertran i Tàpies ..... .
2'- Joan V!ader ............. ..
2,-, Salvador Coll ......... .. .
2_-¡ Antoni Jener ... ... .. .
O50 Joan Cases .. . .. . .. . . .. .. .
[ Josep Roca ............ .. .
1 - Salvador Armendares... .. .
3'- Laureà Dalmau ........... .
s:- Nicolau Bnttestlni.. ..... ..
5 - 1 Jaume Aguadé .. . .. . .. . ...
5'- 1J osep Mestre Puig ........ .
s: - Simó Piera .............. .
5 - M. Fonts ............... .. .
5'- , Joaquim Dnrdalló ..... .
5'- Xavier Casademunt .. .
l ' - Nenes Casademunt ... . ..
1'- P. Ventura VIrgili ....... ..
l ' - Adolf Canelero ....... ..
1'- ¡ Josep Grau .............. .
l'- Josep Serrano .......... ..
Josep Boget ........... ... .
1-IR. Godó ................. .
Joan Esteve ........... .. ..
1 - P. Grau ......... ....... ..
1' - Leandre Carreras ....... ..
1'- Agustí Caral ........ .
l'- X . X .......... ........... .
1'- G . F .................. .
1'- G. Gotardo .............. .
r- J . Llach ...... ........... .
1'- Tura .................... .
F. RoseU 1 Montané .... ..
1'- Penya Llicenciats en Administració, del Cafè de
1'la Rambla .............. .
l'1'- Una dependenta catalana.
2'- Rafael Ginés .. . .. . .. . ...

3'2'6'2'50
2'50
2'-

LA NOSTRA ··suss RI PeIO ~-·~~~s:.:.:.:::·:::· : : : :
Relació de donatius rebut~ a les nostres oficines
administratives (Ronda UniversHat, 25, pral.)

5'l'-

1'-

1'- Domènec Pla ... .. . .. . ...
1'- UN GRUP DE eLA FALÇ»

1'- Lluís Brú 1 Jardi ........ .
2'- Joaquim Glrós... ... ... .. .
Josep Duran ... ... •.. .. .
2'- Joan Boada ... ........ .
1'- Lluis Balcells ... ... ... .. .
2'- Albert ... ......... . ..
2'- Lluís P ou i Santamaria .. .
1'- F . Casals .............. .
l ' - J. 1\{, F ............ . ..... .
l ' - Francesca Tuca .. • .. • .. • .. .
1'- Lluís Pou 1 Tuca
.. • •..
2'- Marçal Pou i Tuca .. • .. •
1'- Marcel Mass!p... .. • ... .. •
1'- Joan Marfany ... .. • ... •..
1'- Ramon Dalmau ........... .
1'- Ricard Nicolau ........... .
l ' - Joan Fernàndez ........ .
1'- Josep Huguet . .. . .. .. . . ..
l ' - Antoni Campmany ........ .
1'- Na rels Bagués .. . . .. .. . .. .
1'- Amadeu Bagués ... •.. . ..
0'50 Angela Rovira . .. .. . .. . . ..
2'- Maria Bagués .. • .. • . .. .. •
0'25 Eugeni Ardiaca . .. .. • .. • .. •
o25 Manuel Sandé .. . ... ... . ..
025 N. N ......................
025 J. c ..................... .
0'25 Rocafort .............. .
2' - J. c. c .................. .
3'- Miquel VIla . .. .. • .. • .. . .. •
2'- N. N ..................... .
1'- Un Nacionalista ........... .
1'1'- D'UNA OFICINA:

1'- Un servidor .. .. . . .. .. . .. .
1'- La Dona ................ .
1'- El Gendre ............. ..
1' - La Filla ................. .
1' - El Nét Jordi ............. ..
2' - La Minyona ............. .
1'- R. P. H ................ ..
1'G. C. S .......... ........
1'- S. G. S ................. ..
1'- F. I. F ...................
1'- Un de la colla . .. .. . . . . .. •
5's. s. s ................. ..
5'- V. P. B ................. .
5'- J. F. F ................. ,.
5'- J. C. N ................ . ..
5'- E. G. 1\f................. .
5'- J. M.R............... .. .
...
25'- La nena Esperança
2'- Dos germanets Mallorquins
2'- La nena Regma . .. .. . . ..
5'- El nen Eduard .. . . .. .. . . ..
2'- J. G. S ................. .
2'- A. O. C ................ ..
1'1'- MARTORELL:
l'- Miquel Tolosa ........... .
1'- Pepeta Martret
.. .
1'- Miquel Tolosa I Mart ret
l ' - Assumpció Cortel ... . .... .
1' - Francesc T olosa ... ... .. .
2' - Manuel Costa . .. .. . , .. .. .
1'- Dolors Armengol ........ .
2'- Pepeta Costa. .. . .. . .. • •..
2'- Esteve Costa ............. ..
l'- Pasqual Verdiell
... .. .
1'- Margarida Fcnollosa ..... .
1' - Margarida Veriell
10'- Pasqual Veriell Fonollosa
Vicenç Canals
.. . .. .
Maria Roig i Jorba....... ..
20'- J osep Patau ............. ..
15'- Mercè Llena ... ......... . ..
5'- Maria Triadó .............. .
Joaquim Llena
........ .
Joaquim Sagristà
.. .
Dolors N. dc Sagristà ..... .
Antoni Sagristà .. . .. . . ..
Francesc Sans 1 Factmdo...
Bernat Amat .., .......... ..
Rosa Llop ..
.. ..... ..
Joan Amat 1 Llop ....... ..
Mai no voldria, com ara, que les meves paraules tossin senzilles Elena Amat i Llop
.. .
i naturals; despullar-les de les ressonàncies patètiques que puguin nl~i~ceg;_n~l~s i Amat ..... .

1'-1
1;-

1;1;-

EL DEURE DE TOTS

prendre; Jer-les sòbriament entenedores de cor a cor, f amb elles. Dolors canals··· ··· ·.·:. :::
convèncer els amics que les llegeixin del deure que tenen d'ajudar Antònia Cortadella ... .. .
els germans empresonats, que lluny de les seves tamtlies, senten, Francesc Canals .. · .. · · .... .
per damunt del dolor de la reclusió, la tristesa que els seus, man- ~Jo1f'i>~~~~a.. : .. ·::. ·::. .. .
cats del guany del treball forçosament abandonat, pateixin neces- Pepeta Sabaté ......... :::
Bitats i privacions.
Joaquima Parera ... ... ...
Segurament que molts dels que s'hagin cansat de contribuir ~~ir Rà~ols . ... .. · .. · ...
1
a aquesta obra generosa, més per indolència que per manca de Ram~~ R~fu~~ ·:.: ::: ...
voluntat, hauran pres per a justificar-se el pretext de la durada. Josefma ..àfols ......... :::
Es sabut que quan les recaptes i les subscripcions han de persistir J oaquim Oliveras ... ... .. .
durant llarg temps, a poc a poc van esmussant-se els estímuls, que ?>nxít~ ~~'llenes ........ ·
ttna mena de lassttud tnvoluntdria ta decaure l'empenta primera. F~~J> s~mell vcras ....... ..
Per això és precfs ter un estorç per a reaccionar contra ei desgast Guadalupe Beñiio ..:.. ·::. :::
dels dies que passen. Molts dels que vulguin excusa1'-se ells ma- Fermi Sumen ........... .
teixos d'haver deixat de complir, els rosegarà el corcó fn tim de la ~oa~òfy~ell .. · · .. ... .. .
consciència acusant-los d'haver desertat el seu deure. La situactó T~r~sa 0 Br~~als .......... ..
s'allarga, certament. Però que els que ho trobin aixt, pensin que Simon canals ".'.. ·::. '.'.'. :::
molt més llarg s'ha de ter per als empresonats i llurs tamtlies; que Antoni Cuscó ........... .
cada dia que passa agreuja les dificultats, va esgotant les modes- 1 ~;t;;~1 ~~~ i'àai~o·::. :::

~~;o~t~~er~~~ ~~~u:St~n~~:Z~~v~:Sr:s~nttnfe~s7í~~r~: ~;~~':t~~:n!la;; ~~a~~e;~ ?u~~.::·.~·:::: :::

sacrtttcts, herotcs en la seva contenció, però que és dtttcil sostenir UI? socialista ............. ..
llarg temps. Que la prot'a dura és cert· però alld on la ferida de Miquel Canals ... .. · ..... .
la durada es produeix en carn ~iva de s~triment és ea el cercle st- j ~:~':ncFocnotrt·a· ... ... ... . ..
,ft que pa tet.ren.
.
della ........ .
l enc ió s d e~
Perquè el temps es ta llarg és més im pe- Mariana Pe llisa ... .. . .. .
rati u t més exigent el nostre deure.
Rosa 'I'utusaus
..... .
Junt amb els que s'han cansat del primer impuls, voldria adre- ~:J¡e¿c C?rladella ... .. ·
~ar-m~ a aquells qu~/ncara no l'han .tingut. Perquè en molts es J oaquiO:1~~¡els ... :~: ::: :::
eu m s a no caure- o no trobar l'avm~ntesa oportuna, que a u.t 1Joaquima Calt>f1 ...... .. .
deliberat retús. Parlant amb torça gent d'aquesta qüestió, he vist Nalivitat Calafí .......... ..
sovint com ells mateixos se'n feien retret de no haver complert 1 ~:>~ce~ P~relló .. . .. · .. .
com els corresponia. Per què? Potser perquè st un moment hi ha- Pr~d~nci r~àge:·o ::: ::: :::
vien pensat. després se n'oblidaren; pot~>er perquè en el moment 1 M&ria Navarro ......... . ..
Propici no saberen on adreçar l'aportació. Però qutm a soles amb Dolors Cabero ........... .
la consciència vulguin justittcar l'abstenció amb qualsevol d'aquests 1 ii~~eit~1ro ... .. · .. · .. .
vrete:rtos, hauran de reconèixer-ne la feblesa; t és d'esperar que una P;lar PereJ6uera ..... .. ..
reacció generosa, que dissortadament encara hi són a temps, els faci. F eliu Domènec .. ".'.. ·::. :::
rescatar l'anterior lndtterèncta.
Dolors Margarit.......... ..
Voldria sols que els indiferents poguessin veure la dignitat amo RamPere Doeomènec
........ .
on
rtadeUa
què es porta, en tantes llars catalanes, aquest llarg rosari de pri- Eulàlia
Arch
· ....... ..
t:acions. I si en alguna d'elles podrà haver-hi recels, per manca Joan Cort.ad~Ï~ ... ::: :::
d'identitat ideològica, estic segur que pesaria més la solidaritat de Sebastià. Cortadelln ....... ..
catalans, que les diferències de mattsos polftics. Són mares cata- ~agi ~~m~s ... ... ... . ..
lanes
tenen els seus tUls a la presó, esposes que hi tenen el D : nec aFu
mar,'t, que
nollosa .. . .. .
nens que ht tenen el pare, t el nombre tan crescut treu el Francesca Altlmis ....... ..
1noblema dels ltmits partidistes per a donar-U una amplitud patriò- F~1llÏ Funollosa
... .. .
tfca. I tots aquells als quals la passió hostil no els hagi assecat les ~c~~d Ce~telles ........... .
deus del sentiment, hauran de recordar només que hi ha un gran M~gi 6m~~C::·::.
rnas~Ja de germans que patetxen, i la decl.stó que prenguin els con- ...'J.>ep Bartomeu ... ... :::
testarà a ells mateixos, si el seu cor sent o no sent com a catalans. Dolors BarLOmeu ... . .... .
Si al marge de les definicions doctrinals dels tractats teòrics vol- ~~~ ~alas ...... ..... .
gu~ssim definir sentidament el que és una pdtria, diríem que és la Pere Sat:!etrr~~... ::· .'.'.' :::
capaCitat i sensibilitat de reaccionar totalment quan hi ha una Francesc Riera ... ... .. .
llart d'ella que sofreix. Per això Catalun¡¡a té ara, com. a primer Serafí Gaset
... .. .
deure, alleujar, en tant no pugui esvair del tot. els dolors dels em- ~~-a~í~~rnadas ...
Presonats
i dels seU3 familiars. Que ho sdpiga qut vulgui veure
RELL (7 .a de
ret
vega1\dlA>RTOa ..... .
Q ornar la aràcia del somriure amable al rostre seriós de Catalun¡¡a. Francesca Saus .......... ..
~e no Podrd deixar l'expressió greu, recollida t esquerpa mentre ht t~ Amat
........... .
ai tants tUls seus reclosos. I mentre dolorosament ht siguin, deu- FranacescAmCaatb
... . ..
t e de a
.. ..
tic· , ermanor és alleujar el setL major sacrifici amb el pe t't
• sacrl- Josep Guarro allero
... ... ...
... ..
1 duna contribució metòdica
i constant, que estic cert que no Joan Munné ............
regatetarll cap dels que senten com nosaltres si ho preaunte.t a la Josep Vallès ... ... ... . ..
&eta &enstbUitat d'homes i a la seva conscft~cia de ca:alans.
=~ ~JJ~~
CARLES PI 1 SUNYER Maria Vallès ......... .... ..

¡

I

·::. ::: ...

.. ·::. :::

6'- Joaquim Mimbrau ........ .
Pilar Queralt .. • ... •.. .. •
Maria Mlmbrau ........... .
Fellu BaKUé .............. .
Antoni Saus ........... .
Joana Parera ............
Magi Via ...
•....... .
Antoni Masachs ... ... •..
Alberta Castells ........... .
Josep Masachs ........... .
Josep Roig .............. .
Eulàlia Ros... ... • .. .. . .. .
Ramon Jorba ........... .
l ' - Maria Ros . .. •.. .. • .. • .. .
2'- Rosa Brau ........... , .. .
2'- Agusti Brau
..... .
6'- Joan Comajuncosa ........ .
2'- Conxita Saus
......
2'- Carme C.:omajuncosa ..... .
2'- Joaquim Vidal ........... .
1'- Pilar Molins ... ... ... .. .
5'- J oaquim Vidal 1 Molins .. .
5'- Pilar Vidal
....... ..
3'Pere Moragues ........... .
2'- Teresa Jorba ... ... ......
2'- Roseta Moragues
.. .
5'- Montserrat Moragues ...
2'- J osep Ventosa ........... .
l ' - Carme Gol
. .. ... ... .. .
2'- Antoni Ventosa ... ... .. .
2'- Adolf Ventosa ........... .
2'- A Gol
............ ...
1'- Teresa Gol .... .......... .
1'- Alfred G ol
... ... . ..
J osep Fenollosa ........ .
J osepa Liorens ........... .
2'- Carme Fepollosa ... .. . . ..
l ' - Jaume Vidal . .. . .. ... ...
1'- Carles Vidal
........ .
1'- Serafina Cuscó
... .. •
1'- Jaume Vidal Cuscó ... . ..
1'- Fermi Vidal Cuscó ... ...
2'- Francesc Perpiñà . .. . .. . ..
2'- Pepeta Timonet
.... ..
2'Nena Nuri Perpiñà ... . ..
2'- Esteve Bolart ............
2'- Dolors Jofre ........... .
l'- Joan B olart . .. ... ... . ..
1'- Maria Bolart ......... . ..
2._ Rafael BofUI ... •.. ... . ..
2'- Isidre Perlas ... ... ... . .•
2._ Joan Carreras .......... ..
... .. . . .. .. .
2._ Lluís Roca
Eulàlia Puig . .. ... .. . . ..
0,_
50 Pere
Bartés
. .. . .. .. •
1•
Rovira
. .. . . •
0._
50 Salvador
Montserrat Centelles .... ..
1
1'- Joan Vallès
... ... .. .
,_ Sebastià Almirall ........ .
1
Conxita Comas ........... .
Eugeni Bou ........... .
,_ Pere Milà
... ... ... .. .
50 ,_ Anna Alonso
..... .
2,_ J osep Escayol Vila ... . ..
25,
Anaclet Escayol . .. .. . . ..
2,- Benet Santeugini .. . . .. . ..
1, - 1 Magdalena Rauric ......
251'- 1 Antoni Mestres . .. .. . ...
, ,- Marcell i Torres .. . .. . ...
i·- Francesc Mas Sallent ...
Elena Mas Bulti' ........ .
1
3'- Un que ha vingut a pasl'sar la Festa Major ...
1'- Joan Funollosa ... . .. . ..
10'- Jaume Burunat ... ... . ..
2'- Josep Archa ... ........ .
10'- P ere Prat Tió ........... .
0'50 Pere Prat Ros .. . .. . . .. .. •
2' - Roser Martret . .. . .. .. .
I'- Maria Prat .. . . .. ... .. . .. .
8'- Mere~ Prat ............. ..
1'- Pepeta Prat
.......... ..
1'- Pere Llambric .. . . .. . .. . ..
10'Simó Font
... ... .. .
1'- Armand Cortel .........
1'- Serafina Torner
.... ..
1'- Pepeta Casanovas .. . .. •
1'- Pere ~ovira
.......... ..
1'- Aurèlia Boad:~. .......... ..
1'- Au¡ · ¡ Balmar .......... ..
1'- Un electricista
....... ..
1'- Un de bona mena ....... ..
1'- Jacint Garcia ... ... .. .. ..
1'Dolors Creixell
....... ..
2'- Francesc Garcia
. .. .. .
2'- Salvador Martorell ... . ..
1'- R. H. I.
. .......... .
2'Amadeu Sala
..... .
1' - J oan Amat Domènec .. ... .
l ' - Maria .Joca
........ .
1'- FrJ.ncesc Sa las .. . .. . . ..
2'- Ge rtrudis Roca ... ... . ..
l ' - J aume Figueras ....... ..
1'- Roser Figueres
.. . . ..
J.'- MariJ. Figueres ...
. ..
1'- Josep Pellisa Vandellós ...
l'_ Ezequiel Gargall o .. . ..
1._ Anneta Rauric ........... .
2'- Marian Baños Mufioz ...
2'- Elvira Rodríguez .. ..... ..
1 _ Marian Bal"ios Rodríguez
Antoni Baños Rodrfg\,ez
Liuis Bernades MarLf ...
.,.
Modesta Perelló .. . . .. .. .
~ _:: Vicenç Grau ... . .. ... ...
...
5•_ Dolors Pa rera
_ Jo-: ep Fusalba Català ...
2 ._
Magdalena Blanc .... ..
2
?'- Josep M.1 F\¡salba ....... ..
5. _ Salvador F usa Iba ....... ..
1'- Jordi Fusalba ... ... .. . . ..
1'- J o:;cp Pellisa
... .. . . ..
l ' - C;.¡rme Vcndellós ... .. ... .
Jo· ep Cor'..adella ... ... .. .
2,_
._ Secundi Mitjans .. . ... .. .
1
l ' - Frnnce~ca ).fasachs ... .. .
._ Ucdí Masachs
........ .
1
1'Maria Facundo ... ... .. .
1'- Pepeta Masach.; ... ... .. .
._ R amon Masachs
.. .
2
1'Antoni ArillS GomAie;o:
l ' - Madrona Torres n ~uerc<;.
,_ ,..,os dram:ircs ... ... . .... .
1._ Ramon R~u
........ .
5,_ O~wald Canales . .. .. . . ..
5,_ Ramon Betila .. ... .. . •..
2,_ R.osa de Betlla ... ... ...
2,_ Nen Betlla
.. . . .. . ..
2.
Llufs Eernad:Js . .. .. . . ..
2 .50 Ca~imir Martf ........... .
2,_
50 Frr. f'~t Fo;:-1
........ .
1'Francesc Cru set . .. ... .. .
l
CaiE'rina r.a"anova3 .... ..
6'6'2' 2'2'2'5'2'2'3'-

1'-1

s•=

i·=

~~g ~!~t~~uRM~;t :::

::: :::
4'- J oan ,...,nrcar • . ... ... • ..
1' - J v................... ..
1'- JOSt>Q Rar¡més ... .. . . ..
1'- J ..urne Porcar
...
0'50 M~!!'ñaler~ '"'orte<'e!t~ ...
1'- J oon l'.mat Pisas ....... .
1' - .Josrp T)Jbà ... ... ... .. .
1'- A P. (de tres Sé~anesl
1' - Teresa ... ... ... • ..... .
0'50 Eulàlia ... .. . ... ... ... .. ·
0'50 Carolina Fue;;.es ....... ..
10'UNS AMICS TAXJSTF.S:
Alemany ...............
1'- R :ls
..................
1'- Daniel ................ ..
1'- Roma .................... .
l ' - Genar .................... .
2'- Valls ............ ...... .. .
0'50 Vila
......... ......
1'- Fabregat .............. .
0'50 Delben ..................
050 Familia Remolà Dalmau ...
050 M. B . v. 'deure setmanal)
o·50 Fill de Solé
... ... •..

1'- Cinc dones d 'esquerra a la
0'50
memòria de Rafael Ca.0'50
sanova, Compte i Alba.
2'- Uns amics d 'esquerra ...
1'60 Uns amics de MARTü1'50
RELLES :
2'- Josefina Carrfó ... ... .. .
1'- Francesc Albaro ... ... .. .
1'- Joan B usqué ... ... ... .. .

1'- x x.
............
2'50 Joan Melian ........... .
2'50 X X .... ...... ........ .
2'- Ramon Miquel
0'50 Laura Andreu de Miquel
0'50 Joan Sangenls Pedret ...
1'- R Alsi na ................. .
.. . .. .
1._ Rosa Teruel
0•50 Ramon Fornliguera
o 50 Un Grup de litògrafs de
T. G. LL. S . A. (34 v.)
1._
1'- Ducs esquerranes, de ST.
O'SO
JOAN DESPI
•50 Antoni Campmany (quota
0._
setmanal)
1
l 'Ramon Barnich (5•. veg.)
._
R
epublicans
d'Esquerra de
1
1'FIGUERES ...
._ B M. 1 N. A. a la salut
2._
de Companys 1 empres.
1._
Joa n Pous ... ... ... ... .. .
1 ,_ Joan Prat ... ... ... ... .. .
1
Josep Puell
........ .
1._
,_ Sebastià
......... . ..
1 ,_ Francesc Baeza.
Baeza
...
... . ..
1._ Roc Mart!
....... ..
2.
Una venedora 1 una com1l'SO
50
pradora del Mercat de
1'la Concepció, a la me2._
mòria de Macià ...
1'- Les sobres de la recoHecl'ta d'un triangle de «La
._
H ispano Sutza» portat a
1
1'la tomba de Macià, per
,
un grup d'obrers
0,50 Josep Pons, a la memò0
50
6,_
mòria de Companys 1
,_
consellers
.. .
. ..
2,_ Marcelllna Pont, a la me
2,_
mòria de Companys I
2,_
consellers
...
2,_ Ignasi Pons, a la memò
25l ' mòria de !d. ... ... . ..
.
El grup «Fermesa i Volun00.50
50
tat:> d 'amics 1 empleats
,_
de la Barcelonesa d 'E50,50
lectricitat, <14 setmana)
,
Otto i Fritz .. . .. . .. . . ..
0 50 M.• Teresa Mainé, nena
1'0'50
catalana que s 'ho treu
,
de la guardiola ... . .. . ..
01'50 Un grup de teixidores <ve0,50
gada. 15)
.. . .. . . .. .. .
,
Un grup de republicans
0 ,_
50
d'esquerra de TEIA, a1l 'portació setmanal
,_ Un grup de dones de la
1._
Casa Frabra i Coats,
1,_
<setmana 34) ........... .
5,_ Una familia d 'esquerra,
3,
<mensual)
...
2,50 A la. memòria de l'Avi ...
2 50 Enric Lacoma
Fecu nd F iguerola i Ollvé
l ' - Jaume Flores ........... .
1'- Cinc catalans de la casa
1'M. O. (25 vegada) ......
l'- Ignàsia Casanovas; a la
._
memòria
l'Avi
...
3._ A S. A. E. de
(28 vegada) ...
3l ' - Esquerrans de la «Penya»,
1'd'OLESA DE BONESl'VALLS:
Joan Carbó
........ .
1._
._ Jaume Olivella .......... ..
1l'Baldir i OUvella ........... .
._ Pere Massana.
..... .
10._
J oaquim Raventós . .. .. .
1._ Francesc
Samsó ........ .
1
1'- Joan Urpi
.........
1'- J oan Parellada ........... .
R amon Ros
........ .
2._
._ J aume Olivella .......... ..
1._
J
aume
Badell
...
...
..... .
2
J oan Casas
....... ..
1._
Francesc BadeU .. . .. . .. .
0•50 Leandre
Urpi ... . .. . .. ..
0._
50 Agustí 011\·ella ... ... . ...
1
1'- R ossend Massana ........ .
,_ Josep 6adell ... ... ... .. .
3,_
oan Mitjans ........... .
2._ JJ acint
Escala .......... ..
1._ Vicenç Torren
........ .
1,_ Francesc Camps ...
... .. .
1._ J eroni Arbra! ...........
1._ Josep Cabo ... ... ... . ...
1
l'- JosE:p Augé
........... .
oan Olivella ........... .
1.._ JJaume
Capdet
... ........ .
2 50
Casas . .. ... ... .. .
2..50 ¡ Jaume
Manuel Muntané ... .. . .. •
2
Jc-an Santacana ... ... .. .
Jo;m Augé .. . . ......... ..
1,
Josep Raventós ... ... .. .
Mart! Samsó ........... ..
1,
J osep Carbó .......... ..
1,
Bruna Urpi ......... . ..
l1 ' - VIcenç Olivella .......... ..
,- J osep Olivzlla .. . ........
1.- J oan • :1tjans .......... ...
1 ,- J oan Almirall .......... ..
1.- Jaume Massana. ....... ..
1
Josep Esteva ......... .
1._ Joan Massana ...... .... ....
1._ JOPn Badell ............. ..
1
5'- Grup de l'reballadors d'u
1'na Impremta i Llibreria
l'esetmana 31) :
2'CAIXES:
1'- J cscp Xicoia ........... .
1'- Josep Girona
....... ..
1'Manuel B orruel ... ... .. .
1'- M.quel Vidal
....... ..
1' - Amador Garcia
..... .
10'- J aun1e Torres
........ .
1·- Florenci Rovira ... . .. .. .
1'- Jaume Catalan .......... ..
1' - AUons Marcet ........... .
1'R Canv1sà .............. .
1'A Ferrer
... ... .. .
l'- F' Barrnr•qupro ....... ..
1'- Magi Ros ................. .
l'- Josep Caticte ........... .
l'- J oan G il
....... ..
1'- Jta~uim Cany1sà ....... ..
1'- Emili Centelles ...
. ... ..
1'- Manuel Gutierrez ........ .
1'Elles Bosch .............. .

l'=
l'=

,=

,=

3'4'-

Iol V. B.
.. ......... .
MAQUINES:

1'-

C G . S.

Emili Mo:-eno ........... .
Joan Bargalló ........... .
H. Herran .............. .
Jcan Amat ......... .... ..
R S.
.. ......... .
Josep Vilaseca ........... .

2'-

V. G.

g.gg

Aquest núm-e ro --ha estat

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

1'5'S'6' 3'1'50

2'l'2'l'1'l '1'l'Z' -

2' S'o·60

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

Pere ~fuus
... ... ... .. .
MINERVES:
M Barca
.......... ..
A. Beamonte .. ........ ..
J. :\fadr id .............. .
RELLIGAMENT:
J Sangenís ... .......... ..
J . Planas ... .............. .
J CorLés .. ... ... ... .. .
E Ràfois ......... ......
A JO\ er .............. .
A Major ........ .
Grup de Ferro\'iaris d'EsqUerra, Tallers-clot tM.
S. A.l, \ 11 vegadal:

•

VIS O t

A
J.
J.
M
R.
J.
J

Miró ••••.••••••• ••••••

Calaff
........... .
Perellada .. • ... .. • .. •
Nebot
.......... ..
Comeliana. ... •.. .. • •..
Marco ...............
Berni •.•••••••••••••
J . Maymó ...............
J . G.
•.•••• ••• ••• •••
8'- B. ColeU
.............. .
3'- J. Sale.yet ... ... ... ... .. .
O. Ferrero
........... .
,
A. Boada ... ... ... .. . .. • .. •
0,_
50 A. Duran ................. .
1
0'60
J F . B.
.. ............ .
,_ tm GRUP D'ESQUER·
2,_
RANS:
2
1'- M. F ..................... .
l 'M. 8 ..................... .
1'- A B.................... ..
2'J T .... ............... . ..
,_ A. M ..................... .
2
6'J. M ...................
S'- F. T.
.. ............... .
J B. O...................
13'M . S......................
A. M.
.. ....... ........ .
,_ J M. P .................. .
3
J c.
.............. .
,_ J . A. D................. ..
2 ,_ J . C. P .................. .
3
A C.
. ..
'UN GRUP DE CATA68
LANS D'ESQUERRA:
5'- J. s ..................... .
1'- M F .................... ..
l'- D

V . . . . . . . . . . . . . . . . ...

A

H ................. ..

,_
2 ,_
2,_
2,_
1

B B .................... ..
E B ..................... .
G V ......................

1\I M ................. ..
F. P . .................... .
M C .................... ..
,_ P. P ................ .. .. ..
5
J F. ... ............... ··•
J M . ..... . ............. ..
Grup de treballadors de la
casa. A. Cantí (9.• llista)
,
J. Sibina . .. . .. .. . . .. . .. .. .
9 55 P Serra
........... .
J Monterde .............. .
, _ J Molins .. . .. • ... ... .. •
2
A Cabot ...............
M Mayol
.............. .
,_ J Sandoval ... ... ........ .
2
J Ricardo ............. ..
,_ 1\1 Isa."t ......... ........ .
2
F. Solà ................ ..
J. Estirles ... ... ... ... . .•
D Buyé ................. .
'2 J. Martí
. .. .. . .. . ... .. .
6, 5 F. Herman ... ... ... ... .. .
0 50 1\l Serdà .. .............. .
l'. Falcon ... ...... ........ .
.
J. Mestres ......... ... . ..
0 25 E Cabot .............. .
3'75 H. A.
•.... . ... '"
J . Monterde .. . .. . .. . .. . .. .
E. Muns
,
ELS MATEIXOS D'AVI18 50
NYO:
Miquel Molins .. . . .. . .. . ..
,
Joan Seguí .............. .
17 05 Padrós de l'Uruguai ... .. .
, _ Ramon Bevià ... . .. . .. .. .
2, _ A. Pujol
.. . .. . . .. .. . . ..
2,_ Josep Solé
............
5,_ F . Figuerola ... ... ... •..
3.
A Garcia
... ... ... . ..
0 60 Pau Bové ......... ........ .
,
F Marca ... ... ... ... . ..
4 50 Capella
............. ..
1'- Armenteras ............. ..
'2 J oan 'alau ............. ..
8 5 Un Bilbaí ................. .
VareJa ..... .... ........ .
Rossend F<>rch . .. . .. .. . . ..
,
Jacint Riera ...
0 50 M,AftTORELL. Grup de
g1~
ferroviaris de M. S. A.
.
< 7 .~ vegada>:
0 ,50 Francesc Perplñà. . .. . .. .. .
0,_50 Salvador Martorell ... .. .
1,
Domènec Roche . .. . .. ...
0,50 Enric López . .. ... .. ..... ..
01'50 J osep Gras
.......... ..
1'- Ramon Tous .......... ..
.
Josep Costey ......... . ..
0._50 Rafael Valls ...... ..... .
2,
Eugenl Querol .. . ... ... .. .
0,50 Miquel Valle
... ... ...
20 Carles Fornosa ...
0,_
... ...
1.
amb estrella . .. ... . ••
0.25 Un
... ... . ..
0 ._
25 Agustí But!Jian
Gargallo ........ .
1._ Ezequiel
Alfred
Mitjans
........
. .. .
1
Pere Prat ... . .. ... ... . ..
1,_
0•50 Pasqual Verdiell ..... . .. .
1'- Osvald Cana lEs ............
2._ Lluís Garrit .............. .
2._ Miquel Margalef ... ... .. .
1'- Miquel Altadill
... ..... .
0.25 Pasqual Mont!ort ... .. . . ..
1'- Francesc Vlarnés ....... ..
Angel Rodríguez .. . .. . .. .
0•,_
25 Josep
Sanz ... ........... .
2
Pere Dalmau . .. ... . .. . ..
0..50 Benet
Alcà2.ar .......... ..
0 25
l '- J oan Bartomeu ......... . ..
0.50 J osep P allisa ... ... ... . ..
l ' - Josep Maestre ........... .
Garcia ... . .. ... . ..
0.50 J c
3'- MONTGAT. Catalans d 'esl'querra:
0'25 ,T Cambras . .. .. . .. . . .. ...
o·so Joaquim Gregori ... ... •..
l'_ J Balagué .. . .. . . . . . .. .. •
5'30 P Munnf .. . ... ... ... .. .
l'- A Gómez ...............
A. Torre
............
F Bernabeu .......... ..
A Mariné ......... ..... .
.T. Ramla , ................ .
._ P . Domènech ........... .
1,
S Sales
... .. • .. . ... .. .
0,_
25 S Argeml .............. .
1 . ,. A Font ...............
0 2 v J Sivis ............... ..
0'25
.
J F erràs
............. ..
0.25 A. Mulero .............. .
0.50 J . DomènE'ch ... ... ... . ..
0 .25 J Balada
. .. ... . .. .. .
0. 50 J Villanueva ... ... ... .. .
0,25 J. Suñol
.............. .
0.50 Un carter ... ... ... ... .. .
0 50 R Rovira ........... ... .
1'l ' - A. Rovira .............. .
.
F Jutje ................ ..
0 .50 N Puigvert ... ... ... . ..
0 .25 R Ortcgo ............. ..
0.25 M Garcia ... ... ... ... . ..
0.50 J Garcia. .. . ... .. • . .. .. .
25 J Sans
0o·25
.......... ..
F Miralles ...............
o·so Corresponsal de LA HU0'25
M.ANlTAT ......
o·25 PINEDA. «Agrupació Tea0'25
tral Pinedenca• (U.S.C.)
1'- SAJI.'T ADRIA DE BESOS:
0'23 D Rogè ................ ..
1'- C Rabal ................ ..
0'25 A. Jorba ... ... ... ... .. .
0'25 J J Ol :Ja. . .. ... ,.. .. , .. ,
1\1 Jorba ... ... ... ... .. .
0 .50 R Gomis ... ... ... ... .. .
0 50 J Roca ......... . . . ...
0'50
J Collgrós .............. .
1'- R Selva ... ........... .
1'_:: LI. Domingo ........ ....
, _ M Noguer ... ... ... .. .
2 J Mata .. . ............
0l'~
D Amellch ........... .
o·50 J vua ..................
0'50 P . l>farra ... ... ... .. . .. .
Emflia Balan. ... .. . ... .. .
Dos el!Querrans pellaires ..
J C. 1 P . R. <mensual>

0'50
, ._
1'0'50
1'l '1'1'1'-

M. D .... ............ . ..
Unes noies de Gràcia .. .
Un grup de funcionaris .. .
.A.rrau 1 Solanes ... .. . .. .
Abelard Vllaret ..... .
Un grup de catalans del
carrer Tamarit 1 Urgell,
(31 vegada) ......... . ..
Ll1 nena Paqulta
.... ..
r - E Rad!gales, a. la salut
0'25
de Companys l conse0'30
llers (segona vegada) ...

g:~

0'50
0'25
0'50
0'50

..

F .1 ~J:~ c~~~~~
Un grup de Vulcanistes,
(9•. vegada)
...
Ramon Passoles (quota
quinzenal) .. • •.. . .. •. •
Una republicana antlclerlcal (quota setmanal) .. .
E. s. s. ...... ... ........ .
Arcàdia Mas, (quot. men.).
Penya Difícils del Catalunya (36 setmana) ... .. .
E. M. Costa .. . .. . .. . ... .. .
Fidel de Gràcia
.. .
Joan Serm (11 vegada) ...
Concepció Comey .. . ..... .
Ester Batet ... .. . . .. .. ....
Un azafilsta català ... ...
A la memòria de J . Horta

2'10

O"fO
86'2'-

l'BO

'l'-

1'-

0'60

1'16'20

~·5'2'5'-

0'50
0'50
0'50
0'50
52'0'50
5'0'50
2'0'50
3'0'50
2'50
0'50
2'50
0'50
l'lO
0'50
0'50
I CunUl
25'0'50 Albert 1 Elionor, J. Mu0'50
narrlz i la nena Maria
0'50
Ribern.
. .. ...
5'MONTESQUIU. Un grup
d 'esquerrans admiradors
1'de Companys i conse0'50
llers Ol setmana)
25'60
0'50 Uns amics de LA FARGA
1'(6 setmana.)
........ .
6'o·so Antoni Solanes ... . .. . ..
1'0'50 PREMIA DE MAR, (16
0'50
vegada).
0'25 Uns quants catalanistes
0'50
d'esquerra .. . .. . .. . . .....
95'0'50 Sobrant d'una subscnpcló
0'50
per dos rams, un al Fos0'50
sar de les Moreres 1 l'al0'50
t ra. a Rafael Casanova,
el dia 11 de setembre ...
33'Bac .. .................. ..
9'0'50
.
Un
grup
d'obrers
i
obre0 50
0.60
res de la Casa Farrero
i C1a. esetmana. 24):
0.,50 Ar1toni
Mengual .. . ... ...
0'25
0,50 Jesús Hernando
... ... ...
0'25
0 .50 Josep Vllalta
•..
0'25
0. 25 Francesca. Ferrer ... ...
... .,,
0'25
0.25 Salvador Medrano ...
.. .
0'25
25
00'2S
0'25
Joan Sevlllano ... ... .. .
0'25
0'50 F . B ............ ··• " '
0'25
0'50 J B .... ............ "'
0'2/J
0'2S Andreu Alarcon .. . ... •..
Maria Cesa ... ... ... ... ...
0'25
0,•25 Eduard
Sala s .. • .. . .. . •..
0'25
0 ,25 Joan Cano
........ .
0'2/J
0.25 Cristòfor Can
.. ... .
0'30
0•25 ViceD:ç Lahozo . ... .. .....
. ... . ..
0'30
0._
25 1· Conx1teta MonguUiot
...
0'45
1.
0 '45
0 50 I sabel Abella . .. . .. . .. .. .
0'50
O'SO Antoni Abella ... .. . .. . .. .
A la salut de Companys ...
0 '50
A la memòria de Macià ...
0'50
1'- A la memòria. de Jaume
1'Bravo
... ........ .
0'50
1'- Daniel Bravo
. .. .. . .. ,
6'50
1'- Eduard Gutiérrez ... ... .. .
0'56
l ' - Joan Sànchez
........ .
0'50
1'- Domènec Barrera •. . ......
0'50
1'- T Pinós
........ .
0'50
1'- Francesc Pinós .. . . . . .. •
0'50
1'- Antoni Salvador ... ... •..
0'50
1'- Artur Julve
... ... . ..
0'50
1'- Joan Burgués .. . ... ... .. .
0'50
2'- Ferran Martínez ... ... .. .
0'50
l ' - Joan Artés
.........
0'50
0'50
1'- Francesc Al garra . . . .. . .. •
0'50
1'- B aptista Ventura ........ .
1'- Joan Ferrer .. . .. . . ..... ...
0'50
0'50
1'- Mercè López de Madrueño
Alfons Madrueño . . ... . ..
0'50
Manuel Jlménez ... .. . . ..
0'50
Josep P érez
. .. .. .......
0'50
2'Enric Casals .. . . .. .. • .. . .. •
0'50
Antoni Tomàs
... .. . ...
2'1'Francesc Barril .. . .. • .. •
1'2'1'1'- Roc Coll ad o . .. . .. . .. .. .
........ .
1'1'- Pilar Jové
Lluís
Mongulllot
.
..
...
.
..
l'1'1'- MANLLEU, Centre Cata0'50
là R epublicà d 'Esquer1'ra, (11 vegada):
1'Matrimoni Xuriac ... .. .
0'50
3'Joan Curós
.. . .. ... .
1'2'- J aume Guàrdia ... ... • ..
1'3'Ramon Riera ... ... .. • .. .
0'50
5'- Antoni Pou ............ .. .
0'50
5'Josep R iera ... •.. ... .. .
0'50
2'- P ere Faja
o·50
.........
2'- Francesc Corrius .. • ... .. .
0'50
1'- Miquel Isem
... .•• .. .
0'2/J
2' 0'50
Marlan Arboix .. . .. . .. . .. •
0'50 Ramon Planes ........... .
0'50
0'50 Pere Canudes ... ... ... .. .
0'50
0'25 Josep Canudes .. . .. . . .... .
0'50
0'25 Maria Canudes ... .. . .. .
0'50
0'25 Rar•on Muns .. . ..• . .. .. .
1'0'25 B S. A ................ ..
0'24
0'25 Gaspar Caballeria ........ .
0'50
0'25 Pere R ifa
..... . ..... .
0'60
o·5o Gaspar Rifa ... ... ... •..
0'50
0'50 Màrius
..............
0'50
0'50 J osep Pujol . .. ... .. . ... .. .
0'60
0'25 Joan Font
...... .. .
1'Esteve Coromines ... .. ... .
0'50
X . X.
.. ..........
1'Andrià Benito ... . .. . .. ...
1'0'50
2'Matins Conesa ... ... ...
0'50
... ... •..
0'2/J
1'- Dolors TUneu
Josefina Conesa ....... ..
0'50
1'o·so
1'- Narcís Toneu . .. ... .. . .. .
0'50
1'50 Teodor Torra .. . . . . .. . •..
1'1'- Eulàlia ..................
FarrJlia Portell
. .. .. .
1'50
2'VIcenç
Valle,
de
9
anys
1'l'Lluis
Vnlle
.......
..
1'1'1'2'- Ramon Figueres .. . ... .. .
............
1'1' - s s.
0'50
... ... .. .
0'50 Climent Prat
0'50
1'- Josep Berga ..... ......... .
0'50
0'50 J oan Rocasalves ... ... .. .
... ... .. .
2'1'- Un socialista
Eud::~'
i
AllJerich
........ .
0'50
1'0'50
1'- Lluís Punti .. . .. . ... .. .
Carles Guàrdia
... ... .. .
1'0'50
Ramon Corbatera ... . .. .. .
0'50
1'2'J . A. B.
. .... .
1'0'50 El nostre ajut als cata-lans, <quota setmanal)
3'0'25
0'50
2'(Passa a la pàgina 9.)
l'1'1'1'AVIS IMPORT ANT
1'35
1'-

100'1'0'50
0'50
0'25
0'25
1'1'2'1'1'1'-

0'50
l '-

o·50

0'50
1'8'5'-

l 1 aportació
ciutadana
F em present ala nostres
am1cs i lectors que per tal
de facilitar l' aportació ciutadana a les nostres llistes
de la "Subscripció pro
empresonats", les nostres
oficines ad.ministratives seran obertes durant tot el
matí, d'avui, diumenae,
e nou a una de la tarda.
-

la censura

ta· humanitat
TEATRES

TEATR E

TEATRE COMIC
PALAU OE LA REVIST A
Comoany1a dlfl&tda oer
.J SAHTPERE

,,
''

AVUI, tarda, 4'30. Nlt, 10'15.
Exlt delirant:

OSHIMA

1-

Corta (entre Rbla Cata¡
Passeig de Gràcia) Ullya 1
Cada nit, de 10'30 fins~
t!d.es de teatres, BALL CO~~
.. .. .
I ATRACCIONS.
2 ORQUESTRES
GRANITO amb la seva MAR IMI4
SALVADORERA

EL HOMBRE INVISIBLE

1

".-trlom! de Maoy Cort6s, Tereseta
Moreno, Roseta Hernaez, Isabel
Estorch, "Santocre, León, Alares,
Cortés I el ballan N1colau Pit·
cher 30 bellis&lmes Glrls. Gran
presentació,

,JEATRE NOVETATS
,_..

TEATRE CATALA

IL.

COMPANYIA

NICOLAU· MARTORI
Avui, tàrda, a les 5 I olt, a un
quart d'onze:

SAINET TRIST
I~

LA · CARROSSA

DEL SANT SAGRAMENT
Demà, dlliuns, tarda: FANHY,
d.e Pasnol. Nit: SAINET TRIST
LA CARROSSA DEL SANT
SAGRAMENT

TEATRE 8 ARCEl ONA
CONTINUA RENOVACIO D'AIRE
Comoan:ria de
MARGARIDA XIRGU
Avui, tarda, a les 5'15 i olt, a
les 10'16, el grandiós drama de
Frederio Garcia \:orca: '

.YERMA
Meravellosa creació de Margarida
Xirgu
Dimarts, olt, ESTRENA de la.
eomèdla d.e Loue de· Vega, adap.
tada per Ciorià Rivaa Cheriff:

FUENTEOVEJUNA

1

Teatre d'Infants

·.. TEATRE NOVETATS

Inauguració de la 'temporada
de Teatre Català
Tal com s'havia anunc!at, fou inaugurada, la nit del passat divendres,
la temporada. de Teatre català d'en_
guany.
L'esperada inauguració assoli aspectes de gran solemn1tat. Un públic
nombrós i selecte. cptre el qual hi
haviA les més de:>tacades personalitats de la inteHectualitat catalana,
emplenà gairebé tota l'e®aio.sa platea del Novetats, subratllant amb els
seus entusiastes aplaudlments l'excellent i meritíssima interpretació
que la Companyia Nicolau-Martori
donà a les obres representades.
Primerament es representà. «Sainet
trist», comèdia en tres actes, original
del patriarca de les lletres catalanes
Angel Guimerà. Aquesta obra, molts
anys ha no representada, fou estrenada al teatre Novetats l'any 1910.
Per cert que, ale.:.bores, «Samet triSt»
encarnà un simbolisme polític, força
adient a les circumstàncies per les
quals travessava Catalunya. Cal recordar que això fou després de desfeta Solidaritat Catalana.
Després de t:Salnet trist» es representà «La carrossa del Sant Sagrament», de Pròsper Merimée, curosament traduïda al català. per J. Pous
I Pagès. Aquesta obra, en un acte, fou
estrenada fa molts anys al desaparegut teatre «El Dorado», emplaçat a
la Plaça de Catalunya. Es una co-

de Merimée -més que reposició, exceHent exhumació- obtingué un satisfactori acolliment per part del públic. Més que res, per la comprensiva
interpretació que la senyora Nicolau
i el senyor Marto11 saberen donar
als seus r espectius pet·souatges.
En «Sainet trist» es destacà l'actuació de Pepeta Fornés, Elvira Fremont, Pere Ventanyols, Joan Serrat
i la curta intervenció d'AveRi Gal·
ceran.
Les dues obres esmentades foren
presentades amb tota propi..tat. A
r emarcar el decorat que Ramon Batlle ha pintat per a cSainet trist».
LL.S.

AMATEUR

SOCIETAT L'ARTESA
Diumenge passat tingué lloc en
aquesta entitat una representació de
la comèdia en cinc actes, d'Unamuno, «Todo un hombre». La representació fou acurada; tot el conjunt del
mêdia d'un cert humorisme força en- quadre escènic fou digne de lloança 1
tonat, però, quelcom mancada d'acció, la qual cosa fa, potser, que no
Sigui gaire teatral.
Amb tot, aquesta rePOSició teatral
triomfa pel llibre I la música

PECCATA-MUNDI
Un dels m~ sorollosos triom!s
d'aquesta. C.>:npanyla. EXIT DELlRANT del meravellós espectacl~> en 23 Quadros, del mestre
· GUERRERO:

¡HIP1 ¡HIP!... ¡HURRA!
pels seus grans creadors els eminents artistes Conxita Leonardo,
Olv1do Rodrisuez, La Yankée, Ma·
ruia Gonzàiez, Paco Gallege, Li·
no Rodrlcuez, Los tres dtaman ,es
nearos. Paco Bernal, etc. FAsTUOSA PRESE.t.'HACIO. 80 ARTISTES EN ESCENA, 80. NlT, a
les 10'15. Butaques a 3 ptes.:

¡HIP! ¡HIP!. •. ¡HURRA!

______,*_____;:._,

GARCIA LORCA·I.MARGARIDA
XIRGU AL TEATRE BARCELONA
Organitzat per la Secció de Literatura i Belles Arts de l'Ateneu Enciclopèdic Popular1 avui, diumenge,
a les 11 del mati, tindrà lloc al Tea-tre Barcelona la dissertació i recital
de poesies de F. Garcia Lorca pel
propi autor, amb collaboració de la
insigne actriu Marga~lda Xirgu.

LA DEL MANOJO DE ROSAS
pel «divo» PAU HERTOGS

per tots els seus ¡¡enlals creadors
Demà, DARRER OIA D'ACTUAOIO. COMIAT DE LA COMPA·
NYIA. DUES grnndloses !unciOns
d'homenat¡re al poplúarlssim mestre Guerrero amb la suggestivitat de la reaparició de la prlmeriEs!ma tiple còmica. OLVlDO
RODRIGUEZ, ja refeta de la
dolença QUe Ja tingué nUunyada.
d.e l'escena dUl'llnt amuns dies. TARDA, A LES 3'30. NIT, A LES
10. Bu t aques a 3 ptes. Cartells
monstres. Els dos formidables
èxits: HIPI. HIP... l HURRA! (Acte 2on.) 1 Ja bontca revista:
PECCATA • MUNDI
creacions superbes d'aQuesta Com
panyla El mestre GlJERRERO.
auwr de la partitura. d'ambdues
obres, dlrlglrà. l'orquestra.

TEATRE OLYMPIA
TeiMon 33240

Darreres en dia festiu del millor
osooctacle dol món. Butaques a
3 ptes. - A les 3'30, especial per
a 1n1nnu, amb Betty Boop, Bimbo, Los tres cerditos, El lobo fe·
roz I Dibuixos de Walt DisntY.
A les 6 i 10'15, per a in!ants de
3 a 93 anys:

LOS

TEATRE ROMEA

amb el seu nou i mera.vellós programa. - Demà, dilluns, a. les
6'30 1 10'15. Grans funcions de
COMIAT deia Piccoli. Programes
de selecció. Amb el fi que la !arnilia menuda servi un record
dels Piccoll, a tots els lniants
que asslst.etxin a. la sessió de tarda, se'ls farà un obsequi. En la
funció de nit, Podrecca descobrí·
rà com es fan moure els ninots.
PresentarA al públic ela mario•
netistes, en ple treball. ADEU A
BARCELONA I

fel6ton , ~2026
CompanYia Heredla • Asquerlno
A les 3'30, butaQ.ues a 3 pesset e!l. Darrera representació de:

La mujer que se vendió
A

les 6 i 10'l5:

LA DAMA DEL ANTIFA~
l'obra. en la Q.Ual culmina l'art
excepcional dlrene López Here·
dia Ele¡antlsslmes tol.ettes. Ma¡niilcn presentactó escènica. No
de11ceu cte veure aQ.uesta obra en
la Qual tnomfa definitivament la
t orm . .cio HEREDIA • ASQUERI·
NO. - DemA, a les 5'30 t 10'15:
LA DAMA DEL ANTIFAZ

GRAN PRICE
VOU!:VU. CA'l ALA
Visita LóDn • .Jim•nu Sales

DOÑA MARIA LA BRAVA

Compantta de com•d1es valenola ·
nu dlfl&ldl oor PEPE AlBA

Dimaru, ESTRENA de :
• LA GUAPA

Avui . a les 4'15. Entrada I buta.
en. 2'50 ptes.
PARE VOSTE LA BURRA, AMIC

TEATRE NOU
AVUI, tllrda, 3'30: LA COR'fE
DE FARAON • LOS DE ARAGON.
El gran êxlt:
per PAU HERTOOS. Nit. 10'15:

UNA MISS MAS i LA DEL MA·
NO.JO DE ROSAS, per Herto&s.

Pal ace

4'30 1 nit, a Ics 10'15. LA GRANOIOSA REVISl'A ·

Llegiu LA HUMA NI TA T

AVUI. MA.TINAL, A LES 10'30.
TARDA, A LES 4 I A LES 6,
NUMERADA:

Y PLATA

per Carme Guerrero
1 la gran superproduccló:

AMOR DE MADRE

EL VOSTRE CIUEMA
EL VOSTRE PROGRAMA
Ada M1stral • Cal:tbr1a ·T. 32307
Matinal, 10'30. Tarda, conti·
nua. 3'30. - DARRElU;S PUO.
J~CCIONS DE:

~AUTIVO

DEL DESEO
ROSAS DEL SUR
LOS DE 14 ANOS

LA FILLA DE lA PORTERA

OS PRESENTO A Ml MU.JER
per Sylvia Sidney
VIDAS ROTAS
amb Maruc;hi Frc~n o, luolta Tovar, Arturet Girelh

Tel . H544. Avda. Pta. An&el, 11 ·13

lRKt:MJ;;:;ruLU.re~"T

Se neces1ta un protector

Avui, matinal, a. tes u. Tarda,
de 3'30 a S'ü. A lea 6, nu.
mez .... • l nit, a lea JO. La suprema m•·ravella eipeetallllar:

________

GoL GoT A

o~

RES PROJECCIONS:

FANTASIO
I·

CINEMA PARIS
Matinal, a Iee 10'15. Tarda, prl·
mera etiiló, de 3 a 5'45. Numerada, a 111 I. Nit, a les 8'45. -

CINEMES

__.

PUBLI · CINEMA
Sessió contlnua. 6elèot UNA PESSETA: NOTlCIARIS, DOCUMEN·
TALS, VIATGES, eto.

METRO POL
Avul, dJ.umen~tc, tarda, a les 3
sessió numerada, a les 6. Nit,
a les 10.
EL REY DE LOS CAMPOS
ELIS EOS
per Buater Keaton i

EL REY SOLDADO
Demà, diY NO SE
QUIEN ERES, per Jean Murat:
TODO CORAZOH, per .Jean Par·
ker I TRES LANCEROS BEHGA•
LlES, per Gary Cooper,
per Emil .Janninp. -

TIVOLI

per Gary Cooper, franchot Tone
i Richard Cromwell en

Tres lanceros bengalies
Vei'!'!ló ana.leaa. - Es desoatxen
localitats numeradN oer a la ....,.
d avui, tllrda. a les e. - De·
mà. dillunL GttANUlOS Pl«>GRA!.IAc RECIN.A • FIESTA EN
PALACIO l Ronald Colman en
UN AVEHTURERO AUDAZ.

SIÓ

Margarida Xirgu

El çtue publica «Catalunya El Teatre i la «indumentària
teatral en la pròxima ExposiTeatral»
ció de la Moda»
El número 86 d'aquesta important

AHORA Y SIEMPRE

amb Gary Cooper, Carole Lom·
bard i Shlrley Temple. - (Són
Demà,
films PARAMOUNT), tarda, darreres projeccions d'aquest programa. Ni~. a Iee 10. ES'l'RENA de EL LIRIO DORADO,
per Claudette Colbert. - Es despatxen localitats numerades per
a demt.. nlt.

ty);

l~ncla.

Las de armas tomar

del meatrc ALONSO, per C. Mon·
talvan, M. Palmero, Cermanaa Ba·
llestaro5. .J. Valle, v . Apar~çi, v .
Ru11 Pari•. La parella de baU
Sm1one 1 Cardona l les 4{) belllsatme& 'lllcc-tlple..,. .a. - DemA, d1·
lluns, tarda I ni~:
LAS DE ARIIIAS TOMAR

Avui, tarda, dues sessions. A
les 3'30 1 a les 6, ESPECIAL. Nit.
a les 10: LITTLE .JACK Y SU
REVISTA (Varietat musical); •
PARAMOU~T NEWS t~o. 4 (Ro·
vista); - EL BARBUDO DE LA
MONTARA (Dibuix de Betty
Boop). i

Dema. VAMPIRESA DE LA
HOCHE; Revi¡ta i D1buixos (Bet-

PALAU DE LA REVISTA
1~

LA DEL MANOJO DE ROSAS

LA filLA DE LA PORTERA
Nit, a les 10'15:
L'AS D'OROS

Dilluo.a, nlt, &rnndlóe festival
amb motiu de l'adjudicació del
premi &SENSE TITUL• 1&1 vestibul del teatre ht baurà exposades totes les solucions rebU<lesl.DWARTS. CSTRENA de la comèCHENT
dia dc Marll Orbera:
DEl DIA O MIL DUROS I AU·
TOMOVIL•, de ¡ran w¡; a Va.

La del manojo de ro')as

AVUl, diumenge, tarda. a

Avui, demà I tots els dies:

I

Gran Compa,nYII L1r1ca en la qual
tu;ur• el diVO PAU HERTOG~
l:'rHTlCI IICI.OI I OlrCCt.Or : P. Se,; u ra

de

ANUNCIEU A
LA HUMANITAT

destacades, la senyora Callejas i la
senyoreta Ferrà.ndiz i els senyors Fernàndcz 1 Margineda.
Per a avui, diumenge, a tres quarts
de deu de la nit, el quadre escènic

ORO

GRAN TEATRE ESPANYOL

per la companyia

COLISEUM

és de r emarcar, com a figures més

Nit, 10'15 ESTRENA del vodev11
en tres actee: .EL SERRELL DE
LA COCOT. • Tarda. ButaquN,
1 pta. General, 0'40. M~. Buta·
ques, 1'50. Goneral, 0'50.

Avui, tarda, a les 5'16 i nit,
a les 10'16. l'Intens dramA
d'Eduard Marquina:

Dimarts, nit, primera representació
de la famosa obra de LOPE DE
. VEGA, adaptada per RIVAS CHERIFF

esmentat representarà la comèdia en
tres actes d'AveU Artis cisabel Cortés, vídua de Pujol», en la qual prendran part la primera actriu Carme
Buxadós i les senyores Font i Prunell i els senyors Homs, Massot 1
Ferran.

LA DEL MANOJO DE ROSAS

La reina ho fa tot

Compan:rta dramat1ca MARIA
GUERRERO- FERRAN Ol Al Df
MENDOZA

-PAPERS PJN rATS

publicació quinzenal d'obres escèniques que edita l'Arxiu Teatral Millà,
tJl forma la graciosísslma comèdia en
t.res actes de Maurice Hennequine
«Les delicies de la llar», obra. que ba
donat la volta al· mÓn, la qual ha
estat traduïda amb .molt encert al
català per Joan Vila Pagès, i que
és de les poques produccions teatrals
que es mantenen en aquell just equilibri de dignitat que les fa Igualment agradables al públic selecte
més exigent 1 al que cerca només en
el teatre senzill esplai. Ultra aquestes qualitats, «Les delicles de la llar»
és una obra molt adient per als
quadres d 'amateurs.
Per al pròxim número «Catalunya
Teatral» anuncia un veritable eStieYeniment literari amb la publlcactó
dl.' la magnífica obra. en tres actes
del gran c,scriptor Romain Rolland
titulada «Els llops», traduïda al català pel solventíssim EmUl GranierBarrera. «Els llopsll, és una. de les
produccions que forma part del ci·
cie d'obres de teatre revolucionari de
Romain Rolland, l'home de lletres
dc ben guanyat prestigi universal.
Com de costum, hom pot adquirir les
obres que publica «Catalunya Teatral» a les llibreries i quioscos de per
tot Catalunya, a l'econòmic preu que
.
•
té establert.

Demà, t<lrda, 6'16. Exit exlraor.
d.lnari de:

TEATRE PUli ORAMA

Principal

PICCOLI
DE PODRECCA

-----------*:-----------

''FUENTEOVEJUNA''

LA DEL MANOJO DE RUSAS

ADEU A BARCELONA de la Companyia dC) GRANS ESPECTACLES
del COUseum, de Madrid. AVUI,
DIUMENGE. Penúltim dia d'aC•
t uació. TARDA, A LES 4. PRO.
GRAMA <l.EOANTL Acte ler. de
la revista d 'èxit. &OroUós:

TELONS CURTS

'ftt

-A

¡¡ARRIBA L'ALEGRIA
''
BARCELONA... ..
OCTUBRE

12
DISSABTE
.....F E S T A D E L A R A

lluns: TE QUIERO

Acaba de constituir~e un dels comitès Artístics que han de donar
major relleu a la fu tura Exposició
de l'Art del Vestir, integrat pels mès
importants valors del nostre món
artístic, literari 1 teatral, el qual està accentuant les seves actlv.tats
per a realitzar una interessantísslma
aportació a manera d 'homenatge al
Teatre i a la Història de la Indumentària Teatral tributat al recinte
de la Segona Exposició de la Moda,
de f •guuna exhibició
endocuments
consistent
dihistòrics,
rins, vestits,
buixos i bibliografia sobre l'evolució
històrica del vestit de teatre.
Aquest Comitè ha de quedar cons
tituït p els segtients senyors: Pau Casals, Manuel Rodriguez Oodolà, Pere
Casas Abarca, Oleguer Junyent, Salvador Alarma, Joan Mestres, Pere
Pruna, Rafael Moragas, Joaquim Pena, Pere B. Tarragó, Adrià Gual
Ramon Viny.es, Josep M. de Sagarra,
Jaume Pah!ssa, Joaquim Bartoll Andreu Artis, Macià Pascual, Joan To
màs, Sebastià. Guasch, "Bon" i Josep
Hernàndez i Llu.!s Alsina.
Aneu al TEATRE NOU a veure

grandiosa

C A P I T O L:

Avui, matinal, a Ics 10'30. Tar.
da. continua de 3'30 a 12'30:
NUESTRA HIJITA, per Shlrley
Temple; CHARLIE CHAN EN
EGIPTO, Per warner Oland.
E X C E LS I O R:
Avui, matinal. a. les 10'30. Tarda. continua de 3'30 a 12'30: EL
PODEROSO BARNUM. per Wallaee Beery 1 Adolphe MenJou:
BAJO PRESION, per Eclmwtd Lowe I Vlctor Mc. Lan¡len: QUIEH
MATO AL OR CROSBY,, PCl' Wlne Glbson.
Demà. dillltrul, canvi do pro:zrama: EL BRINDIS DE LA MUER•
TE, en e~;panyol. por Warner Hll.xtL
ter i Conxita Moute.nc~tro;
CORREO DE BOMBAY, per Edmund Lowe; CUANDO UN HOM·
BRE ES UN HOMBRE, per Geor¡e O'Brlcn.
C O M TAl :
Avui, matinal. a les 10'30. Tarda. oontinua de 3'20 a 12':$0: LA
LEGION BLANCA, en C'Spauyor,
per John llotes 1 LoreLI.a. ïoung;
MARINERO EN TIERRA, per Joe
Brown IBocnzasl; Cbmica I Dl·

- «Las mujeres de fuego», nova
revista de Gonzàlez del Castillo i el
mestre Alonso, en breu s'estrenarà al
Mat·tin, de Madrid.
-La comèdia. de .Carrefi.o 1 Ramos
de Cast ro, «Màs bueno que el pan»,
ha estat estrenada a Còrdova per la
Companyia Casimir Ortas.
- López Heredia - Asquerino estrenaran, al teatre .de la Zarzuela, de
Madrid, la comèdia .deis germans
Quintero «La inglesa sevillana» 1 «La
pellrroja», de TolTado i Navarro.
- Al Maravillas ha estat estrenat
el sainet <:Una morena y una rubia,
hijas de Madridll, original de Joaquim
Dicenta i Antoni Paso, fill.
- Ahir fou estrenada al COliseum
l'opereta de Stolz cPeppina».

bUIXOS.

EL REY SOLDADO, per Em11
Jannlngs, solament. nit.
Demà, dUiuns. cnnvt de progra.
ma: CUANDO UN HOMBRE ES
UN HOMBRE, per Oeor¡e O'Drlen
YA SE TU NUMERO, per Pat
EL
O'Brlen 1 Joan Blondel!:
ENCANTO DE UNA NOCHE. per
Kate de Na¡¡y.
W AL K Y RI A:
Avui, matinal, a. les 10'30. Tarda. continua de 3'20 a 12'30:
OJOS CARIÑOSOS, en cspnn:yol,
per Shlrlcy Temple; EL .\GRE•
SOR INVISIBLE, per \\111 Uoyd
UN fltAniDO
1 Wlnne Gtbson;
EN APUROS. per Charlos RUi·
¡ries.
!)()mà. dilluns. cnnv¡ c:te procra.ma· BAJO PRESIOH, ~ Ed·
mwtd Iho.e 1 Vtctoc ll4c. LaD1Jlen·
LA LEGION BLANCA, en e&p :
nvol y..¡ JOhn Boles 1 Loretta
"oung, EL POOEROSO BARNUM
per Wallace &lory 1 A<lolpbe b.loo:
lOU,

HORA I MITJA de programa.
Avui, a les ll, matinal 1 tarda.
a. les 3. secslons 1n1antlli;. A les
6, sessió especial 1 nit, continua
amb Interessants Informacions
segons PATHE .JOURNAL 1 el
programa corrent d'Actualitats
Reportat&es, Dibuixos, eto. - En:
trada, 1 pta.

VARIETATS

UROUINAONA

3 Dtes. mtls l'imooat.
mati, segons ec¡Ulps
presentació del rebut
quart trimestre

ESPEÇTACLES PER

.A AVUI
TEATRES

Avui, diumenge, MATINAL a
les ll. Tarda, a les 3'30 t sessió numera.da, a les 6. Nit, a
les 10:

Avut, dtumene-e, tarda a les 4·
Partit a clstella. UNA.Ñu.E I ;
EHUOZA IV contra PIOEL - BE.
RRONDO. Nit. a les 10'15: ParUt a pala: IZAGUffiRE • URZARRAGA - UNAZAY contra
MUNO. - Detalls per cartells.

LA lOTERIA DEL AMOR
p er Pat Paterson i Lew Ayres des.

Es despatxen locallmts ulunera-

Avui, dlumen¡e, tarda: TABOADA U - RAMOS U contra AROBTEGUI - ALDAZABAL. Nit: RECALDE l l · UGARTECHEA contra. OURUCEAGA • ULACIA I
Dilluns, tarda: FORURIA •
ZAR contra JOSECHU • ANSOLA
Nit: LUCIO - URR.ESTARAZU
• contra R1CARDO - EOOZ~-~-·-

xru:

I

BRAUS - ARENES
Avui, 6 d 'octubre. Tarda a
les 11\JA fRE en o unt'
Grana1osa corresuda da braus
6 rormOSUd braus ae OfiL 6
J UANA

BL AN C O

S.

CINI:MI:S
Amòriça. - eLa. rubla del l"Oilresa
eLa matanza:t 1 •El noveuo nues1)t4i.
Arenes. - ll.1os veces UlJO», ll'a:;clll:\.
ClOU» i chl Vla.¡ero SOUtariOt.
Aotuauta t. - .k~:wrta L ¡¡e:~. uocumen.
ta•:; 1 durreres tns&an tames d Ab~t
&Ulla.
d'alen la prensa», cAsl
Arnc~u. ~~:. la muJer» 1 c.U a¡rresor tnvllll·
Avw11uda. - eLa tteuaa àe antlgUeda.
uetr• 1 •Oro eu la calle».
Barcelona. - cuoy nu amon, eLa VI·
aa eu broma» 1 "uro en la calle».
Bonumo. - a.til llW>IU' uegro», uacn·
~~l~~ <lesco11ocla~• 1 •òoore las nu·
Cnuu¡-Qhl-cnow» 1 tAmor suBo~~.
bllme».
ú.a. nermana san Sui·
Bo11Crn1o~. VICIO», cUn nmor en .tispaña..t.
Br11auway. - «.t'aren ta premsa., cA81
b~;. ta. rnu,len 1 &El agresor mvlSI·
CauuunYa. - cEL nombre Que volfiO
¡¡ur su cabeza• 1 cbuceo16 on Nuen
~or

FRONTO NOVETATS

CRAN tMPRESA SAGARRA

TEATRE i CINEMA

SABADELL
Ent rada,
A les 11
Caldrà la
del

LA REGLA

VIOLINES DE HUNGRIA

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

contra

LA DEL MANOJO DE ROSAS

Matlnal, a les 11. Tarda: 3'30
1 6 (numerada). Nit, a les lO:
DIBUIXOS
NOTICIARI FRANCE ACTUALITE

AVUI, matinal, 10'30. Tarda a
11!8 3'30. ESPECIAL NUMERADA
a le> 6 i NlT. a les 10. Un do:
ble oro~rama de cran atraoc:ió
1 actualitat:
t;L ttU tut.m t UUE 't'OLVIO POR
SU CABEZA
per Claude. Rains <• El hombre
mvlslblu):
SUCEDIO I:M NUEVA YORK
per LJie Talbot
E& despatxen localitnta per a
1:1. sessto numerada de les 6 tarda
UEMA, DlLLUNS, en !t~O con..
tlcun I dimarts bOlament rtns les
8, darreres projccdons d'aquest
lonuldable Pros:ramn 1. a la ult a
les lO 1.:-JAUGIJRt.CIO OFICIAL
DE LA TEMPOIU.O.o\ amb la solemne e11trena. Prt'Sentat per l'A-'
srupactó de Per!odlstcs Clnema.tagmflca, de
NOBLEZA BATURP.A
en '~~o a benefici de l'llospttat ClintC. - Des <!"aVUI ea dé&J:)at:.en localitats 6enJe recàrrec.

BARCELONA

Tarda. 1 nit: cYermu
Barç~lona. Cbmtc. - Tarda i nit: cEl nombre
InviSible».
Espanyol. - Tarda: cPare vosté la
burra, amiC» 1 eLa !UJa de la POt·
tera». Nit;: vL'aa d'oros» 1 w tllla
de la portera».
ol més gran bit llric de la temporada Nou, - 'l'~cta: eLa Corte de Paraón»
cl.os de Ara¡¡ón.t, eLa del manojÓ
de rosas». Nit: «Una. mlss màst 1
«La del manojo de rosas».
A l\1ADRID HOt\1 JUGA A Poliorama. - Tarda 1 nlt: «Df!.a. Ma.
ria la .Bravat.
((LA SOTA DE OROS,
- Tarda 1 nit: I.Hipl ffii> 1
«La sota 'de oros» etnpleña tots els Victbria,
"'
'
Hurra!»
elles el teatre Pavón, de Madrid.
- !!:ls Plccot¡ de Pooreccs.
Olvmota.
Pel que es veu, a Madrid '«La sota NoVe lats. -'Tarda 1 nit: cSaine\
dc oros» és el trumfo major. Ac!,
trist» 1 lLa carrossa del Sant Safou fallada.
grament».
Romea. - Tarda 1 nit: lLa dama del
autuaz».
Pnnctpal Palace. - Tarda 1 olt: lLas
de armllS tomar:t.

ACTUAL:IDADES

ClfjEMA CATALUNYA

Avui, diumenae. a les 3'40
CAMPIOHAT DE CATALUNy4

PLUJA D'ESTRENES

MARYLAND

AVUI, sessió mntlnnl. 10'30.
BRONCA EN LA
Tarda, 3'30:
TIENOA (dibuixos):
MANDALAY
per Kay Francis i Warner Oland
'
WARNER·
LA 'LEGIOH BLANCA
(Loretta Youn3 i John Bolet, en
e. p,,nyol. l<OXJ,
TE QUIERO Y NO SE QUIEN
ERES
(Jean Murat Sotament 8 ult).
DEMA. DILLUNS. ESTRENES·
ORO EN LA CALLE, per Albert
J.lreJcan; .JUSTI CIA FEMENINA
per Fay Wray; PAGANINf, per
lvan Petrovich.

-

ANUNCIEU A
LA HUMANITAT

creació de PAU HERTOGS

LA DEL MANOJO DE ROSAS

PATHE PALACE:

Sensacional programa

i ¡3 hores de rialla i emoció!!

LA DEL MANOJO DE ROSAS

Frontó Principal Palace

EMPRESA CAPITOl

OLYMPIA

FUTBOL, A LES CORTS

suspesa tornarà ràpidament amb les
famoses
PERLES FEl\D

Preus: Matinal, 1'65. Tarda, Prl·
mera sessió, 2'50. Numerada, 4 40.
Nit, 2'50.

çA

SOLEMNE INAUGURACIO
de la tem~Jorada oficial de
CIRC EQUESTRE A

LA DEL MANOJO DE ROSAS?

Teatr.e .Barcelòna
TEATRE

RABASSA AND HIS BOVa
AVUI, TARDA: Primer te I
de la temporada. DIMA.R~t
DE GRAN MODA ' er.

<<El nostre teatre» ha publicat
una obra de Ramon Vinyes

HA PUBL ICAT aSENSE EMPAR»,
FAN VEURE QUE SE'N VAN
D'AGUSTI COLLADO
I TORNEN
El número 9 d'aquesta interessant
coHecció d'obres escèniques per a
«Las de armas toman s'han retirat
En el número 39 d'«El nostre tea- del Palace; «Las de armas toman tor
ésser r epresentades per lnlants que
amb tant d'encert publica la popular tre», que ha sortit el dia 1 del mes nan a actuar al Palace; «Las de arcasa Millà, el constitueix el delicat que som, s'ha publicat la magnifica mas tomar .han començat una nova
quadret sent!mentaJ ~Sense empar», comèdia en tres actes del notable li- ofensiva; cLas de arm.as toman ban
original de l'excellent i incansable terat Ramon Vinyes, cEntre dues estat derrotades; «Las de arma.s toautor de teatre català Agustí Colla- músiques». Per al número vinent, man han obtingut un.a victòria esdo, el qual amb aquesta obreta ens anuncia. la publicació de la comèdia clatant ...
demostra. una vegada més el seu «Mestressa», d 'Antoni Torras, la qual
I bé: qui ho cnten, tot això? «Las
molt d'interès per.
gran domini en l'art de fer comèdies és esperada amb
de armas tomar» actuen o no actuan
jr. que no ·és 'gens' fàcil reeixir en què es tracta d'una obra que es des- al Principal Palace?
envolupa en un ambient moderru.saquestes petites obretes per a infants sim.
com ho aconsegueix AgusU Collado
Es ben cert que els volums d'cEl
amb «Sense empar» per la seva ac- nostre
teatl'e» constitueixen verita¿Heu vist PAU HERTORGS en
ció tan ben portada, per la justesa bles novetats teatrals: només publidel diàleg 1 pel final ple d'emoció.
ca obres que ma.i no hagm estat edt·
Per al dia. 15 s'anuncia l'aparició tades, Ja Qual cosa permet a les
d·~ <<Tots Sants» de J. Roig-Guivercompany1es professionals i als quanau, de la qual Óbtete. tènlm les ml- dres escènics renovar constantment
llors referències
els seus repertoris.
Les deu obres que porte. publicaCANVI DE GENERE
Ruiz Paris, el popular actor còmic
des «Teatre d'Infants», bom les pot
adquirir a les llibreries \ centres de
de sarsuela ha decidit canviar de
st;bscripció de per tot Catalunya i
gènere. A l'efecte, ha estat contractat
tall
e
O
al dipòsit general, Llibreria Mlllà, al
per Enric Borràs, la formació teatral
6
ARCS,
preu de 0'50 l'exemptar: •
del qual en breu debutarà al teatre
Espanyol, de Madrid.

Totes les nits al TEATRE NOU:

·¡ EATRE YI CTORIA

PUBLI CACIONS TEATRALS

ARMILLITA
MANOLO Ull:NVEHIDA
I

CARHICERITO DE MEXICO
GRANDIOS CARTELL
Dos srans mestres del toreis 1
el matador de braus m*' emo.
ctonant. - La valentia de CAR·
WCERITO en competència amb
l'art &ublim d'ARMILLITA i
BIENVENIDA
MERAVElLOSA OOMBINI\CIO
Entraèa, 3 otes.

GRAN PRICE
Telèfons : 3~651 • 3J81S
Palau de le Cansa i de l'Esport
Avui. tarda 1 nit: DANSES SEpels casas. <1el ritme
PRICE BAND
Mhima ventilació i comoditat
La nia Prtfertda oer les fam11i11
LECTE::;

NOTA: Prlce S C.: GiiiUlàs, Eaport, SOlàrium 1 Dutxes. li pt es.
al mes

Telèfons de

LA HUMANITAT
Redacció: 2212'2
Impremta : 14446

u.

Caonot. - cNuestra 1UJitat 1 cCbar•
ue vuan en .t>¡lpt:.o».
Cin ¡nc. ~ c(.;u11uao cace talt:t. un
allll¡¡u». cToroeJ.lmo en SOCledad»
1 uuent.iaa.a Uei>CO.ooetaa•
Cohseum. ~ •AUv•" i ló1..wprelt.
&;omtal. - •.t:a rey solaado», lLa te.
"ton blanca» 1 IA1armero en tlerraJ.
Dtaua. - &JA .llerauulll ;:,.w. i:>Wi/lClUJ,
&Mons~ruos <le la. selVIU l I~Plll
en 1\CClOOJ,
Enttn¡¡a. - - cDoble sacriticlo», cMelo~en"t~»~Zul», ct"lnuen~a 7 rnà.s pi·
Esoia1. ~ cMufteca ti.nild:u, cEl enoWl¡¡u publlco o um. 1.1 1 lDéJnme &o-

I

tuln.

Exoeu.tor. - &El J>oderoso .l:larnunu,
«.bo~Jo pres1on:t 1 cl,lu1en mato al or.
Orwbu.
Freso11. - «Genoveva do Bravaotet,
,......., pellrrOJa» 1 cvoz en la nochet.
Fan tasto, - c001gOLIU.
u,,. 1 U u la del FoU!.eP,
t'IlO I•Ou . &La watanza:t, tl:.l uoveno nuespeàJ.
Golfa. - ""'""u ae 11Wan IA'.I.U!>l~ liA>'
ore 1115 oJ...s» 1 •oe presento a mi
eS!,XJ68».
lnt1m. - diactendo de las sU)'aSI I
aun eecuestro on¡:mab
I ns. - curo cu la \:UJJeJ · 1 cl)ol)le 11'
cuestrtr».
Kuo•<l•ll. - IAmblclon», cMuslca &obro las otaa• 1 cAnt nene el oovtor.
La1e tana. - cMe!O<lla de arrabalt.
«Liam& angrllcta.ll 1 cVolando en pOl
àe 1a dlcna»
•u~IICl& y SllD,I.laLtall, cDel
MaroiHa.
UJUil.Uu barro:t, aVIaJe 1ellZ».
MaJAUII. - f.lJlVl.UaJt, e& retug!OJ I
'..,,¡¡;.,.; u e i a el uuaa•.
Metrovot. - u:a u:y ..otUaao:t 1 cEl reJ
""' ¡l):j

ÇIJUpu:j .l!.lu;eQSJt

''-ttULin,;.,; uei <leseo», c80l:iun 1 •!.oU:! al;! 14 anos•.
Mlllllland. - «V IO.tm:s en nunJrlaJ·
hium""' - aLa t.u.~eruau, 11>1 cvncC
Ue bUIDUil)'», KeYil:iLa 1 U!buUOiS.
N ur••· - \&:.! wuuoo 1:3 IlliOJ, cL.a. ru·
o•a ae1 ru•Ht:n 1 •hl es eua•.
Par1s. - •Se neceslta un prot«to:•
1 a·rr..a l.aDce¡os ocu¡aueu.
l'ltllol 1'411~11. - ll.e <¿WelU f DO 118
-,;¡ B'JI 1 t.AI[11puu¡\.• cb<l.lil ua¡n o
Maatra1.

b<4o uel

¡:lvu biun~.

Pruhaoat. - •\;o~ . cwn • cnow• I
I.AfilOr SUbUrneJ,
Puo11 ..:mema. - Reportat¡es d'ac~ua
u~a~.

e& rc:J solctndot 1 ell
¡¡ubuco uwo. 1».
St•ec L "'ncm;a. - u: ..uwos pro¡rallli
ae aocuweut.a.ls 1 alouixo:;.
&mart. - t.uJ~.<:o ca.rwo-•, cJugai <:0°
lU8¡0I, ~4l v..,ta 1 UlbWJ.08.
8ol~nú1d. - cflor ruarctutu. cctubo~:
IDt..'\1114 oocoe:t 1 cVolendo nae1a JiWelfCll.
Talla, - cEl amanto 1wpruv:sa!IOI.
t.nombres ou acero» 1 cMArrueco&'Del
Tnomt. - «Uracut. f ailllpauil:t. 1
mwno bano• 1 e\ Ja.¡e teuu.
Te tu•n. - cMalacu 1.1!:1 ¡¡acUista• 1

Ramlllu ~ueiAU:O

•J:.liC&.!ldll.l08 tOWIUl08J ,

Urqumaona. - «I.Al 1otena del awor•·
~ 1ctoraa. - «Uéjame bOnar• 1 ccauctOII
Vera1. - cOe cara al peu¡rro•. ·~;
znu pasar la noc ne con u ¡rot 1 e""
doe eu la venaa=:t.
Volu. - cCauuvu <1e1 aeseo» 1 cVId'l
_...,,0
ro~
Xtla. - &Peceaoc a medJas•. ~
Prulònt 1 &La Jealón blanca»· Sl
Walk:rraa. - •uJ~ c.:arwOBU!». 'e~~
a&rcsor invla!blea 1 cUn maridO
BllUfOilll

De-mòcrat es! Llegiu LA HUMANIT AT

la humanttal
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EL PATRIOTIC HEROISME ETIOPIC ENFRONT EL FeiXISME
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Lés columnes feixistes, concentrades fa quatre dies sobre Addua, no han pres la població

El nombre de mo r ts

•

ferits e s compta per molts milers

I

L'activitat de l'avia-¡
1.300 morts etiòpic.s
ció italiana
i 700 italians
Addls Abeba., 5. - Els avions ItaAddis Abeba, 5. - Les darreres in· lians han bombardejat el lloc fro nAddis Abeba, 5. - Serons inforformacions rebudes del sector Addua terer de Jamadia, prop d'Eritrea. Han mes
de darrera bora, en els combats
diuen que s'està lliurant un feroç resultat sls ferits.
disputats la passada nit a la reció
combat en aquell seetor.
ban estat bombardejats els de Danakll els abissinis sofriren 1.300
També
Els abissinis s'han atrinxerat for- llocs de Korabo 1 Gorlo«Ubl, situats a
morts 1 els italians 700, aproximatament a les seves posicions t stra- la regió d'Oraden. Les estacions ra- dament.
tè(iques.
diotelegràfiques ban sofert alguns
L'ofensiva italiana avança molt danys però no hi ba hagut cap viclentament. Les tropes Italianes rea- Urna.
Estació de ràdio, deslitzen t6forços ¡rans per a ocupar
Notícies posteriors diuen que duDos-cents
truïda
Addua.
rant el bombardeig de JamadJa ban
Les pèrdues a. abmdós bàndols són resultat també tres persones mortes.
morb
Ha estat víctima del bombardeig,
eonsldera bles.
també, el lloc de Walkait, situat prop
Addls Abeba, 5. - Es declara ofidel riu Jedje.
cialment que l'estació de ràdio de
EI gros dels etiòpics Els aviadors italians llançaren, al Kuarabl, a Ogaden, ha estat compl~
no ha entrat en llu ita mateix temps, proclames en llengua tament destruïda per les bombes
amhàrlca.
llançades per dos a.\1ons italians ahir
Un b o m b ardeig a a la tarda.
Addis Abeba., 5. - Notícies proe e n t quilòmetres Ha tin«Ut lloc un altre atac aeri
cedents del front d'Agami diuen que
la llluta durant el primer dia de
al Nord, prop del riu Setlt. llom
d'Ad dis A beba
ruerra ba acabat indecisa. Oficialcreu que les tropes Italianes prepaAddis Abeba, 5 (Urgent). - Sis ren un avanç en direcció a Gondar.
ment es diu que són pocs els etíops
que ban entrat en combat. uEls que avions trimotors de bombardeig aca- Les noUcles de les accions de Sitat
s'ban enfrontat amb !EIS forces ita- ben de bombardejar furiosament una han estat portades al quarter geneUanes s'han defensat admir!'blement important concentració de tropes ral a.blssini de Makale per un avió
etíops que s'efectuava. a un cente- abissini tripulat per l'aviadOt" ne¡re
1 han mantin«Ut llurs postcions.,
Sls camions carregats de municions nar de quilòmetres d'Addis Abeba.
americà Robinson., el qual h a maSegons lea primeres notícies., el nifestat que fou atacat per dos avions
han sortit a. mitja nit d'Addis Abeba
amb direcció al Nord. A part d'això, bombardeir ha causat als abissinis ltaUans, però pogué escapar després
la clotat presenta un aspecte de sor- ¡soo morts i un nombre més pe'U de d'haver canviat alguna dispal's de
metl'alladora.
ferits.
prenent tranquiHitat.

Nova ofensiva general dels italians

Els abissinis defensen

el terreny p am a pam

ER

Els italians han prea
Adigrath

Aksum no pot ésser!
més defensada

Roma, 5. - La. presa d'Adirratb
per les tropes italianes ba estat anun-

Addis Abeba., 5. - En començar
el dia han reprès l'avanç les tropes
ita lianes a tots els fronts.
Es diu que al Nord i al Sud les
topades s'han produït fins ara amb
les avantguardes abissínies 1 no ban
entrat en activitat les ¡rans masses.
En l'únic punt on les tropes regulars
abissínies han entrat en foc ha esta t en ~ defensa d'Adua l a. la seva
1 erió, on l'avanç Italià és molt lent.

cia da oftclalm(nt.

D esmentiment.

i t...

liana

I

L'AUTORITAT DEL GOVERN. ETIOPIC ES
REFO RÇADA PEL SENTIMENT PATRIOTIC
EL POBLE, ENTORN DEL "GUEBB'", HA ACLAMAT
FRENETICAMENT L'EMPERADOR

VOl VIÓ

Nuen.

i.ectou
IlO . .

1

a¡no
nowt I

'iÇ'IJ.io

l dl

Addis Abeba, 3 (per cable, especial
Premsa). - Per fi, la guerra! A les
6'30 del mati la primera columna italiana ha passat la. frontera i quinze
avions han bombardejat Addua. Sabem que la primera esquadreta de
trimotors "Capronl" va manada per
Ciano, gendre del "Duce". Porta el
nom de Ja legió que marxà. sobre
Roma amb 1\lussolini: "La descsperata". A les carlingues, una calavera. .. Addis Abeba. està. en plena eferve:scèncla. Els corresponsals de Premsa entren i surten com uns desesperats de l'oficina de ràdio. Els seus
servidors no han perdut la calma,
entre el rebombori general."
Sembla que ahir, dimecres, a. la.
t arda, tropes italianes van penetrar
ja en territori abissini per l'extrem
sud de la colònia d'Eritrea, al districte de 1.\l oussa-Aii. De totes maneres, pel fet que la línia fronterer a
no està encara ben delimitada en
aquell punt, el Govern etiòpic no
considerà de moment l'avanç com un
acte de guerra.
Addua, d estroçada•••
En revenja, aquest mati les noves
que ens arriben d'Addua, molt cont uses, anuncien el bombardeig d'aquella població per uns quinze avions
italians. Sabem que entre Ja població
civil hi ha nombroses víctimes.
Als nUs del Govern etiòpic, aq11ests
fets Impliquen una agressió caracteritzada. i la violació del "Covenant "
de la Lliga, segons els articles 15 i
16 del Pacte. l\1és tard, no'l"es notícies
tns confirmen que els danys causats
a Addua per les bombes aèries italianes són considerables. Nombroses
rases han estat destruïdes i entre
els morts l ferits hi ha gran nombre
de dones I nens. Ets home~ l>ou •
muntanya. El Ras 8ayum, governador del Tlgré, ha. referit a l'Emperador en diversos comunicats i mls·
sat ges els det.alls de l'a tac i del "massacre" entre la població inerme.
Les tropes etiòpiques h an sortit a
l'(ncon tre de les forces Italianes que
marxen, aquest matí, sobre la ribera
del 1\lareb, que mar ca la frontera
tntrc l'Etiopia i Eritrea.
Aquestes columnes Italianes se sap
que avancen ràpidament en direcció
a Addua. A horts d'ara s"ha el>table•-t contacte entre les forces im·aores l les defensores. A O;amé ha
t·omenç.at una batana.. Caldrà Teure
què pasc;a quan s'arribi a les munU.nyes, Ja pròximes...
Ei quarter general italià de De
&no, in:.tallat a Senare, a 30 quilòrnttrea al Nord de la frontera., ha
concentrat tropes considerables per
lai d'lmp~ a fons la primera
ofensiva. Sembla voler actuar a tot
ras, ¡u&nyant hores. La sagnant des-

Es esp e rada la caigu•
d a d 'Addua

Moment d ' emoció d av ant d el "Gue bbi"
Una multitud immensa s'arremolina rn torn del "Gnebbi", dilicllment
contï.nrnda pels «Uàrdies del Palau.
PotSt"r hi ba vint mil homes. Fora
dels murs tancats del palau, més de
cinquanta mil per.;ones s'empenyen.
A les onze. el Kolkal, o avisador, comen~;a a picar sobre l'Immens tabal
instaHat a l'escala d'honor del Palau. La remor ressona sordament a 1
tota la ciutat . Després, l'anunriador
s"avança.. El sllenci es ta total. L'anunclador diu que els ltaUans ban 1
comen~:at la

I

•

ruerra...

EL FRONT NORD
La z ona d ' A d dua-A xum- Adigrath, que !es guerrilles a b issí niques d e fensen h eroicam ent enfro nt d e l' allau motoritzad a
d e les columnes italianes, que o c upen un fro nt de 75 k m .
Axum és e l llo c sagrat d ' E tiopia, on hi ha els se pulcre:.
d els Emp erad o rs d e les velles d in asties de S a ba. En el map a,
a1 costa t d el nom A xum, pot v e ure's la reproducció d 'una
d'aqu estes t ombes, que els guerrille rs etiòpics d efensen coratjosament. Axum està situada auna alçàr ia de 2.130 m etre s.

I,

Les t.axi'S int.erlol"'l de les dnanes
són suprimides. Caldrà viatjar nit 1
dia. Els covards que no aniran a la
guc.rra seran empresonats. Els preso-}
ner<i seran alliberats I el govern pa-

(Croquis de Bartoli)

(

'

Londres, 5. - El corresponsal de
l'Agèn cia Informativa E:a:cbange Telegraph destacat amb l'exèrcit it alià a Eritrea, telegrafia dient que es
considera Imminent la caiguda d'Ad·
dua.
Aferelx que les tropes italianes ea
troben a les muntanyes Shlre que
domiuen des d'una distància de deu
milJes el pla on està situada Addu.
Serons s'informa, les operacions
amb tancs i avions han lnfòs terrible
paor als etiòpics, als quals han causat rrans baixe~.
(Passa a la pàg. fi)

----------------~*:--------------

RADI AKLINEI
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TREU ROVELL, GREIXOS l
TOSCA DELS RADIADORS.
NO ATACA CAP MErALL

FILL D ' E . BRUGU ER"
Aving uda del 14 d 'Abr il, 3S3
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Paloma, 20

ESD EVENIM ENTS COM-

a

PRANT LA VOSTRA

Constructora de tota closse d'aparells de ràdio

Tots els republicans llegeixen cada dia LA HUMANITAT

•

[lfttMl unm1n

EL CINEMA

Dimarts, dia 1, a les deu de la ntt:

INAUGURACIO OFICIAL
DE LA TEMPORADA

So emne Estrena
presentada per la

Agafeu-vos!
que

vénen

del Congrés de Vlena reprodwdes
en certa famosa pellícula., que donà
la tmpressló que els congressistes es
divertien. La Gaumont-Brltish ens
dóna l'aspecte més seriós d'aquesta
històrica reunió, les transcendentals
discussions entre Wellington, Blucher el Zar de Rússia, Talleyrand
1 Métternich i el Rei de Prtissla. El
fotògraf encarregat de plasmar tals
escenes 1 totes les del fUm és el cèlebre Curt Courant, la primera pelUcula fou cQuo Vadís», i que durant sts anys fou fotògraf-cap dels
estudis urs. 1 el que donà fama
mundial al rostTe de Marlene Dietrich. Courat ha retratat, des d'angles hàbils, els grans i luxosos .:!SIons que, cegons afirma el propi Arltss, tenen més «personalitat» que
els d'Hollyv.'Ood, perquè la Gil.umontBrltish compta, per a donar vida a
les escenes d'.:El duc de ferro», amb
més recursos que les empreses nordamericanes, 1, entre ells, amb l'art
del seu director de decorat, aquest
gran artista que s'anomena Alfred
Junge.

I

aviat al

C.lnP furis
f

els asos de la comicitat
La Warner Bros, especia litzada en
films de gran espectacle, ha realitzat darrerament a Broadway Joe»,
una escena de la qual donem en
aquesta fotogMlfla

Agrupació de Periodistes e¡.
nematogràfics, en Sessió
benèfica
a favor del

HOSPITAL CLIN lC
Un fi lm amb

IHPfQIO ARG!NrtNA
M~UEJ. L/(Jtii!(J

«La pesada del caballito blancon,
robra tea tral que ha estat portada
al llenç. 1 acl velem la protagonista
d'aquest film d'Exclusives Molla •
Robert, Rose Stradner, la gràcia de
la qusl, aeompanyada de la música
de Robert St olz, podrem admirar
a questa temporada

Un director:

FLORIAN REY
Una marca distintiva d 'èxits:

CINE FREGOLI

CI FESA
t(l) ILIIIIi \IJ f\1

DE 1 '

ALEXANDRE NOLLA
FINA CONESA
Exclusiva J.

C~ST A.

Barcelona

etc.
Un film que us proporcionarà
1
una hora de gran drvertiment

3
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«Pab> Paterson
Correntment la Fox és una de 1<15
productores que major èxit ha tingut en l'elecció de les seves debutants. Aquí tenim per exemple el
cas de cPatJ Paterson, la jove estrella que havent iniciat la seva carrera cinematogràfica com una de les
figures de més rialler esdevenidor
entre les noves produccions. uHay
hombres de suertc», «Hollywood
c:onqulstado» 1 «Al compàs del amor»,
em han revelat una ingènua d'una
seruloilitat molt : ·r damunt del vulgur. Afavorida per un ftsic de sorprenent bellesa i per una veu de
dolces inflexions, «Pab Paterson t:s
una d'aquelles actrim que amb més
r aó podriem d1r que «ha arribat».

'I er PREMIO DE

INTERPRETA<I6N

amb

NOVA VERSIO SONORA

Demà, nit

Els grans programes del
Metropol

Sota l'encertada direcció del nostre bOn amic i conegut ctnematografista senyor Ferran Pascual, aquest
simpàtic 1 elegant cinema del nostre carrer de Ll(u1a, està oferint al
públic bru:celonès WlS programes d'innegable atracció per la seva varietat
i el seu extraordinari interès.
Efectivament, solen reunir-se t!Il
un sol programa tres produccions de
notable categoria, com succeeix en
l'actual, en el qual, a més de l'agradable comèdia li:Carnaval 1 amor»,
es projecta «El rey de los campos
Eliseos», del famós caricat Buster
Kes.ton i la magnífica creació d'Emil
Jannings de le¡ítim èxlt 4.El rey soldada».
1 A més, tenim una nova prova de
CON
la vàlua insuperable dels seus programes, el que es projectarà demà, diSPI;NC~ ~ACY
lluns, integrat per «Todo corazón»,
de la belltssima J ean Parker; «Te
qulero y no se qU!en eres», formosa
E!s nombrosos admiradors que s'ba comèdia mttsical, interpretada per
conquistat en la seva ràpida 1 a- Jean Murat i Edwige Feulliere, i,
fortunada carrera, tindran ocasió finalment, per la producció èpica
d 'admirar novament uPab Patersun <<Tres lanceros bengalíies», que tant
en «La loteria del amor», una comè- d'entusiasme ha provocat en el judle. finament sentimental, l'acció bllc barcelonès.
de la. qual es desenrotlla a l'alegre
No cal dir com l'actuació d'aquest
ambient de Paris, al qual dóna. en-¡ cinema és vista per tothom amb g-::Jn
cara ma.lor colorit la presència dels simpatia 1 celebrats els seus mel'escadets d'un vaixell-escola americà.. cuts èxits.
Entre aquests cadets tenim Lew Ayr es el slmpàtic galan i ,està . clar,
t'i.dilli neix aleshor~ d'una manera
n atural interromput. ac1 i allà. per
una deliciosa oontinuítat de dlverti ts passos.
1
Col:laboren en aquesta pellicula
Fox. que és l'actual èxit del cinema
trrquinaona, a més dels esmentats,
un exceldent conjunt d'arastes entre
les quals mereixen citar-se Peggy
Fears, le. figura màx1m& de Brod~y. Reglnald ~ny, Nlc Poran,
Sterling Holloway, etc.
•1

LA NAVE DE SATA

I

TREU ROVELL, GREIXOS I
TOSCA DELS RADIADORS.
NO ATACA CAP METALL
FILL D ' E . BRU G U ERA
Avinguda del 14 d'Abril, 383

FITXES

UN FILM EMOCIONANT
«Un grito en la selva», la producció de Darryl Zanuck interpretada
per Clark Gable, Lorelta Young 1
Jack Oaltie. és considerada per tots
els que l'han vista com una peHícula
veritablement emocionant. I, no obstant, en eila no bi aparei."!:en tots els
emocionants succ:essos que s'esdevingtïeren durant la seva filmació, sl
hem de creure el que ens conta Clark

GEOR GE ARLISS

recció de Vlctor Savllle I al gent
querda. Valg engegar l'aP<U"ell de ca- creador de George Arliss.
lefacció 1 em vaig decidtr a esperar
El gran actor anglès no s'ha llmltranquiHament que el sostre acabés tat a r epresentar Wellington. El seu
d'aboc.a r el seu contingut sobre ell conegut amor a la realitat històrica
meu llit.
l'ha fet estudiar el personatge, l'èAl cap de pocs moments una gran poca que visqué, els costums, els doexplosió féu ballar tota la casa 1 em I cuments històncs I. en una paraula.,
tirà per terra. Una veu, des del so- j tot el que pogués contribuir a 1a.
terrani, digué que havia esclatat la propietat 1 ftdelitat del fUm. Amb la
caldera que subministrava calefacció seva escrupolositat habitual, llegl als
artistes que treballaren amb en PI
111bre del film, i indicà a cadascun
1 e.ls trets més subtils del seu respectiu rol. D'igual manera, Inspeccionà
personalment els més úlfims detalla
del vestunrl i el decorat, i sl algun
objecte no l'arribà a satisfer, ho digué sense contemplac¡ons. Posà !n.convenlents al mobiliari que es peu~va utilitzar en l'escena del Palau
de les Tullerles, basant-se que no
era autèntic, i gràcies a la seva
amistat amb un conegut lord anglès,
aconsegul que aqnest. prestés a la.
Gaumont-British tota una coHecc!ó
de mobles de l'època. tan genuïna
1. de. tan valor, que diversos coHec- ~
c10mstes nord-americans visitaren
els estudis durant la producció del
mm per a poder inspeccionar-la. Ar- •
itss treballa de manera incansable
la qual cosa no l'impedi de comen~ '
çar el dia amb el seu habitual pas- f
selg maUn.al d'utlS set quilòmetres
peb. carrera de Londres.
Nmgú no ha oblidat les escenes

DE KENT TAYLOR

I

l

.ark uablt

Eo aquest programa: JUGUETES AN'L'\IADOS. dlbulxos en colors.
LA CUSADA NI EN LA PARED PU.'TADA. ~ Charles Chase.
AVOl, A LES 11. MATINAL. Tarda. a le$ i'JO. A lles 6, especiai numerada, l nit, a les deu.
Ahir quedaren esgotades les localitats a les poq\les hores d 'oberta Ja
taquilla.

RADIAKLINE

DES DE HOLLYWOOD

UBI. el ~ran èxit

-~

Geor¡e Arliss tomà !. Anglaterra.
Tornà a la seva. pàtrta, després d'a lguns ann d'absència, per a fer ,a
seva primera producció cinematogràfica als Estudis de la Gaumont-Brttish de Londres. Els tècnics han discutit amb els crltics 1 els autors sl
el personatge que Arltss encarna en
la pantalla seria un mariner lHustre
com Nelson, un politic cèlebre com
Pltt, o un Jeneral gloriós com Welllngton. Pínalment es decldl per
l'últim, 1 crictes a aquest feliç acord
ba sorgit la peHicula que ja té renom al món, sota el nom d'«El duc
de ferrot, que és deguda a la ploma
d'E. M. HP-l'Wood, a la magistral di-

DIFERENT I DISTANT DE TOT El QUEHEUVIST

MEIRO GOLDW\."N MAYER
EL MES GRAN DE L'ANY

IMTADO

35 CIUTATS ESPANYOLES

GEORGE ARLISS EN «El OU·
QUE DE HIERRO»

ES UN PILM PARAMOUNT DE WESLEY RUGGLES

I

ELO

Cinema i Teatre

No sols el cinema ha anat a cercar en el teatre els intèrprets que
exigia la nova modalitat parlada,
sinó que sempre, però ara més que
aleshores, ha cercat a l'escena les
. .
obres de les quals podia obtenir ció tecmca dels estl:ldis de la Pox.
grans produccions.
el treball lnt~rpretattu ha est:at conAlxi velem. com el .t eatre espanyol¡fiat a t~n meravellosa actriu .cosa
he. trobat. ara un nou CUli d'ex- és Catalma Bàrcena, que Presideix
pans1ó en les seves obres més cone- un excelle~t repartiment, en el q~
gudes que troben en la pantalla nous figura LUls Alonso, ~uana_ Alcamz
mitjans de })opularització mundial. Bàr~ara Leonard, Juho Pena., E!tc·
H. Maura 1 a. Martinez Sierra, són,
Cmema i teatre poden C?nJugar
entre els autors espanyols, sobretot perfecta.~ent quan al servet de la
el segon els que d'una manera més produccJO es posen tots els elements
àmplia han vist traslladada. la se- necessaris per a obtenir la perfecció.
va producció a la pantalla.
D'aquests és la coneguda comèdia
«Julieta compra un hijoJ que ara
ens serà presentada en la seva adaptació cinematogràfica, realitzada als
estudis americans de la Fox. Ens
trobem davant d'un film veritablement modèlic qoo demostra fins a
quina perfecció poden conjugar el
cinema l el teatre; clar que cal tenir en compte que en el nou film
hom ha posat en joc tota la perfec-

l----------~*-----------
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Cinema europeu

Que aplaudiran en la
SETMANA DE LA RAÇA

1

i.oretta Young en "Un gr,to en la seiY&•

GabJe d'un cert lndde:lt QUC ~ a tota 13 casa. Des del final del pasgué estant la compauyJ.a clnemato- sadís, un dels menys nervÜlSOS memgrt.ftea fUmant actin.rnent al c:im bres de Ja companyia dlgue, tranDevat de !Lount B1ker, a l'Estat de qUil:l.ament: «Tothom ni llit. Sols ha
Wàshlngton, a una temperatura de estat una allau de neub
.sota zero.

-Una nit era jo al lllt -conta
em valg despertar
sobtadnmen~ en seoUr com si una
mà glaçada m'eStir~ una orella. Una massa lletosa i horriblement freda lliscava pel meu coll. Vai¡ fer un
bot 1 vaig encendre el llum. El sostre, sobre el qua.l hi havia a.lguns
peua àe neu. no era molt sàlid 1
s'hi acabava d'obnr una petita es-

l'actor- q

Cinema
Catalunya t
Aquest esdeveniment màxim no l'heu de perdre
L.'W

,w ~

*'_,..--- ----
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~

,
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AQuest ben plantat xicot va n61.xer
en un nmxo a prop - de Na!hA"
(lowa), un 11 de mal& Ke11t 6s molt alt, a tlttic i t6 el cabel~..::
&.u,.lment, ondUlat I de color castany
fosc, aixl com els ulls. E$ P

t&rl d'una fonnostsslma dentadura. Els esports l'entustumerl, pero 1'~
espeçiaJment l'hlpíca. - Encara 'l'a
hi ha¡l qui ho !&nori, està te ..
ment casat I & l'orgullós ..,.. de du. cria turetes. Kent assacura '-:
la ..va felicitat matrimonial és degu ~ al fet que la ~ esposa ne
aetriu I 1111 canvi ú una entusiasta de la llu I dels fills. - • La ~-~
tEscàndalo estudiantil» J cWithout regret , són els seta m6s ~-
films per a la
Paramount
L'ANDIA DEL NOSTRE POBLE

Segueix l'èxit

clamorósl

E!'{

UNA PEL.LICUL.\ NOSTltA

Don Qnintín el Amar·gao
qae s opera totes les s opl'rprodocelons iut ernaclonals
PRODUCClO PILKOFONO NU!L. 1

En cap llar catalana no ha de mancar LA HUMANI'rAT

6

DIUMENGE. I D'OCTUBRE DEL 1Ui

------

ELS FILMS DE POR

5

EL MONSTRE HA TORNAT u ~s~~~ L

Pròximament

Les persones nervioses, les fàcilment emocionables, tornaran a tenir
molt aviat un d'aquells films que
per a elles són tabú. Almenys les
empreses, vetllant, o fent veure que
vetllen per llu r salut, tenen prou
cura a advertir-los els perills que a-

al

ta nonnalltat nerviosa de l'auditorl
Tot allò que es pot fer és prevenir,
i ~>,uesta mI s s Ió pot acomplir-la.
l'empresa del cinema. per mitjà dels
<.ê..., ..... unc~_:; 1 nu:,a1tr~s en les n ostres cròniques, abans de l'estrena.
Tots els que hagin vist «El doctor

~

CAPITOL
lC

A

Una escena de uLA no via de PrañkeStefn»
quests films comporten per als seus
nervis. Val a d.lr, però, que aquestes
persones acostumen, generalment, a
fer-los ben poc ens. Perquè precisament, com en els casos de projecció
de films cno aptes per a senyoretes», que solen tenir sempre una

Dos locals reformats

LES ESTRENES

Frankentstew no l¡noren amb quina int~nsitat obrava aquest film sobre aquelles persones a les quals
hem aHudit. Tots sabem que, després, i recolzan~se en l'acceptació
franca del públic a aquest film es
produïren una sèrie de peH..Icules a-

PREPAREU-VOS A VEURE
UN FILM QUE FARA
VERITABlE SEN SACIO!

El perquè d' un èxit
Somerset Maugham, l'escriptor
americà, creador de les més grans
novelles, ha escrit «El vel pintat».
Richard Boleslawski, el director rus 1
que aparegué en el mercat cinematogràfic amb una obra de l'envergadura de «Rasputin i la Tzarina», ha
dirigit aquest film.
Greta Garbo, reconeguda com l'actriu més gran, no solament del teatre, sinó de totes les arts interpretatives, és la protagonista d'«EJ. vel pintat».
I per últim, la Metro Goldwyn
Mayer, amb la perfecció que ll és
característica, ha creat un film que
no té precedents en la història cinematogràfica.
«El vel pintat» és una obra que
cridarà poderosament l'atenció del
Públic 1 farà que vagin al cinema
l'èmina, on B'ha estrenat aquesta I
gran producció amb un èxit sense
precedents.

boratori del doctor Frankenstein! La
Universal, editora del film, ho va
destinar així per a tenir lloc a. l'edició d'una nova. peH..Icula en la
qual intervingués el monstre creació Infernal de l'enginy humà. I
hom pot suposar com, sortit el film
de la. mateixes mans oue el primer,
s'hauran portat a. l'extrem aquelles
elucubracions satàniques i com hom
haurà fet arribar la matèria emocional fins al paroxisme.
Ja no serà sols aquella fera. humana creada. pel doctor Frankenstein la que cometrà tota mena de
crims horripilants, la que profam\rà les tombes dels cementiris, la
que sembrarà el terror pertot el país,
la que mantindrà en tensió els espectadors, amb els nervis a. flor de
pell, a punt d'esclatar, la que portarà a. la sala del cinema Capltol,
lloc on s'estrenarà el film, un ambient d'espant. Sinó que ara, amb
els Infernals experiments del doctor
Frankenstein i el doctor Pretorius,
serà creada, amb una emoció indescriptible que ningú no podrà
contenir, una. nova criatura. que hom
destinarà com a promesa. del monstre, una criatura que prendrà la vida,
el cor, d'una. jove pagesa que hom
assassinarà. per a. l'experiment, i el
cos d'un cadàver acabat d'enterrar.
Repulsivam~nt macabre, Innegablement. Però, a fi de comptes. terriblement Impressionant, que és tot el
que cerquen els films anomenats de
por. Per això hem volgut fer aquest
comentari abans que passi aquest
fUm, que es titula. «La novia de
Frankenstein>>, per la. pantalh del
Capital. Que les persones fàcilment
emocionabl es no puguin, almenys,
donar la culpa. a nin¡ú més que a.
elles mateixes.

<(lA ALEGRE DIVORCIADA»,
Al CINEMA ASTORIA
Ens trobem davant una comèdia
musical espectacular de la R. O. K.,
del calre de cVolando hacia Río J anelro:t, de la mateixa editora ; una
bella comèdia d'elevat valor clnematogràfic, portada sempre a un
ritme d 'acusada rapidesa, desenvolupada amb un gran sentit de l'humor l sobre el coixi d'una música
ju~anera, agradable, de !resca melodia.
Potser gosarlem i tot a. dlr que
eLa alegre divorciada» és, en conjunt, superior al film anteriorment
esmentat. Perquè, a més de comptar
amb tma part espectacular 1 musical de valors idèntics, té un argument, dintre del convencionalisme,
més normal. més graciosament desenvolupat, més amè, en fi. Aquest
argument per si sol fóra ja prou per
a aconseguir fer passar a l'auditori
uns moments de divertiment immillorables, ja que tot ell és curull
de situacions humorístiaues, de graciosos equivocs, de còmics jocs de
paraules, que fan que sovint siguin
¡;ubratllats amb franaues riallades.
A més. E'IS titulars espanvols adap.
tats tradueixen amb molt d'encert
les incomtab!es ocurrències del diàleg i ajuden que la projecció transcorri dins d'un ambient molt alegre.
No cal dir que, portant els papers
de prota~onlstes la famosa parella.
Fred Astaire I Ginger Ro¡:ters, hem
de trobar-hi aauells balls excèntrics
1 aquells quadres coreo¡rràflcs tan
bellament realitzats per la R. W . O.
Entre ells cal esmentar el cContlnental:t, ball que mereixerà gran favor del públic pels seus moviments
i per la seva música, molt agradable. Durant els moments de revista,
potser una mica allargassats -nosaltres creiem que hi faria. molt de
bé un lleuger retall- el film emprèn
un ritme verti~nós , desenfrenat· 1
amb prou feines la vista pot estar
amatent a copçar-ne tota la. bellesa.
Es tracta, en fi, d'Una exceHent
pellicula en el seu gènere, que hom
veu molt agradablement.

EN EL MA GNIFIC SALO
E•
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TOTS ElS DIES, TARDA I
NIT, L'EXIT DElS EXITS,
PER

LA PARELLA ESTREDl" ~t,T , !o f'APT'"""A:t
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s.
tot Barcelona. • Una melodia cantada en
espanyol per RAUL ROULI EN
r~~JUNT INENARRABLE

URQUINAONA

•

Pròxim divendres, dia 11, a
les 10 de la nit:
EN SESSIO DE GRAN

A la popular Avinguda de Francesc Layret tingué lloc la. lnaugnració del cBar del Artistu, el qual
local té al reu interior la. cTaverna.
d'En Malloa. Es lloc de reunió de
la gent de la «Farandula:t I moltes
de les «Penyes Artístiques», de les
quals fou animador el popular cPer eb , propietari d'aquest nou local.
A l'acte inaugural hi assistiren nom·
brosos 1 destacats mú..<:ics, artistes,
periodistes .. Tots ells felicitaren el
propietari de l'establiment pel gust
en la. installacló.

• • •

PE R LES

FEl\ll són un prodigi de la clt\ncla

moderna

REBUTGEU IMITACIONS!!'

-----------*:----------El film potser és una mica massa
extens si tenlm en compte la senzillesa argumental, 1 això fa que es
succeeixin alguns moments que pessen una mica. Creiem que si s'esporguéssin algunes escenes episòdiques, s'hi guanyaria molt.
La Interpretació és plena. d'encerts.
Va a càrrec de l'encisadora Pat Peterson i del simpàtic actor Lew Ayres.
Es tracta, en fi, d'Una comedleta que fa de molt bon veure.

«GENOVEVA DE BRABANTE» I
Al FREGOLI
Aquest film té com a base la famosa l!e¡:tenda. que ja. donà lloc a
una edició cinematogràfica quan aquest art encara no havia. adquirit
el do de la paraula.
Es un assumpte tot ple de misticisme i amb un fons de gran humanitat que relata la vida. de Genoveva de Brabante, plena de sacrifici i de donació. Aquest relat -fet
amb una emoció sincera, per bé que
el sentit cinematogràfic n'és força.
absent- interessa vivament l'espectador, que, de bona fe, es lliura de
.ple a. la trama 1 acusa intensament
els abundants moments dramàtics
de l'obra.
Cal reconèi~er que ha estat un èxit, tot advertint, però, que la seva
estrena ha tingut lloc en un local
popular, cosa que considerem un encert de la. casa editora, ja que, pel
seu caràcter i la seva realització
exigia. de passar-hi directament. '
JOSEP SAGru:
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Un ollm RADIO ... Naturalment!

CATALINA

(<lA lOTERIA DEl AMOR»,
Al CINEMA URQUINAONA

URQUINAONA
UNA DELICIOSA COMEDIA
MUSICAL EN L'ALEGRE AM·
BIENT DE PARIS

I t•ltl!!-1!1,] :
LA GEGANTINA REALITZ ACIO DE
L'ART CINEM ATO GRAFIC
Un altre moment del mateix film

única peiUcula
La seva
per a 1935-1938
m ena de caràcter de reunions fe- nomenades terrorl!lques, cap de les
mlnlstes, els films dits de por sem- quals, però, no contenla. la matèria Despatx de localitats a la taquilla
pre emplenen els cinemes d 'aquelles impressionable d'aquell.
amb a dies d'anticipació
persones que són matèria abonada 1 Però és que el monstre repulsiu
per. a les emocions que s'hi perse- d'aquell film no hi sucumbi pas en
guetxen. Es a dlr que, essent a- esdevenir-se l'esfondrament del laquests films matèria tabú per a elles, . són en canvi la seva. menja
predilecta i no poden pas r esistirn e la temptació.
Doncs~ bé, un cop fetes aquestes
observa.c1ons, que hem considerat
necessàries, no ens ha d 'estranyar
gaire que la projecció d 'un f ilm d 'aquesta mena provoqui accidents purament nerviosos, com ha succeït alguns cops, i que, sincerament, nosLA MERAV ELLA ESPECTACULAR altres creiem que no són evitables
Avui: Sessió matinal a les 11
si no pot ésser controlada la perfec-

TIVOLI
AVUI, monumental programa
Oro v Plata
Gran producció en espanyol

per

CARME GUERRERO
JULl VILLAREAL.
la grandiosa superproducció

d'interès,
humanisme,
i fonda
emotivitat

Avui, diumenge: Matinal, 2
pessetes. • Tarda.: Sessions a
les 3'30 i a les 6, especial numerada.

Des de Nova York

UN FilM QUE ARRIBARA Al COR DE lES MUlTITUOS
Protagonista

CLA UDETTE COLBERT
t.Lirto dorado ~, el qual pròximament
s'estrenarà • Barcelona

del t rm Pan.mount

Avui, aJ matí, Sessió MatinaJ, a dos quarts d'onze
Tarda, a les sis, numerada

Ha passat al f'lscal la causa Instruïda pel jutge senyor Modest Pa.

lacio contra el soldat Ramon Seron,
per msult a un superior. EJ fiscal
després d'estudiar-la haurà de red!lctar les seves conclusions proviSIOnals.

ELS FETS DE LES RAM·
BLES LA NIT DEL 6 D'OC·
TUBRE
Davant del jutge senyor Martinez
Peña..lver declarà. ahir el capità d'infanteria senyor Angel Garcia Rollan, en la causa que s'instrueix sobre el comportament de les forces
que la. nit del 6 d'octubre de l'any
passat actuaren a les Rambles.
S ENY ALA MENTS PER A
VISTA I VEREDICTE
El jutge senyor Martínez Peñalver ha tramès a. l'auditor per tal que
disposi l'assenyalament de data per
a la vista I veredicte en consell de
guerra 9-e les dues causes següents:
La numero 103 de l'any passat
contra Jaume Clua Busquets i Joan
Piquer ~ontanya, els quals resultaren fents en el tiroteig sostingut
amb la guàrdia. civil a. Lesseps, la
matlnada del 7 d'octubre. Els altres processats en aquesta causa foren o~jecte d'un consell de guerra
sumanssun l'endemà dels fets.
La número 762 contra Magí Bartrolot i altres, pels fets ocorreguts el
passat octubre a St. CUgat del v a.
llès.
PER A APLICACIO D' IN•
DULT
Ha estat elevada en consulta a
l'auditor per a resolució de l'apl!cac.ló d'Indult, la causa que s'instruí
contra. Hilari Esteban Gil i altres
amb motiu del robatori 1 assalt qué
el dia 12 de maig del 1924 tingué lloc
al cafè Espanya de Badalona.
ESTUDI DE S ENTENCIA
Ha passat a l'auditor la causa número 265 pels fets d'Horta de Sant
J!lftn per tal que estudiï la. sentènCla recaiguda i l'aprovi o desaprovi
'
segons cregui oportú.
A L'ARXIU

,

L auditor de la Divisió ha ordenat
l'arxiu de la causa número 523 que
està ja. s~bstanciada. Una ~ separada. numero 1. d'àquesta causa

contra Antoni Gtiell Cavalleria dé
Badalona, ha passat a l'auditor' per
al seu assenyalament de vista ¡ veredicte.
LA CAUSA CONTRA JOA•
QUIM MAURIN
La noticia. que donàvem ahir referent al fet que s'havia proposat la
~hibició a favor de la. jurisdicció ordmària. en la causa que s'instrueix
contra. Joaquim Maurin, pel seu llibre «Hacia la segunda revolución:t
no s'ajusta a. la realitat, tota vegS.:
da que, de moment, ha. passat en
consulta a l'auditor per a la seva.
elevació a plenari, sense perjudici
q~e. més en~vant pugui la justícia
ntiht9:r lnhlb1r-se en favor de l'ordinària.

CAUSES QUE SON PRO·
POSADES PER A LA INHI·
BICIO A FAVOR DE LA
JURISDJCCIO ORDINARIA
t Ahlr, com en dies anteriors foren
ambé en gran nombre les 'causes
que passaren a l'auditor en consulta
per a. la seva Inhibició a favor de
ia jurisd.lcció ordinària. Entre alt res, hi ha les següents:
Del jut~e senyor Palacio: La. causa. lnstru1da per robatori a mà armada. en el domicili de la súbdita
nord-amer icana Katte Belly Perkins
Contra Manuel Garcia Plumet per
'
tinença. lllicita d'armes.
Del jutge senyor Peñalver : Contra
el lletrat senyor Joaquim J oanela 1
dos més, per troballa de fulls clandestins.
. Del .Jutge senyor Capdevila: Les dlhgènc1es prèvies contra Emili T orres
i un fill seu per la lncautació d'Una ràdio clandestina.
La causa número 541 contra. Víctor
Andrt 1 i Blai Marin, per agressió 1
tinença UUcita d 'armes.
La causa n úmero 565 contra J oaquim Surinyac 1 altres, pels fets ocorreguts 1'11 de setembre amb motiu
d~ la. testa del conseller en cap Ra!ael Casanova.

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

'«Modern Times», l'última pro· POLIBIEN
LA C~IOLL};.
.
Ch
d
,
.
arhe Chaplin §~~~:~.ê'~~a
¡duccto e

I

Amunt 1 avall del populós carrer
de Broadway, a Nova York, es passeja cada dia un jove d'estatura
quelcom menys que mitjana cabell
abundant i embullat, bigotet negre,
amb un capell bombi avariat jaqcetó atrotinat, bastonet de baÍ:nbu,
pantal >ns extremadament grans i sabates que de tan llargues s'encorben
de les puntes. Amb la. puntera. del
seu bastó va. fent caramboles amb
el!> trossos de cigars que trotm
al seu pas per la voravia, esquiva
le.l cantonades de les cases sostenin~se en un sol peu, i n vegades
e~ dirigeix caminant grotescament
com els ànecs, al policia que vigila
e! tràfic rodat en algun encreuament de ~ circulació i el fa riure.
Un imitador de Charlie Chaplin 1
Enganxat a. l'espatlla porta un car~ll anunciant les delicies culinàries
~un restaurant del barri. Aquesta
es la. manera com el jove en q0esti6 treu profit de la seva habilitat
en lmltar el gran astre cinemato-

NOCES
Joaquim unes, el nostre estimat
company, ja. no pertany al n~tre
món beati1tc de la solteria.. A l'Ajuntament de Sants va contraure
l'enllaç matrimonial, ahir al mati,
amb la ~nyoreta Rosa. Bover La cerimònia tingué lloc en la lzitimitat
1 foren padrins respectius Armand
Sancho i Manuel Lledó.
Una vegada celebrada la. cerimònia el novell matrimoni va anar a
lliurar un ram de flors a la tomba
de Macià I un altre a la de Compte.
Ala nou casats e!s desitgem una
lluna. de mel inacabable.

1------------*:----------UNA BONA CULTURA

I

gràfic.

Un vibrant himne fet d'imatges frapants de vida
i emoció aJ més sagrat dels amors

*

LA CAUSA PELS FETS DE
VIC
Han estat enllestides les diligències de prova de plenari en la causa pels fets ocorreguts el passat mes
d"octubre a Vic, la qual causa ha.
passat a. l'auditor de la Diviiió.
AL FISCAL

Pels entusiastes de la dansa han
estat també inaugurades les obres
d'ampliació i reforma del saló de
ball «L'Ocell de Fou. A part de les
reformes que s1lall pr acticat en PI
sentit de perfeccionament tècnic 1
luxe, cal esmentar un re!inadisslru
gust en el muntatge de llums i detallat Bar amencà, que el posa en
primer rengle dels balls de la ciutat.
A l'acte inaugural fou invitada la
premsa.. Actuaren amb forma acurada les renomenades orque~tres de
jazz cLawrence Nemir» i «EmpòriUJ:ll)), amb brillantissim repertori.

ri

F O X TE L'HONOR DE PRESENTAR

GALA

LA JUSTICIA
MltiTAR

Es el pre¡tlgl més gran de l'home_
Envieu els vost.rcs fills a ÉSCOLES
GUDIERA, carrer Boqucria, 2.'1, edifici. Classes espaioses 1 venUlndes;
professors competent&; ensenyança
completa. Externs i pen.s!onlstes.

.

Els novaio::-qulns estan acostumats
a veure imitadors de Cbaplln. N'han
vist centenars d'ells durant els darrers deu o quinze anys. A tota els
!s gràcia el seu tipus i gestos còmics, però, no obstant la incessant
aparició d'aquests mimlcs anunciaI dors, els milions de persones que
viuen a Nova York sempre omplen
durant setmanes I mesos els teatres per tal de veure aJ veritable
Charlie Chaplin sempre que arriba
a la metròpoli una nova peH..Icula
seva. Per Ja senzilla raó que. corn
tot; el món sap, malgrat haver-hi milers de pseudo-lmita.dors de Chaplln
a Londres, Toquio, calcuta, Johannesburg, en una. paraula, a. tot arreu, :!Oiament hi ha un onglnal, famós 1 autèntic Cbarlie Chaplin.
La seva darrera pellú:ula, cJ.Iodern Times•. gairebé ja. està. acaba. d& Uníted Artists la distribuir.\

1 -----------~*------------

EI que sortí fiador de l'ex·
president del Parlament català, serà embargat d'un
moment a l'altre

I

El fiscal d'aquesta A.JctencJa lla.
mundiAlment, I aviat s'L'Xhlblrà als
llenços de tot el món. Quasi tothom, oficiat. el Jutjat número 4 per tal
a tot. arreu, la veurà ¡ lnclÚS els ml- que es procedei:d sense perdre temps
ters dels seus actuals i futurs lmi- a l'embargament dela béns del senyor Ma.ssa.na, que sort~ fiador àe
tadon l
Heus ad realment una. prova de la Uibertat del senyor Casano\'es, exquan veritable és la famosa cita el& Pruident del Parlamen t català.
Aquesta diligència serà feta d'un
lmitac16 és el més sincer dels afa.-

lacs:t.

oment a l'altre.

iotes les causes iustes troben resso' en LA HUMANITAT

la humanitat·

8
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..

MENTRE ·A l'AFRICA ES CGMBAT...

(o un tr~nt ~~ 1~ ~nilim~tr~~ ~~~· italian1 t~n~n en ft[[ií ~ ~ivi~i~n~ r~r~lla~e~ ~~r m~~- ~'un ·rent!nar Javi~~~
Els etíops fan exclusivament guerra de guerrilles i les ordres dels caps són molt rigoroses

Més tropes italianes
de només 75 quilòmetres, els italians pels italians. Les darreres noticies
Creen vol que ela
Addua serà presa a nli, perquè re- tropes d'a peu i a cavall les topades
tenen ocupades en la lluita sis divi· del front informen que l'enemic ha presenta la gran conquista, ja que es amb els soldats etiòpics.
l'Africa
a
cap
Estats
Afegeixen els corresponsals de
• • Units facin de
Notícies franceses de sions recolzades per més d'un cen- arribat solament a Havrlat, que es tracta d'un fort centre de resistència
4
Addis
a
tranquillitat
la
que
guerra
rmtJancers
tenar d'avions de bombardeig.
els
eprès
r
N;'1pols,. 5. - Avui s'han
troba a una hora de marxa d'aquella abissini.
.
la lluita
Hom creu que el ministre d'ltalla Abeba és absoluta i que aquest matí embarcaments de tropes per a l'Africa
ciutat. Els abissinis, a pesar del conWashington. ,5, - El líder ob
conque
especial
tren
un
sortit
ha
Paris, 5. - Una agència francesa
haurà
Cinvi,
comte
Abeba,
Addis
a
italians,
:wions
dels
bombardeig
tinu
Ha sortit el «Leonardo de
Oriental.
Go·
del
Comunicat
president de r~
transmet la se&"iient interessant inforemprès el liatge a Djibouti, sl bé dueix súbdits italians que es dirigei- Vinci», el qual porta 150 caps i ofi- rista William Green, del
posicions.
seves
les
en
mantenen
es
Treball des.
Federació Americana
vern etiòpic fent desmació sobre el desenvolupament de
manquen noticies, perquè les comuni- xen a Djibouti. Per ordre expressa de cials i 2.000 soldats.
prés de fer protestes del seu iun
la guerra ltalo-etíop:
l'emperador el tren marxa estretaI
Roma
Abeba,
Addis
entre
cacions
mentiments
Continua la lluita h e· Eritrea estan tallades. També bau- ment l·lgUat per a e vitar que els
l'. la pau, ha declarat que els treb~r
((Els combats continuen amb aferAddis Abeba, 5. - El Govern ctiòrissada violència i no decauen ni un
lladors nordamerlcans consideren qu •
roica d' Addua
ran marxat de la capital abissina indígenes ataquin els italians.
S
1
tenen
italians
Els
e
els Estats Units poden molt ben
sol instant, al front que va d'Aksum pic, en tenir coneixement que des
Addis Abeba, 5. - Noticies d'origen tots els italians que en ella quedamil homes al Dode- tenir la neutralitat <<Sense obs~
a Addua, passant per Dasb, on els de la pròpia capital d'Abissínia ban abissini
ven.n
d'Adciutat
la
que
informen
Notícies d'origen ale·
una tranqUillitat criminal».
ablsslnls ofereixen una. gran reslstèn- estat cursades a l'estranger notícies dua continua, encara, a mans de les
canès
falses, ha declarat que no tolerarà
ela.
Ha afegit que els Estats Units hau
many
abissines.
forces
afirmen
italians
Ela
Segons les nostres notícies, encara aquesta conducta.
Londres, 5. - L'agència Reuter rien de servir de mitjancers entr~
està clar si els itano
tant,
Per
assetjada
tenen
que
estat
ba
que
Govern
el
Declara
no ha entrat en acció el gros de Jes
Bel'lín, 5. - Notícies del front !ta- publica detalls dels preparatius mi- Ablsslnia i Itàlia per tal d'aconselians han fracassat en el seu intent
forces regulars etiòpiques, de les quals transmesa a l'estranger d;;! d'Addis d'apoderar-se d'Addua, o bé si deslo-abissini informen que les forces litars italians a l Dodecanès.
gui que cessi el vessament de tan.
Addua
solament ban entrat en foc una dhi- Abeba. la falsa notic;. que el ras prés d'un èxit passatger ban pogut
Italianes del front occidental d'AdLes forces italianes concentrades ta sang.
Roma, 5. - Notícies rebudes del dua, han avança,t set quilòmetres du- allí es calculen en uns 15.000 homes.
sló sota. el comandament del general Sayum havia comunicat al Govern ésser desallotjats per Ics forces del
front italià a Africa informen que rant el dia d'avui, i és probable que A Leros ba estat desembarcat mateGabriel Woelde, el qual està sota les que no podria. resistir més que al- Ras Sayum.
Compres italianes •
tropes italianes han voltat com- la ciutat d'Axum estarà dintre poc rial de guerra. El port de Leros està
ordres Immediates del generalíssim gunes bores l'atac df'ls italians. No
Notícies rebudes del front Informen les
Xina
de les tropes etiòpiques a l'esmenta.- ba existit aquesta comunicació com que la batalla per les immediacions pletament la ciutat d'Addua I que a poder d'Itàlia.
cercat amb xarxes d'acer 1 mines.
da zona Ras Seyum, que sosté les tampoc no és cert que alguna auto- d'Addua continua aferrissada¡ però, la situació dels abissinis en aquella
L'exèrcit italià que ha entrat pel
En uns trenta metres al llarg del
- Itàlia ha fet co.
5.
Shangai,
topades a les avançades amb les tro- ritat etiòpica. hagi reconegut cruna a pesar que els abissinis lluiten amb regió és cada vegada més crítica.
sud a Ogaden, per a ocupar Barrar port solament es permet el pas de mandes per un
total de cent lll1l
Las tropes del Ras Sayum han i entaular l'enllaç amb l'exèrcit de navilis italians.
victòria dels italians a Addua,,
pes Italianes.
gran braó, hom dubta que pupin sofert
tones d'arròs, blat, farina 1 altru
grens pèrdues I sembla que l'Est, continua el seu avanç per Ja
Reconeixe m -diu el comunicat- resistir molt temps l'atac dels italians
Els italians lluiten emprant infa.nvitualles, per a ésser servit tot això
teria. motoritzada, artilleria, tancs I que l'exèrcit invasor ba avançat, però i dels mitjans de què aquests disposen. el dit cap abissini està preparant-se muntanya de 1\loussa All, prop de la
per a evacuar la ciutat d'Addua.
Tropes angleses a immediatament.
avions, però no ha entrat encara en no considerem aquest avanç com cmna
frontera de la Somalla francesa.
A conseqüència d'aquestes coman.
A Roma s'esperen amb gran Inte- Aquesta columna italiana troba tamgran victòria,, sinó el fruit de grans
acció la cavalleria.
Egipte
El comunicat oficial rès les noticies referents a Addua.
des, els preus comencen a pujar de
Davant l'extraordinària. durada dels sacrificis de sang i or.
bé forta resistèn cia abissin.la..
italià diu que han
ccSeguint les ordres del Govern, les
combats, els italians han establert un
Alexandria d'Egipte, 5 - s·asse- faisó pronunciada.
Com és sabut, l'objectiu de les conou sistema de rellevaments d'avions nostres tropes no ban entaulat enocupat Adigrath
Ela italians, a Soma- lumnes de •:oest I Sud és el ferro• 1gura que tot està preparat perquè el
amb objecte que el bombardeig sigui cara una batalla que mereixi el nom
Mesures militars a
carril d'Addis Abeba a Djiboutl, que dilluns vinent s'efectuï un desembarc
Ha, utilitzaran 500 sl
Roma, 5. - Ha estat publicat el
dc tal, puix que no volem rtue els
Ininterromput.
fos ocupat pels italians, impediria en masses considerables de les tri·
Alexandria
Es troben enlrontades dues tàcti- nostres soldats serveixin de blanc fà- segon comunicat oficial del dissabte
tanca
tota comunicació d'Ablssmla amb pulactons dels nombrosos vaixells de
ques diferents, encara que posible- cil al poderós armament dels ita- sobre les operacions a l'Alrica Orlenport
al
ancorats
britànics
guerra
l'exterlor.
Londres, 5. - L'Agència Reuter
Roma, 5. - Segons notícies rebument ambdues siguin forçades per l lians, sobretot a l'aviació. Nosaltres tal.
d'Is!.
anuncia que a. conseqüència de Iu
En ell es diu que ban començat les des en aquesta, les tropes Italianes
les circumstàncies en què es trobeu adoptarem la modalitat de lluita que
relatives al començ de les
noticies
Cent mil italians ocu·
estan concentrades a la Somalla Itaels exèrcits beliigerants. En efecte, ens convingui, no la que tracti d'im- hostilitats al front de la Somalla
Crida a favor d'E- hostilitats a. Abissínia la policia d'A·
ccLes nostres tropes ban continuat liana., a una. distància de 300 milles
pen un front de 65
mentre els italians no utilitzen la posar l'enemic.,
lexandria ha estat previnguda 1 con.
tiopia
el seu avanç, demostrant gran ener- de Barrar, però la major part del
infanteria sinó tancada en tancs i
quilòmetres i troben
centrada als llocs més estratègics .:8
El Negus treballa 20 gia i entusiasme. El primer exère1t terreny pel qual estan obligades a
carros d'assalt i confien totes les seParis, 5. - El Comitè Internaclo- lapoblació.
gran resistència
i les forces indígenes, han arribat passar, reuneix condicions tals, que
' 'es esperances a l'artilleria lleugera,
Als membres italians de la po.
nal pro Defensa del Poble Et!op 1 de
amb llurs avantguardes a Adigrath i els permet un avanç bastant ràpid.
hores diàries
les metralladores pesades i l'aviació,
Berlin, 5. - Noticies de l'Africa la Pau, el Comit-è Mundial contra lleia no els han estat retornades les
Addis Abeba, 5. - El Neguts des- Entiscio, on la població els espera· W ha diverses carreteres que bé poels etíops f~n guerra de fl!errilles •. a
les unitats oriental informen que les forces ita- la Guerra i el Feixisme, l'Associació pistoles que lliuraren fa una setma.
base exclus•vament de la mfantena. enrotlla extraordinària activitat Tre- va amb bandera blanca i s'han posat den ésser utilitzades per en
aquesta lianes que avancen al sector Nord pro Societat de Nacions, la Lliga na per a. llur neteja.
motoritzades. Els pous
Les ordres en aquest sentit són rigo- . balla un promedi de vint bore~ dià- sota la protecció d'Itàlia.
L'Alt Comissari britànic, sir A-files
dels Drets de l'Home i la Lliga InL'ala dreta del segon exèrcit, '\mlJ àrea estan plens. Segons informes, cap a Adllua pugen a un tob l de ternacional
rosíssimes al camp abissini, Ja qual ' ries des de fa tres dies 1 té ll prod'Educadors comuniquen Lampsonha arribat en avió procci ocupen un front de
e~ sembla dem~strar que els caps pòsit de coHocar-se al front de les l'ajut de l'aviació, ha vençut la resis- els italians posseeixen de 300 a 500 100.,000 homEs
d'Alexandria.
dent
qual
la
en
comuna,
declaració
una
abwinls ban entès al peu de la lle- 1seves tropes en el punt més vulne- tència de les tropes enemigues, que petits tanes que poden assolir una 65 qullòmetres. Aquestes forces s'han
S'ha celebrat una entrevista entre
la guerra a Etiopia
contra
protesta
es
rel'extraordinària
per
sorpreses
vist
1
hora,
per
milles
45
de
veloci.tat
a
filferro
de
cercats
aixecat
havien
tra les Indicacions dels c~nsell~ .m.i - 1 rabie en el cas que sigui considETada
i es fa u!la crida a totes les organi~ els caps de les forces terrestres i na.
litars estr~ngers al sene1 d'.Abt.ssmla necessària la seva presència al front Darc Tacle. L'avanç ha continuat en- constitueixen una unitat dt guerra slstèncla de les tropes a bissínies
Ambdues parts han sofert g~eus zacions smdicals, culturals 1 de vic~- \'als angleses, i, al mateix temps, J'i.nsen el sentit que les tropes m~genes per tal d'animar els defensors de la vers el Sud i han ocupat les darreres formidable, per adaptar-se bé a les
concliciona del terreny que s'esteo pèrdues, que no es poden determl- mes de la guerra per a una acc1ó · pector general de l'Exèrcit britànic
posicions durant la tarda.
refusin a tota cos~a la. Uwta en indep~ndència abissínia.
A la part baixa de l'Est, els nostres des de la frontera de la Somalla ita- nar exactament perquè els Informes coHectlva per tal de perseverar la slr carlton Sinks, 1 el baixà, el quaÍ
pans masses. També s'ha notat ctue
rebuts no coincideixen, puix que uns pa~Ygnen el document, entre altw: ha arribat tflmbé procedent d'Egipte,
El Negus prepara la aviadors ban dissolt grans nuclis liana.
els abissinis ténen predilecció pels
les fan arribar a 2.000 morts i els personalitats, els senyors Pierre Cot, han celebrat una entrevista no lluny
d'enemics, que estaven sota el comauatacs nocturns. Ai.xi, durant les dues
Els pagesos temen altres els redueixen a 200.
dament del Sultà Teru.
sortida per Addua
nits últimes, les tropes italianes que
amb els caps de l'Exèrd'Alexandria
~ ~·1· cit
Norman Angeli, Manuel Azafia, .uv<
egipci.
L'aviació italiana ba bombardejat
Addls Abeba., 5. - S'anuncia que
estaven Uiurades al descans, després
l'aviació
Reuter,. els na.
l'Agència
Segons
uies
J
Langevin,
Perrin.
Paul,
guet
de les fadigoses operacions del dia, l'emperador d'Abissínia (Stà prepa- Ambabicurtan, que està sota el cocionallstes egipcis del partit wafdisEl Negus ha ordenat Romain 1 Peri.
Addis Abeba, 5. - De fa dos dies
hagueren que restar a la ~efe~ ; rant la partida cap al front Nord, on dament del Soldà Teru.
ta s'han pronunciat ara a favor d'un
la sortida de tots els
El general De Bono Informa que els camperols espaordits pels •·emor~
davant els forts atacs dels abiSSiniS., . les hostilitats continuen molt aferEls pe?
estr
les tropes ban vençut la fadiga cau- dels bombardeigs aeris de la capital,
rissades.
Vaixells anglesos que ajut a la política britànica.
l'iòdics àrabs arriben a parlar d'una
angers
sada. per les primeres dificultats de vénen en menor nombre, la qual co-,
Els anglesos esperen
esca·
les
suprimeixen
imminent aliança militar anglo-egip.
Londres, 5. - Segons afirma un
s~ ba originat alguna. manca de queNo es coneixen les les grans marxes I el fort calor.
que hi hagi gran re·
ela.
Al front de la Somalla, les nostres VIures.
,
•
corresponsal anglès a Addis AIKba,
.
les italianes
. tropes han ocupat Dolo i altres posibaiXes d Addua
sistència
Els avions itahans contlnue.n tl- el Negus ba. ordenat que tots els esassegurances
Les
Londres, 5. - Es comunica que
rant proclames en llengua abmarica., trangers residents a Abissínia nbanAddis Abeba, 5 (Oficial).- «Ningú cio~s frontereres.
Londres, 5. - Comuniquen d'Astres grans paquebots britànics de
SIS aeroplans ban bombardejat Go- en les quals Inviten els camperols a dnnin 1:1 país.
mara al " Daily 1\-lail" que no es no pot saber encara la xifra de vics'encareixen
posar-se sota la protecció d'Itàlia.
turisme: el «Strathmore», el «Franereu que la ciutat d'Addua es ren- times que ha causat la lluita a la rabei.>l
conia» 1 el «Atlantic» han canviat
Londres, 5. - El mercat d'assegudeixi sense oposar una acarnissada regió d'Addua. Itàlia no ha facilitat
n darrera hora la ruta que teruen rances s'ha '.ist ple de comandes per
Una prohibició lògica
resistència. Segons les darreres in- cap comunicat i nosaltres encara no LlegiU lA HUMANJ TAT
Els italians hauran de establerta anticipadament, 1 han su- riscos de guerra, la qual c.osa h&
formacions, de quaranta a cinquanta 1posse'i m dades per a fer-bo. Aixf que
Addis Abeba, 5. - El Govern ablsprimit llur escala als ports Italians. produït una forta alça en el ti¡r.;s
mU soldats abissinis estan a la ciu- arribin al nostre poder, publicarem . Roma, 5. - Els ~orresponsals Ita- slnl ha prohibit a la Legació Italiapagar tres vegades També es comunica que el paque- d'assegurances d'aquesta classe.
! l'estadística corresponent a les nos- lia ns ~ As~ara (Er~t.rea ) transmeten na. que ntilitzl el transmissor de què
tat o als voltants.
més al Canal de Suez bot de turisme nor damericà «Prl'si• .
S'ha arribat fins al 65 per 100 ¡xr
A vlna quilòmetres d'Addua hi ha tres baixes i a les comprovades de la seguent ~":formac1o : .
per a trametre comunicats
dent Hayes»,. que efectua tm creuer una assegurança per a riscos de
ceLes nohCJes que arnben ac1 59n adisposa
les ruïnes de la ciutat d'Aksum amb
al comptat
i
1 solament li permet reRema,
mundial i havia de fer escala a Nà- guerra entre dos països ew·opeus
Addua no ha estat molt satisfactòries, pel fet que reve- bre'ls.
les tombes dels primers emperadors
l~n l'elevat esperit de les tropes ita..
abisslnls, Docs que es coJl5ideren saLondres, 5. - «El Daily Telegraph» pols, l'ha suprimit i ha fet el canvi abans de final d'any.
estan
Le&àció
la
de
membres
Els
1\.Iarsella.
l\mb
lianes.
presa pels italians
grats l que no abandonaran els naEls homes de negocis s'han infor·
autOJ"itza.ts àdhuc per a sortir de l'e- publica aquest maU una Informació
Els bombardeigs s'han efectuat tan difici;
Oficialment
Auuis Abeba, 5. turals sense defensar-los bravaassediplomàtic
coHaborador
seu
del
1~at al Lloyd arran d'una assegudos
escorta
a
com
ortant
p
·
però
d'evital
per
rmats,
a
grup
sobre
sols
notíles
dè
contra
en
que,
s'a-nuncia
ment.
gurant que els dirigents de la Comeventual de les seves utilitats
individus de la Gui\rdla imperial.
Les tropes angleses rança
Per a la marxa ascendent a tra- eles difuses per l'ortanltzació italia- tar l'atac a la població civil. Les opepanyia del canal de S uez han propoper al cas que siguin cridats en el
vés dels mals camins, els italians dis- na de propaganda, Ja plaça d'Addua racions es desenrotllen amb gran
de l'Extrem Orient, primer trimestre.
sat t riplica r les primes per al pas
Tàctica italiana : Ita- de transports militars pel canal, i
posen de nombrosos muls, reserves continua a poder de les tropes abis- cura, perquè als abissinis els acom·
preparades
abundants de municions i suficient sínies, 1 es dóna el cas, que en ella panyen les seves dones i fills.
marxen
lians q u e
exigir el pagament de dits drets al
La Creu Roja ofereix
Els indígenes acullen les tropes
proveïment, a part dels automòbils continuen els vells, les dones i nens, no
comptat.
Nanking, 5. - S'anuncia als cercles
d'Ad dis Abeba
ajut a Etiopia
obstant els tres bombardeigs soferts. italianes amb manifestacions d'aietle muntanya.
L'esmentat periòdic afirma que el~ diplomAtlcs estrangers que la Gran
gria i reben d'elles queviures 1 medica•
Londres, 5. - Els enviats especials italians no han pagat els drets del Bretanya ha donat, segons sembla
Ginebra, 5. - La Creu Roja Inter·
dels periòdics a Ablssinla estan d'a· pas pel canal dels seus vaixells des ordre a les forces angleses disponibles nacional
Enorme quantitat de
No confirmen la pre- ments.
ha telegrafiat a les orgarút·
prematur
A Asmara hom considera
cord a considerar que és endent de fa tres setmanes, la qual cosa estacionades en algues xineses d'estar
sa d'Adigrath
forces italianes
parlar de pèrdues per part dels abis- la tàctica italiana d'emprar amb la qualifica d'indici clar de les dificul- disposades per a salpar immediata- zacions italiana i et1op oferint-los
Londres, 5. - L'Agència Excbange
Addis Abeba, 5. - No s'ha confir- sinis, pel fet que no hi ha encara major abunll<i.nela possible l'acció de tats econòmiques que travessa Ità- ment amb rumb a les aigües coste- ajut econlnnic i material, segons
disposició dels congressos internacioTelegrapb comunica que en un front mat oficialment la presa d'Adigrath control de cap mena.
l'aviació per tal d'evitar a les seves lia.
res pròximes al teatre de la guerra. nals.
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'A G I N E.BRA ES D:E: ·L·1B.·ERA

~avant ~~ rou~~~~ ~~ la ~. ~~ H., r~unit a~ir, ~~ ~~~~~at eti~lit r~[Jama falli[a[ií·~~ rarti[l! 1~ ~!I ~au~
Es noinena una nova. Comissió· dè 6, que haurà d emetre dictam.en immediatament
EL GOVERN FRANeES
1

donarà lectura a tot ... els telegmmes concòrdia. Per això, el Consell de que Itàlia ha estat obligada a adoprebuts fins ara a Ginebra dels Go- Ministres quedà d'acord e.mb el se- tar mesures de precaució per a as- ~~tl~~~~ó. cridà el representant
nyor Laval a rebutjar tota idea c!e segurar la Integritat de les seves coverns de Roma i Add:S Abeba.
Es consi.!era que de la lectura de sancions militars, en la seguretat, a lònies, situades a centenars de ml·
Una crida de Mac·
tals documents no es derivarà cap més, que aquesta opinió és compar- lles d'Itàlia.
Donald
«Cap altra Estat no podia haver
resultat pràctic i si únicament, pot- tida a Ginebra per tots el.; països
Londres, 5. - El president del Conser, del telegrama rebut del Negus alll representats 1 especialment per eludit les exigències de la situació, l,
conseqüència, les presents opera- sell SupretU d'Estat, senyor Ramen
Anglaterra.
l'ainiciat
d'haver-se
compte
donant
vançament de les tropes italianes en
Les mesures de pressió econòmica. cionS""militars d'Itàlia, després de la say ~acDonald, ha tramès telegràterritori ablssinl.
el principi de les quals ha acceptat mobilització etiòpica, són perfecta- ficament a una organització pacifls- 1
Lliura ment de la res- que la present crisi internacional si·
tll. nord-americana una crida a tots
Després d'aquesta part protocolà- el Govern, van des de Ja negativa ment legitimes.>>
gui entre Itàlia i Anglaterra 1 diu:
ria de la sessió, s'entrara en la fase de crèdits fins a la prohibició d'exParla tot seguit el delegat etlop, els amics de la. pau de tot el món.
posta
«La cosa que hem d'asegurar als nosmés important, o s!g-..1!, en la de les portar armes l matèries primes ne- Tecle Hawariate, el qual diu que es Aquesta crida ha estat radiada. als
Londres, 5. - Aquest maU l'am- tres companys del Congrés Conser·
1efinides concernents &I cessàries a les indústries de guerra, limita a seguir les llnies del comu- Estats Units.
baixador de França en aquesta capi- vador és que l'oposició a Itàlia per
Atacs a la Legació decisions
procediment futur de l'organisme !n- i en últim terme, a les restriccions l nicat tramès avui pel seu Govern a
El senyor MacDonald declara:
tal ha. estat al «Forreigg Office», on egoisme o per motius particulars, no
temacional amb relació a l'agressor àdhuc e. la supressió de compres al la S.de N., en el qual demana l'a«Es un greu problema per a les ha lliurat al ministre britànic d'Afers sols fóra repugnant per al nostre proitaliana de Mèxic
país que resulti responsable del COll· plicació de l'article 16 del Pacte 1 gents que han estat tota la seva Estrangers la nota francesa que con- pi respecte nacional, sinó que també
Ciutat de Mèxic, 5. - S'ha com~ d'Etlopia.
que hom telegrafiï a Itàlia que detu- vida pacifistes, permanèixer fidels a testa el qüestionari britànic.
flicte.
seria la negació de tot l'esperit 1 les
una nova agressió contra ~a ~gac10
aquesta convicció. Quan una nació
S'excloaen mesures de bloqueig, ri tot seguit les hostilitats.
Laval conferencia
El text de la nota francesa serà intencions del Pacte de la S. de N.,
d'Itàlia. Des d'un automòbil diversos
continuació,
nega
a
es
acorda,
atacar,
Consell
voler
El
a
s'obstina
militar.
caràcter
de
considerar-se
per
el
com
aviat
t:ln
Paris
a
publicat
al qual el Govern de s. M. prestaria
desconegu!S han llançat pedres ~o11tra
amb Aloisi
El mecanisme coartlu ha. d'ésser gra- nomenar un Comitè de sis membres a negociar 1 fa valer a tot preu la Govern britànic n'hagi tingut conei- tot el seu suport. Jo val¡ també més
la Legacio 1 després han fug¡t.
Ginebra, 5. -El senyor Laval, poc duat en el temps l progressiu, i l'es· encarregat d'estudiar l'actual situa- seva voluntat de dominació mUltar, xement
enllà. Seria fatal per a la S. de N.
després de la seva arribada a Gme- forç de la Delegació francesa serà ció, segons es desprèn de les decla- quina. actitud havem de prendre?
que un dels seus principals membres,
bra, ha conferenciat amb el '·:!.ró encaminat al fet que la duració de racions de les dues bandes en litigi. ¿Què estarem obligats a admetre
Es semblant a l'an· proclamant la seva. fidelltat a les oAlols i.
El Comitè dels Sis estarà integrat quan algú ataqui i vulgui reduir a.
posmés
el
prolongui
es
grau
cada
bligacions que nosaltres hem accep.
El Comitè dels Tret·
Per la seva banda, Mr. Eden na sible, a fi de poder exercir amb el pels senyors Laval, França; Eden, miques l'edifici de la pau? Aleshores,
glesa
tat lliurement, provoqués sospites de
ze acaba el seu in- celebrat una reunió amb el delegat màxim de probab1litats d'èxit l'ac- Anglaterra; Madariaga, Espanya; Ti- l'opinió pública internacional s'ha
Paris, 6. - Hom creu saber que la lleialtat sobre els motius que la me·
abissini Teclé Ha >7arlate.
ció que desplegarà sense descans per tulesco, Romania; Monteiro, Portu- d'unir per a protegir a la terra con- resposta francesa a la Gran Bretanya nen a defensar-la».
forme.
tra ell.»
no és categòrica·ni aclareix prou detal d'obtenir el cessament de les hos- gal, i Ull delegat de Xile.
després que el Govern anglès
Ginebra, 5. - La reunió del Coita- tilitats 1 un arranjament del connegociacions
finitivament Ja qltestió de saber qui- noDiu
Les
tingut mai intenció d'adoptar
mitè dels Tretze qae anit deixàrem
stat
e
ha
L'Assemblea
de França en el unahaacció
l'actitud
seria
na
pau
emana
d
flicte.
Laval
amada. «Sl la seguretat,
lo-britàniques
començada ha acabat a la una de
El senyor Laval exposà àdhuc alcas que la flota britànica destacada que els europeus consideren com de
inte rior
con vocada per a dila matinada. Fou presidida pel seLondres, 5. - No sembla que en gunes possibilitats d'arranjaments 1
la Mediterrània tingués un atac no primera necessitat per al seu desena
.
nyor Madariaga.
llur entrevista els senyors Samuel no vaciHarà a fer proposicions adeParls, 5. - El senyo_r Lava1 f eu provocat.
mecres
volupament paciflc, no pot ésser a·
El Comitè dels Tretze ha aprovat Hoare 1 Dino Grandi hagin parlat quades en moment oportú. Cal asseEn efecte s'assegura que la nota conseguida
periodistes les segltents declaGinebra, 5. - L'Assemblea de la als
per un consell i una ac.
en principi l'Informe que exposa d~JD mandat d'I tàlia sobre les pla- nyalar, amb referència a aquest úl·
França
de
conducta
la.
qué
declara
.
racions:
cló col-lectius, la responsabilitat d'U·
l'historial i les circumstàncies del nes d'Etlopia properes a les colònies tim punt, que el haró d'Alolsl estarà s. de N. ha estat convocada. per al
«En sortir del Consell de mmls- en aquest cas seria idèntica a Ja na
tarda.
la
a.
vinent
dimecres
acció que podria ésser presa, cau
tonfl!cte !talo-etiòpic. Aquest infor- italianes.
tres, i abans de marxar cap a Gi-~ que adoptés Anglaterra en el cas que
a Ginebrt\.
tothom i ha d'ésser acceptada
me consta de quaranta pàgines, es"Segons els clrcols anglesos, tal
ncbra, em sento confortat per la es produís un atac al Continent eu- sobre
tothom>>.
per
·
èntes a màquina.
suggestió hauria d'ésser dirigida a la
El Comitè d els sis confiança. dels. meu.s companys, unà- ropeu. La conducta de França en el
El Negus demana l'a·
Un cop acabada la reunió fou or- s. de N.
«The Times>>, referint-se a aquests
primer cas seria igual a la que la
testunoruada.
comença a treballar nlmement
plicació de l'article
denat que l'informe sigut Imprès.
No obstant, segueixen circulant
L'acció que he prosseguit aquestes Gran Bretanya observés en el segon. paràgrafs, elogia. la insistència del
Ginebra, 5. - El Comitè dels Sis darreres setmanes a la Societat de
Premier sobre la posició anglesa i
16 del Pacte
rumors sobre altres suggestions itanomenat aquesta tarda pel Consell Nacions, amb el concurs útil l cordiu, encara, que el conflicte no és
•
L'orientació serà .a lianes. El mateix objecte de la sugBa ld wm
Ginebra, 5. - El Secretariat dc la cle la s. de N. s'ha reunit lmmed!apre~eu mo· entre Anglaterra 1 Itàlia, sinó que és
gestió del senyor Grandi sembla que
de la Delegació francesa, ha rebase de l'article 15 té quelcom a veure amb la voluntat S. de N. ha rebut un nou comuní- tament després de l'acabament de dial
ments en que Angla- la lluita de tots els membres de la
but l'àmplia aprovació del Consell.
d'Itàlia de manifestar que l'obertum cat del G~;>vem etiòpic, que conté b sessió d'aquell, i ha començat els
Assumiré la responsabilitat que
del Pacte
terra es vegi obliga- S. de N. per al me:ntenlment del prlnd'un
redacció
la
a
per
treballs
seus
sigui
perquè
raonada
pet!c10
una
1 c!pi de «cap canv1 per la força>>, vers
•
•
QinE>bra, 5. - Ha acabat la re- d'hostilitats no impedeix mantenir apli~t l'article 16 del Pacte contra. informe que ha de presentar el dl· m'incumbeix, el pes de la qual sena mterverur al el qual tots, àdhuc Itàlia, estan comda
diplomàtic.
contacte
dret
un
tn amb clara visió dels interessos del
unió d'aquest matí del Comitè defs
I lluns al Consell,
Es posa de relleu el fet que bagl Itàl1a.
meu pe.is, els quals es confonen amb
promesos.
Continent
Tretze, a la qual no ha assistit tamDe!nà tomarà a reunir-se el Ca- l'I causa de la pau.
Després fa història del desenrotestat el senyor Grandi qui hagi depoc el repre~entant d'Itàlia.
Mr. Baldw~ ha. elo¡lat també caBournemouth. 5. - EI cap del Gosts.
dels
mltè
detot
amb
conflicte,
del
llament
Tinc el dret, en les actuals cir· vem, Stanley Baldw!n, ha pronunciat lorosament 1ajut que, sense reserves,
El Comitè ha aprovat definitiva- manat ésser rebut per Sir Samuel tall, per a demostrar que per part
tots
a
crida
tma
fer
de
cumstàncles,
ment rinforme sobre l'historial 1 les Hoare.
Important d1scurs al congrés a- presten a Ginebra els senyors Eden
Govern abissini «S'ha donat la
Hom reconeix que és preferible que del
El Consell examinarà els francesos. Les dissensions inter- un
I els representants de l'Imperi i d'arnua! del Partit Conservador.
circumstàncies del conflicte !talotrarecomanacions
les
a
conformitat
han de desaparèixer i s'ha d'aretiòpic. El Comitè ha donat un últim es guardi el contacte.
que, a despit d'ha- reu del món.
diu
Premsa
La
l'informe dels sis el nes
meses aLb l'esperança d'un arranjapassions
ribar a una trev? en les
~toc a les proves ja impreses del
Es referí després a les hostllitats
ver estat pronunciat en el congrés
ment pacific, que ha desitjat sempre,
dilluns
partidistes. Es necessari que, a exem- d'un
Mussolini s'entrevista a desgrat de la seva convicció que
seu informe i ha donat per acabada
partit, el discurs de Baldwin ha d'Africa 1 digué: «Tinc confiança de
sang
demostri
país
el
G'lvern,
del
ple
la seva labor, per tal de donar lloc
Ginebra, 5. - L'informe que reestat adreçat a tot el poble anglès. poder fer, en nom de tot el pals,
amb l'ambaixador cop solució equitativa no satisfaria
al fet que la iniciï el Consell de la S.
dacti el Comitè dels Sls, el qual freda.
El cap del Govern anglès ha re- tma crida a Itàlia, fins i tot en a em seus intransigents veïns>>.
intepolitlca
de
tracti
es
Quan
alemany
de N., que, com és sabut, es reunirà
Continua la nota: «El Govern s'ha de presentar al Consell de la rior, totes les controvèrsies són le- fusat la política d'aïllament d'Angla- questa hora, per tal que eviti tota
aquesta tarda.
Roma, 6. - Anit passada se cele- abissini respectuosament, però amb S. de N. el dilluns, servirà de base a
terra, que quallfica de perillosa, tant acció que pugui augmentar les diCom és sabut, l Comitè dels Tr¿t- brà una important entrevista entre tota fermesa, demana al Consell que aquest per a pOder decidir formal- gitimes; però s'han d'interrompre en l'aspecte nacional com en l'im- ficultats del Consell de la s. de N.
quan els Interessos superiors del pais peria!, i, a més, dlffcil <Je. practi.car.
ze ha treballat a base de l'ar ticle 15 el senyor Mussolini i l'ambaixador declari que aquests fets indiscutibles ment qui és l'agressor.
Baldwin s'ha referit després a les
h<' exigeixen.
del Pacte, I en el suposat que no t:s d'Alemanya, Von Hassen. La confe- constitueixen un ressort de guerra
«Segons la meva opuuó - dm- obligacions de la s. de N., 1 diu: «No
un
representru·é
no
Ginebra,
A
trencarien les hostilitats, però els es- rència tingué lloc al Palau de Ve- per part d'Itàlia, dintre del signifiEl Consell, el dilluns, partit polltlc, sinó tot França. La pode~ venir temps en què es pro- puc concebre que, un dia, el complideveniments desenrotllats impliquen nècia, residència del Duce.
cat de l'article 16 del Pacte, i que
esdeveniments ~ Europa que ment de les obligacions de la s. de N.
establirà si hi ha o meva autoritat serà tant més gran dueixm
la caducitat c!e l'article 15 I l'aplica·
Sobre el tractat en l'entrevista es aquest ressort de guerra entra «ipso
potser reperc\1t1ran, d tma ~anera pugui significar que les nacions que
de
unió
la
sigut
estreta
més
quant
n
serà
tant,
Per
cló de l'article 164.
declara de font ben informada que facto» dintre les disposicions de l'esdesconeguda fms ara, en tot 1Impe- les compleixen ha¡in de mantenir
no violació
tots.»
bas ~ d'aquest article que treballaran es parlà de la possibilitat que Ale- mentat article 16.»
r1 britànic, 1 nosaltre~ no P<?ctem, no per Ja força de les armes el Pacte
celesessió
la
En
5.
Ginebra,
per primera vegada, des d'avui, el manya ajudés Itàlia en el proveïcom a nac1ó, sino com a de Ginebra
solament
Per últim, el Govern etiòpic deEl Japó podria recol- Imperi, refusar
.
l'acceptació de la part
Consell i l'Assemblea de la s. de N. ment d'articles de primera necessi- mana al Consell el compliment del brada aquesta tarda pel Consell, tl
a
referent
manifestat,
ha
Dm després que Anglaterra ha fet
que ens toca al continent, on ens ha
P!)ques hores després de la reunió tat que poguessin arribar a faltar E'n seu deure, I que posi en vigor el pa- president
zar les sancions
que
Tretze,
dels
Comitè
del
l'informe
pel desarmament, en el qual ha
molt
considero
Jo
Déu.
de
coHocat la mà
del Consell, la impressió més genera- el cas que s'apliquin a Itàlia les san- ràgraf segon de l'article 16, per ~
Toquio, 5. - De font oficial s'a- la seguretat coHectlva com una cosa anat més enllà que qualsevol altre
hi hauria votació fins el dilluns
litzada és que tant en Ja reunió se- clons proposades a Ginebra.
donar fi a les hostilitats alxi que no
s'havia redactat un suplement tribueix al minlstre de Negocis Es· no sols de benefici real ¡ pràctic per pals . euro~u. El ~ov~ro no p~
creta com eu la. pública -si n'hi
c.ue han començat I que
sigui possible,
aquell que diu que el Consell, des- trangers japonès un~ declaració se- a aquest pals, sinó també com a al- contmuar I acceptac1ó d aquestes obhha- • es declararà per unanimitat la
De Valera, p el "Co- desafiant les llets i les més solemnts a.
prés d'estudiar el conflicte, ha d'a- gons la qual. encara que el Japó (;S gtma cosa que ens ofereixi tma se- g~clo~ sense .reparar algunes defir..¡ph;ra del Pacte per violació de
obligacions.
venant"
nw1ciar, conforme diu l'article 15 del trobi fora de la S. de N., això no guret~t més gran que la que es pot c1ènc1es que s han presentat en els
l'article 12 d'aquest, per part d'ItàPacte, la solúció •que cregut més podria impedir que sl ho crelés con- obtenir amb qualsevol altra politica » sen-eis de defensa. No és aquesta.
lia,
Dublin, 6. - El President de l'EsAloisi, de la guerra justa.
venient es sumés a l'actitud que
tat Lliure d'Irlanda, senyor De VaEl «News Chroniclell diu que tal l'hora ni el lloc adient per a entrar
Es considera qtle les not1ctes dels adopti l'organisme internacional.
en diu mesure s de
com Bnldwln espera, tindrà el desin- en detalls; però voldria repetir, un
Sembla que no es lera, ha declarat que la politica del
urgent
més
encara
tan
fets
darrers
ajut de la immensa majoria cop més, que no acceptarem els risteressat
seu pafs no pot ésser altra que Ja
precaució : El Con· et demanar el respecte a les obligatindrà en compte de ferma defensa del Covenant de
e~ de les obligacions com a memdels seus compatriotes,
seU nomena el nou cions emanades del Pacte i es de·
«The Times>> comenta l'esmentat bres de 1~ S. de N. sl no estem· Sè•
m és que el telegrama la Societat de Naclon::-.
immeestablirà
clara que el Consell
passatge del discurs de Baldwin 1 diu gurs que podrem pórtar-Jes fins a
Un crèdit francès a Itàlia? que
Comitè
del Ne gus
diatament sl hi ha hagut algw1a viopodria ésser una dura doctrina la fi. No m'agraden els dubtes 1 les
El govern francès reLondres, 5. - El «Da!ly Tele- per al pafs, acostumat a la seva prò- preguntes que m'han arribat d'arreu
Ginebra, 5. - Aquesta tarda s'ha lació, reservant-se el dret de fer ulGinebra, 5. - Respecte a la sesfusa le s sancions mili- celebrat la sessió pública del Consell teriol·s recomanacions que es pogues- graph» publica una. informació del pia seguretat 1 llibertat; però és in- del món sobre la nostra capacitat per
616 de la tarda del Consell, bom sap
Ja S. de N.
seu corresponsal a Parts, segons ta controvertible el que ha dit el cap al manteniment dels nostres com·
sin considerar útils.
que serà consagrada a la lectum de
tars, àdhuc el blo- deHa
parlat el baró Atols!, represen- · El president ha proposat la crea- qual, un grup de banquers france- del Govern.
nombrosos documents que estableipromisos. Mentre existeixin aquests
queig
tant d'Itàlia, el qual ha manifestat ció d'un Comitè de sls membres, que sos ha concedit lm crèdit de 500 mixen l'historial del conflicte !taloLa segona part del discurs del se- dubtes, la nostra. paraula no pesa•
Paris, 5. - Amb aprovació del se- que si el Consell ha estudiat amb e~ Consell ha acordat sense discus· lions de lires a un consorci finan- nyor Baldwin es referí a allò que ell rà en les deliberacions mundials la.
etiòpic. El document G.Ue recopila
cers italià, amb la garantia d'Obli- qualificà de tòpic del dia: «l'amena- paraula de la Gran Bretanya, qu8
aquest historial ha estat confe~c!o nyor Lebrun i de t~ · 1 els ministres, atenció el memoràndum Italià 1 \es sió.
el senyor Lava! prosseguirà a Gine- declaracions del Govern de Roma soEl baró Alolsi continuà en el seu gacions dels ferrocarrils de l'Estat ça d'Itàlia a la se¡uretat collectiva». sempro s'ha acomplit i que espero
nat pel Comitè dels Cinc.
El secretari general de la S. de N. br" l'acció moderadora l l'obra de bre l'origen del confllcte, haurà vlst seient quan el president en comen- italià.
El senyor Baldwin rebutja la versió que s'acomplirà sempre.

B artali i Bini, a la
guerra
:Milà, 5. - A conseqüència de la
lluita !talo-etíop, els corredors Bartall i B!nl, que figuren al davant ael
campionat d'Itàlia en carretera, han
estat mobilitzats.
Per tant, hom no sap si podran
prendre part a la darrera prova del
campionat, la qual circumstància benlficlarla Learco Guerra.
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CONTESTA L'ANGLES

repor tat g e g ràfic de la S. de N. a Ginebra

El cbarman c.me•x
els gustos de totes
In celebritats

Dones de tots els paisos segueixen amb a tenció els discursos

Abans de començar una sessió els u sls tents canvien imprealons

Totes les eause.s iustes trOben resSò en "LA .HUMANITAT

DIUMENGE. I D 'OCTUBRE DEL 1NI

LA POSICIO D'ESPANYA DA·
VANT DEL CONFLICTE

LA SITUACIO A GRECIA

EL MOMENT POLITIG

TOPADES ENTRE ESTUDIANTS

At.enes, 6. - S'han registrat dlversos incidents entre estudiants republicans 1 monàrquics, recolzats per
El senyor LeJTOux diu que cal soldats.
Diversos estudiants ban sofer~ lleugeres contusions. Alguns han estat
t enir serenitat i d iscreció
Madrid, !'. - Al Minist.erl d'Estat, detinguts.
(Crònica del nostre redt.ctor a Madrid Alard Prtts)
facilitaren la següent nota:
cEn recent discurs pronunciat a Pombo vol tornat: de pressa
la Cambra per un diputat aquest
Madrid, 5 (Per telèfon). - També la concessió oficial per a esqullmar
Ciutat de Mèxic, 5. - L'aviador el Govern s'ocupa dels problemes els agricultors modestos prescindint
alludi al prec que el 24 de julol darla
regalarà.
PombO
I.
.
J
espanyol
rer havia dirigit al m.lnlstre d'Estat
que enfosqueixen el panorama inter- en absolut de les preocupacions que
Invitant-lo a donar a conèixer iol seva avioneta transatlàntica cSantan..
nacional. A1x1 es desprèn de decla- tenia el Govern anterior. Els Sindique
creu
Es
mexicà.
Govern
al
der»
Parlament, en relació a l'actitud
racions i notes d'ampliació pu- cats catòlics, les congregacions, l les
;i'Espanya davant el conflicte italo- !"acte del lliurament revestirà gran blicades. La successió dels esde- personalitats agraciades per la con·
etiòplc, les instruccions que amb solemnitat.
exteriors deixà reduït cessió amb l'ajut de l'Estat han esDesprés del lliurament del seu veniments
motiu de l'aleshores pròxima. reunió
interior a termes grimit aquella com a. instrument de
problema
greu
el
prevL't& a Ginebra haguessin e6tat aparell, PombO retornan\ a Espa- de menor volumen. El Govern preo- favor per amics i alfegats 1 com a
paquebOt.
en
nya
retransmeses al nostre representant
cupat pels problemes internacionals arma pels adversaris poUtlcs: Els
ha. acordat que la cria cavallar pas- productors modestos de blat. En rea la. Societat de Nacions. Aquest
prec va rebre la seva adequada res- A Bulgària fa dos dies del si al departament de Guerra i que sum, que el caciquisme de la Ceda
l'oficialitat restl sense assistents. En s'ha imposat a les zones rurals conposta per mitjà d'escrit del 6 d'agost,
tot i contra tots 1 àdhuc contra
l'última pat t del qual, coincident complot i volen restablir la efecte, senyors, va a desaparèixer de tra seus
aliats a¡p'IU'is. Aquesta enorla vida militar espanyola un ele- els
amb la lectura feta per dit senyor
normalitat
ment impor tant: l'assistent. Es cosa. me veritat ha estat evidtnciada pel
diputat a la Cmbra, deia: «L'acsobre els blats.
titud d~pany¡¡, es dedueix del vot NO ES POT VIATJAR PER FER- de donar el condol per tan irrepara- debat
Per la resta, acabat el debat pollemès pel nostre delegat davant dit ROCARRIL SENSE PERMIS ESPE- ble pèrdua als autors de sainets 1 tic. els diputats s'han apressat a
a les famllies dels senyors of1Cials.
CIAL DEL GOVERN
Consell en adoptar-se les resoluMadrid. El Parlament ha
Sofia, 5. - De font ben informada Menys mal que aquests seran indem- abandonar
cions fetes púbJques, obtingudes per
restat poc menys que desert. Més
se sap que molt aviat serà aixecat nitzats per una quantitat prudencial desert
unanimitat dels votants.
l'hem de veure la propera setEs preguntava l'orador ccom era l'estat de guerra a Bulgària, ja que per tal que el seu servei domèstic mana malgrat els esdeveniments que
possible que com a expressió de la els principals compUcats a l'Ultima no resti desemparat. Aixi ho ha no- s'anuncien entre els quals figura un
el senyor OU Robles.
politica es presentessin el dia 6 d'a- intentona revolucionària han estat tificat
part la innovació profunda e?- banquet a honor del senyor Lerroux,
gost vots que no havien estat eme- detinguts i no s'ha produït cap nou elsA estaments
militars, prosseguelX al qual concorrerien tota les forces
sos davant la Societat de Nacions incident.
most.ra evident de del Bloc. Adhuc el senyor ChapaEspanya,
a
essent
pracs'han
d'avui
dia
el
Durant
sinó amb posterioritat al 5 de segenialitat del senyor Gil Rebles, prieta? El temps dirà. El banquet t.é
tembre, ja que dita Assemblea no ticat algunes detencions entre elles la
es decideix a reformar 1 la co- un caràcter polltic 1 la seva. intens'havia reunit fins el dia 31 del mes la de l'ex-Director del Departament quan
corresponent ha informat de ció anirà. cap altures considerables
d'agost». I d'aquesta premi.ssa, assen- de Censura i d'Institut de Propagan- missió
manera favorable el dictamen de la 1 se li dóna un caràcter d'acte de
tada gratuïtament, tractava de de- da, Kullchev.
concessió d'Un crèdit de 50 milions desgreuge. Es un esforç més per a
No es té cap l'astre del comunista per
dUir la lleugeresa i incompetència
armament i el minlstre de la donar una aparença de consistència
que pels Governs que es succeixen Usonov I la. policia continua les se- Guerra. ha llegit un projecte de llei a allò que es desfà. 1 s'enruna: El
el
d'esbrinar
tal
per
recerques
ves
al banc blau es manegen els asa la Cambra. Es con- Bloc. Esperem amb curiositat el que
de
sumptes de polit.ica internacional. I seu parador.
sideraran els dos com d'Urgent apro- en aquest homena~ge es produeL:.i 1
companyies
les
que
disposat
S'ha
és que l'esmentat senyor diputat, en
vació. La Cambra estava cansada quina repercussió pot tenir a deterlamentable confusió, no s'atura eu de ferrocarrils no expedeixin bitllets d'Un estúpid debat a propòsit dels minades esferes. Veurem sl es concoses de e~ _ 'tal importància quant més que a les persones que tinguin blats que una vegada més ha eviden- verteiX en l'homenat¡e de les exea!> organismes que integren la So- una autorització . especial del Go- ciat que els concessionaris de la qules d~finltives com molt bé podria
cietat de Nacions en el seu funcio- vern per a viatjar.
compra d'aquest cereal han aprofitat ésser.
namot 1 a la manera d'actuar d'aquests de conformitat amb el Pacte. Henri de Jouvenel ha mort
No és ~ible que el Govern preEl partit socialista i el convegi el que les circumstàncies de
sobtadament
cada moment imposen, mentre que
Paris, 5. - La mort del diplomàtic
flicte italo-abissini
aquestes no es posin de manifest. politic 1 ptlriodlsta Henri de JouveMadrid, 5. - La Comlssló execu1 en aquest cas els mati..."<>S es ruc- nel fou ràpida. i es produi a ple
tiva del partit socialista, en vista de
cceixen amb vertiginosa rapidesa, carrer 1 fou provocada per un atac
la gravetat del problema. internacioles clrcu:nstàncies varien, les mo- d'apoplegia.
nal actualment plantejat, ha acordalitats són distintes, i a tot això
El senyor de Jouvenel tenia 59
és al que, ~nse perdre minut, en anys d'edat.
Madrid, 5. - Aquest mati visità dat convocar amb urgència. el Coconstant relació el Govern amb els
el ministre de la Governació una mitè Nacional perquè deliberi sobre
nostres representants a Gmebra,
formada pels senyors Ser- l'actitud que el partit socialista obrer
Les eleccions de Memel comissió
atent per a dictar la norma general,
ranc Batanera, Ortega i Gasset e3panyol ha d'adoptar davant el
que, en relació a la politlca internaDILLUNS ES CONEIXERA EL
(Eduardo), Rlzo l altres membres de oonflicte !talo-abissini.
cional d'Espanya, té traçada, sense
RESULTAT
l'agrupació de defensors de!s encarsortir-se del marc en què l'enquaMemel, 5. - L'agència oficiosa li- tats pels successos d'octubre, que en
gratuïta al senyor
dren, la Constitució de la Repúbhca tuana commlica. Que el recompte dels wúó d'una representació de la Lliga Atribució
i el sentir de l'opinió púb:ica, les im- sobres que contenen els vots de les deis Drets de l'Home, sollicitaren del
Azaña
pressions de la qual té cura en re- eleccions del passat diumenge, acanà ministre que doni les oportunes orMadrid, 5. - Diu eLa Vez»:
collir, procurant salvaguardar l'ho- ahir, a la nit. Aquest mati s'ha ce- dres perquè la censura autoritzi la
«Esta mañana. algunos periódicos
nor de la nostra firma en compro- lebrat el recompte dels vots, candidat publicació de les noUcie3 1 comuni- han
lanzad.o la noticia de que el ex
misos internacionals. Una. altra ma- per candidat.
cats relatius a les seves gestions.
Presidente del Consejo de ministres
nera d'actuar significaris la lleugeS'espera que el dilluns es pugui
El senyor De Pablo Blanco oferi don Manuel Azaña. habia firmado
resa que tan injustament atribuïa al fer públic el resultat de la votació. atendre
la l)tltició.
un mani!iesto a favor del pueblo
Govern dit diputat, al qual va acosEn rebre a migdia els periodistes etiope. Se 11os ruega encarecictamentumant-se la Cambra a oir-li errors
Morts i ferits per una explo- el ministre de la Governació els con- te que tengamos la bOndad de desoc:n en el que ba incorregut.
fi.rmà la visita de l'anterior Comis- mentir formal y ce.tegóricamente tal
El Govern estim:\ un deure insissió de grisú
sió i digué que la tranquiHitat ere. especie. El pres!dente de «<zquierda
tir una vegada méa en el prec que es
Essen, 5. - En uno. IIlllla de car- completa a tot Espanya.
Republicana» no ha flrmado nlngún
procuri usar de la major mesura,
manifiesto en favor de nlnguno de
discreció i serenitat en tractar d'a· bó de Mant-cenis s'ha produït una
dos grupos beligerantes y desea
los
quests assumptes. No pot ocultar-se, explosió de grisú.
Han estat extrets els cadàvers de
la. rectificación tn.m.ediata., aun cuanno s'ocultarà. segurament a cap esdo, siguiendo su costumbre, no Ja
panyol que en els dificils mom~nt.s quatre obrers 1 uns altres tres lleu5. - eLa Libertad» publi- solicita de los periódicos que bajo
pels quals actualment es travessa és ment ferits. Manquen encara uns caMadrid,
un editorial que fa referència. a su responsabllida.d han lanzado esa.
precis deixar de costat tot partidis- altres dos obrers.
les denúncies greus que es prodiga- noticia. completamente 1ncierta.»
•••
me per a unir-nos, sense mires de
Essen, 5. - Fins ara. van retirats ren amb motiu de la. interpeRacló
cap classe, en el sol ideal que ha de
guiar les nostres passes en l'assump- cinc morts i cinc ferits de la. mina sobre blats, 1 diu:
Dotze mesos de presó
cAsi, asf actúan los calumniada- I
on es produi l'explosió de grisú.
te: Espanya».
Els caps del districte nacional - so- res a los Gobiernos auténtlcamente
preventiva
republicanes y que declan venian a
ctallstes han acudit al lloc de l'acci- solucionar
- Els presos que es
.6.
Huelva,
campo.
del
problema.
el
de
operacions
les
vigilar
a
dent per
Sou ellos mismos. Porque mientra.& troben detinguts a la presó de Pasalvament.
quien hacla esas denuncias era un terna del Campo! han tram~ un
diputado de la Ceda era otro dipu- escrit a la Sala Sisena del Tribunal
tado de la Ceda contra qulen iban Suprem en el GUal diuen que porten
Una batalla entre indirigldas. y mientra.s unos y otros processats prop de dotze mesos de
rea.lizan sus negocios los pobres agrt- presó preventiva, sense que fins a
fants negres i italians
roltores se mueren de hambre por la. data s·~gi conclós el sumari on
en una escola
moderna ha d'ésser econòmica, fàcll, culpa dc los partides que aún se lla- què apareiXen processats.
Nova-York, 5. - En una escola. clara, lleugera 1 ràpida, ba d'ésser man agrarios, seiÚD a.firmó públicaEntre els proces~ts n'hi ha a~guns
d'aquesta ciutat s'ha lliurat una ve· Didacta 1 que la pugueu aprendre mente el señor Martin, diputada agra que es troben ma.alts de ventable
ritable batalla entre nois italians 1
gravetat.
rio hasta hace qulnce dias.»
negres. Altres nois arodiren al tea- en poques setmanes personalment en
corptlr
bé
tre dels successos 1 participaren en algun Liceu Dalmau o
Recurs contra la condemna
Les encícliques al camp
la. disputa. Amb grans treba:ils acon- reu, de casa vostra estant. Demaneu
d'Antoni Espina
seguiren separar els combatents 1 tot seguit prospecte i11ltuit al Liceu
Hellln, 5. - Cinquanta famllies
disper&ar-los.
conreant 40 anys petites finques
:Madrid, 5. - S'ha. entaulat recurs
:;almau (Central), Barcelona. Telè- tracten d'ésser desnonades pel seu de cassació contra la sentència CtUe
Precaucions per a fon 78352. carrer València, 243 1 245. propietarL Cas de prevaler aquests condemnà el periodista Antoni Espidesnonaments, hauran d'implorar na a un mes l un tUa d'arrest per Ja
evitar lluites entre
NOID vostre .. . . .. .. . .• . ... .. . •. . .. . la caritat pública, per la qual cosa publicació d'un article a cEl Liberal»,
negres i italians
supliquen la publicació d'aquest te- de Bilbao, considerat injuriós per a
carrer ........................
legrama, considerant-lo com a va- Hitler.
Nova-York, 5. - La Policia d'aluosisslma ajuda per a. evitar la sequesta. ciutat ha. adoptat novament
Pobladó ..................... ..... . va ~èrla.
Incendi important
l'antic sistema. de reserves i ha. collocat una desena part de les forces
5. - A Irurzun s'ha dePamplona,
a
com
ciutat
la
en reserva arreu de
clarat un violent incendi a la mWlprecaució contra futurs aldarulls enVista de la causa per atracament d'un cobrador
tanya. denominada «Monte Hermotre itaUans 1 negres; aqueste3 forces
so», propietat de la Diputació. En
especials s'eleven a. prop d'Un miler
estendre's el sinistre per mé3 de mil
d'homes en uniforme i a 250 detecmetres quadrats destruf prop de mil
\lus.
plan~ de roure.

Un altro ~~monat~o al ~onJ~r lon~ux

PETICIO DELS DEFENSORS
DELS ENCARTATS PEL 6
D'OCTUBRE

La política bladera

Repercussi.OnS de la
guerra als EE. UU. _ _ _*,___
LA CAL-LIGRAFIA

Italians que desaproven Mussolini
Nova-York, 5. - El IX.-.rtament
de Policia ha donat enèrg¡.ques ordres per tal que s'evitin lluites racials en vista que s'ban produrt ja
dues topades d'importància entre italians 1 negres en assabentar-se que
s'ha vessat sang en el front !talo-etiòpic.
No obstant, els periodistes han pogut veure grups mo!t nodrids d'italians que desaproven la guerra 1
confraternitzen als cafès amb els negres.

Els comunistes a fa.
vor d'Etiopia
Non-York, 5. - Els comunistes
novaiorquins. en una gran reunió
celebrada al Madlson Square, han
aprovat una resolució prometent
ajudar Ablssinla contza Itàlia.

ANGLATERRA REFUSA LES
NEGOCIACIONS PARTICULARS
AMB ITALIA

Els processats foren condemnats a nou
anys de presó pel delicte de robatori
a mà armada

Ablr al mati, començà la vista de
la causa per atracament que es segueix contra Antoni Torres i Miquel Martin, acusats del fet ocorregut el dia 4 de juny proppassat a
les CtU:es Barates d'Horta.
Els processats, junt amb un altre individu que es pogué fer escàpol oomminaren pistola en mà un
xofer per tal que els dugués !ins a
les cases Barates d'Horta i que una
vegada. alll els e&perés fins que h.agueESin port:.t a cap el seu criminal
propòsit.
Poca estona després d'haver arribat el taxi amb els atracadors a
l'esmentat lloc passà Bonaventura
Oinés, cobrador de la casa Autran
i els atracadors l'amenaçaren amb
les seves armes fins que els lliurà
l'import de la recaptació que ascendia a 1.900 pessetes. Un cop aconseguit el seu propòsit marxaren amb
el mateix c.Jtxe amenaçant abans
de deixar-lo el xofer amb matar-lo
si dona va part a la policia del que
havia prerenciat.
Al cap d'un quan~ temps els processats foren detinguts 1 reconeguts
en roda d~ presos 1)\!l xofer I pel
cobrador atracat.
Ahir en el moment. de la prova
testifical ela processats negaren tota parUctpacló en els fets dels quals
se1s acusa 1 a.firmnren que si anteriorment s'baV!en declarat. culpables
fou degut a les ooacdons que amb
ells praCUcà la policla..
UD.'i agents de vigilància declararen &eguid.ament davant el Tribunal
1 afirmaren que no era cert que els
processats haguessin esta4 coaccionats el~ mlnlm 1 que es declararen autors de l'atracament d'Una

Londres, 5. - S'asse¡,rura que el
ministre ang1t:S è.e Rel3.c!ons Exteriors ha rebutjat la sugger~ncia lta.li:ma. d'entaular noves negociacions
1 ha declarat que Anglaterra. mantê
el seu pWlt de Vista, que la qüestió
ita!o-ablssinla es troba a mans de
la S. de N. i que la Gran Bretanya
no pot ISIOStreure-la de l'organisme
internacional i reprendre una Conferència tripartlta.
E.s dlu també que no s'ba con~
tat la petició de Ma.ssollni en la qual
demann. que 'Anglat.erra abandoni les
prec-aucions navals adoptades a la
forma espontluün.
Medlterrà.nla.

El xofer no declarà molt decidit
en contra dels proc~ats QO que la
suposar que pot haver-hi alguna
amenaça pe:- més que ell bo negul
1
que el cobrador no ha.
Com s!gul
comparegut. davant el TrlbWlal a
deposar a causa de trobar-se hospltalltzat en una Clínica on se li ha.
practicat una intervenció quirúrgica, el Tribunal a petició del senyor
Fiscal, junt amb el defensor 1 tl
secretari s'hi han traslladat I ban
procedit al seu Interrogatori.
Després d això fou suspesa la vista per a celebrar-la a la tarda.
El fiscal en !ea seves conclusions
demanà la pena de quatre anys de
prefó per a cada un dels processats
pel del!cte d'atracament, quatre anys
per la tinença. Ullclta d'armes 1 sis
mesos per les coaa:ions al xofer.
LA SENTENCIA

Seguidament el Tribunal dictà la
sentència següent.
A Antoni Torres l Miquel M.artin,
acusats del robatori a mA armada
han estat. condemnats a la pena de
sis anys pel delicte de robatori; més
tres anys pel de tinença d'armes i
tres m~ pel de ooacdons..

AHTIVlNlROL

Del:uaneu

l"ot•USC1e

cuatua cOontldellclah al ro&tre CA.Imac!GUc. o W

a EatabloR'ents Vtlar Via laietana .

~~~

•••

21 de setembre 1932. La Gaceta
publica l'Estatut de Catalunya.
«Mano a toú els ciutadans que
coadjuvin al CO?npliment d'aquesta llei, aixi com a tots elS Trílnl-nals i Autoritats que la facln complir.-San Sebastidn, 15 septiembre de 1932, Niceto .4lcalà z amo-

ElS ITALIANS PERDEN TANCS I MOLTS ES RENDEIXEN

•••

6 de desembre del 1932.
- Senyor Companys: L'Honorable President de Catalunya, té la
paraula.
Resta obert el Parlament de Ca.talunl/a.

•••

25 de maig del 1933. El Parla-

ment de Catalunya, en sessió so-

lemnial aprovà l'Estatut Interior
de Catalunva per 61 vots contra
11 de Lliga Catalana.
111

•

•

23 de juny del 1933. El Parlament de Catalunya vota i aprova

Londres, 6, matinada (Ur· tinua essent dels abissinis ·
Comuniquen a l'A~ els atacs a la baioneta ~ Cl'lt
gent). gència Reuter, des d' Addis tats en les darreres 24 heQ¡.
or~
,
.
Abeba, que els etiòpics han ex· han servit perque es rend· .
1st¡¡¡
]•
.
pulsat els italians que havien nom b rosos 1ta tans.
pres Adigrath, i els han infrinManifestacions • ~
gits nombroses pèrdues i captt· 1
vor d'Abissínia
rat tancs i municions. El r..s '
•
Londres
Sayum, que defensa aquella zo·
Londres, 5. -Estretament ¡,..,_
na, confirma que Addua con• per la policia, han circulat perVJuat&
carrers diversos milers de m ~
tants que donaven crits de p~
""'~
per l'atac a Abissinia.
treball, aniria. a visitar el President
Grups molt nombrosos s'estaciona.
de la República 1 que tenia el pro- ren a les unmed1acions de l'ambau
pòsit de fer-ho gairebé a diari, d<llla- da d'Itàlia, donant crits hostil¡¡ a.
feL'<:isme. La policia es limità al
des les actuals circumstàncies.
impossible qualsevol Intent agr~!~
'""'·
Pagament d'unes multes dels manifestants.

:- -----:*------

la Llei de conflictes del camp,
coneguda per «la llei petita».

•••

14 de gener del 1934. La coalf..

ció d'Esquerres guanya les elecciom municipals t Lltga Catalana
es retira del Parlament de CatalUnlfa.

Mèricla, &. -

•••

viatjaven el aots-director 1 altres
alts empleats de l'esmentada entitat. Han invertit en el trajecte Madrid-Sevilla, que han realitzat sense detenir-se, sis horea 1 mitja, a
una ve!ocitat mitjana de 85 quilòmetres ptlr hora. Les primeres llnies
que amb aqu~t servei s·~tabliran a
Andalusia, seran les segUents: SeVIlla-Huelva, SeVilla-Còrdova i Sevillacarmona. La de Sevil!a a Madrid,
que s'establirà amb trens bloc3, no
podrà prestar servei abans de primers de l'any pròxim.

El conflicte tèxtil cotoner

Han abonat les mul-

te:; q-ue els foren lruposades els indi15 de juny del 1934. Es promul- vidus que el dia de Sant Miquel lluïga la Llei de Contractes de Con- ren distintius carlistes. Pagà. mil pes-.

reu.

«Mano a tots els ciuUulans de
Catalunya que cooperin al compltment d'aquesta llet t a tots els
Tnòunals i Autoritats que la ta.ctn complir. - Barcelona, 14 de
juny del 1934, • L luís CompanJIS,
Joon Lluhí i Vallescd.»

•••

8 de funy del 1934. El Tribunal
de Garanties Constitucionals sentencia que el Parlament de Catalunya «Carece de competencia pa-

ra dictar la ley sobre contratos de
cultivos ...»

setes el senyor Miquel Torres Cabrera, co·':lte de Campoespina, propietari del setmanari local «Felt.
Cinc-centes el senyor Rabanal Brito,
director. Cinc-centes el senyor Guillem Nieto, redactor cap. Manuel
Cienfuegos, reda~ ~ r, n'ha pagat 500.
Senyor Carles Delgado, ml1 pessetes; senyor Lluis Flores, advocat, mil
pessetes, 1 el senyor Pere Maria Moreno, propietari del restaurant l<Mollete», on me.:-:aren els anteriors,
cinc-centes pessetes.

• ••

28 setembre 1934. En Consell de

ministres s'acorda presentar un
projecte de Llet regulant les turl.cions del representant de l'Estat
a Catalunya.
També es dóna un decret que
traça twrmes per al curs de les
reclamacions, queixes o observacions que els òrgans executius de
l'Estat a Catalunya puguin formular respecte els funcionaris de
l'administració de Justicia en matèria que afecti l'ordre governatiu, disciplina ...

•••

30 setembre 1934. El Butlleti de

la GeneraUtat publica el text teIós delS preceptes vigents de les
disposiciom legals que tan rejeferència a la llei del 14 de setembre.

•••

1 d'octubre 1934. Samper diu que

està satisfactòriament resolt el
conflicte suscita: per la Llet de
Contractes de Conreu f és derrotat a la Cambra f dimiteiJ:.

•••

4 d'octubre 1934. La crisi es

..

Adigrath és rescatada per
les tropes abissínies

Plebiscit pro Estatut de catalunya.

ra.,,

ULTIMA HORA

~

2 d'agost del 1931. Té lloc el

''e·

101 i entren al nou Ministeri tres
ministres de la Ceda. Els partits
114rtits republicans donen unes notes coincidents.

•••
Uegiu LA HUMANITA T
•••
12 d'octubre 1934. El «Butlletí»
de la Generalitat publica el decret del dia 9 d'octubre pel qual
ez Govern de Madrid s'incauta de
la recaptació de Contribucions.

•••

Resisteixen i fan 100
presoners
Addls Abcba, 5. - Addua ha ! ·
Ut els terribles atacs de què h~~·
tat objecte durant tot el dia d'a~
1 en cessar la lluita amb l'arribada
de la nit, seguia a poder dels e""
..,.
pics.

Durant els atacs d'avui les tl'oJle$
centenar
del ras Sayum han fet
de preson~rs italians durant la llu:ta
'
cos a cos.
El comte Ciano, tor.
na illès
Astrulra. (Eritrea), 5. - El trimolllr
de bombardeig t ripulat pel com1e
Ciano ha tomat a. la seva base amb
L'excedència d'Abad Conde avaries a. l'ala esquerra en 1a qua¡
Madrid, 5. - La «Gaceta» d'avui ha rebut dos trets dels abasslnls
El comte Ciano i els seus comvànya
publica., entre altres decrets, els sede tripulació es troben illesos.
güents:

un

,-------*------

«Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones. - Decreto disponiendo que, a partir del primero del VETLLADA DE BOXA A PARIS
comente, el interés anual que abonarà. la Caja Postal de Aborros a sus
imponentes serà el dos y medio por
Santos, k.
ciento.
Paris, 5. - Aquesta nit. al Palau
Orden declarando excedente voluntario como Catedràtica de la Escue- dels ESports, amb regular entrada,
la Profesional de Comercio de Vigo s'hn. celebrat una important veUla.
da internacional d" bOxa. S'ban disa don Gerardo A.bad Conde.:»
putat els següents combats:
El pes pesat negre americ&. Oble
Un atemptat
Walker venç per k. o. a la cinq-uena represa el belga Limousin, el
Màlaga, 5. - Al poble d'Arenas qual anà a la lona per molt més del
fou assassinat el mestre Santiago compte, fulminat per una formlda.
Ortega, per Hilari Pelàez i Josep ble dreta de Vlalker.
Fernàndez. Aquests dos individlus
El campió de F rança del pes ploes colloce.ren en una cantonada 1 ma, M:aurice Holtzer, ha vençut nequan el mestre s'encaminava a l'es- tament pr punts Kid Jobnes.
cola. li dispararen tres trets que el
El pes mitjà. portorriqueny Sabatl·
deixaren mort.
no deixà lc. o. l'italià Simonett~ en
Es creu que el crim té caràcter so- començar la primera represa.
cial per la preponderància dretista
Kid Janns noqueja. Redbulen, al
que tenia el mestre 1 per estar afi- tercer round.
Un dels combats més interessan~
llats els agre3SOrs a l'extrema esde la. vetllada 1., per tant. el més
querra..
- Ha estat recollit el $Ct.manar1 emocionant per la seva duresa, el
disputaren el pes mitjà francès Kld
socialista Avance».
Nitram 1 l'espanyol 5anto6, conegut
França. pel «P.lgll-torero».
----------~*;----------- a La
lluita es desenrotllava igualada,
amb la constant amenaça de caure
qualsevol dels contendents pels du·
ríssims cops que es creuaven; pero
PERLES
famoses
és el nom de les
en el transcurs del quart round San•
que tanta fama tenen pels seus re- tos fou durfssimament tocat a J'essultats definitius. Venda, Farmàc.les tòmac 1 quedà fora de combat.

o.

F

I

l'I

26 d'octubre 1934. El «Butlletf>l

de la Generalitat divulga les ordres de la Quarta divisió datades
en 23 i 25 de l'actual declarant,
de jet, sense torça la legislació
catalana sobre Contractes àe Conreu.

•••

Z de gener del 1935. Es publica
la Ueí suspenent les tacuUats del
Parlament de Catalunya.

•••
•••

11 de setembre 1935.
25 1etembre 1935. Pere Rahola
entra a formar part del nou mf..
niSteri.

•• •
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CHAPAPRIETA

•

¿CbHt IJ1JÍJ;tU-:••
tl contut dt les malalties venèries? Amb I'Onlo producte tflcat •u•
protenlx sllnuttlmament ambd6s HX.., l'
ANTIVENEROL
Profillictio. cuarldor 1 preventiu
Demaneu !"opuscle srratult cContldenclab al vostre tarmacéutlc. o .,.
a Establiments VIlar. Via laietana. 60.

FOTOGRAFIA

CINEMA

APARELLS: KODAK, VOIGLANDER, BALDA, LEICA
PEL•LICULES
I
PLAQUES
ACCESSORIS,
DE TOTES MARQUES
ESTILOGRAFIQUES
PLOMES
Preu especial per a tes Agrupacions

R.

COSTA

Carrer Comptat, I (prop del Portal de I'Angel)

Telèfon 159t3
Madrid, 5. - Els periodistes pre- I!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
guntarm al senyor Chapaprieta sl
s'avançava molt en la confecció del
pressupost, 1 el senyor Chapaprieta
contestà que tenia al seu poder dos
o tres pressupostos parcials, 1 que
GOT.A
ARTRITISME
havia treballat molt durant el dia
d 'aVUi en el pressupost de la PreDESAPAREIXEN PER SEMPRE AMB LA
sidència que Ja estava ultimat.
Alegi que esperava que en el proper Consell s'estudiaran els que j:L
estan acabats i es donarà un avançament als altres.
me.raYellós tractament dcntilio d'immlllorablea resultats.
-Persistiu en el propòsit de preUa flasc6 demoslra les teves qaallta.ts curatives
sentar-los el dia 11?
ALSINA, Passat~ del Cridlt. - SEGALA, Rbla de lea Flors.
-No - contestà el senyor Chapat>rieta - serà el dia 15. Sl jo no
ESPECIFICS PELAI, I pràDclpala fannàcies
hagUés ocupat la Presidència del
Consell, segurament hauria complit
6 PESSETES FLASCO
la meva paraula de presentar-los el
dia 11, però les Corts em resten molt
temps, car dimarts hauré d"assistir
a la reunió dels caps de minoria per FABRICA D'OLIS VEGETAlS
tal de tractar de la reforma de la

REUMA, DOLOR DE RONYONS

MEDICINA

antireumàtica

Madrid, 5. - El mlnlst.re de Treball ha. dit que l'havia vis1tat una
comissió d'industrials catalans acompanyats del diputat tradicionallsta
senyor Bau, per tal d'exposar-li la
conveníèncta que l'Estat reglamenti
la indústria. cotonera, perquè pensen
1
invertir deu milions de pessetes en
ID.: TURTOS, GLICERINA A SABONS
l'obertura de les fàbriques tancades ~¡g ~~~. ~;¡e~.~~ a'de1 desitgen garanties per a la inver- per S1 es necessari fer alguna
De manera que
REFINERIA
sió. Amb l'o~rtura d'aquestes fàbri- claració de Govern. lliure
demà.
em resta
ques tindrien feina cinc mil obrers. solament
- I els projectes complementaris

VOGEL

D 'OliS

del pressupost?

"Manutartura [~panJ~Ia ~o l~t~neria"

-Ja en tinc acabats tres. En to-

tal són

uns

12.

FILLS D'E. BARANGE, S. A.

Despres .el senyor Chapaprleta ea
referí a la Visita que havia rebut del
m1nistre de la Govunació, el qual
li havia donat compte que la nor54lOJ malitat. era absoluta a tot &penya.,
TELEFON
222
INDUSTRIA,
que no s'havia produït nl una. sola CARRER GAYARRE, 57
Primera fàbrica nacional de botons d'alta fantasia - S1velles I Fermalls 1vaga.
Com veleu - affld - la nos.lent. joc amb els Botons - Agulles 1 Ganxets per a labOrs de llana, etc. tra política us dóna molt poc tre- TELEFON 332!n
Aquesta casa fabrica les espectalltata de Galalit, Fusta, Suro, etc., d'una
periodista
Un Més
val alxi11 ha preguntat e.
ball
varietat meravellosa, renovv.da OODStanlment segons les imposicions
de la moda

BARCELONA

••••••••••••••••••••••r."-~...,

D I A B E 'l ' I U S

LA PIORREAf
Amb l"unio oroduc1e ehoao que emteiJt, l'

•

DIU EL SENYOR
Nou servei d'automotors de
A principis de novembre cola M. S. A.
Sevilla, 5. - Ha arribat a aques- mençaran a discutir-se els
ta ciutat el primer automotor de la
pressupostos generals
Companyia de M. S. A., en el qual

•

¿Cfmt

anten.a

ELS UII.LORS PRODUCTES PER A. REGIM
PANS TENDRES DE SOJA I AMETLLES, etc.

HOMEDES
CORRIBIA, 17 (davant Catedral)

AMER ICA N BAR «PIT A R RA~
=~~n~~=E
21
a començaments de novembre, per- RAMBLA SANTA MONICA., 1 - PLAÇA TEATRE, S - TELEFON • '
Especialitat en CocktAllls
què els 15 dies que resten entre 1a
1 la discussió, baura que apr\J-.
Club de l'oficialitat marina
OBERT DlA 1 .NIT l-:ct.ura
f1tar-ho la Coml.sslci de Pressupostos
Propi per a 50rtlde.s de Teatres i Cabarets
per a fer el dictamen.
Precisament -&fegi- he l'&llat Demaneu sempre COCKTAIL PITA.RRA, ~\alits.t de la
amb el senyor Abili catderon, que
conUnuart. a la Presidènda amb
gran Bat.isfacció meva. perque es trac5 peasel.ea admam. •
~n'X:~ome molt. mtellíg8nt 1 molt
&.\BOY.\ - Carme,
Acabà dient que, en acabar el seu
(da\-ant

~d

Vesiits a termini

LA HUMAN1TAT.IIuita pels ideçds catalans i republicans
...

e tUMEJtGE, I D'OCTUBRE DEL ttll

EDITORIAL

a.

&.UB&RTAl

9

•

A.

LA PREMSA

• la nostra subscripció
( Ve de la primera pl¡lna) Una republicana centellenca ... ... ... ... ... ...

Reda(X:lO 1 &4aún1Stncló
R O N 0 A U N I Y 11 R 8 I T A T, 26

T11tfon iJ1t!i

Política de tractats

l.mpremta

I

100

ca

TAI.I.;IRI
HUM.
Tlltfon 1 44411

PBIUI Dl SUBICRIPCIO

earoetona, un

rora.

1'51 otll.
10' 5D J

met

un trlmeatrl

Am•noa Llat ina

1

Portuaal

•r- •

un trttnettrl
Altres oal- . un trlmlúrl 21'-

li

Y tironès y màs tlronea dan los
!agtstas absueltos y el jard.J.nero condenado y el di!erente valor que se
da , a juzgs.r por la. diversa. pena lm·
puesta. a. los matadores do uno o de
otro: al obrero muerto por los fa.gistas y al señortto matado por los
obreres.
¿Y qué declr de la conceslón o de
la. negativa do supllcatortos pe.ra
prooesar a sefíorea d1putado6? Se
niega. el ped111o para procesar al
Sr. Primo de Rlvera a consecuenela. del h&llazgo de arm.aa y boolbaa
en la ca.sa soc.1a1. de la Falange, en
la. calle del Marqués de Riscal., y se
conceden los solic1tados para. proe•
sar a. los diPllta.dos de 1a l.zquierda
republicana y del aoclallsmo, &un
siendo el caso de Ja detenc16n tan
lnmotivado y peregrino como el de
don Lu!s Bello en Barcelona.
Agrava 1& tl.re.ntez, no la mejora.
el doblamiento de ministerlos concedidos a los señores Lucla y Salmón,
como diclendo a los republlcanos au.
tonomistas de Valencla: ¿Os quejà.ba1s de que tuv1eran sen.das carteras? Pues ahora tlene dos cada uno:
Lucia. las de Comunlcactones y 0bras públlcaa; Salmón las de Justtela { a pesar de haber encomendado
ese- puesto el sefior Casanueva a la.
vtrgen de su pueblo natal) y la de
Trabajo y Sanl.dad.ll

realitzar &9};lesta funció - deguda,
com hem ¡Ut, al propi interès, però
també a. l'interès personal de llurs
electors - aquells partits que, per
tenir clausurats llurs cent~ t roben
Interceptada llur comunicació normal amb els propl.s afillats.? El resultat només pot ésser un. Que ela
partit& que gaudeixen del ple i lliure
funclonament de llurs orga.nl.tzaclans
podran assegurar que llurs electora
es proveeixin del carnet electoral;
ela altres no; 1, en conseqüèn.cla. el
nombre del.s electors que ea veuran
privats del vot per manca d'aquest
document seran en llur major part
ciutadans pertanyents a sectors po.
Utlcs determinats. Culpa d'ells mateixos? No. Sl hi hagués un tracte
igual per a. tothom, naturalment la.
culpa. fóra Imputable totalment al
ciutadà, però havent-hi centres politics oberts 1 centres polltlcs clausurats, la diferència sempre pesarà
injustament a. favor dels uns l en
perjudici dels altres. Sl no es creta
aconsellable l'obertura. dels centres
clausurats, s'havia de desk tlr d'im·
plantar el carnet electoral Sl es valm de totes passades lm})'l\ntar el
carnet, s'havia. de procedir tlbans a
1a. nonnalltzacló politlca.
I que no se'ns digui que aquest
raonament nostre és a. benefici d'unes organitzacions polítiques determinades, perquè hi ba alguna cosa.
que està per damunt de l'interès parI
ucular dels partits 1 que hauria d 'tnteressar a. tothom que volgués enEl Temps òrgan d'Unió D emo- camlnlr la casa. pública pels camins
crdtica de CatalunJta par14 de la de la. pau 1 de la normalitat, 1 és que
implantació del Carnet electoral í sl han de venir unes eleccions, no hi
diu que amb centrts tancats no es pugui haver dubte que el seu resultat
pot portar a la prActica. Perquè... expressa. fidelment l'estat d'opinió
«Cal estimular al ciutadà, cal fa- del pa1s. Res no seria més perjudlcllitar-ll els tràmits, cal cridar-U l'a- clal ~r a la pau pública. l per a. l'estenció per mitjans directes. I aques- tabllitat d'un règim politic com tl
ta funció és la. que realitzen per pro- fet que, guanyés qui guanyés, pogués
pl interès les organitzacions dels qt:edar en el cos ciutadà. el dubte
partits. Sense l'actuació d'aquestes, d.: sl havien quedat fora de la conseran molts els ciutadana que s'han tesa. efectius que l'haur.len poguda
de quedar sense carnet. I com poden 1decidir en un altre sentlt.»

Diarlo del Comercio s'ocupa del
conflicte ttrtil cotoner t diu que
ta que ht h4 excét cü producció
t di/icultab de .,endre a l'exterior
caz anar a la racionalitzactó cü la

fabricació. I, de p¡usada, parla de
14 feina oficial en aquest 1ent1t:
«Es lrritante que por falta de ine-

flciencia de loa elementos oficlales
encargados de la negoclac16n de los
tratados de comercio hayamoo llegado al borde de ver cerradas casi
todas las fàbricas del ramo textU,
con la conSlgutente repercus16n sobre Jas deiDàll auxillares y trlbutarlAs de él. ¿Para qué sirve tanto d~
creto y tantas consignaclones encamlnados a remedJar el paro !orzoso, sl por desldla se fomenta en actlvldades stempre floreclentes? A !In
de que una vez màs dejemoa de con1'lar en la cooperació oficlal, el azar
parece brindarnos una. soluclón con
la ¡ucrra que se aveclna, según todos los slntomas. Lo lamentable es
que la. soluclón, de serlo, no tenga
otra. causa. màs grata.»

• 1
Trac t e des1gua

<tP ROPA GAH DA FEIXISTA
-Diu que llancen prospectes ...
-1 mostres 1»
<De «La Publicitat».)

El Liberal de Madrid s'ocupa de

l'empresonament
del periodista
Antonto Espina t subratlla la di/ertncia d.e tracte qv.e s'eUableix
quiUit als periodista republican.s.

Un que h• t oca

Palau

trada.

Obie

~~~
rmlda-

aéS del

u~!:I!, ~~z:s0~ tg;
MANRESA, (sobrant de

les despeses do l'Homenatge a 1'11 de setem·
bre) "' humUs
"' "' "'l "'espl·
"'
Roselles
guea daurades (24 v.) .. •
Ginesta. t1a1rosa. (24 v.) ...
BranquJlló de Uaurer tel·
xlt de pensaments (24
vegada) ... ... ... ... ...
Oonoepcló OuArdla, (set.)
Salvador Segués 1 muller
un amant de Catalunya
J. s. P., de SABADELL ...
Mar!& Gels, per la salut
de Companys 1 coosellen ... ... ... ... ... ...
Tres amigues del Mercat
de la Boquerla ... ... • . •
M. B. un Simpatitzant va.lenclà .. . ... ... . .. ... ...
L SO&tres ............ .. :
J . Parellada. ... ... ... ...
Domènec Vilà ... ... ... ...
Mlqt:el Pons ... ... ... ...
FausU Campoy ... ... ...
Penya Esquerrana, Caf~
condal ... .. . ... ... ... ...
Josep Vladé ... ... ... ...
Roseta cupó, 1 nen Cinto
V!adé ... ... ... ... ... ...
Margarida. Ferrer ... ... ...
Mercè Pons ... ... ... ... ...
Adela coch ... ... ... ...
U n d el P rat ... ... ... ... ...
F 'A B Fralpi de TOR.TOSA,
. ., (4.• vegada)
Emll1 Mafiosa ... ... ... ...
Familia Feixa Roca ... ...
J 0 sep M a ¡ Montserrat
·
Quintana
.. . .. . ... ... .. ·
un grup de litògrafs de
T . o. LL. S. A. (35 v.}
Joan Gràcia ... ... ... ... ...
«Arminyo (quota. setma.)
J M M ... ... ... ... ...
Eis 6. ardlcs d'esquerra de

S'tO
4'50

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

8'-

1'-

5'1'4'-

2'-

2'1'1'44'50
0'50

1'1'1'1'1'50
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J. ~u~~~.. ~
Un republlcà centellenc
Joon Albanell .. . .. . .. . ...
A la. memòria d 'Henrl
Barbusse ... ... ... ... ...
Un pro1etar 1 ... " · .. · "· "·
Una que no vol 1a guerra
F. B. ... ... ... ... ... ... ...
Pere Creus .. . .. . .. · .. · ...
F . Font (antl!eixista) ...
Francesc Solà ... ... ... ...
P. Soler <antibèllic) ... ...
Josep Miarons ... ... ... ...
Pere Serret .. · .. · .. · ... ...
M. Barnils <comunista) .. .
B J. ... ... ... ... ... ... ...
J Falgueras ........ · ... ...
Fc. Bllll:Ues ... ... ... ... ...
D B. a la memòria del
m~.t pare ... .. .. · .. · ...
Jose¡» Duran, P ~ memò
ria. d'Henrt ilarbl.ASSe ·..
A la memòria de l'Avi ...
P Mlarons ... ... ... ... ...
Una a la memòria dels
presos ... ... ... ... ... ...
JOi5ep Puig ... ... ... ... ...
Josep Pujol ... ... ... ... ...
Josep Illa... ... ... ... ... ...
Una mare que no vol la
guerra. · ·· ·.. ... .. · ... .. ·
Un nacionalista ... ... ...
Per la salut de Companys .i consellers ... ...
Andreu Esquern. ... ... ...
Josep Castany GUell ... ...
Joan Vinyes... .. . ... ... ...
Pere Font . .. ... .. · ... ...
Tomàs Vall-llovera ... ...
Miquel Garriga ... ... ...
M . v. nacionalista ... .. . ...
Joan Ribalta ... ... ... ...
FUtrLLEDe
A~c( L1aek1Ra)e'pu•b~~à
"'"
d'Esquerra:
M Català Domingo ...
J Pinvol Almaselles ...
R Priits VUalta . .. .. .
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Josep Pane .............. .
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Emili Miravitlles ........ .
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Telm Monterde ........... .
M M. c. ... ... ...
0'50 L. P. U ... ... ... ... ...
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1'Una familla catalana .. .

2'-

3'-
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c. .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Un mosso del Mercat .. .
GRUP DE COMPANYS
DE GALVANY·.
Rafael J o .. . .. . ... .. . .. .
Pere Casas ............ .. .
Company Masdeu .. . .. . .. .
France;jC Cid ... ... ..... .
Josep miveres ... .........
Manuel Salvat ........... .
Lola Muñoz ... ... •..
VIcenç Fontanet ... ... .. .

0'50
1'.
0 .50
0 ,50
0•50
0•50
0 ,50
0 ,50
0,_
55
2,
0,_
50 c. Martí .............. .
2._ Josepa Carbonell ........ .
1.
Uns catalans d'Esquerra
0 50
de GUISSON'A ..... .

R M. s. .. . .. . .. . ... .. .
Manuel Piqué ... ... ... . ..
Nen Salat .. . ... .. . .. . .. .
FamD!a Llorenç Launt (2
vegada) ... ........... .
Joaquim Rocamora. ..... .
Un català d'Esquerra. .. .
F B. (9". vegada) ........ .
Uns funcionaris de Governació ............. ..
R. Huguet Bosch (11.• v.)
Ricard Nicolau ... ... .. .
J E. G. .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Per als presos, a la memòria d'Angel Guimerà
GUIMERA: Ateneu Obrer
d'Esquerra Republicana
....
v
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Juvés ... ... ... ... ... . ..
Martorell .. . ... ... ... ...
Roser
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2'«Hay un periodista en .la cArcel de
1'Bilbao. Este periodista se llama 'An·
1'1'torno Espina. La cans& del proceso
1'ht. sido un articulo contra Hltler, y
,_
Conesa
..............
.
1'12,_
1l. condena la ba pedldo el cónsUl
Munné
...
..
.
..
.
..
.
..
.
1'5 ._
alemàn.
, , Roca ... ... ... ... .. .
1'2
'Antonio Espina es rcpubllcano; fi2.- X f'. ... .. . .. . .. . .. .
1'gura entre los escritores màs sutll6'2 - cavme .. . ... ... ... .. .
1'mente intenclonados de la actual ge2'- Bordes . . . ... .. . .. . ... ...
1'neraclón. Entre las juventudes lite1'rarlas goza de especial estima. Y por
1'un articulo en el que pondria gracia,
...
...
2'entusiasmo y lógica fué procesado y
Leoncl F..scu
.. · .. · .. ·
""
•
.
T à
h~Llamamos
sldo encarcelado
hace
dias. '!!
~!!!!~!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!~~~!!!!!~~!!!~~~!!!!!~~~~!!! Montserrat Duran ...
,
R Aguiló Gabarró ...
0 ,50 Margar1cht. om s ........ .
la atenclón
del dos
Gobierno
1'50
0
50
'Antònia Escudé ... ...
2M Santamaria. Bonet
Francesc Pascual ...... .. .
sobre este hecho. En los periodlcos
1'50
Teresa. Torras ... ... ...
~;60 J Masgoret Prats ... •
~:50 , Joaquim Gou ........... .
d~ la extrema derecha se pone en
1'Dos
gennans
catalans
,_
Ramou
.Besora
..
...
Ramon
Junc!
...........
.
evidencia a penonalidades extranje.
1'1.
Maria
Masgrau
...
...
Antoni
Anfrons
...
...
1'.Mlqt:el
Roig
...
...
...
..
.
ras y se llama judalzante y manio1'0 50
Angeleta Climent ... ... •..
0'50 Francesc Franjonal ...
0 ;~ ~·,. XT'A.-;,;·o··.·. .. . .. • .. . .. . •..
brera a la Sociedad de Nactones.
5'Cinta. Cortés ... ... ... ...
,
Francesca Josa Rosich ...
.,=
..,
Contra nuestro m ismo represen·
0 ,_
50 J osep Rosich ... ... ...
J osepa. Solé ... ... ... ...
o;so
Un
matrimoni
de
Mataró
tante en Ginebra hemos leldo tales
1'1
Magda. Prats ... ... ... ...
1'Venancl 'Arbós ... ... ... ...
1- ~ Nen Josep M.• Cenià ..... .
atrocldades, que no conprendemos
1'Adelina. Prades ... ... ...
•
R. Gabarr6 Prats ... ...
1'- Ro::31' C::.stellà .. . ....... ..
cómo el Sr. Madariaga no se ba que1'0
50
Teresa
casaran
..
.
...
...
J
Gabarró
Cuadrat
...
...
1'Emili
Cerdà
..............
.
rellada en su tiempo. Y todo eso con
1' VUITENA
LLISTA:
,_
Jaume
Ventosa...
...
...
...
o:~
Un
matrimoni
vel,
que
te
LA DARRERA {<MISS))
el pretexto de defender 1& neutralt10,_ Ar.tcmi Domènec ... ... ...
Josep Moreta ......... ;,,
O
els mateixos sentúnents:
dad de Espaim, que nadie ataca., co5
F
Martínez
...
...
...
...
R Roslch Masgoret
1'- Nena Ter~ Cardoner, de
D'ENGUANY
mo no sea el misrno que esas cosas
J
osep
Nadal
...
...
...
...
...
2'J.
Gasull Codines ... '.'.'. :::
sis mesos .............. .
escribe.
0'50
semblava que l'elecció de cMi3t
Enric Solana ... ... ... ...
LJ.L ~~~réTeix!Ga~rró' .'.'.' :::
-76 canne Selva ...............
Y ha. tenldo que ser un ataQue a
0'50
Unwers» -¿quin concepte tt~
F. Gultart ... ... ... ...
• -_ SUR"~a""' ( .• lista) ',
O
Narcis Cardoner ........ .
Hitler el que produzca. 1& prls16n de
0'50
dran de l'Univer& els que tan a..
Joan Santos ... ... ...
11
~.. 3
S'- BO.RGES m-ANQUES:
METODE UNIVERSAL
un periodista llustre.
P. Berengueres ... ...
questes eleccions?- hauria clos
,_ Francesc Aloy ... ... ... ...
,
Ant":li Déu .............. .
Hace un afio, y después de la re3'1
Les aspirants a professores de
Lluis Riba ... ... ... ...
,_ R amon Cirera .. . ... ... ...
1 - Maria Mages de Déu
l'anual desfilada de les noies cap
volucl6n, pudleron clertos perlódlcos
3'1
tall que desitgin matricular-se
R. Batalla ... ... ...
,
Pere
Bru
...
...
...
...
...
...
1;Antoni
Déu
Mar.es
..
.
a
la
més
etimera
ae
les
glòries.
calumniar a jetes politlcos republl3'0 50 Antoni Solel' ... ... ...
en el referit ram d'ensenyament,
Julià Sampol ... ... .. ·
Alba Joval de Déu .. .
Ho semblava, però no ha estat
canos como les vino en gana. y aun
3'ho han de ter sota aquest lm
1 A Solsona ... ... ... ... ...
0'50 J S. ... ... ... ... ..• ... ...
O,
Sol Déu Joval . . . ..
aixt. Una nova aspirant surt de
3'ofenderles en lo màs intimo de su
mutable sistema, l'únic per a
Manu:::l Bort ... ... ... ...
0'50 U C. ... ... ... ... ... ... ...
~·50 'Argent Déu Joval .. .
l'ombra t tracta de situar-se pel
honor.
3'la
cUltura
nacional
del
vestit
feCarles
Chopltea
...
...
...
1'J
ulià
Castanyer
...
...
...
Joan
Déu
Xavarrla
..
.
damunt de tot.
Y no hubo ningún proooso. Ahora.,
3'meni. SoHiciteu el nou programa
SETZE DE BONA FE,
Un admirador de Pérez
No és prima--plena co1n el típut
UNA COLLA DE VlGAell cambio, el pensam1ento, la critica,
1
full
de
condicions
a
l'Institut
(qu~a¡f¡tn~anal):
•
Farràs
...
...
...
...
...
...
que
ara
1'es
torna
TANS
a
:
portar.
Es
prf..
delinquen. Y no basta la. censura.. A
0 50
uENTRE FIERAS
Central, Passeig de Gràcia, 42, o
Joan · po ...... "' .. ;
ma. Més que pr!ma, seca. No té
0'50 Josep Saneta ........... .
0 •50 Josep Franch ... ... ... ...
2'UNA FIERA. - ¡,De qu' casta instancla de parte se perslgue a. los
a.
les
professores
de
tall
Sistema
Josep
Llcfg~tera.
...
més
...
que
ossos.
•50 Ramon orriols ... ... ... ...
I
no
sabem
si
él
0'50 1M. B ..................... .
qu~ emlten oplnionea que conslderan
0
....u
1
1'Martí
degudament
autoritzades.
Danl.e
asa
s
...
'"
rossa
'"
ní
si
és
•
bruna,
Alfons
per
Palma
tal
com
...
...
...
...
1'Ramon
Bosch
...........
.
0 50
2'OTRA. - No lo sé; pero, por dl patr16tlcas y justa$ y se les mete en
no
li
queden
ulls
ni
cabells.
En
Antoni
G~lt
...
...
...
•
Isidre
Vilaseca
.
..
...
...
...
1'B
M.
·..
·
·
·
..
·
..
•
...
·
..
la. càreel, como en tiempos de los que
0 50
pronto, huyamos.»
0'50
lloc deu prím.ers hí té dues cort·
Josep Gk ~ "i '" '"
1'- Andreu Novell ..... . ..... .
no qulsléramos acordarnos nunca.
0 •50 A R. ... .. ... ... ... ... ...
2'CDe «El Sol:t.)
ques buides i el crant, pelat, reEl fasclsmo y el comuo1smo, como
a·sus diri.gentes, estàn expuestos hoy a. butja fredament tota temptativa.
1'de tint o ondulació...
la. critica universal. Y no porque no
0'50 J S. ... ... .. . .. . ... ... . ..
2'Casanovas .. . .. . ... .. . .. .
1'J osep Irigoye~ ... ' "
Conserva lea dents Unes dettú
2'Ramon Comella ... ... .. .
tengamos en Espafia un embajador
0•50 Emih March ... ... ...
1'seme boca que dibuixen una rtota
ruso y lo tengamos alemàn ha. de
3' - Piqué .. · ··· .. · "' ... "'
0' 50 J G. 6 ·
:.~rc~eRt~o ... '.'.'. :·.:
· ... "' "'
0"50
sarcdñica, que posa la peU cü ga..
poder escribirse de Stalin todo lo que
0'50 Ferran Palma ... ... ...
5'- Cots . .. ............... .
0'50
Un de F. N. R. ... ... ... ...
0'50 Ermengol Gullà ...
3'- J Om .. . ... ... ... ... .. .
llina. Endebades li cercareu sine•
se escrlbe, y en cuanto se arai'i.a. a
1'Un dels nostres ... ...
4'- v. Pietx ........... . ..... .
o malucs. T ot això hi er a, però ;a
Hitler o a Mussolini han de 1r a pa..
0.50 Jeroni Quintana ... ...
1'Pere Valls ·.. ... ... ...
•
Ramon
Torrens
.
.
.
..
.
5'J
Aliguer
..
·
..
·
...
..
·
·
..
no hi él ...
rar a la càrcel los escritores libem1'El flamant ministre de Marina, J osep Massó ... "' ... ...
o·0 50
1'- P S. ... ... ... ... . ..
les.»
Per allà on ella passa 14 tem5o ·Ramon Sancllmens ...
2'Joan Bascompte ... ...
1'Vicenç Garcia ........ .
peratura davalla al zero absolut. senyor R ahola, estigué a la. Genera- 'Angel Riusen~ó ... d.' ia
2'Lluls Jané ... ... ... ...
5'- Ca•. r ...............
Primer, ha curat ,però. de promoure litat i visità el senyor Pic, amb el Un grup de onesal e
1'Bnrceloy:ta. per s emFlorenci Claret ... .. . ... ...
5'- A. Palmarola ... ... .. .
esgarritotes ccmjlagracio111... Com qual sostingué una conversa.
1'El senyor Pic no rebé, en canvi,
presona :
l'
I gnasi Sub1·rana
3'- Joan Prat ... ... .. · .. .
totes lea que aspiren a «Misn
1'Vicenta Rosa .. . ... .. •
... ...
"' "'
5'J nnume Rovira . ,, . , .
porta una acompanyant, i aquesta els periodistes.
1'-Josep Gonzàlez ...
...
1'Maria. L~nart ... ...
,_
Pere
Claret
...
...
...
...
...
2'Lluis
Solà
...
...
..
...
.
la precedeix i li aplana el camf,
1
1'Adellra Rros ... ... ...
1'- Ramon Agut ... ... ... ...
1'- F c Parareda ........ .
calant toc a totes les Santes Bàr1'.Roberto Castrovtdo comenta Ange a os "' "' ...
._ Jaume Fabrega ... ... ... ...
1'Manuel Borràs .... ..
bares,
Ara
com
ara,
malda
deses1
2'dts d'El DiluVio - les coses de la
Mercè ~a~ "' '" "' "' "'
l 'Domènec Ribera ... ... ...
2'- Pere Jordà ......... ... .. .
peradament per tal que la seva
1'«EN EL DESIERTO DE
darrera crist:
Marial
Tr
·;:.
.........
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l'Isidre
Torrebadella
...
...
2'Antoni
Font
..............
.
patrocinada
obtingui
el
títol
...
1'LA P O LIT~A
cTiene razón el ex joven bàrbara;
I~<abe raver............ "'
0'50 'Al1tonl Cuatrecasas ...
L'obti ndrà?... Uillor que 110, si
1._ Vicenç sorribes ... .. . ...
3'EspeJismo.»
todos loeos. Y de remate al ver como
TREU ROVELL, GREIXOS I
Bàrba~ :gano .. . ...
l 'Joan Macià .. . ... ... ... ...
2'Joan Oller .............. .
ten-im
en
compte
que
l'acompa2'(De «Politica».)
consigne Chapapr1eta lo que no conTOSCA
DELS
RADI'ADORS.
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M~
ó
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·
·•·
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l
'Josep
Tayeda.
...
...
...
2'F.
Nospre
...
...
...
...
..
.
nyant és diu «Guerra• f que l'as2'siguió Alba, al apreciar que RahoJ.a.
NO
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CAP
MET'ALL
Rosa
e
t"'
...
...
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Lluís
castellà
...
...
...
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l
'J.
Clos
..............
.
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.
pirant a «Jfiss•, éa LA MORT.
1
1'F I L L D ' E. B R U G U E R A
es equlvalente a don Abillo Calderón
Maria FCao~Aanet ... ... ...
l 'Llu!s Pcramiquel ... ... ,.,
1'D S. B.................. .
2'Avinguda del 14 d'Abril, 383
Carme
v..sad ... ... ... .. .
J. M FRANCES
Aton 1 'Azorm'
1'- GRANOLLERS·. Grup d '"y al descubrir en el señor Rocha con'
,...
la.
Fa
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.
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.
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.,..
diciones insospechadas, ignoradas
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1 C ast anon
2'b rers d e la Casa Botey•
•·
T
P1
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1'Manue
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.
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...
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... ... ... .. ·
11
2'
p
·
antes del deecubrimiento, para go0
bernar la Instrucció Pública.
0'50
Pompeu
al
Politechj
l ':::
:::
...
1'¿Qué se pretendía con la crisis?
nJCUm
ta
Picarin,
a
la
memòAmbrós
Claret
...
...
...
~:E
Munné
...
...
...
..
.
¿Mudar de presldente, qUitando a
0'50
ri
de
l'Avi
2'Marian
Farriols
...
...
P.
Corbera
...........
.
0'50
Lerroux de 1& prealdencla del GoL'illustre filòleg, Pompeu Fabra
a
... ... .. · ...
Ferran Planes ... ... ...
D Rlmundt ... ... .. .
bierno? No. se pretendia. mejorar, es
1'inaugurarà demà, a les vuft del ves- ELS AMICS DE CENTEIgnasi Guilà ... ... •..
- t . Corbera. .. . .. • . .. .. .
La manca d'espai ens pre,
1'decir, aflojar, la Infortunada. tlranel curs 1935·36 de l''At.eneu PolyLLES:
Prudenci Torres ... ...
~50 J Vilà .............. .
teL de la. vida espailola, efecto de la
0'50
tecbnicuf. Parlarà de «L'aprenent:at- Una admiradora de ComJoan Alslna ... ... ...
, - A. Colamina ... ... .. .
priva de publicar la nos· ge
I disparatada, impertinente, preclpita0'50
de la llengua.
panys ... ... ... ... ...
0'50 Joan Morenza ... ... .. .
J. V1lieta ........... .
5,0'50
dii, tmprudente lncorporación de tres
'A Ja secretaria de l''Ateocu. Alt Una admiradora de Gassol
0'50 Jaume Rl.bera ... ...
tra habitual secció d' «El
Pere Royo .............. .
2,
1'cedlstas a la gobernación de la Rede Sant Pere, 27, pral., continua Una a la memòria de
Manuel Slltué ... ... ... ...
0 .50 P. Gratacós ... ..... , ... . ..
1'pública. No es repentina, pues, la I Treball». Esperem que
oberta la matricula pcr als cursos
M ià
Ferrer ... ... ... ... ...
0.,.50 S Botey ... ... ... ... .. .
0 .60 JJosep
manifestaclón de Ja enfermedad se3'd~ gramàtica catalana, id1ome&, ta·
ac
... ... ... ··· ...
oaquim Pujolar .•. ... ...
J. Pey ... ... ... ... ... •..
els nostres lectors sa· quigrafia,
0'50
fialada por el Sr. Guerra del Rio. Nl
estudis tècnics t estudis Per la salut dels empresaRamon Vers ... ... ... ... ...
, - J . Botey ... ... ... ... .. .
1'reciente, nJ. exclusiva del Sr. Royo
universitaris.
nats ... .. . ... . .. ... . ..
60'50 R. s. ... ... ... .. . ... ·..
A.
Botey
...
..
.
.
..
..
.
..
..
..
bran
excusar-nos
que
per
Vlllanova, porque sl a este señor le
1' 1'd16 per creerse Neptuno defensor del
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ E Botey .............. .
un
dia
deixem
de
l'
Uns
amics
de
SALLENT
50'agua marina contenlda en los puerJ.
Barberà
..............
.
tat' de Barcelona y Tarragona, ¿c61'publicar-la
Juli Cortés ............. ..
mo los señores Marraco y Chapa1'50
Comorera. ............. ..
prieta de la pouencia de la cesión de
2'Verdulera ............. ..
2'los servlclos de Obras públicas no
Bosch .................... .
2'le curaran de su mania.? Nl e..xclus\va del Sr. Royo ni siquiera de los
4 catalanes de SANT AN«POR ALGO SE EM PIEZA
DREU, per la wlut de
-Por lo Pronto, ya hemos comen· politlcos.
Mantlenen y agrnvnn la tirantez
za
do a clvlllzar a las mujeros y a
Dencà.s ......... ..... .
4'1os nll\os.11
los neo fagistas que parodlan a una
Un
estudiant bad&lo:ú .. .
5'model uTrumh sport, de només 1.7GO litres de cilindrada (11 HP.) I de velocitat màxima 120 k, P. H.,
parte del tradlclonalismo, a la reUna
aragonesa
catalana
(De «El Llberal:t.)
1'50
presentada. por el Sr. Vàzquez de ~econduit pel senyor Paul von Guilleaume 1 portant com a pusataer la Sra. Lotte Bahr, ha efectuat
Una
catalana.
de
veritat
2'lla, m el odio n Inglaterra, a la. que
AgusU Ab6s ...............
5'el
recorregut
llamaba Ca.rtngo e1 insigne orador
•'#
Ai.tonJ. Tondo ... .. . ... .. .
5'carl!.;;ta.
1
··~
Isabel Fossas .. . ... .. . . ..
1'Y ttran. tlran forzudamente los
ACCIDENT FERROVIARI
Amàlla. Escoda . .. .. • . .. . ..
1'e!>p&floles entretenidos en comparar
INTENCIONAT
Assumpció Barrios ... .. .
1'entre Ics 5'30 I 12-10 hores dol mau del dimecres, dJa 25 de setembre del 1935, emprà el temps dl
senU!ncias tan incomparables ent:e
uns desconeguts arrencaren un
Antoni Ventura ... ... .. .
1'ISI como la del Tribun&l de Urgencm tros de via. que hi havia plantat a
Antoni Escoda .......... ..
1'que conden6 a unos meses de arresto 1 l'entrada de l'estació de Lleida i que
Jaume Nocués ........... .
3'al matador de Luis de Slrval Y a la portava un rètol indicador de xiular.
Unes esquerranes (quota
del Consejo de _guerra que ha. lm· El travessaren dam ant els ratis a
• una velocitat mitJana c1a tn'096 quilòmetres per hora, sota el control oficial de l'Automòbil Club
setmanal> .............. .
3'puesto trelnta. anoo de pnsión a. otro l'hora. aproximada que arnba a la
•c uMulaooa r l adcrateot,
d'Espanya
• · •. periodl~ta. & Javierito Bueno.
cluta.t el ràpid procedent de San ScCOt•tui. ftAttUOfiAt
Els matel.xos de cadu setbastian.
mana ................. .
'l'BO
Com sit;'ul que aques~ tren, com
P. E. B ...................
2'Aquest mateix vehicle, coincidint amb la Gran Setmana Automobilista de San Sebastiàn, erectuà
gairebé tots els d'Espanya, malgrat
Guadalupe Gatell ... .. .
1' l'ajut
econmnic
de
l'Estat,
portava
tambo
els
següents
recorreguts:
Rosa.
Casals
..
.
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•
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•
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1'MOBLES DE LUXE
un parell d'hores de n.tard, no hi
Montserrat Vives ... ... ...
1'ensopegà., però \m tren de mercad~
Bartome-.J Serra (7.• veg.)
MOBLES SENZILLS
2"50
ries qt.te bi passà, a del\Pit d'havt.'l'
Dolors :Macipe (7.• veg)
2"50
CALÇATS
frenat el maquinista, no pogué eviTres amiguetes ... ... . ..
2'1 tar (lue se U etU"edé& a les rodes, d~
MAQUINES DE COSIR
gut a la. qual C03Il el tren rest! tm·
suma 1 segueix 131.414'40
mobllit:zat.
RADIO S
Poe després passà per a.quell lloc
un altre tren de mercaderies PI'O<*
dent de Montagut 1 se li tirà al da·
MITGES i MITJONS a preus de ganga
munt. Le:s locomotores quedaren una
En un recoM""qut amb S60 viratges, tamb6 temps homolop u per I'Au tombbil Club d'Espan)a
dins de l'altra, però, sortosament, no
sbagueren
de plànyer des¡ràcies :per·
Aquestes tres proves. a més dels desplaçaments efectuats en 11 cura 8SJJ al d'una setmana. posen de
Compra-venda i canvi de tota mena d'articles
'lONils.
man ifest, una vegada més_ la rapidesa, resistència I flexibilitat d 'un motor, la seguretat d'un vehicle
Subhastes variades tots els dies a les 4 tarda
I l'adr.ptablli tat de lt tracció davantera, a vui perfectament resolta
e L' HORA ~: , RECOLLIT
La policia ba procedit a la recollida
d el setmanari
«L·Hora.t,
r •·• '•"'
·~~~t.
r • ,.,., .~..
• •''

Focs
de Bennala

vetlla.
dis-

Anneta Bren ...

F . lL ......... ... ......
Rosa Oromi ............

01
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esta d un automòbil
1

L'ORDRE

L
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PUBLIC

I
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m

·MADRID
ÍDII S '1 Se;;'ODS

~

SAN SEBASTIAN - MADRID, 4 H. 51 M. 6 S.
(MITJANA 95'967 KPH)
BilBAO- SAN SEBASTIAN, 1 H. 26 M. 16 S.
(MITJANA 77'088 KPH)

Sempre al

''AD L

,., ,.

1-----------*:----------COTILLES - FAIXES

Il
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REPRESENTANT EXCLUSIU PER A CATAlUNYA

HOTEL DE VENDES

-.

~.

PELAI, 8
....

.. .

B A

I ~ r1~

A SA R

~~

I O

1~

Avinguda 14 d'Abril, 413 • Telèfon 6'707 • BARCELONA

Rep 11 b li e ans! Llegi u LA HUMANIT AT

---·..-·---

la humanttè\1

10

COMERÇ I AGRICULTURA
PREUS

PREUS

65
62

68
go
63
58
65

BLATS

115

125

ro

Floret ...................... ..
..................... ..
Selecta .................... ..
rrencat ................... ..
Farina d'arròs ........... .

I

120
1SO
61

63

64

50

70
65
48
62

68
64
47

MONGETES

go
107

109

70

Valéncla * "'"""""""'

05

80
82
80
75

eo
eo

Prat ........, ............... ._.

96

CIGRONS

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

115

" " " '" "' "' " '
•••••••• ••••••••••

7g

I

""'"""'"'"'
'"'"""""""
..................

I

ORDI MORESC I CIVADES

Castella tcoraeut) .... ..
Idem (sele(:ta) ...... ; .. ..
Estrangeres .............. .
Mallorca .................. ..

I
I

Les darreres proves ama-I
teurs de la temporada

50

4550
42 50

87

•

LLEGUMINOSES

OranJ¡~.

I
I

26

86
Civada Extremadura ...
85
t<lem Mancha ............
45
Moresc Plata, dlspon....
42 I dem pals .... .... .. .... .. ..
S8
Ordi, Urgell .. .. . .. .. .. ....
Escaiola. Andalusia .... 1 86

ARROSSOS

.~onaa1usla

78
62
57
55

100
80

Faves Andalusia .........
Idem Extremadura .....
Idem Mal}otca .. .. ........
Favons Andalusia .. ....
Idem Extremadura .....
Veces Andalusia .........
Idem estrangeres ..... ..
Ers pala .................... .
I dem estrangers ....... ..
Oui:xes ...................... .
Pèsols estrangers ....... .
Idem pals ................ ..
Llentilles Andalusia .. .
Idem 5alamanca

64
58
56

46

47

46

47

44
44
4S

45
45

40

4142 50
44

49

42
42
go
42

115

4S

80

120

110

I

.. ...
........
.. .. ..
L• •. ....
AU als 2.•
56
..
.. ..
.....
Alfals
2 50
Palla d'Urgell ............
2 50
I dem curta . .... .. ... . .. ..
Preus en Ptes els 40 quilos

'

GARROFES

23
Castelló, negra ... .... .. ..
28
Eivissa ......................
28 50
Mallorca ... .. .. .. . .. ... .....
31 50
Mata!era, nei!Ta .... .... .
80
Roja ..........................
ss
Vinaroç, negra . ... .... .. ..
Preu~ c·n rals els 42 quilos

En l'acabament d'un paràgr-af en el qual parlè.vem del problema blader

en la secció «Comerç i Agricultura» que publica cada. setmana LA HUMANITAT dirigint-nos als governs d e d.re ta d èiem: «Les taxes i mplantades
per ells seran un niu de raons que servirà per acabar-los de dividir i el

ELS ESPORTS

•

La Federació Catalana de Natació
Amateur ta. avinent que, per tal de
portar a. terme el programa de la
temporada que s'escola, ba assenyalat la celebració de les proves que
s'esmenten a. continuació:
Avui a. les onze del matí, piscina
del c. 'N. Barcelona: Campionats de
Catalunya. de veterans (cursa. de 400
metres lliure i Campionat de Catalunya. de salts de trampoli).
Així mateix, a. les cinc de la tarda,
a. la piscina del C. N. Terrassa, se
celebrarà. el partit final del Camp!~
nat de Catalunya de water-polo <tercera. categoria), entre els equips dels
clubs Barceloneta ! Sabadell, que
s•bB.via. de celebrar el passat d!umenge, dia ·29 de setembre. t que cal·
gué ajornar.

El Campionat d'Espanya de BaSQUetb OI
es disputarà a Barcelona els
12
'
dies
i 13 del corrent mes
Les pistes de tenis de Montjuïc
seran el marc d'aquesta Competició

PALLA I ALFALS

7~

Marroc .....................
100
100
Mex.lcans ................. ..
82
60
Palaus .......................
183
165
Sauo .........................
Preus en ptes. els 100 qu11os.

Després C.:.:: tantes coses com..s'han
dit del Campionat d'Espanya de Basquetbol per part de diversos sectors,
ja no crèiem en la seva. celebració.
Les dilacions que havien rebut les
gestions que es feien donaven peu
a creure que per un any més quedaria. penjat el Campionat d'Espanya, sobretot havent-se elit que vist
el silenci dels directius de l'Espanyola a Barcelona, a Madrid començsven les gestions per a celebrar el
Campionat allí dalt. Tot plegat uo
han estat sinó r umors i finalment
és a. Barcelona, tal com s'havia convingut en princip:, on se celebrarà
competició
aquesta
no podia ésser
escoll!t màxima.
El marc
més adequet ~ a aquest fi i facilitarà l'actuació dels equips la. valua dels quals dóna lloc a esperar-ne
exhibicions que donin
conèixer amb tota exactitud, als
amagnifiques
que assisteixin a. presenciar. els partits, ·la vàfua. del basquetbol.
Els equips_ que prendran part en
aquest Campionat d'Èspanya seran:
per Castella, el Rayo i F. C. Madrid;
per València, F . ú. E. i 13 Regiment
d'Infanteria, i per Catalunya, Sté.
Patrie 1 L:.ietà S. C.
I es disputarà de la forma següent: En la. primera eliminatòria
es disputaran, previ sorteig, els encontres entre e mpions ! sots-campions. Quedaran tres vencedors i t res
vençuts; els primers ja queden cla.ssitlcats per a la segona eliminatòria.
1 Entr~ els tres vençu~ . es ~arà, un
sorte1g per tal de dec1d1r qum d ells

s erà el beneficiat amb una repesca
que el situarà a la segona. eliminatòria.

MERCAT

O' OL I S

PREUS A L'ENGROS -

OLIS D'OLIVI

BUGIES
MAJESTIC

RADIAKLINE
TREU ROVELL, GREIXOS I
TOSCA DELS RADIADORS.
. NO ATACA CAP METALL
FILL D ' E. BRUGUERA
Avlngudl del 1C d 'Abril, 313

Garantides per a 35.000 quilòmetres
com

bones

Tan

tlel

Sat•¡•ià

M.

eo1X1NET S

les

millors

menys

per

priiJ

PULIOO

s

DE

R. O

36

dimarts, el reportatge
de LLUIS. MELENDEZ

QUE FENSA FER
JOSEP GIRONES

LLIGACAMES, ELASTICS, CINTURONS I BOSSES D' HULE
MARCA «DELL Yll
MAGATZEM DE CURTITS I ACCESSORIS
PER AL RAM DE SABATERIA
METXES PER A LLUMS DE PETROLI I ALCOHOL

JOAN DEULOFEU

Les Arts

PABLO IGLESIAS (abans Princesa), 6

*

PEDRALBES

El nostre mercat d'oli d'oliva sembla que ha tingut una revifalla a
<U'reries de l'actual setmana. L'oli conent passa de 170 a 172 pessetes;
.1 superior, de 176 a 179 pessetes, i el fi, de 189 a 192, o sigui. que repre_enta una. petita puja de 3 ptes. per cent quilos.
En aquests moments, amb tot i la proximitat de la. collita, la qual es
• reu que serà abundant, és de preveure una puja, petita o grossa, de l'esnentat suc, mirant, com és natural, l'esdevenidor internacional.
Ara, en la forma que està. el nou, podrla ésser molt factible que
r,'equivoquessin els que creuen que un conflicte armat podria portar una
evaloració en els preus ja que ara. com a. l'any 1935 I no a l'any 1934.:>18. Tot Europa i Amèrica. porta. uns dotze anys de crisi Interna I aques.\ és la causa que cada país miraria de consumir llurs productes i no
"eiem que vinguessin moltes comandes, i si vif¡guessin ens trobaríem
mb traves per al cobrament, tal com ja. estem acostumats.
Els olis de pinyol no han sofert cap variació, i els olis de llinosa,
.tsprés de la puja de la setmana passada, han quedat estacionats.

A tots els Colmados i a COMTAL, 20

ProveYdor únic a E. U. A. de la Standard 811
LOUIS Schmehng
un dels vençuts, i d'aquesta. sortiran
i Tallers de Reparacions, i en el StU
aratges
G
a.
Òemaueu-la
•
els dos finalistes.
defecte a R. GEICO _ FIVELLER, 45- Telèfon 10601
l'excluté
que
l'home
Jacobs,
Mike
Es disputa.eliminatòria:
Tercera
ra la Jlnal; un partit entre els al- s!va del negre Joe Louis, sembla. que
tres dos semifinalistes, per tal de té pressa d'aconseguir la signatura
decidir el tercer i quart lloc, i en- ¡ de l'alemany Max Schmeling, per
cara un altre partit entre els dos 1 tal de poder-lo acamr amb Louis en
TALLER
ARTIFICIAL
PEDRA
DE
equips eliminats a. la. primer~~: ronda un encontre que en aquests momenU!
BIGUES 8 E M P E R • I TA
per a disputar-se el cinquè i s1sè lloc. tindria la màxima transcendència.
L'alemany ha demanat per a tal
El d~a 12 hi haurà dues sessions
combat la. xifra de 250.000 dòlars,
i el d1a 13 una.
1 sembla que J acobs no té inconvea cedir-la-hi, puix que aquest
D'interès per als àrbitres nient
combat podria proporcionar una re- VILADOMAT 222
BARCELONA
TELEFO_N 3soe.
•
captació de dos milions 1 m ig de
anotadors
!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!l!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!f ll!!!!!!!!--'!!
Ens comm1ica el CoHeg! d'Arbitres dòlars.
Les negociacions segueixen amb
de la Federació Catalana. de Basketi de reexir, obligaria. l'emba.tl que, de conformitat amb els re- rapidesa,
presa. del Madisson que quan volgués
~OLES
glaments, han estat convocats exà- n omenar un adversari per a. Jimmy
mens teòrics d'àrbitres per la. set- Braddock hagués de recórrer a ell,
mana del 7 al 12 del corrent, de car Louis l Schmeling són sens dubCASANELLAS
vuit a nou del vespre, al seu estatge te els millors pesos forts del m~
(Portaferrissa, 11, entresol 1.&). El ment.
Comitè examinador estA integrat
i
pels senyors J. Pelllza, M. Manent
i s. López.
CORTADELLAS
Al mateix temps, recorden una vegada. més als simpatitzants d'aquest
d'espai
manca
Per
c.asanova,
esport que vulguin ésser àrbitres o
anotadors, que se serveixin passar
a
obligats
veiem
ens
per l'adreça abans indicada, on els
Telèfon 34667
seran facilit.ades totes les dades que
ajornar per al proper
siguin necessàries per a llur ingrés
Qualitat Immillorable Exteñs assortiment
Demaneu Catàl..
en l'esmentat or ganisme.

DIN'rRE POCS Dl Jjj8

I

MEL VIADIU

BOXA
e1ssef~~a vi~~~~tò~:= 1;apri~~~a~ Sembla q~e hi haur.à combat 1

problema blader restarà en peu».
I així passa. Com a mostra és el debat polit!c sobre els blats iniciat
·
t ·
·· t
divendres passat a. les Corts de Madrid, que tot JUS comença; · Ja eXlSteix tlvantor, expliquen 1 es tiren en cara els múltiples abusos que ban
fet a espatlles de les lleis dictades per ells mateixos.
I aquestes topades i disputes és entre dos partits que avui per avui, per
. ort de tots els espanyols, tenen part a la responsabilitat del Poder públic
dlSS
com són el parti~ agra.r! 1 la Ceda 1, el més trist del cas és que els petits
:tgricuitors es quedaran amb el blat i no tocaran cap pesseta i és d'això
:ue nosaltrès ens queixem.
Mentre els politics discuteixen nosaltres notem en el mercat de Llotja
en aquests moments i amb alguns productes una gran fluixedat, partíeularment en blats, farines i despulles.
p Ò 1
veritablement preocupa és que si el blat baixa ! les fari.
.
. er e que
:es tenen tendència a la flmxedat, nosaltres preguntem. ¿per què el pa. no
..:'.1 pot donar a 0'65 cèntims? Això no és problema. que s'hagi de resoldre
1 Madrid. Aquest problema creiem que es pot r esoldre ací. ¿Què fan aquests
.!Onsellers? No veuen que ocupant un càrrec d 'elecció popular i que no els ~jll'!!!!!!!!'!!!!!~'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!\1
.)ertoca., i no fan res, s'acaben de fer més antipàtics als ulls del poble que
, ls ha de suportar a. la. força.
De les despulles, la setmana: pas&ada ja donàvem una impressió quelom descoratjadora. Aquesta setmana ja podem d:r que la baiXa en les 1
lespu!Ies s'intensltica. de ferm, les cau...c:es de la qual ja les posàrem de
~It: AllJGURAUIO
.nanifest en la nostra impressió anterior.
El moresc, amb poques demandes, segueixen els preus sostinguts. En
de
;rdls i civades també hl ha poques comandes.
En els arrossos, els preus estan bastant sostb.guts. Aquesta tendència
AMB CURSES DE
OIRT • TRACK
s deguda amb mires a l'exportació que pot sobreven\r deguda a la situaI DE
ió internacional, avui latent.
LLEBRERS
fer
pot
Això
De les mongetes, ja comencen arribar-ne de novelles.
COM DE COSTUM
• 1ue porti quelcom de fluixetat en l'e.>mentat gènere, i hem de tenir preant que la collita ha estat més aviat bona, la qual cosa. vol dir que n'hi
f
de
.aurà de sobrants.
Cigrons i altres lleguminoses, encalmades. L'escaiola, amb forta puja.

POLLERIA

TELEFON 23703

BARCELONA

(Antiga Granja Serra, Sant Adrià de
(Fundada el 1840)
Servei a domicili - Ous al dia - Con!ll tendre
I

OUS

Besoo

ANGLADA CAMARASA, A
LA SALA PARES
Avui ja es pot donar oficialment
ROSETA FUSTè
Ja gran nova a. Barcelona. El gran
pintor H. Anglada Camarasa, una PABLO IGLESIAS, 12 (abans Princesa)
TELEFON 20981
de les més rellevants figures de
l'art actual arreu del món 1 considerat com un dels més valorats arTaxis col~ectius i Autobusos lletra «P»
tistes, reunirà a la Sala Parés el
des de la Plaça de Catalunya
bo i millor de la seva recent pr~
ducció en una exposició-homenatge
que aquella galeria li organitza.
Més de trenta obres absolutament
! de gran varietat de temes
FUTBOL
Campionats super-regionals inèdites
constituiran una de les exposicions
que mai s'hagi ceremarcables
més
GRUP GALAIC·ASTUR
1
lebrat a la. nostra ciutat.
0\•iedo F. C.-Stadium Avilés.
C. D. La Corunya-Unió Sportlng
•1!. MOHLES, PlAN~, R.ADlOS, CAlX~ Dl!l
Vigo.
\ BALB, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE CO
C. Celta. V!go-Sporting Gijon.
GRUC CENTRE
SIR. MALETES, DISCOS, etc.
D. Nacional • drid F . C.
Partits i àrbitres per a avui C.
C. D . Saragossa-Racing Santander .
PRIMERA CATEGORIA A
Valladolid C. D.-At!ètic Madrid.
1
GRUP BASC
Barcelona-Sabadell; Casterlenas.
Atlètic B ilba~c. A. Ossassuna.
Júpiter-Girona; Arribas.
Arenes-Unió d'Irun.
Badalona-:: :,Janyol; Mena!.
Donòstia-Baracaldo.
Els equips
~TOMAU 1 lNTESTlNS
CORTS CATALANES,
GRUP LLEVANT!
Barcelona: !borra, Zabalo, Areso,
DIABETIS • ALBUMINU·
Llevant-Múrcia.
Bardina, Berkessr, Balmanya, van.
ETO.
•
lNFANClA
·
RIA
Hèrcules Alacant-Gimnàstic de Va·
tolra, Raich, Escolà, Fernànde:z; i
lència.
Munlloc.
CARRER LLURIA,
Sabadell. F101 "!!, Morral, Blanc,
València-Elx F. C.
felèfon 30422
BARCELONA
A. .;emí, Font, Gràcia, Sospedra, Cal(entre Consell de Cent t Aragó)
GRUP .(\NOALUS
Yet, Gual, Barceló i Perera.
Malacità-Sev!lla.
t2Z
SAUlio:RON
Badalona: Na vés, Borràs, Lladó,
Betis-Xereç.
MANSO, n (davant del ~1ercat)
Cristià, Camacho, Gil, Betancourt,
1\flrandilla-Recreatlu de Granada.
Cambra, Forgues, Serra i Torres.
' Espanyol: Martorell, Luna, Teruel,
Chiseta, Espada, Lec<tona, Quesada, El parüt Barcelona - Sabadell
E-~ezarreta, Bonic, Manolln i D~
Fou el dia primer de setembre que
mènec.
en la prrmera jornada del Camp!~
Júpiter: Solà, Daniel. Bayo I , Font, nat de Catalunya el Sabadell era
Soler, Mont::errat, Diego, Galvany, batut severament a. la Creu Alta pel
Garcia, Perpinyà Terradelles.
F C. Barcelona. Aquesta tarda es
Girona: Francas, Farró, Torrede- repeteix l'encontre, però al camp ue
not, Campa, Prieto, Castillo, Lluch, Les Corts. ¿Què podem esperar-ne
Clarà, TrujU!o, Ramon I Ferrer.
d'aquest partit d'avui? Pot vèncer
NOTICIARI

Reunions totes les nits
Dissabte i festius, tarda i nit

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA/VENDA/CANVI

EL CAMPIONAT
DE CATALUNYA

*

Al MfHU DlfTUlU I DE RE61M
casa

Sorr1has

TOT D 0CASIO
41_4

Superior, 176.
Corrent. 170.

Fl.

•

NATACIO

2~\0
/(50

23
Segones .....................
22
Terceres ..... .. .. .. .. .. .. .. ..
21 50
Quartes .. .. ...... ... ........
~
Núm. 3 .....................
Núm. 4 .. .................. .
Prc•1s en ptes els 60 quilos.

~
1g
Menuts prims ............
18
Segonet .. .. .... .. .... .. .....
18
17
Segó ......·. ..................
Preus en rals Ja auartera de 70 litres

\ragO ....................... .
50
Castella ................... ..
50
EJ:tremadura (corrent¡
50
(crutxer) .
Idem
50
50
.l4ancba ................... ..
50
'iavRrra ................... ..
"eneelès .................... .
50
Jrgell ........................
Preus en ptes els 100 quilos.

o. .. ............ .

!!!!

DESPULLES

FARINES
63
Arago ........................
61
Castella (corrent) ......
67
textra) ......
Id.
80
Força ........................
62
Local, corrent ........ .. ..
67
I dem extra .. .. ... .. .. . .. .
62
R~gló ........................
Preus en ptes els 100 quUos.

Bomba .................... .
[dem Calaspar .......... .

Dl

novament el Barcelona, de la mateixa manera que aquest Club pot ~~~
!r1r la. primera derrota. en aquest
campionat. El que sí tenim dret a
esperar és un partit de gran emoció.
L'encontre està. anunciat per a. e~
mençar a les 3'40. Al mateix camp
Jugaran els segons equips d'aquests
Clubs, a. les onze del matí.
No tenim notícies que cap d 'aquests Clubs hagi oper. t cap canvi
en els eq-u.lps publicats, pel que
creiem que s'arrenglereran en la torma prevista.

Intimament
recordi
sempre

I

Mercat de Llotja

Bell-lloc

,._..-

189

62

Extra, 222.
Preus per 100 quilos
ARRIBADES DE LA PRESENT SETMANA
Estació Morrot: Pals, 2.
Port: Oil andalús, 522 bidons.
Camions: OU pafs, 50 bidons.
OLIS DE PINYOL
(Stnse envh)
Coiot verd, de primera, 139 pessetes els 100 quilos.
Baixa acidesa., 140 ptes. els 100 quilos, estació Barcelon"
OLIS DE LLINOSA
CUit, 188.
Cru (sense envàs), 180.
Incolor, 205.
Preus per 100 quilos.

MERCAT

La Cultura

' . -~

la rmllor . per a raut a

CAMP
DE

VINS

PER GRAU I HECTOLITRE I MERCADERIA POSADA AL
CELLER DEL COLLITER
1eire. 1 7ú, .d1 rosat. 1'70.
td
180;
bl:1nc.
Penedès,

AI'GUA ae PIERA
FONT DEL PRAT

CANODROM-PARK

&gueix l'expectació en el mercat de vins, i qualsevol d ria que s'estA
: _nbant la verema ja que els negocis resten paralltzadíssims.
La setmana pa.~c:ada ja 'l'àrem donar la impressió geDEral oo les co:rrques catalanes, així com la impr~ló que es té r~specte la collita.
Per noves particulars que tenim de la resta de la. Peninsula, podem
e' que a Extremadura la collita és rauHa per complet, i a Gall cia, igual.
\ .l lèncla. poca collita, igual que a Alacant, Mancha, es calcula. que serà
mlnuïda en un 50 per 100 de la collita passada. Aragó, també d'un 50
l
60 per 100 nwnys que la collita anterior.
Aquesta és la impressió que podem donar avui, per les no'l'es parli'- Jars que tenim de persona qu:! ens mereix la nostra confiança.
De l'èxposaL sen pot deduir, de moment, que com que la collita 1\
e talunya ha estat rmportant, amb suc, però, de poc grau, encapçalen
• nostres vins amb vins de la Mancha, Alacant o Aragó. Com qu~ a
• resta dc la Península hl ha poc vi, no fóra d'estran~ar que el n~goci
·rncarrllés quelcom i êl preat suc es vengués a provínc1es
~ EUS

- - - --*

DEL

«SOL

BAIX »

DE

Antics terren.~& a ·entrenameor del fi' O ~rcelons

T AAVESS ERA

OE L E S

C OR TS

Avui, diumenge, tarda i nit

GRANS CURSES DE LLEBRERS

Acadèmia de Medlclna.-El prop.
\-inent dilluns, dia 7 del corrent, a
les set de la. tarda, a. l'Acadèmia de
Medicina, celebrarà sessió cientíiica
pública., en la qual es tractaran els
temes següents:
Doctors Narcís Serrallach, F. Sermllach Julià i A. AmeU Sans: «N~
ves apor~acíons a. la. fisiopatologia de
l'embut piel~uroteral. El reflux plel~venós i l'absorció pielo-uretual».
Doctor J. Mestre Puig: eLa coordinació dels serveis hospitalaris a
Catalunya».

Tramvres: Linres 1 1 15 ·-- Autobusos: Lletr·a E
PLaça d ' Fspan~a

a~

:te ta Ptaça de Cata.mnya de ls
Bar K.lca¡o 1 Pa.<:selg de Ortcla-Salmeroo

Serve! <le taxiS cuüeclll.S

Camp de Tarra;ona, blanc, 1'85: 1d., negre. l'SO ; ld., rosat. 1 85
Conca dc Barbera blanc. 1 75; rosat. 1'70; negre. l"iO
Priorat. negre. 240.
Vilanova 1 La Geltru. negre, liO .
Igualada, blanc, 1'65: negre, 1'65.
Martorell. blanc 1'85; negre. 1"85.
Manxa, blanc, 1'70.
Mistela blanca :rso; ld.. negra. 3.
Mo..<catell, 3'80.

Concessió de I Ajuntament
De venda a totes lea botiaucs du
queviures
Immillorable Ptr a l'estllmao, fetce
I ronyons
LA. MILLOR DE CATALUNYA

R. REDO- Representan •
TELEFON 23229

Bar Petit Miramar

11.\~ ~&Ot.\
CAMISERS

t~ur.

I l'IN !::LLA

<!i

PER 65.000 PTES.

freso I menJara d 'en clrrec

Uran terrassa e1 estlu própla
t. banquets I {estes
AVUI,

L ASA L::,t' ... LlAL l 'El{
A C.\:'IIISES A IIIIV ,\

11tl Afi!:H.t~i~A

Cua recomanable pel aeu PtiJ

Venc establiment amb gè-

Del

neres.

COBERTS A PREUI:>
MOLT RAONATS

r' ASSEIG NACIONAL b l
Barcelona - Telèfon, 19236

garantidís·

suals. No precua dep¿ndència

Vergara, 6, 4.rt • de 11 a 3

_.

ib

Llegiu cada dia

Capital

slm. Benefici 500 ptes. men-

LA

HUMANITAT

Llegiu avui i cada dia LA HUMANITAT, el vostre diari
.... .
•

DI UMENGE,

e

D'OCTUBRE DEL 1935

Ybar·ra y. c.a. S. en C.

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles

Unies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

t:!e:HV&l t!.Al'UJ t:!Zl'MJ\tiAJ.. gN rw. t$AttCU..ONA 1 B~O
6oUJap,
SOrtiOe& cada DIMECRES a la na cap a. Va(~ncla,
6oVU1&. VlaO. Vll.lap.rcla, Corunya, Musel, SaDtanller l BUbaQ
Alternant-ee lea e&eale& de:
J.'arraauna. ceuta l Huelva cada duee Hl.manee
sant Qarlea t Ferral cada lluee aetmanea
8lm Vel CORRENT ENTH.B BARCELONA l BILBAO
cada <lues setmanel
sortldM ell DIYEN DREti a la nu, cap a lanaauna. t:la.D~ oartee,
VlnaruQ. ValeDCia, Culler&, Alacan" C&rta¡ena, A¡Ullaa, Almerla, M •
uua. adotrU. MAla&&. Ceu~ et.diZ, Sevlllll, Huelva, Vl¡ro. Ma.rtn VJ..:.
11a.P1"Cla. Fenol. Conw1a. Avllta. Muael, Santander, BUbao 1 Paàa.Jee
En- lea UOIElll raptd 1 corrent a·ad.ale~ Càrl'e¡-a per a l'àn¡-er, L&rral.i
caaab1&nea amb traoabOrtlament a MA1ap l ~~ per a l'Ula e~
tlnr l 6 Jamaote amb traoaòOrdamen~ a Huelva.
l:l&tV&l &NUU. J:IA1WE.LON6, t:!S'IE l M,AR.Hgt I ..
Son.ldel QuJ..ozena.16 ela .UJoua cap a t;6te 1 M.arleUa
l:lene1 QUUWlDal cap a O&NOVA
(A .cú'rql " rep al 1'1n&laclo de 1a CompaoJ1a MoU e1e1 RobaU

36, SOQUERIA, 38
RAGLAN
ADAM l
(patentada).
Gèneres de punt; mitges FERR O
(de garantia)

Alacan"

rel~on

·'

Auto-Escolal

Preus baratíssims

Fundada 1'an1 1912
ENSENk'ANÇA CO!U.PLETA.
DOCU!\IENTS I TITOL
GARANTIT

JOSEP CADPDANY

Per 120 ptes.

S ASTRE MOD ERN

ES CONFECCIONEN VE8TlTS DES DE 50 PESSETES
ARIBAU, 13, pral., segona -

S ' ADMET LA ROBA

Barcelona

NI

18686

~

I:!!lliVEll HA!' W CAP Al.o J:JRA.t:!U.. • t'!...ATA

ocr

mow-Lr&nSaT;lanttca correus e&P&DJOll
t;;ortloes tll:es caaa :u dies
SANT08, MOHTtYIDEO 1 BUENOS AI RES eortl" el CUa
15 d'octubre del 1935, la magn.Lfica motonau

FOTOGRAFICS

u

c:UTep

ee

OONSlUMA l61U8;

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.
vlA

RELLOTGES

OBJECTES DE

eLATA

VIES UR·I NAR IES

TOT de VERiïABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI

CASA BAGUES

T el. 14237

Cprop Rambles>

8 AR C E L O NA

ENIJENt;DUK8

CASA SUBIROS

VENERI · S FILIS · IlliPO TEN.LIA
La. terrible plaga d'aquestes malalties ba deixat ja d'ésser temi·
ble d~t als prodigiosos invents
de la moderna medicina, amb els
quals hom aconsegueix de manera segurtssima el seu guanment
sense necessitat de recórrer a
tractaments costosos 1 sense necessitat de sondes ni injeccions
de cap mena.

NOVETAT SENSACIONAL
que revoluciona. l'afaitat
ES DESITGEN

Agents ·- Representants
solvents, a tot arreu, excepte Madrid 1 Barcelona. Importants benetlcis. Immediatament. MAG I C U S ,
Claris, 5. Barcelona

f67

....

FAR RE
l\1ETGE ESPECIALISTA

PELL •• VIES ORINARIES

p RESTEC d o 150'000
ptes. lra. hipoteca. Masia prop Barcelona de regadiu. Bona renda. Esc,
La 'lltumanltat. NúDl. 365.

I

OFERTES
I DEMANDES
Voleu ter-vos un esdeve-

nldor? Ta.xistes: properes oposicions a Agents
conducrors, 4.000 ptca.
No s'exigeix tirol opoaie Ions a otlcinlttat de
Correus, t.OOO ptes. Batldl lerat abreujat - Perltat¡e mercantil - Prepamc Ió secretaris AJuntaments i JutJats • Policies
mller11 de places. 4.250
Ptes. TaQut.aratla ril.plda
en catal' 1 cnstellà. Salme ron, 87, l er.

--

SENYOR C~TALA de
mitja edat a 11e conel1 la
comptabilltl't p a. 1 pril.c.
tic en er rrespondêncla
comercial I dl vel'SOII idlomes. soHI•;Ita coHocacló
sense prHenslons. Oirtgir-se a La Humanitat.
NúDl. 1111.

ACADEMIA
GRACIENCA
BRODADORA Comely,
tal t.n; treball a. casa I per
tor a. Antl¡a casa López.
Co nsell de Cent, 354.

S'OFEREIX xoCer, tota
mena de treballa. carme.
89, 2on. pis

MODISTA, vestlte elegall ts, mans
(hecburasl
de 5 a 15 ptes : patrons
mida a 2 ptcs. consell
de Cent, 237, 1er. Sra.

•

MECANOGRAF" cata·
ta c~uanyol, Cr.lncês i
s'o(crel%.
00mp~abiUtat,
Es<:r1ure a La H .Jmanitat.
Num . 362.

-

"
ó'EsQurrra, amb
bon 1" relerènctes 1 prt.ct ic desttjnrta ndmlnl&trf r llUQues al :$ •¡•. Esc.
l ot Human1tat. Núm . 108.
o~o•, e

-

--

DISPESES
PARTICULAR,
CASA
Jove úutc ro~; es· tar Calàbria, 139. pral
2na.
de~;ttja

HABITACIONS Oes Oe
Paallat¡¡e

20 ptes. mea

BONA HABITACIO sen.
se mobUiarl amb balcó
al carrer. assolello.da, Ilogo a matrlmont. Bon
preu. Trompetes Jaume
ler., 2. 1er. 2a. (&amfrt.
Jaume lcr.) .

uorabtes rcreréocles s'o-

ve• " tra·

PENSIO de 7 l 11 ptea.,
nz:os des de 150 ptea tot
oontort. Pl Maclà. 18.
pral

S OFEREIX

OtICCIOIUI

C:cl

[I11DCe8

•

u cntnlll per·
Es<-rt ur e a La
H umanttat. ui:m 300

l'ca DllUYOi
10na nDt.a

IU COll o use ta. rallen
r a negoci edtt.ortal ~
la Escriure a La Hu.
IIK
~n•t•t . NWn

S OFEREIX w\l&SO per
magatzem o des pau.
• La Human•tat

ua.

llU:.

TAQUI

l'ENS IO DEL CARME,
prop RamDles. Ats. corrt,
t . catar des ae 160 ptes
Carme. 12. B.
4 PESSETES dia tot estar. l'SO è.pat. hab. lo•
depenOen~. Dr. Dou. 12,
entl. 2.•
FAC!ILITEM ~.
Hosottal. 31. oral.

- MECANOGRAFA

MO LT PRACTICA EN TAQUI·
GRAFIA, CATA LA I FRANCES
AC1reoeu-voe a La H una.nltat. N(lm. 605

a3

DR. ROS E LL
Paaaeig de Gràcia, 106

PISETS 80 1 90 ptea.
prop &ambles. Peu de la
Creu, 9, bla,
COBERTS a t'50, en•
tretenlments 1 :S !)lata a
ele&lr a la carta. pa, vi
l postrea tot superior.
Ronda st. Pere, U, pral.
FAMILIA CATALANA 1
d'eSQuerra desitJa un o
dos amics a tot estar o
dormtr. Augels, 6, ler 2a.
PENSIO uLa Mundial»,
Rospi tal. 125, pral. VIatsers l boetes. HabiJ;a.
clollll alrejadcs. ban)'
telèloo.
VALENCIA, 168, pral,
entre Muntaner i Aribau.
Habltactous al¡ua corrent; coocort.
IDEAL PENSlO la mès
céotrlca l coñiortable,
ez:c. menJar, peDSIO com·
pleta. des de 125 ptes.
mes. dl&rta dee ae 6 ptes.
Ellcudlllera. 6, pral. prop
Rambles . Escala estalle.

llOGUERS
PISOS per a Uo¡rar dea
ae 95 ptea. t dormitoris,
salerle. coberta amb SJ.·
tarelg Pauatge Martm.óo,
18. Raó: Porteria.

PIS A GRACIA
entl!ol per llogar, recent
rest.aurat, molt sol, prop
mercat, preu econòmtc.
Raó al mateu pla, Traves..o:era, 171.
PISOS A 70 I 76 PTES.
Nous, coml)C)&t08 de 5
¡nua 1 lu&oeee bablta.clons. v;ater, lavabo. dutla, euma econòmtca. sa.!aretg. aaceo.aor 1 teleton,
en el carrer de Par1.1, nu..
meroe 20. 22 I 24 (entre
el de Tarragona l plaça d'Erne6t Ventós, autobus Uetra B).
BOTICA al carrer Art·
bau es llop. Aribau, 110.
URGELL, 43, llo¡ro 2
pllo8 noua tot contort.
SENY ORA necessita dis
28,
Villarroel,
pcscra
pral~ 2&., dreta.,

Ba tornU a encarrerar-se de la ien
consulta.

CRISIS HEMORROIDALS
VARICES

MUDANCES
AUTO • RECLAM
Franco1o Lanet, t60 (Pa·
raWel). Telèfon 30002

credlt. 8 . 1er.

VIATGERS. sols babl.
taciO per 4 ptes. Concon,
al¡¡ua corren;, tel. Aribau,
54. pral

"OVENET awo tmmt.
te re11 per a bOtt¡¡a u eserlptorl Eacrlure a LI
Humanttat. Núm 821.

DISPESERS, 24 duros
mes, balcó c., tracte tamillar, casa 1m. Ceca BoQueria, :.1, pral.

.IOVE. de 16 anys, desitJa col!ocació, bones reterêncles. Adrecar-se a La
Humanitat. NúDl. 106.

CATALA. correcció d·ortglnals I proves d'lm·
premta. Estil I ortogra.tla. Preus mOOica. Escriuro a La Humanitat.
NúDl 105

CAMISERA per gêneres de punt desitja collocacló. Escriure La Hu·
m anitat. Núm. 369.

rr

Malalts ~senganyats de tot
tmctament, proveu ~ls acreditats
productes alemanys que acaba. de
rebre la FARMACIA MINERVA,
HOSPITAL. n.o 70, BARCELONA
(Espanya), 1 guarireu amb tota
seguretat.

DEFECTES SEXUALS
I
1Rambla de Canaletes, 11, primer

Les dues primeres ratlles:

esos)

111

ll\IPOTENCIA. - Aquesta malaltia que fa tomiU' prematurament vells molts joves esgotats.
aix1 com a homes ja d'edat, es
guareix de faisó segur!ssi.ma.

IS . PER PARAULE S
lO D*ANUNC
1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte

ONA

20S8t

Ol J¡lol'l ,¡()Art 1,9. TtL 7 . .4)· tARCUQIOA

i cròniques que: siguin, es combaten de manera rapid.lssima i
sempre segura amb els acred.ltats productes que acaba de
rebre la FARMACIA MINERVA. carrer Hospital, '70, que depuren 1.& sang tn.!ecta, net~en
els ronyons i des de les prl.meres preses hom nota els seus
meravellosos efectes 1 desapareixen a l'acte totes les molèsties. Guariment garan'i~.

BLENORRAGIA (plll'facions). En totes les seves manifestacions, URETRITIS, CISTITIS, SIFILIS. - Amb totes les seves
Demaneu opuscles 1 instruccions
terribles manifestacions, per veORQUITIS i la tan temuda
lles 1 rebels que siguin, es gua- gratuites a l'acreditada FARl\IAGOTA 1\IILITAR, en l'home, 1
1\IINERVA, Oospltai. n.o 70,
CIA
sense
ràpida,
reix d 'una manera
la Vaginitis, Metritis, fluixos,
Barcelona (Espanya).
cap mena d 'lnjecc1ons.
etcètera, en la dona, per rebels
Es trameten gratis opuscles explicatius a qualsevol part d'Espanya 1 Africa, per correu. Escriviu
indicant l'adreça exacta 1 el re breu completament gratis.

làlq

PRODUCTe O! LA&ORATORII

Ferrer 1 prlnclpalB Farmàcies.

I

·.

s

Hospital, 42·T. J3651

I

Barcelona 1olollqulm c osta, 45
Gèneres de punt a baix preu 1
Perfumeria, camises l confeccions
F'ulle.s d 'afaitar TALISMAN
· les mUlors 1 més barates

s

Per al guariment en pocs dies de la BLENORRAGIA, aixi com de tota
cll\sse d'in!ecci<ms de l'aparell gènitQ-urinart, com cistitis, orquitis, irritacions, gota mllitiU' o matinal, etc. de l'home; fluixos, metritis, uretri·
tis, etc. de la dona, s'obté amb l'ús dels SELLOS OSSA.l\1, ja que els seus
efectes beneficien en g1'8.1l manera a les primeres preses per cròniques.
1 rebels que SigU1D perqué les seves propietats antisèptiques comuniquen a
l'ortna. 1 destrueixen els gonococs, la micció resulta. menys freqüent fins
que amb el seu ús s'obté la radical! prompta curació. De venda: DOCTOR
ANDREU, Segalà (Rambla de les Flors, 14). Farmàcia de la Creu, Farmàcia Tarrés (Carme, 34). Fa.n nàcia Pujol i Cullell (Pelai, 56). F'annàcia

Carrer de Sant Pau, 6

Casa Puig

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

u SEC

Ca rrer Nou dl la Ra mbla, 11 - PELL · SANO VENERI • PROSTATA
Dlreotora Dr. Riu Porta
MATRIU • IMPOTENCIA • DIATERMIA
consulta, 11 a 1. t'SO a t . F. 1D a 1

JO I ES • B RI LL A·N T S

Gran facilitat de pagament sense augment de
cap mena. ,.. Estils c:làssics i moderna. •• Ta·
llers propis. - Realització de models darrera
temporada a preu de cost

•~>11110

CLINICA GALLEGO •• VIES URINARI ES

"EL AS'' · Corts, 412

PEL•LICULES • PATHE • BABY • MAQUINES
FONOGRAFS Di TOTES MENES • DISCOS, eto.

t...Al.E'I ~A. .,

Mobles i decoració Urrutia

Informeu-vos a les oficines

PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES

que aawet~ passatgera l werca<!ertea
tep nns La vetlla !lel eta de sortida Al ttnalado nilm.
c1e1 Moll de Balears. l'eiMon 18274

UN CENTIM MES

DESCONFIEU DELS QUE
ANUNCIEN GANGUES
Solament és per a caçar incautes
TITOL D E 1.• C LASSE

APARELLS

<<CABO SAN AGUSTIN»

MADRID: t'asseia Clo ta Castellana, lt. - .l:iAttUELONA: 111a Laietana,
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELO NA · CAD IZ • CANARIES
SOrtides setmanals ell dlssabtes, a les n Etectuarao el servei tea motonaus
&CIUDAD DE SEVILLAt I t VILLA DE MADRID»
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCI
SOrtldel cada C2Ja tllevat ell dlumenaesl de .l:iarce!ona I Palma. a Iee
21 nores oer les moronaus
aClUDAD DE BA RCELONA• I aCI UD AD Ol PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGO NA, YALENCI A, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA • MAO I BARCELONA · EIVISSA
Wl'llA COMERClAL AMB ESOA.LES A fOTB ELS PORTS UE LA M..EOl•
TERRAl-llA. NORD U'AFRlCA l CA.NAIUES • SOrtides Qulnzeollls oe Bar·
cetona ell dlJou.s. Wl'llA C0114ERClAL BILBAO • OADIZ. · OANARI.E'S, AMB
ESCALA A TCTS ELS PORTS DEL NORO O S:SPMi Y A. ,..... SOrtides Qutn.
zeoala Ce .l:illbao ela ClJJOUS. LlNlA RAPIL>A EtEOULAR EN l'RE ESPANYA
1 TERRlTORl.S DE 1..A GUINEA ESPANYOLA IFERNANOO POO). - f3or..
ttdea e1 dla 17 de ca<1a mes. amb eacalea a Va16ocla, Càdlz. Lu Palmaa, Santa
Cr1D d e Tenerue l Freerown, Santa Lsabel de hrn11odo Poo. Bata S:o¡o t
Wo Bentto pela val&ells
aCIUDAD DE CADIZ• I a LEGAlfh
MELILLA
LJ NIA REGULAR ENTRE BARCELONA · ALACANT • ORAN
YILLA ALHUCEMAS • CEUTA I YICE•YERSA
Bontaee de »arcetona cada dlumen¡e, a lea 8 nores; d'Allcan\ ell C11Uuoa:
d'Cran ell cllinarte: d'Cran cap a Alaca.ot. els dtmarta I d'Alacant cap a
BarcelOna. ell cllinecrea

HABITACIO, lloo ce!n·
trtc. cedeh:o a bon preu
per a guardar·nt o!J~ctea.
Escriure LI Humanitat.
NúDl. 31ó.
LLOGUER DE MOBLES
nou.s. &Tan asaortlmen~
Camera ::~tv lllana, 8 . L..
eo UQuldaciO P¡-. da ora.
ela. 101
LOCALS lLQu.strlala
pl.l. Massini, 86. Sana.
CASA NOVA. Corta,
767, amo asceo., banJ,
algua directa. molt. Uum
l sol, Pl.IIOI t balcona <li
C1uros 1 ootlga amb pl.l,
ocu tramvla l aurobua.
PISOS NOUS. 14 Cluroe,
asc~ tel~ alcua. etc. Pare
Claret, 206. Hosp, St. Pau .
PISOS mobl&ta, ooua,
tot oonfor~. uc~ tel ..
ban)', malt econòa11ca.
Roser, t4, porteria

DOLORS CASALS DE
VILASECA, llevadora del
cSeguro Maternal». Viale:. de 8 a 5. Hort dels Ve·
Uuters. 4, ler. 2a

.METGES
DR .IOAN MIRANDA.
Malalties deli nens • P.
de Orlcl&.. t • Tel. 1:.1183
Barcelona.

BON TRICICLE 6 HP.
tota prova ben equipat;.
Preu d'ocasió. Legalitat,
núm. 15. (0.).

suo l e • balx. Adreceu-

BONIC 8 HP. Molt bon
estat. Tota prova per
1.800 ptes. Ocasió veritat. Legalitat, 15 (0.).

CASETA Torra~ venc
econòmica, comptat o termtn18 Alt Sant Pere, 68
ConteccloDS.

ELEGANT eotle 4 places, ben equipat. 6 n.
nous tota prova, econòmtc o canvi per moto. Lep.Utat, 15. (0.).

Pulmons,
MALALTS.
Cor, Medicina general,
SICills. Ra!p X. SOl artl!lclal. Dr. Llull Cuosta,
ura-eu. 20, oral. COnsulta de S a 6.

TOMAS .JORDI BLANC,
aavocnç, Procuraoor delS
TribunalS. Ps¡¡ de Orfl..
c•a. 47. ar. l.a Tet~ron
7616a Barcelona
,JOSEP Ma. ESPANYA•
Advoc.1t aosseuo. ~~
.1. fAULER PALOMA•
RES . Advoca~ Sant Pau,
7t • Tel. ~4411

IMPREMTA venc en bones condlcions. Beates, 8 ,
maaat:rem.

Medlctna Interna.. lntàn·
ela. Ellsabets, 2 1 .. pral.
VIsita de S a 5. Econòmica: Dlm.a.rta 1 dlsSab·
tes, de 6 a 7.
Dr. FRANCESC ORTES
de
PAR~RA. Nwnerart
toma de t'Excm. AJunt~
ment de Barcelona. l?!specla.l.I&T;a eo mala!tlea In·
ternee, Consulta de • a
5. Ara¡-6, 224, pral. Tel .
10158.

REMINGTON portàtU.
Aribau, 50.
VENO carboneria. P.aó:
Londrea, 117.
--CALDERES~v~
usades 1 tubs aletes, do
2 metree. Pere IV, 14-l.

COMPRO taula de pa.
Tracte dlrccte. Eacrture a
La Humanitat. NúDl. 868.
PI ANOS de llo¡uer,
nou.s 1 usata Preua ecooOmtca. cAngelua Hau•.
Rbla Cataluuya. 7.

MAQUINES COSIR
Compro. Clot, nfu:n. 115.

DISCOS rramotoo nOUI,
econOmies, extens aseortlment. en òpera 1 múalca
clè.sslca Corts, 541. ler.
Tel 341R7

VENC barat, uralita,
balcons, tamborets, vitrl·
nea, tauteu.a. vidres 1 crietalla Urgell. 121. Tel•
ton 80t75.

SENYORES. Vestlte
abrics models entretemps
per meitat del seu valor.
Ciaria, 36, ler. la.
VESTITS a termlnla l
abrics dea de 5 ptea sotmana o 20 llJ mes. Tra.
falgar, 5. ler la. Baatrerla Lonalnense.
rt.plda.
TRASPASSOS
Cifa. Laietana. 67, ler,
Tel. 12896
TRANSPORTISTES: •
Bérculea Diesel,
americans. models espe.
cl&ls oer a camions.
Preus econOmlca. Atm~
coa. c. de cent, 818. Bar·
MOOOI11

ce! ona.

SAI.DO collars, srana,
pedres, biJuteria. anti·
¡ultats. Avinyó. 17. rellot~terla

DUES

VENDES
COMPRO tustes, toT;&
mena, cal:l:ea. lleny&. et.e
Tel. 52913. S A.

doble efecte, 36.000 litres hora, m.a.rca
PPEIFPE R. Ocasió.
Xerec, 42. Horta)
Lluo
(Dannt Casa Caritat). Tel. 80838

,,rr,,

.¡'RADIO

llEVADORES
GRACIA GARCIA. Ueconsultes gra.vaQO!"a
tuttes Flortdablaoca. ¡x¡,
entl 4ta. Tel 85741

t

TERESA ZORITA. Llevadora Par!.a. 18. Tel.
35391

CARBO. Uendora ct.rurgla.na. Rda St. Ant.oot.
2-l Tel 23S41

Humanitat.

BASCULES d "ocasiO per
auto-camions. Plberoat.
Carrer Parlament, 9.

E. LLINAS ROIQ. AQ.
vocat.. Balmes. 24, Tel
20921 Barcelona

HI CINIA RUI Z. Ucv~
dora clrur¡¡laoa. Consul·
ta ¡-ratu1te. Tallera 711.
bla. Tel 21845

La
a
Núm. 352.

VOli

GRAN ocasió, moblee,
no compreu sense vial·
ta-nos. Borrell, 68,

.COMPRES
;ADVOCATS

ORQUESTRINES: Veno

'f1 BLUE - STAR

1

~

El quatre de gran
alcanç i puresa

F.
Subministres elèctrics de totes classes
Plaça de la Sagrada Família, 13 - Telèfon 53600

.IOGUINES1 venem, saldo. Dlputaclo, 221.
MAQUINES O'escrture
des de 100 ptea. lea ml·
llors ocaslollll, sempre a
ta casa cl!:llcll» Placeta
del P1. 10. botin
TRASPASSO rt.pldnmen~
tota mena de negoct o
estabUmentl. aense cobrar
comlsl'ió. Boepltal. 6 entresol.

.

CALDERES vapor usades, E. Culla. Sant An·
toni, 22 tSantl)
A TERMINIS vestits
oontecctonata t en peca.
Enric oranaaoa. 17, prat.
2a. De 4 a 8.

VESTITS a termlo!.a,
seDSe entrada ot rtador
Balmes. 60. entrL lra.

DIVERSOS
ACADEMIA FO NT SA·
BATE. - Lllcons per corre~~ponc16ncla d 'bArmoot&,
contrapunt, .fuga, comi)Oslcló. Tapineria, 1, pral.
Barcelona.
ACADEMIA F ONT SA·
BATE. - Soltel¡r, teoria,
plano, barmonta, contrapunt, tuaa 1 composició.
Tapineria, l, pral.

Vestits a terminis

u~ garan·11•tn
JU
t 1m que
per ptes.
obtindreu sense cap tren1 altra molêstla
que cobrar un benefici
lmmedlat que pot oscu.
lar de 60 a 1.000 ptea.
en el trnnscUill de cada
any. Organització local
acreditada adaptada especialment a. lea classes
mttjana l acomodada.
Full Informatiu gra.tuit.
Entrada lliure de 9 a 1
1 de 3 a 7'30 .Co~anyi~
Bar'!:elonesa da Fomerit
Merçantil (Casp, 12, ler.
Barcelona.).
ball

HIPOfEQU ES ràptoes
8Ubre cases renoa. préstecs sobre terrenys 1 Un·
quea rustiQues Notariat.
7. entresol
RESTAURANT MltlA·
MA R Unte a ijo.rcclona
per la seva temperatura
a¡rradable QUe e'nl f:llU·
del~t. Salons especialS Der
a bodes l u~~onqueta .
SALO per a senyore1
PUJOl Perma.nenta perfectea 12 Ptes.
Sa.Lmeroo, 114. prat 1er.
Tel. 71153. Barcelona

a AlfODI

dOSEP CANUDES. sa&tre Preua moderata. sempre ela darrel'tl modela
Sant Pau. 10.

li ptes. setmana. Cuano-

vee, 1, 1er. 2na. (costat
Ronda).

REUMATISME
paràllfll anc¡uUoea per A.
Renart, ma.'!Sat&ll!ta. Ur.
geU, 87, pl, 2a., de S a 6
dles !elnera.
StNYOR: Per veU Que
a!&U1 el ~oetre ~estlt ua
QUedarl nou, reparat a
Ra.mellerea. 2. ler. 1a.
.IOYE do oona prellêo
eta. amb moto, deeltJa
relacionar- amb senyoreta d10eee modernes. en
pla d'aml.stat. Elcr1ure a
La Humanitat. oúDl 10'7.
AGENCI A TRANSPORTS
Josel) Fl¡ueru. u-rerro.
vl&rt. Facturacions 1 ~
coUJQa de wercadet1ee per
terroca.rru. recadcl'tl 1 camtona tnrorme~ Cerrovt.a.
ris. mariUms 1 aerta lo·
tortnaCIO IObre vlattrea
coHectlua per terroearru
l auto-car. Pau l&lestaa
26. l'el. 11329.

FRANCESC TARASCO.
Vlnl superiora. Servei a
domicili • Caldea. 8 • Tetètan 17656

LES MILLO:lS
coHocacluns son per ala
mtllora atumoea del LI·
Valéncla.
cau Dalmau.
245 I:Jarcelona ret 78:152

BALLS DE SALO
curs.JS de 11 a so ptes urc¡uestra. proresaor 1 protessora. Petrltxol. 12 bai·
XO&. tnt.
"OSEP MOREY. Con·
de vallella.·l'ta.ta t · Tol 131136 Bar~
lona

~natart

.JAUME QUERA, ro~
trucror d'obres ProJectes
1 pressupostos. Menèndn
i Peiayo, 87 Tel '7tS76
Barcelona
BAR FELIC IANO . t:ier·
"et acurat Salmeron . eu
MAQUIN ES p---.
ocasió 5(•t)u1Ved.l, 1()2

CADIRU I TAULO
lla¡ uer. Catlellas. Oesl)
IS 0 .) . Tel

L'ESCOCESA f'a.l1ee
ootiUea orloOt>"diQues Roe
pltel 193

ESPARDEHYEI cutr
tnneta bOnes 1 !ortea?
ltxJ.alu sempre la IS»I
l'ortelll IOircna)

lo.1ans ll:lPCilLII"UI óee óe

S,. Eusebi, 3
7tell2

SAST RE
110 pT;es. Ronda 5ant An·
1o0n1 90. ler

TALL I CONFECCIO sJ.s.
tema Larau:z.a, cl118Ses dJ.t
1 nlt. Preus econòmics,
Es tallen patrons. Venr
da de figurins 1 ma.nlo
c¡utns. Carme, 24, prat.
<eiCala de cEl In dlo»).
REPARACIONS eu sas,
atgua l electricitat. Casa
Bacnero. Carrer Gall, '70
l:iostatranca.
INSTAL.LACI ONS I r epa.raclons: al¡-ua, gu,
electricitat. Josep Vll&,
Calnbria. 185. Tel. 864.3:¡,
LLIBRES compro, de
tota mena 1 blbUor;eques
Llibreria Mundlal. l'elêi
78908. S&lmeron, ~t.
l"IPOTEQUES, raptdea,
sobre cases renda bonel
condtclona. Not81'1at or,
'
en trl. Tel. :.'.2661,
ARTICLES por " vta~
ge, ell uobareu a l'acredltaaa casa Ramon ou.
veua, suc. da F. Castell·
tort. Hospital, 1tl. Tel..
tou 17366.
l ALLER ae peora IU1.l·
tlClal. dipOsite 1 mOISalca.
PI!.Vlmeote 1 rote ela derlvata de la coustrucCIO.
Fnwceso ti<>rreóa. oav,
87 l all, felêton 110670.

DINER, pa¡-o méS QUe
ea altres oer &Papeletea
Mooteplo», Joies, màQW.
oea. etc. La casa mès an·
tl¡¡a. FunOada el 1888Unlò, 22, Pral.

Tall i Confecció

Academla, t!DSeD)'IWleD I
ràpid I econòmiC. Es rallen patrons. Mart.l Ju;
u;., 4, :l.oo, 2.• [prop
Laietana) .
dOSEP ORIOLA. Mal&
tea mel.àUIQues per a automòbll.l de tots ela
temes l'errem. V1dalet.
78. Tel 77188 Barcelona.

SJ•

Pulmons.
MALALTS.
Cor. MeòiCI~a general OioUlle Ralp x . SOl anm.
Clal Dr. Llull Cuesla •
Urseu. :w, pm! eoc.. ulta
de 3 a 6
RETOLS l ET IQUETES
ae totes men011 per a apa..
ra<1ors Mercaders 311
MODLES ALT ABA e1a.
¡anet ... óurao&. econonua
NI) compreu aense VISitar
IQU05ta cua Jovellanos,
núDl 2
metalliQuea
PORTES
Vl.lar Marta &¡¡ullo 611
lemon ~76".1

-·-- - - -SERRANO
-NICANOn
t'lutura ! óecorBd~ . a
Catalunra. In Tel 7~1 Q
tsarcelc.na

SAS TRE. AdoOa L lfiH
va.tlta Nou da 11 ltam
oia In oroo tumblea.

En cap llar . catalana no ha, de mancar LA HUMANITAT

dnitat

Diumenge, 6 d'octubre del 1935

EL coNFLKTE ITAL~ABISSINI VIST DEs D~ ~TALUNYA

e0 -·11¡ç0 aet s-~ ·fets

1

Destacades figure~ de la poht1ca cat~-· ..r·:::!1t~~~:~;;;
·
I
•• t
t
.Iana contesten es seguen S pregon_es ~Ei:!; a:trE::~è~i·~Fi~;uf!:-!
de LA HUMANITAT
econo" m"tques a
que s'h an d' ap l'tcar sanc'tons
"
, .
'h d'
l'agressor? ¿Si no donen resultat les economtques, s a ar-.
rribar a Ies ml"l'tI ars.?
. que ESpanya ha de re col Zar les sanc'tons?•
- i ereteU
"
~i Creieu

més retorç. Després de tot, el cas
actual - el conflicte italo-ettòptc encara dóna marge per a reaccton ~r f per a tmposar finalment el
envaïda per uns personatges /ort:ll- dret dels pobles petits, que és, en resum, L'ideal «democràtiC» de la Societat de Nacions. L'esperança és un
deure polític.
temacional, totes les paraules ()Q...
llen, tots els gestos vaciElants ea ·>
EN ESPERA DE NOUS
nen- dintre l'ombra. Igual que Q'JI~Tt
FETS
arriba el lleó vora una bassa a >no
L'actual Consell de Ginebra ha
cana, que fugen les gaseles, a'eaç¡,¿. fracassat com a higienista prevenven els :tacals i emmudeixen fins Ja tiu: lt resta el paper de
cirurgià.
granotes. EL Duce, traduint els ae-..s Perquè no hem de perdre el aentit
discursos en tets mwtars, demos~·:: de l'orientactò: hi ha un mal greu,
d'un oop, sense f)Oslibilitat de ter,.,_ el qual és urgent d'atacaJ'. Aquest
mal no és, avui, el de la guerra etiò:-!ac;>·
pica, tot f ésser aquest un estrall dodel voler de la comuni tat dels ~ lorós; el mal terrible és el de l'exem9les, no pot impedir que un E~t.at ple italià; d'una potència europea
potent ataqui ràpidament un 1lti
més feble, passant per damunt deLt procediments jurfdics de la SOCietot
de Nacions, t que l'envaeixi t el mar.
tiritzi durant un perfode de tem¡.a
més o menys llarg. Si el lector ti
interés a entendre la política inte,.
nacional- t l'alta política tam~ _
tarà perfectament d'acceptar ·~
pre els fets com a fets, i de no opa.
sar mai ni iElusions ni argume.¡¡t• e:s
fets. Davant dels tets adversos, 1W
hi ha més remei .¡¡ue treballar ftr-n
per a crear jets favorables.

,r;:~ e!n:r':Jtere~es~~~~r!
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que torna a usar la auerra. com u
instrument de f}Olitfca nacfonal, que
trenca el Pacte com un «boet de pe.
pen f que fa de la violhzcta una
doctrina. f un tdeal. La decadència
e;.: l'ideal wilsontà de Ginebra ha estat teta de concessions als pobles
violents: el pacifiSme ha estat feble
amb els torts. Cal esperar una reacció del pacifi&me que ens retorni al
camí de Wilson. I aquesta reaccfó ha
de venir del Consell de la s. de N.,
no pas amb paraules f declaracions,
sinó amb jets exemplars. Per això,
perquè a la torça dels fets italians
no ht veiem, per ara, una oposició
de ¡ets, hem d'acabar aquest comentari amb expectació, però no amb
t ra nquiElitat a l'ànima. Expectació
pel que puguin dur els acords del
Consell de Ginebra,· apectació pel
que pugui significar el retús anglès
a negociar amb Itàlia tora del marc
de la S. de N. Però la plena tranquiElttat només els ¡ets ens la podran donar. Esperem-los.
NICOLAU M.• RUBió
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tJN·s OBliTS
LAMENTABlES
Coimlldint amb l'aniversari d
d'octubre, l'ex-Conseller de la. 0~1 e
ralitat senyor Josep Dencàs ne.
com es recordarà es troba a Pr que
mentre el President i ex-com~~
de Consell es t roben a. pres!dl CO:,
plint la. condemna de 30 anys q
els fou imposada pel T. de G ue
escrit un lllbre relacionat amii ~
guns fets d'aquelles jornades.
a¡.
Sense perjudici d'una critica m.&.
àmplia, que potser escriurem al · moment, podem avançar que tr~
l'esmentat llibre incomplet. A Part
que més de la meitat del llibre del
senyor Dencàs és feta copiant re.
talls de diaris, el seu autor hi Obll
da detalls que considerem lntere;
sants. Per exemple, la justi.ftcacló
di' la seva fugida per una. clavegue
ra durant la matinada. del set d'ot.
tubre, i una explicació al pOble ca.
talà-que bé la deu merèixer-&obr;
el fet que el senyor Dencàs no
dec1dis a presentar-se davant tl~
Tribunal de .Garanties quan aque•t
jutjà 1 condemnà a cadena perpè.
tua el President 1 Consellers de la
Generalitat de Catalunya. Es Poss!
ble que nquesta actitud hauria ~stit
Interpretada, en aquelll¡ lllQments,
com una posició c:ara i digna.
Això és el que de moment 1 en
una lectura ràpida, altrametH mo't
fàcil, per la poca densitat del lli.
bre, ens suggereix l'e3crit del senro~
Dencàs.

L'ex-ministre i advo- sin impossible la continuació de la República. Per consegüent l'Estat
•
• 1 lluita; no dubtant, però, a donar- espanyol es troba. en l'alternativa
cat Sr. Josep Ro¡g • ¡ les-hi aquest caràcter si els italians de recolzar le,s sancions o mancar
Bergadà1 diu:
responguessin amb l'ús de la força al Pacte, i jo crec que els compro·
.
• a la seva apl!cacló. Es dolorós que mlsos internacionals són sagrats i a
Resposta a la prunera pregu!l-ta. I el món C'ivilltzat hagi d'emprar en· més utillssims per als pobles petits
-En el conflicte entre Itàha i • cara aquests recursos; però els re- i per als pobles desarmats o mig ar·
Abissinla ht ha dues notes molt cu- sultats de la manca de decisió en mats. La teoria del canceller alerioses a reg~strar.
.
. ~ aquesta hora serien molt més funes· many, segons la qual els tractats
Allega. el Govern italià., per . a J~· tos per a la Humanitat.
són «bocins de papent, va justificar
tificar la guerra contra AbiSSínia,
.
la invasió 1 el martiri de Bèlgice.
que aquest país es troba encara avui
Resposta a la segona pre~nt~.
Evidentment els sacrificis que ens
EL DOL DE LES PETITES
en estat salvatge.
-Aliena Espanya al conruc~ Jta· imposi respectar eis compromisos
NACIONS
Tots recordem que l'ingrés d'Abís· lo-etiòpic en e~ que té de pr<:PI en· que dimanen de la Societat de Na·
Per ara, les petites nacions t.-.:n
sinla a la Societat de Ginebra, com t re el5 dos pa~, ha de terur com cions seran infinitament petits al
1 --------~~*:---------una nació jurídicament organitza· a punt de partida de la seva actua- costat dels beneficis que reportarà de constatar aquests fets adver*
da, fou patrocinat, amb gran entu· cló un sentit de neu~ralita~ i de ~n· a Catalunya l'existència d'un ordre L'atac violent d'ltdlia contra Et{o2
Hagueren de transformar tot un es.
slasme, per Itàlia.
demn~ a tola mam.restacJó bèHica. jurídic internacional sòlidament es· pia es produeiJ: damunt d'un terr¡.
tat de co5es. La. literatura també
Allega també el Govern italià, per Per a1xò ha de contmu'!-r .fent, com tablert, eficaç en les seves decisions. tori vastíssim, la immensitat del
qual limita les conseqüències de t'es.
havia de sofrir una transfonnacló
a exculpar la seva agressió a Abis- ~a fet fms ara, e.ls maxuns esfo:r·
comesa. Però si suposéssim que l'a.ta..
i la. sofri. El règim nou s'havia de
sínia, la necessitat en què es troba ços per tal de fac~litar una s~luCió
fos, per exemple, Dinamarca
defensar fos com fos 1 en tots els
de realitzar expansions territorials pacifica. del conflicte. Però s1 els
L'ex-ministre Lluís cada
que és territorialment petita, 11t1tZ:
terrenys. Podia deixar al marge la
per tal de coHoe11.r els seus excedents seus treballs i bona voluntat són enNicolau d'Olwer
grat la protecció moral del Pacte. 4
Revolució, a la literatura, a l'art?
de població.
debades; si l'arranjament harmònic
hores d'ara hauria desaparegut OOm
No, 1 és per això que el règim con.
Tots recordem que el Govern fel· no fos possible, en el moment declResposta a la primera pregunta: a país independent, i el Consell de
trola la literatura i l'art. Es clar que
xista des dels primers moments de siu, Espanya no pot deixar d'e¡¡tar,
-El problema que es posa és
ben aviat es veié que això era una
la sêva actuació, ha. procurat per encara que sigui en l'aplicació. de aquest: ¿Ha de subsistir o no ha de la S. de N. es trobaria en el trl&t
cosa. pueril, puix que l'art és incon.
tots els mitjans d'incrementar la sancions, al costat de les nac10ns subsistir la Societat de Nacions? Si cas d'haver de prendre acta de ta El públlo Italià escolta el discurs de Mussolini,
quat Parlà, com dec os· trolable i no hi ha res qu ) s'oposi
natalitat fins el punt d'assolir que 1que, junt amb la integritat del Pac- ha. de subsistir, el punt en què es volatilització d'una de les altes Parts
tum, des del Palau de Venezla, el dia de la mobilització general
tant a la pura expressió de la lite·
el moviment demogràfic donés un te, defensen un esperit internacio- troba. el conflict-e i talo abissini - litigants. No crec que es pugui inratura 1 de l'art en ell mateix. com
guerra de fet - obliga a l'aplicació tervenit:t en polídtica . indternactOt¡at
superà.vtt d'un milió cada any.
nal de just!cia.
. Z
(Foto. Keystone)
unes ordenances, siguin com siguin.
Es just reconèixer que el territori
de l'article 16 del Pacte. El Consell sense s¡ uar-se, ca ascu, amun delS
Sembla, però, que ara ha. fet una
metropolità d'Itàlia no és suficient
ha
de
prendre
les
seves
responsa.bi·
seus
propis
interessos,
materialr
i
virada, puix que veiem com torna a
El diputat senyor M. litats i les seves resolucions. Aques· ideals; f nosaltres, f amb nosaltres
per a. sostenir els quaranta-tres mi·
LA POESIA VISTA PER UN POETA
fer reviure els seus clàssics. Puixkin
lions d'habitants amb què rompta
Rubió i Tuduri
1 Gògol són representa•~
tes, perÒ, exigeixen la. unanimitat en dtotes lesíd nacions no1 armades,
1 t d hem
""' i est1'mata
l'acord. Serà. assolida?
Itàlia.
e cons erar que e s e s 'aqu.etts
en llur just valor. També veiem com
Resposta a la primera pregunta:
L
dies, provant que el Pacte no eVIta
Una de les causes més greus que
cerca. el contacte d'escriptors unl·
-Al meu entendre aquest problea gravetat de l'article 16 força l'agressió, ens obliguen a vestir-Ms
impedeixen l'imperi de la pau entre
versals que no són pas escriptors de
a
aplicar-lo
amb
serenitat
1
parsi·
d
d
l
·
t
d
z
els pobles és la referent als exces· ma no es planteja exactament, en mònia. Cal no passar de les san· e o 1 a en errar una e es nos.
classe, com Proust i Valle Inclàn,
els
termes
que
formula
la
pregunta,
per exemple, 1 m'interessa. fer-ho
sos de població.
clons econòmiques i financeres. No tres ülusions més cares.
Es aquest un problema que la So- dintre el mecanisme del Pacte de admeto la hipòtesi que aquestes no
Trobar Garcia Lorca no és una. rable de la creadora de «Yerma~s remarcar, estan seguint amb un
cietat de Nacions ja hauria d/haver la Societat de Nacions. El que ha de donin resultat. Aplicar sancions mi·
EL PACTE, TRAIT cosa fàcil. El poeta aquests dies es veu el mar. El dia és agrisat 1 els gran interès el moviment poètic CS·
resolt des de fa temps, establint les determinar-se és si hi ha agres3ió litars _ «fer la guerra. per a con·
Però. com? ¿Ha estat possible que troba materialment aclaparat de vi· pàllids migs de sol que arriben a panyol. S'han fet a la U. R. S. S.
bases perquè els excedents de pobla- 1 en aquest cas qui és l'agressor. Es servar la paw) - és una tràgica pa- aquell espectacle històric que us COn· sites, conferències i àpats que li ofe. l'aigua salada li donen uns reflexos cinc o sis antologies de poetes esció dels països sobrepoblats tingues- tracta d'una qüestió de fet, per con· radoxa inadmissible. En nom de tava de Ginebra estant, totes les na- reixen els amics que té a Barcelo- suaus i puríssims.
panyols. Un dels que més hi és es·
sin sortida, ocupant territoris colo- testar a la qual tots els lectors del qualsevol cosa que es faci, la guerra cions a l'uníson fent a Itàlia el gest na, i que no són pocs. Es comprèn.
Asseguts, còmodament asseguts, i tima.t és Alberti.
nials inexplotats pertanyents a na· diari estan tan informats com jo; no és res més que alxò: ctictadura, terreny f noble de protegir la llet e,. doncs, que la nostra tasca. no fos tenint davant nostre w1a tassa de
-Coneixeu la poesia catalana ac·
clons de demografia deficitària.
però és la Societat de Nacions, i no militarisme, esclavitud, barbàrie.
crita amb llurs espases, no hagi tm. una cosa. planera. Per sort Marga. cafè i una copeta de conyac -que tual?
No podem oblidar que la gran nosaltres, la. que ha de definir aquest
Cal tenir en compte que el Pacte pressionat gens el Duce italid? ¿Què rida Xirgu, amb una exquisidesa que ara ja. ens apar millor- 1 amb
-La. conec força i crec que t6
guerra del 1914 fou produïda prin· extrem. Un cop definit l'agressor fou redactat pensant en la univer· és lògic pensar, d'aquesta teta <tes- mai no li agrairem prou, ens invità aquesta mitja llum que ens porta algunes figures molt interessants:
cipalment per la sobrepoblació de la ens trobarfem de ple dintre el text salitat de la Lliga. de les Nacions. comunal, d'un sol Estat desafiant a casa seva, que per aquests dies les tres de la tarda, a través d'una carner, Riba, Segarra, Sànchez Juan,
preceptiu del Pacte que, en l'arti· En aquest cas, les sancions militars l'opinió de tot l'Univers? Molt Ien. és també la. casa del poeta, 1 fou persiana d'un verd delicat, escoltem López Picó, Esclasans, etc.
Germània.
Es lamentable que aquest proble- cle 16, diu que s1 un membre de la. de tots els Estats del món contra zil!: hem de pensar que, st el qest d'aquesta manera. que poguérem par. Lorca.:
catalunya és un poble admirable,
ma, que realment dificulta la vida Societat Qe Nacions recolTe a la. d'un que hagués trencat el Pacte, se· era universal, no tots els gesticu- lar amb Garcia Lorca.
-No, no la cerco la popularitat. que jo estimo molt sincerament. ~
normal del poble italià, el vulgui re· guerra, serà. ronsiderat ipso jacto rien una simple operació de policia lants eren sincers; que si el gest era
A l'hora que hi anem fa pocs mo- 1 Ella ve a mi. A voltes em molesta. bretot m'agrada per aquest ambient
soldre el Govern feixista per la vio- com sl hagués comès un acte de internacional. Avui, però, la reali· terreny, no tots pensaven treure el ments que ha acabat de dinar, 1 A un ~ta no ha d'interessar-li la de menestralia que és la flor 1 nata
lència en lloc de portar-lo al si de guerra contra tots els membres de tat és una altra. Grans i poderosos ferro; que si el gest semblava noble Lorca, amablement, eus invità a popular1tat; és una. cosa ~assa fri· del vostre pafs. catalunya us ha dola Lliga ginebrina per a donar-hi la. Societat, els quals es comprome- Estats no formen part de la Lliga: sota e¡ pit d'alguns la dissimulaciÓ prendre cafè i conyac. Encara que vola.. De totes .maneres, ~~ ~~ poeta nat homes tan admirables com Noten a rompre immediatament totes els uns no participarien en les san- covava la traïció al Pacte. «Sagrat ni el cafè ni el conyac són sants devé popular, Sl entra a 1àmma del uell 1 Salvador Dall.
una. solució jurídica.
Contestant concretament e les les relacions comercials o finance- clons; d'altres ajudarien l'agressor. egoisme», Sagrada traïció - diran de la nostra devoció, no diem que po~le,. voleu res més bell?í Entrar
Salvador Dall és ben poc estima\
preguntes de l'enquesta entenc que res, a prohibir tots els tractes entre Aixi, el que hauria d'ésser operació els imperialistes dels imperis var- nvio, puix que, pert co.mençar, ntao ha· :i~lànuna del poble, heus ac la poe· a Catalunya I això que ell l'ba. feta
s1 Itàlia és ronsiderada pais agres· llurs nacionals i els de l'infractor de policia es convertiria en guerra cials, d'Itàlia, de França, de qut ,¡.
em pas de con ranar el poe I
- Els vostres llibres han tingut un conèixer a tot el món. Aquelles \1·
sor han d'aplicar-se-li les sancions del Pacte i a fer cessar totes les co- entre dos grups d'Estats, 1 volent gui. TriSta traïció, pensem els que
Garcia Lorca és un home, alt, bru. gran èxit; no és així?
sions meravelloses de Cadaqués...
econòmiques. No sóc partidari de municacions financeres, comercials o complir el Pacte s'arribaria a allò no creiem que a Europa convingut que port?' damu~t s~u tot 1aire dels
-Del •Romancero gitano» se n'han Per mi, DaU és el pintor més p:,¡r
l'aplicació de les sancions militars, personals entre els nacionals de l'Es- mateix que el Pacte havia volgut ara, altre imperi que el de la Idea camp~ d Andalusia 1 amb ~a mira· fet sts edicions amb un total de més de tots els pintors que actualment
perquè constitueixen un mitjà de tat agressor i els dc tot altre Estat, evitar.
Europea.
da d mfant gran. Una. m1rada de de seixanta mil exemplars.
h1 ha..
casUgar una guerra amb una altra membre o no de la Societat. Aixf li·
Resposta a la segona pregunta:
poet~. ~s rep extremadament ama-Esteu preparant algun altre lllGarcia Lorca sent una ¡ran veneguerra.
tera)Jnent està redactat el text, l
-Espanya té interès directe a la
EL DEURE DE L'ESPE· ble 1 aVIat la conversa llisca natu- bre?
ració per Dalí que trasllueix en la
Resposta a la segona pregunta:
com veleu no conté cap ambigüetat. subsistència de la Lliga de les NaRANÇA
ra1 1 planera. I és que Lorca. és un
-Si· ara. estic enllestint un lli· paraula abrandada que posa. en par·
-Si les altres nacions voten les Si Itàlia. és considerada agressora, clons; per tant, ha d'acomplir fidel·
Així - fixem-nos-hi bé - no é• el gran conversador, un apassionat con· bre de' poemes orientals inspirats en lar d'ell. Ens explica que quan ell
sancions econòmiques, Espanya ha serà difícil trobar la manera de des· ment els compromisos del Pacte.
Pacte que falla en aquest perfode versador
la civilització granadina. També es· va. anar a Nova York també hi hil.·
de votar-les també.
virtuar aquest Pacte, la transcen·
Cal repetir, perquè la gent sem- crftic de l'agressió; són els que es
El nostre tema no podia ésser tà a. punt de sortir el meu llibre via Da.U, el qual obtingué un èxit
dència del qual, per a. nosaltres, es· bla oblidar-ho massa, que no es trac- troben darrera el Pacte Segon
altre
que
el
de
la poesia. Ens in· sobre Nova York, que tindrà una tri- grandiós i aconseguí una gran popu·
1
El diputat Josep To· pecialment per a la ciutat de Bar- ta. pas ni de defensar Etlopia, 1 per dila anglesa: «No és ei fusell 'qu~ teressa a nosaltres i interessa, al ple extensió que el «Romancero>) I laritat, àdhuc en els ravals de !~
celona, no es pot desconèixer. Però, tant el feudalisme, ni de combatre val, sinó l'home darrera el fusell.» caldria dir-ho, a ell. Lorca sent una serà un sol poema.
ciutat, on en els setmanaris popu·
màs i Piera
serà declarada l'agressió? Aquest és el feixísme, 1 per tant Itàlia. Es trac· Igual per a les armes de la Pau, No gran prevenció contra e13 intervius
De totes maneres heu de saber que lars que ht surten, Dall hi era toel dubte, perquè el veredicte no l'han ta de manten1r el Pacte de la Lliga. és ;ust, doncs, de recriminar l'in•. i és per això que havem de desis- tinc molts llibres escrits que no he togratiat a primera plana 1 els seus
(Per telegrama, des de París.)
donar els pobles amb llur simple
~ tir de prendre notes, puix que això editat ni porto cap pressa per fer- dibuixos feien parella amb els dl·
Resposta a la primera pregunta: de
i honrada clarividència, sinó les de les Nactons, ni més ni menys.
trument jurídic deZ Pacte, que reB- posa nerviós el poeta. En els inter· ho. No crec que el poeta hagi de buixos infantils que insereixen aque-Si hom vol evitar majors perills,
ta
el
millor
possible,
avut
en
dia
"iu-sempre em f a l'ef ec te que produ ir massa. Ex'1genc1a
· vers e ll 11es revistes.
el complex joc de les
• • •
sinó esforçar-nos cadascú a ter me·s' vi"~
~
impossible sancions militars, car pot- cancelleries,
desnaturalitza sovint els sen·
és una caricatura meva la que par· mateix. Profund estudi del que es-Els dibuixos de Dall entremig
ser no respondrien les nacions unà- quals
timents c<>llectius més pregons.
ceuropeus», menvs egoistes ela ho- la, no pas jo.
criu 1, per tant, abans no llanci un dels «monos» dels infants! Què m~
nimement. En canvi, les sancions
Per tal de· saber
l'opinió
de ril'exmes, els partits, els pobles t e'•
fi"-d
d
ll'br
al
mercat
s'h¡·
ha
de
m1'rar
Resposta
a
la
aeg011a
pregunta:
minist
11
t
I
d
1
·
t
1
vEns comença par ant <'1 mar, e 1 e
•
voleu?-diu Lorca, entusiasmat .
econòmiques són precises per tal
re SOCJa s a n a eCio P e o, verns que es troben darrera el..Pacla meravella del mar.
Ell l'estima molt.
t
rsacló
manten1r pre,stlgi Societat Nacions.
-Espanya és membre de la Socie· solllcitàrem la seva. resposta tele- te. No és desesperant de la SOCietat el mar. Des de casa Mar¡arida Xir-Què n'opmeu. de ¡~ poesia casJa que ha sorti a 1a com·e rd
tat de Nacions. Ho és per voluntat gràficament, i per no trobar-se en de Nacions, nt ridiculitzant-la, que
Resposta a la segona pregunta:
t
11
actual?
Hl
tenm
molta
fe?
Amèrica.
11
preguntem
quin
re<:o
..,_ en to t;es les situacions aquests
gu-aquesta
casauna
senzilla
conror. ana que el m?ment poèt1c
. es· en serva', i el poeta ens diu:
-Recolzar sancions econòmiques mani festa....
moments a Paris, no ha po- la tarem més torta f més operant. table
i seriosa,
casa i tal
com e -Crec
tot respectant la Constitució que polltiques, des de la Dictadura a la gut contestar a. LA HUMANITAT. 1Ha tingut una nova feblesa, lt cal escau a una artista de l'art insupe- panyol, de la poes1a castellana, es
-De Nord-Amèrica. en servo un
prescriu la neutralitat absoluta. A ~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~mnn~~~ts~~~
basc de restar neutral, Espanya ha "'
~ - -liços que mai no s'hagi pogut trobar. és una cosa~~~~~~~~
primària 1 quasi sa
d'acomplir deures internacionals, car
Per ml, la poesia castellana. d'ara és ''atge. No es coneix el valor 110me.
en acordar Ginebra sancions econò·
una de les més importants d'Euro- Alli hi viu un su!rhome.
miques, foren inoperants de no pracI misèria molta misèria.. Recordo
1 pa., per no dir la. més important.
tlcar·lcs totes nacions.
1 Per dam\mt de l'anglesa, de l'ltalia· que anàvem Ugarte i jo acompa·
• na i àdhuc de la francesa.
nyats d'\m senyor del país, quan en
Voleu un llenguatge més perfec- tombar una cantonada. veiérem un
El diputat senyor Mate, un lirisme més pur, que el de parat que demanava almoina. NOS·
nuel Serra i Moret
Rafael Alberti? I el romanticisme, altres li n'anàvem a fer, però aqu~},l
Rc.~posta a la primera pregunta:
to~ influenciat de Bécquer. dc Cer· senyor. amb el q~al anàvem! C!1S ~
-Si i si!
neda? I Pedro Salinas? I Aleixan- gué: «No li donm res, no, t'> UA
Resposta a la segona pregunta:
dre? Tots els poetes castellans són parat, w 1e. càrrega per a la
·
-Crec que essent Espanya memprofundament originals, personalis- Ha. de morir de ¡ana.; és millor.» ., 0
bre de la Societat de Nacions i del
sims, que fa que els uns no es te· cal que us digui que tant Ugartde 72~
Consell és inexcusable que sigui firoin als altres. Potser és una cosa. jo quedàrem glaçats 1 varem llc~
del al Pacte 1 arribi a t<>ts els exdc les !llés remarcables el gran com· plantat aquell «senyor» al be
"
trerru; per a situar bé l'agressor 1,
panyerlSme que regna entre els J?OC· de la Cmquena Avinguda.
després, aplicar les ~>amiom del «Cotes ~·ara. ~s enveges i le3 petites
uh
Ucat això perquè 11-• !éil
pass10ns alli no les coneixem i un
" e exp
. d N d Amèricl).
''enant ...
poeta. defensa l'altre. Es e:l aquest càrrec de 1 espent e ~r -e les da
ambient
que
les
obres
de
l'esperit
es
Encara
11
manquen
mo~' 5 ;ngxic èe
U senyor Carles Pi i
fan realment grans.
v1d~ a Amèrica per temr
·
Sunyer
Recordo que quan jo vaig anar pòsit hwnà.
ent
a donar una conferència a la UntGarcia Lorca. repo!:oa un mOill loP
Re,poslf& a la primera pregunta :
versitat d'Estiu de Santanètr, !ou que ho aprofita per beure ~m ~
- La importàncla de l'hora que
tant l'i!xit que obtingué - represen· 1· de conyac, tot record~nt la VISIÓ trf·
\in <'l món és deguda a la cateco::ia
tat en un ple imponent a l'Aula ta d'Rquell Nova. Yor:• que ~ no el
dels int.creS50S t>splritua!s que enMàxima-, que Pedro Salina:; cst9.va gar tindrem . ocru;ió de llegll' !~e5
tren en joc. Després de la darrera
tan emocionat com jo mateiX 1 cor· seu proper lhbre. !Fa ben poc~flc 1
guerra, la creació de la Societat de
ria. d'un grup a l'altre comentant que ens en donà un tast magna
Nacions va representar una gran es·
l'èxit, tal com sl hagués estat una. «Els Amics de la Poesia».)
perança; no pel mateix organi3me
cosa. se-.'11. -Has tingut ~és gent q~e
Continuem parlant encara d~ pae;
que e.s forma\'a, sinó per l'esperit
Ortega. 1 Gassetl-em de1a, tot abta· sia ¡ ens diu la seva adnuracJÓ pe.
que r.l pre::ildla. contrari a. la. guerra
çant-me.
.
Victor Hugo.
1 emparador del d'ret i la jtlSt!cla
I és que el !)OPt9. ha de tenJr! com
,
.1 .
Ha. crr!lt tot
en els l'onfllcws entre els pobles.
n ~ma de les emes més belles 1 més
-Es un ¡em.¿IU-.
r.al colll
Però avlat aquella confiança comen·
all.-:s, l'amistat. Poc podré compren· un n;tón ¡¡randJO;;. ben persgrêar.
çà e é•,f'r decebuda; l'onada dc redre el pocra. que no la cultivi.
nlngu mes no I ha. sabut _..... irílcló
atccló que feia dominar en al¡r.ms
,
.
Sent tambe una gran ....,... i de
-\ós, admJrat ~arc!~ Lorca, q.ue per Bauàe!aíre i per Rimbaud: ·u·•·
Estats règims de dictsdura 1 de vi·
sou
un
poe_ta
ple
d
mqu¡etuds,
quma
Paul
Verlaine ens diu que é~ 1 •.
ru1~nc!a. anà filtrant-se en l'amb!ent
posició creteu que ha de ~ren.dre el tim romàntic. El comte de Laut~.
1ntrrn.acional. i semblava que al
L'exèrcit feixista, dobt de
pocta dayant del fet SOClB.l 1.. ara, mont és un dels seus poe~es pre
marge, o amb la complicitat encoque és d'una. actualitat dramat!ca. nts
tots els elements de guerbert!\ de la. Socirt.at de Nacions, podavant de la. guerra?
I
c :h
t
-d . G cia .[,Ort~ \111
ra, envaeix Abissin la .•
drien Altra vegada é..~er els factors
f
ial
ta
..., a Ic ta. 1 ar
ri
• -;-Daval?t d e.1 et soc . e1 poe
assistir a l'estrena de cOtra ,·ez eU
pn.dom!nants en les pugnes exteFixl's el lector en l'as·
s
h1
ha
d
apa.c;s10nar.
No
~ot
de
cap
diablo»,
de
c::.sona.
jant
amb
r
riors l'arbitrarietat 1 !a força.
1
pecte des:>lat, tnst d'a·
~nera., restar·h.l ¡mpa.sstble. Conl tornem a Barcelona tot p~ssnalL ~t
Es possible que la mateixa man·
q~st poble; els voltants
\Oleu que el poe.a pugu.1 cloure els aqutJls suburbis tan estunats P:
ra dc raó de la tesi italiana, 1 la
ulls davant els hom,es que sotre1- Sanchez..Jcan .
pelats, d'una gnsor que
'!olència amb què ha estat ponada,
,
:xen,
da\'1lnt la tra!redm e:;pantosa.
~
aplana l'esperit mfs em·
contribuclx!n a esvair el perUl 1 ha·
de l'home oprimit? El poeta ha de
gin moUmt. una reacdó salvaoora.
prenedor
sentir-ho 1 comprendre-ho 1 ajudar
. [:1
Sóll moltes, 1 ~3lbleln{'nt les mlen les seves possibili~ats. a la COl).Un cop enllestit aquest intt~.
(Fot.o. Kt-yst.one>
llors, les nacions que ~tan di.c;posa.
questa d'Un món més Jp!;t I mes el portem perquè· el repassi ell hQil1
des a no mancar en aquesta hora
humà.
I tebc. ja que r.o ll interessa que dit.
greu a un deure d'alta humanitat 1
E:n dieu la guerra! La flkrra es I H faci dir coses que ell no b~ Sl
a fer respect.ar el Pacte. Com que
una. cosa monstruosa, crunmal, rn· cont més d'un cop U ha passa, ·lila
aquest pressuposa l'apllcadó de sancre1ble, que encara., després del tast substàncm ~ns diu- dieudacl pi':Ò
clons l's lògic 1 és just que s'apliamarg dei 1~. bi hagi qu1 hl pens1. o men~3 el que jo us valg 11'.
quin. Entre les previstes hi ha a
Jo crec que .és una. vergonya per ho dieu d'una a.tra manera ... r el
pruner rengle le~ de caràcter econòa la nostra. ctvilitzac1ó, la. guerra...
1 és que hom pot. interpreta~
mic; però sl a Ginebra hi hagués el
-Què us sembla del que està. pas- que dieu, amic Lorca, però~ eS·
con\·enciment que no serien sufisant a la u. R. S. S. en l'ordre es- ho diéU. es impOSSible. El .
e~
cients per a. assegurar la pau 1 e\iplrttual? Vós creieu en una litera- t1l es tan personal, tan \ullC, qll~er·
tar la persls~d& en l'agressló, C61·
t•1ra
de
classe,
en
una
literatura
na
una
cosa
vana
1
ndlcula
\
drla recórrer a altres .E&Ocioll3, que
dir1gida vers un !i . det.ermmat?
vos-el •n!'~r!
no essent precisament militars, feS"
-Mireu. a RUssia els C05tà molts
sacrHiC'i<; rron"PirUir el n :,. 'Í'N'I}

el

parIanf amb federiCO
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