EL TEMPS. - A Catalunya el cel està serè per tota la resta del ~als
llevat per les costes, Baix Ebre, Igualada, Alt Empordà, Vall ~e Nurla
· Riberes del Sa&re on as veuen algunes boires Els vents són flu1xo.s I de
~inoclon s variables. Durant les darreres 24 hores s'han rulstrat pr..,
cipitaoions de poca importàn cia per Andorra El Gironb, Pla de VIc Comarca de Baaes, laualada i Pla de Tarraaona. Temperatures extremes:
Miu:ima, 21 sraus a Seros : mmima, 2 graus a Ensolaster.
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La. premsa accentua tota la seva
atenció en eLs tets de l'Africa oriental. Els ciutadans ressegueixen, àvidament, les llargues columnes de telegrames que hi fan referència. Enmig, però, del present nerviosisme
per la. qüestió internacional cal no
detxa.r oblidats aquells telegrames els
quals, provinents de tots quatre cantons del pals, ens reporten fets de
dolor 1 de misèria.
S(, mentre els homes s'estan dessagnant a Etiopia, hi ha. a Espanya,
un altre exèrcit en acció que no
dorm 1 multiplica la seva. activitat.
A molts pobles, toca a la seva f1
l'any agrícola 1 amb ell es desperta
la pressa de molts propietaris a desnonar de llurs terres els actuals
arrendataris.
El Dr. Benes, ministre d'Afers Es·
Un dia rera. l'altre van caient trangers de Txecoslovà.quia, que pregrans i petites posicions agrar1es. sidí la hlstòrlca sessió d'ahir a la
Societat de Nacions
Les baixes, en aquesta guerra " paci·
fica. ••. es compten per milenars.
Clams de !arn i de dessolactó sor- 1
geixen arreu d'Espanya. En marxa 1
aquella llei d'arrendaments rústics
que tenia per intenció -deien- l'a· 1

Roma, 9. - Un portantveu oficiós
ha desmentit aquesta nit les nottctes
circulades per l'estranger que asseguren que els etiòpics havien recon·
quistat Adua i Adl¡p:at.
De la mateixa font es declara que

si les t.ropes italianes sñFtil deturat
¡a Adua atxo no vol dtr que _sha@t
suspès rava:~ç de r~xerctt 1U..La que
serà reprêf:. en el morn.:-n~ que ho
I cregu, cor.venient l'Alt ( omauda.ment.

En canvJ, el portador de referéncia ha declarat que Axum, la c1uLat
santa d'EUopla scgue:x en poder ne.~:.
etfops, I 1lfege1x que tan aviat com
es reprengui l'avanç 1i.allà. Axum St:1ra el a... primer objeet~u.

I
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Enmig d'una expectació gran s'obre la seSSIÓ

~

Ginebra. 9. - A leo s..:; en pWlt de la t.arda. en m~ d·una expecta·
ciò ext.raordmana s'lla obert Ja sessió de l'Assemblea de Ja S. de N. Unicament es considerava que Ja se5S16 d'avui tenia moltes probabilitats
d'esser tustòrica 1 tamt>e tU b.avia qui ctecl&ra\';:~. qtl<.. d 'ella depenia el
futur de rorH:atllsme ginebri..
rat com s'ha ammc.~at, aquesta sess1ó anava a decldlr sobre el ja
tamos artlt:l~ lb del PactA:: que es retel'elX, en aquest cas, a 1es sancions
e d la s deN
a apactt.r contra un delS mes caract.eJ;"ttzats n~embr s e
.
.
I'ots els t:ocs. C1eJ ves.LJblll, gal e. ries 1 salo, els abarrotaven per complet, dclegat.s penodlstes 1 puohc
1
Donà major interès a la. sesstó de l'Assemblea, el fe\ de trobar«
presents quast cots els mimstres d·Asswnptes Exteriors de països representats a ~ urgarubrue mttoru&.Clonal.
e:1 president. de i'A~emb.ea l mmistre de NegociS bstrangers de Tx~
coslmàquia, doctor Benes. declarà oberta la seSSlo 1 amb paraula serena
pronw1c1a un curt di.bcurs. 1 posa de relleu l'enorme Importància que t'D
aquesta sess1ó ha de desenrotllar l 'As,semblea ~

Explica els esdeveniments
El doctor Benes exposà crono.ògicament. eUi etideveu1ments que s 'han
vingut desenrotllant des QUP eJ 26 de setembre ú.itim foren ajornades
les sessions, fins fi\VtU, 1 míormé. a J'Assemblea que el Consell de la S. de
N. ha ado¡_¡tat per unanimitat, tel vot d'Itàlia no compta> a l'informe
elaborat pel COmitè del Stl;., leo CODC!Usions del qua.l afirmaven l'evidència que la ruptwa de les nostiHtats a AbLSsinia per part d'ltAlia,
sigmficava indubtab~ement que aquest pals, menyspreant les ob1igacwos
contretes al Pacte, havta recorregUt a la guerra per a. dirimir unes diferències.
El president de l'Assemblea, donè. lectura a contiuuació a una comunicació del president del Consell de la.S. de N. 1 cap de la delegació
argentina, senyor Rwz Guinazu. D1t document es refereix a l'acord
adoptat per I'A&:emblea en la seva sessió de 4 d'octubrt! del 1921, segons
el qual, «es obllgatort el compliment d'allò estipulat a l'article 16 del
Pacte i, per consegüent, tots els membres de la S. de N. pels termes expressos del citat Pacte, han de complir les obligacions que senyala i no
poden negligir-les .sense evident crebantament d'aquelles».

.*

·LA COMPANYIA DEL CANAL OE
~rJ~~~~~ v~~lsc~~r ;;: ~~"x~. ~~: SUEZ DIU QUE EN CAP CAS
pessa dels seus articles centenars
de famllies que ara pagu•n. en carn
110
TAN·CARA El CANAl
pròpia, la instauració del règim re11
1

1
1

publicà.
Fa. t~mps que a les Corts de la
Repub~~~~ hi fou presentada una
propos1c1o que aspirava a compro~
metre el Govern a una declaracio
contrària als desnonaments .. ~ el Govern. després d'una votac10 nul·la,
declarà que s'evitarien els llançaments en massa. I bé, es fan desnonaments de milers i milers d'arreu·
dataris sense que el Govern es cregui
obligat a evitar-los.
•
A Espanya s'està desenrotllant una
guerra que causa veritables estralls.
No dóna nodriment a molta informació ni atreu l'atenció dels milers
de lectors avui preocupats ~r les
coses que passen a Abissinia, pero
els seus resultats omplen de misèria
el pafs.

Ila Paris.
9. - El secretari general de
Companyia del Canal de Suez ha

anunciat oficialment que aquell pas
no serà tancat per la companyia en
cap ocasió.
1 Declara que el problema no es
planiiejarà perquè fou reglamentat
definitivament per a totes les even·
tualitats possibles pel conveni del

Paraules solemnes

1888.
I El senyor HomoUe ha precisat our

A continuació. el president senyor Benes, d'aoord. amb la resoluCló
acordada a la reunió de la Mesa i en les seves conferències, celebrades
l'Estatut del Canal de Suez asSe
gura. el pas lliure, fins en temp._
abans de la sessiò amb els ca~ de les delegacions, mvita solemnement
de guerra i als vaixells beHigerants
tots els delegats que desitgen fer objeccions d'alguna classe a l'acord del
Recorda que si, amb motiu de la
Consell, o que vulguin abstenir-se d'executar les mesures que Implica,
guerra russo-japonesa, la major part
que facin Us de la paraula per a manifestar el que creguin oportú.. El sede la flota russa segui la. llarga
ruta d'El Cap, fou lmicament
nyor Benes adverteix que el &llenm dels delegat.s serà interpretat com a
1 raons estratègiques i perquè l'ahniaprovació de l'aootd del Consell.
rall tenia por que no li preparessin
TRAGI CA ACTU!\LITAro;"
(Aquestes paraule& del doctor Benes produeixen enorme expectació
una emboscada a la sortida del Golf
d'Aden.
j totes les airades es dingeixen als clips d'aquelles delegacions sobre la
(Composició fotog¡·àfica Centelles.)
posició dels quals eXISteix algun dubte Les mirades es dingeLXen principalment al delegat de Polorua, coronel Beck, ja que durant tot el mati
s·assegurà. que aqHcst pais s'abstindria; però erumg de la sorpresa gene·
ral, el IDJOlStre r "-C de Negocis Estrangers, no fa. el mès petit gest i
roman assegut).
S'aixeca el dei~gat d Austria, baró Pflugel.
El delegat austriac, comença fent protestes de la fe que el seu pals
I
te dipositada a la S. de N pels beneficis reout.s de 1'orgamsme internacional i les esperances que en ell abnga, però declara que Austria no es
croba en sttuac1ò d'assocl8.1'-se a l'aprovació 1 apitcacio d'algunes mesures
No poden dir els italians que si- li costà quatre dies. Desprês, no han tascó, confiats en el fet que l'enemic
guin massa afortunats en la guerra. avançat gaire més. La pr-esa d'Axum,¡ 110 es prou potent per a intentar in- que afecten un pa1s com Itàlia, c~¡~.p ei qual el seu sent veritable reconei·
que han em près desafiant el crit.eri ct~c~u·a. no es del tot comirmada.. clAra t ursJOns fora del seu tenitori. Si el xement pel que na tet per Austna, molt espemaJment en atiaoçar a.mb
de_ tot el dlmún contra els etiòpics.. Els l:f.lnsolid~m lJUllo¡dons~~. diuen de Ro- ' Ras Ayenu arr1bes a Agordat, de Ja 1es seves energiques mtervenclODb la aqdependencia nacional austriaca.
pnmers
es no tiugueren victòrh.s un. Peto els etwp1cs no ~emblen mas- qual el separen
t
gaire res!:ionants S'enda;¡saven eu te:"'· 1 L·• dlspooats a deb:a.r que els seus
'
t
. nomes uns vul aula El baro PllUgel exposa amb veu emociUn!lcta les greus tncidéncies traves, ,
•
•
.. , """'
.
.
qu11ome res, sena un cop moraJ fort
d
.·
·
ritori etioplc pel No~d i pel Sud, p~ro ~..nemi~ co 11so!!dill tes _posicions en ptr als italians. L'efecte de la presa . sa es per la seva pàtna en els ultuns
temps, especialment des deis sagno guanyaven ba.taJ. ~s. L~ . prc~:1 ú -~· . pau 1 tramilliHtla.t. 01uen ú Ac:J.U1s d'Adua seria totalment destru'it en 1 nants successos que culmmaren en l'assassmat del canceller Dollíuss.
'Y
1
dua, que era . •~ JU!<i:lf(.'O.CIO pstcolu~:- : Aooeba, CO$l t¡ue neguen els italians, l'ànim del poble i tallà.
El delegat d'Austria ha acabat dient que es reservava e1 dret de par.
ca de Mussolm1 th\ ~'.n: dE.l seu pobk, 1 ~ue hau recuperat Adua i Adlgrat I El
d
·
·
0
!!:s molt ¡lOSSiole que la nohcia d~
general . e .t;Jono ha menyspa:e3;t lar amb major amplltud davant el Comité de coordinació, i alegi de nou
1
1
"'
1a presa sigui una exa.;e.rnció però ecasmseenuts elanermcs_ ~ pdensl~t que! u nd•- que considerava necessari declarar que Au.stria no està disposada a les
. . . d'
·
'
presencia e apare 1 e ·
.
a¡xo m 1ca que es c_er:t que no dt!i- guerra. modern els faria recular. Ha mesures Ja adoptades per altres membres de la S. de N.
).
x~n qui? les tropes mv~res .t.cam- pogut comprovar que no era aixt. Es
pm !J.Cificament, com diuen els seus molt possible que això l'obligui a disf...
~learam~. Ll Ras Kassa, ta darrera treure força. per a la defensa d 1
El delegat d'Hongria
.-:t'"t;;;;;;;;~ E mt, ha mt.enta.t un cop contra les t 0 t nat
d 1 f
e a
1
,·es
posicions
talianes
¡
s
be
pota
ue
u
es
_ron~etu
u
t:.u~rt:d,
Segwdament
s'aixeca
per
tal
de
fer
ús
de
1a
iJ<:UtlUla t:l delt:gat. d Han1
1
00
ser~ cert que no ha ae~nse.s:uit des- ~0 s¡;'av"a~eç capev:~~inf!~::. rg~çav~!~ gr1a, doctor Veh~h, el qual comtmça analitzant tl paper pnmordiaJ que
allotJar-los. no h_o sembla p~s menys continuar emprant la mateixa t;ic. competelX a la S. de N . en els dúerenT.S con1lictes internacionals en què
qg~:r:: ~~:~~~gu;t t~;ght ds:\~a~:ant-s- tic~ que ha u~Hitzat fins ara, Mus- mterve, que es -diu- el de manterur la pau .
.~
e
solin! hauria d'Imposar al
L'
querr~
ttalia!la•
acostar~se novament sacrifiCis molt su riors elpoble
uai talla 1
orad or passa a contmuac1ò a reter1r-se a les sancions econòmiques
s
a A:d1grath .' .causar crans pe~dues es segur que pog~s resÍsui. ~o ~b~~ 1 que preveuen els prm1ers paragrats de 1'art1ele 16 del Pacte, i declara
als •tati_ans 1 fms p_ene~rar a Eritrea. dem que a hores d'ara Itàlia Unica- 1 sobre aquest. respecte que donada la lamentable 51tuac1o economica d'HanNo son extraordmar1es les forcu ment d
t
t
'
·
f!tiòpiques que han penetrat a la e•
. d
ropes '!~e ropou1ancs, te gr1a, provocada pel desmembrament terntonal que ha sofert 1 per la
Jònia italiana, però per poques que ~esk!se se",se-.:,enptosssemllslhomesd alsi'Affro~ts desapanció d'alguns metcat.s, 1 tenmt en compte que el prmcipal d'ells
·
s ons e
r1ca
.
s 1gum
no d e1xaran
que e 1s •. 1a ¡·•ans Oriental
el possee1x
a !talla. J'ap11cac1ò de sanc10ns econòmiques a aquest pats
11enetrin mês enllà, canti de l\llakalc.
·
equivalent a la suspens1ò de les exportaClons bongareses a Itàlia prO:
Els esforços que havien de fer per
f
.
.
'
a arribar a aquesta ciut<\t els hauvocarta una bancarrota econòimca 1 una form1aable crisi fma.ncera al
ran de destinar a netejar la reraseu pals.
guarda i els flancs d'enemic. De
El doctor Vellch, ha acabat dient que, en consideració a allò exno fer~ho aixa, qualsevol dia es podrien trobar amb els camins de la.
posat, Hongna no podia assoc1ar-se a les decisions del Consell.
base de proveiments tallats, cosa fa.Com qu~;: no sol:liCita fer us de la paraula cap mes delegat, i com que
tal en un paJs on no poden ni somels vots d'Ablssinia i ltaJ.ia, parts en dlSputa, no compten segons estipula
niar viure damunt del terreny on tot
l'article 15 del Pacte, l'Assemblea, amb la soJa excepció d'Austria i d'Hon·
els és adnrs. Aquesta. sembla que es
ta. maniobra que d'una manera coorgria, adopta Ia recomanaCió ael Consell de la S . de N. que tota violació
J dinada porten a cap el Ras Kassa,
Addis Abeba, 9. - Un enviat es. del Pacte ha d'esser sanc10nada tms a la !1.
per Ja banda Sud de i'exêrcit italià, pecial espanyol que és a Harrar i
A continuació s'aiXeca la sessió fins a demà al mati.
¡ el Ras Ayenu, per la banda Nord. ha recorregut en pocs dies Ja ma-.
Com ja. fèiem observar en la. nos. jor part del territori etiòpic, i, na.
tra crònica anterior, aquesta filtració turalment, tota la possible zona. d'oDemà parlarà el baró d'Aioisl
de les tropes de-ls dos capa ettopics en peractons, .h& escrit _la següent 1 in·
terra italiana no és una cosa extra- teressant mfonnac1o relativa a la
S'espera que a la sessió de dema oarh t!l de.tegat C1 ua.ta, naró AJ.Oi·
SOMALlA
C'rdinàcia. La frontera d'Eritrea amb tasca e!D-presa per l'exercit italià a st. Es considera poss1ble que tambe parlin els senyor Laval i Eden, aixl
i'Etiopia és d'uns tres-cents nuiJo"me- Ablssinia, que qualifica de di!icü
"'
llarga i costosa:
' com també altres delegats que tenen mterés a det'l.nir la seva actitud
«Es lògic suposar que els plans de en detall referent a les mesures, que eUs rnatelXOS nan aprovat en prinl'alt comandament italià no es re- cipi, 1 que seran adoptades en compliment de les obligacions que l'article
•
fereiXen ú.rucament a venjar ofen- 16 del Pacte imposa als membres de la S. de .N.
ses m tampoc a l'exclUSiva derrota
Es creença general que. després de la sessió de demà, l'Assemblea
de l'enemic, sinó que persegueixen
......._ _ _ )C
la conquesta del territori etiòpic. La procediré. a formar el Comitè de coordinació, 1 agregara alguns delegats
qual, per altra banda, donada. l'ei1· de l'Assemblea als del Consell. Aquest Comitè, com és sabut, determinar&
càcla i la mobilitat de les armes les modaütats del complrment 1 aplicaCló del repetit
article 16.
modernes, significarà. tambe la des•
Es creu saber que els membres de l'Assemblea que seran agregats
trucció absoluta del poder enemic.
Quins camms poden seguir els 1~ a. Consell per a constitwr el Coimte de coordinacaó, seran: A!rica del
G
talans? Aquests tres: avançar pel Suà, Austna BêJg¡ca. Grècia. Bmancta, Suïssa, Iugoslàvia, Venezuela,
sud des de la Somalta pel nord 1
I l'est aes d'Eritrea. i 'per ambdós Iran, (abans anomenada Pèrsia), Suècia 1 Txecoslovàquia.
fronts alhora.
ef7òpt<
1.
del '"<•< A
....
Fins a les vessants del mass!s
Premsa francesa
dia el dellcat de la Sltua.cló de les
d'Barrar hi ha més de 300 quilòmeorgarutzac1ons obreres davant. les santres de desert, format ~gons he
~"'* ~i\-uAci.O d<,h ¡f-ct.I~ 4.M al ~"o"~ 1\o,.d,!),., se_3,o.,\ • h ohòyncl)ub. esf'•t,., ... <4h
•
c1ons
I afirma que per tal de ~er
VISt amb els meus propis ulls- per
!rent a Ja gcerra. a les •gresswns.
un gruiX de pols en la qual s'en!onn
•
la comunuat mternamonal ba d'es~~~lloc on eh ;rd. li~M h~ .. t,1-t..t l~sos
sen tota mena ae vehicles 1 fins elS
tar resolta. àdnuc, a arribar a les
animals. De pous sols se'n troben
sancions de força; però reconeiX ,ue
de 30 a 40 qwlòmetres de distancia
en el cas que i'agressio SlgW ben ar~1/#P ,t,onf ;t.I~À Jol
uns d altres, i la na tur& no otere1x
Paris, 9. - «Le Temps» diU: <El mada, dita acctò corre et greu nsc
tres. Els ita.Ua05., per la banda de ta smo espwes dunssimes i ruinoses,
Pacte
ha
d'ésser
mterpret.at
1
tlphd'una
guerra general. El Uder soc1a
frontera de la Somalla francesa, no algunes gaseles, zebres, estruços i
ban . penetrat mes que ocupant una lleons, com a flora i fauna, respec- cat tenint en compte la rt:alltat Jm- llsta esuma que. en el cas present,
medJata. Però no ha de tancar-se les les masses obreres tlan d'incllnnr-se
tnotena de quilomettcs de frontera. tlvament.
portes a la concLllactò. La comprova- al costat on es troba l'avewr dè 1a
La base de l'uercit que opera a Adua
L ·avançar per aquest territori un Cló de la ruptura del Pacte, per uart pau i l'averur de la llibertat 1 cte la
i AdJgrat. es de se&.aola quilomt:tres.
Restul, doncs, dos-cenlS 11\.lroiltt.l qw- gran exèrcit modern i pretendre d'Italla, es una cosa 1 l'apllcamo ~s jusUcia, cja que les forces d 'agl'>"_._"Sió
lèmelrc:s, si no COOOJ,Iletameut .... ¡:u;.u que arnb1 en condicions de comba- una altra molt diferent. s excJouP..h, són. al mateix temps, les torces d'omts, 03S.aDl abad .. onau., 1 pe¡ 01 ¡ eis tre a 200 o 400 qmlometres de UU11t de totes tormes, les sanc1on& milit.l.n., pressió.»
&Oiuous t.\wp,cs. poc carrepts d t~ll· oas& actuals, 1 quas1 a mu de la pero poLSer pel que es reterea a les
es una cosa unposstu;e. &Jo. unanct:s I l't:eononua com•e pr01..eüu
pewme.nta de Klltna., han po~ut IU cos:.a.
creLot al t,na1 d aquesta wna Lnha- amb molta wcumspecctó per a o
(Segueix interessant
t.rar1e amb rel:lLiva facWlaL 1:.s moU b1taàa, l'exercit
possJble que aque:,ta lacuca etiop1ca amb l'obstacle, mvasor es trobara provocar per part cflttllia reacclllm:
informació a les pà·
l.nfranqueja-¡ que par~ttzessin defrmtivdtent. t.Ot.!:.
oblipi els italians a caoriar la l!l"a bJ:!, dels monts gairebe
Urgoma. amb cims els eslorços de la dlplomACiaJ
i a no se(Uir ann~ant en fOll!la de ~e s.wo melus.
gines 6 i 7)_
A ILe PopuliW"elt, Lleó Blum ertu-
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DIJOUS, 10 D'OCTUBRE DEL lt3t

fEATRE:S

~

PALAU DE LA REVIUA
1

-

TEAT

TEATRE COMIC
AVUI, tarda, 5'15
Lblt:

Fronto Pnnctpal Patace

nit, !0'16

Avui dijous, tarda : LIZARR •
GA 11 • MAGU.t:tEüUl 1
...
t;t,;.l:iA VE AWJAt.ABAL Nt~ll,fxa
bvAOA 11 • (,Al.AL!S U . . .
AitU:::ï!EüUl • .l:iAMOS 11. con"Ca

.__

EL tiOMBRE INVISIBLI:

Orquestra Pau Casals

tnvaú de Mapy Cortéa, Tereseta
Moreno. Roseta Hernau Isabel
Ea.otoh . Santpere, León, Alares
Corua. au beU1.:.simes giris Uran
presentació.

TEATRE

UUMPAN ~ I.A

Ha mort Enric IV de <.:asLel:a 1,
per ta cu.sputa del tron que la murt
na ae1xaL owt, hom ha dest:ncaàeod.t .a guerra. A1X1 ww.en els reiS
.:atalles el :.eu 1·e¡¡1aat, amo una
guerra tmtncwa. .Ut!S¡Jles eu segw·
ran d a.tre~. toragu.aran eiS luhr¡JS
1 els JUt:w;-Ja geut mes CloU¡,¿aaa
de! palS: elS prl!llers oau ,~os ¡.JULh1CS
,es pnmeres .:>1ouo¡,eques les tWldeu
els ala.ros a Còrdova. 1 a. Grana-

NICOLAU ~ MARTORI

MADAME
Creaclo ae Mercè Nicolau. - Ntt.
a un quart a onze, la. millor comédia de PIJlnol:

FAN NY

Oema, cuvenares. tarda: SAl·
NET ·rRIST, u Annl Guimerà. •
Nl~. a ¡e,; 10' 16, tel)lt:Sa ue aa
comea1a ae Josep f11ana de Sa·
garra: LA HA r,u.LA UI: LI;,. t-L\).
HI b l ES. - La l>rOlWl.Ul b<.l.man..
e:.Lteu<l de la cowea1a de rtllch el
Uuran: LLitsERrAT PtfO'IIbiO•
NAL trauucuo de Domeneo de
tsellmunt I Josep Bertran s, Mo.t
avtat 1naugw·ac1o aels Gran Ea·
pectacles per a mtanLS.

Si !lbans

a Va.èncla -1 potser, t·

en Ja cou.:>LCUCCló 1 de.seLvolupament
de la 1. rsa escènica, és la m.¡llor
«Mirad que en Fuenteovejuna
~¡ua ...at llale~ad a per 1·autor.
Di lluns, cua 14: Comiat de
''
y~:nt¿ muy princtpal.»
La mte1pretac16 d 'aquesta exceiJ., per bOca. de JacUJta, en l'esceleu. comea1a ue Mart! Orben\, mc·
na. u cte. ma~e1x act.e:
r e ésser rema. ~aLia amb tota c.a::;se
«pol li"~ Lo;nyo Ull puc.tre h.onracU>
u tt;lS. P otser és la mterpr eiacló
que Sl en atto na<:tnuento
més
r :u.,;,t..b ...da que ha reailtzat
no te 1guc" ,, e11 tas costumbres
,.
.
fulS ara , formac1ò valenCiana que
te vence.»
m. ate1x, aquesta f!!" I un1ca finalitat a.mb tant èxit ac ua. al teatre Espa·
.l eu el ltltUil de just1c1a, mes que t.emAtlCa
ae la comèdia , d~ Ma~t1 n~vl.
"
de venJ!fbça, de. rc¡;1d0r 1 de Bar· Orbera. t-~o res mes que • U.t:e.lua:a.·
1 EmUla Cie ~nt, carme casesnon.au 1 ac ..ruan tWJo:
Cl~ de 1 esmentada dlta popular va· ves, Con , G..1rge, Empar Gallart,
«iienr o aar la muerte a tos tt- 1 1
P~r~e Alba, Enric :::>anch1s, t'aco
Lranus ... e· Ciana.
Ei tema, doncs, no és nou. La <.:1 ulia 1 tots ••.:; a,t res que mter·
¡Contra. et señor, las armas e¡¡ tas
!alllllia
de modesta pos¡c16 que tot· vingueren en la r ep1esentac1ó, broda (1) - . Amb el descobriment à' A·
Lmanos/ ...
ruèr lca, que hauria pogut O$er font
d aren -perd.> per adjectiu tan teTtranos son. A ta. vengama vade nque, a, acaben d eusorrar el P81S - - - - - - - - - - - - meni, però no atmem a cercar-ne
Lmos.»
en la Ol.l:íena, mauguraran 1 era. tra·
T E A T R E e O M I e
altre- llurs respectius personatges.
I el poble és aquell que, quan el tur·
g1ca. àel Trwunal del bant 011c1- Solam ent resten 4 dies per • veure menten per naver·se aes•.tUI'1lt, per
del qual hav1a de tormar part Lope
Lluis soLER
oaver·se ret just1c1a. matant el code Vega, que assiStl al turment 1
mendador, ts nega a donar el nvm
mort del cata:à Benet Ferrer, !rarl'
d un cum,¡Jany 1 àona ei d 'un poule,
ES UNA OPERETA ... 'l
franciscà, acusat de «luterano, cal·
el de tot un po:J:e:
vmlsta
e
h!JO
de
Judla»
-que
CO·
de
entuertos»,
el
que
delensava
els
«Juez ¡a(.ntro):
1 menca. amb Isabel
húr~ SOffilll.' folgades posicions seI la Catòlica 1 , •J:es, e:S oprtm1ts 1 lluitava contra D ecid. la t-erdad, buen viejo.
nyor!voles, que vol aparentar el que
J.oronci.oso:
no és m pot ésser, car. els m1tjans
Un vie]o, Laurencia mta,
economies no donen per a tant; la
Ahir, a la tarda, tingué lloc, a
atormentan.
I
fa.m1lla que àdhuc escurça la seva la placa del Poble Espanyol de Mont.
Laurenda: ¡Qué porjfa/
I
juh; Ja representac1o dels «Autos sa·
Esteban (dentro):
cram entales», de Lope de Vega. A
Déjenme un poco.
causa de la pluja e.> comença a les
TEATRE e o M 1 e
Juez:
Ya os dejo.
cinc tocades. Ai.xò féJ que hom de·
Decld., ¿quién mató a ¡. crnando?
ststts de repr esentar el darrer «auto»:
Esteban:
«La puerta del mundQ)>.
Fuenteovejuna lo htzo.
El primer «auto»: «El degollaèo
ES UNA REVISTA ... ?
fingida», no és pas dels m illors de
Juez:
Ese muchacho
Lope de Vega, i sembla, mes aviat,
aprieta. Perro, vo sé
alimentació 1 es carrega de deutes 1 una astracanada de Muñoz Seca.
que lo sabes. Di quién tu~.
«La s1ega», és molt més extrampes per tal de sostenir una L'alt re.
¿Callas? Aprieta, borracho.
1 bell. P er ò és massa teològiC
posició sociP que no és la seva, és tens
Ntií.o (dentro):
tema el qual des d 'Escalante fins per al n ostre temps.
Fuenteovejuna, señor.
Entre els dos «autos» r epr esenJuez:
tats el d octor Angel Balbuena llegí
¡Por vida del Rev. vfllanos,
un petit 1 notable treball: «Unas pa,..
que os ahorque con mis manos/
l
T E A T R E e o M 1 e
labras sobre los autos sacramema¿Quién mató al Comendador?
les
de Lope de Vega». Segons el seFrondoso:
nyor Balbuena, L Jpe de Ve¡¡a va
¡Que a un niiío le den tormento
.
•
a la saga d e e alderon; superanv1o,
y niegue de aquesta suertet
ES
UN
VODEVIL
...
'l
1
sobretot
en
tendresa
h
umana.
Laurencia:
--------------En la representació del primer
, Bravo pueblo!
«auto» exceü1 «El alcalde», senyor
Frondoso:
Bravo J1 juerte.»
a B::.:oo I bàfiez -a València- I Garcia Alvar ez. En la de «La sie<Acte III, escena XVIII.)
manta vegada ha estat portat ul ga» féu un gran pape~ la senyora
llibre i a l'escena.
Collada en «La Soberbla».
I
Així és el poble que desconeixen
s acaba amb .Ferran Vll «el DeAltrament, però, sl el tema de
La majoria del públic estava for·
la
injust!cla
1
per
un
món
míi'or.
tots
els
comendadors
1
els
af!clo«Chent
del dia 0 mil duros 1
to
m ada ner nens 1 nenes els quals és
seado».
11
•
j
a
u
•
" entengueren gran
•
Poble
de
Caste
a,
pen,
que
a.
sap
nats
a
comendador-haguts
i
per
clar, no
cosa ' de
Espanya està ddvldida. en bàndols
tràgic, fins a Molière, que es revolla teologia. de Lope, per m és bella·
com ho tomaria. a estar quan la revoltar·se.
L'obra de Lope, «Fuenteovejuna», ta contra. els homes amb una rialla
ment dita que fos.
mort de Carle3 l i deixaria el tron
1
T E A T R E e O M I e
Cal aclarir que «auto» significa
vacant 1 se'l disputarien- ¡ben ca· és això: la. r evolta. La revolta con·¡aguda 1 tallant. En totes les seves
ra. pagà la disputa Catalunya.! -un tra la t~ranta. c!lntra el.feudaUsme, gradacions, més o menys accentua·
r epresentació o al¡¡una cosa per l'esco.ntra
1
ar~ltranetat
estuplda
1
ertda,
però
revolta.
Revolta
en
ChlatU.
.
príncep de la C11o5& d 'Austria 1 un nunal ~e 1 amo, del senyor, que té . relli, en ,.JóLler, <. 1 Jules Romaln;
1
J . S.
príncep de la. cua de Borbó.
tragèdia grega I en la.
El comendador F eman Gómez- del pob:e el concep te més .baix, més revolta en
ES UNA MAGIA ... 'l
.
.
comendador de Calatrava-és se- ffi!Serab.e. Ho diu el ma.tel.X comen- farsa italiana; revolta en Clltemnestra 1 en Sganarel.
nyor de .Fuenteovejuna 1 ba pres dador:
.
móvtl» peca de n• • gaire ortginal1c¿Vosotros honor tenéiS?»
Cebrià R 1yas Chertf ha fet una tat,
p er coutl a, el seu d esenvolupaLa Instttucló del Teatr e de la Ge·
en l'escena .V de l'acte n.
bella. ~efundictó, una respectuosa r e- ment pale~a una gràcta, una nuide- n,eralitat acaba de publicar t:l volum
Això que el poble tingut «honor~, fundlcló. S1 11 ha~uésslm de fer al- sa 1 t...•a nabhltat poc corrent en eJ U de la sene de la seva B1b1Joteca
e:S comendador _- els de totes les gun 1etret li faríem referent que gènere. I cal 1emarcar el difícil que d Estudis de Teatre.
èpoques 1 totes les latituds -mal no • potser fins 1 tot sembla massa res-¡ ér. reeixir escollint un tema ja amb
Aquest volum conté en extens, la
Obra famosa de LOPE DE VEGA ho vo•en, no ho poden creure. El pectuosa.
Les intervencions de Mencon1erència donada el curs passat a
;>.>ble però sempre aconseguel.X fer- go, al bosc, defensant Jacinta de la
la. susdita Institució per I<rancesc
ios·hÍ veure. Recordeu la .França lubricitat del comendador, !, desT E A T R E
Curr:; sobre «Els teatres particulars
partit per Alfons, r el de Portugal del 1793 1 la. Rússia del 1917.
prés, en t1n1r l'escena del turment,
O M I O
a Bar celona en el segle XVIIIè».
1que també ho vol ésser de Castella.
Els comendadors h an de pregun- trenquen l'emoció dramàtica del moAlfons 1 els seus partJdarts són ven· tar, quan el pol;lle comença a can- ' ment 1 desvien perillOilament el pú1
çuts pels Reis Catòlics, com el 1714
de 'arbitrarietat 1 el despo- blic enve rs la rta 11a massa fà e11 · A
fi
J
ho fou l'arxiduc d' Austna, 1, sobre- ;,ar-se
tlsme:
això hi ajuda la. interpretació que
Xl • •
I
tot - sobretot perquè ell, en veure·
c¿Qué piensan Fuenteovejuna
el senyor Max1mlno dóna al tipus,
la perillar, havia. alla.nd<lnat l'em'V sus vlllanoo de mi?»
massa subratllada 1 reticent.
presa. - els seus partidariS.
(Acte II, escena IX.)
Molt ben jugada, impre3Slonant èxit emplJ.t p~r altres autors! Es
En l'obra. es par:a tan de passa·
d d bò 1
e e • 'escena. de la revolta. No necessita posseir unes condiciOns 1
da. de tot a1xò, que h em cregut oporComendadors perquè n'hi ha més tan bé l'escena de les noces que qualitats de comediògrafs més que
tú donar aquesta. breu not a hlstò- ,;•un,
perquè Espanya és terra de quedava poc conjuntada.
'
exce!lents.
rica p er a situar i ambientar el Iee· comen'!adors, 1 encara
en '!ued.en, i
Tots els elogis a Margarida Xlr«Cbent del dla:t, doncs, resulta éstor. Afeg:¡m·hl -sempre sense gapobles dEspanya gu que féu una. Laurèncla magnl. ser 1::1a 1:' • Ica í be11 construida cones de fer el sav1- que l'anècdota la. ma)ona
1
de d'uenteovejuna» és consignada
en totes les
de to. 1 de gest. López !.Algar m èdia. Una comed.Ja amb encertad es
1
•
•
.
dona al t1pus del Comendador un e;,cenes
de sainet, amb un diàleg
a la cCrónlca de la Orden de Cala·
;
en
totes
les
latitudiS,
no
gran
relleu Cal esmentar també els ple d 'agudeses, amb uns p ersonattrava», de Rades 1 Andrade.
cone1xen
el
poble.
Quan
comencen
DiOSda.
d
a conèixer-lo ja han fet tard, per- senyors
o, 0 rt1n, Co n t rera.s, ges d est1ament per r·l
1 a ts i amb un
haver. I ai.xò és «lo'uenteovejWJa», la. 1 les senyores Isabel Pra.das 1 Emf. parell de si...1acions sentimenta.s àe
mag¡úfica comèdia !arnosa de Lope, lla Mllan.
suau emotivitat.
el protagorusta de la qual és el poBen resolts eU$ escenaris de BurEl primer acte, netament costuble:
m.ist a 1 en és
el sellZlllament
qual predonuna
la part
Totlaelrevolta.
teatre intelllgent, però, és mann.
LLUIS CAPDEVILA
episòdica,
deliciós.
Exltàs de MARGARIDA XIRGU
revolta: des dels grec,¡, Que es re·
(I) Ela catòlics no es banyaven
En el segon -darrer d e l'obra.volten contra els déus amb un crit la maJoria. no sabia llegir.
ja el tema. pren una. volada més

FUENTEOVEJUNA

FUENlEOV~JUNA
GRANDIOS EXIT

•

TEA fRE POLIU RAMA
Companyia dramàtica MARIA
GUi:R ilEK O • t'E tl RAN DIAZ DE
MENDOZA
Avui, tarda, a les 5'15 I nit,
a les 10'15, el drama d' Eohesa·
ray:

MANCHA QUE liMPIA
Demà, BENEFICI de MARIA
GUERRERO amb LA DAMA DE
LAS CAMELIAS.

TEATRE

El hombre invisible

Avui, tarda, 4'30. Butaca, :.!
ptea.: LA ALEGRIA DE LA
HUER rA. Debut ae la tiple M
Costa arub EL CONDE DE LU·
XEMBURGO. • .Nit, 10'15: UNA
MISS MAS. - Ex1t delirant :

La del mano)o de

ro~as

pel divo P A U H E R T O G S.

OLYMPI A
Octubre,

I

RAM PER
TE

:a

Beby Maiss and nu. ,
LI TSHAN GAN

ILoPE DE VEGA Al POBLE ES·

AUt.w .. fOl) o~ :SOIRc.ao. .l:l.egl.
seur <le PISta: WlLl..~AM'I:l PA.
.t:tl~:>.ti.
.NOTA lMZ'U.I:iTANT·
Ut:li a avui, l'c::.ta obert el despatx
de !ocull tats a les taq ulues on.
clnls ae l'OLïMJ:>lA 1 als Centres
de Locall to.ts.

l.:SP ~ CTACLE S PER

A AVUI
T E AI R E S
Novetats. - Tarda: cMadamet. Nit:
u .. uuyt.
1 flar .. u...... .~. - Tarda I nit: u·uenteoveJou.u.
I Cotn
,ç . - Tarda. 1 nit: cEl hombre
llh'l.>lble».
Espc~,nyc.1. - rarda: «L'amor ta mira,.
cw:.,,, «La tuia ue la por.era» . .NI~:
G.t:ol~ 111u1 de1s veUb» 1 «Cnent del
duu.
Ro~~~;.,;-, Tarda 1 nit: «La dama del
Pooh;o ..uu:.. - Tarda: cMnncna. que
ilw,....». .Nit: u.t.o il'lances se ha
vu""~u e! »Ou.
Nou. - ...... "'""na de la huertat. «El
,;uuuc
a., .Luxcmbw·go»
.Nit· deeUna
m ~,. llhl.>»
"""' ae WOJO.
ro1
1
sa:.».
a ... ,. rnce. - Tarda: eLa rema no ta
to~». l'Ht<: «El serrell ae la cocot».

1

I

tr

InstitUCIÓ del Tea e

I .

I ...., .....

ComDanyla de oomèd1es valen·
olanes dirigida Dar PEPE ALBA
Avui, tarda., a les 4'30. Entra,.
da 1 butaca, 1 pta.:
L'AMOR FA MIRACLES
(b.E!.l..¡I;)E TJTUL)
LA FILLA DE LA PORTERA
Nit, a lee 10'15. 8UtaQUII I
2 Dtes.:
ELS FILLS DELS VELLS
I

Chent del dia
o Mil ouros i automòvil

Recordeu aqueet titol:
ELS ESTUDIA NTS

Principal

Pal ace

Demà, divendres, dia 11 d'oc·
tubre, n it, debu t de la aran tom·
pany1a da sarsuela I opereta de
TINO FOLGAR I EMILIA ALIA·
GA amb

LA

El hombre e l·nv·ISJ.ble

I

E
è •t
s un gran

I

d~ls

só~o~ee~t::~~!dors
.q~es

K A T I US K A

gran creaclo del barlton ZABARTE, EMlLlA ALIAGA 1 PILAli
NAVARRO.

TEATRE ROMEA
hltlon, UOU
Companyia Hertdla • AsQuerlno
A les 6'30 1 10'15:

LA DAMA DEl ANTIFAZ
l'obra on culm¡na l'art excep.
clonal d'Irona López Heredia, •
l:.ae¡lllltllliotmee to•le~t.es. r...wgru.
ll<'~~o preseu tiiCIO t:Scènlca. Demà, a lea 5'30: LA DAMA DEL
ANTIFAZ. A les 10'1;,, .t.::>l'l<o.t..l'<A ae 1a comt!(l.la en tres actes
el 1er. dividit< en doe quadros.
u ·Em11i Hernandu Pm o: llU E·
RO DE PtUMAVEHA. Decorat e;r;.
proté& de RA.\l.ON BATI..I..S.

GRAN PR ICE
VODEVIL CATALA
Vlaita López • .llm6nu Salta

f~ARGARIDA

ca:::.~~~~~. ~u "':,~~~~:..

ct.ouo~..,

'"'"
,,..

OLYMPIA

fel 14544. Av aa. Pta. Anael, 11· 1a

DISSABTE 1 DlUMENOE Grandioses !uncions d'OPERA 1 SAR,.
S U ELA :

Tosca - Marina • Dolores
Pagliacci-Cavalleria Rusticana - Luisa Fernanda
per les emlntnts tiples Carmt
Bonaplata, Carme Carbonell, Pe·
peta Bu1atto, Carme Paluón,
Maria Pla I ela ceaebrat.a t enors
MIQuel Mulleras, Vicenç S1món,
Antoni Marques. Aviat detalls.
PrOJUmament: Ji:l.deventment verlta.t ,
EL ABANICO JAPONES

CINEMES

UROUINAONA

METRO POL
Avui tarda, a Iee 4 I nJt a les
11'4:, :
TE QUIERO Y NO SE
QUIEN EttES, per J ean Murat :

TODO

CORA LO~J

po,r tl un Parker

Tres lanceros bengaues

EL SERREll DE lA COGOT
Telèfons de

HUMANITAT ~
Redacció: 2212,
Impremta: 14446

Avui, tarda, a lea • 1 nit, a
1ea 10:

LA LOTERIA DEL AMOR
per Pat Pateraon i Lt w Alfru
Dema. ult. La 1ucc:nl)llrub.e
ca.allna ts•rcena en la &upe¡.
¡>rooucc.ó eli:JIIIlïO!a : tiULIETA
i;OiltPRA UN HltiO,

per Gary Cooper

PREU U, 1C: 1'60 olts.

TIVOLI

La reina ho ta tot
Nit, a lea 10 15. Oran Uit <1el
nou vodevil:

Tarda, a Iu 4. Nit, 8'45:
LouiSe Ullrioh l!n REGINA: lvan
Petr0v1ch en
FIESTA EN PALACIO
a.mo liamlla hurn; Honald Col·
man en el at:u tr1oilll:
UN ÀVENTUR~RO AUDAZ
aruv Lontta \ouna 1 Warner
Oland. - Dissabte I diumenae,
.MA!u..,AL. - Uupatx de loca·
li tats numerades Dtr a Iu sull o ns de OfSSilb\1 I diUto\111&1,
tarda, a les 6. - DlLl..u i~l:> VJ.·
l'<.t....• .L' .tb•.o:s¡,.¡.jA 0.1!; LA 0J.VE1<1'WA t'.t:tuUvL.U!O !'.AClU.NAL;
60 HORAS l:òN EL CIELO
amo AladY, Lepe, Conua 1 Nolla 1
t.L PAN Núl;.> I HO IH; liAUA LilA

MARYLAND
Tarda, oontinua: 3'30. Nit, a
lea 10:
DIBUIXOS
NOTICIARI t'RANCE ACTUALITI:

YIOUNES DE HUHGRIA
Bu taca, 'l 60. A Iu 1'15, 1 Dta.
,lA: OemA, rut, ~1 ..~... A uc.
UNA NOCHE D E A MOR
~

Ea

c!NP'tt~en

d~.

10C1Jitat.a per
d.lss.lbte 1 cUumenae.

a

Avul, tarda. a les 4 :
ORO Y PLATA
per Carme Cuerrero
la granal0611 aup.,r.¡mx1UCCió
de lono.a emotl>ltat:
AMOR DE MADRE
Nit, a les 10, Selecte orograma:
AMCR DE MADRE
I

ROMAN CERO GITANO
de i=reaer.o laar~aa Loroa
Rt:"l rAL t'U.:, •t..
I

ACCIO DRAMATICA
per Manuel Góm u

ACTUALIDADES
HORA I MITJA de prQ8Tama. ln·
teressanta UUo¡·maelou. ae¡ona el
noúclar1 PATHE tiOURNAL 1 ~~
Pr<>&rama ae cos~um. 1orw..~ pe1
Dibuixos, Dooumentala, varll·
tata, etc I la slmpal!ca !IHI~Lt:'f'
TEMPLE en una deliCiosa cowedla.. - Ellll rl.AJJA Ul'I A t' .tb::i.r:o 1'A

CINEMA CATALUNYA
Foaar del cinema nacional
AVUI, sebSió continua de 4 tar.
da a l2'JO nlt. },.xi~ bOrollos de la
super-producclo n aCional CUESA
HO BLELA BATURRA
per lmPtriO "r.antrna, lloiQUII LI·
&'ero, .Joan d urauna, Carme <11
Lucto, etc. h o)r..r •. 4, 6 :lO, 8'20 I
l1 nit;
SANATORIO MUSICAL
(Ske,ch \'•arner>: lo)(PEittMI;;N·
TO Ot: PICHI ldii>U:Xo,}, P.t:t.r:ol.Jd
TARUA, :.1 1 1 p~a. NIT, a par.
t!r de les 8'30: 2'60 1 1'25 Pte8.
Darrera volta del prQ8Ta.ma comP•et, a lea 10.

FANTASIO
TardA, a lea i. Darreres proJecclona de .
GOLGOTA
Nit, a .es lu. Lo:> lrl.ENA de la
di;ertlda pe¿•cul~>;

EL CAt3ALLERO
DEL t-OLit:~ ~ ... ,1utRE
per Mau rioe Chevalltr

PUBLI • CINEMA
Ses.:il.~

CODtiDUa tieleot Ul'oA PE::;.
l::>-tA. NU tl "t A,. ,S 0 0t.. "'I'I1~N ·
fAUI

YIAI OU ItO

Llegiu LA HUMANITAT

EMPRESA GAPIIOl
EL 'IO:i I RI;; t;U.. EMA
EL VOSl'Rt: I'KOGKAMA
M11tral • Calabr1a ·t . .tl3U1

A~· .a

CONTINUA, A LES 3'30:
PRO GRAntA ESU~Vt:Nirwto:NT
PAilA ..tUUtH Nlo,tS · LllllUIXOS
Usetty): bl YO TUvU:RA UN Ml·
LLUN (330 1 82u); 'VII.IA:i kO·
TAS (5 1 10): Maruchi Fresno
Lu¡uta Tovar en

Os presento a mi esposa
Sy lv1a Sidney • Gene Raymona
!~U!llo : Ut&UG IU lOrillld¡,b,e t!XI L
~llL per la. pelllcwa OS PRE·
Si:NTO A Ml ESPOSA I a. peu.
cto del pubuc, I t.mp.esa s·na vl8t
oollgaua a aJternar.¡a en el uoc
de ua.se amb VIDAS ROTAS.

COLISEUM
A11u1, t araa, a les 4. tolt, a 1es
1U. ESCUELA DE. CAMI'~UI'Io:b
ILIPC.I U~a); 1'-'ff,.t>lt.. u l'Ol Nt: lt b
No. 5 ( R tvl~ta): LA DO llLE
-'LAhMA \UI OUI>< de <"OPIYI) 1
.... auue1te !;olt.ert en

tL LlhtU
WDu rrea Mac Murru 1 Ray Ml·
llan d - <Es un proarama PARA.
M\lUNT>.
Es despatxen localitats numeraC!ea per a ea sebSions e&l)eela.is
de UI.>Eillo~ 1 <11ume114;e.

VARIEIAIS
~ AON I O NOVE1 AI S
Avui diJous, tarda. a !es 4 :
Partlt a CIStella. A-t.:UE • .t>J::H..
R01\DO conLra l' l.LIE.L • .ERou.
'L.A ! V. :-;tt, a 1e" 10'15: Partit
a. pala. 1-l.AulJi.ttRE · l.Jl'iti...'JU.ÑU
couLra ZARRAGA • Clil~ti UU'Q
üAILARTA. - Deta.l.la per cartells.

C A P I T O L:

Ken

Pt;r Wa~.-ce b .. t..t . • Aloo.Ol¡..~uc Mea.

.,..JU;

t:t,.,..,u

t- td;;\) a\tN , ¡..c..~. t.uruu.-nJ

UJWil 1 HC..U• tuc.
L~~IUN bLANt;A,

L:l.¡¡leu: LA
eu t:<>V..WYvl,
per Jonn .bO.e<. 1 Loretta ~o-.n¡

1

L.~M

ulcs ... u.os.

~el (.;Ul&.cU C.t:

•'"'"-it!iJu~la-' ......... , -.~.a SliOU
lt=.U.I.

Fuo uuu

a.......
c.;.;ue• .

U~ ,._. (,a,U~» 1 ti.\.JUU&ClWO

•...molc¡u.U»

AVUI . con !nua 4 tarda a 12·3u

Dl~

CANCION DE PRIMAVERA
(OPtrel.a pe¡· Claire Fuchs. 4 1

8 '~0¡;

BAJO PREStO N
(Edmund Lowe I Vlotor M La·
¡Ien. 5'15 1 ~~~~. FOX):
TO DO CORAZON
(.Jean Parker 1 James Dunn. 6'35
1 a. MEr.t:tOJ I DIGUIXOS

ANUNCIEU A
LA H U M A N I T A T

1

curo en la

t r...
t.l!:J eteruo ensuefio», ca6li nocue¡; eu lli ue• a ~or¡¡;» 1 cJJlO;,t:S».
K uro.tiU. ''"li \•"u" e1 uo«u», cBaJu ~Hc:.JOU» l &UJVI> c.triUv<>UI>I,
Laoa.an.t, - ouua muJe•· ¡¡.u-~ dos»,
......a wJa de n ...... ,. 1 &Lo.. aesapa.lt:~.;J.uOo».

r.t .. ,, ..... u. -

eVlollnes de HungnaJ.
«Las lLvlll¡,;.J.\.Lb ue.1 awor».
..........vrcs a., un UI"» 1 &La Uec.nat .

hhu1ua. ~

fVl.,.,.,..,.,u,, ,
• 11 u~... u

V."""u.JU

ta c.;U;;J.U U.~ \..tUV.a..t,

Wlli cau-.w;.e.,., 1 cU ene·
),Hl.Ou-.u uum . 1».
.
Meuu uD I. - c1e «u>eiO y oo se qw en
"'""M
..
1·ouu cu•au.uu» 1 ~lre.. la.nce1 VS iJCU~d.J J.t!~».
Mlb<tal, - ,.,,¡; I,.IJebcnto a. m.¡ mu.Jen
Wl;,¡u

.t. -.v,...t.LO fu&.ii.:)Jr

Mun u,.¡vutal. -

•hl

aguacU

""""'Hc .. u.,~;, «.f!.a Jtuuvo•,

Mu llutoU, !a

u~uc:t

'.~:..1

de ta

u.Ot.;t..ur 4»

UloJUII.'-"i, c.t:.:. .. ;u.,.uore.s
, «v.aUll::i cvt~•.

de

Nur .a. - «êl un,a.tv-o ue una nocne»,
•.La patt u11a ¡¡erwa"• 1 e v¡aao roI.Wò»

Pa. os. - clte¡:lnnt, d'I esta en pala.c.o• 1 clin thl'l.HUl'!:I'O auoaz.t.
Pau1e Palolo:e. - ct.:anclon ae prima..
\"''al, ""'"Jo pre:;,on:o 1 c'l ooo cora<~<.~u».

p,., ......o~t. -

D1ouuos, cEl a¡resor tn·
\li>lU•e~ I Cl: IÚ10ta QUè111,
Puu., "'nem¡¡, - r.o.J.~.;•ill'¡,, J..ntOI'IIl&'
(;&O:l:,, L"t;¡,..y ..

PATHE PALAGE:

J..>vWOu.y• 1 &VUtUl·

UU Ull lh.JwLJ~ ~ t:.::.o ULJ OOWOtt»

Fantasao. - cuoogo¡,¡u, llilt: cEl ca; """"'o del ~uuto bt:r"ere».
t

AvUI, sessió contloua. de 4 a
12uO. LA NOVIA IJI: FRANkES·
TEIN, Pt:r bons K..r.ou; CONU·
CI; A 'l U HhiU, per J"clt hOit.
E X C E LS I O R:
Avui, 5tSSIO conunua de 4 a
l:t o>U. EL bntNu¡, Dc LA MUi!íC·
1,_, ell eb¡.tà.ll)O.a., ver n~ru.cr ........
ter 1 vOUX•t" !11...u.eut:j!rO,
EL
t.vRR .. o u-. t.uart~AY , per t.u
IDUDU .LQW,, l;UAo<uiJ U.~ H~~•l ·
brio: lt;l) UN h<.~a •JUHii., per Geor.
se O orlen 1 U•B~o~lXOS.
C O M TAL :
Avui, scssio conttuua de 3'45 a
1:.1'JU; EL bHoNu,:; UI: LA MUt::Ry .:, ~u t..o.a.Jo4l..al u'", l)er ".., aJ.·nt:r jja.Jc.ter 1 L.Uu.Ju~a. lllvULt:ne¡¡ro;
t:L
I'UO,kr... .. o BA..tliUtfl, per Y.:.llnce .b<:cry 1 .d.Gu.¡;.;:¡& Menjou ·
OhiDA CI! HCJNOR , per
w.cyU&.Ia • Otbúi.Xus.
W A L K Y R I A:
Avui. 1~0 conunua de 4 a
12 Jo: EL I'UOEtHll)U llAHNUI'rl ,

'"'"''·"'~'"".u

.,.c. . .

T E: A T RE:

CINEMA PARI S

clat:U~Iaad

"'"» 11

X.R U

U ~D ~~V~)~Di

Inca_

I

TEATRE YICTORIA

s

N t: M t:

f t • ". " ' -

I

FUENTEOVEJUNA

Avui, tarda, a lea 6'15:

LA

d o et u b e
23
HQMENAl Gf: A

DOLOROSA

per la gran tiple Paloma Esca·
milla 1 el divo tenor Antoni Ga·
tón.

I

eI

Amèrica. - c.l:iuyendo de la quema»,
le.sor lm.c.o!t:» 1
u .....::uuuc•a&u.
A
ru....
~...... 1amilia 1.o deseaa, e~,;au~~:~u~!~o~:~ 01 1 e:.lO llllllon e,; de
Ac.ua ..... ,. _ .l:iepmtatges, Lmurma·
CIU•I<>
la sllll~>Hlca .:>ume~ l~m·
'·"" .,u 1 uua ut:u<-tusa cvmt:ala.
Arn<~u. - cus V•~~eu~o a illl esposa»,
.:;::~~~~e~~ ¡¡ •.,uua» 1 i<ut:noveva de
As,u.ou
•.ounda de paso» 1 «La aie•'" ulvurc•aúa».
Av ............. - ""'" nec<:s1ta un protec•U1'» 1 oLIU! U•Jub "" 1a ,punt:ra».
Bat"""""'"¡"'on»
..ooona. - 1~.-.o.~slca
y lllUJereSJ,
~..... l>t~Que.aa
uurn••·
Bu .......... - ................u
-..u.........~M,
"""''""u ut" w.u» 1 u.o aue 10.. JJ1ob"" uc:.~ru~cu».
Bo~c. - u.uu....vs. cEl agresor luviS!·
uc. .. ~,. 1a e~
- .wvtd
...n.wo•Que/».
~ ,..,.gnu, eMan·
u ......~M 1 c;:,, "'· •loú<>~a.t· .~~o.ei~Y•.
Bru.... w ..y, - t.ueooot:va a" .oravan""'"· ""'5 pn.....a.-.o a mt e::¡¡¡u"" 1
1
oaturru.
u Lu wJo», eLa
uu-... ae b..w...,.,.,~;w».
Ceuuao. .t.'tarlces», eLa
l>"U..t». <lel guw» J ...... c.nu y .la esc~~,~~urn , _ cEscuela de campeones•.
aoo¡e a ...uUla» I e~ JLl'lO au.
Co~~~~~ _ e& brindis de Ja muerte»
¡¡o<lerlJI>U b.t.uUlll» cueuaa ae
Uvllu<».
1
Dt ....... - cPnmuvera en otofio». coea
"" ~sca.u .......,.,... 1 ~~>uuy, luwy».
En•ll l&vd. - cUJP•OUWul""'» 1 cMuje•..., .,.. ugrus...,».
E~'"'"· - ""'" l)t·er;en to a aú esposa»,
·~IU<tS ru .....,».
1:.><.-ot•b•.lr. oci brtndis de la muer•

FUENTEOVEJUNA

GRAN TEATRE ESPANYOL

el

LOS OSOS COt.1fDIANl'Es ,

POW ELL

El hombre "tnv•ts"lble

El hombre ·lnV"ts"tble

dissabte

7 TOKAY, CHRISTIAN fLER ET.

El hombre invisible

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

12,

A(olUES1 :SElll:sAt.lU.NAL,
l'ltUORA.MA : WILLY · JO, CHES
Tt.;;H Klt~G:STON, ASTON S TRIO
AMB

PANYOL DE MONT JUIC

NOU I

GRAN COMPANYIA LIRICA
Divo bart.on: PAU HERTOGS

-

DEMA PA:;SAT, INA UGURACIO P
.. DE LA tEMPORADA OfiCIAL
DE CIRC EQUESTRE A

I

TEATRE BARCELONA I
Avui, tarda, a. les 5'15 1 nit,
a les 10'15, l'obra. de Lope de Ve·
ga, adapta.da. per Rivas Cherltf:

~------------------_j
Llegiu LA HUMANIT AT

MARGARIDA XIRGU

FUENTEOVEJUNA

CONTlNOA REliiUVAOlO D'AIRI!.
ComDanYia de
MARGARIDA XIRGU

1I

·ndent. Gairebé es pot aflr·

tambe arreu del món- er a una gran mar que en aquest acte comença, <~
co:.a temr «<1lll duros 1 taltane.a»,j descn'iO•UPa 1 rma.1tza amb lògl·
avw no pmta res el que nomes tm· quLs gra~acion::, •a part teruauca
gm Ullll! duros t automobU». Tan· de la COLolé..Ja. .l aquesta. destresa

que l'han de témer. El poble és
aquell que, pe1 bOCa d Est.ebanacte LJ., tScena J.V -dm:

Heus ac1 el que és Fuenteo\o'eJuna
en l'epoca e:;coUJda per Lope-1476per a rer hi viUre la :;eva obra.
L acc1o, a me. àe la v~a coràove~a. t.e t.ú~: a At!Udl!\ru. Mt~Ulna úe1
(.;B.lllf>ú, (.;1uaaa ttea•, Torde.sl..Ll:;.
'!erres ca::.ttHa ..~~ - ::.uorat..act~ ¡.r..r
,·IUre 11 d 'Anda : u~la per l'IUre as·
pre d .~:.xtremaaura . !:'oole que ..ap
:;u1n r, 1 sap calhh . 1 r.ap a&u&llLar
.a mso.èl!c.a u ·una ar¡,wcr àcla 1guvraut 1 tanawca que uo allerencla
en res un no¡Jle a una banào.er. al
comra.n Ja que tnoltes vegaae~ es
mes oando.er e1 noo.e. (;om en el
cdS a e1 cvw.onuadur i'·ernan L.Tomez.
< uo.e de caste!la que encara no
ha ViSt pa.&ar , omoJm de •1ttUffil·
uat A..onso Quljano, el càèstaceàor

VOLKMAlt Al'WREAE, 1 .E F.t:a,:

NA1'rOEZ t\RbOS amb la CÓI:labQ,.
ració d IIDI>Ortan ts concertiStes
SH::í au:J1c1ons. d1es 20. 27
·¡
octubre: 3. 7 I 10 novembre1 3
b 'obre l'abonament ats 6 concert;
í a. 4 taroa en dtes restlus. Des:
patx: Uulo Musical Casa Werner
de 4 a 7 tarda. Programes 1 Ba·
ses dei Patronat a. tota els esta:
buments de musica.

CHENT DEL DIA O MIL DUROS I AUTO·
MOVIL, dos actes de R. Màrtí Orberà .

FU t N f EOVEJU . .' A, de ope de Vega,
refosa per c-. lV OS \.her ~f

NOYETAfS

CONCERTS DE TARDOR
Oírecc10: Mtstree I:'AlJ CAS!-LS

TEATRE ESPANYOL

TEATRE BARCELONA

TEATRE CATALA

AVui, UIJOUS, tarda, a Lea b La
cowerua <!e grandiós èlUt de
Llufs Elles :

R

tatges,

t!LC.

Ramuaes, - cu~:ul;OD, Hampa y Ctn
b Pienaod, - c~:;t a¡¡uaell de la. rront.enu, •\.ilorla. "i CiUlluiet 1 cwonder·
lS:IU,

Snt..r,, - Dibuixos. eLa cn1.;tera de a
:.uc.rtet 1 c.ue" uwceto:. bt:nga.Ues».
Tklool. - CLQ vt:u u~ ruoJiil», c.-u e» 1)&(;:100» 1 ..... eotuu1».

Tlvuu. -

J.au.1a: c()ro y pintat. Nlt:
dto mu(l, e• 1 recital poètiC.
Tn ..utll. - cLns lrout.eras uel amon,
c;;mores ue un u1a» 1 eLa uecna».
Tetu.. n - u:J •e) ....na~uu» ' • v1ua.s
ru;.a.,t,
Utiluolo<Aona, - eLa lOteria del amou.
~1otor~a. cOru eo la calle•. coe ne.
l.CSIU. un l>•O"ctort.
Vo l¡a - clooo co.:uon», cTres tan.:tro• ben¡;¡¡Uelu
Veror, - •Destlle de pnman·ra». eLS
JUStlcla del tue¡o» 1 c11erra de pA·
lilòn».
WalkJrrla. - e& poaeroso &mU!Illt
cB..Jo preslònll 1 eLa te¡non ol ca•
Xile. - cPaare e b1Jo». cTn·~ wno1 ¡...:;, 1 '~.lll.••le Cnan;:¡ en i'l:."1iJ.II·
•~>tu..>r

a

~

lo

~

.....

a
a

-

la humanitat

DIJOUS, 10 D'OCTUBRE DE L 1935

la'·humanitat

--

EDITO RIAL

t.Lidt.RlAl

•

8.

LA P REMSA

3

•

•

EL T REB ALL •

Rodaee10 L AQ.mlnlsuoaclO

ll O N 0 A U N I Y E R S I T A T, 'l6
Telèfon 22122

Encara no en tenen
prou!

Im prem u.

rALLiiR S

t,

HUM.

' t t l , . t o n 14C4ti

El Correo Catalè.o, seguint l'en-questa per a commemorar el primer amversari dels fet.J d'octubre,
publica aquestes paraule& de Joaquim Bau:
«Si se signe la misrna. conducta

DE 8UBSCRIPCIO
a•60 otes
Barcelona un me~
10'611 •
Fora. un trlmettre
PR~US

Afntrloa Llauna 1 Portupl
13'un trimestre
,t.ltres ual~s. un trlmeatre 27'-

Chapaprieta
esmicolat

•
•

m.iedosa y claud.lcante lniclada con
ei fusilamiento del màs desgraciada
y con el indulto de directivos màs
rerponsab~es. segwda de otros lamentables sintomas, puede repetirse la
deshonrosa jornada. ¿Remedios?
Muy flcil. .~a:ta con auroridad y
jcti~a.. que lo demà.s ya lo haria
el noble pueblo español y cata.làn,
por a!iadidura.»

. No cal alarmar-s~. que no l'ha
cap tramvza.. Al teny(Jr
Chapapr!eta, .se_
gons d1u Josep Pla
des de les p~gme.s de La Veu ~e
Catal_unya, l esmic?len als eajes
madrUeny-, cada dta a les quatre
de la tarda:
IPerò seria. una lamentable falla
a&:J;ajat

«REFRAN MODIFICADO
-l.Qué opina usted da la guerra?
-Que pegarà bien el que pegue
el úUimo.»
(De <El Liberal>)

En nom
de la civilització

preocupació.
ha la Lmpressió, vaga, inconcret&, mcerta, però real,
Ique
la !hi de Restriccions és prin-

en la informació si diguCSsim que
Madrid, població de funcionaris, d3

aq <.. esta llei. Els quaranta mil !uncionaris que viuen a Madrid estan.

Hi

cipalment una llei contra els funcionaris. No cal dir que aquesta llei
és el tema. de totes les conversacions
de meros c.nçà. A les quatre de la
tarda, quan els cafès són plens cl1!
buròcrates i hom comença a parlar,
a totes les taules dels establiments.
de Restriccions, es fa com una mena de gran màqUina trituradora,
amb un engranatge a cada cafè. de
la qual surt el cos del senyor Chapaprieta fet miques.•

I

((Catalunya Atlt'tica» e.r:-s ha tra- 1
mès cinc comèclits de diversos autors i
uGra:deUan d'A. de Lamartine.
1tBeaux lh..:es modernes et anciensu.
cd\lonografics Mèdiquesn {Revista,
número 5). Ml doctor 1\lanuel ~
rachàn.
De J. T •. R .:
cc Uno masn (poesies) • de B . Gonzàlez Larios. • • •

I

.

Aportacions a la nostra R«laccio,
Ronda Universitat, 25.

Una nota del Sindicat
LA JUSTICIA La Cultura
.......
Nacional Ferroviari
MILITAR AVUI e, RIVAS CHERIFF PAR-

Per a la seva publicació, hem re·

~/:,~!! ~'¡?r:'¡~:¡~ta del Sindicat Na- I

*

LECTURA

DE

CARRECS

lARA Al'ATENEU POLYTECH- ' conocer
u;.H~~~l.:'r~~ó,:m~nf.t.':l'alp~~~~d~
la composiclón de la ComiNICUM
sión que ha de estudiar el proyecto
de Ordenación Ferroviaris., y en ena

En el despatx del jutge senyor Artu Galan va tenir lloc ahir al ma.ti
la lectura de càrrecs als processats
Avul, dijous, a les vuit del vesen la causa 447, pels fets ocorreguts pre, el senyor c. Rivas Cheriff, !una Mataró l'octubre de l'any passat. dador de T. E. A. (Teatro Escuela
OFICIAL DE L'E XERCIT
PROCESSAT
El jutge senyor Martine.!: Peñalver
ha dictat aute de processament contra el tinent senyor Ezequiel Sa.nrniguel, el qual, ql· ¿ els fets d'octubre,
prestava servei com a tinent de seguretat a Cat.alunya, pe_· les responsabilitats en qué incorregué per nel gligència del servel
LA CAUSA DE NAVAl
Durant el mati d'ahir, al despatz
del jutge senyor Peñalver van continuar les proves de plenari en la
causa pels fets ocorreguts el passa&
octubre a Navàs.
LA CAUSA PER LA DISSO·
LUCIO DEL REGIMENT DE
T R EV 1Ny o

Té raó El Diluvio en escrlure:
«Y, sin em~ - .;o, vemos eómo esos
procedimientos bàrbares retornan y,
lo que es peor todavia, que se cohonestan con fines c1Vilizadores y basta
se g.orif1can como si constituyesen
tunbre de gloria para una naclón.
Las conqwstas terntoriales moderns~ se encubren hipócritamente baja
~as denomlnac1ones de protectorados,
mtervenc10nas pacificas, zonas de
influencia, etc. Es eso, lo repetimos,
ur.. hipòcrita encub_rimlento de actos
de verdadera raplna.
Pera slempre supone un progreso
TEMPORADA DE OTOiiaO
sl se compara c.on los saqueos, maNuevo modelo de trajes lanzados tanzas y tod_o genero de iniq~dad~
por el taclsmo.»
que acompanan a una invas1ón m1(De c.Heraldo de Madrid»)
~~!n~~s ~~~sinJ~~sfe~~n insuEsclavlzar no es Cl.Vl·¡¡z·ar. El don
màs preciado para el hombre es !a
libertad. Arrebatà.rsela so pretexto
~ lletrat senyor Oller va estat
de civi~arle, ea un crimen. Para ahrr sl despatx d~l Jutge senyor Pelos salvajes mll veces preferible es ñalve~. per tal d est"oldiar la ~usa
vagar en libertad por las selvas que L"lstrUida per aquest amb motm dt>
.
uit
_
l'ocorregut l'any 31 quan la dissoluse 1es Imponga 1a e ura a canona- cl6 del Regiment de Trevinyo, que
ZOS.»
1estava de guarnició a Vilafranca, a.

I

BIBLIOTECA PER
ALS OBRERS EN
ATUR FORÇOS

I

mira amb bons ulls la llei de restriccions. No. Madrid és contrari a.

Aquc;t Joaquim Bau és diputat t carzt, amb les seves parautes
palesa els seus senttments humans.
Hi ha llars desfetes per la misèna,
les presons són plenes, han catgut
molts homes ... ¡Però encara no en
tenen prou, encara voldrien mes
dolor, més sang/

en aquest moment, ells i les seves
familles, en un estat de gran inqwetud. No ter:: :t simpatia per aquesta
llei. Ja abans que fossm publicats
els decrets restrictius, començà. la

se dice que ademàs de las rep resen- 1
taciones patronales y del Estado <se
dan los nombres de estos repres<-ntr.ntes), a.sist.e una representación
obrera.
No menos a.sombro que al Slnc1t- I
tato Nacional Ferroviario nos han
cu.usado a nosotros los nombres de
tos seüores que componen la representa.ción de los obreres ferroviarios,
Dues no tenemos noticias de que ni
ahora ni nunca hayan representada
organización alguna de clase, ya que,
repetimos también nosotros, no pue-- Aqu,.s.a. lULOt;,H\Ua,
1 1
1'· d
i\\ J ~ L li · 1..:
de considerarse tal la A~iación de I rla. del Puerto (León). La República Espanyola. no ha pogut encara por.!mpleados Y Ob~ero.s Ferroviarios, la 1 tar al camp espanyol una veritable reforma. agrària i per tant, evitar
que està. subvenc10nada. por las com.
'
pañias !erroviarias y de 1a.s cuales que els camperols de Castella. habitin en barraques infectes, sense alrua,
recibe facilldAdes de toda indole, y sense ventilació amb l'exterior -a part de la porta d'entr:.da.- l vivint en
consag.r~da como entidad mutualista una repu¡nant promiscuïtat, tan combatuda per l'església t que fins ara.
Y benefica exclusivamente. Y sl nos res no s'ha fet en aquest pa.ís de catòlics per a evitar la misèria moral i
.!!:tenemos a los nombres de los tn- 1 •
,
•
•
diViduos que tal representaclón se .slca de 1 Espanya rural. Pos11ra remei a la vtda miserable dels campe.
adjudican, hemos de declarar que, ¡
rols de Castella, la contrareforma agrària de la "Ceda"?
en efecto, son personas miradas con
prevención por la. inm.ensa mayoría .
de la clase ferroviaris.
No entramos ni salimos en tales 1
representaciones porque nuestras tàc-

I

La FederacJO
''
Catalana de Treballadors
.. ~,:~sa~,~~ ~u~~
~~~ted~~c:;,\~~.~e;~sg,n ;,~ra~~~ de Banca i Borsa davant les eleccions
Ni les dretes no h.l r~!,ca·u~sa.~~c~~
"""'
RI VAS CHERIFF
I tengamos que hacer acla.raciones a
Una vegada acabat el termini con~~~:'~o~a~e ~m~~~~ggn:¡: per a representants en els Jurats Mixtos
CreU en
cedit als defensors per a l'estudi 1 de Arte) i actual director de la. Com- stón u urgau.ismo do nde intervengan
r edacció del seu escr1t de defensa,
Per a la seva publicació hem re-¡ cada. d'adhesions iHe•als, monstru"~
I

I

I

aADOLFO, ERES EL M~S GRAHDE
EL CARICATURISTA (que lo gus·

ta dormir en su domicilio).- Genial

caudlllo, maravilloso estadista, co·
tosal extintor del judafsmo, gloria
pura, vanelita en rama, yo te saludo
y te ofrezco por las buenas estas fragantes rosas sin esplnas ...»
<De «La Voo)

• elevada a l'auditor ~r panyla de Margarida Xirgu, donarà representaciones del Estado, y menos
.,
..,.
Referint-se l ~ ,,; 'I 1 -;:J Car- 1a ca Usa Ser 13,.. .. •
but el següent man11est de la. Fede- ses, justifica a b""tament
l'abstenao
net electoral, escriu l'editonaltsta ' q uè disposi l'assenyalament de Ja ~o.1na conferència pública a l'Ateneu . en éste, en que no se ventila en ab· ració Catalana de Trebali.adors de ció de la Federació
Espanyola
de
de La Publicitat:
vista i fall en Consell de Gaerra.
Polytèchnicum, Alt de Sant Pere,
soluto intereses obreros. A su tlempo Banca 1 Borsa:
Treballadors del Crèdit de les Fi-

«Els fets, :ms ara, demostren que
si"l les d.ret~s les que no tenen cap
fe en l'eflcàcia. del carnet. perquè
si de debò u'hi tinguessm, avui tots
els seus afiliats ja el tindrien, i
hauriem vist aquelles cues d'electors que es formaven a les portes
dels coHegis el dia de les eleccions,
i no h1 ha hagut res d'aL"'C.ò. Es veu
que no tenen cap pressa per adqulorir el carnet, i aquesta inapetència. per una garantia electoral tan
efectiva revela la vacuïtat, la insinceritat dels planys i de les acusacians que han prodigat contra els
ardits de les esquerres. seria curiós
que a l'hora de posar en pràctica
un instrument tan eficaç fossin les
dretes les que mostressin més indiferència. per l'adquisició del cari\,et
que tanta confiança. els inspira.»

Pobra Lliga!
A Royo Villanova, -al qual acompanyem en el sentiment- li
escriuen cartes, 3egons dtu ell,
des de · arcelona. Quines ganes de
perdre el temps! I ell les comenta
així des de les pàgtnes de lnfor-

macions:
aJUSTICIA EUROPEA
tr.Entre las muchas cartas que rectEL ABISINIO. - Yo creo que en 1bo de Bar~lona., !elJcitàndome por
la SOciedad de Naciones no se pon~ la forma smcera. Y diàfana con que
dràn de acuerdo hasta que no en· he explicada los motivos de mi sacuentrtn IR forma de que las tan~ lida del Goblemo, hay algunas en
clones sean para ml.»
las cuales se me hace una observación y una denuncia, que no sólo
<De «El Sol»)
por cortesia, sina por un imperativo
patriòtica, creo que merece algún
comentaria.
'Tiene usted 1azón sobrada cuando d.ice <me escrlbe un atento comuncante), que la Lliga catalana. es
màs peligrosa. que .Ja Esquerra, y
que el señor Cambó es mucho màs
catalanista, y, por consigulente, mà.s
antiespa.ñol, que los corre!igionarios
de Companys. CullDdo mllDdaba. I&
Esquerra, las cédulas personales se
redactaban en catalàn y en castellano. Ahora que manda la Lliga catalana. se redactan sólo en catalàn" J

I

Qui s'ho havia de pensar/

Tants a tants

«LO GICA
-I;Tú tamblén por Ablslnla?

Heus ad une.a paraules de La
Libertad, amb les quaLs estem absolutament d'acord:
«ApareP~":!mente, el Gobierno ~

-varàs, como soy una bala perdida ...»
(De

«Las NoticiasJ)

tual no posee el sentido de la. medida. Ha transcurrldo un año de
vida en estades excepcionales. On
aiio de esfuerzos pacitistas de la
coallción gubernante. Sl estos han
tenido el resultada pretendldo por
el Gobierno, ¿a qué se espera para
que los derechos de los cmdadanos
españoles, reconocidos y defendidos
por la Constitucióo, cootinúen a.nuIados, oon grave quebranto de los
princip1os lega.les y morales que !orman el esplritu de ctudadanía? Si
no se ha consegwdo n&da. hàblese
claro, exterloricese la verdad de la
presente situación social Lo que no
se puede ~acer es pedir que cumplamos todos oon nuestro deber
mientras ( ' Gobiemo no cumple
00:.1 el suyo, en el sentida de &er
lógioo y smcero.
La situ&Clóo exige claridad y tt>
«MUSSOLI NI ECHA SUS CUENTAS gica, repetunos. Por interes naCional,
y prec..;amente para sal1r al paso
(De eLa Nactóra)
de rumores csen.sac10nales» de cgolpes de fuerzu y de noticias hrperbóltcas,
_ que d~jar que la oplnión pú.bllca se manifeste en la ma.yor l.i.~ :rtad por media de la Prensa,
de la tribuna, y en la propla. acClóo
de tod.os los parUdos polftlcos, aun
de. los mAs adversos al Gobiemo. De
otro modo, se acentuari. e tntenslflcarà la desconfianza que existe
b.a.ci.a un Oobtemo que para sostenerse neceslta una inde.linlda prolongación de estados excepcionales.
y ya que no cuenta-ni contara.
nunca~n la assteoc1a del pueb~o
republlca.no, exp.1que su teoria autorita.ria y los motlvo.s que tlene
para desarrollarla., a pesar de que
<HOY COMO AYER
di.ariamente lnc~ en la cont.rad1cEl Para tso terrenal»
ción de afirmar que hay tranquilldad "en tcda España.. ,
(De cLo. LlbertadJ)

I

'l7, 1fuímos

1
«La. polit.ica social que hom prac- nances (a la qual està adherida atica. des del Mm1sten de Treball es questa. Federació Catalana de Tremassa sectarta. 1 parcial perquè pu- balladors de Banca i Borsa) junta-gui ¡;assar sense la nostra protesta. ment amb les que mte¡ren la Unió
tiense perjudiCl de concret.ar-1a o- General de Treballadors, de concórpohut::ament en relació amb la se- rer a Jes eleccions per a la renova-d
rie de disposicions que per al dit ció del Cens electoral social i re1
Associació de Professors ~Y!ra.:lna:·
~~q:eoyar~:~~a:S~ centre rom elabora,derscreferf¡em presentacions als Jurats Mixtos.
t
Sindlcato Nacional Ferroviano la re~ ara a.~ a. rel?-ovac10 e
ens. · ~
Si algú pogués pensar que en un
Ajudan S d'Jnstitutsr:
prescntaclón de los señores Arroenta tor al Sdoctal 1, com a ~nsequenèncels1a, nou contracte de treball han d'és-o
1
B te 0
di
a a e .1es represema..,Ions
ser triturades les nostres conquisSom pregats de publicar la se~
dna ~ pueda creer que os- JurtLt.E. MIXtOS.
tes del piecedeot que tingui la següent nota:
en
a e nmguna otra. organiza-Aquesta dlSposlció !=lel ministri!! ~e guretat que no h'o tolerarem, 1 que,
A PLENARI
«La -directiva de l'Associació de ción ferroviaris.
Treoau sols pot obeir a ~ mobil: no tan sols estem disposats a r e~tdornada pelli .l letrat de!eFnsor, ca.- professors ajudants d'Instituts, do- m!n ;~~:à~ :a~dotraa~gaujandao'e"'nse'cn-'aene:_ donar eptrada ~ls orgamsmes dtse butjar tota minva d'allò reivindipi-. e cava erta senyor rancesc miciliada al carrer de Moles, J6, za de esta leccio'n . Se habr•n dado canell 13.Clò 1 ar~ttratge a elemen
cat, sinó que anem més enllà, reAlba, la causa. instruïda contra tl pral Pn començ'"'r de nou el curs
i:L
que a.ct.uen al dictat. dels P,atrons 1 solts a fer prevaler tota la força
.. de tots els socis• cuenta de que la pos,·c,·o· n de la Fe- que no represen te n nmgu .."'
solda t d e S an !tat M ·lltar Ramon ...· ·e- posa·• ar coneixement
.<:t.~: senyor mcommovtble de la nosti'a. raó, dels
ron Fèlix, pel suposat deUcte d'in- que 1cnovarà una altra vegada els deración Nacional Ferroviaris. es la Salm?n pretexta un p~mctpt dema- nostres drets 1 llibertats, defensats
s-o.Ilt a. superior, el jutge senyor Ma- treballs per a obtenir del Ministeri única posi ble, la única honradamente cràt1c, no menj's que .. el . dret d~ per la nostra Federació, en el si
dest Palacios ha. elevat aquesta cau- d'Instrucció Pública un reconeixe-- proletaris..
reJ?_re~entactó de le.:; mn~orl~S. Pero de la qual ens agrupem la mi:Íjoria
sa a l'autoritat judicial militar, per ment més just que el rebut fins a
Queda patentemente demostrada obuda que aquestes mmor1es són absoluta dels treballadors bancaris
si estima oportuna la seva elevació la data, puiX que mo:·s professors que .la burguesia (las Compañias fe· fanta~mes, perque m tan sols tenen del nostre pafs.»
a plenarl
ajudants ree.htzen un~ funció pa- ¡·roviatias en este caso) no adnutt:n un mmtmum ae components per a
rallela a l'enca.r!"egat de curS. amb ln coiabornción de las organi.zaciones legitimo.r decorosament la seva reRECURS DESESTIMAT EN moltes hores de treball a la setma- obreras sino en aquelles asuntos que prest!ntació. Amb aquesta falca, la
LA
CAUSA GENERAL DE na, seguint el desdoblament d~ clas- l les convlenen o que no pued en per- Ceda preten mtroa· u¡r-se en el m~
biRONA
.......
sc·, i es dóna el cas de nA tenir judlcarlas; cuando. no, poc.0 les im- viment obrer 1 utilitzar els avanta.tL'Auditor
de
la Divisió
ha. deses-t aquest professorat
Y.
portan. 1as dis P051mones oli e1ales; tie- ~es del Poder per v1·ta¡¡·tzar la seva
.
t
1
d
·
¡¡
d
retribució,
segurat tma. e recurs e sup ca emanan
nen s1empre f uerza suf.1c1ente
.
s d'apara ecadmcia poJ1t 1·ca a tra"e·
la suspens 16 d ' ac t uac1ons en 1a cau- ment únic cas a Europa.
anula 1
t
H
questes organitzacions ( ?) •que im1
sa. número 105, pels fets ocorreguts
Els professors ajudants creuen te- · m~asdo orceras.hag~ està bien pl·ov 1sa acceleradament. Si la Llei
e1 passat octubre · a Gl..rona, recurs nir dret a un tractament més just, 0:e
ra 0 • porque
léndose de- de Jurats Mixtos \text refós) no
que havia estat presentat pel lletrat degut al fet que tenen problemes eco- Slgnado ya oficialmente los elemen- ha
edat pra·ct¡·cament mut!
t
nòmtcs a resoldre a les seves llars, tos de la S. N. ~·. que habian de rngues qu
cEl Partit Obrer d'Unificació Marsenyor Massa ·
cosa que dlffcilment podran fer sl tegr'!-r esta ColnlSlón. vemos con qué lltzada pel Mlnisteri de Treball, n·ru ~tu l~. O. C. i Esquerra ComuDILIGENCIES ACABADES treballen jornades ¡'n\ens¡'ves als In ..- fa.cihda.d las Empresas han consegu¡·- hauna hagut prou amb aquest pre- msta unüi 1 1 1
.
~ d0
1
tès acces de les minories adot2.ena•
ca s • 18 trames aquesta
SENSE RESPONSABILITAT tttuts. sense tenir cap retribució per
sup antarl~ con otros, sm duda
·
lletra proposant la immediata ceie·
El jutge senyor Capdevila ha aca- part de 1':-:stat.
para elias de all? mayor confianza. _ des per a rompre el prmci~l pd.Il· bració n'una Conferència obrera conbat sense responsabUitat les dWgènEl Conuté N
1 d 1 In
tari 1 destruir aquests or¡anismes. t
1 •ge'IX una dii':TV"lc:icló m1nlsterlal Ferl'Ovi" •la.> aciOna
e a
dustria La dtctadura dels <set anyindtg- segu••It"
ra - 1a guerra
les organitzacions
cies prèvies instruïdes contra el co-J-1~
....
. .,
' ta soc··"·t
uni6 Ge.
el
treb:lll
dels
prof....,.,
....
rs
nes»
110 s'atreví a tant i fou, en
reguli
..... :s. P"•tt
.....
«W.Q a.,
U
brador de tramvies Josep Laborda, q t:
.,.,..,.,.
b
t
é
neral
de Treballadors, Confederactó
1
1
1
que fou acusat per uns guàrdies ajudants en els Instituts i la retriNOTICIARI
matena soc a, as an m s progres· No··o 1 del .. b
slva que els pontffexs de ~
•· <¡'ustl·- Olbta.
-..I na
!reAall, Partit
Comud'ha.ver-los insultat en no voler de- buc 16 raona ble a 1.. funcl'6 docent·1
J:o~ederacl6
¡t
bê
'E
MPLEATS
cia.
social>. fPerò si aiXò
que
hem Smd1cats
. .> . d'Oposició,
• narqu s a I
rica,
SINDICAT
D
turar el tramvia. en una parada.
1
.
.
lm
l<ederació
SiDDE VIATGE
OBRERS D'ESPECTACLES apunt.at no os 1a onentact 6
pe- dtcalista IJibertàrla, Federec¡'ó Ta·
PEk A RESOLDRE UNA
PUBLICS DE CATALUNYA cable de tota una orientac1ó a.sse- baquera.;
COMPETENCIA
.El Smdtcat d'Empleats 1 Obrers oyalada des d~l Ministeri ~e. TreHan estat trameses a l'Auditor per El Rector accidental man'l· d Espectacles Públics de Catalunya, ball, I expenènCla que ara 'V!Vun es
«Com\'""YS:
a resoldre'n la possible competència,
. .
convoca. a tots els seus associats a més concloent.
Podem provar-ho
~ guerra acaba d'esclatar. La. inles diligències prèvies instruldes con- festà alS periOdiSteS QUe I'Assem:Jiea General Extraordinària amplament. Ens interessa, però•. des- vast6 de i'Abisslnta per l'exercit del
tra. les jovenetes Vicenta Morell i
,
! que tindrà. lloc demà dtvendres tacar tres documents que const1tue1- feiXisme ttallà. a més d'ésser el
Angeleta SUvestre, aqaesta darrera marxava cap a Madrid a dia u. a dos quarts d 'orÍze del mau: Ixen .una demostraCIÓ definitiva dels coment;ament d'una nova. guerra ccmenor d'edat, que dies enrera pintat'
I
f
a1 Jocal de l'Esquerra de l'Eixam la proposits i mitjans posats en pràc- lonial, impenalista es al mateix
ren uns rètols subversius en una de
ges IOnar a guns a ers
carrer d'Aribau num 21
p . tica per obtemr una representaCIÓ tt!mps, com ~aravejo en 1914, el mole.; parets de la caserna del carrer
En rebre .-.. a migdia els per!"Es recomana' l'assiStèxicta de tots minoritaria als Jurats Mixtos. En tm pen,uè s·encengut una nova con~
de Lepant.
u.¡.u.o.
...,..
els socis.
efecte:
flagectó mundial.
el rector B(:<:idental, els maniUna carta de la «Unión Obrera
oe mamen,t 1a li uita té lloc fora
MES CAUSES A LA JURIS· distes
!està que
aVUi marxaria cap a MaDICCIO OROINARIA
d
tf
al
f
Campesina»
afecta
a
l'anomenada
d'~uropa,
uo hi ha. dubte però que
Dintre de breus dies publicarem drid per ta1 e ges onar gUll6 a ers
ljames i COnfeCCiOnS
<Federaclón Española de Trabajado- , les rivwttats mterunperiallstes la
una. nova relació de causes que 1ns- que afecten la nostra Universitat.
I rest, que dlU: chom ha de celebrar. mateixa necessitat que té el te'ixi.strula la juri6diccl6 militar 1 que amb També digué que s'ocuparia del painteriors senyora
elecctons per a Jurats Míxtos del m• !tallà de provocar la guerra a
motiu de l'aixecament de l'Estat de gament dels havers del personal adTreball Rural i no podem roman- Europa per a sortir de la situació
guerra han de revertir al fur civU. ministratiu i subaltern nomenat pel
lndicadJssims p8f' a presents
, dre impassibles A aquest fi us pre-¡ delicadl.ssima en què es troba i 1a
dissolt Patronat Universitari.
I PunteS per a llenceria
guem de ter una llista de tots els preparactó bèHtca del tel.xismè al-eCONSELL DE C U ERRA
El senyor Mur afegl que el 15 d'ad
é d 16 n
e «no
d
d
0b
PER A AYUI
quest més hom celebraria una reunió
: : •1 ~tm sl ~ostr a¡.,• dquai no mainny, dl'- eten etermmar en un terAquest mati, a les de-u.. e.l saló de rectors sota la presidència del miA LA BEN CONEGUDA CASA
pe ' ye_ » a .
e
n lC ·
m 1 e
mps relativament curt
'edUl 1 d D
dè .
nlstre del ram. senyor Rocha.
tingum mconveruent a votar a fa- una gut:rra. mundial mil vegades mês
d'actes d e l
e e epeo nc1es
vor nostre en aquesta mer.a d'elec- oestructora que la precedent.
Militars, tindrà. lloc el Consell de
Un repòrter li preguntà sobre el
ciODS- Aquestes llistes «les aco~laEl nostre pals canada ,_
Guerra per a veure i !allar la cau- seu retorn, 1 manifestà que ho faria
rem a les ¡enerals» en fer la ms- t~,;ació
àfi •
. ,. seva. s 1sa. contra el paisà. Pere Puig 1 Su- aviat.
cripclò al Cens. Res més per avui
geogr ca, 1 per tractar-se abmy·à, de Sant Hipòlit de Voltreg•
En absència del senyor Mur, s'en- 1 lLUR 1A, 2 .Tocant Plaça
etcètera Josep Salinas ¡signat! » ' questa vegada d un greu problem•
""
1
f
i
Urquinaooa)
'
·
a. la Mediterrània, dif1cilme t pod ¡
pel
suposat
delicte
è'aUXill
a
Ja
re~
~
c~a~rr~eg~a~r~à~d~e~e~s~se;v~es~~
u
n:c~o~ns:e~l!d
!
!!!!~~;;;;;;;;;;;;;;
.,.
1
El ~ln_
dicat. Espanyol,
de Banca,
al obrer
margenodes'oposa.
la nJta,
si rE'~
beH.ió.
gà de Farmà.cia, senyor Palomes.
amb
res1dèncm,
com 1 anterior,
aJ quedar
moviment
enèrgicacarrer Sacra.mento, 5, Madrid, aca.- ment a la guerra..
ba ~e publ!car un manifest al qual
La situació interna i
1 l' tm
uneiX dos butlletms: un per als afi- fera d
e ona • a 06liats que cpiqum~t; l'altre és per a .
e guerra, cada vegada més
adhestons. Aque.:st diu: «el firmant m~n~ voldrla. éseser aprofttada ge..
cdeleJa.:t la ~eva repre.sentació en gu ~.nt per aquelles torces reseaquest. SindiÜt per a tots els as- ~onan~s que- havent experimenta~
sumptes professionals»
d~ns úl.timament, esperen el
·
momeut oport.u per tal d'imposar-se
1 en les carte::. de propa.Rand.a. que per mitjà de la .torça.
el dit ~indicat dlr1geix als seus de
No solament aquestes
ld
províncies es declaren coses com a-!
d __ .....
eons eraquestl;; «Cal per damunt de tot e 1ons e: 1.4.1_ ~:~;cter nacional, que poque e.1 aquest Cens vagin elementS drlem dir, smó que el nostre deure
anttm·uxiste;¡ en gran quan·itat en també, en tant que moviment obrer
talt t
'
· . 1 formant part del proletariat mun. Q_l.'Ultl a que ens pu~in servu. dial, ens obliga a prendre una poe,¡ L:.n moment donat, pe~ fer-nos sic1ó ferma en estreta relació amb
nostre'! els llocs. de 1 1 mm~nes i 1eu treballadors dels altres països
desfet~ tots el3 JOCS de!.S
soc~listes per a. oposar-nos a ta guerra tmpe-:
tot d ~nt-los pactar amb nosa~~es a 1rialista que el feixisme ha tnlctat t
la fo1ça». Davant la unposs1bfiitat es prCJ'P)Sa aguditzar 1 estendre.
de poder «augmentau el nombre de I
socis en la quantitat necessària,
Tot això ens porta a la conclusió.
s'ha pensat que sense perjudici de companys. que és d'una necessitat
la labor smdlcai, allò que hom pot W.ajornJ.ble la reunió de delegacions
l !erta més fReU d'obtenir dels em- de to~es les o~anit~cions obreres
tant si pensen afillar-se eom e.mb I objecte d estudta r com portar
1 pleats.
no. e::; la SJgnatura. d'aq".Ie3t pa.petci. a cap una acció de conjunt contra
que &djuntem <t·adhesió), amb el la guerra.
qual nv~a .. Lrf.j po:;iem cmcloure» a.- 1 Cous1derant que la qüestió és urqueix nom en el Cens pel cnos- ger.tl36iiLa, us preguem que ens féu
tre compte».
1arribar Ll. respo5ta pel mateix conLa flexibllltat., la tenebrOSitat amb j ducte que baveu rebu t aquesta Uequè aquests elements c¡-roc:g acwen ba
aJ servei de la Ceda. que equival a
Amb fraternals sa.lutaclons proleMentre els treballadors franoesot dhan .,e la unió fa la foroa I e•u,ulun, la c . N. T. es dolà 1. boçins
dir del~ patrons. llur audac: embar- tànes. - El comtt-è ExeeutluJ

PROPOSTA
D'INHIBICIO
A FAVOR DE L'ORDI NA~
R 1A
El jutge capità senyor Ramon Mala ha passat a l'auditor, amb proposta d'inhibició a favor de la jurisdic· ció ordiné.ria., la causa nUmero 506,
instruïda contra Enric Maroto, Francesc Bacard.i. Francesc Castillo i
Francesc Amero, pel suposat delicte
de reunió clandestina 1 agressió a
uns agents de l'autoritat.

pral., sota el tema «Poesia y drama».
La secció de Teatre de l'esmemat
Ateneu, organitzadora d'aquesta conferència, hi convida d'una manera
particular tots els components dels
elencs amateurs de la nostre. ciUtat.

requeridos por el Sr. Guerra
del Rio, cuanào desempcúaba la carItera. de Obras Públicas, para que formtu·amos parte de esta nusmo Comisión con igual representaclón que el
s. N. F., otrecimicnto que, cor..secuentes con nuestros principies, rechaza.-
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Per una conferència
obrera contra
la guerra
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la humcmitat

. . LES COMARQUES

RAD I O
UNIO RAD I O, S. A.

Emissió RàdiO Barcelona
1&. D1ar1 radia~ de RAJ.)lO .BAt<.(;~

HA Esur TR~
En una mas1a de Llerona BAAARGENTONA
DA UNADONADECAPIT .

•

GIRONA

Po II' t I•ea
r e a e e•I o n a' rI•a

LONA. - IJlSCOS.
s·-: Sen,y!Ul> nurarlS de la Cat.edral. - Lll.çò de g~ rtLdlat 11.
carrec de la Federac1o de u unnasne la reobertura.
tlca.
-Quan es dirigia a aquesta ciutat,
I! :.10: Se¡ona e<Uc1o de «La ParauNo ~~ cap aecret per a nin¡¡ú que
de.. de Torroella de Montgrl, conla». Dmr1 radiat de RADlO SAlt~~ d'ençd de la 1ornada del 6 d'O<:tudumt un auromòbil de la seva pr~
LOI\A. EdJ.ClO dedicada a J.es co- I bre, ]vrnada de protuta, de llwta MES ESCOR CO LLS ' ' RESIDUS pietat, l'arquitecte Sr. EmU¡ Blanc.
marques catalanes. - Discos.
i de ~ang, la nissaga anWtbera1 i
D EL 6 D'OCTUBRE
d 'a questa c1utat, al quilòmetre 20 de
:1'- : Senyals horarts ae ta Cate- r eaccionària de certs pobles de cala carretera de l'Estartit, terme mudral.
tu1uu¡¡a 1 també ct'Espan¡¡a s•tta ¡et
Lleida, 9 <Pel telèton.) - Per la nicipal de Colomers, va temr la dls11'- : Senyals horariS de la Cate- sentir d'una faisó indigna i brutal, guar<Ua ctvil s'ha P.ractu;. ~ un e:;cor- sort de topar amb un cicliSta an~
dral. - Servei Meteorològic de la talment com 81 ens tornessim a tro- coll a casa de 1 estUdiant Carme menat Narcls Bellapart I Rour e, de
úeneralita.t de Catalunya.
bar en. els ptt;ors temps de la Mo- Andreu. per ~oreure .¡ue wrmava part 18 anys, veí de Colomers.
MIGDIA
nllrquta o bè de la dictadura primo- del <.;omltè del «Svcors Roig». L'esAquest va resultar amb Intensa
1.2'-: Senya~J> llv«ulS de la. Cate- riverlst'1 corcoll t.O ha donat cap resultat.
t w.mociò cerebral 1 contusions.
dral. - SecclO Femenina. Musica .m
Molts ' són els pobles que des d'a-Tambe s'ha fet un altre escor- rad';} o~r~~~~~ea l~~b~:, ~~r::r:~:
d~os..
Quella duta i nobudabte - tnobliaa- coll a ~asa de la. proies:;ora Jo:st:pa
1:.1 ao,. «Plat del dia» del Restau- ble per multtptes raons _ es troben urm s 1gnoren els resultats.
nicipal de Parròqum de R1poll, .tn
ran~ uvo11. . - vommuacio del ~Jro- d . nou. sotmesos ats capricis í mals
-Com a res• es del 6 d octubre, cam1ó propietat del vel de lAI. Gargrama de diSCOS.
tnstmLs de la gent caciqUil a ultran- ban esta~ de~lllguts 1 posats a dis- n;. Jaume Aspa, va atropellar Joan
~M! SIO UE SOBRETAULA
çu, que pet sot ¡et que avui ets etes- pu.os1c1o del sots-dv gat governauu Sala 1 Carbonell. de 54 anys, vel cte
13-. SenyalS horans. - Lectura tms de l a uacto sòn regentats per de Balaguer eiS com•lmstes d Alme- t~ct~i~eJ:a~b~~:; ~~~stà I a;::abss~a
element8 de 1 ,, d
dto pro¡rama.
L .
. nar Cànd1d Solé 1 Josep Agustl. Amtr
.-13'0:i: t~ocktail del dia» d e Pedra
l
a ..,e a, Llga 1 r aat- dós estan acusats per haver coHocat gament general; el seu estat tou
h
lc
•e
Prnarama de discos va.- ca s, es creue11 prou valents 1 pode· b d
t
b 1ó
qualiticat de greu. El camió va queC
1
rlats · ....,
rosos per a ter tot allo Que ets dona
an eres comunlS es a a e ·
da bolcat f els seus ocupants r esultaren IHesos.
13.25: cCocktali d'avui» del Restau lt. ¡¡ana, setzse vol.:r rumiar poc ni
ram Brassen e Tivoll.
gens .,..t.e avut govemen u.ns 1 que
-Aquest mati 1 sota la presidèn13'20 : !ntormacl\J Teatral 1 Car- demà ~en governar UII.S altres.
cia del ComlSSRri de la Generalitat,
tellera. - Cont muació del programu
Un d aquests pobles . sacru~eat8
DE LES SESSIONS DEL
senyor Jesús Masia, s'h reunit !a
d~ discos.
.s ezeme?zts de reterenC!a, enemiCS
MUNICIPI
Junta Provincial del Foment Rama13'55 : tiecció Cinematograf1ca. ert. de la R.epubtfca, de la Lltbertat 1 de
der. Entre altres assamptes, s'ba
Uca d'estrenes per J. Cnesta 1 Rl- l a Justtcta, ..s eL poble de Pala¡ruPer l'Ajunlamen~ gestor s'està dis- acordat aprovar els expedients de
daura.
gell.
cutmt d pressupost mumc1pal ord1- constitució de les Juntes locals fe
14'- : «La Paraula». EmiSSió de .es
.'alafr uge!l, aquesta vila simpàti- uan per l any 1936; aquest pressu- les c ....marques gironmes 1 dmgir-se
d~,;.es de la t arda. Infonnació de Bar ca, gran i mdu~triosa del Bai.t
poíot :; eleva. a la re::.pec~.able quan~t- 1a la Conse~lerla d'Economia 1 Agrl·
celon.~o. - Actualitats Teatrals 1 Mu- porda. brt:.sot de tan. bons repuoli- t. .de 4111.34b pessetes, el que de-¡ cultura soH1c1tant que amb càrrec a
s¡cals.
cans t de tan admirats nactonalis- mostta 111 potencm econòmica de la les partides del Pressupost de Ra·
14'30: cEl tet del dia» per J oan A- tes, poble term í lluitador tothora, vila, Ja que sense torçar els ingres- maderla es subvencioni aquesta J unlaved.. J.. - Butlle.! Ofic1al de la Je... és un dels que mes es distingeixen sos s'assolirà l'esmemada quantitat ta, ja que les comarques gironines
neralltat de Catalunya. Sumari :iel •vvre aixo que venim partant.
qu;.l permetra atendre les neces- són les mes autènticament ra madenúmero publicat avui. -Continuació
Suara mat~:.. un dels seus ctuta- sltals de Ja població, I al mate1x res de Catalunya.
de les Actualitats.
dans, bon amic nostre, gran republi- temps realitzar diverses obres.
-El vel d'Olot senyor J osep c asa14'55: Borsa de Treball d'E.A.J. l . cà t gran patriota, ens explicava et 1 -Ha ¡:¡assat ai Jutjat municipal, bor.a, element monàrctulc, h a lnter16'-: Sessió radlobenèfica.. - Dis- que esta oc:orreguent alh, la perse- perqu~ apllqul la sanctO corrcspo. posat recurs contenciós-administraCOti escollits.
cució 1 l'e~clavtl..... que hi Imper a nent, un industrial d'aquesta vila, tlu davant el Tribunal de Girona,
16'15: «La Paraula» Emissió d'un d'ençà de la revolució d'octubre.
que detraudava en el pes, en vendre contra l'acord del Consell de Goqt•art de quatre de la tarda. Dlrec1 les paraules del nostre amic ens els s~us art1cles.
vern de l'Ajuntament del dia 9 ael
tament des de Madrid. Informació han. tet r ecordar altres casos repug-s està reahtlallt al r ectificació mes passat, en virtut del qual se'l
d-1 Madrid. I general.
nants ocorr eguts en altres pobles de de Cens electoral I són molte~ les requereix a pagar les 3.000 pessetes
,
TARDA
les comarques gironin~.
per~ones Ï:e havent complert !edat que havia ofert voluntàriament per
16,-: P rograma de discos.
Nosaltr es coneixem obrers republi- re~ a!Dóent 1R demanen la seva !ns- a la construcció d'una nova caserna
18 - : Senyals h oraris dt> la. Cate- cans que, pel sol fet d'haver-se dis- cnpc¡ ·
de la guàrdia civil.

LLEI OA

I

I MOLIN S DE REl

Em- ¡

¡1.1

Em~tó

518 de- la«La
tarda.
InformaCió generi\!.
dral.
Paraula».
de les
- Programa del ràdloolent . Discos
a petició de senyors subscriptors de
RADIO BARCELONA.
18'30 : Suplement de «La Paraula»
dedicat a la Secció Infantil de l.ADIO BARCELONA. Rondalles. contes. consells útils, etc. - Continua.tió del programa del ràd!ooient.
19'45 : Cotitzar'""" de monedes.

NIT

Ahir al mat! ca
dels empleats d'el
a les se~
tua el trajecte d'Arg~~!a QUe er~
ro cregue veure, del ~e na a ~
qt.dcom que 1J Cridà l'ahlcle est.~:
riba dreta de Ja riera ~enc16. -:"'-<.
prop d~ la carretera, es
cames de dona que sort¡
sota uns sacs, entre
de d!i
L'esmentat Cl'llpleat l1lS
lllawè
¡udament el ¡ oc 1 Pecctona--.;;¡
··perla
e,.
del cos tapat 1 altres d
~
en sosp1tes 1 dec1d1 pretaus, en...
c!dldament la seva inves~g~ ~
tà tortament sorpres q gaCió. ~
el~ sacs 1 herbes qu~ uan alllr
mentat cos i veié una cf0 bl'ien l't
tada.
ona <iect~
l.Luned!atame:'lt, pre .
autoritats, es féu una v~iUdes ~
lloc dc la macabra trob~ft:ció a:
p~gué comprovar que el cact a, f ~
v1a estat portat arrossega aver 4
lloc on ha estat descobertnt llns a¡
S'ha sabut també que · ~,,_
nit hc..n va veure rer a>.UC a ra
drets un carro que esta~que!Js ~
El vehicle .:1 tira va una ea aturat
rut. una vela blanca nova uga 1 ~eEls esbnnadors han p ·
la dada que dintre del ~t ~
via un home 1 una dona ¡ e~ bJ ~
panyava un gos negre. '
acan.
Per fi les autontats ha
constatar que l'esmentat
~
encara estat vist en aquell 0 ha~
a les tres de la matinada lla!a~
Amb aquests antecedents· n
mençà a treballar per a 'tr00111 ~
presümpte . ssassl, ¡x.r la qu
t
els primers treballs foren : ~
nats a cercar el carro sospítósn1:81t,
Es sabé que a primeres hÓt
carro .havia estat a Granol!er es
l!nd!vidu que el menava s'ba 18• r,
afa1tar 1 prosse6 u!t després ~~ te
ta desconeguda. Finalment
r;~o
vult d'ahir al mati es pog(i les
nlr el carro a la carretera 10dete.
Llinàs. A l'In terior del vehicfe 01dt
trobades unes robes de dona <ll
espardenyes i un ganivet taea~~
sang.
uo:
Detingut el carreter digué
nar-sc Antoni Paton. '
anom~
Davant de les proves acusatò .
del crim, ~1 detingut, encara que"~
n:oment digué que no sabia res !!e!
fet, confessà després de pla. Se 0
les seves manifestacions la mol ~
deia D!onisla Fernànd~ Goozà!1111
d'origen asturià, 1 tenia 30 an
Feia sis mesos crue vivien junts 1 ~
guanyaven la vida anant pels po¡¡·es
venent unes figuretes que ells ~
teixos fa brlcaven.
L'assassf, convicte 1 confés, ha !J::
gressat a la presó.

J

LES VICTIMESSON DOS VEllETS DE SEIXANTAANYS
SEMBLA QUE EL FET ES MOTIVAT PEL ROBATORI
Granollers, 9. - Al terme muntci·
pal de Llerona, lloc situat a ms
cmc qwlòmetres d'aqüesta ciutat, en
una mas ¡a coneguda per e(Jal Roig»,
han estat trobats assassmats el propietari t•iquel Pujol Pascual I la seva cosina Joaquima Pascual Trias.
a 1bdós d'Uns se1xanta anys. Sembla
que el mòbil del doble crim ha estat
el r obatori.

T ROBALLA
VERS

D ELS

U:

CADA-

lmmed1auunent el mosso es diS-

posa a entrar a la casa, la quc~.l
trobà oberta de bat a bat; 1 mes

endms pague observar que apareiXIa
el cadàver t:nsangvnat del propietari de la mas1a, Miqael Pujals, 1 el
de la seva cosma J quima Pascual.
Segons les unpressions que poguérem recollir, sembla qu.: els assassinats foren .vroduïts a cops de pala.
També sembla que el tet es portà a
cap a les set de la tarda, puiX qu
hom coru.tatà que h1 havia la taula
preparada per a sopar.
El mòbil del crim gairebé s'assegura que fou el robatori. Registrada
la casa, s'han trobat a mancar cUversos documents, ja que de diner
no n'hi havm.

M ENT RE EL MO SSO MAR·
XA A LA BARBERIA ...

Sègons les gestwns gractlcades per
t d' bte i 1
I
a1 o n r a vers del fet esclevmgut a Llerona, podem mamtestar
el següent:
Abans d'ahir, cap allà a les tres

~·t!aPtÏ~d~,t e~ ~~~.soa~~~~n~~k~l~~.
...

deman al seu a • permis per t<l.l
de trasllad~>.r-se a Granollers a a1a1tar-se 1 realitzar algunes comprd.
L'amo conce<'l ei permís, si bé u dlgu.! que tort'les el mes aviat possible
pe, a poder tancar la porta.
El mosso Felip, despres d 'haver fet
les seves dUigències, inicià el retorn·
¡::·r~ amb motiu d'haver plog-.Jt 1 LÓ
ésser prou coneiXedor del carru, pels
pocs dies que fel& que estava ae
serve1 a l'esmentada masia, no pogue dirigir-~" de nou.
Trobant-se a.n.b aquestes dlflcultats, el mosso passa Ja nit a l'estaci._, i realitza e1 seu retorn cap allà
a. les sls de la matinada.

EL JUTGE ACTUA ...

Ahir a la tarda el jutge lnstruoto de G ranollers lrterrors el mosso
de la masia I el cercador de caragols.

cai;

ARBECA

'f-t

AL TRES NOVES

- J a es verema de fort en aquesta comarca. Ei raïm es paga a l'SO.
Tambe ja. ta d1es que es cullen
Jes ametlies; el seu preu ès de 28
pessetts la quartera.
Continuen els pagesos sense poder vendre el blat.
El descontent és gran, car és una
de les prmcipals riqueses d'aquesta
comarca.
- Continuen les obres d'aixeca.
ment d un Pis de la caserna de la
Guàrdia civil. Aquestes obres les
reailtza l'Ajuntament gestor.

UN HOME QUE ESTA CER·
CANT CARAGOLS

Quan era molt prop de la casa tr~

bà pel cami un home que cercava

f

caragols, al qual Interrogà el mosso.
-Ep, mestre! Per aquí no en trobL~eu gair.;os
Si en voleu trobar
mes, aneu als voltants de la masia.
No vingueu pas amb mi ~ubratllà cla~e~ò~~~~~~ c~~eeng~:=~ttf:~
el moss(}-, puix que l'amo es creu- els senyors mestres de l'escola graria que us lli faig anar jo.
duada local

Transport tle les expedicions de gran velocitat
en els trens expressos

.

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

algú que es creu que en les pròximes
eleccions -això si és que es presenten- tindran una majoria aclapa.
ractora. El matetx que creuen els seus
secuaços adrruradors ¡ cabdllls, Ler·
roux, Cambó 1 Gil Robles.
I de la concòrdla, ja em parlarem
un altre dia que ho creiem oport!l.

E
d
S recar a al públic que el m"Jtj"à més ràp"Jd "1 segur
de transport e' s el ferrocarrJ"I
L'estacJ"O' de BARCELONA-TERME •I
el DESPATX eENTRAL ( Dl"putacJ"o' ' 257) ' adm eten expe d"lC.tons de G. v.:
fi"ns a les 19 h. per a ésser lll"urades a les 1o h. del sEGUENT DlA a MAD RI o·
'
fl'ns a les 13 h• per a e's ser 11"JUra des aI SEGU ENT DIA:
I MAT
a• I TAR
I en els destins de la MANXA i EXTREMADURA
Ia a
DA en els d'AN DALUS lA.

SANT FELIU
DE LLOBREGAT

f'

I

,.

de procedir és afermar encara més
l'i(
d'aquell home.

Obe rtura; s nuals hora
A 1es· ,.,
~:
i
¡ d A 1e "~14'30 · Flris ; Mus ca. var a a.
es
·
de- l'Emissió. A les 19: Obertura; se· M· ¡
· d A les
n~als h oraris;
us ca vana a.
19'30: El disc del ràdioolent. A les
. Cotitzacions. A les 20.05 : Músi20
c.. variada. A les 21 : Noticies locals
1 Servei Meteorolòl!'ic. A les 21'15:
Concert selecte pel «Quartet Badf''')na». A les 22•15 : Noticies des de
Madrid. A les 22 . : Jazz. A les 23:
F1 de l'Emissió. 30

Ha estat detingut l'aut
del fet
or

.

20'- : eLa Paraula». Noticiari espor1;lu. - Programa de discos selectes.
20'45 · Noticiari des de la Redacció
de «lA Publicitat».
20'55: Cotitzacions de mercaderies
Vtllors 1 cotons.
21'-: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
C "M!Itat de Catalunya.
21'05: Concert en commemoració
del centenari del naixement del com])()<;!tor francès Camil 6aint Ssens
22'05: eLa Paraula». Emissió de
¡.,8 deu 1 ctne minuts del vespre. Dlrectament des de Madrid. Sessió de
Corts.
22'20: Continuació del concert.
22'40 Seleccions d'operetes vleneses
per l'orquestra de RADIO BAR-, que
que acabaran
obrant ai.tl
pensen,
CELONA.
ambes l'ideal
viu potser,
i rei23'40: Programa. de disCOS.
vindicador dels obrers? Els que pen24'-: «La Paraula». Emissió de sen aixt. els que tenen aque.ta oblt:>~ dotze de la nit. Darreres in- sessió, van totalment
equivocats, performacions. - FI DE L'EMISSIO. Què el que tan 1~b la seva mena

EAJ • 39 - RADIO BADALONA

(Granollers) es comet
un
•
doble assass1nat

I
1
~-~---------------------------------------------------..~

tdees,
obJecte
ttnglt han
més estat
o menys
perdels
les ptt¡ars
seves
tractes per part de certs cacics de
poble. Es tanta la passió t l'odi que
certs aenyars senten envers els t
balladors idealistes que fins . tre.t
,
•
•
1 o
s arriba a l extrem de declarar el
pacte ~e la tam.
.
Nosaltres us podnem citar dotzenes de treballadors que en aquests
darrers mesos t sense moure'ns de
l'drea de tes nostres comarques, han
e~tat acomiadats dels seu.& respect1us treballs, dels talters i fàbriques
on ells guanyaven et pa de la seva
muller t dels seus fills, dels seus par . J t dels seus germans, tan sots per
haver comès el delicte, el gran. dellcte d'e~ser de l'Esquerra, comunistes o sc...;taltstes, simpatitzants del
moviment revolucionari del 6 d'octubre.
Hom no en va tenir prou de delatar i de ter empresonar dotzenes de
dignes t honrats ciutadans, que encara avut se'ls taraglta deis seus treballs, se'ls treu. fora de Les /à.bnques.
I M: ¿qu~ e3 proposen amb tot
això aquests sen¡¡ors que cometen
amb els obrers tals tn;ustfc¡es? ¿Es

.. • •

EL

•

l'amic Zectar -s faci perfecte càrrec
de com actuen at¡¡un& senyors que,
perqtté a u
e
l
v ¡ 110 gov rnen es esquerGirona, 9. - Sabem ~ue les so.
res, LlutS Compa.n¡¡s 111 Manuel Azaña, es creuen en el dret d'atropellar cietats republicanes giron nes que t::b
els qui no combreguen amb les se- troben amb llur estatg~ social claue .d
.
h.
b
surat, estan adreçant telegrames .. 1
v s 1 ees, n 1 que mat no 1 com re- Governadvr general 1nter1 de Catagara11 tampoc.
1
PI i p
HI
AGUSTI CABRUJA
unya, senyor e
0.1, so Cltant-

NOTES DE GIRONA

PROGRA MA PER A AVUI,
D IJOUS
'l'l5: Pruner¡;. WJCJU de «La Parau-

D I J OU S, 10 D'OCTUBRE D

L'Alcaldia d 'aquesta ciutat donant
CC'mpliment al que ha estat d!Spa;al
en el decret del dia 7 dei passat mes
avinent
a totselelsdre~
ciutadans
Qil!
mgu!n
adquirit
de f1gura:
a les llis' es del Cens electoral qu1
poden demanar la seva inclusió¡.
dreçant-se a la Secretaria municiJl)l
f~s el dia 7 dei mes corrent. Taml:é

tn

~!d~~f~Rt ~ec~~n~~~o~ex~~ur~~~
que ja no tinguin dret a figurar·hl

dia prèvia convocatòr;·
Hom t.t.
1
e11tre aquests
d r-L'altre
" ••n
.. a»tic
·•
pres l ent de la Jun ta del Cens,.
obrers dels quals avut ens ocupem.
e
I
1
Vtu. amb la se..a ""Ulter ¡ els se.. o
~.
dt reun ren es ~ntJtats polítiques
v
,..
....
uesta ciutat : l objecte de la ma.
fills en. un .voble no ·?l'Olt l'u?t•• de
tel a
a·
,__
•
• lf
w•.
x era per a requerir la coHa·
1rona. Feta molts anys que trebabmactons financeres que els nostres
borac!ó llur, per anar a la tmp!an·
Uava en. u.na fàbrica de taps. Poc
«leales y denonados» consellers-¡est acfó del Carnet electoral. Com ;,
despr~s del ti d'octubre, pero, en tou LA GEST IO DE LA G ESTORA u tors elucubren.
de supn.sar només prometé la sem
acom1adat per la seva manera de
ALTRES NOV ES
Per ara ja són cinquanta-mil I..,_
LA TASCA FUL.,IINANT
coHaborac1ó el r epresentant de r.:;.
pensar. Però com stgui que l'~ome
En les nosLres antenors corres- caig, les pessetes Invertides en la
DE LA GESTORA
gl' Catalana,
comptava amv una conducta m•at- 1 pondenc1es hem vmgut qua.hflcant cun.pra d'un auto-bomba, del qutu
La nostra cma¡nllicaJ Gestora muxable t a~ò una cuttura .~lt c•asta, d.: «poti-pot).)) la no::.tra magnifica nv sabem ja el que en diuen, I que
El públic que dimecres al vespre. nic!pal, amb aquell Rlre euloric que
I amb tot 1 la sev!l condtc1ó d'obrer corporac10 mun1c1pal, 1 per tal d'o- quan l'Ajuntament popular volia ad- prop de les nou, assist1 a la sess1ó els caracteritza com uns sunplcs uu-Durant la segona qumzena d'a·
------~c------- 1 manual, va dectdtr establir una es- rientar be e13 nus~feS lecLors sobre qulrir-lo, a mes bon preu - 1 segu- que onze gestors efectuaren, pague tadans de mànega ampla, ests.t con- ql!est mes el nostre volgut amic. el
cola privada al seu propi domfcilf to1. els de fol'a de casa, cal úna ex- rament miilor-féu dir tants de dis- comprovar per ell mateix un fet que vertmt la nostra vila amb un venta- secretar¡ mumcipal de l'Ajuntament.
per tal de ¡er-s.: dignament 1 hon- plicació que ho just1nqw
barats al paperet «Diari» dels h- practlcament encara es illusòrlc, pe- ble paradi.s, el qual u fa obhdar certs senyor Joan Miró Inglès i la seradament una setmanada.
· a 1 hagué una època, no gaire llu- nancers 1 cavem1coles.
ro teòricament... pot resultar una recorda monstruosos que, per més que nyorcta Pepeta Co,;tant i Tomas
I l Però ara resulta Que certs sen11ors, nyan:\, . durant. 1a qual la nostra ciu- llL~ .rT~cFyalb, r:~qu~;sc~~~d:lsp~; catàstrote voler anar mes lluny.
es vul¡Ui, no es poden esborrar. La ~ae~~~:~s~~~;~~~s ~~~epnotb.lació s'en·
•
e s sen11ors Que s'han proposat sem- tat i àdhuc la comarca foren feu
De moment, els que viuen d'in- nos.ra terra nadiua, summament
brar-lt la fam i la desesperac' s so- d" la <.;asa Godó 1, per tant t.l 1a gent de ·ordre 1 la moralitat, «tQ- somnis, millor dlt, els que es pas- atract.ivola, pintoresca I excelsa amb
-- -3 diverses SOCietats d'a-:¡u!:'S'.a
US
larr
Zen anar a casa de certs pares ezs I partit predommant fou, durant llarg carem» 125.000 pessetes, les qual:;. sen la vida somniant amb angelets algues, tot turiSta vulgut aci diu ciutat es prepareu per a celebr8r
1
8
fflls dels QUals concorren a l'escola temps, el cgodonlsta», cometent ca- ~~~apd;:se~t ~ r~;eg~~rp\l:e~j~n~: 1 flors 1 vtoles, 1 paradisos terre- ésser-li plaent.
g~~n~~11tÍn~~/fJsocta eMa
ls djolers d1e2 f3
nais ~... truites, tingueren ja, aqueDe la maggífica tasca eficient d 1
1 d'a~uell culte ' honrat obrer, avui es- d.1 barrabassada, que flns els més
devmgut mestre d'escola, per tal que lr..dlferents en pollt!ca el recorden ments d'Esquerra. que la normalitat lla mt, una visió ràpida [ passat- «constructiva» 1 pseudo-adnunistratl~ e mes que som. Ultra els ro!IS
<. seu noi deixi de percebre . l ins- amb 'stlc. En aferrissada oposició 1 la convlvencla han de portar, ln- gera, però que els pogué ter fruir va dels nostres gestors. haura de que orgamtzen el Casino Santfet. .u:ció i educació del pedanog laic actuaven els «lllgaires» IHustres, els deAm!ugibblemendt a lima <.;a.sat· dGra n .
una estona en el seu més pregon remarcar-se. elque han esme1·çat en huenc 1 La Unió Coral al camp del
eten dia.,
en d'aquests
1 eta11 par
d es1g.
U n a lt re cas. Un altre cas" ocorre-• qua 1s a.m b l'a j ut d e1 temps i d e1s larcm, mes
un altre
d~
cconstrucc10ns 1 repa.rac!Ons». Es una Sanfeliuenc
re
rt,'t d F.1 c., tinc!Íà lloc el dlll
gu.t també er~ u.n. poble de les nos- procediments prop13 i poc escrupo- afers.
Anem per pams. Algú ha dit que • nota d'interès 1 estudl pels nost.res 'rep~ '
e a primera volta entr!
tres comarques. El propietari d'un !osos, absorbien ¡alrebé totalment el
-De la Piscina se'n diuen. també, la compoSició de vares, que és dir conclut.adans.
i i Santjoanec I el pnmer oDlt
garatge, el nom del qual ens reser. partit cgodonlsta» 1 eis sistemes. El dE: fresques.
els alcaldes gestors té una tara per I Inllutts, doncs per corrent de saeó qual ba despertat gran esvarem, per racms facilment com- partit . car li, . local, . fluctuà sempre
Per ara, oficialment, sols sabem a segons qw, que' seria treta va- . neJament 1 urbanitzaclò ~osa que f~~cs ;àn ~; ~fugr~s c~~fr1c::;~
~~
prensibles, havta llogat un 10Ve que entre 1un l 1al~re d aquells dos par- que s'ha rescindit el conveni aquell, rmm la dita composició. Doncs, bé; ens demostra la «potenclalita. t cons- ca
f t d
l, també ..avia estat acomiadat d'una tltS, bolcant-se, a. vegades, ~ una que tan falaguers auguris havia !et dunecres hi hague un assaig sobre tructora» d'alguns gestors- s'ha anat
mp ona
·enguany.
-~mb mcrtlu d'~ f;:ta O{lcla fàbrica per les matei.us raons més oposició!' ~~camada, • contra . 1un O forjar al S!\Vl «Diari d'Igualada».
atxò.
a un «::.aneJament 1 arranJament»
el P xun lssabte,
• res aran amunt e,;mentades; però quan hom contre a e, com s escalgue . en a.D'una manera particular, també es
Onze gestors, com ja hem d¡'t, parc.¡al de la nostra. meravella tertancades. durant rot el dia, les ofl- 1 va ,¡Lber ., -"B dit :ricat u U'obava que lla cèl.ebre campan~a . ant1-~odomal Les Fonts s ha
cines de la Caixa de. PensiOns per a 1 co"ocat alli, ,. 0 e• tr¡'ga· gens n; m ._ nibta del. •.Cordeu-vos 1amencar.t'l par1a., però, de la intervenció de pa- efectuaren sessió publica, prenent dl ·
·
n urbamtzat
tal
B
1
..
- g
•
1
i
t
od
drlns· de no haver se percebut una possess10 en ella elS tres nous
versos carr~, uns empedrats, alLI. Vellesa i d'Es VI.S a arce ona. ca a emprar tots els mitia.n.s t.ec~s.- ~U:~. ~la "g~!t v~::e:;ndeg b;::;;:t pesse:.~o d'arrendam~t; de perillar, diStes lai, regionalistes I). Per ind': tres astai~ts, no s ha deiXat recó ru
.sar1s per ta1 Que tos acormadat da- Lliga 1 carlins. La dictadura féu, a e.1 perjudici de l'erari municipal, el poslclò óel gesror numero 1-pareu reconec a escombraries que perjudlcaQuell nou trebaU. Sef!tbla. que en. cas la nostra ciutat, els seua prosèlits, dipòsit de les 7.000 pessetes de compte lectorsl-«:upa. la presidèn- ven la salut publica. Notes remarde no obe1r, el prop1etan. del gara~ 1 dels radicals històrics 1 histèncs, l'«a.la» ... En f¡, se'n diuen tantes, que f cia. i'al.::alde segon senyor Oliveres cant mult.cs. en cas de. deiXar deuage, home purament apol!t&c per cert, tothom recorda el fervor laic 1 de no volem creure res, fins que l'A- que nomes tin¡ue tema a anar repe-: lles a certs mdrets; notes rema1·cant
Demà , divendres, reobertura del
es. veuna ob¡ecte deL boiCOt mes Jul- purità republicam&me dell; pruners juntament i Assistència Social ens ttnt les paraules del secretari PUIX la. dlstànCJ.a de les Fonts, és a dir
mtnant per pq.rt de certs prop1eta- ales del nou rè¡un. Doncs bé. avui ta facin conèixer els incomptables be- que els acords es prengueren' abso- cprevlSló 1 sanejament total». A mes
ris que tenen la sart d'anar en au- troben a. l'Ajuntament en eufòrica 1 neflc!s, que aquest any de prosperi- lutament per unanunitat.
han obligat a tots els prop1etaris de
.....
amo els seus tan t:t:l.ebrats
tomóbrl.
harmònica prom1scuitat, els partits • tat, els ha produit la Piscina.
I el que els ¡estors acordaren fou cascs const.rulr les corresponents vo".:O
Al cap de breus dies aquell tove algun dels homes destacat:> del:
-cert que, !ent-ho tan bé el «po- anuHar els tres cedlstcs antertors ravl~S ~menys els qui han i et cas onus)
L
obrer es trobava al carrer t sense <tcordeu-vos l'americana» ... ; «godo- tl-po~I». no hi llavla dret a requertr-¡t els tres d'ara acceptar-los. Conce- 1 shan illummat extremadament
,
MOR A L'HOSPITA
amemt.J.ats per la turnuct;ob,e
coUocació, sense el més lleu mitjà Dl"Les» dtsfressats de Ceda; seglll- los perquè ho deixessm. Calla es- dir quatre permisos d eal!!cació· al¡uns lndret.s que convenia -«i que
A 1 Hospital dc Sant Pau roc!1
de vida.
do'i-s de la. dictadura. abil:ats de ra- carm~ntar els populars I això s'ha. I conceair l'augment d 'una pesseta en convenia als ge~toru-.
Carme RUiZ Ubed~. de 58 anYS· a
1 un altre cas, tant o m~s violent cUcal· aquells laics radicals, fent- lnten::.at
d'aconseguir-ho fent-los el jornal a la bri~tada ceventuau
I, 1lnalment, per la passada Festa cunscqilencza. de les cremades qt:e es
i
revoltant
que
el
Que
acabem
à'es- ~e magarrufes amb els carlms. I íent passar pel Jutjat d'Instrucció 1 a-, \tan. eventual co
. m tanullar) que ara Major s'inaugurà una «esplendlda produí el dia 5 del mes que SOlll
amb el seu dlrector
mentar. Es tracta d'un signíjíe4t ele- el:. ulls grossos en la repos1cló de menaçant-los amb processaments • cobraran deu pessetes dlaries; con- plaça» d'una cabuda aproxunll.Qa a ~-1 seu domlc~li dei c-arrer de I'Allr.d¡l..
LIZCANO DE LA ROSA
ment esquerris ta, el qual, amb mo- creus, la retirada. de les qUD.ls s"ha- a! tres «papus». La nostra gent no cedmt. permis per dos llocs de cas- 3.000 persones «ben posadeS». Una plaPer ordre del Jutj&t de g\.iàrdiS
ttu deli feta del 6 d'octubre, es tro- v1a portat a cap amb el seu vot te. por, però, 1 és que ratl!ica en allò tanyes • autontzar un cobrament a l ça que costa un dineral, encara qu~ no va .ésser traslladada al Dipò.;!t JU·
De 10 a 11 de la nftc
1
que, emparada per la Llei, creu que Hiaenda.
1ho sembli. <La «construcc!O» té dlver- dic1al.
TradiciOnals concert.> per l'aplaudit bava refugiat a l'exili. AQuest rtcot favorable, I cobnnt amb el seu
&extet. que diri¡el.X el ¡ran viollnU:.a va marxar a l'estranger í deixà la tel• proteccionista, la celebracto dl' po¡q~~~dedJfr: i
Total. que ni de Pressupostos nJ. ses caracter!stiques 1 hipòteSI.) Els ·
, VI·
mare 1 un germà. Un germà que tre- processons.
r .10
, geoc es ens han P~ Grup Escolar ni res de re:;, no s 'ha bancs que l'envolten, assentats da1 compos1tor
U N AFICIONAT A LA
ballava¡ Que guan¡¡ava per a man¿Verlt.at que tot alxò no és sola- :olts ito~avine~tesa de saludar parlat. pero ells «laboren» pel «po- munt una paret amb capHcltat per a
CULTURA
tenir-se ell i la seta mare, t també ment un cpot1-potl.J, 1 més &VIat ei3 quals a~:mics d~la Comarca, ble», dos mots que no són el qua a¡uant.a.r un poble, serveuen de gran
Al carrer ae \ ad Ras fou dettng¡:l
per a poder entíar algun diner al sembla una bigarrada samfaina?
sempre
e ~a IXrt~p de st:mblen.
plaer pels nostres nanant.s per a Miquel \ ouso. el quat portara Ull'
1
1
seu
germd
enltat.
-De
totes
maneres,
el
nostre
ln!ta
b,
•
n v ~gu a ra . t lcar-se, '
rebre les caric1es de la fresca com pawda de pollastre:; ¡ gallines q~e
«Els Amic. dels Animals• celebranUl el seu festival anual el proArribà un dl!sal'lte, perd, que en gnaiable AJuntament governatlu.. :to 1
Pr~~nt!~e~ ~~e~ents 1&també les dellcies dels concerts que acabava de robar dels galliners_¡anar
a
cobmr
1wm
li
dlgu~·
f::.
a
les
mil
meravelles.
Quina
d1feg
e
n
·
per dissabte, dia 12 d'octubre, a dos
sovmt. donen &IS cortals correspo- quella barrmda
- A qui ten
aque•ta aetman4 t rèr.cía d'aquells de l'Esquerra, que
qu.arts de cmc de Ja tarda, a la Sala
nents, les vaques, els porcs i bens
Als calabo&o6 de la Prefectura &
Mozart (Canuda, 3l l; hi prendran l'altre, i ja podeu cercar-vos telM ::.·~ntretenlen a fer pagar els cpuque envolte~ la plaça. Es una mera~ pera que el jutge disposi el seu p:'(1 prou . No cal Que citem cap més dJ.ntes~f
.
part els eminents artistes Concepvella zoolò¡lca.
cessament.
El . d ara-, segons dmen males 1 Per als dies 13, 14, i 15 del corDe da PISCina no en parlem, car
ció Oallao, Emilia Mll't:L, ~lanuel Oo- cas Ens sembl4 que amb el/J tres
esmentats n'ht ha suficient perQu~ llengües - de1xa. ter la d1gest1ó ren.. mes, esta
anunc!S.des grana
La. nova Junta directiva del CasaJ es compsèn que han fracassat les gesmez 1 ei ¡;enyor Sànchez Parra.
UNS QUANTS PRESOS GO·
trat:ouiHament a aquells senyors l festes, per a celebrar la Festa M&- Català d'Esquerra. «Ressorgunen'», tions. I de 1e:;corx.ador que tan proV I::.RNATIU~ EN LLt6E'~·
fms els ¡x.rdona el pagament. d'al- jor.
• pugnaven 1 No res... I a e cultura. 1
TAT
guns :- .rls. ¿Què hi fa que alguns
Tots els balls, concerts 1 altres fes- éS com segueiX:
san:!jament d'escoles és molt esAltres
detinguts governi~
creditors no. pugum cobrar ? Que no tes. tmdran lloc a la plaça de la
Pere Puig 1 Subinyà, president; trany que no se n'hàgin preocupat! tius .tcrentrenta
posats ahir
Ulbertll
rccla:nm a li::SQu~rra ..lst.Val mes que vila, la qual estarà bellament. ador- Pere Serra 1 Crespi; vice-preSident·, Almenys, amb alguna festet.a. cultu- Molts feia un grapat deenmesos
c¡ue
els ciutadans no els d ~10. amb nada. Els balls són a càrrec d 'una
ral, o bé una. excursioneta haun
h1 eren per la lle1 dc ganduL;;.

'ef'¡càcla de l'anunci té
L
re laCiÓ directrt amb la di·
. •
f Ió deI d
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Josep Arboix 1 Sltjà, secretari; Jo&ep Francas 1 \'erges, secretart-ad1
D
V
~; ~ Junt; Jaume Plana 1 Brossa, caixer;
ha traslla dat e l seu de spatx o la
t
.A
. - lC.J
~... ~ Jaume Font 1 corolllínas, 1 ls:.O.Xe
suspesa tornara rilplC!ament amb les FE.UJ sou un procug1 de Ja. c1enCJ& Font 1 Prat. vocals.
Avinguda del14 d'Abril, 329-C-segona • Telèfon 71 572
famoses
moderna
L"entrada d'aquests elements a Ja
dlreccló del Casal, !a notar un 10_
. . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P.E·R·L·~.
· ~.f.~
.·.........
REBUTGEU LMlTACl ONS JI
crement méa e6<lUerrlsta..
ADVOCAT - EX-J UTGE AIUNICIP.U.

¡x.Uteses, dels grans projectEs l com- renombrada orquestrl.na..
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I

RE G 1

'

t\

I

L

se:.

donat una. bona nota ... ja 'que
pre tenen la paralll& «cultura» a la
boca.
Cal remarcar, també. la «distlnlf!dlsslma 1 di¡ní:;suna unparcUI.Utat
a.. tot;:; els a.c~. J:J parudlSJne no
sha conegut hns aVUi. Nomes s'ha
proc.ura~ 1er una «exceHent. admlrus~ló» de la cosa publica., 1 amb tant
dencert - fixem-nos bé- que b1 ba

Entre les dones allJberades lli ~
gura Llna Odena. coneguda ~llita ·
de les joventuts comuntsteS.
M ONARQUICS A ROfd.l

Uns q~,;.ant..s inon.àn,Jics _~~
alUr t.ap a Roma per tAl d·~-:il2
la cenmòrua del casament. del !
d'AUons darrer, Joan.
No es produiren àld8.rulls.
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LES LLETRES

•

quan jugava el paper de outo s'envoltava d'un cercle d 'idiotes que es I
quedaven bOCabadats davant seu.
Com que hom no el lloava, comença
de fer-ho ell mateiX-. Deia que tenia una gran mlSSIÓ a reaUtzar, que
escriuria una obra profunda que
salvana Russia, que fundaria una
revi'ita a Moscou, un cop hauria enséDyat tot Stepàntxt.kovo. El geni,
però. mentre s·a~rellava a cobrirse de glòria, exigia una recompensa
immediata. Tot atxò, ni cal dir-ho,
enlluernava l'oncle.
Però el millor que pot fer el te-cà .
1
la
d
i
.
t
l~n~l~r~ d: la ~~anme~~r ~~
petulància de Fomà Fonutx llegint
l'obra

LA NOSTR A SUB SCRI PCIO
Re1ac1o de donatius rebut~ a les nostres oficines
1dmmistratives (Ronda Universitat. 25, oral.)

Pessetes A Colom!na ... ... ,.; - ·
am,b la màgia, sinó que és nat uralisI COrbera ............ .. .
ta 1 metge, 1 de fet era me tge L>tls
S uma anterior ... ... 140.123'50 O. R lmundl ... .........
est udiS 1 per vocactò. La seva seveuatnmoru Angel AscensJ.ó
P COI..>era ... ... ... ..... .
rll lldelitat a la veritat podria tal
de
-·
F . Costa ... ... ... ..... .
vegada semotar à.nda, si no fos peliaguna,
1 Angela
Pe- Royo ...... ... . ..
10'nt trada 1e I amor per la bumamtat;
COH!'<<.LLA ......... .. .
t-. G.a\acós ... ..... .
1'no de preceptor, m barrejat d'alti·
La filla d'un calderer .: .
2'- J Pey ...... ..... .
Agusti Benavent · ·· ··· .. .
Generalment se sol considerar G~ xandr. w nav1a red.ult a.1 silenci vesa, sinó un amor fratern, d'igual
3'- s Botey
E. ls de la Poca Roba... .. .
a tgual. En a1xò Txekhov esta molt
pubUClSttca liberal
un er apòstol Je ld. sà.U'a
J Botey
El riure de Txek.hov no ressona a. la ~ora de Dlckens, amb la dlfe.
gol com l:l pare I pr
Una familia de BLANES
s
era
anglès
novelhsta
el
que
rencia
A. L .ey ...... . ..
l'b unwrisme rus. 1 amo tota La rao.
5'(7 • vegada) ........ . .. .
'
8 1 be cal observar que la cullStnili' per molt de temps. Txctmov mon
E Botey ... ... .. .
2'Carmeta Comorera ...... .. .
ciO titer&..ia de Gògol no hau rta es- a~ 44 allys a penes 1 .l.l seva crea.- un t.. • ..:.tià evang_clic creient, _mentre
2' Bosch .. . ..... . .. . .. ...... .
tat possible de no haver estat pre- cio de l'ült,.im decenru és una negrn que T xekhov, deu:eble dels nihillstes
2'- Pau Sa.rrà ..... . .......... ..
Per les llibertats ...... .. .
cedlda pel reahsme poètic de PulX· tragèdi¡¡¡. de «la gent trisra»: aixi 1 d_els anys 1860.7_0. convençut mateAmadeu Vallverdú ........ .
Una catalana filla de Barltin. Tot comença i tot va a parar va intitular Txek.llOV un dels seus nahsta e~ la cténcia, pertanyia al
1'25 J ulia Olivar .. ....... ... .. .
celo.na ......... ..... . .. .
en Puixtin, dmtre el camp de la 11- pnmers reculls de contes. nom q •.: nombre d aquells human itarts, la re6'- Teresa Sabaté ........... .
Uns a1rucs .. ............ .
teratura russa. No hi ha genere en quedà a r.ota la seva generació, els hgtó de llture-pensament de~s ~uals,
M <\r ia RoseU ... ........... .
Republicans de SANT FEel qual Puix.lnn no hagi estat l'mi- lhomes del 80». Per la resta, Txekhov ?ue n_om_és tema en compte 1 étu;:.a de
Convocatòria
46'50 Teresa Beltran . . . ... ... •..
LHJ DE LLOBREGAT ...
lcador I el legislador msuperat. Per ma~eix era, en el mruum grau, L.ln .a dl$Dlt.ll.t human':l, fol:l defmtda
Ca rme Sabaté ...... ... . ..
P oetes prosadors de Catalunya i Tres am.tcs (quota setmatant, bo fou també de l'humorisme. «home trl.St, I un «home Upic del per Littré com ccristiamsme sense
3'- Una famí1ia gironina d'es.
......
..
.
..
.........
nal)
nostra
1a
on
contrades
les
totes
de
CriSt».
havia
que
Grà.cies a PUlxkin, Russta senti SC!»; J 11 d ·una generaclO
querra ... .. .. .. ...... .. .
Influenciats per Mark-Twaln 1 Je- llengua es coneguda i estimada: sa- Les dues ger:nanetes Montresson,u per pnmer cop ta rialla ve- ent r: ~ a la vld:.i sota l'opress1o d 'w1a
Quatre. per als presos .. .
serrat 1 Nuri Riau 1 el
rtta blement humorlSt1ca, el r iure del terrible reacció politica. que destro- rome K. J erome, Doroxevlc I Avert- lut:
R. C . ...... ... .. .... ..... .
seu cosmet Jordl Verdú,
rus eur opeu, de l'home d 'una nova ça va victonosamen~ les reformes li· xent:o són els dos, darrers grans h_u· ! El Consistori dels Jocs Florals ae
3'- Antom Campmany ...... .. .
a memòria de Macià ...
~ 0 ! 1 stes rassos d abans de la revo- Girona us convida a. prendre part en
cultur_: aquell riure «lllteH1gent que berals del precedent decenni.
l ' - Dos carters .. . .. . ... ... .. .
La generació literaris que preced.J luCió. Segons. Arniiteat!of!, A vertxen· aouesta Festa literàna que segumt F. C.......... .. .... .. . .. .
encara hi ressona en els nostles dies.»
1._ Sil velra . .. ... ... ... ... .. .
Si sense el fonament puutkmià. no la del 1880 _era materi~~st~ tana- co fou el pr';ffier escnptor proletan, ancestral costum (l'any passat no ! van Imberm ... ... .. . .. .
._ Palatrino ... ............ .. .
1
1
.
.....
....
..
Amat
Antònia
alienes
ben
causes
per
lloc
tenir
v:-t
demoésser
l
tot
altre,
que
men_tre
en
utilitansta
i
ctència
la
en
hauria. estat possible la construcció tlca.
1'- x . x .... ... ...... ...... ...
de Gògol, igualment haur ia estat l'art. RecOf!eixien les .a rts nomês cratitzant, n,o era de~òcrata per la al& seus organitzadors) se celebrara Mercè rmbcrn ......... .. .
J . Artau ...... ......... . ..
impossible a Gògol de superar l'opa- qua n servien tendenciosament 1~ sang. Tant 1 un com ~altre saludaren a la nostra ciutat el dia 1 de nevem. Pere Gabriel, una vegada.
._ Pola ... .. ....... ... ..... .
mes .. ............ . ..... .
2
slció literària que li barrà els pr i-¡ protesta politico-social i feien una la ~evolu~ó,l'però f~~uerenLevictLmes bre, diada de Tots Sants, al Teatre
MlqUel ... ...... ... ........ .
Pere Gabrlel Quintana,
tungrad. Mt...nicipal, a les onze del mati.
an,y P a
mers passos. No endebades segons guerra terrible contra c.l'art pur». xAeVIc mo
E. .. . .. ....... ... .. . .. .
CART ELLE RA
vert:-:enco 1ug a raga, on al cap
2'- A.
•
una vegada més ... .. . . ..
Vendr ell ... ...... ....... ..
1'.
..
Terrades
R.ota
Gabnel
pessetes.
100
1
Natural
Flor
I.
de poc m~ri. als quarant.a anys.
;¡¡;;;;;;¡¡¡;¡¡;;;;;;;;;;:;~
.... ............... .. .
F
L.
0'25 Farrê .................... .
L humons~e de la. post-revolu ~ lò 1 Premi d71onor i cortesia, a la millor El nen Emili Busquests .. .
¡¡¡
~ com a ~Igures emments Nadetja poesia q ..e canti l'amor. El poeta Francesc lli a ... .. . ... .. .
2'- MadureU ...... ........... .
2'.If>xv_ltski!l 1 .Miquel ZosxeJ?CO, però guanyador haurà de ter-ne ofrenn Enric Sala . .. ... .. . ... . ..
Salart ... ...... ......... .. .
a. la dama de la seva elecció, la qual Un contramestre i el seu
e.:; històna. per a un altre dta.
Massana ......... ... ... .. .
,
procla1nada Rema de la Festa, farà
JOSEP SOL
ajudant .. . ..... . ... .. .
1 05 A. López ... ... ........... .
I lhurament dels altres Premis als qui TeiXIdores, a la salut de
VIcenç J . ... ... ... ... ... .. .
en siguin guanyadors.
Companys 1 Consellers ...
3'00 R . Sangenis ... ... ... ... . ..
ll. Premi de la Comissaria Dele- EstE:ve Casas ... ... . ..
2'F lix ....... ........ ... ... .. .
22'- Aparlci ...... ...... ... .. .
Aquest és un rector que exerceix gada de la Generalitat de Catalunya. set catalans ... ... ........ .
1'el seu sant ministert en un poble de l óO pessetes a la mUlar prosa lite- Pere Pey ... ... ... ..... .
F eo . .. ............... .... ..
Per Catalunya .......... ..
3'- Tejero ......... ........... .
Za costa.. Portat d'un lloable esperit rària.
SEBASSAN
vlll,
Est>
.
N
d'a·
Ul. Premi de l'Ajuntament
evangèlic, el bon sacerdot s'esforça
H . Borràs .. . ........... .
TIAN <segona vegada) .. .
10'- Lluls :[¡aragoza ........... .
sempre a imprimir a les seves prè- questa ciutat. 150 peooctes al millor
2'- I. Pou ... ..... . ... ... ..... .
diques la màxima claredat. I mitant treball en prosa de caràcter històric Mar ... .. ....... ....... ..
2'- J a.ume Vallcspi .. .... ... . ..
J. J. Petit ... .. ...... . .. .
J esús, el diví Mestre, tracta en tot gironi.
I V. P remi del senyor Alcalde po- Ramon Passolas (quota
moment de jer-se entend.re i es val
F otògra! ... ... .. . ... .... ..
quinzenal) .......... .. .. .
d'imatges 1 paràboles, que han arr,·- pular de la ciutat. 100 pessetes al mi4'- J"aume Creixell ... ... ... .. .
llor sonet.
i Giró ...
J osep .:..amon castells <Ba..
5'Vè. Premi del reverent 1 Ilm. sr. Jaume Crespi .........
bat a guanyar-li una ben merescu1'15
.. .
1 c . ......
vegada) .. ........... .. .. .
Bisbe de Iac Diòcesi. 100 pessetes al Q.
da fama.
1'- Gregòrla Santaines ( Ba. v.)
AiXí, z·a 1tre dta, en l'acte d'un en- millor treball que explani literària- J osep Syma <setmanal) .. .
Ramon (8a. veg.) ...
Mercè
..
.
...
...
...
Arenas
Marti
1'terrament, que va presidir, va creu- ment aquest tema: «Avantatges que
Muta Ramon (Sa. veg.) .. .
1'r e's en el ces de t er un complet elo- assoliran la Fe i la Patria c!.el desen. A la memòna. de Macià ...
1Sictre Maine ... ... ... . ..
1'- Un grup de Les COrts .. .
rotllament de l'Acció Catòltca>>.
gi del di/unt:
... .. .
1'- Un grup de republicans
Vlè. Premi del conseller gestor Jaume Moral ..... . ••.
- ... era un home bo, honrat, un
d'egquerra de Pallejà ( 11
....... ..
1'home com cal, bon espós, bon pare, d'Obr es Publiques de la Generalitat Rafael Andreu
vegada) ...... ..... . ... . ..
1'model de virtuts cristianes.. . Però de catalunya. 50 pessetes. Tema U!u- Josep Flores .. . .. . ........ .
Ramon Vallespi .. ....... .. .
1'- Esteve Soler ... ... .. . . .. . ..
tots nosaltres, . carl!sims germans, re.
1'- J osep Dorca i familia
VII.è fremi_ del senyor Carles de Josep Sànchez ... ... ... .. .
som pecadors tms sense adonar-nos'.J 50 G abriel ...... ... ...... . ..
en ... El sant més sant dels sants no Camps 1 Olzmella, marquès de Joan Alarcón .. . .. ..... ..
..
.......
Villegas
Francesc
o ·5~ Farr.é .. .. ........ ...... .. .
n'està exempt... Aquests petits pe- Camps. 100 pessetes a la millor poe0'50 Peret ... ... ....... ..... . ..
Manuel Oascón ... ... ... .. .
cadets cal expiar-los al purgatori... s1a de caràcter bucòhc.
..... .
0'50 Vila ....... .. ... ..... . ..... .
VIII .è Premi del diputat a Corts Un company ......
Això ens obliga a /er-los l'estada
1'- Un grup de treballadors
més lleu amb les nostres oracions... per la circumscripció, sepyor car les Tòfol P1pó ...... ... ... .. .
d'una unpremta 1 llibrePerquè a l'altra vtda, si bé no te- Badia. 100 pessetes a l i'n1llor artt- El «Grup Fermesa i Voria <35 vegada) ... . .. ...
lun~t», d'a.nucs empleats
nim cos... com us ho dtré to?... clé periodistic glossant les 1dees bisCuadras .. . .. . ... . ..
Anna
d'E«Barcelonesa.
la
de
Riba.
la
de
Prat
de
pàniques
cos.
l'ànima Ja de
7'- Un penedesenc .. . ...... .. .
.
..
.
.....
..
..
..
lectricitat
150
Oonsistorl.
del
Premi
IX.è
1
històric.
.
Rij¡,9rosament
0'50 Grup de vulcanistes <setpessetes al millor conte o noveHeta Otto i Fritz ... ...... ..... .
mana 11) ..... . ... ......
I X.è Premi dels senyors r egidorS Familia Jo'onoll Segui <deu2'- Carolina F uertes ....... ..
re setmanal) ... .. . .. ... .
\ de Uiga Catalana a l'Ajuntament
N . M ..... .... . .. .... ... .. .
Josep Carandell, d 'AN·
1 d'aquesta ciutat. 100 pessetes a la
idel, de Gràcia ...... .. .
FAVORSKl.- IHustració per a una narració de Gogol
GLES .. . ..... ...... ... .
5._ F
., millor poesia de caràcter patriòtic
grupet d'obrers cataUn
casa.
la
de
catalanes
Cinc
XI.è Premi del senyor Josep En:
lans .. . ................. .
la tradició literària va rebre Gògol l Fins es veieren temptatives de fer
M. D. <27 vegada) .... ..
4'50 Planchet .... .. ......... .. .
sesa 1 Pujadas. 100 pessetes. Tema
del propi Putgkin 18. idea 1 el tema caure del seu pedestal la divmitat.
Carles Jeremias .•• ... •••
l '50 Enric Lacoma ... ... ••• •..
lliure.
d t: lc::s u.Anunes mortes» l'Lmmor- de .Puix.kin. Fou aiXi com l'humor
2'Xll.è Premi del diputat al .Pa r- Carll}e Florença .......... ..
Jacint Barrera ... .........
reallsl'humor
tendències,
de
lliure
tal evangeli ae l'humonsW.e rus.
lament Català senyor Tomàs Carre- Una catòlica ... ........... .
1'- A. E . .................. . ..
Obra meravellosa! Av1at tmdrà ta de Txekhov, observador ObJecuu
ras I Artau. 50 pessetes. Tema lliu re. Vicenta Roca ............
1'A la memòria de Macià .. .
cent anys 1 en !arè. setanta que la de la vtda amb viSta d1recta, sense
1'- Mercè, a la memòria de la
XIII.è Premi del Centre Catala- Carme Solanes ... ... ... •••
servitUd, que dona l'anêcdot.a a l'o- ulleres de prejudiCi, va ésser acollit
50 pe$etes. Tema Carlt::S DH!gO ... ••• •·• ...
Girona.
de
nista
1'seva mare ...... ... ..... .
bra, es aboilda 1. no obstant, aques- 1 tan hosulm.ent per la . cr1t.tca., com
llmre.
Doménec úelabert .... ~ • •••
1'J acint Casas ... .. . ... . ..
e1.: ... Jtastica.ment pel publlc. La. so(,!.., conserva tota la seva torç:a. Ona
XIV.è Premi del CoHegi d'Advo- Júlia Cusach ... ... .•• •••
1'- A. R., a la m / . de l'Avi
prova d alXò es que la revolució rus- cietat endevinava just&.ment en Txecats d'B:Questa ciutat. 50 pessetes. Tres nenes d'esquerra ... ...
2'A. Vergadà, admiradora de
sa., que semblava que s'ho havla de kov un art.ista poder6s; aplaua1a
Tema :Uure.
de Companys i
salut
la
A
Companys i Consellers
·menjar tot., ha ceposat en escena el unànim~ment, mentre que la cntica
ADVERTIMENTS
. .... .. .... ..
..
'
Consellers
1
Liquidació excur .. ió Cad.izvell «ReVISOr» 1 ha fe~ fer w1a nova el declarava fal tat d'Idees, de prin- \
Les composicions, que hauran d'és· J . PereHada <quota setma)
Cartagena, vrganltzada
2, _
escemf1cac1ó de les «Anunes mortes». cipis, mútil.
na!¡ ..... .... ... ... .. ... .
- ¿Voleu dir que aquest d ibuix 0 .... ser inèdites, seran trameses en la
A. R. de Gràcia ... .... ..
,_
Nmgu, però, abans que Txekhov, publica.
L'humorisme de Gògol es una for.
.....
...
...
Torras
Antònia
secredel
no!""
a
acostu!J?.ada~
for!ll¿
r
art
bé
ben
és
Veu
La
2
M. CantareU ... ... ... .. .
ç" complicada. Gógol era de ta Pe- no havia escrutat tan a fons 1 mi- pic medieval?
tan del _cons1ston , (Figuerola, '1, Pere Dalmau i familia.
grup de ferroviaris del
Un
._
tita. R uss1a. E1 folklore de la Petita nucluso:uuent l'anuna de l'hume Dllt(setmana 35) ... ...... .. .
aviat em sem- I?rirner PIS, segona) per tot el dia 22
3._ taller del Clot (M. B. A.) :
R uss la d1fereix notablement del de jà rus, r' ~ l «burgès qualsevol», la ~i bl -Què us. diré. M~s
CI. octu bre.
'll t ació
.
...
..
......
...
.......
F
C.
2
J Riera ...... ...... ..... .
la Gran Rússta. Es més dolç, més colog1s. de les minucies quoi.Idialles
Els autors premiats vénen obliper al
a que es u na . t ·us r
grup de vulcanistes
clar m és Ur ic. L'argúcia del Petit d·J la seva Vlda gnsa. En això pene- Den J atune de Pltarra.
,_ J R omagosa. ... ... ......
gats a as_sistir a l'acte de la Festa. Un(setmana
.
.....
...
...
10)
13 ,_ J Bad ia ............ ......
Rus' és més atemperada més fina, trà més profundament que Dostoi·
Quan Slgui fet el veredíc~e. el gua,.. .Rosa .. . ...... .......... ..
1,_ J Grau ............ ... ·més gentU. L'ironia del' Petit Rus e"\iski, perquè l'atenció d'aquest ult1m
nyador èe la F lor Natural, haurà E M. IR. F ... . ...... .. .
2
A. Grau ............ ......
adopta sempre el pronom «vós», I e.; dirigi gairebé excJus1vament &.1
d~ posa r·se en relació amb el Consis- Em pleats
!'«Energia
e
d
A Gonzà..lez . .• ... ... ... •..
me1:tre que en el de Ja. Gran Rüs- j «gran l.ome» rus, per damunt del
tor i, per a procedir a l'elecció de la
talunya»
Ca
de
Electrica.
F . Ugas ...... ........ .
s ia preval el o:tu». Un Petit Rus s'ar~ nivell mitjà, notable pels ca1.res poReina de la Festa.
«STEPANTXIK OVO
d e SANT ADRLA (terF Catasús ...... ..... .
riba un dia a Ja. ribera 1 veu un Sltius 1 negatius del car àcter. Basta
cera vegada) :
Els noms dels que integren el J uM. Abella ...... ... .. .
company que es nega al r iu i fa. to- recordar ~lguna de tes gr~ns figures
ELS SEUS HABITANTS!> rat qualifica-dor , es donarà a conèi- Albert Bouet i m uller ...
2'- H . Estallés ... ... ... .. .
h mena d'esforços per a mantenir- dostoi_evskianes: .. Raskolnikov, Sta.muller
1
Gonzà.lez
Gregori
veredicte.
el
2'- F . G a r! ......... ..... .
noveHa humor fstlca (1858) xer en publicar-se
se a flor d'aigua, sense aconseguir- vrogwn, la familia Karamassov. Pel
Com sigu1 que és possible que el Ramon Coromines i muller
2'M. Jové ... ... .........
b .> El Petit R us mira que m tra. fins contrari, Txekhov treballa sobre peper F. DO STOIE VSK I . Tra·
:1'- F . Gimeno ... ••• ... ... •••
duccló d'Androu Nin : Edi· Consistori pugui disposar d'altres J oan Falgueres i muller ...
que U !a tanta pena. veure l'amic en tites grandeses, 1, d~o!Dpon ~ pes•••
muller
i
Reverter
Emlli
publi·
la
ra
2'clons Proa, Biblioteca a. A P remis, s 'anuncia des d'a
A. Moral ... ... ... ...... .. .
desgràcia, que li diu: «Vinga. no ta en àtoms 1 essencl8. espiritual
Tonbi Parent i muller •••
cació d'un Cartell suplementari.
2·- F Andrés ............... . ..
tot vent», núm . 55
perdeu inútilment tanta força, com- del .seu temps, particularment del 1
••
•
...
...
...
O'óO A. Ollva ......... .........
Abans del dia de la Festa el Con· Rafael Casas
1 clos inteHectual.
pa.re: deixeu-vos anar a fons!•.
Si en les seves grans noveHes Doe¡ ·_ J Ortega ......... ...... .. .
La desvl8.cló decisiva de l'escola de toievski pinta el caràcter del gran sistor i farà públics els norris de les J eslls Amorós ... ... ... . ..
La bro a de la Petita Rússia és
preferentment humorística, el sar- Gògol es delinia en Txekhov per l'ab- home rus del seu temps, en aquesta entitats particulars que han contro- Renè Cartió ... ... ... .. .
050 SANT AOR~ DE B Ecasme maligne s'hi vela de senti- soluta incapacitat de l'hiperbOlisme obra, que ens ofereix Edicions Proa buït a.mb donatius a sufragar les Josep Cunill .............. .
1'SOS, cCentre Republicà
men talitat, pròpia dels Petits Rus- fantustic, unica font i arma de l'bu- teu traducció viva i molt ben feta. despeses d'organització d'aquests Eugeni Oriol ... ... ...... .. .
Federal Adrianenc»:
1'Alfons Colomé ... ....... ..
sos en major grau que la resta de morisme gogolià. que emparenta Gò- d'Andreu Nin), el genial autor rus J ocs Florals.
O'óO J osep VIrgili ... ... ... .. .
Vicenç Fusté ... ........... .
Girona, 7 d'octubre del 1935.
leò races eslaves. «Auster eslau, no gol amb l'alemany Hoffmann 1 l'a- fa gala. del seu humor i de la seva
l '- J osep Borràs ... ..........
vesso llàgrimes», es vanàa am b or- mericà. Edgar Poe. Txekhov, com ironia pintant-noo la figura lncom1'- J osep Fayol ..... . ... .... ..
Pel Consiston dels J ocs F lorals. Andreu Ester ... ...... .. .
gull el Gran Rus PUlxkln. Els Pe- Puixkin, és un poeta realista 1 no parable de F omà. F omitx, un de J osep T harrats, president; Pere car- Pere Batlle ...............
0'50 M . Viura 1 muller ........ .
ttts Russos no s'avergonyeixen de és mai fantàstic, n1 vol saber res tants «homes insignificants 1 curts reras tresorer Josep M Clarà. i Josep Español ...... ......
OóO E. ric AbrU ... . .. ... ... .. .
le~ Uàgrtmef: Llur llagrimositat lmde gambals», amb fu ms de gran Sixte' Vilà, vocals: Pere Ab.elli secre-- Amadeu Casals ... ........ .
1'- Francesc Abril ...... ..... .
.
.....
......
.
..
Espln
oan
J
'
pulsiv:l és par iona d'una a legna
tarL
personat;..
el
home. Fomà. Fomitx és
1'- Joaquim Martinez ... ......
1
igualment impulsiva, a la qual són
J atune Parent .. ......... .
ge centra l, el «:¡ran» personatge
1'- Miquel Oenescà.... ... ... ...
capaç'JS de passar, immediatament,
.
.....
...
Gascon
Salvador
1'- Marti J afre ... ... , ..... . ..
personatge
L'altre
d'Stepantx1covo.
des de la '"Dés profunda tristesa. «El
Enric Alaña ... ... ... ...
de primera fila, i aquest si que ho
1'- J oan Noguer 1 muller .... ..
que hagi sentit els chors de ta Peti1 és de debò, és l'oncle del narrador,
Parellada............... .. .
ta Rússia - diu Alexand re Am!itea-.
A totes les Germandats VILANOVA I LA GELTRU
posem Oostoievsk! mateix, en la seJ osep Jafre ......... ......
trorr - 1 llurs afins els de cosacs,
(dues setmanes> :
va joventut. Al costat de F omà. F oMiquel Solé ... ... ... ... .. .
1 mitx 1 de l'oncle es mou tota una
recordarà que llur seducció consisAndreu Barrueco ... _, - ·
de Catalunya
2'- J oan Damià ...... ...... . ..
t eix precisament en la lleugeresa in..
.......
Figuerola.
Eduard
petita societat, que viu, sl cal dir2'- Lola Ca.lusa ............ ·gènua dels canvis de ritme freqüents
Es t roben molts avançats els tre- Vicenç Virella ... ... ... . ..
ho, a l'esquena de la hisenda de
1'1 ràpids que predisposen l'ànim de
l'oncle. En primer terme figura la balls encaminats a la celebració del Feliu Bernadó ... ...... .. .
1'- DE RIPOLL (12 vegada) :
I espectador, ara a l'an¡wixa plora·
2'- Pere Bartês ... ... ... ... •..
nera. adés al ·riure d'una joia vivac
~r~ ga~eate~~·~~r~~e~~t~t;~~~. ~~! ~::ft:!~egri ... .........
~~~rr~~Ín¡n~~n:f&.rr:~ella~t
2'- J osep Coma ...... ... ... _
amb la immancable dansa desenfr etensiosa i insolent de Fomà Fomitx. 13, a les onze en punt del mati a l J oan J un~~ ............
2'J osep R iba ... . ......
nada que fa tremolar la terra.
t ......
Cristòfo CI
és la nineta dels seus ulls. Seguei- teatre Canigó de la ciutat de V;c' .
2'Francesc Ardèvol ... .. .
0\..gol tenia la sang de la Petita
r ara un ... •••
•
xen una colla de beates menjapans
Els organismes emprenedors la VIcenç Coll ... ... ... ...
2'- P. Català Serra ... •••
que només servel'<cen per a satisfer
Rússia, però la cult ura de la Gran.
Mestres
Pere
de
amic
Un
Fede-pro
els capricis més estrafolaris de la Comissió Organitzadora
2'- J ooep Solé ...... ......
VP ésser amb la fusló d'aquests dos
generala 1 per les quals Fomt\ Fo- ració i Foment del Mutualisme ca- Ricard Albet ... ... ... .. .
J oan Basagaña ...... . .
2'principis que ell aconsegtú una me.
.....
...
Escofet
salvador
han
Vic
de
delegada.
seva
la
i
talà,
germala
A!egiu-hi
déu.
un
és
mitx
2'- J osep Basagaña ... •••
n 'I. de ,;fntesi de l'humor isme literari 1
na de l'oncle, que no diu mai res, rebut promesa d 'assistència. a 't'acte Deu federalz ... ... ......
20'- Nicola u Portavella ...
rus, acordant Ja sarcàstica mordaque es desfà. pels que estima, sem-e dt> reprt:sentaclOns de Germandats Antoni Pijoan ......... .. .
2'- Ramon Oeseuras ... •••
citat :eptentrional amb la sensibilipensar mat en ella mateixa; la erta- de la majoria dels pobles de Ca ta· Teresa Rlambau ...... . ..
1'- Antoni Sala mó ... ... ...
tat meridional, ben definida a mb e.J
tura pura i enamorada que és Nàs- lunya, i amb aquest motiu, preveient Rosa Guinovart ... ... •..
2'- Sa lvador Poblet ... .... •••
terme expressiu de «riure a través
tienka, la institutriu dels fills de l'èxit de . la diada, 1 mentre espera J Mestres Tort ... .. . ...
1'- M C . .. . .. ......... ..... .
uegl
ògol
G
Quan
llàgrimes•.
les
de
l'oncle; els criats: Gravila, a l qual l'oportumtat de donar a conèixer al- z ::::!\"'r& (Le Boulou) .. .
a Puixkln «L'inspecton, el poeta l'es3'- Lleonard Gómez ... ... •..
Fomà. F omitx vol ter aprendre el tres importants detalls, es dóna per GRANOLLERS . un grup
Vicenç Fajardo ... ••• .. .
coltà rient tota l'estona, fins que a
Bo«Casa
la
d
d'obrers
Germandats
les
totes
a
convidades
Fala.lvelleses;
seves
les
a
trances.
J ac: 1t Valdepérez ........ .
l'ú..lt ~ "'ll es posà om briva) t digué amb
vegada)
(onzena.
tey»,
pe>
orientacions
més
a
per
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les
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faci,
que
més
per
que
ci,
J oan Orriols . .. ... ••• •••
en «La Novela Azul»,
t r1ste.c:a :
fer altra cosa que somniar un cbou den adreçar-se a les Delegacions co- E Munné ... ... ...
0 •50 Gabriel Torrent ... •..
- Ben m lmt, peri>, que trista és
a 1'50 pessetes
blanc• totes les nits, a despit dels marcats respectives, de la Comts· s Vila ... ... •.. ...
1._ J oan Güell .. ....... ...
la nostra Rú..ssla!
càrrecs que això costa, a l'oncle, de siò Orgamtzadora pro Federació i J. Vilà ... ... ... ...
0 •50 Victorià F ornaguera .. .
Sl es dOna un cop d 'ull a la hlstòo·~ Melitó Campala ns .. .
J V' n" et
.,. · t Foment del Mutualisme Català.
rt d •·o à F it
na de l'humonsme rus, hom oo pot
VlS ·----~~---------;.;,·;,.;.;·;;,;,;a;.;,
on sla~ d'un
pa
degeneració mésomgran «ique
Vicenç Ca la buig ... .. .
menys srnó const.atar que, comenJ oan Pons ... ...... .. .
çant r -r les escenes còllllQues dels
1'.1art1 Coma ... ... •••
miSteris del seglt: XVlll i acabant
novna, J.a folla d'amor, que només
J oan Pujol ......... .. .
en l'humo.n st.a sov1etic com.em.pora.tots
espanyol;
cavaller
un
somnia
P ere Riera ... ... ... ... ... .
ru. aq· ·est humorisme ha estat -li·
seva
la
tde
pretendents
seus
els
J osep Pons ......... ... _
mentat pnnc1palment per ingeniS
Mis1nt:tik.of,
Obnoskln,
,
a)
o
tu
r
o
f
J oan Casadesús ... ..... ._
SOCIETAT ANONilllA
mend1onals. Mendional era tam bé
Bakhtxèiv, etc., etc .. etc.
Miquel Ca talà ... ... ... _
(Publicació quinzenal
el genial Antoru Txekbov. eJ desu del
I qui era aquest cgeniab Fomà
Da mià. Costa ... ... •..
qual tou de retormar, a la h del seBarcelo11a
Telèfon
Mònica,
Santa
de
Rambla
Fomux? Doncs. simplemen~ un preiHustrada)
A Planas Sublrana .. .
git passat. la tradtció humonsttca
tès literat que, mort de gana, en·
Lluls Castell ... ... .. .
dr. Gògol, aportant.-hl notes noves i cUn oorsaón comprensivon, de
Hogeneral
t.rà ai servei del dilunt
Narc1s Serra ... ... .. .
traça.nt a l'humon sme rus nous ca1'00 me ll'asclble 1 terrible que l'obligaKyne .. . ... ... ... ... ... .. . ...
Alfons Mauri .. .......
mins.
1La serpiente amar lllan, de
va, s1 aquest era el seu caprici, a
J osep Torallas ... •..
De Oògol a Txekov, l'humorisme
1'00 canuna r de quatre grapes I imitar,
W&IIIOO ... ... ... ... .. . ...
Plus Català .. . ... -·
htera.i rus sofrt una llarga 1 var la~ «Et camino del a n:o lrlu , de
d 'aquesta manera. diverses bèsties.
Francesc Slrvent ... ...
d.:, evoluc1ò. Cessà de ressonar la
1'00 Fomà, en ta seva joventut, a MosGrey ... ... ... .. . ... ... ...
V IDR ES
rialla ~unnen.tadora , est.ragadora de t El hombre del bosque», de
cou, hav1a debutat en In literatura
RIPOLL, (13 vegada ):
l'cingeni cruel», com defmi a OosBARCELONA
Gray ... ... ... ... ... ... ... 1'00 escrivint. sobre «L'ataman Tempes. Viladamat, 78
Telèfon 32599 DE
Pere Sanés .. .
totevSid el popular cn tlc Mikhailovs- • Fa bh>la», de Wisama n ... ... 1'50 ta» i altres coses per l'estil. Però
Salvador Poblet ... . ..
k.. No se sent1 mes l'irada nalia cE' bosque en lla.masn, de Cur·
es SE"nti mortUicat. d'ençà del seu
Gabriel Torrent ... .. .
1'00 primer pas literari, 1 ja aJesbores
sarcàsuca del gran satinc Salukov
wood ... ... ... . .. ... ... ...
Martt Coma ... ......
Xedv1n. s·a.cabaren de sentir per • El hOIIO r del deslerto Bla n·
s'Incorpora detmlttvament a la imJ osep Riba ... ...... . ..
SE.m¡:~e els lament.s tuster1cs de !a
CO *, ae c urwood ... ... ... ... 1'00 mensa falange de despitats de la
Una nena rl e 14 anys
qual surten . després toLS e!.s apòs«musa de ta venJanÇa 1 de la t.ns- «40.000 ms. " bordo Gel aero-J osep B&sagaña ... . ..
tesa> del poderos poeta NelcraSSov.
plano «Fan tasma-», Aragon. 1'00 tols, pelegnns 1 vagabunds. Fou
CAMIONS A LLOGUE R
Joan Basagaña ... •..
•.1h&Vl8. mort dos anys abans que
d'aleshores ençà que es desenvolupa
Francesc Orde! • ... .. .
TRASLLAT D E M OB LE S
~ekhov comences a publlcar. Salti· Es ven en llibreries i quioscos en ell aquella jac(.8.ncla estra!olàna.
J oa.o Orriols ... ... .. .
·.o .. v:.: .ue deu a nys mes però sense
aquella set d'elo¡l.s t distincions. d'êsJoan GUell ... ... ... . ..
LEGALITAT, U (0.)
ur reverenciat 1 ac1mlrat.. F lm 1 tot
« riure: el regne reacciOnari d'AleTELEFON 701~
Victorià Fornaguera. .. .
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TRANSPORTES
19 -

16538 -

ANTON I PELEG RI
RAPIT TRANSPORT

O'óO J oan Pujol ... .... ~ ••• •u
1'- Pere Riera ......... ..... .
J oan Buxeda ... ... ... •••
1'O'óO Ramon Deseuras . .. ... . ••
0'50 Damià Costa ... ... ... •...
J osep Pom .. . ... ... ... •..
1'0'50 .. . Català Serra ... ... •••
O'óO Miquel Ca ta là ... ... ... .. .
3'- Mellt6 Cam pa la ns ........ .
1'- Antoni Salamó .. . ... •..
Vicenç Ca!abUlg ... ......
1'J aclnl Valldepérez ... •..
1'Vicenç Fl\J&rdo ... ... .. .
1'- LJeonard Gómez . .. ... .. .
Ntcolau Porta vella ....... ..
1'1'- Josep Solé ... ...... .. .
oan Casadesús .. . .. .
J
1'1'- J oan Pous ... ..... .
0'75 A Planas Sublrana ...
0'25 U ui s ~astell ... .. . . ..
Narcis Serra .. .... ... . ..
10'- J osep ToraUas .. ......... .
6'- Alfons Mauri ... .. .... .. .
0'50 PIUS Català .... .. ........ .
2' - Franceoc Strvent ... ... •..
2' 1'- E. D ... . ............... · 1' - C. B ..................... .

J osep Ribes ... .. . .. ... .
Una republicana dei 14
d'abril ................. .
M . B. V. (el deure set-

1'-

1'l '1'l '-

1·- M~~~a~¿ei·~· P·ê~ ïê. ·s~~~t

:=
1
1,_

de Companys 1 Consellers ......... ... ... .. .
,_ Tres am1gues del Mercat
1
de la Boqueria .. . .. ... .
1'._ Uns catalans dels carrers
1._
Tama.ot 1 Urgell <33
1._
vegada} ... .. . ......
1._
·S& Oromi ... ... ...
1._ Telm
14onterde ......
1
1'- Emili MiraVitlles ... .. .
l '- J osep Pane ... .. . ... .. .
Sebastià Obi ; ...... ..... .
1'5'- Eugeru Guitart (Octubre)
6'- Demetri Nonell .. . .. . . ..
2'- Germanets Ciprlà. 1 Guad alupe, de MONTCADA
20'5'- N. A. M . (quarta vegada)
Uns. e3pirtt.ista adml.rador a de Companys 1 Hum3' 3'- I ber t Torres . P. s . ... ...
2'- Carmeta. Remolà ... .. .
2'- ¡J osep Torres .. . ... .. .
31'50 · AntonieLa Torres ... .. .
A. Vilagtnès ........ .
Uns anucs d'esquerra.
12'75 Un grup de don es de la
Casa «Fa bra t Coats•
5'(36 vegada ) ..... .... .. .
~:,- Fa.mtlie. Sesquella : Joe.1.qwm, Bartomeu, Anton.
Salvador, Manuel 1 Man a ... ... ......... ... . ..
Anuclericalment ... ... •..
«Arminyo» (setmanal> ...
1~;~ Pere Ciura.na. <setmana l)
. .. .
5._ · Plan as 1 Pasqual .....
Un grup de republicans
d'esquerra de TEIA (set12'50
m anal> ... ... ...... . ..
2._
5'- A. S. A.. E. (30 vegada>.
2._ Els mate1xos de cada setmana ...... ... .... .... .
Schierloh ......... ... . ..
10'1'- E. C. de D. a la memòria
d el 1714 .. . ........ . .. .
5'«Agrupació Obrera Repu2.blicana .Federal» ... ...
5'-

l

i·-

4'-

1'-

0'óO
1'-

1'1'0'50

1'-

0'50
1'0'óO
0'50
1'1'1'-

1'0'50
2'1'-

r-

I'-

1'0'óO
O'óO
2'-

1'6'4'-

0'25
2'-

3'1'li'-

6'1'1'1'-

1'-

1'25'-

25':1'-

5'-

5'1'1'-

1'2'-

3'17'15

10'2'2'3'{ '-

19'-

7'50
7'~

1'1&'-

13'85

UN GRUP DE CATALANS D'ESQUERRA:
2' -

.~. :.:::. ::::·:.·:. ::·.·.·::: ~·:. :~
~50
1'30
B . B . ... ......... ... ... ·-

E. B ....... ...... ...... ·1 G. V.......... ...... ... - ·
1'15 A. H ....... ............ .. .

2'-¡M.

M. ... ............ ......
F P . ... ......... ...... . ..
M. C................ ..... .
J F . ... ......... ... ... •••

t ~~o:~~~.· ·;:.~. 1;;~~;;.

2'-

l ' - S Cardona 1 companys

1' - :Elies Belasc ... ......... ::·
l ' - Lluts SOrrtbes ... ........:
1'- Joan Sant ... ... . ..
1'- Lluís Comella ...... ... .. .
0'50 Un admirador de P ere
1

1'-

0'50

O'óO
~:so
0'50

0'50
.

~1-

Mestres ... ...
Clime.. t Molins ... ... .. .
J oan Caubet ... ... ... ...
Colilles ... ... ... ...
e Ferreny ... ... ••• - ·
J osep Balltondra ...... Valenti Masana ... ... ·Celedoni Pla ... ... ... ...
Ramon Planes ... ... .. • •••
J ose-p VUà ... ...... ... .. .
~P Solé ...... ... ..... .
toni J usmet ... •..... . ..
Viad!u ... ... ......... .. .

f::tP

r= (

1'0'50

o·;o

0'50
0'50
O'óO
0'50
0'25
0'25

o·;o
0'50
o·oo
15'1'1'-

o·;o
1'-

rr-

1'1'1'1'-

1'-

1'-

r-

I'1'1'2'-

«ATENEU REPúBLICA> •
Francesc Reyes ... ... . ..
F amilia Cardona ... ••• •••
Josep "~ oca ......... ......
On d el Tibidabo ... ... ...
Ca rmeta Comorera ... •..
Una verdulaire ... ....... ..

100'-

O'óO Bosch ......... ......... .. .
O'óO Per les llibertats .........
1'- Valentf Coderch .. . ... . ..
!'- ~ Dos esquerrans de SANT
JOAN DESPI ... ..... .
F'. Llàcer ... ... ... ... -·
1'- J osep Puig ......... ..... .
0 •50 J oana Sà.nchez ... ... ...
2 ._ Rita Prat ...... ........... .
1'- Maria Niellas ............
1'- Dolors Campos ............
0,50 Eduard Juvê ... ... ..• •••
¡ • _ Antoni Ba!trés .. . ... ..... .
1'- Urt am ic d'Azaña ... ..... .
1'- Ego Sum qui Sum (setembre 1 octubre) ... .. . .. .
1,_
0'50 Consol Esteve, a la memòria de Macià <setem0'50
bre I octubre! ... .. ....
1'1'- «Pen ya Olficils del Catal '- 1 lunya> (38 vegada> ...
Dues fa mllies de PORT·
1'BOU ......... ... .... ..
1'¡ •_ J P. C. .. . .............. .
0'50 ur, grup d 'empleats de
Llum i Força <8.• veg.).
1'1'- El profit d'una rifa (9...
vegada) ... ...... ..... .
0'50
1'- Uo grup de llt ògm!s de
T . G . Ll., S . A. (37 veg.>.
0'50

2'l'lO
2'-

1' l'0'50
0'50
1'2'1' -

Familia F . B ....... ..... .
O'óO A la memòria de Rafael

l '-

I
0'50

2'2'1'5'2'-

1'-

3'2'2'5' 2'2'2'-

1'2'1'-

10'-

2'~·10'-

5'61'-

20'12' -

s·-

Gar-~ia Sempere ... ...
2'- A la memòria de Rosa
J ordà A . ... ... .. ...... .
O'óO
-¡RUP D'ESQUER,.

1'-

............ -·

0'50
O'óO

I

¡·- ¡UN

~:= MR~N·~·: ...

1'-

¡ M S. ...... ... ...... ..... .

O'óO A. B ....... .............. .
O'óO J T . ............ ... ..... .
2'1'-

A M. ...... ... ...... ..... .
J . M . ............ .........
J T . .. . ... ......... ......

J . B. C.... ... ...... .... ..

S.......... ...... ......
1'- M . M
.. ..... ... ... ........ .
0'50 JA. M.
P. ... ... ........ .
1'...... ...
.......
c
J
0'50 J A. D . .........
..... .
2'-

o·;o

1' 1'-

1'-

._
1

o·oo ·

J O. P ....... .. ...... .

A O.... ... ... ... ... .. .

MOTESQUIU !set. 13l ...

LA FARGA (setmana 8) .

r- 1

1'-

o·oo
o·;o

0'50
0'50
O'óO
0'50

o·oo

O'óO
0'50
O'óO
0'50
0'50

o·;o

25 '50

e·-

---
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DIJOUS, 10 D'OCTUBRE DEL ll3e
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I d MANIFESTACIONS DEL NEGUS
ADVERTIMENT SERIOSA RO· eS· OfCeS e IOp q eS · 0 n Pen ef fa f a ri f ea pe S OS EN RELACIO ALA S. DE N.
=~E:s:;nAs~~D~isA~~~~ f an·cs · de les troD s lia es que són en territori abissínic ~~~1::~N~~! ::
ELS AMERICANS HAN FET UN

clarar a Itàlia culpable d'un'a~ d<t

~:r~~~~~;a\:i:~~~\~~e
~~ Les tropes etiòpiques desple· ::,;~~:.:::~i!~1: Noves de la guerra d'origen ~::%~tj~;r:~:~::'t~
respectar

• •t t I
d:t:~insrooynor ~ui~ co~~~~ guen una gran actlVI a a ~e~l~e~ltate~~~~sad~id:!:s~~i~~
f: :~~r~·~~~c~u~~r~~a~abff~
front septentrl·onal
I!!:~~~n::cl~: d!u:o:n::~~~~t~~ ::~~

•
no I•ta1•la, ni• et•,IOPIC

:uerrille$.
S'bav.a ordenat una retirada re-

1
h!
que ja ha emprèli gestions a Roma

•talians a la íormldal!le barrera mun1

st'ns devia en justicla. Ettopia ~~
nc volgué ni vol la. guerra., pèrt)'. ""

~~~ad~:r~
~à~~~:n~J:~ad~~~~,,;
No és obligació nostra Cedir da~
~~~vo~~~~Q~a¿~o~ug¿n~at~~oenh:
moments . de la Conferència. de P

La maniobra dels
Els etiòpics no lluiten
cases americanes d'Add,s Al.:l.::ba, aba
d:\t da.vant de les dites zone11 I preetiòpics a PEritrea
ben organitzau
com sobre els hospitals de la d:ta
1 nen l'ofensiva pel seu compl~. com
Paris, 9. _Arran de l'invaSió d'Erins, Et10pm acceptà toter. les conce::
capital.
H
•
•
és el cas del Ras Sayum, que ~rnb les
Djiboutl, 9. - Els v1atgers que nan sions compatibles amb la seva dit
Sobre els terrat~ de la Legació 1
an repres Adua
Se suposa que és una S(Ve& rore.es està. operant en terrítQ- tre per les tropes etiopes, un corres- pas:;at per Auas 1 Dire Daua. en ter- nitat per tal d'allunyar a. Itàlia •
ponsal francès transmet la seguent rocarnt, amb d1recc1ó
sobre les cases americanes i l'hosp1Adigrath els etiòpics?
substància suifúrica
r i d e t'Eru rea.
Informació:
a O¡ibouti, du- l'acte d'agressió que preparava. que
tal s'han collo.::,•.t banderes ameri.
,
El
t
1m dl int è rant els darrers tres dies, declaren després ha. comés. Per altra 1l>art,
canes, i s'han pintat algunes superAddts Abeb.:~, 9. (Urgent¡· - ~a~- 1 Addis Abeba, 9. - No s'ha pogut
Els efectes del gas
« s etlops enen pr or a1 er s que, s1 bé es veuen gran nombre d u1 Itàlia accepta les proposi
·
!icles amb els e;rlors nacionals ame-~ ba de comumcar una lnformaclo ott- comp.·ovar encara la naturalesa cxacque ban llançat ela a d~~·;ncartrl'cntllaltç ?nfrt: el cosb ~x- d,iaenes que es traslladen a totes Comlte deis Cinc, 1 aquestact~~ep~
r!cans.
Cial, que d.u així: .
ta deb gasos tirnts ahir pels aviape e una 1 a a. • es seves ases auecctons, no eXIs~elX encara un cto constl~Ui el testlmonl mes e
L'amb:uxador deiS Estats Umt.s a
"S.:gons els comu!Jil'ats que s'aca- dürs italians prop de Jljiga.
italians
que les proveeixen d'homes, matenal i 1ront. de I!Uerra determmat, nl <am d~ Ja. seva voluntat decidida de COl~
Roma ha com.u,:e;at aquestes ges- ben de r.::bre .a Addts Abcba,, do/ant.
Segons els darrers lniormes tra- I Addis Abeb:l, 9. - Un cap de l'E- dtvers, muruclons, queVIures 1 aigua. poc no s'~ha realitzat hns ara cap laborar amb les nacions de bona vo.
t.ons el 5 d'octubre al Govern !talla, l la pass~da D!t, les tro~s eho_plqUeli m~sc~ pel :e~eral Nazlbu, scmhl~n ::tè4cJt. etiàp e ba declar~t el següent : rern~t~~~e:t motiu, tot Just coneguda m.enL d'orgam<zar els mdlgentJs 1 lluntat.»
aixl
Ics precauc1ons adoptades han desenrotllat encrtOe act,\tlat al dt>dUJ.r que es tracta d u!la. ~mb• t:mc.a
"Els ouc a..ls ~e les !mies. 11\~u~a- ¡' ata!Ians dedelalactusutaptossaadnataprdt:~Aa ~duem!:; l'Estat etiop en una lima 11Xa ae
pels com
am orJcans
Add' Ab b
ls front SC:Ptentrional. Lis etiòpics sa- sulíurica.
d
.&
..
11
MECANISME D
'"
a
lS
e a, e
.
l'1
. • .
1 ~s. en u¡¡ uuorm.: que sua ren ut, 1 hom ha sabut que el Ras K'tSS'I ai bata a. Els VIatgers mtormen que
1
E LES SAN·
quals han lliurat un pla de la dita bedors de I~ muti t:;t de aVJacJo
•
• 1 u.~l!csteu que un:l bomba lllln~···'" f
t ,
ê .·
• •'
el R:1s Kassa ha concentrat tots els
Ca ONS
capital en el qual s'mlilquen tots e4 I durant la . Dl,, han, a,?.ca~ v•olentaDos
americans
ofe~ea·
ú~
u'un
<!'1::. a\·ions it-lia,·s hA <'o- l ron d un ex nat de 60 ·000 nomt:., seus homes i no1s que """'en portar
Ginebra,
!1.
La.
redacció
1 Pr"
li
mnnt les ciu at· a A!l\ll I Adl'"'ath
ls
ls .... l
•
• •
....
~
I Intentà trencar l'ala dreta ltalluua.
l""'
OC» en e
qua' U! 1a mtereSSò.>
•
~ ~
.
xc:n a·nons al Jl-.e:!Us
b~ .. ~n:t e~ten.a zcn:t dUll espc·s ,~.,en direcció ai riu ·set't que serv 'lX les armes perquè acudenun
1 ,.1
rapida- I posta. de its sanc10ns es trametrà a
amer.cans.
que es trcb~Y•n ot pouer d.:l.s ""' í:ns
.,
¡¡r¡¡e, que leu caure a teua i els cau- d f
Er ' •
e
ment eu detensa del Has Seyum el la 1una Junta coordmadora, a la qual
L'ambatllador ha iñ.sistit perque aes ael di;uncnr,;e i de~rcs de sa¡:Addis Abru:!, tl. - It n v'~"~L <'1 .a ;;r;~n <lolor, diversos olici!lll. I ~>ub- e,. ron 1era amo . ltrea.
ac;ol<!tila reglo d'Adun. ~·u;,"e¡;;ura que aqutJst.s pertany<!ran el¡¡ tretze Estats mem.
els comandants del front reb n le.:. JUnt t~u.ta han pres r.cvument amb- Ncgu~ Ila1le Stln3,. e dos clatadalJ~ oficials que ~s trobaven a la dita opctac1ó no es tsulada, pelJ. tet
que
n
b
:.1
l
dr
b
1
L. •
E
dues. ctutats
11 no complicats en
nordamcr1·cans ~ 1 qu~l h~n Pt·S'Ilt..· • · a·re~. .. "'·as¡'bu- ba a .•e.,.•t que cr~u c~mc1deiX amb un altre, 1mportan- contmgcnts auran pogut arribar a. res d
OllSe
or
es
so
re
e
par
tcu.ar.
I
Govern
:
.
.
..
..
..
•
1
~
n
...
,
t·~s
ma
q
t
t
Ja
xifra
de
150.000
nomes.
el
conthcte.
a1x1 com
els Estats llamenca esp-era què seran r~pectaE.s abt:;:;Jm::. Jl.a n llwtat en tot els pi.ir.s de do~ e ..ro!llem¡ ultra:t.o- que aql!cst .. gas groc" és de mo~- • • , ue por a. a erme, no e1
mttrut;, ltaha.
.
11 JUI ta també h
des les prOl)!erat::. t•el seu¡; ClULl:.Uans, I?"u~ent_ en gucrrdl~ per la qual cosa derns q¡¡e fan ptt"3cnt a Etlo!lla que- ! tassa, pcro no n'està se,ur.
Has beyum, com alguns han trulll>Aquesta.
à d
Sobre el particUlar han estat fett:.b ! ar~dlena que havien • t.mp:ac;~t el$ que els !lestini er:, uns (pe c:cgUJ '¡ "L'ús de gas pels .,a; ans -aie- mes, Sl.flO el «dedJI:LSmac1l» Ayeru,
Un corresponsal fran- cidu .qutus Jdtats no pe~ye~t~~
adverLencies "molt ser1o.>es ".
da han::. a les at.orcs. d a;.tbdue~ en~- ~ con.\'eultnt l'Emperador·
¡:eix- és a!l1ora increïble i lndl¡ne. que es troba ~ ple tern ton entr<!nO
cès confirma els atacs Ici Utga, arnbat el . ca.s, poden ésEl Govern americà creu que des- t!"ts tingueren una mtervenoio lnuEls dos aer¡,¡..lans de rerr.rcncia Si aq¡;~sta tos una ¡¡.ena de luu:q¡ en el qual s endmsa en una p1oset lllVICuts a partiClpar en els tr"prea de la gestió del seu ambaixador tll.
. sow•nn d'un mamcnt a 1'.\lt ¡·e dc ig11alades no hi ha.u¡·ia. dubte IIObre iundltat de 50 qwlometres, npru¡¡¡.
dels etiòpics a Adua b 11 s d t
d'
..no hi haurà dubtts en el comanda.- .En el m_omont d atacar els ablliSl· Nova .York. Le~ despeses de trau:
Pi .re~ul~at. En aquest cas, no obs- mndament., En aquesta audar10sa
a s. a me que e 1 tvendres quement italià sobre els llocs que haura nts Adua J Adtgratb, lea tropes lta.- port fms a Add1s Abc ba les pagaran t.lnt, els ita.liaus mm arrtbat a l!:ho- opetaclO d A>:_eru, part1clpa el Ras
Parfe, 9. - El corresponsal espe. ~~~tsa;:~~1~. la. prlmera part. d'ade respectar.
Iumes es lliuraven a treballs de con-~ els dos donants.
_ Desta, amb li>.OUO homes. En avant- Clal uel penòdlc 1<Par1s Smr» a Ad1 pia CCJUtpals amb avions bomues
Es cons1dera quP la gestió dals Es- solldacto de les seves posicions.
Eis tios alii::rlcans ¡¡dmira:!ors d'I> t•llerta p.:sada metrallatÍorc~ ..a¿e:;'. guarda d'aquesi.S guerrLllers marxen 1d1s AbE'ba, comumcn al seu per1òdlc
La. Junta coordinadora redactarà
tats Units va ct.r1glda contra Itàlia
. L'atac etiòpic ea fe~ a!nb ¡;ran ra- tfopia ~·han negat a donar a conè¡- en resum, auib tots els mltjana d·~ 1es temudes «legions de la mort», IU que les tropes del Ras Seyum 1a11 probablement la. setmana. que ve, a
amb el fi que aqt.t:sta no tingui ex: p1desa !, agafa els 1tahans despre- xer els seus noms.
guena. moúet·na mceannzada. Oer- Legrades pels makahs. Aquestes te. reahtzat un formidable contraau1c, base de les proposiciOns franco-ancusa de cap mena en el cas que tos vinguts.
., •
quen Ja manera d eschvitzar-nos. La 1g10ns consten de SUO homes cada una per tres llocs diferents. contra Actua.. gleses, la proposta. de sanciOns que
atacada Ja població civil d'Addts
Les tropes etaopaquea !\ostra moral es ferma. però l'us d•l 1 ahlr entraren, ~aruvet en mà. a la. mt del dimecres. El contraatac t'& sotmetrà a la. decisió de l'AssemAbaba.
El Ras Ayenu ha pe. "I!S mostra clal'ament 'tes dificultats la c1u~at eritrenca d'Adi KalS. ql.e sorprengué la. ma]orta de les fOlces blea.
1
L'advertiment fet pe! senyor Roonetrat dins l'Eritrea
.
es 02guen a recu.rude Ja tasca que tentm davant noh .. l- està Sltua?a a 66 ,quilometres dAs- italianes en el descans 1 els abissmis
Les recomanacions tindran la se8evelt sobre les relaciOns comerc•atS
AddJs Abeba, 9.- L'Alt Com•. aa- tres si volem rebutjar els Invasors mara, residencia d Eritrea».
feren una veritable canussena.
gilent forma: Es comumcarà a cada.
amb Itàlia, que sobrepa.ssen les dlAdd:s Abeba, 9. -Ofici:l.lmr nt es ment co~unica que la moral de les Uns quants deu nostres soldats re~
•• •
•
La Informació afegeix que sem. u..: dels Estats mteressats les mesurectrius de la llei de neutralitat, ue- confirma que ei groera! etiòpic Aycnu tNp~s ctto.plqnes, a tots els fronts és gulars estan equipats amb caretes
Com els ettopacs ba blants contraatacs s'han realitzat en re~; que la . Soctetat de Nacwns esmostra clarament que a Wàsh ngton ha envaït Eritrea fa tres dies, i ha exceHent, 1 costa molt dc. treball fre- c~ntra el gas; però la resta, ¡ espehan pogut penetrar ¡resmentada nit sobre w1es altres
pera adopti dit Estat com a cantrla'està adoptant una actitud idèntica penetrat a molta distància. de la n~r els Impetus corubaltus dels m- cutlment els hotl.>t'J. de les tr 1nJteres
p ris
La
t
SIClons Italianes del Nord. Els abJ.SSl • buc1ó a les sanc10ns generals.
a la. d'Anglaterra.
frontera.
dtgenes.
de Garahai i Gerlogubl est!ln absoa ! 9• sensac1ona1 no lC1a. nis, de~près dels contraatacs no P.S
Segons el "Covenant", 1 de conL'Alt Comandament expressa. ta lutament indefensos da~ant i,\ possi- ~ue extStelxen nombrosos nuc Us ds l retiraren 1 s'emportaren ¡ran nomnre formttat amb l'explicació dominant
1
1 ter- de cadàvers italians.
La Premsa J"taliana
Els italians no oposen seva. satis!acció per la unanimitat • b·litat d'atacs de gas."
~toopes de'tEoptes
que operen a Pe
de rarttcle 16, per la resolució del
. , •
n n
n rea ha estat acollida a
11121 l'execució d'aquestes mesures
massa resastencaa
Paris amb alg~es reserves.
També diu que Ja ba~a camm,ua ~t~eda per complet a voluntat dels
Addis Abeba, 9.- Es confirhl:l ofiEls tècrucs militars consideren que afemssada. a les lmmtdlaClODS dA- Estats interessats Dependra d
cla!ment la invasió etiòpica a Erila noticu¡. no és mversemblant, ru dua; però que és lrnposstble obtemr dl! la recomanaclÓ general qu ~~
trea., ¡ que aquesta s'ha r"alilzat senmolt menys. Per tal de demostrar-ho, confirmació de les noticies transme- semblea faci a. la Junta coorctkactose que els itl'llans opose¡;sin veritable
posen de relleu que l'Eritrea 1tallana ses, pel fet que tota mformnció ba ra el que aquesta presenti totseguit
re$istència. Es tem q\IC aquesta pJsestà separada. d'Abissínia. per una. d'esser aco!llda amb reserv~s.
Ul~ pla complet de totes les mesusivitat italiana respongui a fins esfrontera. de ll!és, dt: 300 qwlòmetres.
Uns altres despatxos de i esmentat res proposades 0 bé que redactl un
tratègics.
Pel fet que I exer~1t !tallà tan sols corresponsal declaren que les t ropes programa Immediat
que regirà duocupa uns 70 quilòmetres de dita it.aliane~ han ocupat posicions al .~ud rant tot el temps que duri l'acció.
Roma, 9.- La premsa 1taluma coHa estat prea AdiEls italians confirmen armats i dones. Tots són alimentats frontera, davant Adua. 1 Adlgrat i d Adua 1 que preparen un rmpor.ant Les potències estaran representades
menta amb extrema sevel'ltat els •re
uns 40, m~s a. l'Est, resul.ta que ·res- atac contra Haussien, a. 60 qullòme- e•l Ja junta pels seus prmcipals dt>balls de la Soctetat de Nacions da.
Caje?
el. moviment del Ras en arribar als llocs Italians,¡¡
ten 200 qullòmetres aproxunadamem. tres al Sud-Oest d'Actua..
legats.
vant el litigi 1talo-abiss1m.
Addis Abeba, 11.. _ Circula amb
Sayum
Les noticies no tenen confirmació
La secretaria. General 1 l'AssemComunicat oficial italià ~v~~nter~ ~rebé lliure per a. una.
«La Tribuna» diu: t<La fossa acl çan ins!stènc•a. . el rumor que els
R~ma, 9. - t:l comunicat oficial
tó abJ.SS a.
o!iclal.
blea. s'Inspiraren especialment, per
Roma, 9. - Aquest migdin ha estat
quere!x,
cada
vegada més, la pro!urt- etiòpics s'han apoderat del lloc d'Adí- I facilitat aquest m. ati, diu que els
dltat
d'un
abim».
butlletí de guerra pel
a l'aplicació de l'article 16, en les
El <<Corriere de la Sera», escrt•J: Caje, a quarauta milles d'Asmara, etJops, sota cl 'comandament del Res publicat un
de Premsa i Propaganda.
resoluciOns del 4 d'octubre del 19!11,
«;Acabarà en drama la comedla d~ en el camí d'Asmara a Adua, situat Seyum, han iriten(at avançar en ter- ,\Unistcri
El
butlletí,
igualment
que
el
del
que mterpreten l'article en qüestió.
~
.. en tcrdtori italia. a Eritrea.
tiíori d'EriU·ea·:· "
matí,
no
comunica
cap
l'apllcaciO
esdeveniment
Integra 1 literal del qua-1
Ginebra'! En tot cas, .110. serà per
Les ault~l'it:tta lit.en qW> .u, tenen
Afegeix qtie avui no es realitzen
suscità objecciOns, ja que preveu
culpa nostrn. En el moment oportu, no~icia de cap mena sobre ab:ò; pe- operacions miUlars perquè ela ita· cle caràcter militar.
uLa jornada d'ahir -.diu- tou de
sancions de gravetat excepcional,
que pot esser· proper. eus çteslllga. rò és possible que aqueata lgnotimcia lians es dediquen a consolidar Je
1 calma a tots els fronts, amb la 110Ja
tals com la ruptura de r elacions direm d~aquest Triblin?I, mtéde, ja •.¡ue sigui motivada perquè la ír.vasió aê seves posicions i avituallar-Ics.
excepció de petites accions de pahuplomàtiques, la prohibició de coser¡a 1Husort Sllposar..QJJe en.& toma- masses s'hagi fet dea;obcint les ordr~
riem enrera. D?rant mesos 1 mt'\OS origin:ls.
merç, etc.
lles, a. la primera linia, que son manhem contmgut el nostre malhumor
Desmentebten la pèr- tingud~s per les tropes lndirenes.
També es sosté que solament els
PERSONALITATS DE DRE- human!dad por las repercusiones de Estats
L'avJacio, que avança des de 1\la.isposats a participar en les
intern. Un nou furor s'agombola 11 1
Els etiòpics no eonfirdua d'Adua •
Ja. nostra. àntn1a, el qual tan sois
TA
QUE
PROTESTEN
DE
todo
género
que,
kale
dada
fins
la trabazón sanc10ns han de part1c1par a. la coGue de Taca:r.ze, no ha
Roma, 9. - Als cercles oficials es descobert el
aeonseguc¡x tnplicar les nostres iormen ofic:iabnent la desment
entre
los
paises
•
.
ha
de
tener
en
cap
ellos
coneeotrllclo
missió.
Quan
de
tropes
aquesta Comissió ~
LA
INV
ASIO
D'ETIOPIA
la notícia IJUblleada a l'esces de resistència.»
. notícia
hostils ni tampoc cap intent de forcualquler conf,llcto armado surgtoo dacti les proposiciOns, s'haurà de rePELS
ITALIANS
tranger
en
la
qual
deia
que
Adua
El t<La.voro Feixista», parlant de
mar-Ja.
ent~e al~unos.
.
comanar i notltlcar a tots els Estats
les actuals negociaciOnS 'de Gmebra,
Addls Abeba, 9 (Urgent.) - El ba via estat. ~e~onqulstada pels et1ops.
L escnt acaba d1ent que, com a es- membres, Ja data de començar a.
Durant l'acció deseDI'otUada la viMadrid, 9. - S'ha fet pdbllc un esdiu que a Roma es contempla ~1t1h Govern etiòpic declara. que encara
gília de la presa d'Adua pet 23.è ba- crit signat per ct:versos inteHectu:¡ls panyols i com a europeu&, lamenten 1 exercir Ja. press1ó econòmica..
gran tranqulllltnt el desenvolupam~¡,t 110 pot confirmar la nohcia de la
. El geheral de Bono, talló de forces indígenes, prop d'Am- en la seva. major part personalit ats profundament 1 condemnen sense re.
Tots els Estats han de partictpar
de la situactó. «A Roma ru ha maju: c;~iguda de la cru!at d'Ad.-Caje (Erial front
ba Sebat, les pèrdues dels abls~lnls de dreta, en el qual protesten contra aerves l'intent de flar a una cata.stròfica
acció
¡uerrera
el
pretés
ree1:
prmclpl
en
les
sancions,
però
l'Asatenció per a. l'avanç d'Itàha a t;tlo- 1trea) a poaer de les tropes abissíRoma, 9. - Berons Informes re- f~ren molt imp?r~ants, així com tam- el conflicte !talo-etiòpic:
mel d'aHegades necessitats nacionals semblea celebrada el 1921 reconepla, El qui conslden objectivam•. ut nies que operen en. territori italià.
buts d'Asmara, el rencral Oi Bono be ent~e els oflctals.
El document, entre altres coses. 1 formulen el desig 1 l'esperança qué gué que potser fóra necessari per a.
les coses, hàura. de notar que a I'Afrl-j
sorti de la comandància italiana d'E- 1 •Conh,nuen amb &'ra~ zel !es. opera- diu
el següent:
Espanya, responent a. la seva més certs Estats prendre me~ures parttca. 1 Ginebra es lluita. amb armes di• p~., ·~ .. ~ecolzar les ritrea el dimarts a la tarda i es dlrlgi CJons d colla~ dels seneis d avttuallaalta vocació històrica, contínui de- ¡ culars. Amb això es leglttmarla la.
ferents, i aquesta llwta es entre 1a
al front, per tal d'Inspeccionar Ics ment entr.e !.avantguarda i les bases
"Frente
al
hecho
mlsmo
en
su
asola pau en la. injustícia. 1 coad- ruob1lltzacló de la flota. anglesa.
civilització revolucionària del felY.tStropes del Ras Ayenu poglcions italianes a Adua, Adigrat 1 de reragtmrdla.ll
ladora realldad, estimamos que el tensant
juvar a protegir-la sobre tota perPer altra part, el Consell po¡;Irà
me 1 la barbàl'la ~ostlnguda per un
Addis Abeba, 9.' (Oflclal). -Ao¡uest altres punti.
de cir .la verdad es para nosotros pd- torbac
ó.
autoritzar a certs Estats per a aJOr·
1
parlamenta~lsrrle dec?-,dent 1 en t!t:s- mati les tropea etiòpiques del Ras
Els francesos confir- mord1al deber de cristianos y ejemAfegeix l'umentat Informe que els
Signen
l'escrit
mts
de
cinquanta
.tar
mesures que calgui adoptar,
compos1c1ó, HI q~al s uneiXPIJ el ro- Sayum contilli1Aven a . lc¡¡ poslcJons habitants d'Adapahamu& es EOtmt'temen la penetració a plo reclbldo da la mejor tradtción senyors coneguts elements de dreta amb les
la cond1cló que llur abstenció
munlsme revo~u~10nan de ~..oscou 1 conqu:stadea en ple terr.tori d'Eri- ren immediata.meu~ desprès d'entr.u
espiritual de España; por tanto, sin
· n<' tingui per efecte comprometre
les seves f1llàls europees.»
troa. Es troben adoptades totes les elii italians a nombr0505 pobles.
l'Eritrea
perjulolo de la.s diferentes opiniones
l'èxit del pla general de sancions.
El «Giorn1ile 1d'Itàlia».. acaba el ~cu mes uns per a Impedir que les troDjiboutl, 9. - Arriben notícies que que las flrmantes de este documento
LA
LLIGA
ESPANYOL·
DE
edltonal dllmt. «La questtó de les pes inYasorcs d'Eritrea perdin el
Els italians desmen- bandes d'uns 300 .guerrera ehop¡ cada puedan mantener en lo tocante a las
DRETS
DE
L'BOl\lE
PROrelacions lt~lo-et!o,P.eS serà resolt pei contacte amb ela contingents del rros
•
I b
b d 1 una, s'han orgamt¡.at al Nord d'Etio- pretenslones y alegatos dP. los Got eJxen
mètode que ha vo~ut 1 na emprat de l'Exèrcit etiòpic. .
e s om ar e- pla amb el nom de ulegions de la biernos que l1an p~ovocado la situaTESTA DE L'ACTITUD
Etiopla; és a dif, 'per la força de les
jamenta
de
la
pobla- mortll, per tal de realitzar una l't.erra ctón presente, qu1eren todos, por
ITALIANA
armes».
'
•
, il
de g11errilles a mort, contra el~ Ua- conslderaclones màs elevadas dejar
M drid
Els sold ats f ranceaos
ca6 CIV
llans, tant a Eritrea com al territori a un lacto ese problema de fondo
a
• 9· - El senyor Chapa:bàn arribat a Harrar
Roma, 9. - · El portantveu oficial del Tigré, pres per l'exèrcit italià en unànimemente declaran, adhirién~ ~rle~a ha. trebudt u na.Lcomiss1ó de la
ha desmentit cate¡oricaruent que l'e- llur avanç recent. Hom sap aqui que dose a Jas ju.;tas y -por las circuns- un a cen ra1 , e 1a 11ga. Espanyola
Barrar, 9. - L'expedició militar xèrcit italia llancés bombes contra aquestes bandes de guerrers etiopl, . tanclas actua les.- ejemplarmente pa- dels Drets de 1 Home, formada per la
Roma, 9. ..:.. · ~vui ha estat publi- france=-a sortida de Djlbutl, ha arri- els etíops iu'defensos. cc'J.'als noticies que s'eleven a quatre mil, es traslla-¡ tétlca.s palabras del Santo P dr senyora Caterina Salmeron, Franc~c
Roma, 9. - Hom ha sabut que
cat un dcÇre( que dicta mesures bat a aque~ta ctuta.t. L'expedició es- són falses ..:...ha dit-. El GO\Icrn it~ den en direcció d'Adi¡-rat, on es pro- que cualesqulera que fueoon com~ ~ Rub1o, ~_!!nue! Alvar. i el senyor
molt rigoro~es per evitar l'exporta.. tà. composta de 2.50 homes, blancs i lià. i l'alt comandament a J'.\frlca posen amenaçar les línies Italianes. hecho las necesidades demogràflcas 1 Diaz Qumot;es, que li han fet !llu- la pollcia confisca. els passaports de
tots
els ciutadans ltal!ans que poció de divtses ltalianes, que hauran negres que s'encarregaran de la de- de l'Est han donat ordres estrictes
Unes altres informacions diuen que de expanslón y como un derecho las rament de I escrit que la Junta cenésser sotmesos al servei millta.r
d'ésser negociades, en tot cas, dins fellSll del ferrocàrrD. ' •
perquè la població civil no solrel:d algunes d'aquestes bandes han acon- necesidades eatratèg1ca,., de de.fensa 1 tral de la Lllga elev~ a les Corts i iden
les lleves dels QUals encara. no han
d'Itàlia.
··
··
el més petit dany, La veritat sobre seguit endinsar-se entorn de les ales de al¡unos
bl
d
al Govern de la Republlca.
estat cridades a. files.
,E!s italians tiren un J això desc~nsa en· el fet qu~ ela ciu- de les forces Italianes a Eritrea, on mente de sl~~~!i~ q~t~ ~!rutaEn aquest. escrit es protesta. de ta
En bastants casos els policies s'hnn
.gas groc ¡ dena
tada~ ebop3 es lllu~~n eo~t~nuame.nt actualment hostilitzen la reraguàrdla aún el màa adecuado .tn
d co ru gestóa impenalista. que suposa la inals di\·ersos llocs mthtar,. 1 1mmed1a- Italiana.
facerlas haya de se e o e ~:oatis- vas! de la nactó etiòpica, i demana presentat als domicilis d'aquests IAddls Abeba, 9. - Oficialment es · tament. se'ls prè:>ta ajut, pel mal e:stat
A Roma desmentei- a 1 d
. r una guerra que la representació espanyola a GI- talians i els han demanat el pasL'eficàcia de l'anunci té confirma
que els italians estan uti- en què es troben. Dl\'erso.. rrups d'ccast:e~~~ e conqFta por 108 supues- nebra. contínuï Ja seva actitud a fa- saport tot dient-los que els el torUtunt unes bombes, que en e~clatar, karis•l han \'lsitat \'Oluntàriarnent dixen la pèrdua d'Adua menda.s ~s d}~e a insplran, de tre- vor deLs interessos suprems de la p~u. nanen més tard.
relació directa amb la di· deixen
Alguns indivtdus que íntentaven
escapar un ras groc molt verses localitats etlòp1quc. i han reoficialment
r 'ales por ~os as pe¿;sonales Y mate- Amb relac:ó a la Societat de les Nadens, que es creu que slrul de mo3- tornat amb "lnlantli als seu. braçoi;
Roma, 9. _ També ad ban arri· puestos en j me 08 destruetivos clons la Lliga espera que Espanya sortlr d'Itàlia. no ho han pogut fer
fusió del diari
tassa.
darrera d'eW' han vingut homes des- bat lea noticies procedents d'Addls extensión d u:fio, 1d d~ incalculable mantindrà. sense màcula la politica perquè les autoritats els han pres
els passaports i els ha obli¡rat a tor!!!!~'!'!!-I!!!!!!!!!!!!!!'!~~IIIIIIII!I!!I!!!!!!JII!!'!!'~!I!!~--'!'81----'!'1"--.,.~
Abeba, les quals comuniquen que els
e
es anos a toda. la. de respecte als partits.
nar a llurs llocs d'origen.
abissinis reconquistaren ahir, a Ja
nit, Adua f Adi¡rat i ban estat desmentides oficialment.
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Els I•tal·ans l·ns·lstel·xen en d·rI
1
que no avancen

«LA TOMBA ADQUIREIX CAUA
VEGADA MES LA PROFUNDI·
TAT D'UN ABISME»

I

Espanya i la~ guerra ..
italo • etiòpica

I

I

A ITALIA VIGILEN EXTRA·
ORDINARIAMENT PER A EVI·
TAR LES DESERCIONS

ITALIA DEFENSA LA URA
___________*___________

d!

L'efecte dels enginys
de guerra en els indíaenes
Roma, 9. - Arriben noticies dels
enviats especials que ea troben al
1 froot Nord les quals donen compte
que a Adua s'ba. reprès la vida ('ivll
•mb cert ambient mUJtar. Nombrosos
lndirenes han retornat & la ciutat 1
,e'ls f&cllitarcn quel"lures t medic:v
ments.
La població s'agrupa junt als liO<'ll
colonil\ls que ~erueixen & les tropes.
de comandament, on eh funcionarl,
preparen la reorpnitradó de la \ida
dvll Eb presoners relaten que els
avions, els tanc:. i t'ls soldats de 1\Iu_·
~linl ban tret del seu en¡any el~
ColPS eUops, els quals ha\'ien embotat
el cap dels indígenes exalt3nl lea
l'irluts ruerreres de la raça. del 'Ii~ré.

CAMISERS
l-1\::.A

'-~• -·~- .• 1... rt:ii

A .......,•• .,.1:.1;) A lh'-.'l

Arlllltria HalliUUl plUICDL por¡lclons prop d'Adua..
<F1lto Keys:one.l

Tropes d'Addia· Abeba que s urten en dlrecc ió al Nord
fExpress.: Foto.J
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La interpretació
1
1article 16

de

T ROPES I MA T ERIA L !TALl A CAP A L'A FRICA
Nàpols, 9. - A darreu hora d'ahir
salparen d 'aquest port cln.c ps.qu~
bots que duien. en total, 138 caps
i oficials i 2.000 soldats de èllverses
¡ armes. També duien un ¡ran carregament de material de guerra, proveïments de tota. mena i bestiar de
càrrega.
Acompanya l'expedició el tinent
¡eneral Agootini.; • •

Jigftada com a E!tat agressor. La verttat ts que la. cüsignacfó ertsteïz.
plenament, encara gue el! mots uagrenon i cagr.:ui"» no hi constin,
La /Qnn~l~ del dictgnurn tr la matet.ta cxmtin~da. en l'articlo 16, on
cap d'aqueda mota no hi figura Uteralment.
Nomta cal llegzr les primerea ratUes de l'aHudit article: cst un mem·
bre de la SOcietat recorre a la guerra, contràriament als compro~
presos en ela articles 12, 13 o 15...1 I bé. al ttna.L del aictamen, hom cteclaTt.l que Jtdlía ha rscorregut a la guerra. contrdrtament a le1 dí-5ponclons

de l'article 12. Un. Estat que recorre a la guerra en aqueJtes condiciona_,
é& un Estat agressor, amb ruptura del pacte o Covenant.
Ai~ l'artiols 16 comença a fJJ.ncfonar. Es 1a executiu per acord del
OonaeU. Però aquelt l'ut volgut a.~sooiar-ht l' Assem~lea, EL problema ,....-o
el conjunt de problemes- que ara ea planteta és el de tenir en D01rtpte,
no aolame1~t el. text breu i rotund de l'article 16, qns ~:ncara le$ interpre..
1

• • •
l'articl~ 16 éa riui4.

Tal com e1t& redactat,
Per ~ dcnar-lf elasticitat,
ZG Soctetat de Nacions va adoptar t,;mps hG determinad61 lnterpreta.ciqn' t reglamentaciona i en proposà d'altres.
Un dela punta méa importants és el de l~ .dtuaciQ P.4 guerra. Diu l'arti-cle 16 que l'Estat que recorre a la gus"a contràriament als compromisoJ
cteZ Pacte, és considerat ipso facto com havent ~s un. acte ae guerra
contra tota el& altrea membres de la $ocietqt. Ai.:tó equival a U1l4 situació de guerra. No Obltant, una interpretació ojfcial de l'any 1920 declara
que aquesta situació np pot crear-la l'acte unilateral à.e l'EsUzt en man..
cament, t no ja sinó donar aZ. altres membre• ae la. S~ietat la facultat
de procedir a actes de guerra o d e declarar~se en estat de guerra amb '
l'Estat que ha trencat el Pacte. I ajege~: ttperò és d.iP$ l'esperit del pac~
te que la S. de N. tracti, almenys al prjncipl, d'evitar la guerra 1 de
restablir lllo pau per una. pressió econòmica.»
Af.:tt. mentre 1tguí pouible i no vingum incidents que precipitin ltJ
coae1, abana d'anar a la guerra e¡ecttva, a la guerra militar /lQ.1l, a•entrar
ep. ;oc les pressions econòmiques, per a les quals cal establir una coor~
àillactó entre els djjerent$ Estat1. Es et procediment que es 8eguetx

I

aquests dte1 a Ginebra.

Moviments militars i navals
a la Mediterrània

FUG INT DE LA OE ST RUCC IO •. •

1Qus d~1ortentats e• mo•tren. molts comentaristes de tertúlia t de
Premta, en parlar àe les dtspostcions contingudes en el Jam(J& article
16 4e la Soctetat ae Nacio1U/ Aquests aMil /lavem U.git, per e;emple, que
en el dictamel& deL Comitè del• SiS, cz.ctoptat pel ConaeU, Itàlia no ea cte-

taolons ' ampliJicacton.s o/tcials de què ha e&tat Qbjecte.

7

t.•onernlc s'acosta. Cal tLgir 1 c..rr¡... .. r ur-~u'n, o;ns els caUasSt•.s tlpio.s tlcl
fotografia rebud:i a Londres per avió

•••

¿I el bloqueig, que ét la mét e/icaç de les meaures qll.f 1J.O aniben. a
la guerra? Una à.e lt~ it~-terpret~cions o/íciab de t'an:u 1920 en parla concretament.
«Si l'Estat en ruptura del Pacte -dfu- té fronteres mar1t1mes. serà
necessari asse¡:ure..r-ne el bloqueig eficaç i el COnsell haurà de reeerca,r
els memb;-es do h). Sociota-t a gut convé de demanar q~,¡e s'encarre¡uin d'a-

SOLDATS ANGL ESOS CAP
A MA LTA
Gibraltar, ~- - El transatlàntic
anglès tCamarònial) ha arribe.t en
aquest port, procedent de LiverpooL
Ri han embarcat 2.000 oficials i soldats 1 ha salpat tot seguit cap a
Malta.

EGIPTE COMPRA MATE·
RIA L DE GUERR A
El Caire, 9. - El govern ha. votat
un crèdit de d06 milions de lliures
turques per a. l'adquisicló d& m&t&Nàpols, 9. - Aquest martf ha sor- rial de guerra.
tit d'aquest port un altre gran pa·
quebot carre~a t fins dalt de ccam1ANÇLESO S l EGIPCIS HAN
5eS negres» i material de guerra,
ARRIBAT A UN ACORP
amb destinació a. l'Africa Oriental.
Alexanaria, 9. - S'ha confirmat
que les recents converses entre les
TOTS ELS HIDROAVIONS autoritats m1htar.s egipcies i brifià..
ANGLESOS A LA ME DI• niques ha. estat coronada per l'èxit.
TERRANIA
com indiquen els plans anunciats
Londres, 9. - El govern britànic per a la ceJebra.ció d'una gran pa..
segueix mostrant-Be molt reservat en rada combinanda, que es celebrarà
· tot allò que es refereix als movi· demà, dJvendres, amb la participa·
ció de la nota. britànica. Serà. 1&
1 ments de les seves forces aèries, terz·estres i navals. Tanmateix, hom ha primera. demostració d'aquesta c_laspogut saber, de font digna de tot se en aquesta ciutat.
1 crédlt, que tots els hi.droa.\·ions di.s•••
Alexandria, 9. - DemA, divendres..
pombles a Angla.terra ban estat enles
forces
a.n¡lcregipcies
d'Alexan~
viats a. 1& M.edlteiTànla l que les
fabriques d'avions treballen a toms à.rta., conjuntament, amb la inclu~
sió dels mariners 1 la infanteria de
1 amb el personal augmentat.
la. Gran Bretanya l Egipte, desfila..
per aquesta. capital en nombre
ldDYIMENT MILI T AR A ran
de tres mil
GIBRALTAR
Ass~~iran a la. desfilada. sir Wi~
Gibraltar, 9. - Conti= !ent<;e lliam Eisher, a.lmlrall britànic, coen aquesta ciutat la vida ordinària. mandant en cap de les !arces na,..
1 el tràfic normal de turistes i viat. vals; str Mlles Lampson, alt comissari d'Anglaterra. a Egipte; Tewfik
gers segueix com sempre.
Al port h1 ha dos cuirassats, qua· Nessim, primer ministre egipci, 1 el
tre creuers 1 deu o dotze destruc- major general Tew!ik Abd.ullah, de
tors. Els vaixells fan continus exer- l'e<èrclt egipci.
cicis i entren i surten del port, igual
ELS TURCS RE FORCEN
que els avions.
POSICIONS
Els carrers estan animadissims
degut a la. presència dels mariners.
Estambul, 9. - Hom declara que
pals, les viandes da casa. Interessant
no te cap fonament la notfcla que
ESPIES ITALIANS DETIN• anuncia.va. una, concentració de tro<Foto. Keystone)
pes turques a.l mar Egeu.
GUTS A MALTA
No ¡ens menys, seran reforçats
La Valotte, 9. - La policia ha de- sensiblement els contingents milltingut
tres
ltaltans
1
un
anglès
sostara 1 les forces aèries destinades a.
qt~e sigui el curs dels esdeveniments,
ha de negr.r-se a participa. en qJ.al· pitosos de realitzar actes d'espionat- la de!enaa de la cost& d'aquell mar.
Amb tot 1 que hom està tran-_ :11·
sevol mesura. susceptible d'arribar ~ ge. Les quatre detencions han estat
lizat quant a l'actitud d'Itàlia, deposar front a front els antics com- mantingudes.
La. pobc1a. ha portat a cap escor- gut a les seguretats d'apaivagament
batents francesos 1 italiaru.
colls a diferents oficines de nave- de què ha parlat, Turquia, adoptarà
UNA AMBULANCIA SUECA gació i en altres llocs.
totes les disposicions d'ordre mill~
Un oficinista italià ha estat cri- tar ausceptiblea de fer front & qua.lA ETIDPIA
.
dat
perquè
es
presentés
davant
la
Estocolm, 9. - La Creu Roja ~ue polic1a. a fi d 'explicar al¡unes ac- sevol eventualitat.
ca ha estat autoritzada per a tra- tivitats
seves que apareixien quelMES VAIXELLS AM B TRO•
metre una ambulànria. a Abissinta, com sospitoses.
En arribar a la coPES ITALIANES CA P A L'Aen les condicions estipulades pel missaria
ha. .sofert una. impressió
FRICA
Convent de Ginebra del 1929.
tan gran que U ha sobrevingut un a~
Nàpols, 9. - Ha salpat d'aquest
tac d'apoplext~~o 1 ha. mort sobtada- port. el vapor «Celle», amb rumb a
ment.
l'Africa de l'Est. Porta 60 oficials,
La poUc1e. maltesa ba multiplicat 89 sots-oficials 1
soldats. la m~
Telèfons de les seves activitats perquè ha tL"lgut jorla del servei de481proveïment
i s~
noticies que hom Intenta. portar a nitat.
cap. dins l'illa, un vast pla. d 'espioA bord del «Casare Batisti» han
natge.
embarcat 63 oficials, sergents 1 caLes precaucions són extremades porals. 620 soldats i 430 membres
Redacció : 22122 durant la. nit, quan a. la. cost& 1 e. de
la mlltcia forestal feixista.
la mar s'efectuen maniobres de deAquest vaixell també va cap a l'AImpremta: 14446 fensa antiaèria.
frica. de l'Est.

llums apagats. Les tlne.strea i bnl- 1 El Govern abissini justifica la incons hhuran de romandre tancals · \'it.ació feta a.l min:stre italià a Adh.errnêt,icaruent Si a l'ulterior de les <i.is Abeba 1 a tot. el persone.! de la
casea hi ha llum.
I Lej'ucio perquè abandoni ImmedJ.alaLes pal.rulles encarregades de di- I ment el territon abissini, en el feL
rigi,¡· la dctensa pa6Siva antllièria va·¡ que, contr&riamcnt a la paraula doren prestar servei permnncnL durant 1.ada1 s b.a utilitzat l'es_tació de rà·
la nit pa.sse.da 1 ae¡ui_ran prestant-lo d1.o oe la Legació a·nàlia.
questa operació.»
durant la d'avui i següents.
Kl paràgraf ~s clartsstm. Hq. de tenir-se en compte, amtJ tot~ gue reaI TALIA. PROTESTA DE LA
LA FILLA DEL ~flNISTRE
COMUNICACIO ET!OPICA
ta a determl'tar el moment de l'entrada en vigor de les mesures adop.
ANGLES TAl\lliE 1\tAUXA
tadea i que ela dtveraos Eata..ts han de legaUUar-lea d'CCOTà amb ztur rt~ Addi.s Abella,
9. _ La filla del nú~
Ginebra, 9. - El tel~rama de prontstre anglea ha. sortit en el tren testa del Oovem italia rebut. aquest
gtm retpectiu.
El mecant&m.e gtnebrl ~s compliçat '"'" dubte. Peró at els leul ro.- de Dj.buti, en el mateix tt·en en el ll~O.t~ al sec:.eta~la.t de la SOcietat de
ual viatja el personal de la Legació , ~ac10z:¡.s ~stïl. s1gnat pel senyor su~
datg~s funcionen bé1 ~conseguir~ en poo temps la mdxim.a eticàcta. Alló q ' .,,¡,.
ò
d
ind
vilch 1 diU:
e·
«Tinc l'honor de refertr~me a la
gue POl sabole¡ar-lp é8 la flonjor, la lentituà I IObTelot la àeslleta.ltat d ItUJ.).<>., per en epartament
pendent.
comunicació feta per Etiopia a. la
d' alguns membres.
A ROI\IA NO HAN REBUT Secretal'ia de l.a s.- de N. que es reA. ROVIRA. I VIRGILI
LA COl\IUNICAClO DIREC- terei~ a. la mvltamó teta pel Govern
TA
etibp1c al ministre 1 personal de la
Legació Italiana. per tal que abanRomp., ~ 9. - El Govern no ~a re· . donin Addis Abe ba., i informo a la
b~t notmcació oficial .sobre la mvita- 1 s. E. que el Govern italià es veu
c1ó feta a.l seu repr;se~tant a Addie , obligat a rebutjar de la manera mes
Abeba pel Govern e..lòp.c per tal que c::t.tegòrica i protestar contra les raoru
abandoni el terf1:tori abi!.sint.
addu1des per a justificar tal decisió ,
A desgrat d'això, el Govern s'ha
·
donat per ..sal>entat de )es declaraLA PERSONALITAT D EL
clons f,~~ en aq':e!it sentit pel deleCO:ft.ITE VINCI
gat aÓlSSlni & la. :soctelat de Nac10ns.
1
Fins ara no ha estat adopLada cap
Ginebra, 9. - Aquest mati hom
decisió aobre la. forma en què re.s- comentava. a. Ginebra la situació es~ 1
pondlà Itàlia a aquesta veritable rup- pecialíssima. del ministre d'Itàlia. a
tura de les relacions d.iplornil.tlques 1 Add.is Abeba., comte Vwct, el qurtl
per Abissínia.
es trobava fins ara a la capital abis..¡
sinia malgrat la guerra Ja. esclatada
EL 1\UNISTRE ETIOPIC A entre el seu pafs 1 Etlopia.
ROl\IA lli\. REBUT ELS
Els qui coneixen p ersonalment el ,
PASSAPORTS.
comte Vinci posen de relleu que és
El senyo1· Ceiba Jesus, encarregat un dels diplomàtics més vius d'Itè.Estrangel's d'Abissínia a
Ua. COmpta 4:6 anys d'edat 1 entrà
El ministre etiòpic a Roma ha rebut els passaports d'Afel's
lll~. Ilo rebut ele scu.s pwapoas 1 el serve¡ <!iplomilt!c abnn.s de la
ha
anunciat
que
sortirà
immediataGrnn Guerra.
LA LEGAOIO ITALIANA tions realitzades J?rop del ' Govern de
t El comte Vinci és un apassionat de
Roma pel cps diplomàtic acreditat a ment cap al seu pni.s.
SURT D'ADDlS ABEBJ\
Hom creu que embarcarà a MlU'· ¡la caça i la seva estada fl Ab1sstn18
Debrs. Marcos, 9. - Els membres Addis Abeba, que ha. fet a.usmentar
li re~ultava. per aquesta, 'causa molt
de ls. Lega.ció italiana han sortit en més l'optinúsme en l'ord.re rebuda 5eJla..
sgrndable. Per altra part, la seva se·
de Washington pels nordam.ericans
tren cap a DJibutl.
EL NEGUS JUSTIFICA DA- · Buretat era absoluta t¡\nt que tou
que resideixen a la capital Jlbi.SSinta
VAN'l' DE GThTEBRA L'EX- \ist circular llluremént pels carrers
ELS NATURALS D'ERITREA per tal que als seua edificis facin
PULSIO
d'Addis Abeba fins ahir mateix
volelu la bandera dels Estats Unita.
NO ABANDONEN ETIOPIA
Ginebra,
9. - El Govern abisslnl
Com és sabut el Govern abÍS!I.ni
Mentrestant, es proase¡ueixen actt.
Add.is Abeba, 9. - En abandonar
ha
invitat
el
m.lnistre
d'Itàlia
a
Adel comte Vtnce d'espionatge.
Abiaslp.ia la immensa. majoria dels va.ment els treballS per a. la. defensa dis Abeba. pe~ tal Q.Ue abandonin el &cusa
El comte Vinci formà part de la.
italians r esidents a aquest país, els passiva. de la capital en el ca¡ d un territori abtssinl
delegació itallana a Versalle3.
Ioaturals d'Eritrea no han seguit el atac aeri.
canú d'aquells, slnó que hp.n preferit
D'acord amb 1.. Indicacions fetes
continuar a Etiopia per tal de de- pels consellers estmn¡ers, el Negus
mostrar llur solidaritat amb els abls- ha ordenat que de.s del capvespre es
slnts. Molts eritreus s'han allistat v" faci absoluta foscor a la capital. L'ordre !ou complimentada ja. anit per
luntN'la a l'exèrcit abiSsini.
tota els nadiua, però no alxl pelo esHOM TE~f UN ATAC AERI trangers, que sortiren com de cos.Addis Abeba 9. - Una vegada fora tum per a visitar el ca.!è-da.mant 1
d'aquesta caplfal, el ministre d'Itàll11 respirar l'a.ire agradable de les nit:!
UNA PROPOSTA DE LA e.plicar les sancions a Itàlia el G"
1 el personal de la. Lega.c16 italiana, etiòpiques.
I NTERNACIONAL SINOI- vern tmpertal autoritzi, almeÍlys que
A partir d'aquesta n1t hom prohl~
hom tem la. imminència. d'un ate.c
CA L ROJA
J es puguin constituir a l'AfricS: del
aeri, encara que a. darrera. hora. ha birà. en absolut la circulació d'autoParfs, 9. - La. Internacional S1n- Sud cossos expedicionariS de voluntornat la con!tança. davant les ges- mòblls o bé hauran de portar els
dicc..I Roja de Moscou ha dirigit una taris, per tal d 'acudir en aU.X.Ui d'Ecrida a la Confederació Genera l del tiopia..
·rreball Unificada, al Consell General dels Trade Unions anglesos i a
MANIFESTACIO ANTIITA• I
LIANA J\ FlLADELFIA
la Mesa de la Federació Sindical InFiladèlfia, 9. - Forces de policia.
Vista aèria. del Canal de Suez, un dels punts neuràlpcs de la situació internacional
tema.cional, proposant-los desenrotlla..· en comú una campanya. inter- de peu I cavaU ban dispersat una !~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~(F~o~to~~U~rb~is~P~r~e~ss~.)~!!!!!!
nacional 1 organitzar una acció de manifestació davant el Consolat d'I~ · -·
masses contra la guerra, «com a con- tàlla en aquesta ciutat.
seqU~ncla de l'exparu;ló de la guerra
AUG~lENTEN ELS SENSE FEINA
~~ ~r·.;~m=~~n estat d~
LA SITUACIO DE PORTUGAL
a Ab1.ss1nia."

________*________
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LA HUMANITAT

I

El ministre italià a Addis Abeba ha rebut ordre d'abando·
nar Etiopia

I

Itàlia protesta de les raons que
addueix el Negus per a l'expulsió

I

Ru-¡

L'opinió mundial entorn
de la guerra

ELS ALEMANYS HAN OBTIN·
GUT El SET ANTA-CINC PER I

hau_r~ re~ovació
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"':'Bé, però J el meu fl11-

,Cl'er Birt<>ll.)

A Al.&lANl'A

Berlin. 9. - El nombre d'obre..-s
ELS OBRERS PORTUARIS
Hi
en atur forçós ba augmentat 11~:.1FRANCESOS B OICOTE~A·
gerament
el setembre darrer en el
RAN ELS ITALIANS
qual s'ha registrat un augnient de
Paris, 9. - · Seguint l'ordre rebuda
7.000 homes. El nombre total asca:l·
de llur central resident a Paris, .!ls
de1x a 700.000 menys que en lg:ual
obrers portuaris de Marsella, Burte dels vots emesos en lea eleccions a. Ltsboa 1 ha celebrat dlverse.s entre- mes de l'any anterior.
deus, L'Havre t altres grans ports
EL BRASIL ACORDA L A celebrades el 29 de setembre dar· v~tes amb els m.tnístres i autontats
francesos han acollit amb ent"v.siasSEVA NEUTRALITAT
rer. Re8ulta de l'escrutini que el 7b rrullt.ars. Despres ans. a saludar el
AUGAIENTA LA N<\VEGAClO
me l'ordre sindical de negar-se a treRto Janeiro, 9. Per 130 vots per 100 dels vots són favorables a .t>reS!dent de la Republica.
AL DANUBI
ballar en els vaL'!(ells italians, que contra 45, la Cambra dels Diputats candidats alemanya i el 25 per 100
El COnsell de M.irustres serà. conViena.,
9.-Segons
el periòdic «Eco ot
botcotejara.n en senyal de protesta ha aprovat una. resolució condem- als lituans.
vocat per al dijous. Hi haurà desper la Invasió d'Etlopla.
nant la. guerra 1 expres~nt els senpres una recomposició del Govern l'actual sil.uació ha origmat un incre1
timents pe.cifistes del Bra.sU.
NO ES CONEIX ERA L ES· 1 que actualment presideix el senyor ment en la navegació &Obre el DaBAN C AMERI CA QUE NECRUTIN I FINS LA SET MA· ¡ Salazar, el qual ha estat saludat al nubi. L& Companyia de Navegació
GA CRED ITS A !TALlA
EL PARTIT LABORISTA
NA ENTRANT
seu domJClU per diversos ofic¡als de ha. rebut comandes que completen
les 232.000 tones, xifra mà.xima de
Washington, 9. - El Banc d'ImAUSTRALIA CONTRARI A
Mçmell 9. - Entre l'element ¡er- la guarructó de LISboa.
portació i Exportació s'ha pronunLA GUERRA
mame d.aqu~t te~nton. ha prod.ult
Al COnseJl del DiJous assistiran els la seva. activitat.
ciat contra L. concessió de crèdits a
Perth. 9. - El partit laborista de tndi~nacJó 1 e:nunci. que, degut a. la · generals que constitueixen el Consell
.,¡.----Ité.lla. El Consell ha declarat que ' l'Austràlia central ha. aprovat una entltud de 1 escrutml de les elec· de Defensa Nacional
aquets acord s'adopti. l'agost passat m. oció declarant-se bostil a la -~ 1 etans celebrades diumcn¡e, no es co. r El scuuo- Sa.J..azar ·h
nf
'ha
f
•
,...~" - uelxeran els result.ats oHcia.ls fins
" •
a
co
erenciat
encara que no s g 1 et. pUblic ftns CJpe.ció a tota guerr':'. «que no sigut la setmana entrant
tambe amo el cap de Ja policia so- La policia detingué tots Pis
am.
per a la. defensa d'Aastràlla, d'acord
Els el
Ls
rmAnl.
bre la. crució d·una colò.,.,;" per
ELS EXPOR T ADORS AME- als deslgs de l& població>,
emen
ge
es
creuen
que
a que es trobaven reunits a la
R I CANS DIUEN QUE ~I
alguns membres del Comitè escruta- presos politlCS a. Cabo Verde.
~
dor porten a cap una tà.ctlca dlla·
sembla que la compoSicto ministe- Plaça Macià discutint politica
ELS PAGUEN, NO FARAN
LES PR ETES FRANCESES tòria.
rial serà a base d'encarregar al seCAt DE LA PROCLAMA
ES MANIFESTEN A PARIS
Dades particulars semblen assegu. nyor Salazar, a més de la Presideninternacional
DE RO OSEVELT
Paris. 9. - També arut passada rar una gran victòria dels alemanys Cla, de les carteres de Finances 1
Nou.'\. Jrk, 9. - Els e:\-portadors a la sortida de les sales d'especta: &mb un 80 per cent dels vots 1 é3 . De~en.sa. N~lonaJ. Aquesta darrera
Pels volts de les VUit del vespre
ill:lqUis han declarat ~ue, fent :.-as elea, s'improvtsà una manueatacló dubtós que els htuam conservin els sera la uruo de les de Guerra i .Ma- una secció de guàrdies d'assalt es
~e~~t.lav~~amparo:Jeulctel'r<ss id ~~= contra la guerra.
29 Bocs que t.enen actualment
al r~a. Comptara amb dues subsecreta~ persona a la Plaça de Macià, en el
-Unes mll persones desfilaren pels Parlament..
¡r1es. :Ministre d'Alers Estrangers se- qual lloc, se¡ons noticies que s'haURD.!i l ablaslni!l, mentre ~fectuln els boule ..·ards dOll&nt cnts contra lo.
r à l'act:ual de Justícia, 1 el de 0o- vien rebut. a Pr'i!ec;,ura, s'havien espagament& al comptat.. El que no guerra i les sancions.
L A DUQUESS A DE KEN T HA
vernac1o passara a Agricultura.
taciona.t.. uns grups que d -scutien
concediran &e~ crèdits de cap men~
Intervingué ia policia i practlcé. J3
T I NGUT UN FILL
amb delit sobre politica InternaUN A RESO LUCI O DELS ¡ d<tenclons.
Londres, 9.- La dUQUe!sa de Kent, SET MORTS EN UN ACCIDENT clonal.
NEG RE S PE EL CAP
LA UN I O
cnncesa Marma de Grecla, ha desD'AVIACI O
COm sl¡ul que h• ha un& ordre doOtutat del Cap. g. -Diversos ml·
TENTS
FRAD~~~·-COMBA- iura.t un fill aquest mati. La mare
Reval, 9. - Aquest matt ha eaJ- nada. que prohibeix que en pOblic es
lers de sud-africans reunits a New
VOL QUE FRAN~ ITALI~ t el fill es troben perfectament.
ll:lt .a terra un &VIó co.._""''eu !inlan· faci tota mena de mani!estacions
Brighton han acortiat per unarum.iTERVINGUI EN A NO !N
des 1 han resultat mortes set perso- d'aquella classe, ela guàrdies d'assalt
~t. c.nm.1g de gran entustasme, dir!·
CIOti!S
LES SAN- 1T AL I A PART ICI PA EN UNA CO N· nes.
en arr~bar proced.nn a la. deten~ó
gU"-se al Govern de Londres exz¡.
~ 9 _ El Consell ce tral •
FERENCIA NAVAL
GfiEUS SUCCESSOS A CHtCAO O dels que es trobaven rewllts, que
1
~.nt.-lo a obrar 1 m b 1
J
d ...:t...
n
~.-e
Londres, 9. - E_l Govern de RODl!l
Ctucago, 9.- Eis &ranger.i. v~aui..S- venien a és&er una trentena.
.
. a ma or ener· ~.a Uque re~;i~~eg!s ~~nça·ltà.- ha !et saber per VIa d.l.plomatica, que tes ban cremat dos ponts del.ÍÜroAqu~sts foren condUÏts cap a la
~~~ a. vu d•ttàlia, cagresaora d'E·
· .000 aD· It.è.lia es troba disposada. a part1c 1- carril altres dos els han 'ets 1'/Qlar Pruectura da Policia, en el qual cenPer lmanimitat s·ba acordat. Jgual- t~cs combatents francesos perta- par en qualsevol Conferència Na\-al amb Cunamita 1 a més han aixeca~ tre oficlal es repassarà si tenen an·
lllellt qu.e a1 la Boclet.at de Nacions nyents a 18 assoclaCions, ha adoptat ¡la que els actuals esdeveniments; també amb dinamita un sector de la tecedent.s 1 sl n·hl ba algun que es
no obtê els reaultata _,__ta en \llU resolució en la qual es declara considera. que no suposen ca.p obs- linia ferrada, amb el f1 de tallar elj trobi reclamat. mentrestant es resol..
1
--prtnci\)&lment Ql. ~ França, sirut el ~cle a aquest respecte.
proveiment de llet a Chicago.
gulllur ait.uació.

ATAC AL CONSOLAT !TA•
LlA DE VERACRUZ
Veracruz, 9. - Un grup d'uns cinquanta comunistes s'ba manifestat
davant el consolat d'ltàlla ll'ha ape·
dregat.
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GOVERN GENERAL
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La

DIJOUS, 10 D'OCT UBRE DEL

.,
sessto de Corts d'ahir fl

Un dels vice-presidents de les minories ara correspondrà al grup
governamental

H CONSEll ANUl·LA El LAUDE QUE FOU DICTAT AMB MOl IU
DEL CONFLICTE DE LA DEPENDENCIA MERCANTil
ElS
PRESOS GOVERNATIUS I ElS CENTRES POUTIGS ClAUSURATS
¿QUE EN FAREM D' «ACCIOf~ CIUDADANA»?
lES MUlTES AlSPERIODICS
UN AlTRE TE EN PERS·
PECTIVA --- lA CASA DE lA PREMSA

,._

'ROJHU U llfl flf[JORU antena
(Cronlca 1111 nostre redactor a Madrid Alaro Prats)
Fa dies vdrem intentar i .

"El dimarts a més tardar, el Go- mes menors preocupen els diputats
ment, la publicació d'un ' nutt¡.
vern sotmetrà a la discussió de les i comentaristes. L'organització del
manant la llibertat d'unssolt de..
Corts un nou projecte de llei electo- banquet a LeiToux ha donat prou
governatius. Ara que el r eaoa
ral." Aquest paràgraf pertany a la t.r.::baJ a la gent del bloc. A dreta 1
Pic i P01~ ha dectarat u enUOr
peça oratòria que amb caràcter de esquen-a s 'han repartit targes, verie¡ectuat l'aUiberament
e ~'he
Madrid, 9. - A dos quarts de ctne conducta no és congruent amb la declarac.ó mirusterial va llançar el table ost.entaclo t1pografica dels tadetinguts esperem que se' 77lolta
ilcrs
d'"El
Debao:.e
seguida en altres qüestions.
".
S'ha
obre la sessió el senyor Alba.
...
¡gut
senyor Cbapaprieta. El dimartS d'axarà jer memòria d'uns qJ: àeiEl senyor BARCIA in:i!Stelx en Ja questa setmana era el dia assenyalat molt d'interès a !er saber que l'àpat
Hi ha VUit senyors diputats als
prop de vint-i-cinc dies que 111 /a
escons 1 al banc blau el miniStre seva protesta 1 diu que convé dei- El President del Consell ba. complert està desproveït de la si¡¡na•..:aclO que
a la presó de Lleida.
estan
d'lnstruccio Publlca. Les tribunes xar les coses en Ja. seva veritable la seva paraula de soHicitar la. col-la- li fou donada en llençar la idea.
Són, ets que ens ocupen
posició. Ja bo saben els senyors di- boració de totes les forces governa- Potser que hi pygui as::.~.u· el senyor
estan desanliD&des.
~nquantena d'Alcarraç t torén ~
Es llegeiX 1 aprova l'acta. de ta puta.ts: Nosa.tres beru d 'estar sa!Js.- mentals. El bloc ba assistit a les ses- Cbapapreta. Adbuc h1 han estat intmguts-es d1u---per manca d
fets de conèixer a través de la Prem- sions, celebrades sota la presidència vita.;,s els dtputa.ts que pertanyen al
sesstó antenor.
gament de l 'arrendament. ca1 Padel senyor Alba, per tal de cercar un grup pro~essista pr•.::..• P'"l S€nyor
La PREtilDENCIA diu que sem- sa els acords del Govern.
vertlr que hi ha per entremtg ad.
El governador general interí rebe esser que els presos pels successos bla que bt ba dubtes sobre la vallEl
RO
é ¡ ò El acord referent a la nova llei electo- Ciril del Rio, i els independents que
contracte entre els canonc un
:;enyor
CHA: No s a x ·
ral amb un criteri intransigent 1 an- tenen p;.;r capità el senyor Ab!ll Calahir els periodistes. Els digué que d'octubre, condemnats a penes llue- desa de .a votac1ó venucada en la. que be
dit ès que no hi ha la sorL leida i els arrendatarts qu.ee'Ob~
la reunió a.el Consell celebrat el pas- nor¡¡ a un any de presó, quedes:;m darrera sessió, en virtut de la qual presa que alluctia el senyor Bàrcla., ticonstitucional. La Con.. ~"•ució assc- deron.
ga a ter una taxació de les
l¡.,
sat dunarts tou de trll.IDlt.
en lllbertat. El pertowsta es defensà fou elegit vocal del Tnbunal de Ga- per·,Jè l'acord s'havia publirnt àd>- nyala que el sufragi ba d'ésser ¡gual,
En vigílies del banquet tot és euper a vendre-les als actuauterrea
Afeg¡ que el més rmportant fou amb unes maru1estactons fetes pel rantles el senyor Vega de la Igle- buc a la Premsa. Per altra banda &ecret i directe. El bloc, tan mal !òna en el front governamental.
readors t aquests ja ta anys COnl'acord que es va prendre a inic1a- senyor Lerroux darrerament a Bar- l Sla.
reitero la consideració a aquestes avingu~ amb la _Co;DStitu.ció, a la qual Per als que en lo~o:nen part, voldrien
no paguen perquè no es tlr que
tiva del gestor de Treball d'anullar celona, que era un anhel coHectiu
htlla d antlpat:J:iòt¡ca, d ant¡espanyo- que r" .i 1 s'e• - ·¡ !!.5 a tots els
El senyor FABREGAS, de «Unión oposicions.
davant
t'estipulat pel citat ~ en.
El senyor BARCIA: Alxi, si la la, etc., precomtza un sistema nuxt sectors hostils al Govern, a la seva
el laude que es va ctictar el desem- el concectir indults parcials.
Republicana», mtervé oreument soment. 1 tant és aixt que im oeu..
bre de l'any 33, amb motiu del con-Aquest és un w;sump~e -respon- bre la mterpretacló que s'ha donat Premsa no publica aquesta. noticia, electoral que. pràcticament tendeix a signa.cació i a la seva obra. Tot 1 les
tament d'ésser detinguts medta,
flicte nomenat de la Dependénc1a gué el senyor Pic- que tractaré amb a aquesta votac1ó, 1 entre ell 1 la no ens assabentem d aquesta subs- dos extrems. guanyar les elecciOns aparlGncies de manr.ue~ud d'aquests
cinquanta conreadors d' A~::;:!8
Mercant!l, 1 l'aprovació de l'ampliació el President de l'Audlència, per si Presidència s'entaula un curt dià- t1tuci-l. Comprendran vv. ss. que en els llocs on de bona llei pugui elements, 1
propòsits tan magni/oren posats a disposició del · ~
del personal ' ecruc d'Assistènct& So- és possible.
leg. No s'entén prou bé el que diuen això representa una desconsideració gu~nyar-les i ~mportar-se el trl~mf flcs no es poden r ealitzar. El Govern
ge d'1nstt-ucció de Lleida el 1U
cial.
Despres es refer! a la celebració de un 1 altre, 1 sembla que la votac10 a tote¡¡ les minories d'oposictó que ele.,toral o a~orar la ~eva _denota !a. esforços per a evitar que les oposidecretd la seva llib'ertat. '
QU4l
Igualment fou aprovada la llista ta festa de la Raça a Barcelona. H.! tornara a venflcar-se.
abans comcldien en el fet que d se-¡ en aquelles regwns on I host~tat és CIOns facin manifestac.ó de!s seus
Potser a hores d'ara - el sen
de les persones que composaran el ha.ura un te oficial i alguns connyor Rahola t.nia la confiança de pat~nt a tot el que signlf,qu¡ ant i- ju:;Llfl<'als humors t.<\!1 agres. Es clar
Pic t Pon parla de molts alltbel/Or
Patronat de la L!Ulta Anticancerosa, certs.
S'APROVEN DIVERSOS PRO· totes les oposic10:..; 1 que l'han subs- republica..
:J.U" tot i la notn. diària de Governaments -:-1a són tora de la pr~
i la constttució del Premi Mercader,
-M'ocupo també del problema
.JECTES DE LLEI
tituït per una al~ra. persona que no
En definitiva, volen una llei elec- ció que proclama una pau octaviana
de Lletda; tleró en el cas qu
per a premiar els mventors catalans d'Acció Ciutadana
SegUidament s'entra en l'ordre del te aquesta conflança. S 'ha trencat toral perfectament adscrita al seu en toz el pals, S!''!''~~'<"n en suspens
o~lit els detxi de banda, ens ~ un
l"ionals. A la
d'aparells mecàmcs.
Llegiu LA HUMA NI TAT dia.
del règliD parlamentan.
ple setvei. Això ve a representar l'es- les e'lr-~ · ., C'l'
Després, el senyor P1c ategí:
s aproven definitivament i sense l'es3ència
vegada que arcàdica, segueix la situa-¡ dtm a escrture aquestes ratltes ec¡.
El
senyor
MAURA
intervé
i
diu
tablunent
de
la
r
epresentació
prola segurett.. que tindran, si hi 8~
-Ja haureu vist que són posats
·:am- '""
· di
j te d li i
c.o ú"x.....¡JC.v. un auy 1 diversos d1es.
en lllbertat els presos governatius. bé podeu dir que he donat ordres per w.;:.CUSSlO
ver:;os pro ec 3 e e · que amb això no guanya res el rè- porcional en les grans circumscrip- Les Corts, per iniciativa dels monàra temps, la deguda eficàcia
gim
parlamentari
tal
i
no
costa
res
fer
d
clons
i
en
les
pet.tes
Tamoe
el
majoritan.
sense
Ni
discusstó
són
aproNo cal d ·r que celebrare'-m.
Avut començarem a obnr els prrmers
que s1gum alXeca es les penyores vats e:S dictamens, un de la ColDls- les coses be.
caldria dir que el projecte ha susci- quics, han 1 .u. un homenatge a les
centres poliucs. Pnmerament obri- que haVIen estan liDposades als ellala bona nova d'alliberament que
El senyor MADARIAGA reoorda tat l'hcstllltat de tots els sectors re- vici. .......s dels s:.:.. __., l'ani\ ~rsari
rem els que eren tancats com a me- ns. Queda a part l'assumpte de «El s.ió de Jusllcla sobre el projecte de
presos. governatius a¡ecti tots ~
d.;ls quals es commemora aqcests
sura preventiva, 1 tot segwt, encara I Be Negrell, que l'estudiaré.
liet moaillcant la de vagabunds i que a les Corts Constituents s 'as- publicans autèntics 1 fins dels mo- dies.
que ht hagi a s presons.
Bl senyor Trab9.l ha perdut, en
selen aci quaranta homes.
nàrquics. Es a xò la convivència 1 els
que d'una manera mes lenta, els 1 Per a acabar, el senyor Pic anuncià malejants.
.
•••
El senyor CASAS: ¿Del règim re- bollS des.gs que tots els sectors poll- Intervenir en aque.s>a qüestió, una
altres que estan subjectes a suman que havia estat aprovat, moralment, I (Entra el ministre de Treball.)
El Correo Catalàn publica u
· -· de ca!:.:r. IJ
publicà?
tics col-laborin en una obra de paci- mc:;nl!Jca o · .~
per haver-los trobat armes o docu- ¡ a l'AjU11tament el proje.cte de cons-J
INTERPEL LACIO
enquesta
que
diu: «¿Dónde p~
SOBRE
Jovern i les Cor!.> ~"''"l"·xen fent el
El senyor MADARIAGA: Aquells flcació?
ments. En darrer lloc, queden els trucc1ó de _la Casa de la Premsa a
.JURATS MIXTOS
la noche del 6 de octubre... ?»
seu
C"'" Els que e~·~ ' _.... ·s en la
homes
marcaren
la
seva
directriu
1
és
centres d'Estat Català, dels quals Barcelona 1 que la CoiDlssló de Pres- ¡
Per ara han contestat els seAquest
el , tema principal de ruta, com aquella mula del conte
estudiem Sl els seus reglaments es supostos ba.vta pres en cons1deració
El senyor FEl-tNAND!!.Z LABAN- l'han seguida mentre altres es pronyors Dura.. ~ Ve?'tosa, Bau i e¡.
que va morjr-se elegint el cami, són
subjecten a la Llel, 1 poden posar l'aportació del- dos mlhons 1 IDlg 1 ObRA explana la seva anunciada nunciaven contra el règim. Segueix les converses d aquests pri~ers dies les
r era. El 1?<Jlitlc lttgaire hi e:cpztca
oposicions.
la bandera estelada al balcó.
el solar de la V1a Laietana.
mterpeHac1ó sobre supress1ó de.s recordant que aleshores 1 per molt de les Corts en funciOns. D altres teel sacn/:.)1 de la sevú vida que féu
Pel que fa refe¡·ència a la força
------------I amb aquella satlsfacc1ó, els re- pres1dents de Jurats Mixtos. Exam¡- temps no se'ls donà representació
en acud1r a la sessió de t'Ajunta.
pubhca. -segw ctient el senyor Pic- pòrters 1 el senyor P1c s'acomlactaren. na la manera com es feren els no- a la Mesa. No m'estranye. que es
ment. Almenys, el seny01r Duran
ja haureu vist c¡ue de ctia presten sermenaments de pres1dents de Jurats molestin els sociallstes, més quan
L'acte a honor de Lerroux
pot dtr on era. En canvi ¿com
no teníem representació,
ve1 sense tercerola. Quan la gent s'hl
El
<
<
Butllet
•1 Ofl'cl'al>> Mixtos, i creu que el nunistre de no.saltres
quedaran els Baus 1 Cireres' de C~
acomocti -i no em refereixo als ciu.
.
Treball s'excedí en la designació ue ni el senyor Maura ni els altres no
talunya? On eren? Es veu que ezs
tadans pacifics- prestaran servei de
En la seva edició d ahir, pubhcà, presidents de dits organismes. Par- protestaren.
poiltlcs Ba t ' Clrera no saben ben
El senyor MAURA: El que succei
nit sense arma llarga.
entre altres! les següents ctispos¡cwns: la de la forma arbitrària, a juctici
~e o,n eren perquè passen de Uarg
Per la setmana vment -afe 1
Governacto. - Decret determmant seu, com es feren els nomenaments. a les Constituents és que es con:;tit se n van a explicar el què en
he convocat una reumó de ¡•'is, la substlt,u clt ,duta a terme en la
Protesta l'orador contra la :;upres- tui la Mesa amb les forces republipensen del 6 d'octubre.
sociactó d'Empresaris d Espectacles composlciO ~e 1 Ajuntament de Mont- sió dels c1tats presidents i diu que canes, puix que per això eren les
¿No serd una brometa llQUesta
Públics, per tal de tractar de diver- cada \ ~eixac, per les raons que són no poden dictar-se ctisposic10ns de Constituents. No es tracta de tenir
de t'enque~ta que Ja El Correo a
uns llocs, sinó d 'aconseguir Ja consos punts, especta.Jment de les hores esgterr
a
es._
t
1rt
t
d
tal
naturalesa,
~erque
si
bé
es
vecerts polttzcs? Hi ha molts Ba118
0
0 .ecre en. v u
d'acabar els espectacles, de la proura.
e1 nLat que ht ha una prestdents de Ju- vivència parlamentària, que no exisi Cireres .¡Ue, d'ésser preguntats
hibictó de fumar als locals i de l'ús qual és c~.- Jstltu~t el Patronat de .la rats Mixtos totalment incompetents, teix procedint d'aquesta manera.
mostraran una valentia molt
Lerroux diu que en una democràcia ha de
El senyor ALBA dlu que per Ja
de capells per part de les senyores.
~~~~~;~ó ~~~~~{~~d~~ q~~e~ n 'lu baVla també que ostentaven el seva
davall
de la del senyor Duran
banda procurarà mantenir dita
Sense galrebe reposar, el senyor que són esmentats.
càrrec amb problta,t i altesa. de IDI- convivència.
governar qui té més força al Parlament - 1
El Correo jana millor - ri· no
Plc reemprengué:
Economia ¡ Arricultura. _ Ordre r~itf~lutament allunyats del camp
ja
broma
-de preguntar· «¿On
tots dos coincideixen a treure malícia a l'acte
El senyor TRABAL també s'estraEl?'a vostè ~~ dia 8?» Aleshdres veu.
-Crec que a :'lat podré. donar-vo.s designant el funcwnan senyor Josep poEl senyor MADARIAGA (Dimas) nya
d'aquesta
conducta
del
Govern,
la not!c1a de 1absoluta. llibertat de Cadellans 1 Rossell per a exercir in- I
.
.
neu com t ts coincidirien a dir
Madrid 9. - En un hotel cèntric Si bé en aque:t hi tormaven part
tots els presos governatius. S'ha co- termament les funcions d'habllltat i defensa 1actuació del _mlrustre de quan precisament ahir mateix es sc celebra1 avui l'acte organitzat
que eren a complir patriòticament
pel elements que no eren estrictament
cridava
les
oposicions
per
e.
demamençat amb els poU~ics, han seguit encarregat del pagament de despeses Treball 1 elogta les me,ures de les
des de la Generalitat... en vistes
de forc"s governamentals a ho- repubhcans, en ingressar en el pronar-los-hi la seva collaboració en la Bloc
els socials 1 els maleJa~ts contra els dels Negociats Centt·al i d'Agricul- se~~ .J-=~C:~DE TREBALL
a la llei del 2 de gener.
nor del ministre d'Estat, senyor Ale- pi règim, s 'obligaven per l'honor a
Llei
electoraL
quals no h1 ha sumart.
tura. i Comerç, 1 dels Serveis d'Aerocon~;andre Lerroux.
•*•
defensar-lo,
1
alxi
ho
ban
fet,
com
Un periodista preguntà si podia nàutica 1 de Cooperació
testa al senyor Labandera. Reoorda
El MINISTRE D'INSTRUCCIO
La taula. presidencial era ocupada jo esperava, amb tota lleialtat 1 res«Necesitamos 200.000 pesetas pa!!'!!!l~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll-~!1!!11!!!1!!!!1!~!!!!!!!!.!!!"!!!!!!!!!!~ els preceptes de la Llei i di u que torna a Intervenir insistint que el pel cap del Govern, el qual tenia a ponent a la necessitat pública, i conra E~cuelas Católicas», diu un
és clar el propòsit que aquests fun- Govern no ha tingut intenció de la seva dreta el senyors Santiago t\1anunCI.
siderant que no hi havia altra solucionaris
dels
Jurats
Mixtos
procemolestar
les
oposicions.
Podrà
haba, GU Robles, Lucia, Martinez cie ció que la República.
-No. Ac1 el que fa molta falta no deixin de la carrera j udi cia!.
. «Dàdnoslas». Es una mica tort
ver-se equivocat, però no és aquesta Velasco i altres, i a la seva esquerra
és quòrum, sinó «de ... còrum»l
a!Xó. Almen11s podien dissimularEl
senyor
FERNANDEZ
LABANla.
seva
intenció.
els senyors Rocba, Melquíades AlvaEls senyors de la majona no saho, dient: <<Prestadnoslas». Molt
EL <c BLOQUE» ES FORTIberen què contestar o, a.lmenys, no DERA rectifica i diu que no s'exAcaba dient que es procedirà a rez, Salmon Pau Blanc '. Al costat
ens temem que aquest anunci no
F I CA
copsaren aquesta palllssa que molt plica com, després de reclamar-se donar a l'assumpte la solució que si· del ca..,. del Govern hi havia l'hometindrd gaire eficàcia després de
oportunament els clava el senyor tan ardidament aquesta facultat per gu1, però declara que el Govern es natjat, senyor Lerroux.
Jo crec 1 afirmo que entre el cenles anades a Roma i presents de
Rtcart amb la seva seriOsitat habi- la majoria, ara el ministre no l'usa. trobarà satisfet quan ocupi la Vicetre
1
l
'esquerra
es
pot
formar
una
noces reials. 1 tot això a quatre
Es posa a discussió el dictamen presidència el que acaba. d'ésser eletual.
SIGNIFICACIO DE L'ACTE esquerra republicana per a fer una
dies de l'acabament de les vacanD'aquesta sessió mereix detallar- de la Comissió d'Industria i Comerç git.
politica
de
convivència.
ces costoses.
El ministre de la Guerra ofen t'I
I.ES DIVERT IDES SESSIONS DE se un a.ltre moment mteressa.nt quan sobre el projecte de Llei de Bases,
Diu
despres
que
això
representa
DeJmitivament, després de tanbo nquet 1 prc...mncià un discurs. ulLA COMISSIO GESTORA :·: DE· després Que el senyor David es mos- per a l'establiment de la fabricació
com una pol!tlca d'umó en la pollLES COMUNICACIONS MA- gué el :;egüent;
tes subscr1pc10ns, aquesta demll!lde
combustibles
liqulds
a
Espanya..
CORUM, lSENYORS, OECORUM
tra partidari de procedir a la. votada de 200.000 pessetes és aliè que
R ITIMES
«Sen.>ors, an..-:s. Seria veritable- tlca republicana.
Mt;S NOVES
ctó dels projectes, rebutjant la inTorna referir-se a l'acte celebrat
se'n diu ploure sobre mullat.
ON ES LA COMISSIO?
Es reprèn el debat sobre comuni- mr-~ innece~ assenyalar la s1g- i diu quea constitueix
Després d 'un llarg temps d'ens()- tervenc1ó del poble, el senyor RIfortificació
Ja veurem si es cobreix aquesta.
: nJ'icac1ó que té ~uest acte. Per a¡xó, del Bloc, sense anar una
piment els 1utiolencs tornem 8 es- cart, adreçant-se al püblic, exclama:
El senyor JU ST intervé per a cacions marítimes.
contra
ningú.
quan titat amb la mateixa rapideen complir l'encarrec de la Junta ortar una m1ca diVertits gracies a
-1 ara, nois. podrem cridar: Vis- plantejar com a qüestió prèvia que
El senyor SOLE DE SOJO inter- ¡ ¡, .•nitzadora, d'oferir l'homenatge al
sa que una llançada de paper de
l'act uac1ó d 1s UI
l 'Estat.
C,AMBO LI ENFORTEIX
e
ustres personatges ca1 Mussolini!
per acabar aquesta cro·nica d'ft ~ es porta a debat aquest assumpte vé i defensa l!Jl vot particular. Diu senyor Alexandre Lerroux, bo faig
que componen la flamant Comissió
...- quan es troba absent al saló la Co- que vol complir un deure de corte- I amb sinceritat de cor 1 vull desvtrL
ESPERIT
•••
gestora.
vul amb la prometença de fer-ne de
Ja vdrem dir ta dies que en&
sia amb els oradors que mtervm- tua.- tota suspicacia politica i ter
Analitza Ja solució de la darrera
E t
t
'hi h h
t
noves sempre que les sessions s'ho missió.
escamava tot el que ta olor de
El PRESIDENT DE LA CAM- g1,1eren.
IVamen:
• n assistis
a agu
j constar que no es tracta d'un acte , cr18i ¡ es refereix a la petició de
ambrecqué
el publlc
a les prou
ses- valguin, citarem com a punt f¡'na.l
Providència. Per si no en tentem
sions perque els senyors David, Car- 1'aprovac1ò que meresqué en el pú- BRA: La Comissió ja ba estat avi- . (Ocupa la Presidència el sen!or , negatiu, sinó que es tracta d'un acte • sacrifici que 11 féu el senyor Gil
prou amb le.s facècies que de tant
J1mén~ Fernàndez 1 la Cambra qae- . pos1Uu.»
Robles, per al qual té paraules d'arera. Bernaus 1 Emlli carrera (que bllc la proposició tlel senyor Urgès, sada.
El
senyor
JUST:
Aquest
assumpda.
garrebé
deserta.
Les
opo.slclons,
fecte.
en
tant ens ta present, ara hem
fa el mut>, elements que componen el qual, adreçant-se al senyor Da1
te es tractà a la Comissió fa qua- després de ventilar l'incident, aban- 1
de deplorar una altra ensopegada.
LA GRAVETAT D'UNA DISRecorda que el senyor Cambó an
la majona, es comencessin a. tro- vld, li <1lgué:
Un telegrama de Pontevedra diu
SOLUCIO DE CORTS
tic adversari de llarg temps, ahan~
bar-se al davant del poble que vi-Jo proposo c¡ue tota veiada. que tre mesos i ara reapareix al saló de donen el saló.)
Continua el senyor SOLE DE so
que una Companyia titulada «La
DlU que el Bloc no ha pogut en- de començar l'àpat, se li apropà, a
gila tots els seus movliDents i re- tens tantes ganes que es tac1 aques- sessions sense que s'hagi reunit la
Providenci a de España» ha alçat
cull les seves paraules. Per aquest ta claveguera, deixa estar el poble Comissió d'Indústr1a, l'existència de JO esmentant xifres 1 diu que el dè- cara desenrotllar el seu programa, l«hall» de l'hotel, per tal d'excusar
la qual es pot posar en dubte des- f!clt de les línies transoceàniques no que encara ha de portar a la pràcti- la seva assistència, pe. tal com, asel vol deixant uns peticiOnaris de
motiu mtentaren celebrar les ses- 1 te la paguiS tu sol.
prés de la desaparició del Ministeri era l'assenyalat pel senyor Sterra ca en gran parL. ~o estan esgota- slstint a l'acte, pel seu estat de <-apréstecs a l'estacada. Això no Jóra
s1ous durant les bores de treball,
I ara, fins a una altra..
Rustarazo, 1 explica punt per punt des les sev;s possibilitats ni le~ pos- lut, es veuria privat durant uns
gran cosa si no tos que cada pepero els soru malament la j ugada:
- El Grup d'aficiOnats de teatre d'In1ústria.
El projecte fou retirat del saló tota la intervenció d'aquest.
la ¡ent b1 anà 1¡¡ual 1, a mes d alXò, de l'Ateneu efecLua dimecres passat,
slbllitats d aquestes Corts. ~i s esgo- dles de les seves ocupacions. Aquest
t icionari havia de lliurar-mentre
provoca una violent protesta. del con- d1a 2, una excursió a Capdella, de perquè la Lliga anuncià la seva
El PRESIDENT invita a fer ús tessin aquestes Corts, s esgotaria, home -dlU-, d'expressió seca ¡ cor
l'assumpte s'arranjava a Madridseller cautentJc» senyor Rlcart, que la qual tornaren molt satisfets i OP- oposició, 1 ara, com que forma part de la paraula al senyor Sierra Rus- amb llur dissolució, la facUltat pres!- profund, m'ha estrenyut la mà 1 prèviament una quantitat.
de la majona, sense nova reunió de tar
d_encial, 1 amb això pOdrien conver- ba enfortit el meu esperit amb la
aconsegUí que es complís la Lle¡, co- tunl.Stes.
LlegiU LA HUMANI TAT
azo.
tll'-...3 les futures Corts en una Con- seva adhesió.
sa que prometé el senyor David...
- La manca d'un corresponsal en la Comissió, apareix al saló de sesEl senyor SIERRA RUSTARAZO vencló. Res de tan greu. Per això
cs 1 es de ue1... »
el nostre poble féu que durant a- sions.
•••
El MINISTRE D'AGRICULTURA, parla per a. contestar segons diu el Bloc, que ha nascut amb unes caI per acabar d 'aixafar la gui- quest darrer tem¡>s quedessm ~ense
El poble de Matanza (Ciudad.
S'
ALÇA
LA
COPA
A
HO·
tarra als senyors Dav1d 1 companyia, r essenyar els se¡ruents actes c1vlls: que acaba d'entrar, diu que aquest a: senyor Solé de Sojo que ha com- racterist1ques que no eren les de Ja
Real) s'ha quedat se11.se autontats.
NOR DEL CAP DE ~E~
nomes mancava que els COllSellers Detuncwns: Els companys Jo.sep debat no ba d'ésser ajornat, car no batut la seva mtervenció, al qulll rigidesa, no s'ba vinculat ni en ttls
Aquestes, perquè no poden resolTAT
I
DE
LA
RECTA
AD·
lu
ba
cap
raó
que
alxi
ho
aconselli.
pensa
treure
del
seu
error amb tes persones ni en les tendències. Ho ha
Rtcart, MarliDon 1 Ur¡rés els treies- Casteras 1 MarceHl R1cart, les quals
dre l'agudtssim atur forçós, han
MINISTRACIO
El :¡enyor JUST torna a insistir, mateixes xifres que cità i que manté. sacrificat tot en una Ideal comú a
su. els drapets al sol retratant foren molt sentides 1 els seus enteranat al governador ctvil i li han
els nostres personatges davant del ramen.s concorregudissl.ms.
dient que aquest debat sigui ajorIntervenen els senyors López va.- aconseguir el que Espanya necessita . Ac~ba die~t que Ja història rectijet lliurament de totes les andròpoble.
. NaiXement: Llibertat Pané 1 Pons, nat. Creu que un assumpte de tan- rela, Alonso, l'almirall ca.rranza i es 1 a donar al ~P d~ l'Estat un !ns- !1cara. o ra.t1flcarà ':ls elogis que el
mines gestorils.
En la sessió dei dia 2 es po.sà filla dels no.stres companys Josep ta importància necessita un gran suspèn el debat a les 9 i cinc mi- trument de pacüicac1ó que pot ésser j senyor Gil Robles li ha dedicat en
I una cosa igual s'esdevé a Hia. diSCUSSió els projectes de ela va- i Francesca.
estudi i creu aixi mateix que no nuts de la nit.
a més, de concòrdia. Era necessari aquests moments, i acaba el seu disnojosa, San Lorenzo t tants i tants
gueres. En aquest.& sessió el senyor
- H~m comen9arà dintre pocs s'han pres les precaucions necessàcomptar amb un instrument de Go- curs dient:
altres pobles, de tal torma que si
Davtd at!. el senyor Bernaus pre- dies, a J Ateneu d aquesta vll~. un ries perquè es dlscuteixi la qüestió
vern i, a taés, L nb un instrument
«Abans d 'acabar aquest acte hem
es seguts el camt dels r egidors de
senta un projecte molt xocant i rou curs de ira.nces I un altre d espe- amb coneixement de causa.
politic i que aquestes Corts siguin d'alçar la. copa a honor del cap de
M atanza hi hauria una enorme
molt mes xocant encara el fet que ranto Les classes tindran lloc els
El senyor BASTOS consumeix un
d'ara endavant, la seguretat del prO: l'Estat i perquè la República porti
quantitat de càrrecs vacants.
demanes la votació tot seguit des- dimarts 1 dijous, de vmt a nou del tom de totalitat.
Comença dient
pi Estat.
una administració recta que conpres de llegir-lo, no ell, smó el se- vespre (esperanto>; i els dimecres i que no l'obliga a intervenir cap induelxi Espanya. per alts camins."
Llegiu LA HUMANI TAT
nyor secretan. Aquest projecte es li- diveJ?dres (francès>. Els cursos són terès politlc, i que ara com sempre
L' APROPAMENT o E LA
Tots els assistents
. han aplauctit el
mlta a construir, «ara per ara», una pubhcs 1 gratutts.
volgué discutir aquest projecte.
LLIGA
senyor Lerroux 1 ban estat llançats
claveguera en 1a qual, entre altra
- Hom ens d1u que Ja CooperaDemana que les entitats que es
Parla després de l'apropament ne visques a !a R epublica, a Espanya
gent, sembla. que bi desguasanen els tlva PopUlar «La Progresiva» està constitueixin entorn d'aquestes exMadrid, !!. - La minoria de l'Es- la Lliga 1 diU que el Bloc té amb 1 al senyor Lerroux.
FRANÇA I ESPANYA
senyors Dav1d, Bernaus 1... <hom fent ges-10~ per tal de celebrar un plotaclons slgUill espanyoles, no ja querra ba ~:~cllitat
la següent nota: a1xò un ajut i una força que ve a
diU que Sl el ¡erma del senyor pre- gran acte d airrmacló cooperativista. am~ nom espanyol, sinó amb capi«En
la
referència
donada.
per
alcentrar
la
politica
espanyola.
s 1dent no tm¡¡ués clave¡uera, es se- com a lDSUguració d'aquella. entitat.
tal espanyol i obrers espanyols.
guns peril..::cs s'alludelX el repreLa guerra de tarifes continua
gur que en el projec~ hi haur1a
Estudia la situació de la Campsa semant de l'Esquerra Republicana,
EL PERDO DE LA HIShagut una claveguera per al seu 1- - - - - - - - - - - - - - 1 diu que l'Estat ba d'exigir que faci senyor Trabal, en la. reumó dels
TOR I A
Madr1d, 9. - La situació internasondeigs, perquè això té gran impor- representants de les minones parClOnal, per un costat, que de.xa per
Jo sóc el millor testliDoni del satància.
lamentàries, amb el president :iel crifici del senyor Lerroux i d'aquest
Madrid, 9. - Els senyors SantalO a un lloc s-.cundari tot el que no
te.
Es suspèn aquest debat 1 es passa Ccnseil, convocada. en la. tarda d 'a- gran cor . l els posaré de relleu da,. i Marial, han conversat llarga estona. tingui relactó amb l'estudi de tes soEnfront d'aquest projecte b1 ha
FARMACIA
a
la
deSignació
del
primer Vice-pre- hlr i que no reflexen en Ja seva to- vant l'opUÚó politica espanyola. En amb el President del Consell 1 el luciOns a les di!lcultats diplomatiel del senyor MarliDon, el qual es
CENTR E D'ESPECIFICS
ques actuals, i l'lliteres escàS, pel
sident de la Cambra per la vacant tall tat les manifestacions formula- el seu dia la I stòria el jutjarà, pe- mmistre de F nances.
molt mes raonable 1, sobretot, mes
produïda pel senyor Rahola, en pas- des pel nostre representant. El ~:>e· rò jo estic segur que el perdonara
Després de l'entrevista, els peno- que es veu que té l';rança. a repr~ndre
democrat1c, pulX Que aquest diu que
Corts Catalanes,
sar aquest a ésser m.J.ni&tre.
nyor Trabal féu constar el criteri JX..Què ha estimat molt Espanya, i distes els han preguntat si podien les negociaciOns comercials amb Esabans de començar una obra d'aque la. minoria parlamentària d'Es- el perdonarà, a més, per la seva bon- donar una referénc1a del tractat 1 panya, fan que es vagi retardant el
questa envergadura sigut cndat el
Barcelona
EL NOU VIC E-PR ESID ENT querra coincidia amb totes les m t- dat 1 amor.
poble per veure què hi diu a tot Telèfon 30931
han contestat ambdós ctiputats que moment de posar f. a la guerra sorda
nories, no governamentals, favoraaixò. Aquesta. pet1c1ó, tan j usta, es
En acabar el seu discurs el se- no h1 ba.Vla. res que no pogués es:;er de tarifes en què es troben enrunctats
Resulta elegit el liberal demòcrata bles al sufragi mitjantçant vot nyor G!l Robles, es victoreJà unàni· del domini públic. Prec sava punt ua- ambdos pa¡,sos. S 'havia dit que les
demanada també pels senyors RIsenyor Alfred Martinez i Garcia Ar- majoritari amb supressió de quòrum mement Espanya, la República tl lltzar -han afegit- alguns extrems properes converses s'iniciarien entre
card i Urges, els quals uren en cagüelles per 98 vots. El senyor Mo- per a la segona volta., en les elec- Bloc governamental i el senyor Aie- sobre la politica a catalunya 1 c.l- elements diplomattcs d~"" dos palSOS.
ra al senyor David i als altres que
reno Gaspar ha obtingut dos voto i clons legislatives, i quant a les elec- xandre Lerroux.
la seva act1tud es francament renèlxer el criteri del minisu·e de FI- Ptrò tampoc no arr1ba el momen~
una papereta en blanc. Han inter- cions mUnicipals, davant la conveprobable en no voler acceptar que
PARLA LERROUX na;¡ces sobre la. situació anguniosa en qlle aquestes conver.>es diplomàtiques
vingut en la votació 101 diputats.
els prOJectes sigum presentats ai
nièncla p?sada dc relleu durant .a
A continuació parla el ministre que es troba la industria del suro per s lDlCun. La pos1cló ve a ésser la cor<3..
poble. Per això el senyor R1cart, que
El senyor BARCIA diu que està conversació, de suprimir les elecc1ons d'Estat, el qual començà dient que l~s dillcultats per a l'exportació 1 rent en aquests casos. Cap de les
és l'tmlc conseller autentic, va. poobligat a tntervewr en nom de les per districtes i anar a la creació e1 un home del passat, però que p:!l bloqueig de aivises en alguns pal- dues nac ons no vol ésser la prunel'll
millOries d'oposició. S'estranya que del CoHeg¡ mUnicipal únlc, el re- les presents cucwnstanc1es l'ban :so.s.
der llançar al rostre del senyor Daa donar el pas. I cal et:rcar ¡'Jnctdent
ANIT, A L'OLDIPIA
vid 1 company~&. les següents pano bagm tingut coneiXement del no- presentant de l'Esquerra suggeri la e:.altat c.om un SJIDbol. Quan se m ·aEl senyor Bclli ha informat també que trenqúl el glaç i produelx1 l'araules, que són tot un poema. Desmenament que es proJectava, pwx possibiliL-.t d'utllltzar el proceduneut nw1c1à 1 acte, vatg dir que no volia nl sots-secretari de la Governac 1o tansament entre ambdues delegacions
prés d'haver votat els projectes i
que el senyor Rahola representava electoral _ .vist per la t:e! mun1c1- exaltactó, però s'mslSti tant, que ~m tle la situactó anormal d'alguns agnper ccmeJçi.ll' novamen. a negociar.
haver sortlL derrotat el d'En Mart- Lozano vencé l'ex-campió les minories d'oposictó 1 per això pal aprovada pel Parlament català cal.gue acceptar. Aquest acte no s 1g- cuJtors de la provincia de Lletda per
mon, el senyor Utges preguntà:
ocupava una Vlce-prestdència de la 1'11 d'agost del 1933, 1 que regi al nifica cap protesta ru rebelba vers un lit.g¡ que sostenen amb els' ca-No lu ha d 'haver quòrum en mundial Young Pérez, als Cambra. Aquesta Vice-presidènCia, territori autònom. amb. feliç resul- cap alt poder de l'Estat, no pels ho- nonges d'aquella c1utat. La denun- Tot són facilitats, però ...
aquesta votac1ó?
que
correspon a 1~ OJ>:03lcions, l'ocu- tat. en les últimes elecciOns munJci- nors, smó ~er la magl.Stratura.
j cia ha sorprès l'autOritat, 1 ha. ro- Madrid, 9. - En 9-lr.b:~ a Ja campunts
A la qual co:;a contestà el senyor
para. per aquest.a e,ecc¡o un grup go- pals. Aquesta suggerènCJa del nosDespres s estén en consideraciOns mès informar el mmistre perque E-es bra !'ex-ministre ~nyor Martmez
R1cart, molt indignat:
Anit a. l'Olimp1a, amb una gran ~ernamental 1 es dóna el cas que I tre _delegat troba la més ferma sobre la 1DSt&.urac1ó de la Republica, meni la mcomprenslble mesura
- Barno, els periodistes li han di& que
&l.'SiStenc1a de publlc, tmgue lloc l'a- 1 umca opostc16 representada es la oposiCIÓ del secretan general de la Qü.e vmgue per la voluntat de .a
·
en el banquet al senyor LerroWt. el
&enyor G.l Robles havia aHudit a les
~unq~ael v~~~~ ~t~~~~Cl:~va(;~ ~n~:~ ~:à~q~~ns:~t:S Q:u~ ~~sap;~~a,co~~:ra~~ó~bó, i no ~~a nJ~~~r~~~~m Obh- Política de compensacions velles amistats, 1 el senyor Martínez
carrec de 1ex-camp10 mundw Young oposic1ons republicanes es senUn saAra Oé: com ~gui que el proble~ meva missió es vmcuJar la ReMadrid, r - ~.u acabar 1 rncldent Barrio, ba dit:
l!llf~U Dlfifii~
Pérez 1 Lozano.
-Jo no tmc més que antics amiCS
tisfetes.
ma P!anteja, sobre la forma d'efec- f;!_~l~ a 6.QUesta L .ssa neutra, per !elatiU a feleCCIÓ de Vice-pre.:;¡dem
El combat, que fou sempre molt
Acaba. dient que es troba sota la tuar .es eleccions muniCipals no a- d
se de forces de sOblr&.ma, de ht Cambra, el :senyor Maura. es di· i molt volguts,
dur 1 a.isputat, se l'adjUdica L<rtano press1ó de la maJorl9..
fecta, tal C!>m queda dit a Catalu- ones Ja he dit en dlterenw ocasions 11g1 nls penodlstes als a ,
Se li ha dit que el Bloc governa·
als pun~s. Fou protestat el veredic. El senr,or ROCHA h contesta 1 nya, ja que aquesta es regeix per ~e~tla Republlca no era exclus 1va·¡ de la cambra 1 digué: P ~s mental no vol a privar el president
Lt inJUStlllcadament.
~u que 1 a.>.sumpte no té la impor- la Llei del Par.ament catala, i com
• a per als repubiJ.cal13, Silló que
Acabo de notificar al president de de la República de donar-los faciliEn el de m¡g-fons, Arlas 1 I Pari- ta.nc.a. que se 11 ba volgu~ donar. que per altra part el representant. rtots els espanyols, encara que • la Cambra ta decistó Lrrevocab'e dels tats perquè no esgotés la seva prer~~~l~~!~¡n d~ ~o~~~ó.mEs~ ddeurc•-~ Tm.gu¡n ten compte- afegeiX -:- que de la mmona basca senyor Agulrr" ~~rr::!Jg~~~~ conformes amb les caps de les minones de no con'córrer rooat!va, i ba dlt el senyor Marttncz
.!!;::;'IUMA(.. 1 lNT~TlNS
... a~o e.s eu sep.se amm de mo.est.ar réu constar e1 cri~n de la seva
r gun,
a cap cita m~ que se·:s tac! tn Barrio:
U lA.HEflS • ALBUMlNUra guanyador el prliDer als punts. les llllilor::es, .es quals estaran de- m!nona. contmgu en el projecte
-81, això s'ha dit sempre, i el re·
L
VISta de la forma lmprocectent
RlA · lNFANClA - ETC.
Er aquesta ocas1o el vere<11cte tam- lènsades _sempre J)o!r la. Mesa.
d'Estatut au.tònc"ll de! Pals Basc.
RAA ~MENA D E CO L·LABO· l!'rc. .>a:;tuo!a amb que 1,;ua procectit1 sultat ha e<.tat el mateix.
be ba estat. sorollosament protesl.3t.
El se.n}'or ALBA tamP<JC no creu favorable al \'Ot proporcional el seDes r
... 1-.~N S
.
per a la dc:Jgndc:ó de Vlce-presi~~aqeusetaetnu~~~0~ndecmal.S~ó. nul hau- que la -questió Uogw tanta lmpor- oyor Trabal no es va creure 'ob!Jgat d·mocfr~~ade ~~- elecctons, en una <1ent de la Camb"a. Es into.erab'"
CARRER LLURIA, 62
tanCJa 1 recorda que es reserva una n in~stir majorm t.
t
· Q..U ..... Obtmgut mes for- que hagi succeit això perquè
·Centre consc:ll de .Jent 1 AragOJ
Fenoy n no tingUé adversari amb Secretari& als SOClalisteS.
pec~ de la que.:.tiÓ en pelaqu~s as- ça e~ el Parlament és qw te dret r.yor Melqulades Alvarez., que ~10 ~
LIeficàCia de I' anunCI té
Beruu.ssa,
el
qual
es
veie
obligat
El
senyor
LARA
·
A
nosaltres
tam
.
•
que.
emes.
a governar. Jo, per la meva banda representant al Go
te
00
SAl..\l l.:..d. O~ ~22
a abandonar durant el transct•rs de I ens fa fa! ta una. Vice-presldència menf:J ~a h&vt!lldel JrC!~nt f~n~- puc dir que va¡g trobar aquesta. col: ce-p::es¡dent un dip~~· ::e~m:: ~'i
relaCIÓ directa amb la dl·
MA~ SO, 7Z (davant del Mercat)
la prunera repreM..
. però si fem consta.r que aquestA nitlvament a l'expreisa~t re~ó "ef - ~~t.guor:clfó, 1 ~·~ue jo la presto; per lllxò fet d'ésSer el seu metge de cap:.
·
"'
unc onar aquest Parlament. lera.
fUSIÓ del diari
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I

Gil Robles diu que ni les Corts ni el
«Bioque» estan esgotats i que la dissolu·
eió convertiria en Convenció les noves Corts
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ATLETI SME

DIUMENGE Al'ESTADI LA PRI·
MERA JORNADADE l'ATLETA
COMPLERT

Tal com s'ba anunciat, el proper
diumenge, al mati, a les nou, dunar&
() ~
començ aquest interessant competibUii~AHDO
ció que ha estat organitzada per la
Unió Catalana de Federactons .E,s..
ponives, 1 a la qual coliaboraren les
Federacions afectades per les pro- ]
AVUI, DIJOUS, A LES 10 DE LA NIT: CURSES DE LLEBRERS
ves que es porten &. terme en aques- 1
D EMA, DIVENDR ES, A LES DEU NIT: CURSES DE LLEBR ERS
ta competició i que comprèn AtletJs..
DISSABTE, TARDA I NIT: CURSES DE LLEBR ERS
me, Glm.nàst.tca i .Natació.
En la pnmera jornada, en la qual
D IUMENG E, TARDA I NIT: CURSES DE LLEBRERS
es realitzara tot el programa d 'atleLisme, que So;.;ra controlat per la FeEntrada generah 0'50 ptes.
Entrada recinte I prefe rència! 1 pta.
deració d'aquest esport, es celebmran '
COmunlcacions:
Autobusos
Roca,
sortida Pelayo, Autobusos Lecsles segllents proves: 100 metres lllsos
seps, .Maragall, Tramv1es Horta 1 taXlS coHectius des de la Plaça
homes; 80 metres llisos, femenins;
salt de Uargari.a, homes; salr. de
de Catalunya
llargària., femen1; llançament dei pes
(dues mans), homes; llançament del
pes (dues mans), femeW; salt d'alPer la nostra banda hem sabut
çàna, homes; salt d'alçària, femeni;
LLEBRERS
que són comptats els dies que man1.600 metres llisos, homes; 600 mequen perque 1es portes del monumentres lllsos, iemen!.
Aquesta prunera jornada resulta Davant la inauguració del tal canòdrom siguin obenes al public.
netament favorable per aquells esportius que practlquen habituw.·nt.:H- Kennel Club de la carretera
Podem abançar, però, que, segons
l'atletl.Sllle, tota vegada. que les prode Sarrià
paraules d'un dels <ilngento del Kenves a celebrar són dintre de la modaLes oficines del Ken.11el es veuen nel, la inauguració sera teta publica
litat que habitualment ells practi·
durant aquests darrers dies envaïdes amb dos dies d'anticipació. Els suhquen.
En aiXò radicaré. &egurament l'ln- per nombrosos af1c1onats que ae1:.1t~en c¡enta per tal de garantLr el funteres de la lluita, o sigui a poder coneixer la data de la lnauguraClól ciouament d'un camp d'esports de
tnnta envegadura.
apreciar si els netament atletes asso del canòdrom de Sarrià.
leixen una tal avc~.ntat.ge que els
destaqui suficientment dels gimnastes
1 dels nedadors, els quals, a la vegada, en les jornades següénts acumularan tot LUJ. seguit de punts. men·
tre que els atletes veuran aleshores
CAMP DEL "SOL DE BAIX"
considerablement mermades llurs possibilitats.
antics terrenys d'entrenament del F. C. Barcelona

.r OuROJ.à

l

SETMA N A DE GRANS CURSE S

I

T H AV ~~SI!:R A.

DIUMENGE, A SANT ANDREU

Matx Ateneu Enciclopèdic
Sempre Avant - Agrupació
Atlètica Vida

Novament s'ba presentat, en co- brarà el segon concert del present
mençar l'actual curs musical, el tan curs, encoma-nat al violoncel:lista
aplaudit dnstit'..tt Orquestral» ae Maurice ElSenberg, ben conegut i ad
l'Assocmció Obrera de Concerts, soLa mirat per les seves actuac1ons amb
la direcció expertissima del jove H;,quest.ra Pau Casals.
mestre Joan P1cb Santasusana. A·
E1se ,berg ocupa un lloc preem!
questa orquestra, composta especJS.l· nent entre Pls vwloncelliste.s actuals
ment d 'elements «amateurs» perta· el seu mecamsme i la seva sonontal
.1yents a la classe obrera, constitueix sé.n les dots que es tor11.B.ran a paJe
Ja un venta ble orgull per als seus sar en aque· t recttal, despres de .s
mictadors l dtrigents, els quals han st. ves actuac1ons com a solista de
trobat en ei mes.t re Pich SantaSUStl· ¡ l'arquestra, els éx1ts dels QUals, com
na el braó i l'abast allJçonador ne- 1 assolit amo el cConrert» de ScbJ
ceMari per a tr10mlar amb els ca-- mann, son vius encara a la memòràcters del mè . gros èxit aquests 1 ~" · dels n JStres filbarn1ónics.
joves que. ultra llur lnteHigéncta I
O R F EO BARCEL O N ES
entust.as?le, saben , sacr~car 1lurs
! 'Orfeó larcelonés ha obert ,a
hores d esbarjo a 1estud1 c.onstant, inscripció gratuH.a. per a les classes
amb la mès admirable perseverè.ncta, de solielg, teoria, vocalització, piaper a ofenr-nos unes audicions mLI· uo, harmonia l ensenyament de sar
slcals que són ja galrebé equipara- danes que començaran el cha 1ó ,je 1
bles a les clels més grans conjunts me ~ Corrent Per a mes der.a.Hs a w
orquestrals.
. ;)
· d o ó T
E1 programa ofert en el seu «ml- t:;;ecret~~ta de Jt,
ne t apmerl8.
'Horta
te i
¡• be
nwn ::ia, pral.J, dilluns, dlmarts 1
:.mg» d
con n a
o rtura dijous de deu a dotze de la vetlla
dphigenie lD Auhs», de Gluck.·
Wagner; 1 la Suite de la cCassa· ¡ -------~.------
tlon» núm. 1, de Mm. ~ t, executada
tntegrament rares vegades. L'obra
mo-zartJS.na
prodt.
un magni.t1cI eJec.
U I fou dit&
emotivament
amo
perfecta justesa per l'Institut úr·
questral.
A la famosa «Arla», de la SUite
en Re, de Bach, segui la «Stmtoma
n Sol major» núm. 13, de Haydn,
AUDIENCIA
e
que clogué el programa amb una
I' Rln..::.HA ~t:.l.o t•.IO
ovació formUable, que es perllonga
VIl d b6
en demanar la presencia a l'estrada.
Atropt. 11ameu 1· - Joatt
a e
del 1 .estre p 1ch Sant.asusana, que fou p.rocessat pel dellc~..e de leslot.i.S
hagué de present.ar-se nombroses ve- a causa d haver aLropella.t amb raud 5
tümoutl que menava, una nena a Ja
gar..! 'presèn ~l a la sala del mestre qua1 causa. les1ons a consequencl8 de
Joan Lamote de Grignon fou salu- lc:) quals ha quedat. amb una petit.a
dada amb nodrits aplaudiments, que deformltat.
es renovaren quan l'IHustre mestre
La pena demanada pel fiscal va és-volg-..lé felicitar pe: .:;onnlment el di· ser de tres mesos d 'arrest i tres mu
rector de l'Institut Orquestral
pessetes d'mdemnització.
El públic que assistt J. aquest con- 1 Un pertorbat. - .h.s.. veié una caucert t.!u insuficient 1.1. vasta sala 1 sr. contra .Fl'ancesc Gonzalez Font-aplaudi totes les obres drl programa devUa, el qual després d ba ver truamb el major entusiasme.
p_a ssat una casa que tema, a uaa

I

PARK

\0 . I S

~~ ~s

.UI!:

DIMARTS 1 DIJ OUS, A LA NIT, 1 DISSABT ES 1 DIUMENGES
TARDA 1 NIT

•••
t~aom;:re~u::e~pao~c~àrar dlver·
FUlal d'aquest Institut és el «Quar- sOb metges els quals sostingueren
tet de Corda» que formen els joves que es tractava d 'un home que no
ins~rum~ntistes .R.lcard Abelló 1 An· estava en possessió de les seves fa..
tòma Ptch, violiruste-;;; Macià Mase.- t.uitats mentals.
ras, viola, 1 Leandre MaclA, violoncel. I El fiscal en vista de la prova tes-Aquests exceHents~ E(tttstes lnterpre- tiflcal, recti!icà la seva petició en el
taren justtsstmameljlt el «Quartet sent1t de soHlcitar a 1a Sala que tos
núm. 1», de H~.Yd~. 'J el núm. 12, de condemnat a reclusió en una casa
Mozart, i tlnahtzà e~ seu interessant .. e salut.
programa amb l'«~llegro ma non
tanta», de Beethovéh, al qual. com
SEGONA SECCIO
en els anteriors, donaren estil i
A porta tanca da . - Davant el Trt.
justa interpretació; ' 1 palesaren tm bunal dels Jurats t a porta tancada,
aciençat estudi i una preparaciÓ e~ veié la causa per corrupció de
molt acurada.
· menors, contra Amadar Mariet YusEls concurrents a la sala del Grup te, per a la qual el jurat d1ctà vePau Claris feren objecte als campo- redlcte d'inculpabiiltat 1 el Tribu·
nents del ccQuartet de Corda» de nal l'absolguê lliurement.
l'Associació Obrera de Concerts rte
TERC E RA S ECCIO
justissims aplaudiments, que corona.
s uspens ions. - Els judicis nsse-ren la fi de la seva excepcional tasca. nyalats roren suspesos a causa de no
Camil Oll veras
haver-se presentat suficients jurats

TramvJes: Línies 1 1 15 - Reunions nocturnes .. Autoòmnibus: Lletra E
Servei de taxis coHectius, des de la Plaça de Catalunya, de Ja Plaça
d'Espanya, SalmeronwPasselg de Or j,cia i Bar Chicago, del' ParaHel.

FUTBOL

.tenint en compte que el dla 12 és
festa.
Així, doncs, el partit de segons
equips Barcelona..Gil'ona es jugarà.
dissabte vinent al camp de Les
Corts a les 3'35 de la tarda.

DISSABTE, A LES CORTS
- -.-

Els segons eqUIPS del Barce·
El matx atlètic
lona i Girona front a front El F. C. Martinenc ·
F. A. E. E. T. • U. E. Güe11 Tenint en compte que, per acord
•
JUga
El proper diumenge, dia 13, es dels clubs, excepcionalment els pardiumenge amb el Sant
celebrarà. un matx entre els equips tits de segons equips dels clubs de
Ad
de la F. A. E. E. T . i de la Unió la primera categoria A, que corre,..
n reU

Esportiva Güell, el qual promet ésser
molt disputat per la igualtat de for·
cee exiStents entre els esmentats '
equips.
Aquest matx és Inclòs d.lns les
festes que organitza el Consell Di·
rectlu amb motiu del Vê aniversari
de la. F. A. E. E. T.
Les proves a celebrar són les següents: 100, 800, 3.000, pes, disc, llargàrta, alçària, relleus 4 x 100 1 ollm·
pics (800, 400, 200 i 100),

ponen Jugar al Girona es celebren
al camp d'aquest quan el primer
equip es desplaça a altres tt:rr~ys,
el partit Girona--Barcelona de se.
gens equips, corresponent a la pri·
mera volta es jugà al camp del pri~
mer. Per consegüent, el de diumenge
vinent s'ha. de celebrar a Les Corts.
Però, posats d'acord aquests dos
clubs 1 amb la. conformitat de la
Federació, han convingut de celebrarlo el dissabte en lloc de diumenge,

INTERESSAN TS CURSES DE LLEBRERS

olt aviat
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Valora amb aarantla dt l'Estat

1

QUARTA SEC CIO

2:

Avui

AJuntament •

Delites dt l'Estat

Sl MFO·

S'acaba la Primera volta, 1 el Mar·
. ~!C S A L:s'!SA$S OCI ACIO DE
Un que &'hi conforma. - El p!'()o.
tl?enc va ascendln~ de puntuac1"6,
MUSICA
tOA
C AME RA D cessat GU Oüelt' 1Pulg es conformà
ta1 com em d'esperar. Es inútil dir
L'Associació de Música rda Came- amb la pena de dos mesos 1 un dia
com és esperat el partit del dia · 13, ra» reprendrà les seves activitar.s que U demanava. el fiscal pel deen el qual el Sant Andreu Visita els amb dos grans concerts simfònics llcte de furt.
de Sant Mart!, i és en aquest partit que seran confiats a l'Orquestra Pau
Contra ta sa lut p ública. - Com·
en el qual, uns 1 altres, cada tem¡xr I Casals. El primer, la data del qaal paregué davant el mateix tribunal
rada, posen tot el braó suficient per no es coneix encara, serà dirigit pel r Juli Sabaté Garcia, que estava prc>
a no ésser vençuts. Sabem que refets 1 mestre Pau Cas~Js, t en ell prendrà · cessat per dedicar-se a l'expendicló
de llurs lesions, és probable que re· ' part el famós ptanista belMa Artllur d~ cocaïna.
apareiXin. tots els jugadors de prl· ¡ de Oreeff. El segon d'aquests dos
El fiscal 11 demanà la pena de dos
mera llnia que tenen al Martinenc · c...mcerts tindrà lloc dintre la prl· mesos 1 un dia d'arrest.
en aquest partit que és reputat com mera quinzena de novembre 1 serà.
Robatori d'esoarxofes. - Oompa,.
1dirigit pel mes~re Eduard Toldrà, ~l regueren Josep Rod.rtguez Gómez 1
un esdeveniment.
qual oferirà un prpgrama que c-~ro-- Vicenç Arías Fernàndez, acusats de
duiré. ve1table ex¡)'Mtació.
roba: escarxofes en un camp de
p~ntre pocs dtei «Associació de SL Feliu de Llo.bregat.
Mus1ca «da. C~merà» publicarà. l'a.
El fiscal demanà_ per als procescústumat fasc1cle •· He- començament sats la pena de dos mesos i un dia
de curs, amb um{t extensa informa. de presó t 250 pessetes de multa
ADVOCAT
ció de tots ets cohcerts d'aquesta
·
temporada.
ofereix a tots els ciutadans el
NOTICIARI
nou domicill
E L VI OLONCEL•LISTA MAU·
El delega t especia l del Treball. RICE EISENBERG A L'oAS•
Pg. Gràcia,
4:,
S OC IAC IO !JE C ULTURA .~U· El senyor Stmarro, deleiat especial
det Treball a Catalunya, visità el
S l CAL
Telèfon 78654
nou President de l'Audiencla, acom·
El proper dla 16 d'octubre, l'«As- panyat del senyor Ugarte, ex·secresoclacló de CUltura Musical» cele. tari del senyal' Anguera. de Sojo.
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C ONCER TS

ELADI GARDO FERRER

DISSABTES II>IESffS •
TIU) TARDA I tm

11

DOS

I

continua les - reunion s nocturnes
TO l S ELS OIES

Vós coneixeu les subhastes
de l'HOTEL DE VENDES
del carrer de Pelai, 8?
Es la veritable rem atada d'ocasions en tota mena d'articles,
al preu que en volgueu pagar
Tots els dies a les quatre de la tarda
•

COMERÇ I FINANCES •

passa tot ho tenen bastant bé per
a obtenir-lo--, 1 despres, es necessiten mJtJans pecumans, la qual cosa
j~ és quelcom mes ditlcll, j& que no
es poden caçar aloses com
lmpreSSIU sempre
es va i.er amb 1'emtss1ò d'accions de
La tònica de la sessió de borsa d'a. la «Cogeco».
hil fou u ·una gran manca de ne.:~
CI tant en el &ec,or de comptat com
Borsi del mati
eu el sect.or de U de mes.
Nord, 38 '00, 37'90, oló 4t) I ::i8 25; Ala-En els deutes de l'bstat, el màxun que s opera tou un milió vult- cant, 33 00 33'65 1 ::13 60: F'ord, 249 1
2o 1¡ Colm)tal 34 50 1 34 '25; Explocent.es m 11 ~bsetes uom.maJ:s com· s.us, 12b'7o, 12s·1>0
1 126'25; Rlf, 6:l'25
p1en~nt totes les rendes, per . la qual ti4 00 i 63 üu; AlgUes, 183'50, 184'00
cosa est.igueren que.Jcom sosttngudes, 183' t5, 1
Chade,
424
I 420.
però tot això demúStra p~upaolemenL
que és .m sost;eniment forçat, i t:n
Borsa de la tarda
paraules més t.écruques direm que
Nord, 38'30, 36 2>, 38'40 1 :<6'35
tJ un sosteniment ohc1al, per taut,
cretem que tant el pet1t com el Alacant, 33'60, 33 '55, 33'90 1 3a·so
gros estalvi, s'hl ha de fixar una RH, ba'75, 64 00 l 63'8ó; ExplOSIUS
mica si vol tenir cura de llurs ren· 12ti .o, 126 7ó 1 126'15; Ford, 251 1
2ò2; AigUes, 184 i 184'25; Asland.
des.
Les Obligacions Municipals, molt 67'00, I Uhade, 422.
paralitzades, i només que sostingu-

La Justl'cl·a LA BORSA
*

GRANS CURSES DE LLEBR ERS

El proper diumenge, dla 13, a les
deu en punt del matf, tindrà lloc, a
les pJstes de •• Agrupació Atlètica
Vida, de Sant Andreu, un matx d'atletisme entre aquest club i el de la
secció esportiva de l'Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant.
S'ha confeccionat el següent ordre
de proves: 100, 300, 800 1 3.000 me·
tres llisos; salts d'alçària i llargl\ria;
llançament del disc i pes, 1 relleve,...
ments ollmplcs (600, 400, 200 I 100!.

•

L' «Institut Orquestral» i el «Ouartet de
Corda» de l'Associació Obrera de Concerts a Horta al Grup Pau Claris

CURSA A P EU, EN P ERSPECTIVA poder valuosos premis, cedits per cases comerctals 1 particula rs, ensems
que es procura. que la copa per
G
equips est¡gw el més aviat possible
exposada eo un establiment lmpor.
tant d'aQuesta ctutat 1 que oportuna.
Han estat aprovats els reglaments ment anunciarem.
d'aquesta important prova que l'en·
A parl.U" del d.la 5 d'octubre queda
titat orgamtzadora, un cop els hagi oberta ta UlSCnpció lllure dels correLmpresos, procedirà a repan1r-lOB a dors jwliors i semors a l'estatge sotots els clubs, ja que alguns d'ells clal de la Onió Atlètica NurmJ, Hasl'han soHicltat.
pital, 95, pnncipal, i a la F. C. d' At-L'entitat organitzadora té en el seu letisme, Sant Honorat, 7, principal.

CANODROM

LA M US ICA

•

Volta a Barcelona (( ran I
Premi Nurmi»
I

Una nota
de la F. C. d'Atletisme

9

Barcetuua.

·¡.
Ala\lee darcelona 5 ·¡.
A.liUt:s S.a.rceiona. ts "/• e
Al¡¡;Uet

4

Ha.rcelona 6 ·¡~ D
oenera..l Reaa.c11 us 6 ·1.
wum 1 Forca l..Jevant...
Mauresa.na EJec. 6 ·¡ •.,,

Mi'tle&

tJroa .r·orce.s Mor.r. 6 ·¡.
~fO

For . M, .UO.ua 1 ·¡.
Pro For. M 6 •1 • u~~
cac 1 Hep.nt.e Ebre
...
~ns H.egi.d.a Weva.nt..
tte¡adlus Llevant; 6 ¡ ,

bevwa.na d'Elec. 1 ter
bevUia.n.a d"E.lec. 8 ter
Sev1Uana d 'Elec. 9 aèr
Unió Eiec,, Catal unia
Tramv•u
liraJ .rramvJes 4 .,. . . .

Oral

fiam Vtes 5

·¡ , .. .

Urac1a f '/.
l'riUD\ ~l AIH.l.l"ell .....
rru.m" t:JarceJoua ~~~
rramv. I:Ja.rceiona u~ao
Tramvies bevlUs. S ·¡ .,.,
'I'ral::llvtes Granada e •¡,
Nav111 r&1
.rransat!ADttca 1- .,....
E.1X.llD1P1B I

rran.&a.L~ant.

6 •¡ , 1Y2Q

rransar.ttut. 6 ·¡. lW:.l:..!

rra.na 6

t.esp
Hans 6 l t :.! •t. c.n.a
11~

19~

Ht:Ll
rra.u.sauant. 6 ·t. IIU6
Transa.t•a.nr. b •¡, lY~
Bons Tra.osmeatt;. 6 ·¡.
Q;

Naval Ueva.nt 6

~¡.

w

-

Ant.

t~· d~~g~i~~a~~~~so;:~~m~~a~~

Generalitat remuntaren uns cloc
vuitens.
Les obligacions ferroviàries, amb
gran desanimació, en prou feines
han sostingut els canvis cotitzats
anteriorment. Les obligacions d'Ai·
güa,. Gas 1 Electricitat l indUstries
diverses, demostraren quelcom mes
dl?' sosteniment que en la sessió an·
J;.erior.
En .e~ rotllo d'accions ferroviàr ies
de fi de mes, es nota que les esmentactes accions, encara que molt paulatinamt.nt van canViant de mans,
l'I. qual cosa vol dir que el que ha
de comprar no lli va pas massa de

CANVIS DE MONEDES

.. ""

Lliurea

35'95

Ft·anca
Dòla.ra
Llrea

,.

Su.tssoo

239'25

FloriDa
Esc u UI

4'95
32'60

""'

80'tilJ

t'rap
Cor. sueques
Cor. noruegues
Cor. daneses

7'37
60'00

...

· •!

239'50
4'97

aa·oo

i:SO'i:!U

1'85
1'80

1'87
1'82
1'62

1'60

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

pressa, ja que tampoc no l'acampa,.

nya la situació general, tant d'ordre
intertor com exterior, i l'esdeveni~
dor es veu quelcom confús.
En el! rotllos d'acciOns industrials
també: tractades a fi de mes, va dominar un gran encalmament, Ja qual
cosa. ta suposar que hi ha 1ntervenClO l .lCOberta.
Les accions Chade segueixen sos-tingudes, però sempre estem vuit o
deu enters per damunt de la paritat
d.. Zuric, segurament que es creu
que Zuric seguirà la. nostra plaça,
però per a fer això s 'ba d'anar o~
comprar Chades a l'esmentat mercat., 1 per a això es necessiten dues
coses, el permis oficial -ara que

Avui

Ob llaa clont lnd uatrlal t
Apltcacluu. l!Otet:. b •¡ ...
IJ8 bO
Asla.nO 6 ·¡. preterenr.a il4 bl.!
A.Bta.o.a 6 •¡. 1\H6 .. .. ..
~ t\.Mand 7 '/• ............... 1V2 60
A8Ja.na 6 •¡, V1Ua.1uen¡a 100 Aslana a •¡, COraova.... lld /6
AuxU. Cons. cl:)a.osOn.~ b(.l
Q)
Comp. Au.x:u . de F. O . W bCJ
Carbona ~e1ga 4 l/~ •¡ , 66 CoJòma OUell 6 •¡. ... 103 so 105Gunst.. t>avLtUeuLS 6 •¡. 41.1 Const. Ferrov 5 11~ ·t. tkl 60
Croo, tl. A O ·¡. ......... 100 b<o
EJ.ectro Met. Ebre e •¡. 1U2 E1 l.'lOtdabO 6 ·¡. ... . ..
88 OOm. O'Obres Ved. 6 •J.
86 -

36'05
. . .b

7'35
69'10

Ant.
l'abaca Flllplneo
u .......
Htspauu
l:iul888 .........
fiut.e1 Rltrt. 6 •¡ , .........
1nuustr1es Agrtcotes ...
Maqu1nà.r1a l'erresr.re...

J 855
85

-39 238 87 -

I

ANUNCIS OFICIALS

*

F. C, METROPOLITANO D E BARCELONA, S. A.
(Transversal)
Per acord del Consell d' Adminis·
tracló, i en virtut de l'anticip faci·
lita.t per l'Excm. Ajuntament d'a·
questa ciutat, segons resolució mu.
nicipal del 18 de novemble del 1931
per tal d'arnbar al compliment del
conveni concertat amb els obligacio-nistes d'aquesta Companyia, aprovat
en el seu dia per l'autoritat judlClal,
s'obre concurs per a l'adquisició de
quatre cotxes motors complets pel
termini de setanta-cinc d.ies naturals,
a comptar des de la publicació del
present anunci als periòdics oficials.
Les caracterlstiques tècniques del
materia~ mòbil a construir i les altres
condicions del concurs s'indiquen en
el plec de condicions facultatives i a
les Bases per a prendre-hi part, que
hom facilitarà als industrials con·
cursants a les Otlcines de la Com.
panyial Ronda. de la Universitat, ml ..
mero 31, pis 5è., tots els dies labo-rables, a 'll a. 1 del mati.
Les propoSicions hauran de presen.
tar-se en un sobre tancat, 1 s'haurà
de fer constar al seu exterior el nom
i domicili del concursant.
Els concursants hauran d'atenir-se
n les disposicions de la Uei sobre
protecció a la indústria nacional de
14 de febrer del 1917, al seu regla·
ment de 26 de jullol del 1917 i al
Decret del 4 de juny del corrent any.
Barcelona 9 d'octubre del 1935.
Pel COnsell d'Administració, El Qe...
rent, Jaume Fanés.

Awul

Ant.

Monopoli Petroua ........

CatiaJana ptes
l'eletónlca 7 ·¡. prer ...
leletónJca ordlnarJes .
Un16 SaUnero. Espanya

150
00 _
11o 76
125 50

SaUnera.

I

Awul

11 !5 50

70 •

-¡~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!

-

E.uer¡. L.Ua . Ara¡oo 6 •¡ .
75 .E.a¡¡. Cartnu-& Mer.. 6 ·~·
26 Consc.rucc1oos E.J.ec. 6 ·¡.
25 Uoloranr.a 1 l.:xptus 6 1,
rin. 1 l'ld . Arnus-uart
.rum. a ·oores 4 11:.1 •¡ ,

60
108 Q5

PREUS

0550

QJ 60
100 150

i2

Mercat de Llotja
PREUS
FARINES

Araao ................ ...... ..
Ca.steUa. (COrrent) ......
lO
(extra) ......

w

~ ~
t~7 2:;1

6S
61

67

...."'
62

r:om O'Obres O·¡. ......
t'Urca ... . ....................
80
i''om O'Obres 6 'I• lY~
Local corrent ............
62
Fum. d Obrea 6 ·t~ U~:lb 1W 60
1aem ext.ra .......... ... ..
61
58
r·om, d'Obres l:klna 6 ¡ , 1UU 5u 100 - Ete¡16 ................ ...... ..
62
t"om, O'Ool"es Cea . 6 ·t. 10U Preus en Ptea. ela 1UU qwios,
M84at.zems cEl ~lo» .
IXI Hotel Rlt.z 7 ·¡, ......... 14 BLATS
i:iuuera .t:.spanyota 1W24 M 50
.I::JuUera Espanyola ¡~¿tl tkl _
8150 Aragó .... . .. ............ .... ,
50
.t::iuUera Espanyola HH:S:.& ll6 UasLeUa ............. ... .... ,
50
Madrid-Pans 6 ·t. ...... 82 w
E:rt.remadura \corrent)
50
Manufacr.ures ae l:)w-o
ga 75
.. 7$
ldem
cruaer)
50
50 l.'.iaqu l'erres Múr d •1 •
t15 5(J
,\daucba .................. .. .
50
MeuopoHr.ana de Cons
87 Nu.varra
...................
..
5U
as MW. Pol.aSsa Suria 7·1 , 1ru 60
Penedes .................... .
100 Proctuct.ea PlrelU 19~.
Q8 75
0850 VrgeU ....... ............... ..
50
103 25 108 25 tiert., !d. A 6 ·J, .........
40
Preua en Ptee. ell 100 ·quuos.
102 102 _ Ieletò_nlca 6 l / 2 ·¡. ... 10S 60
~ _
renerta Moderna 7 •¡• ., 88 81 so
ARRO S SOS
Uwo Cot.onera. 6 •t. ... 85 25
gg _
Uuio Sa.lluera d'Es 6 •¡. 102
dOmba.
...........
........ ..
ffl 115
Ya.lèn M.IUorea uroanea ~1 120
ta em Ualaapar _ ....... .
i'f 125
li»
1:15 _
8e1l•UOC 0
.............. .
Accions lnauunala
f-loret; ..... ................. ..
~ 5C.I
84
1< U. ura.ua t"o:=.oaeu ~
4 107 70
82 715
t'UDiCUlar MOUtJUlC ... 1!5 rramv l:i&rc. pret 'l •¡,
44 100
47
Tra.mv . Bare prer 6 ·¡,
ti6 60
10.1 76
Fa.rt.na d 'a.rrOI .. ... ...... .
50
I'ra.mv Eléc Ura.na.aa.
eo 101 102 - 102" Atgtles Yalénc1a. Ptel.. 183 MONGETES
Catata.na oas s U ...... 108 CaL&Ja..na Uas a li: ...... 11\1
pa.steua
lcurrenu ......
Ol
C&r.a.iaua uas s F 6 •¡ 105 5u
dtw taetect..a) _.........
107
181/lV
.!:Usp Ame1
!!.Iee Ab<..
41-i
lt&\.ra.ua-.trea .. ..... ...... ..
w
b.LSP Atne: taeç s u
Od 41.1
l:tl6P Amer bl~ a i;
oJ
~~tu~~
Yal8nela _, .. ......... . ....
Al¡¡;ues aeJ LH.liJregar....
o6
1u .. 60
~.ile<: . Uas LeboD s ts....
70
8887 "'
O.• I'raname<Uterr&.n.la,
HL 60
CI CRONS
aa.nc O'hsvanya ......... 608 10 50
\.nOa..lu.sla. . ... .. ......... .. .
Banc &l.t a EsPania ...
so Clment. tA.Bla.ndt ortt...
61 150
70
811
Clment tASUllld» p:et... 102 75
73
15Cuneur. cBauson• ord..
so 84
62
15 e t&nsou. pret 7 ,, 45 61
58
Q6 7!5
C.: rus t:S. A .. . .. .. . .. ..... 17ti 55
58
08Uouet foerruvtarta ...... 100 M&rnx: .... . ... .. ... .... ... .
Gooen.es 1 leuttiON ...
Q2 IW
Mexlcane w.................
100
PaiOUI _. .. .................
Eat.*U.Ya lUOUSUW -.. 1S4 60
108Carbura Mer.a.Ytcs ...~ .. 1QO liS
Sauc -...... ...... ........... 1 165
., 7>
Fo.m.ent d'Obrea ............ 180 PreUI en PteL eJa UJO QUlka.
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Borsa oficia
Alacant, 33'55 I 33"15; Montserrat,
40'00; Cbade, 414, paritat; Chade
D., 60'00, paritat; Chade E., 60 '00,
paritat, 1 F1.hpi.nes, 360, darrera pa,..
rit&t.

.,._ .. ,.

•
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DES PULL ES

Segones ........... ..........
Terceres .....................
(oluart.es .....................
Nu1n a .....................

I I "'
2S

22

1

21 5ú

21
Num. 4: . ............... .....
26
t'itlU::~ t.ll pt.es el.S 60 QUUOS.

1

2250
22
27 50
2050

I I

Me o uts prlma ........... ,
10
18
Sei6 .........................
17
t'reus en ra1e ta auanel'a de

Se¡onet .....................

20

1a
18

'lu U tres

OR DI , MO RES C I C IVADES

.. I

C1 vaaa.

tixt.rema.a ur a .. .
taew Ma.ucna ........... .
More&c Plat.a. dlapon .. ..

lU.t:1W JJala ... . ......... . .. ..
~ Uraeu ............. ..

45
42-

45 50
42.50

48
48

47
47

1~ 1105

ala., A.Ddalus.J.a _..

LL EGU MINOSES

h.vea AnaaJuSla .........
1aem .Enremad u ra .....

lOt!:W Mll110J ca.

.. . .. .. .....
Favuna AuOalU&Ja ......
laew t.st.remaaura _...
Veces AU<la.\U81a .........
tuem eat.ra.naerea _... ..
En t>&LS ...... . . .............
¡dem est.ra.n¡ers .. ..... ..
Ou1xes .......................
Pesola estranaen ........
lelem 1)8.1.5 ..................
LJeor.utea Anelalu.sia. ...
ldem Sata.ma.nca ·-· .. ·
PALLA
AH&<b

,,.

1

4\f
44
44

45
45

4;i

40

ao
110

..

41-

42
42
«t
42

4250

120

I.I

ALFALS

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

A!IH•b :,1.• ....... . ..........
Pali.- a Urgell ............

5
2 60

Idem curt.a .. .............
2 50
Preu• ea pr.ea. eLe 40 quUoa.
GARROFES

Ca.ateU6. negra. -........
E1Vt!88 ................. .....
tr1alitlf ca. ....... .......... '
.,talalt:r'i ne¡ra. ........
HoJa .....
..............
Víoaroç, ne¡ra .......... ..
Preu... l·O rall e iS

~

2S

28

~

..1

t.{,¡

5ú
t.tJ

8S
q uUa..
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UN DEVESSAll D'ALEGRIA
amb la gran reaparició de

DEFINITIU

DEL FILM NACIONAL

amb

L'estrena d'avui al Capitol

'«La novia de Frankenstein})
Franke__ t torna! ¡Frankens- garà l'e~ctador a preparar-se per
teln torna!... Ha corregut la veu. a totes les i""lprcsslons està. acanTot Barcelona est:l. assabentat que seguit amb mà mestra i a través
a<;uell münstre mfernal que amb les d'una fotografia ombrívola que tant
seves ma!lfete.:;, amb els Eeus crims 11 escau presencuuem to.e.:; .es
h.. rrlpi ants, proporcionà moments monstruositats capaces de sortir ae
d'emocions d'inten::.itat mai Igualada, la imaginació humana.
L'Intèrpret principal és, natt•raltorna a la pantalla del Capitol!...
¡Aquell monstre fet amb res.es de ment. el famós Boxis Karlov. l'hocossos humans sotmesos a un vio- me-monstre com se l'anomena deslent corrent elèctric i sota la in- prés d'aquella gran creació seva.
fluència o ... raigs d&coneguts que Boris Karlov ens dóna a «La novta
constitueixen la base de les secretes 1de FrankEnstein» una interpretaCló
expenènctes d'un savi fanatlc, torna d'un realisme, i d'una cruesa que
a imp re~siocar-nos a fer-nos viure taran posar la pell de gallina a tomoments d'una cruesa, l !ms i tot ~ ~ aquelles persones impressionables
d'una crue.tat de~coneguda fins ara que act:din a contemplar les S(;VCS
¡Frankenstein, la fera satànica, pe: - maifetes.
AVUi l'La .tovia de Frankenst~m»
• segUida, acorra:ada. torna assedegada. de venjança, desbordant d'odi, és un film sensactonal. El públic
destruint-ho tot al seu pas, corne- l'espera amb veritable afany. Però
·~-• t,.t, ,.,.,,., ,. fie crim~! . Així tor- el somriure amb què ~eran aco !its

l'I

lt

p
b

p

I

ARAGO I ESPANYA ABRA·
ÇANT·SE EN AQUEST
FILM, TOT GRANDIOSITAT
I ESPIRITUAliTAT

I

UN CANT ALA TERRA I A
LA NOBLESA D'UN POBLE

Tota la dinàmica follia del
París que riu i es diverteix i
la picardia de l'inim it~b le
Chevalier

VEGEU

ESTUPENDS QUADRES O~
DESFilAU.'
REVISTA
D'ESCULTURALS GIRLS
GRACIOSES GANÇO~S
BON HUMOR

Nobleza Baturra
L'A L I:uhiA Licl.> L- . u iS
Dorothy Thompson, D~ne Myles i Bonlto Barker, Benlah Mc Donald, Kay Gordon, te la
aproftten un desca ns per a passar l'estona... amb un jo e dels més Innocents

l'

Paramount,

8

Nota.-Hores de projecció :

Ha d'ésser sincera 1 senzilla..
-NatUl'alment, una dona que reunís tots aquests atributs seria veritablement excepcional-diu la deliciosa protagonista de «El llrio dorado»-però estic segura que la. dona que els tingui sempre presents
en la seva ment es guanyarà l'admiració i el respecte dels homes.
10.

Associació Nacional
de Productors

LES ESTRENES

«NOBlEZA BATURRA»,
AL CATALUNYA

====

---------~- · a les 4, 6-20, 8·20 i 10·55

URQUi a· AONA

Demà, divendres, a les 10 de
la ni t, en Sessió Gran Gala:
ESDEVENIMENT CINEMA·
TOGRAFIC

1

làn» és J uan de Ordufia., sobri, correcte, convincent. Miguel Ligero tè
al seu càrrec, com sempre, la part
còmtca del film, que alterna intelligentment amb els moments sentimentals i dóna varietat l mobilitat
a l'obra.. Aquest artista provoca sovint les. rialles més franques del públic. Ve1em, a. més, Amparo Muñoz,
Marco Manuel de Luna, etc., Sentim no recordar-los tots, perquè hi
estan força. encertats.
I Les escenes musicals, especialment
la de la festa a. casa de la protagonista, amb cant i ball de Jotes, és
exceHent. Remarquem també aquelles altres, resoltes de forma magnifica. de la calúmnia convertida en
«copia» 1 cantada per la gent davant de la victima.
Una peHicula, en fi, extraordinàriament simpàtica. Cifesa s'ba s;r
mat, amb la seva presentació, a l'èxit de Flonan Rey. El públic la. rebé
amb satisfacció i àdhuc l'aplaudi
Ho celebrem.
JOSEP SAGRÉ

~

1.1

'tt

D

I

J

DEMA
NIT
ESTRENA
CARMEN
MADAME BUTTERFLY
LA TRAVIATA ...
RESERVEU AVUI LES
VOSTRES LOCALITATS
Super-producció COLUMBIA

Porfiria Sanchiz, actriu cinematogràfica
Del nombros elenc qt.e Filmò!ono
ha !et mter venir en la seva prunera
producC!O nactonal: «Don Quintin
el Amargao», l'estrena de la qunl
a Madrid ha estat. un ex1t apo.eo&ic, destaca un nou element femeni, revelat com de gran valu a: es
tracta de Porfiria Sanchiz, f¡gura
destacada del nostre Teatre, que
ha ~rtn n¡u t a dtverses companytes
de comèdia. de pnmcr ordre 1 aue
ara. prova fortuna en la pantalia.
PorHn a Sanclllz, lnteHigent 1 ductU, s'ha asstmilat ben aviat l'estJ
ci.nematogrà1lc 1 la seva act.uactó
en cDon Qumtm. el Amargao», es _... . . .
veritablement uotaole. lnterpreta
de manera meravellosa, pel seu vensme. el dlUcil l?aper d esp~ del
protagonista -Al!onso MWloz- 1
a'ha fet creditora. al fet que el seu
nom siqui unprescindible en succesaius repartiments de films espanyols.

.1 LA

superproducció

IRONIA
MUSICA
ALEGRIA

UNA OBRA D'INTERES,

fiUM.A.NlliME .1 EMOClO

N1t, gr"n esdeveniment
LA PRIMERA 1 UNICA PEL-

LICULA COMERCIAL RUSUN FIL.'\.i NOU 1 QUE
SA.
NO S'ASSEMBLA A CAP

RO M A N CERO
G IJANO
de

Una exclusiva

FREDERIC GARCIA LORCA

F E BRE R

ecital poè fC j O CCI O
dromatica

la humdnitdt

DIJOUS, 10 D' OCTUBRE DEL 1935

AJUNTAMENT

Excursions i viatges
NO OBLIDEU

PIANOS

*

PLAZOS

ELS QUE TENEN PROPI&
TATS AL CEMENTIRI
gs pasa en coneixement de les per-

es que hagin adquirit proptetiat-s
~eràries dels cementms d'aquesta
ciutat, que poden passar pel Neg~>t de cementlliS de l'Ajuntam~nt.
clar tal d~ recollir els Utols d~hn1mitjançant la presentacio aeJ
1 rl,stonal,
qualsevol dta feine r de
0
pra 1 del mati, sempre que es. refe9 lJ:en tl. compres efectuades fms el
;ús 19 de setembre proppassat. amb
1 ben entès que si no passen a !e~r-los els pot ocasionar perjudtcL

rus

RiSTAMY
URIAa
uapita.J

stm Bene11c1 soo

men-

suats. No prectsa dep.!'tJdencta

Vergara, 6, 4.rt • de 11 a d

Les fotografies que i.Hustraven el
reportatge del nostre company J . Vilà-Bisa titulat veus del carrer: El
poble català no vol la g uerra, publicat ab i..', foren ootingudes pel re-.
pòrter gràfic Centelles.

_________*_________

BAR

t~conOmics

;·: ser·
Abona·
ments setmanals 1•1 Es ser·
veht a domicili :·1 Cafè u·
près :·1 Licor ~ oe totes mar- - ques ,., Refrescos - A R I B A. U , 6 4 lxaaura Aragó)
Telèfon, 19697 BARCELONA
acuradiSSim

L'orvarutzactO mes formidable d'au
tocars de ¡ran luxe - Preus redun.s
- Serve.J unpecaole.

1--------,sr

Joaquim Puyuué
Ment•~"~

TOMA S 1 I

Preus baratíssims

relèfon 30422

MAUt(IU
t'<l!Sl;t:Hg ó.l v Ul vltatt!IHa.Jt~.
•1
tsAKU!!:LUNA. 'Yht .... tth::U:tn&
LINIA RAPIDA O~ URAN lUXi BARCELONA CAOIZ _ CANA RIES
durtldeF ~e~oma111:u., ~~~ lli~IJtl:* tt !t'fi l~ k!:i81..'lUttrall "'' :iel \lt!l tet< UlHt.unaUi METGE
• CIUDAD Ol -,EYILLA • 1 1YilLA Of MAQRIOI
LINIA KAPI,¡)A Of CHAN lUXE BARCELONA
PALMA Ot MALLORCA
Snrt.td~ cada diB llleVlH elf <IIUitJtHt~t!HJ dti tsarcelnne
Panna a Iee

I

<li

Ciu! t:à

t,.lt:l

tefl tUuliJiltlU¡,

l'EJ:(t(lliiH:Ib

Uf!.

L.A

lilJINi!;A

t.bt'ANYU!.A

Ni

NO RESPONEM DE LA
PUBLICACIO DE LES
NOTES QUE NO ENS
SIGUIN TRAMESES
EN
CA TALA

mes de tot Catalunya i de la r esta
d:Espanya.
· 6 ha
A tot arreu aquesta Expos1c1
despertat el més viu interes.
Es ~ot atirmar sense temo~ a ba..
ver de rectificar que el ret:JJ?te on
n~ de te::'lir lloc aquest magmhc Cer~
tamen serà insuficient per a l'enor-

t'àlllJIU!
~ta

ba-111.1
K ogo

•

UN

L1mes regUlars

Ut.N 11M

carret Nou ae ta Hamota
MATRIU

18

JMPOIENGIA

grans vapors per als deslms
que es detallen

... ELL

SANU

VENEHI

PAOSIATA

Oireolora Or

Consulta 11 I 1. 4' :1U I lt. f

10 I

r.~ 1 t'I.&

:il!.l. lVJ.t\l\d. 4.

~d.tU,.t!J..UNA

1
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~VUla
'YI61V
~lll~t.Wela.
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MUtltli
~IILtliiOtii I HUbaO
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A.W•UA"'"'H& ..,tlUt.l:l t t::I.Util\1 1:1 ..;1:1.1.11:1 ó.IUtlll ~l.oU..liU.Itta
~UL \JS-ll&o
l'tirrvt .!ilQI:I UUtllil :»tttWtllJ~

VIES URINARIES

OIA I ERM IA

tu\ t'U.-

eu f.

Ot

dl6 diW~t.:fef

CLINICA GALL EGO

::ü!at V t!t.J v'Uttrt.J!.l'tl 4 t:.t. .1. tt.i!. ~ñt«..bLUNA

AIU .. Orla

I óll.tiAl..l

~tUJdoJit!b

e;ao& OUbt!

Ullrtt\e

U:l
un. ..:t;~. ¡,. 11 i.W.I~~~o"u.uu. .::...ut.
\II;U6U CUi VU!Jt:l t~. , Altlt.:aUt. IJW' Lt;~."tiU&~. A¡&UUaM, AUUtlfl&l. M~
114UI.rli oo.&lti.k lA:HJt..l ...,&1.11-¿ .::MSHUI:I., I:IUI:ll\11;1.
Vl"u. Olii:UW . VI·
Uil.".u'..:ht. t'tu' IUI vOl U U~ !;I. AIIUeb. MU&;Ia OMIII.àUUtiJ lSllOa.t., 1 t'll.elljeé
tal lts~S Uüh:lla. 11\1.110 1 ~o:vtre;lul "'auw~:~t. ••a.uc~• uw • t&uaet Ld.rrau

r::kJrtlQ611 cu.o UU'tNLIHt.:;:, ,.

1

VlLHiJ"V\;

!UhS

llilk

U EI:illUNl''U<;U UI.!.;U:; (Q¡UJ!.
ANUNCIEN GANUUUl

Al-' ARt:LLS

tiOlament es per a cat;ar 10cuutes

,,_____.
lntormeu-vos a les oHcmes

~.Ml\li!tl

eto .

OBJECTES DE PLATA

CASA BAGUES

SECC/0

i14At<.b.b.LJ...4

,

t:kJt·w ..acll lUI:lb ca.ua :.J dltlll
MUNit.'IIUIE.U I tSUI:NU:S AIHf~ ~l'tllA
d'oc1.uore del l~ as , la magnuica motonau

el CUa

tiANIU:,

15

«CABO SAN AGUSTIN»

TOT de VERiïABLE OCASIO
COMPRA, VENDA
CANVI

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

~la.

~Vl:!i.i. t<.Ar'W UA!' .U. ti.tt..UUJ,.
.t'L.AJ.'A
1,M;U r..u ... ~¡.¡•t&.LJJ:Iill.18J..IL1~,;.~J t.:vl'IUUJt e6¡)&il~uJj¡

JOIES- Br<ILLAN f S

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

~~t.L.Ut-.A

~

MAUUINES

DISCOS

e.~'4 lt:U.

Illa C,;rt&-

tk>ri.IOei ...autuL.tlu&a d.U! .JJJuu.& ~.:au w. oe1.e 1 Ma.ra.eu.a
OWVI;)l '-!Ulu¿¡;sud.l ~¡.. tl Ut.l'IIUVA
lA .;&rl8il:l éloli te¡.¡ &1 .lW.ua.u, 1.11;1 IG l..iu.W¡,J&Ilfla MuU CIW tl.eb&U
J.eJ.etun lab&

CINt.MES

PEL · LIGULES
PATHE 8A8Y
FONOGRAF8 Ot. TO I E~ MI:NES

Mobles i decoració Urrutia

&Ydo.LuUU~ t&.WO

'-&OP

BI~JOCLES

PRISMA TICS

''EL AS"· Corts, 412

t.l'liUOOUJ'UWJ.atiUI. ,. M&.l~ll ' Ltt.WOe ¡,JEU ll I
'raJJSbutUíW.iliiUl li Hue1va

uaatu>UUJC& ILWil

FOfOGRAFICS

TllOL OE 1.• t.:LASSE.

RELLOlG:ES

compte.

Avancem però, que a diari 1 amb
motiu de tà. desfilada de models_ per
manlquis vivents, s'oferlrà al publlc
b..
L--:>imes exhibicions artísti-ques, amenitzades per famoses or questres de mUsica de Jazz.

t ba,. ra J ( . '
·a

tiur-

l-'VUJ

,::iJ!at V .lla

l'er·l~O ptes.

Hospital, 42· I. 13651

\J,bOr de contestar lletres i telegra-

models 1. altres manifestacions en lai
resenta ~ó de la. Moda de Tardorfuvern del 1935, tindran lloc festes
mol ~ lluides per les qual es co!Dpta
amb la valuostss1ma coH.aborac1ó je
pt esttgtosos 1 eminents artistes. En
moment oportú n'anirem donant

QUIU
l!.ok'AL'II~A

.::llllftiOt!8

I!:Nitt.l!.

d·bK"ANUU

HH~

GARANII1

CASA SUBIROS

tamen.
A les oficines del ll Baló de 0 reaclons. el Comitè no cessa en la seva

concursos de

t uudada l 'a ny

bN~l:.l'HAh'--A l-Ulhi."LhlA
DOt:U~\KN 'lS I 'f iTOL

llegiU LA HUMANIIAf

de 12 a 1 1 de 4 a s

ttK tkHIII.(. r.Jt:l6 va.t.lelUi

Centenars d 'obrer s 1 arttstes de diver50S oticts 1 protess10nals col:l.aborell en l'obra magna d'aquest Cer·

.1ant1tat d'expositors.

RAMBl-A DE CANALETES, 11, 1.er J

• CIUUAU Ot: CA01l.11 I II LI:QA¿,- h
LI NIA REGULAH EN• nt: dA.ki..:HONA
AlAGANl
UHAN
MELILLA
YILLA AL"Ulit:I'IIAS
Ct:UIA
VICI: YtRSA
1:5VI' t.l..:l~ Ot ~I:I.Jt.:eL•IIIb o.;ti.UI:I JluUJI:I/I¡&e
'el ltl .. 11 llUI~.
U 8-id.Cl;I.UI, !$1b QIJIUQ8,
d'Urao iU8 cüwa.rt.a: d orau call a AI&Ciil•~ diS dlWtt.rt.! • d Alacant oap a

CLIN ICA

Advocat
UlVUtt<..J US, PLl!."U::i, C..:AU~~. etc.
li trona lli pra l cde :. 11 tU

AM~

GANAKibob

tJOe8 e1 ata I• oe caoa wes IIUlJI.I dbCttu:s li va,;>ut,:Jtt v auu. ~
Cruz de renerue
f 't&e\.11WU ;::.au~~:~ IStiiJeJ 01::1 rernanao Poo

~OOiulh'

Sonahu¡a

ESPECIALISTA

PELL- URINARIES
DEFECTES SEXUALS

d.OIUUAI.I Ut 8ARCEL0NAL 1 YCIUOAO Ut 11ALMA•
IU:RYtlb Hfb ULAH S tNIRE fARMACUNA VALENCIA ALACANt • PALMA
OE M#loLLORCA llARla.LONA
MAO 1 8ARCl.LONA
EIVISSA .
wtHA vuMI!.ril..lAL <'\MD t;:;;t , a,L.U:, A i U i t I!LLb PUt( lb Ub l./1: Ma.ll·
fb.Httt\/"tiA N « KU UAtot<a. A 1 l.:A/"tAitll!.o~
e,urLIU~ I,IUUJ.t't:UIIllà <Jt: tSar·

t

:-I DA

DE

BARCELONA

F A R RE PI JUA N Aifred

TELEFON, 51116
BARCELONA

ceh.tllli ela Qljuu~ L.lNIA WMi!;Kl,;iAl t:StL_¡;,AU
l,;AUJ¿,
(:.ò:)l. l'ILI\ l'I lt.. Ib 1!.~ Nttlb iJt!;l NUKU Uti.Ot'AN'tA
~U~I6 Qt: I:SIIU&. eu; Ql)uu:; WNII\ K-At"IUA tt..t.\JUUtt

1 de les Art.s uecorattves. s ina.ugurarà solemnement el divendres, dia
25 del corrent mes.
Aquest certamen promet reves.t ir
eiS caràcters d ·un, magne I grandtós
esdeveniment.
Catalunya posarà de relleu, una
vegada mes, la seva Vlt.ahtat 1 Ja
grandesa ae les seves lndustnes.
En t:ls Palaus 1 recmte 0entral de
l'ExpostciO de Montjulc es treballa
activa ent des de fa molts dtes. .

CAIXEI:l

CORTS CATALANES, 414

Ma!&rial de construcció
Passeig de la República, 61

:·:

RAlJIUl:l,

o~ocASIO

TOT

AS

S' INAUGURA EL PROXIM DIA 26
El ll ~a10 de CreaCI.ODS 1 la Ex~
s ictó de l'Art del vestll, d~ Moole

Pei a. 11menitzar els

U& MUllLE::I. t>LANUl:l,

CAI!Alli. MAQUINI!:l:! U llil:ltlUI<Jl I 01!; C0
t!Lit. MALETI!;ll. Ullil:Uil. etc.

Casanoves. oLm. H· re~èfoa J7~ H

El 11 Saló de Creacions

me

RAGLAN

I

<patentada>

Gèneres de punt; DUtgeS F ERRO
(de garantia)

DE

vei

LES SARDANES

MARINA

LA

AUAM

Camises

ganwtldlSIJtes.

COMPRA/VENDA/CANVI

36, SOQUERIA, 38

Venc establiment amb gè-

•

«VEUS DEL CARRER»

Ferrer Batlles

Autocars i autoòmnibus

PER 65.000 PTES.
n~res.

MERCAT D'OCASIG ~JS

Camiseria - Corbateria

quo ll.C1wutre

pa&~tttgert

, wercadetle6

c&rrep 18 cep nn.. la vetlla <1e1 d.la de aurttaa BJ tlJlllado llllm
del MoU de S·:u eara fel.!lOD 1&174

ut.

J

Carrer de Sant Pau, 6
c.urul)

tumol~)

rel

I t'U.)

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

B AR C E L ONA

ViA

l.AU!:'.I.A~A

ER PA

CIS

.,

AULES

Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte
MODISTA falta. apre·
nen ¡¡a k'resentar-se d'U
1:.1. Aribau, 99 - 101,
3er. 2na.

OFERTES
I UtMAHDES

•

FALTEN un aprenent
1 una aprenenta de 14
&ny s, R: Martinez de la.
Rosa. 17. Impremta.

--

PERFUMISTES . Si voleu tabr1car colònies 1
quines a preus de lt\brica escriviu a La Huma nltat. Num. 373.
S' OFEREIX jove 22
anys amb canetxements
català. 1 castellà, corre-.
dor o.iversos arttcles. t;s.
criure
La Humanitat.
Num. 371.
FALTEN c:onedors, bo..
na. comtsaió. Arc de St.
Agusti. 7, paleta. de 12
&

1.
CAMISER~

per Réne-

res de pun\ desitja cat-

1ocac10. i.sct1ure La Hu·
manitat. NUdl. 869.
JO~

.....

eJegtr a

CAT ALA. VurrecClO 1.1 u1 proves d '1mpremt.a. Estll I ortogre,..
;.ta.. i'reua mQcucs 1!.6f.r1ure a La H.umamtat.

FAMILIA CATALANA l
d'esquerra desitJa un o
dos a.mica a. tot. estar o
dormir. Anaels, 6, 1er. :.l:a

--

ngulWS

lUó

-ium

DISPESES
habita-DUES Dones
Preu ec.)nòmic. •
ij.am.on 1 Ca.Jal 99, 2on.
\W&. (0~·--Cio~.

10.000 pesse tes. t&Jten

per a negOCI eatr..ona.l e&.

t&1a Eacnure a La Hu.
mam tat. Nwn. liJ4.

l ' OFEREIX mU68U per
Q des pau_
a
La HumamtaL

'maaa=
rac.
NlUQ HO:,,

l 'OFEREIX saler, tota

~ena de treball&. Carme,

•

~n.

pia.

IENYOR CATALA de
bUtJa edat o ~.~e con eu ta
~Ptabllltat p a. 1 prt,c.
~ cr.rrespoodé.ncla
I dl ve.rsoa JdloCD.ea, &aHi•;tta cot:locactó
pruenslons. Dirl·
a. La Humanitat.
1W1.

m
·U::

ttOVE. de 16 anys d-;it:.
i:uC:liOcacto, boneS re1elt ea. Ad.reça.r-a a La
urnanitaL Num 106.

TAQUI

$ TOT ESTAR

Qany , duua~ít!!on . n.
tsPltndlda.
rrell, 14:8,

.p.

2na.

-

PENSIO de 1 1 Y ptee.,
nxos des ae llit, ptea. tot
coutortr. Pl. .IIMi.Cit.. 18.
t-ra.l.

PENSI O DEL CARME,
prop tc.~Diea. Alg, corn,
;, eat.ar dea Cie lbU ptea.
Carme, .1.2. E.
4 PESSETES dla tot e&t.ar. l 'nU apat. nab. lli·
dependent. Or. Oau, 1:.1,
entl. 2.•
DISPESERS,

"'

QUNO

mee. balco c .• tracte la.mJ.lJaJ.. ca.aa 1m Ceco Iloquerta..
onu

••

COBERTS a 2'60, en-

t.a 1
plata tr.
'ret.etumeu
la carta, pa, . vJ
pustrea, t.ot. superior

'Ronaa

~

St. Pere, U. prat

PEN810 uLa Mundial •
H.ospaaJ.. l:.lò. pral. Vlat.a:ern 1 n.JStea. Habl taClona &U'eJ&des. ba.o.y
t.eJelo.n.

nao1VIAfGERS,
t.&Clo per 4 pt.es. Oolllort,
B.lgua corrent, teJ., Arloau.
04. pral.

.,..,.,.. •

- --

PRESTIE:C
ptea. .ira. rupot.eca.
Bla prop SarceJ.OUa de r&g!ldlu. Bona renda. Esc.
La Humamtat. .Num. :Jt>S.
.lbU'OOO

JOVENET ..alb lmDllUorao1ea rer ..reuclea
tere1s per a bot.lga u eec.rtptor1 . Escnure a La
Huma mtaL Num ~21.

8' 0FEREI(I pe.r a tra.dUOC10ll8 d «•
l'eapauyru u cu.t.au~. perao.na apta. Sscrl we a La
Humanitat, nilm HOO.

GRAN LOCAL, ver mao indW>trla, prop
nlversltat. V&Jldonceila.
30. Raó: Porteria.
~at¿em

PERRUQUERIES, s'ofereiX ouctala completa
perruquera ae senyares.
ltaó: Tallera, 29, 3er.
QO

ES DESITGEN un o
dos am1ca, tot etst.ar, tracte tamlliar. ObrAdors. :l
1 4. 1er. ana.
S' OFEREIXEN 2 hab.
a 2 JOVea¿ tOt estar. DlputaClo, 17, ler. _ _ _
DESITJO 2 senyors tor.
estar. aaaada. cer'I&Utea,
'l, entl. 2na. travessia
Avinyó.
A TOT ESTAR~es de
160 ptea. Avgda.
p. A:·
gent.ina, 36. pral.

. MECANOGRAFA

MOLT PRACTICA EN TAQUI·
CRAFIA. CA TALA I FRANCES
Adreceu-voe a La Human itat. Num. 1103

DUES sales pròpies ver

a despatx o taller . .Nou
de Ja. Hambla, 8, oral,

Ira.

- --

ac

•o-

1 ra.

COL-LEGI. • necessita.
vigúant sara estudi. Urgell, 83.

E CI. ~..terra, amb
Don• • re1ereuctes l prt.otic, aealt.Jalia ad.auuur
t.rt.t unquea a.t ~ -¡ •. Esc.
L• Humamtt..t. Nom. 10d.

---

MODISTA, falten bones o11c1n1es, treball a
e aaa. Hospital, 114, 3er.

VALENCIA. 168, pral
enu·e à.l.wnaner 1 Artbau
a e.ot t.a-claus aJgua cor·
r~~; conJar;
IDEAL PENSI O. la mes
cent.u.ca. 1 cowortaot"'
u.c. meUJ&r. I.>en&o cow
pleta . dea de ¡;¿5 Ptea
mli:a, Cluu·a oea de o Pt.t!B
ú.tl.Jd!Uerl.l _l:i,_ Pt'at, l)rop
Rambiea .r.;acala est.a.nc.

DESPATX amb mobles 1 teléi. Rrunbla prop
Pl. Catalunya.
Lloguer
300 Ptes. Raó: Pelai, 38,
entresol.
A Societats Culturals o
Mut uals Oiertm Cluea &e·
cre t artes amb dret a te-.
léton 1 Sala d 'Act es. Lloc
cèntric prop Rambles. R:
Pl. del Pl. Q. UJOSC de di~

GRACIA GARCIA Lteüousultes ¡r~
tult.es l"londablauca. Y9 •
eutl tt.a. l'el 85747 .
y aaora

HIQINIA RUIZ. Ueva.dora citurglaua Consulta gratulta Tallers 76
011 fel 21H45

CONCEPCIO JOFRA DE

l,i:~tonDU

._. c oüUU4"

¡taua kda tit
24. re.1. :¿aMl

.,;Uu.1•

Antonl.

DOLORS CASALS DE
YILA::.cCA. llevudora CleJ
ctieguro Materu LUl• Vialta de a a. o. Hort. delS VeI IU ters. 4. Ier 2a.

PISOS per a uoa:ar dea
de '*~ Ptea. 4 dormn,orta
&úi6tla cobert.a amb aata.rel¡: Pa&aatj'e Ma.rUDOD
lts. tt.a.ó; Porteria..

PIS A GRACIA
entsal. per uoa:ar. rece.n t
restaurat, molt sol, prop
mercaç, preu econonuc
RaO al mateix pis, Tr&ve.aera, 1 'H.
PISOS A 70 I 16 PlïiS
Nous, cowpos~ ae b
gr.wa 1 tus.Utodi nao1~
CIODB, Water, i<H800, CIU~
u, cuwa ecuuom.~ca ~
lareJ¡:, ascensor 1 Lelelou
eu et carrer de Pllr18, n~
meros 410. :.1:.1 1 ;&4 tentr
el ae Tarraaona t pJe,..
ça d'~De&t. ventos, autoDus Uet.ra 8).

•

MUDANCES
AUTO · RECLAM
HABITACIO per a ta.-

ller capeLs an:vora. cetUrla a 000 prtu dret a

provador. lloc cenU1 e,
prop tc.amb1ea. S&c.rlure a
La Huma.n~aat. t.um. 3ï2

-

PIS amb Jard1. :Mun
uer, 16. darTera Pa8ae1a'
d.e la BonanaY..

Compro. Clot, num. 116.

LLEGUMS, ben Bltuat,
bona. venda, RaO: Mallorca, 587, bar.

VENDES

• VENC barat, ur&Jtta..
oatcons, ta.mboret.a, vitrines, t.auleus, vidres 1 cru~
tall8 Urgell. 121 Tel&lou ~0476.

VENC celler tracte ell·
recte, Uo¡uer 62 ptea. per
1.000 pLes. 2 hab. Inde-penaéncla, 294, cafê.

ORQUESTRINES: Ven<.
saxo 1 e · bau. Adreceuvos a
La
Humanitat.

EN MERCAT. traspasso taula. menjars. l<.aò:
Borrell, 67 , aer. 2na., tar-

~IJ.lll

.

dA.

LLETERIA. Collblano,
llo¡uer 11 duros, 3 hab.
pati, oene!icl 10 ptes.
elia, 1.000 ptes. Mart.i Julià., 150, forn.

Baixos amb hort

METGES

2ó. Clot.

OR IIOAN MIRANDA
Malalties aelS nena • P .
de uracta_ 4- ret 12133
Barcelona.

55 ptes. gran solar amb
ai¡:ua l llum. MonturlQl,

BOTIGA Pèr llo¡a.r. No
hi n. cuina, Saaunto, 64.
HA BIT AC I O, ll01,; cenU'lC. cedel:r.o a ooo preu
per a auardar-n1 ob..ectea.
E&crlure LI Humanitat.

Num 816.

MALALTS.
Pulmons,
Cor. Mecucma generat.
61Uil8 Rat¡¡¡ .&. Bol a.rtU1C1a.i Or Llu ls Cuesta
Ura:eu 2u. pra.J.. Consultaae~a6.

patent pagada, ocaató
1.800 ptes, Ftvetler, 17,
Bijuteria.

___ __
MERCERIA

venc, preu de regat per
malaltia. Gira 46.000 pts,
t·a.ny. Tracte dlrecte.
_;,_
Tallers. 76, Ueter,a.

PISOS moblats. DOUI,
cont art.. asc.,
teL,
baor. molt econòmJ.CI

""

Roser, 44,

porc.erta.

ADVOCATS
I OMAS IlO RDf BLANC
Prucuraaor delll
rrtou.n&Ut ~ Cie Ur&1
c a, 41, ~r
.a fel&oo
181~
I:W'celona

&QVUCA'-.

oiO SEP Ml ESPANYA•
AdVoc.t.t t:toueuo. ~

..

IAULER

f ALUMA·

RfS AD \IOC"'- tia.or. Pau
1< fe! ~

.......

E. LLI NAS ROIG
•ucat.. &!mea.
ti&roelona

••

~OWJ7

AO·

fel

LLEVADORES

-

fERESA LURIT A W&.
UI Tel

vaaora.

358al.

;j54!.

BASCULES Cl'ocasJo pez
auto-camtous. P1bernat
Carrer Parlament, 11.

.

SENYO RES. Vestlte
abrlCs m<AleUJ entretemps
¡>"'' wt:hd.lo Uel seu valor.
vlarts. as. ler. la.

VESTITS a <ermwl8 1
abrlcs des de ó Pte& setmana o 2U • a1 mea. fra.
talgar. 6. Jer. la. Sa&trena Londlnenae

~

Sensacional Subhasta

1 4, pral.

(samírlr. Pl. Bon Succés)
Vl81ta ae ;;s a. 6. Economlca.: otmarta 1 dissaotea, de 6 a 7.
Or. FRANCESC ORTES
PAHERA. Numera.n
de
terna ae 1 Eac.m AJWJta.wea ~o de sa.rce1ona. &ripeClill18t.a. en ma.t&lties lD·
terot:a ConaU1ta de f e
fi. Ara¡o, 2:6t, pr&l. fel
lUlbtl.

Llegiu

5.000 impermeables
2.000 mantes de llana
I
ALTRES
GENERES
PROCEDENTS
D'EMBARG, TOO: AL MILLOR POST OR.

Saló de Subhastes ... Delmir lbàñez
hSCUDlLLERS, lO bis

LA

TEL 15642

HUMANITAT

En constituir societats mercantils
En comprar establiments o finquea
En conctruir edificis
ASSESSOREU-VOS SOBRE CON·-.·-------·ARBITRIS l IMPOS'I OS, A LA

ASSOCIACió DE CONTRIBUENTS
Centre d'aasumpt.ea adJ:niu.i.ltrattus dirtclt per

Camil Companys Jover
ADVOCAT
RONDA SA.'IT PERE, 4Z, PRAL., 1.'
De t a 7 ltscepte cüssabt.-..s i festius)

I

.

fRANBPORTISTES:
Motora berculea U1eset
aruencana. mOdele espectale per a. CtWliOllB
Preua ec:onozmca. AUna.
coa.. O. da Cent, 318 barcelona.
SALDO collara, a:ra.na
pew·ea OJJUt.ena. aotJgult.ata. AVloyó, 17. rellotgeria.

:---------

COMPRO tuatea, tota
mena, t.:&l.r.es. llenya. etc

Tel

54!~\a

s A

és el diar1 cataíà
de més circulació
ANUNCIEU-HI!
VARNISSERIA a l'ElX&.ulpla., ti'O.S1,.19.SSO. Rao:
Casta.Oos, 8, pral. 1ra.
TERRENY. ben Situat

urgeu venw-e gran.s faci~
Ututs. Aribau, 177, ent1
lra., de 3 &. 6.

MER-~C~E~R~I::A:--e:-tx-am-o7
1o
bon ttlllQiment; bona lns~a.J:laciO. Tallera, 68, entresol,

t;anvi Carnet Xo1er
de .:dna.1 1ra. classe. Pre-sentaCló r&lJina. Muntaner, 164, pral. 2na. Oe
4 a 7, llevat els uiSSaUtes. Tel. 76561. Oocumentactó - auLamòbus

.

Al.iocl'oluH" f .. .. .. !) . . . . . . . . .,
t"I&Utllw:> eJI. · ltlllutoacLuractullS I

,

J~eLJ

VENC po.rada.
pinça
merettt Sant Adr1~. Raó:
Barca, :¿_

Avui, a les sis de la tarda
CI&. Sllsabeta.

TRASPASSOS
r&plda
C1le Luletana. 67, ler.
l'el 128Y6

---- la humanitat

GRAN OC8SIO , WU0lt!8.
au compreu sense Vl81·
ta-noa J::Sorreu, 66.

.

- WIPPET
- - ----sedan 14 o.

Medtcln& Interna, tni&n-

CASA NOVA. COrt.l,
167. wnb aacen., bany.
aJ.gua dtrect.a wo!t uum
l 1101, p~ f balcona 414
duroa 1 OOtllia &Ulb Pia
peu t.ramv1a 1 autobua.

fnn~o~esc

Luret. 150 <Pa
ral-leU. Teleton 30002

CORREDOR
de geue1·es ae puuc. empresa amo clientela. per
tà.brica de blanquet¡ 1
tmr.. Raa: Cast111eJos,
161, pral. ara.. de 5 a. 1.

rls.

LLOGUER DE MOBLES
DO Ull &rs.n aa&Urttment
Came ra t:Se'VIIia.na. ~. L.
en UQuidacio 1-'i de Or&eta.. 101

LLOGUERS

COMPRES
MAQÚINES COSIR

2na.

ES VEN, menjador m~
dern, per1ec~.oe esta.t, taula, 6 cadlrea, bUlet. Muntaner, :J!l2, 1er. 2a,
MAQUINES CI escMUt~
c1ea dG 100 ptea. 188 m.t·
uura uca.aJoaa seml)re a
1a casa •Elles• I:'Laeet.a
del P1 . to. bottga
TRASPASSO ral)laa.meuL
tOta meua da oegOCJ ...
esl.d.I:IUment sense ooorar
comJsrlO Hoaplt.a.l e entre&Cl

A

TERMINIS 9elttu
coutecclunata 1 en oeça
EnrlC Grana.aoe. 17, pra.l
2a.. Ot f a B
VESTITS a terannla
Mnt.e eotraca 01 tlador
BaJmèa 60 eoLrl lra

VU1.1'1

WUIUa Ob W~l' o.;l;I.Utli"le8 ¡)1:11

tctn.Jctu:ru, t't:!.!li0til'8 I

WIUUS

na,

WIUIWt:»

1..\bo

I

""'

""

CADIRtti I TAULES
uu 110 uer va.neuas. Utlttt,.l
r.useDl. J tb O .). re1

"'

74!)ij;¿

--

--~f:tARDENYES

bolles

treu et-b

CUll

tor Les'

I

EugJU Stlrupte
Cti»l
Iort.eHa i U trona I

"'

•

1&¡..1..te
HI PO I ~UU~b
auore .....s reuua or. .
tecs suore terreuyl 1 hn
ruswquea Nota.rta.t
. entresol

?uea

....

He-Oil AUHANl l'lllrtA
MAR U DIC a tsarce1uu
per la
tewveraLuJ·a
awra.aaole que s·b¡ wo.u
deh tiatous esLJec1ata De
a t>oaes 1 Utr.lli.IUetl

•

... • .,..
'"

j8UYul'
SALO
PUJOl
l:'erwa
neur..s ~rtett.ea
tia.lwerou, 114. oral I er
Tel 111~. Ha.rcelooa

a Auuua

.,..a

...

OS EP CANUDES
PreU& wooerata.. aew
a arrere mod
btwt Pau 10.

ore

....

FRANC iSC rA RASCO
eUL)e.JIOta. 8ervei I
~rcw1cllJ . C8Jdea. 8 · f
lll: On 1'165~

LES

•

...

MILL f .;S

..,

ouHvcactuns >OD
cnHiors IUuwnes a el LI
DIU Dalmau .
Ya.ieoCJ
240 tsarceloua.
18JO'

••

BALLS DE SALO

..
,..

ae o • oU ptt!tt u r·
Pt016860t I pr
le&&Ora Pet-rll.lo1. ~ b&J
tnt
cu1~

DIVERSOS

QUe&l.r&.

ESTUDIS

"'"

unlvers1t&i rreparado eucaç. u. Pro . BaJ..
mes, t7.

ol OS EP MOREY . Uo O·
11¡natan de vahr:eH• ·PI
t.a. .. l'el l38:i6 Sar

SENYOR : Per •eu Qu e
le&t.l.t U
queda.ra cou rep:\rat
RameUerea. 2. ter la.

oiAU M l: QUERA, ~.:ou
a uurea PrO JeC
f.! te$ul}(J8¡.¡,-,s tt'.eneuuE>
Pe1ayo 37 re.t 14bï6
ó<:l.rcelona

rl8, or1enUtc10

&ljlUI el VO&Lre

••

PERMUTO caA. dóna
160 d uros a.1 mes. En 1.1nc
d e 6 a g mU duroa, Ar1
bau, 48, ler. lra.

.

lona
LJ Ut:I.Ul

retac1ouar-st:~

tl.W D ~uyo

reta a ldtea woaernes, en
¡>ta a a.w.Jst.at. Escrture a
La Humanitat, oum. lll'l.

H:t:.~AkAt.:IUf\1~ <=U Wtl.ti
tU"'ua 1 etect.J1Cit.a.t. Casa
b•CHtlro. uarrer U&ll. 10
..v.;,.t.attanca

IN8 f AL.LACIONS I t~
pa.rii.Clull8,
il"'ua., gas,

ttlet.:LrtCll.a.t, J oaep
Ca.1&1JrU6.. 1&. l 'el

Yl!&,

~64a~ .

LLIBRES ootupru, aa
' uLa weu1:1. 1 01UUuLeques.
Utotena Mu.uuuu.. ieJéf .
ïtsiiUH t::ialmeran. ~:.14.

Lel'I'U\11~

a.ens LO·
torlllllclO t>UOre v1at.w;es
C01:1dt.:L1Ub
¡~::~rrocatru
I tr.U{,(J-Ca.l'. >'au l.gteaJtia.
l'el Ua:.IW
W.U' l~Ull.S

JOVE de oooa preaèn
Cia aw1:1 woto, desitJa

•
""''

L'UCOCESA t'ala ee
guLiUea orto~QUtl B
pita!. 1S3.

t:!IPOJ~QUl:.ti, rap1aes,
t.:Wit:ll r~:uaa ouuee

;vu1 t.

Nut.a.r1at.. ';',
l.et. 41:.661,

CO.UQIClUJ.I.Ij,

.el.ll.rl

ARliCLEti uer &~. ·n atau, et& LJVU6ü'ti U a nw.reatWt.aa ~ ttamun Ull·
ve11a. Buc. ue t · ü&etell·
"""'... l:.iUòl)l t.a~., a1 . reLètou 17:S6b.

I ALLEH l.lt~ Vt*W"III. ~¡,¡.
UChU IJIJ,I081lij I WUi.llJ.CIIIo,
l)a.\lllilt:IUL.ti I C.Otl ~1.8 d&o
rlllit.WI ott La wwu.ru cc.:Jo.
i' ti:UJCü&C tMJr1eua Uava,

d7 1

aw.

l'eleJon ~Uti1 U.

DINER, pago me. Que

8Ul ti.ILltii l)ç¡ 11-'III.V~Hl\.ei
t.u.uu~.t;~¡,¡lU•, J01t:8, maqUJlll:lt t:tt.e. La Cti.ia mes anLlQtt..
t Ul1Ut1.(1a 8J 1~.

U wo, :&!.!, grat.

la li
Acd.Ueuua,
r&¡)JO

U~.:u

Confecció

tlLJ::H:U'itUl.it!U ii
I dC(JUOWlC ~ ¡,a,..

.Mar"'lDCOP
.Iu-

paLtuta,
Ha, 4, :.t.un, :.1.•
Ltuet.a.na) .

oiOSEP ORIOLA. 64.aJ.&o
tes we~.&t:tu.¡uet Llet a auae Wte e111 Bl•
t.emea
J. orrenL VlatJet.
7ü let 711~ tiart.:elona
wmol)lie

MALAL lS
t'W.u.u••u.,
COl ~çUH.:U..a ¡euer&.J Òl•
11118 ttali8 X. SOJ &r\.111CiaJ Or Llull Cuesta •
IJr"'eu. ~u. pral. Conawta
de U a 6 .
RETOLS t ETIQUET"U
de Wtéli Ultluea per a aparaaora Mercadera ~Ul
t.IOBL~S AL f ADA d.Jtf.
p uc1a durada ecunolllla
NJ ouw'-'reu <ieU:se •uutar
&Q U16t.ll. Cll.ll J OV•lla.nOI.

utim

:.1

PORTES
met&YJQuea
VIJa.r Ailarla AlUllO. 68.
leie1on ~76:.1

-SERRAHO
---

NICANOR
t'lU'-Ur&

'

G.tt...uLJfl)&

I:Sarceluna

C1.8COr&ciO. • R
~

rel 75tUI

IAI TRi Aaooa • ¡tra
u•ttu Nou de "' ttam..
oia, 10 prop P

..

~

~·

I. hUffidDI•tat

sarcelon_a - Any 1v- Número 1.

~Di~jo~us~,~10~d~'o~c:tu~br~e~de~
l =1~9:35~======================~~~==~~~~~~~~~~;;~====~=:=:=::::=:::::=::::=:~
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1condició que la de veure els espa-

EL SENYOR DEL RIF I

' n¡,~.J . estar a le~ seves posicions. E_l
general Berenguer retusà categòncament, mentre que a Espanya es
preparava una expediCió, dita primttiva. Després d'una sorda campanya
per a t;eure del meu domini I , tres
tribus, les tropes espanyoles reprengueren l'ofensiva amb material ~ou
i comiderable. Sortides de M elll!a
s'-dreçaren a Nador, lliuraren combats terribles del costat d'Uad-Lau t
Xauen, on el meu germd. les baté
sense perdó, però no torçà el ,seu
, •>untatge, nuix que una revolta s havia produït i necessitava la nostra
presèncta.
-Constantment es fomentaven al1
darulls 1 es treballaven sota mà les
poblacwns inestaates, canv1ants i que
són sempre del darrer que ~ls parla.
Me'n ric avui de la pretensió que se
m'adjudicava de voler domtnar tot
el Marroc 1 tota l' A/rlca d~l Nord:
Amb què? Com? Si no arrtbava m
a manar en ets meus. sí 110 arribava
(De l'enviada espec1a1 souky de Cotte) a agrupar els meus compatriotes pe~
a una unitat rifenya, el vell somm
del meu Jare.
els francesos a viure tranquils a gt.~ _ morat, però, tou mes consideFzz.» Aquest testament oral ens es- rable que el guany material." .
• 1
Vencedors!
torçarem d'acomplir-lo. Tot es lligà
perquè no pogués ésser, Inch Alà/
Stdt-Dns
-Tota vegada que érem, vence~ors
-Electritzats, avançdrem sense es tractava e endavant d orgamtzt?-r
"Jo era el gran... ,. r~nsur el perill que cornem tan re- aquestes victòries.... Vull repet,tr.
-Jo era el gran - continua Abd- duïda tropa. Aixt poguerem desatlot- aou¡,~ de segrur que 1ama1 no he tm, el-Krim ,_ no veu sorda - i en aquell far els espanyols de la l1ma Stdt- · gut perso11alment rancunta contra
moment esdevenia et cap de ta ta- Dri.s-Atmual ço que porta l'evacua- ~~panya. La historia e. plena de ba1mlia. Vaig hereda, també el prestl- ció de ta ;egió Tensdmane. Nova talles t • •nquestes ct'aquest poble vagt morat del meu pare .• vaig subs- topaau a .Stdt l:Jrahwt, al Nord-oest, lent t aventun.. que, sota Carle_s Vè.,
tltuir-lo al ,ap de la tnbu dels Be- prop d' Annuat i Ull nou èxit per a no veie mai en el seu lmpen tonni-Urlaguet. Pesada carrega i no les • JStres armes. Vaig saber pels dre's el sot...
menys pesada responsabiluat. _v tg meus espr , que les perdues de l'e-¡ -Era normal -continud Abct-et
intentar obtenir una collaboracto a- nemic eren dures, tant en homes, Krim - que
nus..tllres ens detensesmicat amo Silvestre. Fou en va. Les com en matertal. Per a nosaltres era I~-"· d'ésser
esclaus, mci.xun quan .et
topudes es tultiplicaren 1 els espa- el millor revituaiLament
t el de mes somni del nostre pare era la inaenyvts avança. 11 , sobte Za línia Stdi- bou preu. Vatg e..cpedir tot a_ixó cap pe;¡_¡:1,._,.. • •
~ v ~e molt be que
lJns-Annuut-1ajcrsit, amb Kelates a Alhucemas, que to< actwament ~-~ ... , vrs , .1..: ha pogut cometre l'Esper objectiu, a t'embocadura de U ad- Torti/icat. L'èxit, tothom ho sap, panya del '1925 no tenen res a veure
Tysa s'establiren en pais Teusama- p?rta amics . . Les_ tnbu_s simpatitza- amb n;spanya d'avui, més ltberal,
ne '
ven,
comprensiva, mes respectuosa
·
Entre Axdir i Annual altres.els part1dans vemen amb rws- mes
u.e.~ nostres covtums i de les nostres
:·adicions ancestrals. Jo sé, tautb.;,
-Massa nombrosos, ens vdrem
¡·nsta'lar a les muntanJJes entre Ad1L'enemic invisible r : l'amistat que lliga aquest pa~
<
-El general Silvestre, acampat a éunb Fran--sa. els tractats, i les obltdir t Annual. Va ésser aleshores que
t..tig rebre una estranya visit.... Un Annual, tractava d'efectuar sortides gacions concretades reetprocament

EN L'EXILI LLUNY A DE LtS ILLES DE LA kEUN tON

ABD-EL-KRIM PA LA ...
EVOCACIO 0 ANNUAL I MONf -AR Ulr
Aquella hora tràgica del 1921, al Rif, recordada
des de . la Reunion pel cabdill rebel del Marroc
III
En el mo1"ent que la guerra italo-abissmia adqutreiX cada dia ma1or
gravetat, el problema de tes races en
tota l' Afrtea de color també esdeve
interessant i per tant hem cregut
oportu cea•.- la paraula al cap ri¡eny, que Ja deu anys que va est_ar a
pun~ de prenf-re el Marroc a l<rança t que a 'Jwra present, com sa~en ets nos'res lectors, vtu eXtlat a
ltlta ae la Heumon.
.
,
J:;n els aos 111 ,~,u~rs arttctes de l envrada ~spt:ctat i:>ou.ky d,e Cotte, aespres, a tl..aver .re ta tat t ardent ae~tg
de l an¿u; em11 at:L Rt¡ de po~ur 11
~ ta se¡;a suuacw actuat, estzu.ua ta
¡orma<;tO •tttetlectuat '
guerrera
d'Aoa-eL-Knm t aescnu ta ge1z.est aet
con¡tu:te .umo l!.spunya. l es soor~
aqueLla yuçrra
es reporten avut
¡¡,~ recoras u Aoct-et-.tínm.
Amb et aestg ae ao1u~r a l'opmio
._,,a aCX;umen•(I.(.10 a~ecta, hem conb t
t d t u d'
servat am
o¿s e s e a s, expressió, la conversa. à' Abd-el-Krim. Ben
entès que es d'e,. tota ta responsailttat de les seves aftegacions vis a
vis de determinats països i personautats.

q,..,

...

I

l
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-Els
....~~-. continuà Amb-elKrim-, mai no han estat gent bàr, ra. Haure de repetir que la nostra educació europea ens posava en
¡gualta¿ de condicions amb relació
als que havie,. d'esdevenir els nos~res adveroaris? El que resulta ben
cert, es que, motejant-nos de salvatges i de reb •.s a la civilitzaCió i al
progrès, han volgut, com es àiu vulgarment, at.usar el gos de rabios, per
t • de poder-lo matar tranquiflament. A¡egiré sense insistir-hi que
s'ha Jet una gran propaganda inventant cluettats que ens penjaven
a la nostra esquena ...

"'

Silvestre...
-El 1920, el general Si~vestre, no-menat general en cap del Marroc
bon punt ar;-ibd a Melilla, començd
la penetració militar del Ri¡. Arnbat
davant Tajerslt, les seves tropes es
tr:>baren amb Iu nostres comandades .,et nmtre pare. Es aleshores que
~uest ca1gue malalt i mor' despres
de 22 dies de Uit.
- -La seva ; saparició Jou un cop
-rrible per a nosaltres, pel seu pais,
el Rf/ 1 1 · r la pau, en ta~·or de ta
qual tant havia ll:.mat. Les seves
darreres paraules foren la conclrató
final 1 harmoniosa àe toW. la seta
vida:

"Si podeu resistir... "
e-Estic perd~, ens drgué. Si po.
deu resistir jeu-ho. Sino aneu amb

·
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La capital té l'aspecte d'un poble desert...
Del nostre corresponsal especial a Addls Abeba, JEAN ALLOUCHERI E

Addis Abeba, 6. (Per cable e~pe
cia, .. ·~msa.) _ l>esprés de les JOrnades tumultuoses plenes d'mquieLuct
de la mobilització general 1 de les
sortides de gr.1.ns grups de tots els
homes útils cap a Jes provmc1es
amenaçades del i'Jord, la cap1lal otere.x en a~uests moments l'aspecte
d'una ciutat deserta. Es baten a 700
quilòmetres al Nord d'Add1s Abeba, 1
les poques noticies de la gue1·ra que
arriben, amb 24 hores de retard, son
1gnorades per la pobtacoo. :sena necessari que revestissin una imporI tància
excepcional per a commoure
el letargue de Ja capital de l'imperi.

rantena d'italians morts. No hi ha
cap confirmació oficial que un avio
italià hagi est-at tombat pels regulars
del .ttas ~ayum.
Tal com jo havia previst en un
article precedent, l'aviació italiana
juga un paper particularment actiu
sobre el front d'Eritrea, per al reconeiXement del terreny i el bombardeig de poblacions i de les pistes.
Com que els aparells volen a. força.
alçaria, degut a l'altitud del païs, és
evident que poden produir-se perdues. Del costat etiòpic aquestes perdues no podran tenir mai més que
una importància moraL

ela pel seu Govern. Dimarta aortj
cap a Djlbuti.
El tren regular amb destinació
aquesta darrera. ciutat ha estat
blat aquest mati a fi de respondre 1
l'afluenci.a ~els europeus que aban.
donen Etlop1a.
En el maLeJJI: tren han marxat 301
soldats regulars cridant, sobreexct.
tats, que han estat destacats a la cos
taf rancesa dels somalis.
•
A Addis Abeba estan tancats llalJ
nombre de comerços estrangers. Els
llocs de policia. han estat reforçats.
Tement els bombardeigs noctunu,
molts estrangers quan arriba la nil
abandonen la ciutat i se'n van a
dormir
al camp.
A Ogaden
Les noves segons les quals Dessi
Pel que es refereix al front d'O· residència. del príncep hereu, ha~
gaden, les noves són encara més ra- estat
i Adigrai repre·
res. Sembla que els italians usen so- sa pelsbombardejada,
etiòpics, no han estat encara
lament els tancs en massa. Les tro· confirmades
oficialment.
pes regulars abissínies fan el buit i
A partir d'avui s'exerceix la cen.
eviten entrar en contacte.
ais cables de premsa.
Aquesta és la situació després de sura
El comte de Vinci, ministre italià a
4 dies d'hostilitats.
Addis Abeba, encara. no ha sortit 1
l'hora d'enviar aquest cable. No
L•èxode dels euro- obstant, es creu que d'un moment a
peus
l'altre rebrà autorització oficial per
abandonar la capital etiòpica, l:n
S'anuncia ací que la missió militar nombrós escamot de soldats regulan
belga que des de fa. cinc 'lnys ense- vigila dia i nit la residència del dJ.
nyava la instrucció a la Guàrdia im- plomàtic italià.
perial, ha estat cridada amb ur~èn(Copyright Or-ra Mundl.)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
güents actes de propaganda a càrrec vendres, 18, míting a Fuente de cande Ricard Zabalda, secretari gene- tos. Dissabt , dia 19, míting a Frer r' amb participació d'alguns dipu- genal de la Sierra. Diumenge, 20,
tats.
míting a Jerez de los Caballeros. Di·
. · :umenge, dia 13, al mati, gran marts, 22, mfting a. Don Benito. Di·
míting a. la Plaça de Braus de Mè- n.ecres, 23, míting a Villanuera d8
rida. Dimarts, 15, míting a Olivenza. la Gerena, i dijous, 24. míting a 1:8.·
Dijous, 17, ...dting a Barcarrota.. Di- larrubias.

La guerra al front
Nord
I
Les noves que vénen del front són,
tal com ja he dit, rares i imprecises.
Es poi dir únicament que durant tot
el dia d'ahir, les columnes italianes
eren a una hora i mitja de cami d'A·
dlgrat i a 17 quilòmetres d'Adua. Sl
aquestes poblacions queien a mans
del general De Bono, el que semblava probable i imminent, els nostres
con.frares del front d'Eritrea ens
passarien davant sense esforçar-se
per la tramesa de noves.
A l'actiu d'Etiopia el balanç és més
aviat magre fins al moment: Dues
metralladores, 10 fusells, una qua-

I
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Per terres de Castella

Per al proper dia 20

Han estat convocades les organitzacions de camperols de Caceres 1
Badajoz afiliades a la Federació da
Treballadors de la Terra, a una Assemblea que se celebrarà a Mèrida,
al local del Sindicat Nacional Fer-I
rovlari, els dies 12 i 13 d'octubre, a
les onze del mati. Es posarà a discussió el següent ordre del dia:
Primer. Nomenament de la mesa
de discussió.
Segon. Efectes de la llei d'Arrendaments, parellers i Reforma agrària.
Tercer. Desvaloració dels productes del camp. Taxa.
Quart. Incompliment de bases de
treball. Atur obrer.
Cinquè. Reorganització sindical.
Propaganda.
Sisè. r....onclusicns generals.

El discurs de Manuel Azaña
a Madrid

I

El senyor del Rif, Abd-ei-Krlm (a la dreta) carni de l'exili amb el seu germà

<Foto Opera Mundi - Exclusiva
per a LA HUMANITAT)

.
PROPAGANDA SIND ICAL
periodista espanyol, representant o-- per a e.xpulsar-nos d'aquesta regió. p~r. aques~es nacion3, i esttc ben_deOrganitzats per la u. G T
la
d' lt
s a de nran pres Cada vegada, peró, sofria (lTans pèr- czdtt pass: el que pass1 a no ess~r
..
,
·
· · 1
a ra per on '
" ·
- dues davant u.n enemic invis
. ible dar- • 111;a1 _entre elles, un ferment de drs- ~ Fr;deraciO, s han orgamtzat els setigi econònuc a Espanya vmgué a rera els accidents del terreny. Ales- cordta ..•
proposar-me que acceptes que els es~
d
panyols ocupessin els caps Ke!ates , hures es decidl a t~OSar en lmia grans
Copyrigh Opera Mun 1
1
Mar Nova igual qz:e un altre punt efectius per a operar en massa i
(Prohibida la reproducció)
e ut.egic intermig. D'aquesta mane- esclatar-nos. No comptava amb l'e- !I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!
ra, la badta d' Alhucemas, hauria es- nergta ferotge dets nostr~s homes. tat enterament sota el Joc dels ca- Despres d_e etnc d1es de llutta, quatr~
nons enemics. A més ens oferia 20 caps havten mort; la darr~ra "J!'t lt
milions de pessetes 1 armes en abun- correspongué el torn al çmque. La
àancta si nosaltres accep.tcivem de rd.b1a al cor,. els nostre~ mil guerrers,
promoure al ltfarroc un aixeca-I cada u dels quals. valta deu homes,
mc;;... . Com a preu d'aquest ajut acceptaren el combat CX?ntr_a deu !'z.íf
ens dema¡¡a¡;a en concessió, les mi- espanyols aJudats peT l arttller,u t la
nes.
cava.lena.
-Vaig dubtar un moment, però el
Annual !...
bon se,¡tft va tornar-me. Vaig con-Del 21 al 26 de ;ullol l'acCIÓ tou
: Zar, a fi de veure Jins on arriba- acarnissada. • 25, mancats de queva et destg d'entesa dels espanrols: t.•els enemics abandonaren
-Que accept~m que el general_ Sü- Igueriben. El 26 ta retirada comenvestre s'estableu:¡ entre Std1-Dn.ss i çava mentre q~e nosaltres continuà-:¡egu! .. t la ribera fins Annual. Des- vem el nostre ava11ç. Sortit el darrer
pres d'això tractarem dels mitjar.s a' Annual, el general Silvestre desd'oruanitzar el Rij amb el vostre pré! d'IULveT deixat i1tServible la seva
ajut. Petó no abandonarem cap punt estació de T.
F., s'havia trobat
estratègic ' no acceptarem cap avanç assetjat amb el coronel Morales, l'úterritorial. Quant a qui us envia, sí nie amic espanyol, a onze quilòmevol les mines, les tindrà.
tres d'Annual. Ferit de mort, s'acab... El coronel mora igualment en
Jo aniré a Alhucemas! l'acCió. A tes seves restes, retérem els
Quan comur.icurell aqu.estes parau- honors militar!.
les al ge1~ral Silvestre, aquest esta¡;a di.\posat a sort!:- t, aba1tS que el
El tràgic desa¡tre
missatger haguts ~Jbert la boca, cri-Aquesta victòria ens valgUé L.11a
Là VWientament: «No vull saber rest fortuna amb proveimo.nts de toJo anire a Alhucemas, amb Abd-el- ta mena: dos-cent. canons de 65, 75
Krim, o .sense tots els Abd-el-!<rim:~ í 77; qumze mil j:aelis; müicns de
àel món!»
cartutxos, d'obusos. Material de camEl primer gran combat panl/a, camions, automóbrls, quet:iu-D'ençà d'ateslwres ta llr.:1ta es res, medicaments. Quant a l'efecte
reprengue més viva. Vaig resoutre de 11.oral, els quinze mtt morts o ferits,
reconqutstar, en ..,.us Tensam.ane, un í el miler de presoners, uns quaranta
punt estra-~giC Important: Dhar A- o¡icials de tous les graduaCIOns en,.
larram. ,, o tenia meo que tres-cents tre ells, expliquen aujiclentment la
lwmes, pero varem ri.\car l'aventu- seva lmportancta.
Mont-Arruit 1
I
ra. La oatuúa Ju .. dura, pero e! punt
uc:~1.1 1.1• ._..,.,gu.e a les nostres mans.
-Vencedors a Annual, no pod~em
Aqueu era ~· nostre pnmer gran restar all.d.. La derrota espanJIOla escombat. Ail:ò galvanitZà els nostres decmgue completa despres àe la ba1wmc~. :,¡., enemrca h.ar..ien perdut talla de Mont- Arrult. Es aleshores
mes de trcs-ce¡as dets seus rw11~~. que, delirants d'entusiasme, lea tn- Per tal d'augmentar la rapidesa de les patrulles i embarcar ràpidament
entre ell.'! .4 c. :tats, ' havten dt>t.rat bu.s, auecades totes sense donar els oficials s'ha introdu1t a la Marina Anglesa un nou tipus de llanxa·
en p<Xter nostre un bOh mc..tnnabte q:.:¡rter a ntngu e111 concedtren el motor d'una gran velocitat, la Qual han usat ara per primera vegada a
1
titol d'Emir. que jo no hav1a rolli·
.. sprovens cum estavem c1 armes tres mU cartutxos venus per un es- cUat ' que m'o,. lena de cr"Pu.dó. Mediterrani, Mar Roig 1 Canal di) Suez. A part de la seva gran velocitat
aquestes llanxes-motor tenen l'avantatge de poder-se usar Igualment al
panyol eren plem de terra- ¡ou una
.,enedicció here~ar una b<lteria de 65
La retirada de Xauen mar Que a.l riu. - Una vrsta d'una llanxa·motor de l 'esquadra anglesa en
de mantan11a d'obú3, cartutxos, tu-Despres d'Annua4 10 t;alg oterir
plena marxa
aelü, n~dicament.a i quet:n~res. El retorna.r els preaoners aense altra

Davant J•interès i transcendèn·
cia política de l'acte que celebrarà el proper dia 20 a Madrid

11

1ZQUIERDA
REPUBLICANA 11
en

~~ I~nv~r Manu~l Alañ~

MILLORES A L'ESQUADRA ANGLESA

LA

HUMANITAT,

d•acord

amb el P art i t Rep ub I i e à
d'Esquerra, ba pres al seu

càr·

rec l'organització a Catalunya
d'un viatge collectiu per tal
d'acudir a

Madrid, J•anunciat

dia, a escoltar la paraula de
l'iHustre ex-President del Con·

s.

(Expre$·F~)

el qual pronunciarà el seu
anunciat discurs

Llegiu LA HUMAN TAT

I

el

Partit de

I

'11"ciós

a:

I

ASSEMBlEA I ACTES DE
PROPAGANDA DE LA FEDERACIO DE TREBALLADORS DE
LA TERRA

Una entrevista interessant

-Al dia següent d'aquesta temptativa Jordana, alt comiSsari a Tetua~. Jou substltuit pel general Aizpuru. Un any despres ens asaaben-tarc¡~ de la seva mort. Fou una gran
desgrdcia. De~apareuia . un home
ponderat t la consequ.encu¡ d'aquesta
mort, jou el desordre. S'anunciava la
guerra i en.cara que era proJunda7
ment ho8til al poble espanyol, algu
la volia ' es declara, car ense~ servia els interessos d'alguns polttlcs.

I

I

Durant deu anys•••

Jordana, substituït

METRES DEL FRONT DE GUERRA

'

-Durant deu anys - continua hem vtscut amb els espan¡¡ols. En el
curs d'aquest temps, ens adonàrem
que no ens comprenien i que tampoc
mai no farien res per a una aproximació entre nosaltres i ells. Jo parlo
sense odi pe. a ningú, avui. Ala ho
sap.
Ens imposaren una conducta a seguir: la neutralitat que proclamà el
nostre pare 1 que mil vexacions acabaren per a determinar-lo a trencar-la. Poc temps abans dels successos que el condemnaren a mort, entre els anus 1919-1920, ei nostre pare
sempre ens deia: «Cal restar sense
jer res, quiets. Si es produeix ço que
avui sembla impossible, és a dir que
Espanya vulgui apoderar-se del Hi/,
serà necessari intentar-ho tot per tul
d'evitar una guerra que seria terrible. Si això arribés, aniríem a cercar
refugt al Marroc trancès, a Fez, on
nosaltres podnem viure en pau».
-A pesar d'aquesta conciliadora
actitud, el nostre pare, que en aquella època era ca:d dels caids a Be- 1
ni-Urtaghel, hort l'acusava d'ésser el
responsable de les protestes esporèvdiques i seguides que es succeïen al
Rif. El 1916, jo era cadi a Melilla i
el meu germa ja havia acabat els
seus estudis a Espanya.

-El general Jordana va citar el
meu pare l ambdós sostingueren una
corwersa a la qual vaig assistir. Es
tractà, com sempre, car era preocupació constant, de l'organització del
Ri¡ amb La1ut espanyol. El general,
soLda! enèrgic i valent, discutt, millor, explica tes modatttats d'una entesa amb el seu mtertocutor, que
atent conciliant l visionan, assistia
amb confiança a l'entrevista. El debat s'etemitza~;a 1 el meu pare talla:
-No ens entenen~. vosaltres no
voleu actuar com és de àesit1ar;
adéu. No em veureu més. Si voleu,
aprofitar l'ocasió per a des¡er-vos
d'un enemic, 1eu-me empresonar.»
Jordana contesta:
e-Aneu-vos-en i calmeu-vos. Rejlex;oneu. Jo se que sou nobte i rect e í que la vostra influència al Ri/
és gran. Podneu ésser-nos molt útil
i, naturaiment, profitós per aquest
patSJ
-Després d'aquesta entrevista el
meu pare es retirà al seu poble nadiu d' Adj-dir. En veure el general
Jordana, q .: el meu pare no tornava a veure'l, intenta un desembarcament a Alhucer;¡_as, atavont per
un servei qu· S'havru muntat a l'esmentada plaça. Però jou rebutjat
t ·tortosament pel meu pare i germà i les cases dels traïdors foren
destruïdes.

ADDIS AB EBA: A 700 QUILO-

sell de ministres

S'ha organitzat un tren especial
Sortida: Dia 19, a les 19 b.
Arribada a Maàrid: Dia 20, a les 8.
Sortida de Madrid: Dia 20, a les 19.
Arribada a Barcelona: Dia 21, a les 8.

PREUS
l.a ........ ... .
J.a ............

147'00 pessetes

68'50

(anar i tornar)

I

"

La inscripció serà tancada el proper dilluns, per esser
les places limitades.
L es inscripcions s'admeten a LA HUMANITAT, Ron·
J a de la Universitat, de 1 a 2 i de 7 a 9.
L'acte serà per invitació, que serà faci. i ada mitjançant
el donatiu corresponent.
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