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EL TEMPS. - A catalunya el cel està aerè per tot el ~ls llevat
per les costes de Tarragona, Baix Ebre, Riberes del Segre I El Pallars
on 6s quelcom nebulós. Els vents són fluixos I de dlrecclonl varia·
bles.
S'observen algunes boires matinals per Igualada I Comarques de
Bages. Temperatures extremes: Màxima, 11 graus a Seròs; mlnlma,
1 grau al Port de la Bonalgua.

Preu: 15 cèntims
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Barcelona, dissabte, 11 d'octubre del 1935
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.ELS FRONTS DE GUERRA: ADUA I LA SOCIETAT DE NACIONS
-

l~i tm~~~ ilalian~~
nritr~a ~an iDI~rt
~~r~uu ~~ ·molta
lDDii~~ruió

UN FEROTGE CONTRAATAC A ADUA
Es imminent el pla de sancions a Ginebra

moiii -~iu~n ~'Itàlia
~a Jarlat a ~in~
~ ra JU última
v~~a~a

Segons informacions angleses, 2.500 italians haurien perdut la vida a Ad ua
o~~~~~~~~~~~~~~~~~~

•

EL RAS SAYUM ATACA ADUA,
FA CENTENARS DE PRESONERS I
CAPTURA MOLT MATERIAL DE
GUERRA

LES TROPES ABISSINI ES DETUREN L'OFENSIVA ITALIANA

LondJ'es, 11. - Un comunicat d' Addis Abeba rebut aquest matí a
tondJ'es diu textualment el que segueix:
"20.000 homes del Ras Sayum atacaren anit Adua, cercaren la ciutat
1 feren una horrible matança. entre els seus defensors, entre els quals
hi ha 2.500 morts. Els etiòpics s'apoderaren de milers de fusells metralladores, peces d'artilleria lleu;era i considerable quantitat de municions.
Els atacants sofriren també fortes pèrdues. D'un moment a l'altre s'espera un contraatac italià."

Heu.vos ací com s'ha Jet plena llum sobre lct política grega d'aquests
darrers temps. El cop del general Papagos -nom des d'avui /amós- !1a
enderrocat la Repúb!ica, la qual ja era un simple decorat exterior més
que un règim veritable. Els qui no van comprendre el m()Viment rewlu·
cionarí en què prengué part venizelos, ara el deuen comprendre perfectament. Es tractava d'evitar això que al capdavall ha succeït. Vençut
el moviment, els monàrquics dis/ressasts han anat converttnt.se en monàrquics descarats.
Els mateixos polftics i generals que van condemnar i blasmar amb
enèrgiques paraules el moviment revolucionari, 1ta1~ apellat, quan a ells
els ha aemblat oportú, a un cop de torça per llur compte. I ho han tet
amb la impunitat que acostuma a donar el tenir a les mans el mecanisme del comandament militar.
Mentre que els republicans st,blevats van exposar la vtda, t alguns
la van perdre, els conjurats monàrquics lum anat directament cap aZ
Poder. Com a premi al seu acte, Papagos ha estat designat ministre de
la Guerra, i el que ocupava aquest lloc, el general Condylis (que s'havia entès amb Papagos) ha passat a ésser cap del G<>vern t regent.
Continua la història de Grècia...

ELS ITAUANS CONFIRMEN LA
NOTICIA DE L'ATAC

Adua, 11. - El Ras Sayum, al cap de 10.000 soldats selecclonats, s'ha
separat del gros de les seves forces i ha intentat una arriscada operació
pel seu compte.
El Ras Sayum avança per les valls de Susula i 1\lalam cap a les
primeres posicions italianes.
Aquests Informes han est:l.t proporcionats per l'aviació, que ha advertit també altres Importants concentracions abissínies al nord·oest d'Axum.
Les avantguardes d'aquestes forces paquegen sense descans els llocs italians. Fins ara han estat rebutjats tots els Intent!~ abissinis per a recuperar les magnifiques posicions en les quals es troben establerts els
Italians.

COM DONEN LA NOTICIA A LONDRES

Londres, 11. - L'Agència Reuter rep del teatre de la guerra la serüent semacional Informació:
"Segons noticies de font abissínia, les tropes del governador Ras
Sayum, realitzaren un contraatac Imprevist durant la nit del dijous al
divendres, sobre la ciutat d'Adu:1, que voltaren per complet i efectuaren
la matança de 2.500 homes de la guarnició italiana. Caigueren a poder
dels atacants milers de fusells l metralladores, canons de campanya l
aÍllons de cartubos. Els abissinis sofriren també (l'llns pèrdues."

or·
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ES CONFIRMADA PEL MINISTRE
ETIOPIC A LONDRES

Londres, 11. - El ministre d'Etiopia a aquesta capttal, doctor 1\'Iartin,
ha publicat una nota oficiosa que ha. estat facilitada a la Premsa confir-

mant que les tropes etiòpiques atacaren durant la passada nit les italiaDeS que guarneixen Adua I els infringiren una seriosa derrota.
El comunicat afegeix que els etiòpics es retiraren a trene d'alba, I
''emportaren un milió de cartutxos, !Usells·metralladores, canons lleugers
I presoners de qualitat.
La nota acaba dient que en el moment actual es pot dit que Adua
DO is Italiana ni etiòpica.

Un equip abis slni de metralladores en acció, al front del Sud

Les nits són, aquests dies, clares, perit Iosa ment clares•••

ADUA NO ES TERRA DE NINGU

ALOISI HA PARLAT PER DARRE·
RA VEGADA A GINEBRA...

Roma, 11. - L'òrgan oficiós ."Giornale d'ltalla." d!u que el baró d'Alolst ha fet per darrera vegada us de la paraula a GIDebra.
Lluny de voler Interrompre a viva força. les relacions amb la Societat
de Na.clous, Itàlia ofereix una vegada més la seva coHaboracló per a un
c:&mi que pugui conduir al prestir;i clar i real de la Lliga. Aquest oferlment d'Itàlia. té importància decisiva per a la política italiana, ja que
es coneixeran la mentalitat 1 les idees reals dels Estats representats a la
Societat de Nacions
El " T _
•
,
•
..
.......voro Fascista diu:
El senyor Alolsl ha demostrat, a Ginebra, que encara existeix un
n _mi &mb sortida possible de l'estat actuaL No poden adoptar-se contra
Itàlia .liilesures que en casos semblants no hagin estai aplicades.,

Com es desenrotllà gueren arribar fins les mateixes li·
nies italianes sense que !os advertida
la batalla cos a cos la seva presència.
i a plena nit
En establlr·se el contacte entr e
Londres, 11. - D'Addis Abeba es
~n nous detlills sobre 1a import acció desenrotllada a Adua.
~erons aquests detalls, l'atac abisd'el
a cap per tropes escollides
le
SaYlUD, constituí una com, ta. sorpresa. Jlf'r a la guarnició j"
ela contingents atacants, molt
~brosos, aprofitaren l'absoluta
urltat cie la passada nit I po-

t_.rtat

J:

(Del nostre corresponsal especial a
¡

I

Addis Abeba, 10. (Per cable, especial). - La vida continua aqui t:l
seu curs, per moment~ frenètica i
nerviosa, com a la vigília de greus
mals, per moments quieta i apacible
com si no es tractés dels fronts d'O·
gaden o del .N_ord sinó del Chaco o

I c~anlfn~~x:;:fint

de
gent d'Addis Abe·
ba, uns caps al front, altres cap •1
Djibouti, en el ferrocarril, que ht 'ta
dies que ha calgut doblar d'unitats.
LA NIT A ADDIS ABEBA
Aquesta nit he recorregut la ciu·
tat a cavall. Addis Abeba és silen.
ciosa. No es troba. una dltima vivent
pel carrer. Cap llum. El palau impe.
rial és igualment a !es fosques. Tja
ciutat sembla abandonada, com a In
vigília d'una terrible pesta. Però
dissimulats en l'ombra. l'arma entre
l~s cames, als quatre costats de la
etutat vetllen centenars de soldats.
La nit és clara, perillosament clara
per als pirates del cel. Vaig arribar
a la legació, curosament vigilada.
Hi havia una gran animació, però
quan un dels oficials va voler ojerírme una tassa de cafè hagué d'a11arlo a cercar ell mateix a la cu!na.
Des del moment que es confirmarelt
les notícies dels bombardeigs italians als fronts, tots els ascaris etiò·
pics. i fins els tif!Tencs, va11 desertar
de la Legació i deixaren abandonats
els seus uniformes.

I

atacants i defensors s'entaulà un
horrible combat cos a cos en el qual
no donaren quarter nl defemors ni
atacants.
Els abissinis atacaven en massa segurs que no es podria. utilitzar contra ells l'artilleria I proferien vans
crits de guerra recordant la victòria
etiòpica d'Adua. en 1896.
La informació rebuda a LondJ'es
afegeix els següents detalls sobre 1'1'5p:mtosa lluita:
"Els abissinis a tacaven com dimo·
nis i treien el major partit possible
de la seva superioritat numèrica. La
major part d'ells utllitzaven única·
ment en la lluita baionetes, llances
I punyals. La lluita es prosseJUÍ durant tota la nit sense cessar ni un
m oment en Intensitat. Don:J.da ia
m odalitat de l'atac els italians hagueren de defensar·se cairebé exclu·
sivament amb armes blanques perquè l'ús de les bombes de mà. result ava perillós per als seus propls com·
panys."
La dita informació afegeix: " La
lluita ha estat tan ferotr:e que tot fa
preveure que ambdues p3rls precisaran d' un descans prolongat, encara
que és de creure, i aixi ho esperen
els abissinis que els italians surtin
del seu actÚl estancament i portin
a. cap una violenta o!eush·a previ un
intens bombardei' a càrrec de la seva aviació 1 de l'artilleria de llarr;
abast.•

,

• • •
El pronunciamlent.o d'Atenes - Le Matin empra en els seus grosse»

CAL
Addis Abeba, 11. - L'Agència Havas informa que segons notícies no
confirmades, les tropes del Ras Sayum voltaren durant la nit les posiclons Italianes d'Adua, s'entaularen violents combats amb çans pèrdues
per ambdues parts. Els etiòpics es feren amos de les posicions, feren gran
aombre de presoners I s'apoderaren d'Important boti de guerra, canons,
llletraUadores, fusells 1 municions.
, •
CI nquanta 10ldats d Eritrea desertaren amb armes I bagatges I han
passat a favor dels etiòpics.

(Foto. Keystone)

AIes italianes sobre Addis Abeba?

~

Davant el moviment revolucionari, molta gent deia, a Grècia f en
altres llocs: «Quina bogeria/ Quina tràgica at<lagaiadal ¿Què ve a é~er
això de sublevar.se per la República? A Grècia la República 110 estd en
perill.>> El general Condylis, precisament, era el més rotund mantenidor d'aquesta tesi.
Ara que la República grega és a terra, tothom pot jutjar sl estava
en perill o no, tothom pot jutjar sl era tlna bogeria i una atzagaiada
el mC>viment dels republicans autèntics.
El President Zaimis s'ha lluït, com calia esperar de la seva clarividència. I l'ex--cap del Gotern T saldaris, el castelar grec, ve a dir com
aquest el dta 3 de gener del 1874: «Quina vergonya/» una vergonJ,Ia qui
li cau de ple al damunt.

•
ELS BOMBARDEIGS
Amb una ignorància sorprenent,
els oficials pretenien no saber res
dels esdet·enimeuts de l'Eritrea 1!!
del bombardeig dels hospitals amb
la bandera de la creu Ro;a perjec.
tament ostensible.
Asseguren amb cont'icció que 110
hi ha problema en la sortida del mi·
nistre itaZ¡à cap a DJllxmtl en el

tren i han de convenir a elogiar la 1 vertit en vn petit poble orgullós
perfecta lleialtat del govern
que lluita per la seva independènrial, que els assegura escortes arma. cia.
des cada vegada que desitgen sortir
Prohibida la reproducció
per la ciutat.
Copyright Opera Mundt
He abandonat la Legació amb una
indefinibLe impressió de malestar.
El conflicte italo.abissini ha entrat ~----------*:---------e1L un periode fatal per un arran.
;ament pacífic a l'Africa i potser Notes
Puerto de Santa María
per a !a pau europea.
No anem a considerar les conse.
qüències de la guerra. Compten SQ:
bradament els jets brutals.

impe. l

de

_____________*___________
Els etiòpics no accep·
ten combat m és que
a la nit

-Addis Abeba, 11. - En relació amb
els combats que s'estan desenrotllant
a la ~ona d'Adaa es declara que les
tropes etiòpiques sols admeten combat franc durant la nU perquè l'a·
vinció els colloca de dia en condicions de neta Inferioritat.

( Segueix interessant
informació a Ies pà•
g'rnes 6 1• J)

Addis Ab&ba, JEAN ALLOUCHERIE)

SENSE ESPERAR RES ...
Sense esperar la decisió del Comi·
tè dels XIII de la Societat de Na·
cions, sense ni tan solament espe.
rar una declaració oficial de guerra,
les columnes dels cossos expedicio·
naris de L'exèrcit italià han jran·
que;at la frontera. Els avions han
bombarde;at
poblacions
obertes.
Quan escric aquestes ratlles, se'ns
assegura que una intensa ofensiva,
amb aviació i tancs, és dirigida con·
tra les tropes regulars abissínie~.
D'altra banda, les columnes proce.
dents d' Assab continuen la seva penetració a la provincia d' Assoua.
Fulls volants de caràcter illjuriós per
a l'Emperador, llançats des dels a·
vions, inciten les poblacions a rebe·
lar.se contra el seu govern. O Oga.
den es succeeixen els bombardeios
de les posicions militars. Els morts
e' compten per centenars. A Addis
Abeba ronda ramenaça certa d'u;¡
Gtac aeri. Aquest mati, com ciic, ha
calgut doblar les unitats del tren
a Djibov.ti, per atendre en el PD3Sl·
ble l'enON!'e petició d~ passatges. I,
nC> ja mes de deu dtes que Vinc#
el ministre italià, s'inclfnava ~om~
rie!lt i ajectu6s- .davcmt el Negus
i lt estren11!a la ma ...

EL FERROCARRIL ..
Per preveure en el possible au ris·
cos de la c!eJtrucció de l'obra del
ferrocarril -{l~<e ~!valdria a l'a·
tllr complet dels provelments a
les tropes i la tramesa de municiOits
i que seria per dir·ho atri una ru¡}.
tura completa amb el mén civUit·
zat-, la pista d'automòbils entre Díredaua i Addis Abeba es troba ac.
tualmen t ert activa construcció, ¿pe.
rò podrd ésser acabada a temps?
Què ja la s. de N., mentres~ant?
A veure. No sé perquè, amb pena
especial, com un pcsombre, em t'l·
nen arui al record. zes ombres ain~.
tres del Gran Ch4co f de la Xa11a,
que ¡¡aig h(Jf)Er de viure.
1 A t;eure, a veure_ Mentre3tant
aquí baix aquesta Etiopi4 !'ha cor.·

A~quest numero ha estat

Visites
i sa luta cions
Puerto de Santa :\faria, 11. (Del
nostre corresponsal especial) .-s'han
entrevistat, al maU, amb l'ex-Presi·
dent 1 ex-Consellers de la GeneraU·
tat de Catalunya, els senyors Mar·
U, Farran Fària 1 Estany, de Bar·
celona, que t~n!en concedida la vi·
sí ta.
Els senyors Companys, Lluhí 1 Co·
morera han continuat rebent des de
diumenge un nombre extraordinari
de telegrames, plecs de signatures 1
cartes d'adhesió de Centres, pers<r
nalltats destacades i correlig!onari3
de Catnhmya i de fora d'ella, 1 els
és materialment impossible poder
contestar·les totes.
Es troben bé. I segueixen amb la
fortitud d'ànim de sempre.

___________*___________

Un gran acte públic
de les esquerres
catalanes
Per part de' la coalició d'esquer·
res catalanes s·estan fent els preparatius per a la celebració d'un acte
públic, el qual probablement tindrà.
lloc el dia ~7 del corrent mes d'oc·
tubr~. Si circumstàncies alienes o. la
voluntat dels organitzadors no ho
impedeixen, hi ha el propòsit de ce·
lebrar·!o a la Plaça Monumental o
en un altre !oca! de considerable cabuda. Aque~t acte, que promet re:
vestir gran importàncta, serà. l'inici
d'Una activa campanya de propaganda qae les esquerres catalanes
pensen emprendre per a fixar de:
mocràUcament la seva posició poll·
t.ica davant del poble de Catalunya.

•

VISat
•

Grècia, sota un sovern de regència nomenat pel general Condllys, torna
a trobsr-se en el primer pla de l'actualitat Es considera, per ~rt dels
observadors, que la vinguda del rel Jordi 6s Imminent. Fotografia de la
Cambra de Diputats d'Atenes I del pretendent que espera fsser cridat
titulars el mot espanJ,~ol esdevingut internacional- demostra que eu monàrquics 110 estaven gens segurs de guam¡ar el plebiscit del dia 3 de
novembre.
No n'estave1~ segurs ni havcnt·hi al capdaoont de l'Estat un Got'em
virtualmcut mo11drquic com el de Tsaldaris. I han exigit, per llavis de
dos militars t un almirall, l'abolició immediata de la Constitució repu.
blicana i el restabliment de
Constitució monàrquica. A més a més,
e¡¡ apoderar--se del Govern han proclamat l'estat de guerra.
¿No va!dria més que Papagos a els seus collegucs suprimissin ama
votació que, en aquestes condicions, ha d'ésser una sinistra farsa? E:ls
p!eblscats de les dictadures ajegeixe11 la befa al greuge.
A. ROVIRA I VIRGILI

la

per la censura

la humanitat

2

(TEATRES

D'ISSABTE, 1'1 D'OCTUBRE DEL

GRAN PRICE

EL -T EATRE

TEATRE 8ARCEl ONA
CONTINUA RENOVAOIO D'AIRE
Companyia de
MARGARIDA XIRGU
Avul, tarda, a les 5'15 l nlt,
10'15, l'obra de lope de ve.
p., adaptada per Ri vas Cheriff :

•Telèfons 34851 ¡ 33111

Avur, festa de la Ra

TARDA, A LES 5 S
Ça
NIT, a. les 10'30•. lP~~~ 8&11
CI.MJ. FASTUO:;J BALL DE~
0
3 form idables orquo t ·
41.4
a.JOVENIVOL'S»
s nnes, a
<cSHANCHAI MELODIES
c•PRICE B •
Espectacular presentació ANDe
discutibles artistes de farndels l~~o
dial
a rnu11.

e. les

FUENTEOVEJUNA
GRANDIOS EXIT
Demà, tarda 1 nit:

FUENTEOVEJUNA

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyia de comèdies valen.
clanes dirl&ida per PEPE ALBA
Avui, tarda, a les 4'15. Buta·
q uea a 2'50 ptes. 4 actes. 4. 2
èxits, 2:
POBRETS, PERO HONRAETS

Homenat1e JDJnlaraMar1ari~a aXir1n
Tot just publicada. la convocatòria
per a l'Homenatge Popular a la gran
actriu Margarida. Xírgu, s'ha des\etllat un gran entusiasme i són moltes les entitats culturalS, artistiques
1 polltiques i personalitats catalanes
que han manifestat llur desig d'adhe.
rir-se a aquest acte tan simpàtJc.
Recordem que les adhesions a l'homenatge Popular a Margarida Xirgu
han d 'ésser trameses a la Secretaria

del Comitè Executiu, instaYada a
l'Associació de Teatre Selecte, carrer Borrell, 111.
L'acte consistirà, com ja s'ha avc.nçat, en una representació extra:Jrdinària. de la gran obra de Lope de
Vega «FuenteovejunaJ, adaptació de
Rivas Cherif, que tindrà lloc el dia 23
del mes que som, a la nit, al te*e
Olúnpia.

I

CHENT DEL DIA o MIL DUROS
I AUTOMOVIL
Nit, & les 10'15:
GRATITUT
I

Chent del dia
o Mil duros i automòvil

l'obra grandiosa.. La
que es farà centenària.. La que
tota l'obra. és una. rialla:
ELS ESTUDIANTS
de oJosep Soler Perís
Seguldnmen~

Principal

Palace

Avui, dissabte. tarda, a les 4:

La Verbena de la Paloma
1 la joia l!rtca de l'immortal Vi·

ves:

DOfilA FRANCISQUITA
per Emllia Aliaga, Antoni Gatón
I Maria San,ocha. - NIT, A LES
DEU:

LA

DOLOROSA

per oJosefina Bugato I Antoni Ga·
tón:

KATIUSKA
per Emllla Aliaa:a. Pilar Navarro,
Enrio Zabarto i Felip San Agus•
tin . -LA BUTACA MES CARA,
TARDA I NIT, 4 PTES. - Diumenge, tarda: LA VERBENA DE
LA PALOMA, LA CASITA BLAN·
CA 1 KATIUSKA. - NIT: LA
DOLOROSA I KATIUSKA.

TEATRE PO LI OR AMA
Companyia dramàtica MARIA
GUERRERO • FERRAN DIAZ DE
MENDOZA
Avui, tarda, a les 5'15 1 nlt,
a les 10'15:

LA DAMA DE LAS
CAME LIAS
Creacló de Maria Guerrero

¡ TEATRE
(

NOVETATS

TEATRE CATALA
Companyia NICOLAU· MARTORI
Avui, dissabte, tarda. a les 4.
Programa doble • Dues obres.
Sis actes:

SAINET TRIST
d'Angel Guimerà 1

MAD AME
de Lluls Elies
Nit, a un quart d'onze, gran
èxit de:

MA D AME
creació personal de Mercè Nlco•
Jau. - DEMA, DIUMENGE, tarda a les 4. Programa doble:
SAINET TRIST
1

LA RAMBLA DE LES FLORISTES
Dimecres, estrena de LLIBER·
TAT PROVISIONAL. - Dijous,
lnau¡urocló dels Espectacles per
a Infants, amb EL SECRET DE
LA CAPSETA D'OR. de Josep
Maria Folch I Torres.

r9ATRE ROMEA
Telèlon. 22028
Heredla • Asquerlno

Co~panYia

A les 3'30. Butaques a 3 ptes.
Darrera, irremissiblement, de:

CONFERENCIA

C. Rivas Cherif parla de «Poesia i drama»
Dijous, a les vult de la. nit, tingué lloc a l'Ateneu Polytechnlcum
l'anunciada conferència de C. Rivas
Cheriff sobre el t ema «Poesia i
drama>>.
El prestigi aconseguit pel fundador del Teatre Escola. d•Art, i actual director de la Companyia de
Margarida Xirgu, va desvetllar l'Interès del públic que emplenava. la
sala de l'Ateneu.
Començà la seva conferència Rivas Cheriif recitant el famós «Romance del prisionero» perquè, segons ell, enclou la primera 1 primordial condició del teatre. El «Romance
del prisionero» escrit, com indica el
seu nom, en un ritme de vuit síl!.a.bes, que és la forma «romance» o
clàssica espanyola, conté una gran
dosi de poesia. I el teatre és abans
que tot poe:;ia. No hi ha diferència
-d'Ïu-entre la. poesia p er lírica que
sigui 1 el teatre.
En els antics (els grecs) hi havia
el cor que era l'eix del teatre. El
cor (que és poesia) feia. d'actor i
espectador a la vegada. El poeta Uric, per si sol no és el teatre. El
t ".tre no existeix fins que ve la forma. dialogada.. Fins que hi ha un
poeta que fa múltiple la seva poesia, que es desdobla.
El teatre antio va morir a mans
del cristiarJsme. El teatre és abans
que tot i per damunt de tot el cos
de l'home posat en evidència. El
teatre r eneix en l'Església, que fa
renéixer els mites.
La primera obra. del teatre espanyol emancipada de l'Esgléisa és
«La Celestina». Aquesta obra ha estat considerada com una. novella
per la seva extensió 1 per la seva
forma una mica estranya. Però és
una. obra de teatre essencialment.
No hi ha noticia que fins avui hagi
estat representada. Quant a la seva
llargària, avui tenim l'exemple d'un
autor tan important com O'Neill,
que renova la. forma per episodis i
fa obres la representació de les quals
dura sis 1 vuit hores. En «La Celestina» hi ha l'arrel del teatre espanyol. Lope no va fer altra cosa més
que emmotllar a la seva. època
l'exemple de «La Celestina» a més,
també, d'aprofitar el ritme dels antics. Perquè el vers no és, com es

creu generalment, un ornament. El
vers té també la. seva raó tècnica.:
la de la memòria. El vers marca un
ritme que serveix perquè l'autor expressi concretament el seu pensament. En les obres verament poètiques quan no hi ha. vers hi ha un
ritm~. La seva raó tècnica està que
serveix de pr.utat a l'actor o facilitat a. la. memòria. El ritme és percebut inconscientment per l'auditori
més profà. En el cinema hi trobem
l'exemple més palès. El que passa
avui dia és que hi ha autors que
en lloc de fer servir el vers per a
limitar i exigir-se, en fan un instrument de parauleria. sense solta.
A Espanya, de3prés del teatre
clàssic, ve el teatre acadèmic que
coincideix amb la implantació dels
Borbons. Es un teatre que vol renovar els clàssics, però ho fa falsament, ja que no es comunica amb
el poble.
Seguidament d 'aque&t, que dura
poc temp::;, ve el teatre romàntic,
com en tots els països, i que coincideix amb la Revolució Francesa.
El romanticisme no va sorgir en
realitat fins el 1830. Mentre es creaven els caràcters politics, es transformava el teatre.
També en contra. d'això va venir
una reacció, que és el teatre naturalista. Aquest es proposa copiar la
realitat en contraposició a la poesia.
La diferència entre el teatre antic
1 el nl\turallsta està en el fet que el
primer s'adreça a un públlo 1 el segon actua ¡>er actuar simplement.
De totes maneres cal advertir que
mai segurament no s'ha representat
una obra pel pur plaer de r epresentar-la. Sempre els actors &'adrecen
a un públic. Fins quan no hi ha
gent al teatre--quan està buit-ens
adrecem a un públic. El teatre naturalista va produir una gran revolució quan els personatges es giraren d'esquena a l'auditori, perquè
deien que actuaven alxi com si fos.
sln a casa seva. André Antolne, el
creador del te:-.~::c lliure, va definirla d'aquesta manera, aproximadament: «El teatre és una habitació
o un àmbit, limitat per quatre parets, en la qual les persones viuen
crm a casa seva, i una paret de les
quals s'aixeca per fer visible a l'es-

TEATRE NOU

TIVOLI

Avul, t!lrda, :l'30: LOS DE ARA·
CON • QIGANTES Y CABEZU·
DOS • LA DEL MANOJO DE RO·
SAS, pel divo PAU HERTOGS. Nit, 10: GIGANTES Y CABEZU·
DOS,

Avui, dissabte,. FESTA DE LA
RAÇA. Tres ma~nlflques seccions.
Tarda, a Ics 3'30 1 a. les 6 (amb
local1tats numerades). Nlt, a les
10. Les emocions de l'aire:
CURIOSIDADES MUNDIALES
EN EL FONDO DEL MAR
(dibuix en color) i
el film meravellós:

GRAN COMPANYIA LIRIOA
Dlvo bariton: PAU HERTOGS

La del manojo de rosas
Triomf de PAU HERTOGS 1 altres intèrprets.

GRAN PRICE
VODEVIL CATALA. - Avui, I de·
mà, tarda i ni t. Selectes BALLS.
Dllluns, tarda:

LA MEVA DONA
ES UN HOME

Nit :

El SERREll DE LA COCOT

La mujer que se vendió
A les 6 1 10'15, la comèdia d'E·
mili Hernàndez ~ino:

SUEÑO DE PRIMAVERA
estrenada anit amb éxl.t tndee.crlptlble. Una al,ra creacló d'I·
rene López Hered1a I Marian As·
querino. - Demà, a les 3'30: LA
DAMA DEL ANTIFAZ. A les 6
1 10'15: SUEAO DE PRIMAVERA.

TEATRE COMIC

CINEMES
ACTUALIDADES
HORA I MITJA de programa. Intereseanta tntormactons seeons el
notlelarl PATHE JOURNAL 1 l'I
programa de coatum, rormat per
Dibu ixos, Documentals, Varie·
tats, etc 1 la simpàtica SHIRLEY
TEMPLE en una dellciOt;a comédia. - EN'l'RADA UNA PESSETA.

PALAU DE LA REVISTA
AVUI, tla'da, 4'15. Acte 20n de
EL RESBALON DE LA REINAO.
El &ran èxit: EL HOMBRE INVI •
SIBLE. Nit, 10'16 :

EL tiOMBRI: INVISIBLI:.
trlomt de Mapy Cortés, Tereseta
Moreno, Roseta Hernau, Isabel
Estorch, Santpere, León, Alares,
Cortú. 30 belli.tsl.mes GIRLS. Gran presentació

..
GRANDIOSES I UN IQUES FUN·
ClONS. Gran CompiW)'Ia d'Opera
en la qual figuren Emllia VI·
nu, Peplta Bucatto, Carme Pa·
lazón, Lluiaa Pla, Miquel Mulle·
ru, Antoni Marques, .Joan Fonoll, .Joan Valls, Alexandre No·
lla 1 el ¡ran fenomen vocal Elt·
n a Fons.- AVUI, NIT, a les 10.
Butaques a 4 ptes:

Cavaneria Rusticana
i

TO SC A

Avui, matinal. a les 11. Tarda, dc 3'30 a 5'45. A les 6, numerada. Nit, a les 10: Maurice
Chevalier en la divertida cor: 1 ~
dla muslcru.

EL CABALLERO
DEL FOLIES BERGERE

EL ABANICO JAPONES

URQUINAONA
Avui. dissabte, l\1ATINAL, a les
11. Tarda., a les 3'30 1 numerada.. Nit, a les 10. La creaCió de
Catalina Barcena:

Julieta compra un hijo
Es despatxen localitats per a
avui 1 demà, dlumen¡e.

COLISEUM
Avui, tarda, dues sessions. A
les 3'30 1 a les 6, ESPECIAL. •
Nit, a l••s 10.
ESCUELA DE
CAMPEO.~ES (Esportiva>: PARA·
MOUNT NEWS No. 6 (Revista):
LA DOBLE ALARMA (Dibuix de
Popeye), I Claudette Colbert en

I:.L L.l h!U

UlJiit'IUV
amb Fred Mac Murru I Ray Ml·
lland - ( Ea un pro&rama PARA·
MOU"T)
Ea despatxen localitats numerades sense nugmen~ de preu
per a la. sessió d'estrena del dilluns, nit.

MARYLAND
MATINAL, a les 11. Tarda. a
les 3'30 I 6 (numerada). Nit, a
les 10:
EJERCICIOS ESCO LARES (Di·
buixos); t~OTICIARI FRANCE
ACTUALITES;
IHSTANTANEAS
DE HOLLYWOOD :

UNA NOCHE DE AMOR

d 'esquena al públio, no poden prescindir d 'e .quest. El &enten al clatell.
Trobar el ritme que en l'escena
simlla el de la realitat, ja é3 un es·
til. L'estil és la forma suprema del
teatre modem. Es l'home. D'aquí v e
el teatre artistic, oposat al natura..llsta. La crisi del teatre no prové de
circumstàncies del moment, sinó de
la discrepància. entre mú:¡ics, decoradors, autors, directors, etc.
No és la rapidesa, com s'ha volgut fer suposar, el que fa atractiu
el cinema, sinó la poesia que porta
amagada. Una poesia que per la seva unitat correspon molt més al públic.
R ivas Cheriff, després de fer aquesta r essenya de l'evolució d el teatre
espanyol i de les seves diverses èpoques, passa a parlar dels seus propòsits en fundar el Teatre Escola
d'Art.
El que avui faig amb el Teatre
Po;oola d 'Art-diu Rivas Cherif!vaig proposar-m'ho fer en un principi amb una institució oficial de
l'l;stat, que és el Conservatori, però
ben a.viat em vaig convèncer que
era una de tantes cavernes que hi
ha a Espanya. En vista que transformar-ho era u:1a cosa impossible,
~rquè els professors que all1 hi havia no entenien ni una mica de teatre, vaig proposar-me revifar-ho una
mica al;::,;:nys 1 ennoblir el seu nivell. Aixi els alumnes anaven a totes les classes, i el que uns professors eis ensenyaven, jo els ho feia.
aprendlre tot al revés. D'aquesta manera veia fins a quin punt eren emmotllables dels antics preceptes al
nou sistema meu, que és el que es
fa a tot el món civilitzat. De tot
això, però, vaig haver de desistir.
Llavor& vaig proposar-me formar 1
aplegar autors, actom, decoradors
etcètera 1 que el Teatre Escola. d'Art Els «T • TokàY»-·saltadors, un dels números de la comPà-nYïa de circ que
fos una veritable comunitat.
avui debuta a I'Oiympia
A Rússia, quant al teatre, hi ha
una veritabl<! democràcia. S'ha donat el cas que el dlreotor assenyala
El que ells dirien:
una interpretació 1 l'actor una al-Hi ha qui menja per a matar el
tra, i es pose:1 a discussió, 1 moltes
cuc. Nosaltres esmorzem per a ma\egades l'actor fa la interpretació
UN <~llCROBI011 INOFEN- tar el «Microbio».
que ell havia indicat. Jo el que faig
SIU
fer als meus actors és fer-los interpretar una cosa que sigui possible
ENS PLAU RECTIFICAR
Un senyor que es diu Pepito Ferde diferents maneres. Aixi obtinc nàndez del Villar ha estrenat al MuDèiem
dies
enrera que MartJ Orsel!lpre una. renovació dintre d'una fioz Seca de Madrid una cosa en
berà havia escrit una. comèdia. -Arnurutat que és la vigilància. del dl- tres actes titulada. «Mlcroblo».
paro- en col:laboració amb el morector.
Amb tot i el sorollós ajut que un nàrquic
xerrameca Garcia Sanchis
altre
microbi
-la
clac-,
de
gran
1. la veritat, la cosa no ha anat tai
Crec que ha d'haver-hi un text a
virulència
a
tots
els
teatres,
prescom h o explicàvem.
part on siguin exposades les maneres de representar una obra. El que taren al «mlcrobio» del senyor FerFa vuit anys que Marti Orberà esnàndez,
aquest
-el
«microbio»fou
crigué, en valencià, Mmparo», que
podríem dir-ne la partitura. de l'obra.
tot seguit exterminat pel voluntariós fou estrenada amb un gran èxit a
El veritable autor, però, en escriu- 1 ben immunitzat públic que emple- València, i ara el Sànchis de les
re les seves obres ja les veu repre- nava. el «Muñoz Seca» de Madrid.
xerrameques li ha demaHat permis
sentades. Pot dirigir-les. I aquestes
per a traduir-la. al castellà afegint
obres que tenen aquest caràcter galPER CERT ... però, al títol original una' data, Ó
rebé mal no poden fracassar. TeQue en el primer acte de l'es- sia que aquesta traducció es titularà
nim el cas de «Fuenteovejuna», obra mentat «Microbim> els personatges <\Amparo. 1840».
nascuda. del poble 1 per al poble 1 esmorzen de veritat. No res més
hi ha. res, doncs, de collaboraque perdurarà mentre perduri aquell que torrades amb mantega, cafè cióNodel
Garcia amb Marti Orberà
poble amb aquelies virtuts.
pernil 1 ous fregits.
' però de totes maneres ens sembla qué
. La conferència de c. Ri vas Che- . Hi ~avia. que. veure -segons tcs- aquest res no hi guanyarà amb la
nff va.. acabar amb uns perllongats t~~orus pr~sencials- amb quina afi- traducció.
Cio i entUSls.sme ingeriren els còmics
Com a xerraire, bé està Garcia
aplaudiments.
tan suculent esmorzar 1
Sànchis, però com a. comediògraf...

TELONS CURTS

CINEMA
PARIS
Tel. 145 44. Avda. Pta. Angel.

11 • 13

10'30. Tard 1
sióMatinal,
3'20 a 5'45 N
a, ra. ses. '·
· umerada, a les 6
I nit, a les 9'45: lvan Potrovich
fiESTA EN PALACIO
Ronald Colman en el seu triomf
UN AVENTURERO AUDAZ
a rub Loretta Young I Warner
0 land. DE1\1A MATINAL A
LES 10'30. De~patx de loèaJi.
~~¡s f!U!'"erades Per a les sessions
v ur ' dema, diumen&e tarda
a 1es 6. - DILLUNS VÍNENT:
ESTRENA DE LA DIVERTID ·
PRODUCCIO NACIONAL:
A
60 HORAS EN EL CIELO
allmmb Alady, Lepe I Nolla - El
f
de KIGG VIDOR:
EL PAN NUESTRO DE CADA DIA

METRO POL
Avui,

disallbte I demà . diume~e. Tarda, a les 3 : TODO CO·
RAZON, per Jean Parker. A. les
4'1:> : TRES LANCEROS BENCA·
Ll ES. Sessió numerada. Tarda
a les 6: TODO CORAZON. A
Ics 7'15: TRES LANCEROS BEN·
GALIES, per Gary Cooper. P~Eo;¡l 1':>0, i 8c>;o;ló numerada,
:¡50 . .Nit, l 50. NIT, A LES
lO: TODO CORAZON I TRES
LANCEROS BENGALIES.

PUBLI • CINEMA
5ell16 continua. Seient UNA PES-

Sl!:TA: NOTICIARIS DOCUMENTALS, VIATCES. eto.

.. ::1 o...,ra Uowoe de NOVb. Yorl;;.
PREUI:>: Matinal, 1'65. Tarda, prL
mera. 3'30. A Ics 8, numerada.
4'40. Nit, 3'30. - NOTA : En vl&ta del cañcter excepcional de
verld1ca superproducció cinema·
to¡raf1ca re&iran, els d1es feiners,
els se¡uenta preus. TARDA I NIT,
3'30. A LES 7'15, 2'50 pessetes.

PATHE PALACf:.
AVUI, matin&!, a les 10'30. Tarda, 3'30:
BAJO PRESION
Víctor Mac Laalen. Edmund Lowe
FOX
TODO CORAZON
oJean Parker I dames Dun. METRO
CANCION DE PRIMAVERA
Claire Fuctu 8.:1! ..rr. L.t a lea 8'50
1
· - - --D_Iau_ lx_os_.

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE

CINEMA

CINEMA CATALUNYA

FEMI NA
AVUI, GRAN EXlT
oJoan Crawford, Clark Cabi•
Robert Mont¡;omcry
en

Cuando el diablo asoma
Producció METRO GOLDWYN
MAYER

SESSIO MATINAL. A LES 11.Tarda, e. les 3'30, especial num~
rada e. lea> 6, 1 ni~. a les 10.

CINEMA

AVUI, INAUGURACIO 11

•

~- DE LA TEMPORADA OFÏéiAL

DE CIRC EQUESTRE

AVUI, 12, AVUI

AVUI. mntínal, a les 11 Tarda., 3'30. Especial numerada a
les 6. Ntt, a les 10. Extt de!lntttu de la. super-prOducció naclonal CIFESA:
NOBLEZA BATURRA
per lmperio Argentina, MiQuel
Li&~ro, Joan d'Orduf\a, Carme do
Lucro, etc. SANATORIO MUSICAL (Sketch); DIBUIXOS. -Es
despatxen localitats ver a la seasl.ó numerada. d'avui 1 demà.

TARUA, a les 4. NIT, a les 10
ELS ARTIFEXS DE L'ALEGRIA!
ELS CREADORS DE L'EMOCIOI
AVUI, SENSACIONAL DEBUTI!
o.

OLYMPIA

AMB AQUEST SENSACIONAL
PROGRA~1A: WILLY ·JO CHES
TER KINGSTON, ASTON'S TRIO

RAM PER
l'lne!!gotable font de la gràcia
1 TOKAY , CHRISTIAt~ FLERET.
TE. LOS OSOS COMEDIANTES
de BERG
'

POW ELL
l'insuperable trapezista, proce.
dent del CIRC BARNUM de
NOVA YORK

--------- --a:3o

MATINAL, 10'30. TARDA
(continua.): REVISTA • DIBUIXOS • Sl YO TUVIERA UN Ml·
LLON (3'30 1 8'20); VIDAS RO·
TAS (5 I 10); OS PRESENTO A
~ I ~POSA (6'30 I 11'10), Syl·
vra S1dney. - NOTA: Amb tot
I 1:1 grandiós èxit assolit per
aquest doble pro¡rrama de b!UO.
l'Empresa. mali!Ta.t la petició del
publlc l per compronUsoe Ineludibles, es veu lmposstb111tada de
prorrogar-lo. Per a~¡uest motiu
avui i demà, diumenee, seran els
darrers dies de projecció d'aquest.

VARIETATS
Frontó Principal Palace
Avui, dissabte, tarda: GAONAALDAZABAL contra TABOADA
n - MAGUREGUI I. Nit : AROS.
TEGUI - CAZALIS I contra R.ECALDE n · RA.l40S n.

ATENEU EMPORDANES
PI, 11
AVUI I DEMA, TARDA I NIT
CRANS BALLS DE SOCIETAT

BRAUS

Beby

Maiss

and

c.o

DE LA RIALLA LI
TSHAN GAN. Els tradlclomls
AUGUSTOS DE SOIREE. Re81sseur de pista: WILLYAM'S PARISH. - Despatx de localitats a
les taauilles oficials d'OLYMPIA
I als Centres de Localitats. AVUI, INAUGURACIO!
TARDA A LES 4 NIT, A LES lO

ELS RElS

OLYMPIA

FRDNTO NOVETATS
Avul, dissnbte, tarda, a les 4:
Partit a cistella. FIDEL - cm.
QUITO ERDOZA contra ROMANNAVARRETE n. Nit, a les 10'15:
Par,it a pala. ZA.RR.AGA - cmQUITO GALLARTA contra I ZAGUIRRE • PASAY.- Detalls per
cartells.
\.

OS H I M A
CORTS (Junt Rbla. Catalunya)

SALO DE NIT
Ball-Concert-Atraccions
Rr¡rorosament reservat el dret
d'admissió

MONUMENTAL

FESTA DE LA RAÇA. - DUES GRANDIOSES CORREGUDES DE
BRAUS. DUES PER ALS DIES 12 I 13 D' OCTUBRE DEL 1835
Dissabte, 12 • .Tarda, a In 3'30:
Presentació dol fenomen
RAFAELILLO
com a matador de braus
brau$ del CON DE DE LA g
CORTE
o .

8
LlegiU, Cada dia,
la nOStra SCCCiÓ de

OLYMPIA

Fogar del cinema nacional

C A P I T O L:

Avui, matinal, a les 10'30. Tarda, sessió contínua de 3'30 a
1230: LA NOVIA DE FRANKENSTEIN, per .Borla Karlott; CONO.
CE A TU HI.JO, per Jacll: Holt.
E X C E LS I O R :
Avui, matinal, a les 10'30. Tar.
da, seSSlo continua de 3'30 8
1:.1':!0: EL BRINDIS DE LA MUER.
TE, en esp..nyoJ, per Warner l:laxter 1 Conltl~.& MonLeu~ro ·
EL
CORREO DE BOMBAY, pér Eúmund Lowe; CUAIIIOO UN HO"d
BRE . ES UN HOMBRE, per Goor:
ge O Br1en 1 DIBUIXOS.
COMTAL:
Avui, matinal, a tes 10'30. Tarda, sessió continua de 3'30 a
lf'30: EL BRINDIS DE LA MUER·
1 E, en espanyol, per Warner J:laz.
ter 1 CoJUil.& Moutene&ro·
EL
PO DERO!> O BAR NUM , par WaJlace Heery 1 Adolpbe Menjou·
DEUDA DE HONOR , per Ke.Ó
~eynard I DIBUIXOS.
W AL K Y RI A:
Avui, matinal, a les 10'30. Tarda, sessió contínua. de 3'30 a
lli dO: EL PO Ut: ROSO BARNUM
per W11Uace .B~ery 1 Adolp11e Men~
.ou; BA.IO PRESION, DCI. Edmlllid
Lowe 1 Vlctor Mc. Lagleu; LA
LECION BLANCA, en espanyol
per Jobn .l:!olea 1 Lore~t.a Youni
I DIBUIXOS.

-----1 !TEATRE

Lalanda • Armillita
M. Bienvenida • Rafaelillo
CARTELL SUPREI41
ENTRADA, 3 PTES.

Obrer català conscient: el teu diari es
Jlf

•

ANUNCIEU A
LA HUMANITAT

EMPRESA CAPITOl

pe: Graoe Moore, del ~1<-:~ropoll

PI DB FESTA per l'eximla diva

ELENA FONS. Interpretarà les
m6a dUicUs pe.rtJtures de veu de
tenor. - Demà, tarda: MAIUNA,
per Palaz6n i MarQu i$; PAGLIAC.
CI. per V1ñas, i Mulleras: FI DE
FESTA per Elena Fons. - Set·
mana entrant, ESTRENA:

liEXlT GRANDIOSl!

FANTASIO

DEMA, SESSIO MATINAL.

TEATRE VICTDRIA

RUSSIA REVISTA 1940

pectador el moviment Interior .» A1xl
i tot, doncs, quan els actors actuen

Dlumen~rt. 13. Tarda, a Iu 3'45:
GRANDIOSA CORREGUDA DE
BRAUS
braus d: ~ L V~D~A DEG

6

Niño de la Palma
Cagancho • Armillita
FANTASTIC CARTELLI
ENTRADA. 2'51

LES

SUAREz

amb
Paso· doble flame nc, Tango
ció única de Bolero • Gran1 crea.
dro de «J ota» ar~~ronesa • E Qua.
llors cantadors i balladors 1~ llli.

Selecció Aragonesa' '•
I la. Rondalla

«LOS DE ARAGON»

No h1 haurà rams ni ob
Preus popu:ars. Senyores~\~

Avui, tarda, reobertura del

GRAN SALO DE TE
amb els aeua tan celobrata

Tes i . sortides de teatre
amenrtzats per la formidable

Crazy Boys Orchestr
Presentació de l'aplaudida
de fantasia

Vedet~~

DORA DELMONTE
De lO a. 12 nit: Tradicionals

Con.

certs per l'aplaudit sextet
dirigeix el ¡ran violinista. ¡ ~ue
posltor
!Ilo

EDUARD TOLDRA
it

ESPEG1AGLES PER

A AVU,I
TEATRES
Novetats. - Tarda: cSatnet Tr!sn
i cMadame». Nit: cMndame»
·
Còmic. - Tarda 1 nit: cE1 ·homb~
lnvlSibleJ.
••
Espanyol. Tarda: cPobrets
honraets» 1 cChent del diaiÍ ~
cChent del dia» 1 cGratttuta: 1"
Nou. - Tarda: «Los de Aragón. IG'
ea.ntes Y cabezudosJ, t.La del Ínan~
lo de rosa.sJ, Nit: cGigantes y ca.
bezuolon 1 «La del manojo de ro.
sas».
Poliorama. - Tarda l nit: lLa dauu
de las camellasJ.
Principal Palace. - Tarda: lLa ver.
bena. de la Paloma» «Dfta Fran
clsqul,u. Nit: lLa oO!orosal 1 ~
tiuska».
Olympla. - Gran Companyia de çlrc.

CINEMES
Amèrica. - cHuyendo de la quema1
«El ae;resor InviSible» 1 cldenrtd84
desconoclda..
Arenes. - cOoy mi amon, lSeamos
optlmlstnsJ i cMatando en Ja som.
bra•
Actualitats. - Reportatges, Informa.
clons 1 la simpàtica Sturley Tem·
ple en uua. deliciosa. comèdia.
Arnau. - cOs presento a. ml espos:u
cDt:jad-1 en preodu 1 cGenovem de
l:lravante».
Astòna - uBanaa de paso» 1 tLa aie.
gre dl voretada».
Avrn&uC::a. - c::;e .ueceslta. un protec.
tora 1 cLas blJas de !a portera».
Barcelona. - «Música y mu,leres1
«AmuiC16nJ i •La pequetla Dom,,:
Boheme. - cJuveu tuu çnuntaDttJ
«Cru.lno del mar» 1 uLo ~¡ue los O:~
ses tlestruyen» .
BOSO, - Dlb UIXOS, «El agresor !DViS!·
ble» 1 ell ahoro. qué?»
Bohem•a. - cUna mujér para dosi
«M dictador» 1 «Resurrecclón».
'
Broadway. - «Genoveva de Bravan·
te», ~Os prceento a ml esposa» 1
«DeJada en prenda»
Catalunya, - d~obte'~ baturra».
l;;w1tol. - cConoce a. tu ntjol ciA
nov1a. de l''rankesteln».
'
Contrrc. - «Campeon NaricesJ, W.
presa del ¡ato» 1 eLa cruz y Ja espada».
Co11seum . - cEscuela de campeooe.;1.
eLa doble alarma» 1 cEl uno do.
¡·ado.,
Comtal. - cE! bríndls de la muerteJ
cU pOderosa Barnum» 1 cDeuds de
nonon.
Diana, - cEl dlctadon, cDick Tur·
PlO» 1 cEl temolwo».
Entenca - cDiplomaniasJ I eMuleI es peUgrosa.;».
Espiar. - cO:; presento a ml esJJ0531,
«VIdas roto.s».
Excels1or. - cEl brindis de la muer•
te» eta correo de J:!ombo.yt 1 ccuan·
ao uu hombre es un nombre».
Fèminll. - «CuanOd el dlablo asoma1.
Fantas1o, - «:bl caballero del Folles
J::S~r¡¡c¡·e».

Foc l'tou. - cHuyendo de la. quema~.
«El remolino» 1 «Sola. con su amon.
Goya. - «Amblci6n» 1 cOro eu 11
cnilew.
lntrm. ~ cSenmos optlmistan, &.1·
ma por un d.la», c20 millones de elli'
morada&».
lns. - U!.t etemo ensueúo». t365 ~
enes en Nueva York» 1 coloses».
Kursaal. - cAb! Vleue el .UOVIOJ, ellalO preslón11 1 cOJos cartfiosos».
Laretana. - cUna. mujer para dOOI·
«La. nlja. de nadle» 1 «Los desaP.·
recldOló».
M1na. - cUna mujer que sabe Jo Q~l
Qwere», ctliell Gwyin», cEl aiilO! I
l-llrlo:, Ib.

Maryland. - cUna noche de BIIlOf'·
tllarm~. cLas tronteras ael amorJ.
«Amores de UD d.l8lt 1 eLa Oeçl)ilo
f.'laJeSIIC, - cJ:IajO CI ClelO Oe GUOA
cVucllln rut~~ canelones» 1 cEl eoelnl¡¡o publico uum. 11.
,
Metropol. - cTe qu1ero y no sé
eres». cTOdo corazon» 1 c1'res tall
ros beu¡¡alles».
Mistral. - tOs presento a ml csJJ05"
I t V'ldt\s l'Otll.Sll.
Monumental, - cFnscinaclónJ, •Q~
mato al ur. Crosby?» 1 cl)n bra 1
entre bravos».
df
Mundrlll. - JJ1buixos cEst.ate.dore5 ,
la n<X:ne» 1 cVlàas 'rotas».
~•e•'
Nuria. - cEl encanto ào una n.,.... 1
eLa patrulla. perdldu i cVid&ll ro¡
tas».
Pans. - cReglna1, cFlcsta en ~f
CIO» 1 cOn aven~urero audSZI·
Path• Palace. - cCancion de P~
veru, cbaJO prestón» 1 ttTodO 1

QUl:

ZÓnlt.

~

Prrnc1pal. - Dibuixos, cEl n¡:re5Qr 1
VIS¡Olet 1 cY ahora que?.t.
()llllt:
Pubh Crnema. - Notlciarlll, .I.Dl :J
Clons, Heportat.Jes, etc.
e1
Royal. cOJos ca.riñ0806». ,oro :V
llama.&~.
C'..t>ll
R ~tmb les. - cGe<teón, Trampa {roz;!P.
SPI6ndrd. - cEl uuacll de lAWOilderi
ra», cUlorle. y hambrell 1 e
•
Bari,
dO 11
Smart. - Dibuixos, eLa cblste~,.,.,o-~
5uertell 1 cTres lanceros ben¡¡-:-~
Ta lla. - eLa venus rubial, crio ~
cado» 1 cNebilnu.
usi aer'J l
Tlvoll. - Tarda 1 nit: eR a
~
ta 1940».
~
Triomf. - cLaa !rontera.s del alll~
cAmorea de un dia» 1 eLa t1 v·
Tetuan. - cEl rey so!dadOJ l • '
rotas».
UrQumaona. - eLa. loteria del
VrcUrra. - cOro en la callet ,
ceslt.a un protector».
:111:
Volca. - cTOdo cora.zónll. t'l'rd · I
ceroe benp.J.Ies».
di
Verdi. - «Desfile de P~~i 1#.
Just.lcta del tuei<>• 1 cTlo;a•-

J:1

.... ou.

~llllll

Walknla. - cEl
etOIIO
~
cBaJo p1'1lllón» ~-!~~u 1 &11"1
Xile. - «El amlfi:O de raudio patrulla».
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«OPINIONES
-ó Tú crees que habrà sanciones

para Itàlia~
- Desde tuego. Pero no las aplicarà
Ginebra, slno Ablslnla.»
<De «El Sol»)

nENTRE FASCISTOIOES

-Han lmplantado la censura en
Ablslnla.
- Vamos a tener que rcconocer que
es un pals clvlllzado.»
<De «El Liberal.J)

El corresponsal
luvio ens diu:

Madrid d'El DI-

«Sólo .en lo tratado referente al
orden publico nos cumplla. una vez
màs CC;?mprobar con amargura que
Cataluna y otras provincias no entra!l en la suerte de que se las favor ectera con el plcno restablecimiento
d.e sus garant!as constitucionales. No
ftàbamos en esta suerte, porque las
razones de orden justiciera ya no
rezan a estas alturas; que, sl de
ellas depcndiera, hace tiempo que,
sobre la normalldad constitucional,
la merecfa y la merece el pueblo ca·
talàn. Otros factores que la perspi·
cacta del lector habrà. adverttdo son
los que juegan para que perdure el
actual estado de cosas.
La repulsa se refiejaba hoy en este acuciamiento de la fórmula electoral que inquieta al S r. Cambó. A•
quella soluclón hibrida, inconstitucional que colocaba a la mitad de los
españoles en situación de inferioridad con relaclón a los otros, tlene
la recusa.ctón de las alturas, y ahora
se vira hacla. un sistema proporcional que tlene descontentos a todos,
rr.enos al Sr. Cambó y a los agrar los.
Aun en la mlsma Ceda hay descontentadizos. Las lzquierdas han tijadC' su posición irreductible: el sistema mayorltarlo. El criterlo del Gobierno no se sabe cuàl es. Lo único
que se sabe, como dice ei Sr. SantaIó es que el Goblerno no tiene ningún deseo de ir a la consulta electoral. El miedo es insuperable.
Ha terclado en el debate de t otalidad el Sr. Rubió Tudurf, cuyo discurso ha impresionado sensiblemen~ a cuantos lo han escuchado. El
diputada por la Esquerra tlene una
exposición clar a y atrayente, dueño
de si mismo y del vocablo. EI proyec·
t o de ley de r eferencla se ha tambaleado, flagelado por el rigor de su
critica. Ese cuerpo orgànica, que
pomposamente se encumbra, h a tentdo la diatriba un tanto sarcàstica
del Sr. Rubió Tudurf.
Baste con consignar que el señor
Rubió ha pedldo que se r etire el dictamen, que sólo puede ser un pellgro para que por las malias de esa
ley se filtren los intereses particularistas, muy lejOs del lnterés nacional.»

Així, també, podria titular-se
l'editorial de La P ublicitat del
qual reproduïm aquest Jrag~ent:

nSe dlce que en las cercanfas de
.Jijlga, los aviones ltallanos arrojaron
gases, sl blen se Ignora la natural&·
za de los mlsmos.».
<De «Solidaridad Obrera»)

«LA BOTA DE:. mUGg c:..:!'fr

Por este camino, la deJa Inútil para
medias suelas
me «La Libertad»)

«En altre temps, els senyors Cambó 1 Lerroux eren l'aigua i el foc, no
per cap incompatibllltat personal irr eductible, sinó pel que representaven davant de la gent que els seguia; avui es donen les mans amb
efusió, 1 el vell cabdill radical troba
que el senyor Cambó té el «cor profumi». Aquesta encaixada 1 aquestes
paraules, de caient tardoral, poden
ésser un bàlsam per als que encara
poguessin servar al cor la cremor
d'aquells dies. ¿Què seran, podran
preguntar-se, d'aqul a vint-I-cinc
anys, les rancúnies presents, les abominacions d'ara, sl el furor d'aquells
temps, al capdavall ve a extingir-se
en una encaixada cordial? Els qul
avui són joves encara i combaten
irats, d'aquí a uns quants anys veuran estrènyer unes altres mans, i
ells mateixos es posaran els dits als
llavis quan algú voldrà. r ecordar-los
le3 hores presents.
Actes, fets, dates 1 homes perden
la significació que els coetanis els at ribuïen i s'esfumen o es rehabiliten
silenciosos, per a esclatar en efusions. Els fets condemnats amb més
acritud seran acceptats com eplsodlli esborradissos; els homes més bescantats seran suportats indispensables d'una situació; els perseguits Lerroux ha estat perseguit - seran
seguits per la gent d'ordre; qui hagi
esta.t acusat de febleses morals trobarà un silenci encoratjador... Qui
no sàpiga. admetre aquesta confiança patirà inútilment; val més avesars'hi, 1 sobretot que els inexorables
d'avui s'informin amb els inexorables d'ahir, 1 potser se sentiran més
j ustos i més humans a mb aquells
als quals ara. difamen, persegueixen
1 denigr en.>>

Un

concepte
de la neutralitat
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·~ Eleccions municipals... ~ NI pen·
llf'ohll Quin horror»
(De eLa Publicitat»)
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La por, les garanties No sempre s'ha de Han deixat passar
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Es veu, segons les paraules agres
que transcrivim, que El Siglo Futuro 110 sent cap simpatia envers
Lerroux i Gil Robles.
Pobrets!

El Liber al, comentant el va i ve

de la política cedista, escriu:

«Prevalece por lo visto la tendencia al aplastamiento en las elecciOnes generales. En las Cortes actual~ ~o han J>?dido convlvir, ni vivir
stqutera, las J.Zqulerdas. En las que
a. éstas sucedan no podràn nl resprrar las derechas.
Por entenderlo de manera distinta
el lider populista se adomó con urÍ
farol en el debate politlco.
Por mi - dij<>-, ya se puede convocar a elecciones mañana mismo.
Pero e~ el banquete de homenaje
a D. AleJandro ha. dlcho, según parece, todo lo contrario.
¡Y cualqulera es capaz de suponer
h que dirà en la primera ocaslón
que se le presente!
Con cualquier sistema, lo que hacen falta son votos. Y los de la der~cha cada dia son menos. Ni rehaCiendo el bloque a la medlda de los
ruonàrqulcos puede triuntar el conglomerada que triunfó por coyunturl en 1933.
A las lzqulerdas se les ofrece con
e sistema mayor itario una buena .,_
casión de desquite. Y la aprovecharàn seguramente.
Por lo que se reflere a las elecclones municlpales, lo que falta saber es sl las h abrà.
Estamos a 10 de octubre. Acaba de
prorrogarse por un mes màs el est&do de alarma. No pueden ser en
noviembre, según se hab!a pensada.
Y no pudiendo ser las elecciones en
noviembre, es imposlble constituir

cRenunciamOs a comentar lOs discursos que ayer pronunciaran los sefiares Gil Robles y Lerroux al final
del banquete con que obsequiaran al
cr.udlllo del partida radical qulenes
por lo menos - como dijo el caudl:
llo de la Ceda- , han consolidada
durante su convivencia con los radicales en el Gob!erno run cariño entrafiable».
Algo es algo.
I gnoramos qué alcance darlan a
ese banquete y qué trascendencia.
ver!an en él los republ!canos.
Si ellos no lo saben, que, como
gobemantes,. deben medir, pesar y
prever las consecuencias de los actos
d') gobierno, menos lo sabremos los
demàs; aunque nas parece, conslde·
rando cuanto ha ocurrido en novlembre de 1933 y en octubre de 1934, que
tanto uno como otr o, lo mlsmo el
sefior Gil Rebles que el Sr. Lerroux,
han dejado pasar su hora.»

----------~*----------los a.yuntamlentos en 1 de enero...
Nos aventuramos a pensar que tas
generales seràn antes que las munlcipah..J . Y si esto es asl, a otras Corte<; corresponderà decir cómo deben
elegirse los consejales.
¿Para qué perder el tlempo discutléndolo ahora ?»

AGavà uns desconeguts,
Llegiu LA HUMANI T AT
~1~:ll'l 't \hi \:,f I, robaren quaranta mil pessetes a uns cobra·
dors ••• Foren detinguts tres
dels atracadors
Ut~ TIROTEIG
CIONS

COM OCORREGUE EL FET

Com de costum, ahir, al mat!, uns
obrers de la. Casa de Radiadors Roca, de Gavà, retirà del Banc de Biscaia d'aquella població una quantitat per al pagament del setmanal.
Els acompanyava un número de la
Guàrdia civil.
Poc abans d'arribar a l'esmentada fàbrica foren sorpresos per cinc
o sis individus que, pistola en mà,
els obligaren a lliurar-los els sacs
amb els diners. Mentrestant, dos
d'ells lligaven 1 desarmaven el citat
guàrdia. civil. Per o. fugir prengueren un taxi que estava estacionat a
la Rambla i sortiren ràpidament en
direcció a Begues mentre disparaven llurs pistoles per o. sembrar el
pànic i evitar que els perseguissin
alguns ciutadans que pogueren ferse càrrec del que ocorria.
PERSECUCIO DELS ATRI\.·
CA DORS

El mateix guàrdia civil, que fou
d eslligat, emprengué la persecució
dels delinqüents, auxiliat per alguns
dels paisans als quals hem alludit
anteriorment. En arribar a Begues
trobaren l'automòbil abandonat al
mig de la carretera., la qual cosa. donava a comprendre que e~ malfactors s'havien adreçat a peu cap a
la muntanya. per tal d'eludir la persecució.
Hom telefonà a la Prefectura. de
Policia 1 Immediatament sortiren
d'alli algunes camionetes de guàrdies d'assalt, els quals, una vegada
alli, començaren a realitzar recerques per la muntanya per tal de detenir els atracadors. També acudiren
a aquell lloc alguns agents de vigilància, que collaboraren a l'obra de
la Polit"ia i de la Guàrdia civil.

I

DETEN-

Per aquells voltants foren trobats
alguns dels atracadors, els quals feren front a la força 1 d ispararen repetidament llurs pistoles contr a els
seus perseguidors, que contestaren
de la mateixa. manera, la qual cosa
produi un llarg tiroteig que no cau.sà, sortosament, cap baixa. Malgrat
la resistència oposada, tres dels fugitius foren detinguts 1 els que manquen es troben per aquelle3 muntanyes sense probabilitats de defugir
l'acctó de la just!cla.
A l'aut<>mòbil abandonat foren
trobades unes 34.000 pessetes 1 hom
diu que en manquen únicament unes
sis miL
AMPLIACIO

Ampliant la nostra informació de
l'atracament comès ahir a Gavà,
hem de dir que prop les tres de la
tarda tornaren a Barcelona els guàrdies d'assalt que havien fet recerques per aq:uelles immediacions 1 de·
tingut tres de~ malfactors.
La Guàrdia. civil romangué per
all! per tal de seguir les seves recerques, car suposa que davant la
situac-ió que ocupen les esmentades
forces als atracadors els serà Impossible defugir l'acció de la. just!cla.
Els diners foren trobats en dos
saquets amagats en un torrent situat a la distància d'un quilòmetre
de Gavà i la seva troballa fou deguda a un xicot que quan ocorrien
e~ fets estava dalt d'un arbre 1 pogué veure tot el que ocorria.
Els cobradors espollats es diuen
Antoni Maregan 1 Baud111 Larruy, 1
un d'ells hagué d'ésser assistit de
forta excitació nerviosa.
La quantitat recuperada ascendeix
a 39.494 pessetes.

LLEIXIU

MOLINER

- A corner, a beber y a apurar la• copas del licor - (¡rataplà nl),que el Vlno harà olvldar - las penas de gobernar."l>
<De eLa Vaz»)
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IMPRESOS COMERCIALS I DE LUXE

PLENO DEBATE INTERNA•

Aal ~:OL, la- I El Ideal de Mussollnll
Llga de Naclones en lo
Por
tadorve~tr los suenos locos del dlotef.); cDal!y Dlspatcta, Mànches-
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La desfeta econom1ca
nancera del feixisme italià
Els nostres lectors hauran pogut
observar que la Prerru;a de dreta del
nostre pafs aficionada de sempre a
lloar els règims de força 1 que al
començament de la presa del Poder
dc Hitler li dedicava grans elogis
i el pre~:mtava com el salvador d'Alemanya, des de fa temps ha emmudit. I és que Alemanya sota el
règim feixista, va dret a la desfeta
econòmica. Les despeses militars,
l'altre dia en donàvem unes dades
força eloqüents, menen l'economia
alemanya a la desfeta.
Igual silenci s'observa quant al
règim feixista !tallà. La desfeta econòmica és passada per alt en els
diaris reaccionaris d'Espanya i de
Catalunya. Però nosaltres hem d'Informar els nostres lectors de la. veritable situació econòmica d'Itàlla,
abocada actualment en una aventura bèllica que pot ésser de greus
conseqüències per al règim feixista.

1936, serà de 15.000 milions. El deute
interior -sense comptar els deutes
exteriors- que eren oficialment de
92.000 milions el 1931, és, el 1935,
de 150.000 milions.
ELS OBRERS
FORÇOS

EN

ATUR

El 1931 el nombre d'obrers en
atur forçós eren 420.000 -xifra oficial- . El 1935 arriben quasi al milió
t<>t hi havent estat mobilitzats més
de 400.000 reservistes i ma!grat que
les fàbriques de municions i de canons treballen intensament.
El primer de juliol del 1933, el
curs dels títols d'Estat era de 81'25
lires per a la renda 3 i mig per 100.
Els Bons del Tresor es cotitzaven a
102'4-5. El setembre del 1935 les rendes 3 i mig per 100 i el Consolidat
s'han precipitat a 68; els Bons del
Tresor, de 94 a SO, I, es tracta, naturalment, de cursos oficials I artü!clals, per què la negociació de
LES FINANCES EN FA· títols d'Estat no és lliure; a les
LLI DA
Borses els t!tols d'Estat no arriben
Fa uns an::s. el mes de juny del al curs de 60 lires.
1933, els diaris feixistes italians puTITOLS COMERCIALS I
blicaren un comunicat oficial en ei
INDUSTRIALS
qual es ~eia que «la lira italiana
val, en els mercats més que l'or. La
Els tiwls comercials i industn als
paritat or és de 366'61 lires per 100 han baixat en una proporció encafrancs suïssos; de 74'45 per francs ra més Important, i la baixa se.francesos mentre que amb 365'50 lires gueix.
Es evident que l'augment dels
es poden comprar 100 francs suïssos
1 amb 74'55 poden comprar-se 100 preus ha estat paraHel a aquesta
!rancs francesos. Aquesta. és la con- caiguda. El juny del 1933, el blat
fiança que h. lira i el feixisme han valia de 85 a 92 lires els 100 quilos;
conquistat a I tàlia. I a tot el món>>. el moresc, 48 lires; la civada de 72 a
Sl agafem un periòdic del setem- 80. El setembre del 1935 el blat vaUa.
bre del 1935 1 trobarem el canvi de 111 a 115 lires; el moresc de 79
oficial i per tant veurem el següent: a 80; la civada., de 97 a 99 lirès. L'ar402'50 lires per 100 francs suïssos i ròs «v!alone», que es cotitzava entre
81'50 per 100 francs francesos. Això 108 i 115 lires, el 1933, ara val de
és el canvi oficial; en canvi en els 143 a 163 llres e!s 100 quilos. El bou
mercats de monedes que es desen- d'escorxador ha passat de 14(}..160
volupen fora de la intervenció de lires els 100 quilos a 180-210 lires.
l'Estat, les 100 llres valen 90 !rancs El vi ha. augmentat de 20 a 30 lires
francesos i per adquirir 100 francs l'hectòlitre.
suïssos, calen 500 llres.
A finals del mes d'agost del 1935,
Les r eserves d'or 1 títols estran- el cost de la. vida havia augmentat
gers del Banc d'Itàlia eren de en un 15 per 100 1 el setembre del
10.341 mil!ons el 1928; de 9.341 el dit any l'augment és super ior al 20
1930; de 7.851 el 1931; de 7.400 el per 100.
1933 1 de 4.800 milions el mes de seAc! teniu la «reconstr ucció ecotembre del 1935 I
nòmica l financera del feixisme Itaanys
els
en
El dèficit de l'Estat
lià» que alguns reaccionaris espafinancers 1933-1934 i 1934-1935 ha nyols volien prendre com a patró.
estat de més de 12.000 milions. El
Creiem que a aquestes dades no
dèficit de l'any financer del 1935- cal afegir-hi cap comentari.

ocupa. un primer rengle. I de tot
aquest conjunt imprescindible, ¿què
en posseeix la nostra Indústria tèxtil? Res en absolut. I aixi, l'exporta·
ció que es fa és e. còpia d'immensos
esfúrços isolats, i per aq;.¡esta causa
sofreix aquests alts I baixos, I per
aLxò mateix és un error confiar ex·
cessívament en ella com [\ salvació,
mentre no es resolguin aquells rroblemes essencials de collaboracló.
Per aquest motiu, tenen un valor
molt més meritori tots els esforços
que es fan per augmentar-la i tots
els que fins a.vul s'han fet per a.
mantenir-la. Però fins ara, l'exporta·
ció ha estat sempre una. vàlvula per
on ha sortit tot el sobrant de producció que ha pogut fer-ho. Ha de
CJntinuar així o bé ha de procurarse un augment, encara que sigui momentani?
Ens permetrem opinar sobre aquest
punt que .si l'increment de l'exportació ha de fe r augmentar els ele.
ments de producció (homes 1 màqui·
nes> fins al límit, 1 ha de tornai
a posar f(!n moviment maquinària.
amortitzatla1 que després, en qualse·
vol davallaaa de l'exportació, ha de
pesar de ~ou sobre el mercat inte•
rior, com ha succeït sempre, la q-Ja.l
cosa dóna lloc als moviments cfcllcs
d'expansió i depressió de la nostra.
indústria, creiem que és millor seguir com fins ara i deixar que s'ex·
porti tot el que es pugui, i tant com
es pugui, però no sobre carregar-nos
amb un pes mort d'elements de !Jre>duccló, com es féu 20 anys enrera,
I que encara avui no s'han assimilat.
(Continuarà.)

NOTICIARI
LA FESTA D'AVUI EN EL
RAJ\1 1\lERCANTIL

El Front Unic de Treballadors Mercantils posa a coneixement dels treballadors mercantils que tal com
prescriuen els articles 29, 25 i 19 de
les Bases qe Treball vigents de l'En·
gròs, Detall 1 Alimentació, r espectivament, la diada d'avui és fest.a
sencera per als dos pruners establi·
ments i per al de l'Alimentació és
festa a la tarda.
Totes aquelles vulneracions que es
cometin han d'ésser denunciades ràpidament.

Important document dels tècnics de la indústria tèxtil

DESORGANITZACIO EN EL TREBALL
(Continuació)
Fa molts anys que amb més o
n.enys encert i bona fortuna es ve
parlant de racionalització de la Indústria Tèxtil; representants seus
han pres part en diversos Congresos Internacionals; però a Catalunya. no ha pog-Jt arribar-se solament nl a establir un mfnim d'especialització que és la base, l'element
imprescindible, de tot règim d'organització racional de treball.
Qualsevol que vivint fou de la indústria tèxtil <sobretc. la cotonera,
que per la classe de maquinària emprada, té una mobilitat molt superior a les altres), pretengués fer-ne
un estudi a fons, veuria cridada la
seva atenció per la. caòtica I extraordinària maner&. de treballar d'una
gran part d'establiments tèxtils que
no podrien pas dir mai amb exactltua quina classe d'articles es dediquen a fabricar, puix que salten,
amb més o menys fortuna, d'un articles llis a un de llavorat, del cru al
de color ; que avui manipulen estam,
ahir ra.yon, abans d'ahir cotó 1 demà intentaran teixir cànem o jute,
o qualsevol altra matèria, sl tenen
un èxit de venda momentanL En la
filat\11'9. exactament Igual: la gamma.
de qualitats emprades i de números
flla~s sobrepassa de molt el nombre
de màq-Jines de filar que posseeL'ten
molts establiments.
Per si això encara fos poc, d'alguns anys a aquesta part, s'accentua
per part de certs comerciants el sistema de fer inscriure a llur nom
un nombre (sempre reduït) de màquines, i així poder operar com a. In·
dustria.ls, amb l'estalvi consegüent,
impostos, despeses; 1 amb aquesta
base es dediquen a. fer treballar els
auxiliars que, posseint unes màquines I sense capital per a treballar
pe· compte propi, es dedlq;.¡en a ferho a compte d'altres fabricants. Veritables pàries de la. indústria, molts
d'aquests auxiliars han de treballar
a preus irrisoris, i es sostenen gràcies a esforços insuperables de tota
mena 1 són un dels factors princl·
pals que contribueixen a la calguda
vertical dels preus i de tota classe
d'articles.

derem com a element primordial 1el
progrés humà en l'època actual, no
podem ésser-ho de cap manera d'a·
q!-lesta situ~cló de fet, encara que
Sigui prodmda per l'exercici d'aquella llibertat la q-Jal creiem iHeg!tlma quan és empleada malament en
benefici d'un sol, i en perjudici de
tota la comunitat, i per això considerem. precisa la ~?tervenció del poder publ!c per evitar que segueixin
produint-se aquests fets.
L'Estat, que amb tant de zel examina les comptabilitats, a.mb mires a
la percepció fiscal, no pot nl ha de
tolerar aque~tes e 1fuses i pernicioses actuacions que, en pertorbar l'economia general del pais, no sols porten com a resultat Immediat la misèria a les llars dels obrers 1 dels
tècnics que esmercen tot llur esforç
al servei de la indústria, sinó que a
1~ llarga porten una minva en ~ls
recursos de l'Estat.
S'HA D'ORGANITZAR L ' EX•
PORTACIO D'UNA MANE·
RA COL· L ECTIVA

Sembla c..ue sigui un corrent generalment acceptat que procurant un
augment de l'exportació estigui soluc~onada la crisi endèmica de 1a
inc" ·tStria tèxtil.
Segurament seria així si pogués
fer-se, però 1~1algrat tot el que s'ha
d!t; en pro, nosaltres en permetem
dubtar que sigui factible i creiem
que el remei millor éc; el q-Je està
dintre nosaltres I, per tant, al nostre abast.
C:'ear una exportació potent i segura no pot fer-se sense un conjunt
d'actuacions paraHeles, en les quals
entren en més o menys grau l'actuació de l'Estat per mitjà dels seus repr.esentan~ fixes o especials i per
m1tjà de l ajut material en diverses
formes; l'actuació financera dels
Bancs i la circulacló dels crèdits i
l'actuació partlrular creant una organització comercial i industrial ad~
quada, en la qual l'especia.lltzacló

ANGLADA

A TOTS ELS TREBALLA·
DORS DE PICATGES DE
CARTRONS
Havent-se constituït dintre d'a•
quest Sindicat la sub-secció de Pi·
catges de Cartrons de Teixits, fem
avinent a tots els obrers del ram
que a les oficines centrals del Sindicat Regional de la Indústria Fabril
i Tèxtil tle Cat11lunya, Portaferrissa,
número 19, entresol, tots eis dies laborables, de 7 a 8, els seran faci·
litades totes les dades que siguin sollicitades pels companys del ram, aixi
com també els propòsits que ens han
induït a crear dita sub-secció.
UNIO ULTRAMARINA
El Consell Directiu de l'Associació
<i;'Empleats de Comerç d~>l Ram d'A·
hmentació «La Unió Ultramarina»
fn públic que per causes que ara no
són del cas esmentar ! que són ben
alienes a la seva voluntat, ha ajornat per a aquesta nit l'acte de la
Inauguració del nou estatge SOCial,
emplaçat als carrers Sant Pau 116
i Amàlia, 39, pral., que havia de 00:
nir lloc avui a la tarda.
Per les mateixes causes, la Comissió d'esbarjo de l'entitat ha suspès
el ball d'inauguració que havia de celebrar-se a la tarda, i ha acordat celebrar-lo a la nit.
LA DIADA DEL 12 D'OCTU·
BRE AL COMERÇ
El Jurat Mixt del Comerç al Detall prevé els subjectes a la seva jurisdicció que d'acord amb el que prescriu la legislació vigent els establi·
ments del Comerç al Detall en general hauran de romandre tancats lot
e~ dia d'avui, 12 d'octubre. Contranament, els comerços del Ram de
l'Alimentació hauran de romandre
oberts en Igual data amb l'horari ordinari corresponent als dissabtes.
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CAMISERS
UASA ESPEUIAL PER
A CAMÏSÈS A l'tUDA

EL FRONT UNIC DE TREBALLADORS
MERCANTILS A L'OPI NIO PUBLICA

I

L A HUMA NI T AT
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LA ITALIA DE MUSSOLIN.i .'

L L·

ES SEMPRE EL MILLOR
Heus act unes paraules de La
Libertad, que creiem ben justes i L'ilnic que no perjudica la r oba ni els brodats per fins l delicats que s!guln
encertades:
NETEJA - DESI NFECTA • AROMATITZA
Exigiu l'ampollA precintada i capsulada
«Neutralldad es a.poyar resueltam ente h decislón de la Socledad de
Exclusiva per a la. venda : ENRIC NEGRE
Naciones contra el Estado agresor, PASSATGE VILARET, 36 - Telèfon 54834 (S. M.) - BARCELONA
que en este caso es ! talla. Sl la fuerza m oral de la Sicledad de Naclones
se debilitara con motivo del conflic·
deu sillans giratoris per als Quarto italoetiope, la consecuencia seria
terets de la. Guàrdia Urbana.
la guerra europea en breve plazo.
La estricta neutral!dad exige estar
CONCURS DEL NEGOCIAT
al lado de la coaliclón económ1ca,
DE CEM ENTIRIS
financlera y comercial contra el EsELS INDUSTRIALS INSOL·
El Negociat de Cementiris de l'A·
CONCURS PER A L 'AD·
tada agresor, determinada en el arEn un diari de la nit del propLA
FOM ENTEN
VENTS
QUISICIO DE MATERI Al. juntament de Barcelona S'tisa els inticulo 16 del Pacto. Y también, con
, passat dia 10 es publlcaven unes deCRISI
.
ENT dustrials als quals pugui interessar
DEPARTAM
AL
PER
arreglo a lo prescrita en este misAfeg_un encara que són elements claracions del Conseller ¡estor de
que fins el din 15 del corrent, de les
D E CIRCUL ACIO
mo articulo, la neutralidad obliga
fa 1\l a les 12 del mati dels dies fel- esse~cla.lment f~mentadors de des- ITreball de la Generalitat de CataCirculació
de
Departament
El
común
acción
una
en
parte
tomar
'!\
públic que durant el termini de vuit ners, s'admetran proposicions per a equtltbri econònuc i, per tant, de ert- 1 lunya senyor An¡el Torrents Dalpara hacer respectar los compromi- dies feiners, a. comptar del següent optar als concursos següents:
sl social, determinats industrials apa- mau. 'En aouestes declaracions anunsos de la Sociedad de Naciones.»
1r. Un concurs relatiu al submt· rentment poderosos, però Insolvents clava l'anÚHacló dels «laudes» dical de la publicació del present anunCi., s'admetran plecs per a optar al nlstrament de flors 1 personal per a positivament, qu~ per a perllongar 1 tats l'any 1933 1 l'aplicació immediaconcurs de subministrament de cln- b. decoració de diverses tombes dels llur artificiosa eXlStència, no vac!Hen ta, en virtut d'aquesta anuHació, de
progressivament llur l'escala de sous de l'any 1931, i, en
quanta. trapes, amb els correspo- cementiris d 'aquesta ciutat, per als a ,aug~entar
prc:iuccJó, 1 creen grans stocks, que el que es refereix a acomiadaments
dies de Tots Sants 1 Difunts.
nents bastiments de ferro fos.
2n. un altre concurs per a la després cedeixen e. preus ruïnosos, aplicar h Llei de Jurats Mixtos Ó
El mateix Departament fa públic
que, durant el termini de vult dies construcció de n!n.'Cols 1 altres obres en detriment de la indústria en ge- sla un mes de sou per acomiada·
següent al de en el Departament Vè., del Cernen- neral; augmenten d'una manera. ab- ment qualssevol que si¡uln els anys
El Sol, en un editorial dedicat feiners, a comptar delrese
t anunci tirl de Les co..+a l obres en el ee- surda els elements de producció fins de sérvet prestats.
El Consell directiu del Front Unic
de tot
al oontlicte ítalo-abissiní, escriu.' 1a. publ!cació del P
• ....., tot amb subjecció que t,s>brevé l'enfonsament
u
è
al con-• mentir! de l'Est,
s'admetran plecs per a optar
1
a. conseqü neta de recolzar <!e Treballadors Mercantils creu imcLo que el deseo de !talla no lo- curs de subministrament dels pinsos a les condicions que flns aquella da- P ega
flcticies, tot produint la prescindible contestar les declarade la ta estaran de manifest en l'esmentat am'l ~ases
gre, ¿lo conseguirà la Liga de N~ per a l'alimentació dels cavalls
d misèna t 1els que confiaven en un cions del conseller gestor encara
t' · b ·
d e
i
~-d· u
clones? De la aplicación de las san- Brigada Mantad a de 1a G Uou
r- Negoc at e emen ms, autos e treball perllongat per a subsistir, 1 que no amb l'extensió d'aquelles.
IB
ciones, basta ahora mal de!inldas, bana, durant el quart trimestre de la Casa. de la Ciutat.
No intentarem demostrar hom ja
una confusió general en tota la independen\ la fortuna de la medla- l'any corrent. ·Aquests pinsos són;
dústria... mentre els fautors s'esca- n'està prou assabentat, la Íllegaütat
ción ginebrina. La. dlsparldad fran- 11.700 quilos de palla; 7.020 d'ordi
pen per entre les malles de la llet, de l'anullacló de les Bases de Trecoinglesa preocupa hondamente a la vell; 3.510 quilos de eh-ada, i 1·170
disposat..s a començar un altre gran ball -el Consell directiu del Front
de
Telèfons
Sociedad de Naclones. La Gran Brc- quilos de favett.
Unlc de T. M. té altres mitjans emnegoci.
taña. pide la apllcación de sanciones
Tots aquests rets tenen una im· parats per les lle!.s per a oposarEl matebc Departament de Circugraduales, que lleguen si es menes- lacló fa públic que durant el terml1portància decisiva en l'organització s'hi- però ha de sortir al pas de
ter basta el bloqueo militar. Francla nl de vult dies feiners, a comptar
industrial. 1 creen un estat d'anar- les afirmacions gratuïtes que fa
.
desea sanciones concretas, desde lue- del següent al de la publicació del
qula constant que desorienta 1 des· l'esmentat conseller gestor.
22
221
:
RedaCCIÓ
go económlcas, y en las que no se in- present anunci, s'admetran plecs per
No deu estar gaire segur de temornlitza els veritables industrials
cluya ei bloqueo nl siquiera. econó- a optar al concurs de subministraque lluiten desesperadament per n nir raó quan ha d'emprar la dlfa4446
1
:
a
prem
lm
mico. Las sanciones que popondrà :m~e~n~t!!d;e~d~e;u~
salvar llurs interessos 1 treure la in- macló dels dirigents obrers tractant• !!!!!!!!!!!:!:!!!!!!!!!!!!!·!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!"!'!!!'!!!!!!!!!!!!! dústria
e r !!a!'!!d!!e!!<;P~.!!!~!!~~·!!!.i!!
ta~u~l~es!!!p~·~
son las minimas, porque si cede a la !!!
de l'«i.n-pacet a què tants los de professinals del desordre l
St'gestión inglesa, Francis. se divid'errors l'han !eta C!lure, sense tro- negant-los una representació que
dirà en dos bandos, y a nada teme
bar en els poders de l'Estat l'ajut sap de sobres el Sr. Torrents Daltanto como a las contlendas clvlles.
que hauria de trobar-hi qui lluita mau que tenen i que els ha estat
La impresíón dominante en Ginebra. RELLIGAMENTS- ARTICLES D'ESCRIPTORI· LLIBRES RATLLATS per nlvar el treball i l'existència de ratificada diverses vegades pel proeu que se darà con 1a fórmula que
tants capitals i tants milers d'obrers. Ietariat mercantil. No s'hi val a serPAPERERIA - PLOMES ESTIL.LOGRAFIQUES
menos contrarie a Francia; pero que
VIr d'aquesta manera els interessos
quizà sea menos benigna que la que
S' I M PO S A L ' A CTUACIO polítics d'un determinat partit.
París suglcre. Si la fórmula no ~
El Front Unic de Treballadors
D EL POD ER PUBLIC
IMPRE S SOR
tls!ace a Addls Abeba, habrà guerro
Partidaris convençuts d'una abso- Mercantils, integrat per: Associació
larga. Esc es al menos nuestro pa.luta lliberta'- econòmica, que consi d'Empleats d'Agents de Duana, ConBONSUCCES, 13 - BARCELONA - TELEFON 18203
recer.»

Segons com siguin
les sancions

• UN BRINDIS SIEMPRE
OPORTUNO

EB

signataris, Armadors 1 Similars· AcC!ó Professional Social de l'AsSocia·
c1ó de Comptables de catalunya·
Associació Ferretera; Associació d~
la Dependència Mercantil· Cambra.
del Viatjant, Corredor 1 'Representant de Catalunya; Centre Autono-·
mista de .ç¡e~ndents del Comerç {
de la Industria; Centre de Depen.
dents de Badalona; Sindicat Mer·
cantil de Barcelona; Unió de Mossos 1 Cobradors 1 Unió Ultramarina
1, legalment constituït, ha de (ili
en aquests moments de gravetat extraordinària per a. les reivindicacions
legalment guanyades per la dependència mercantil, que fa responsa.
bles el conseller gestor de Treball
l els patrons que d'octubre encà han
visitat els antedespatxos dels ministeris per aconseguir l'anuB.acló, de
tots aquells conflictes que puguin ocórrer. No ha estat pas el conseller
gestor el qui ha es¡:otat tots els
proced!ments per aconse¡ulr una so-,
lucló harmònica. Han estat el Fronj
Unlc de T. M. 1 els vocals obrers
dels Jurats ML"ttos els qui han fet
tots aquells esforços encaminats a
Impedir aquesta enormitat jurídica'
que representa. l'ésmentada anulla:
cló.
Emparan~nos en la llei que Indi·
ca de manera ta."<attva que no ~s
poden recórrer ni anuHar claudes.
hem intentat · con-rèncer inútilmenl
les autoritats de treball de l'enorrñe
rcsponsabllit:J.t en què incorren.
L'opinió pública i el proletariat
mercantil en ·general ens judicaran
a tots. Tard o d'hora el senyor conseller gestor s'adonarà del &eu desencert.

Rep·u blicans! Ll egiu .LA .H UMANITA T

DI SSA BTE, l7 D'OCTUBRE DEL

La nostra subscripció
(Ve de la. pàgina 11) J. P .......... ...... ......
Ramon Sanmarti . .. .. . . ..
0'50 Un admi..rador de Com~fia .. ............. ......
2'panys ...... .......... ..
Casnnovas ..• •.••.••.. ..•
1'- Josep Solé ......... ......
'rarragó ........... . . ..
0'60 Jaume Ràfols ...... ..... .
.1. Dualdo ........... .
0'60 Ramon Renau ... . .. .. . .. .
F. Ferràndiz .........
0'40 F. F. F .... .............. .
P. Seral ... ............
1'- c. c. c .......... ........ .
M. Lccha ........... .
1'- Josep Tendes ... .........
M. Lccha. ... ...... .. .
A. Bisa .............. .
0'30 Genis Roig . .. . .. .. . .. . . ..
A. Alcover ......... . ..
0'50 M. B .................... ..
B05ch ................. .
2'- Josep Frelxns ... .........
Busquet.s ............ ..... .
1'- J . Q . J .................... ..
Samaniego ............
1'- Angel Sellarès ........... .
Sancho ... ... ........... .
0'50 Un que no vol ...... ..... .
Gimeno ................. .
0'50 Angel Bartroli ... ..: .. . .. .
B uij .~...................
0'50 Ricard BartroU ............
Riera ... ................. .
0'511 Joan Fons ... ... ... ... . ..
:Febrer ... .............. .
0'50 Eugeni Fené .. . .. • .. . .. •
CUsó ...... ...... ...... .. .

Rlcnrt .................... .
Roure .................... .
Mulet ................... ..

Revcrttr ......•..•.•..••••

Codolà ... ............ . ..
Mallurac ...... ........... .
Casano~·ns ... ... .. . •.. .. .
Vidal ........... ......... .
Faldclla ............ ......
Cas<'l.mltjnna. ........ . ..... .
Silva .....................
Bisa ..... .............. .
Mornles ... .............. .
Gausar hs ................. .
Nuahrt .. . ............. ..
Angueln ............... . ..

Ca52mitjana ......... ... .. .
Pobar......... ........... .
Casr.rnltjana ... ... ... .. .
Gira! ....................
R. Farré ............ ..... .
M. Mora ......... ........ .

................... ..
J . Colornlnas ... ... ........ .
M. Piqué ..................
El grup de totes les setmancs ........ . .........
Urn~a .............. ...... .
Borrut ........ ... . ... ..... .
Reventós ..................
F an·iol ................. .
Ferr ~r

En 1e<"ord de F. Macià 1
a la salut de Comp:mys l
Consellers:
:Amadeu Alemany .. . . .. . ..
Rosa Obiol d'Alemany .. .
Pere Noris. ...... ... ..... .
Agusti Sul>lrós .. . .. . .. . .. .
Josepa Delicado . .. .. .
'l'rini~at Utges ....... ..
Roseta Farré .. . . ..
Joan Santuló ... ... . ..
Agustf Perramón . .. . ..
Antoni Barba .. . .. . .. .
Josep Viltró ... ... .. .
Antoni Barbé .. . .. . . ..
Sebastià Simó ... .. ....
R amon Viles .. . ... .. .
;s, e '!noves .. . .. . ... .. .
'A ntom Belmonte .. . .. .
Roser Belmonte ........... .
20 empleats de la. Companyu~ Gramòfon Odeon:
S. Alavedra ........... .
J. Alvarcz ... ......... . ..
S. Recasens ... .. . .. . .. . .. •
'J. Recasens .............. .
P. Sante .. .... ... ... .. .
A. Segura ............
V. Niríerola ... .. . .. . ... .. .
(). Ruiz ................. .

~-

Mestres .............. .

V. Sos ............ ........ .
F. Prieto ... ............ .. .
•':Il. Arbiol ... .. ......... .
1A.

Laplaza. ... .. . ... .. · .. .
R. Garangon ............
J. Jordà. ....... .. ... .. ....
J. Sabut ................ ..
M. Giménez ...............
A. Mayals ............
LI. I\:!estres .. . .. . ... .. . .. •
'J . Mr-.slp ......... ....... ..
Un grup d'obrers de la.
Casa A. Canti (quota
set:nanal):
Miquel Mayol ... ... ... ..;
Francesc Solà. . .. .. . . ..
Josep Estlrlcs ... .. .
Pere Serra ......... .. .
Isidr~ Monterde . .. . ..
Manuel Isart .. . .. . . ..
Domènec Bagé .. . . .... .
.-roaquim Ricardo ..... .
Joan Molins .... ..
Joan Mestres .. . .. . . ..
Josep Monterde ... ...
Esteve Muns .. . .. . . ..

'LI. Q....... ...............

Elionor Cabot .. . .. . ... .. .
ntoni Cabot . .. . .. . .. .. .
I ranc esc Herman .. . . .. .. .
aria Cerdà .............. .
J~ume MarU ......... . ..
~~!Xill Sandoval ......... . ..
'ftere Falcon .. . ... .. . .. . .. .
Joan Slbina ... .. . .. . .. .

t

Grup d'obrers de la Casa
A. Canti (setmanal) :
Pere Serra ........... .
~sidru Monterde ..... .
Pomènec Bogé .. . .. . . ..
Manuel Isart .. . .. . . .. .. .
'~oaquim Ricardo ... .. .
'J oan Molins ........ .
1\fiqucl Mayol .. . . .. . ..
F'.ranccsc Solà .. . . .. .. .
J osep Estirles
Ll. Q.... ·•· ...... ... .... ..

Pere Falcon .. . .. . .. . . .. .. .
~OS<!P Monterde ... . .. . ..
Esteve Muns ... .... .. .... ..
Jawnc Martl .. . . .. .. .
'Joan Snndoval ....... ..
Joan Mr.stres .. . .. . ... .. .
Antoni Cabot . .. ... ... .. .
Elionor CabOt .. . . .. .. . .. .
Mana Serdà ............. ..
Francesc Ucrman .. . . .. .. .
Jor.n Slòina .. . ... ... .. ... .
Ve.'ltura Artigas ....... ..
Napoleó Cortlnas .. . . .. .. .
CAPELLADES - Un grup
de companys (Nova llistal:
J osep Scllnrès .. . .. . . .. .. .
Anton Illa ............. ..
l'arrio! Castells .......... ..
Isidre F'ons .. . .. . .. . . .. . ..
Joan Rlgol ............. ..
Alfons Vergés ... . .. ... .. .
lton Llorens, de CARME
a mon Bnrtrolí .. . .. . .. .
osep BartroU .. . . .. ... . ..
!Josep Sabaté ... ... ... .. .
¡sebastià Ponce .......... ..
Isldre Tones . .. .. . .. . .. .
.Esteve Poch . .. . .. .. . .. • .. •
:Ramon Este\'e ...... ... . ..
Mannn COdina .......... ..
Amadeu FI-eixes .. . .. .

~

J OGCP Durbàñ . .. ... •.. •..
~den

SolA ... ....... ..
Castells ... .. . ... . ..
oscp Mart1 ... ......... ...
Ranlon SOlanes •. . . ..
Miquel Ginàs ... ... •..
'Joon Masaguê . .. .. . . ..
Antoni Colom ... .. .
Pamilla Llucià ... ... . ..
1
~ni U Castells .. . .. • ... . ..
~Pere Sotoras .. . .. . .. . . ..
MartOrell ........... .
er Ferré ......... . ..
•
Alegre .............. .
:Antoni Espeso ... ....... ..
Vicenç Montfcrrt .........
Jaume sanuuna.na ......
'J~p

0'50
0'50
1'1',
0 ,50
0
50
1'-

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

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

Miquel Vinyals . .. ... . ..
Josep M.• Colom ... ... . ..
Per la. salut de CompanyS
1 consellers ... .. . . .. . ..
Joo.n Font ............
A

1'50
1'-

R .... ... ........ .

1'-

~:= raï~~~~~~:
·: : ·: ·: : :
Plàcid Rossell .. • •.. . .. . ..

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

l'-

0'25 P F ....... ... ... ....... ..
0'50 J c......................
l ' - Un paleta. ... ... ... ... . ..
0'50 Jull Julià .. . ... ... ... .. .
o·so Josep Bertran .......... ..
0'50 Maria.n Casas ............
0'50 Antònia Estevo ... .. • . .. .. .
1'- Francesca Aloy ......
0'50 F.ran~sc Guarro ... .. .
0'50 Josep Sellarés s . .... ..
0'50 Artur Romeu ... ... .. .
1'- Josep Freixes ... ........ .
l'- Josep Vllaseca . .. ... ... . ..
5'- Joan Soteras ... ... ... .. .
Josep Massagué ........ .
11"25 Josep Muset ... ... ... . ..
0'50 Joaquim Rigol ........... .
0'50 Francesc Vallés . .. ... .. .
0'40 Fidel Castells ... ... ... .. .
1' - J .

2'2'-
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0'50

1'1'-

0'50
1'1'-

c ............. ....... ..

Jaume Ferré ... ... ... .. .
Eduard Mayans ... ... . ..
Josep Via ............. ..
Magí Roig ...............
1'- Jaume Castells .. . . ...... ..
l'-- J A .......... ...... .... ..

1' 0"70

2'- Angel Soteras ........... .
r- Joan Scndra .. . ... ... . ..
1'- Onofre Marro .. ..........
1'- Eugeni Bartroli ... ..... .
1'- Jaume Mallent .......... ..
l'- Josep Olivé ...... ........ ;
1'- Josep Forcada. ........... .
1,_ E Gil! ...... ...... ......
1' - J V ....... ............. ..
1._ Josep Prats ... ... ... •..
0'50 Jaume Coromines .. . .. .
1'- M. V.................... .
0•50 Joan Ra.sp!\11 ............
Alegre ... .........
0•50 Jaume
Antoni Prat . .. .. . .. . . ..
I Emili Cots . .. . .. . .. .. . ...
1'25 1Manuel Es_trada ... ... .. .
o·~o Josep Monts ... ....... ..
o·5o I Carme Via ... .. . ... .. . . ..
Senitge .. . .. . . .. . ..
0,,50 Magda
Angela Senltge ... .... ... ..
0,50 Jaume Sellarès ..... . .... ..
0o·so
50 Lluent .. . ... . .. ... .. .
o·r.o Josep Soteras ..... . .. .
o·~o Joan Olivé ... .. ...... .
,
Marcelli Balcells .. . .. .
0,50 Antoni Ratés .. . . .. .. .
0,50 Jaume B~;~-Icella ... .. .
0 .50 Pere R<?Vlra ... ... ... .. .
0 50 Josep Vilaseca. .......... ..
0'50 Pere Torres . .. .. . .. . ...
0'50 Antoni Llorens .......... ..
0'50 J Ll. ............... ..... .
· 0'50 Ferran Creixell .. . .. . . .. .. .
0"25 Francesc Rius ... ... .. .
0"25 Pere Ferrer, de Masquefa
O 25 Ramon Via ............. ..

~os~~-~~~:~~
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DISSABTES IDIESffS.
TIUS TARDA I NIT

1'-

INTERESSANTS CURSES DE LLEBRERS
1'0'50
t' I
oit aviat inanoura[iO KfftHfL·SftRRIA amb lirt·Tra[k 1Llebreu
0'25

0'50
0'50

LLEBRERS

1'-

Kennel Club de Barcelona

de les curses de dijous
0'50 al Resultats
vespre:
1'Primera cursa: Careto (21'49) Bar2'1'- bas, Dinora, Sparck Full, ChÍnngford
Ketty, Triana.
2'Segona cursa: Caliguda <21'66),
2'1'- Moro, Certainmarvel, Knovill, Prl1'- de i Dandy.
Tercera cursa: Alba (20'36), Aqui1'les, Sewarsdtone Betty, Landa, Trozet, Tncornell Brifde.
Quarta cursa: Fenicio (20'18), Ma1'- delon, Llnda, Atlàntida, Epsilon 1
Caribe.
1'Cinquena cursa: Papiro (19'78),
1'1'- Glandinni Valle, Morll'.:l, Mosquete1'- ro, Giri, Eterbridge Mlnsthel.
Sisena cursa: Boyero (20'08), MegaterlO, Wally, Mehari, .Parca I Figaro.
Setena cursa: Pancho (19'54) ,
Pompoff, Saba, Alaruco, Sinconte 1
5'- Trébol.
5'Vuitena cursa: Pulgarclto (»0), Es5'- piga, Boira, Ratón, Robinson i Chln5'- ford Lady.
5'Novena cursa: Trlstan (19'84),
5'- Moate o! Iris, Zulú, Armero, Pígmco
1'- 1 PinLado.
1'Desena cursa: Fnro (20'5) Virlato
1'- i Sú!.my ex-equo, Jerry's Orse 1 Sony.
1' Tok"'S les curses es disputaren a
1'- la dlstincia de 300 metres.
0'50
2'0'f()

1'1'-

La inauguració del Kennel
de Sarrià

2'Segons sembla, la nova pista que
1'- el Kennel Club lnstnl!nda a la carre-

l'2'1._
0'50
2'2'o·oo
1'l 'l'-

ter:\ de Sai'IÜ serà inaugurada en
el curs de la propera setmana.
Mentrestant, ni magnific camp
d'C$Ports de Sarrià hau començat els
entrenaments oficials dels llebrers
de la ditat cntit:lt, I el dels corredo:-s
de «dirt-track», que nctunran diàrlament n In mernvellasa plsta de c~1dra del dit club.
La magnl.O.cèncla de les instaRa0"75 clons d'n(lllest nou camp cridarà l'al'- tenc\6 dels esportius tots, pul.x que
2'-j es tracta d'un cnmp d'esports mol ' - dernlsslm, que acredita el nom eso·so partiu de Barcelona.
0'50

ÍJuéià "Ro:;·::. '.'.'. ·::. ::: :::
"V

C:ules Hovira .. . . .. . .. . ..
Josep \'!ctort ... ... ... .. .
Baldomer l'tcl.xas ... . .. .. .
Josep Ma rtf ...... ........ .
Llufs Brugnlla ......... . ..
Lluís Riem ... ... .. . ... .. .
Joaquim Boir.assn. ........ .
Josep Mora ...... ....... ..
Pntt Carbó ...... ....... ..

143.235'60

------------·:-------

Canòdrom Park

RESULTAT OE LES CURSES
D'.AIUXS D'AIIIR

Primera cursa, 300 metres. Guanya·

dol', Bogotà, 21 1-5. Collocat, Alma-

zora.
Segona cursa, 300 metres. Guanya-

21'1'-

dor, Smiles, 21 1-5. CoHocat, Cluc
Cinc.
Tercera cursa, 300 ntetres. Guanyador Gran Plus Ultra, 20 s. Colloc&.t.,
Quarta cursa, 600 m•.t:es. Guany~o
dor, Nuvolari li, 35 3-5. Col:locat, Miss
Chocolate.
Cmquena cur¡;a, 500 metres. Guanyador, Bluf, 35 2-5. Collocat Corzo.
Sisena cursa, 500 metres. Guanyador, Winsford Connil, 34 4-5. CoHocat,
Setena cursa, 500 metres. Guanyador, Westoe Alies, 34 2-5. CoHocat,
Cart~ro.

Vuitena cursa, 500 metres. Guanyador Sandy Gay, 34 s. CoRocat, Road
Cop.
Novena cursa, 500 metres. Guanyador, SOda Lad, 33 4-5. CoHocat, Aut<>.
Avui i demà, tarda 1 nit, grans
curses de llebrers.

NATACIO
AQUESTA TARDA A LA PISCINA
DEL C. N. BARCELONA

CAN

2'-

1'1'1'1'-

Aquesta tarda, a le.i quatre en
punt, a la piscina del O. N. Barcelona, se celebrarà la primera jornada
del «Trofeu CUcurull», competició
que clausura la temporada interclub
de la nostra natació l a la. qual
participam els Clubs Barceloneta A.
C., C. N. Tenassa, F. A. E. E. T.,
C. B. Catalun}-a, Grup Excursionista
i Esportiu Gironf. C. E. Mediterrani,
C. N. Mnre Nostrum, C. N. Mataró,
C. N. Martorell 1 c. N. Reus !!Ploms».
A pal't de l'espectacularlt;at de les
proves, per la forta lluita que prevaldrà en totes eUes, ha de constituir un nou alliclent les act\lacions
de Fonollà, Olmos, Salvo. Albardnné,
Tella, Bernal i Mcl'era en els 1.500
metres lliure; de GiiSl, Amat, Nadal,
Buc¡ueras, Farell, Domingo 1 Snbater
en els 100 m. lliure; de Sapés, FeUp, Blancs, Sabate i Roda, en ds
200 m. braça, 1 de Muntané en els
salts de trampolf.
Per tant, es pot pronosticar, sense
temor a rectificacions, que el qunrt
any del «Trofeu CUcuruJ11, per moltes circwnstàncies, superarè. les anteriors edicions celebrades 1 augmen·
tarà el prestlgi sota l'aspecte eminentment popular.

2'-
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1'-
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DROM
CUIP DEL "SOL DE BAIX"

PARK

anücs terrenys d'entrenameDt del F. C. Barcelooa

~:=¡

5'1'-

TU& \ rES!tiERA. DE

CUNICA

CASA SUBIROS
Hospital, 42· T. .13651

Aquesta. nit tindrà lloc a l'Ir18
Park una exceHent vetllada a base
d'elements de diversos clubs amateurs, sota. el següent programa:
Polo, del Bos, contra. López, de
l'Alegria. <Pesos lleugers.)
Arln (Alegria) contra Tones (del
Bos); pesos mosques.
Menéndez (Box) contra Llull (del
Puching) ; plomes.
Gueno <Box> contca Pérez (Alegria) ; lleugers.
Romero (Alegria) contra Carbó
(Puching) ; galls.
Peirò (Alegria) contra Cortós (del
Puching); galls.
Com a final de veUlada s'ha combinat un combat entre els pesos
welters professionals Jack Contra.y I
Kid Oliver, a vult represes.

MOTORISME
El calendari del Moto Club
de Catalunya
En la reunió celebrada el passat
dijous per la Junta Directiva del
Moto Club de Catalunya, es va aprovar el calendari esportiu per ~l
1936.
Dia 19 de gener, XXI prova per
equips.
Dla 15 de març, II Premi Motoclclista. Amateur.
Dia. 26 d'abril, IV Gran Premi In·
ternacional de Barcelona.
De 1'11 al 14 de juny, Gran Premi
de Turisme.
Dia. 8 de novembre, Prova de regularitat.

ATLETISME
Avui, a la tarda a l'Estadi

ANGEL, GARCIA, LACOMBA:
TRES INTENTS DE RECORD

L ~~

t...O ni.~i'S

Dll\L\llTS I DIJOUS, A LA NIT, I DISSABTES 1 DJU!IIE. 'GES
Tl\RDA I NIT

GR

se

lEB

SES

Tramvfes: Línies 7 I 15 - B~unlom nocturnes - A1.1toòumibus: U.etra E
Serve! de tuls coH:!ct1us, des de la Plaça de Catalunya, de 1a Plaça
à'E$panya, Salmmm-Pnt;se!g de Gràcia 1 Bar Chicago, del ParaHel.

De mòc ates!

Ampliant les dades que en anteriors
edicions hem vingu~ donant, relatives a aquesta magna manifestació
d'atlet.lsme que es portarà. a terme
avui, dissabte, dia. 12, a la tarda,
per tal de solemnitzar dignament
el retorn a l'activitat esportiva. de
les pistes 1 installacions de l'Estadi,
pOdem afegir que l'ordre de totes les
proves en comprèn quinze, 1 el programa és el que segueix:
200 metres llisos, salt d'alçària, 110
metres tanques semifinals, 80 metres
llisos femenins, llançament de la javalina, 800 metres llisos, salt de llargària, 200 metres llisos, final; 3.000
metres llisos, intent de rècord; llançament del disc; 300 metres llisos
femenins; 110 metres tanques final;
mitja hora de marxa atlètica; triple
salt; reemplaçament 4 x 100 metres.
La Federació Catalana d'Atletisme, organitzadora d'aquesta interessant competició d'atletisme en pista,
té el ferm propòsit de descabdellat
aquest programa en el terme màxim
de dues hores i mitja. Aquest propòsit obliga, naturalment, a comentar amb rigorosa puntualitat, a le3
3'15 de la tarda, que és l'hora anunciada.
Altrament, 1 per tal de poder desenvolupar les proves amb la més rapidesa. possible, la Federació ha assenyalat les següents marques minimes
a partir de les quals, en ordre d'mferioritat, no seran tingudes en compte les marques assolides.
Salt d'alçària, 1'50 m.; llançament
de la javalina, 35 metres; salt de
llargària, 5'80 m.; llançament del
disc, 28m.
Per tal de poder endegar normalment aquest festival, la Federació
ha designat els següents càrrecs tècnies.
Jutge àrbitre, Carles Valdès; director de proves 1 starter, Ignasi Ma·
fics; cronometrador, Carles Valdès
(cap de cronometradors), Enric Bruno, Isidor Mañcs i Pere Vinyals;
jutges de concursos: Antoni Agulló,
~eve, Moreno, Joan Saragossa, Jacmt P1a, Ramon Porta; jutges d'arribades: Francesc Pérez, Josep Aguila
Artur Medina; jutges de marxa Ar~
tur Medina.
'
Sembla que haurà de resultar un
festivals dels quals hom guarda grat
record.
Finalment, i com a dctnll que ficaba certament de fer la. reunió més
interessant, encara, pOdem confirmar
que, efectivament, la Federació Catal'!Jll~ d'Atletisme ha cursat ja la
im"Itaeió perquè participi en aquest
festival el notable atleta. valencià
Josep Lacomba, la qual, segons els
nostres informes, serà acceptada, ja
que el propi Lacomba ha manifestat desigs de participar en aquesta
gran jornada atlètica.
Es d'esperar una pluja de marques
cxcellents. A les que en edicions an~ors comentàvem, ens cal afegit
avui les possibilitats que hi ha tato·
bé a les proves de 800 metrea 1 al
llançrunent de la. ja,-alina.
En 800 metres, la revelació dels
pass:lts campionats d'Espanya, el no.
table corredor Pratsma~. del Ju.
nior F. c. sembla que haurà de donar una bella nota de les facultats
admirables que posseeix per a dedicar-se a aquesta dificU distància.

Per
al Trofeu Cucurull els I
.
'
millors nedadors catalans en
1a 11UI•ta

1'-

1'-

La vetllada d'aquesta nit a
l'Iris Park

continua les reunions nocturnes

TOfS ELS DIES
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U. E.

0'50

2'1'2'2'-

Aquesta tarda, a les 3'35, es disp-u.tarà al camp de Les Corts el partit entre el Barcelpna 1 Girona, corresponent al Campionat de Catalunya de segons equips, en el qual
va al davant de la classificació, t~.C-
tual.ment, l'equip giron1, que compta
amb un notable conjunt.
El Barcelona, per tal de donar
la rèplica al GirOna, ha. confeccionat un potent equip, que estarà. format per Pauné, Rafa, Arana., Prat,
Franco, Sànchez, Saurina., Rublo,
Garcia, Sol i Solé.

Tercer partit, a lc dotze: Patrle-Madrid.
Segona jornada. - Aquesta tarda, a les 2'50, primer partit: Vençut
Rayo Club-13 R. Infanteria contrn.
vençut Patrie-Madrid.
Segon partit, a les 3'45: Vencedor
Patrie-Madrld contra vençut F. U.
E.-Laietà (amistós).
Tercer encontre, a les 4'20: Venc~
dor F. U. E.-Laietà contra vencedor
Rayo-13 R. Infanteria.
EL LAIETA NO POT AR•
RENGLERAR MUSCAT
Ens comuniquen a darrera hora
que el Laietà S. C. es ve-u. en la lmpossibilitat d'arrenglerar l'internacional Ferran Muscat, per malaltia.
No cal dir que aquesta bal'!:a representa un seriós «handicap» per al
sot3-campió de Catalunya.. L'equip
que aquest e.nenglerarà. davant la
F. U. E. serà.: 1\-iartínez, Domingo,
Prieto, Guix 1 Albert!. Suplents: Antúnez i Llebot.

0'25
0'50

x ..................... .

Suma 1 sa¡uelx

F

0'50

·::........ .

Barcelona-Girona (reserves)

Dijous a. la nit arribaren els jugadors que en representació de Castella disputaran el Campionat d'Espanya, i ahir, a les tces de la tarda,
arribaren els jugadors que representen València.
Els jugadors arribats són:
Rayo Club: T. Alonso, Martínez,
Albiñana, E. Alonso, Ruano, Vitorica i Mora.do.
Madrid F. c.: Botella, Escarpizo,
Pedraza, Oliver, Orbega, Negru i segurament Arnaiz.
Acompanyen els j ugadors els delegats Escarpizo, pel Rayo Club, i Parra pel Madrid F. C., i J. M. Borrero,
en representació del CoHegl d 'Arbitres de Castella.
F. U. E.: Bonet, Abriols, Beltran,
Sancho, Espinosa, Espert l Canto.
Rment. Infanteria núm. 13: Tietno, Arraiz, Goy, Pastor, Riera, Monteagudo i Sànchez.
Acompanyen els jugadors els delegats Lacambra, per la F. U. E., l
Rossi, pel 13 Rment. d 'Infanteria, 1
com a representant del CoHegi valencià, C. Tudela.
EL SORTEIG DELS PARTITS
A l'arribada dels representants
castellans es féu el sorteig dels partits, que donà el següent resultat: ·
Primera jornada. --Aquest matí,
a les deu, primer partit: Ray()oRgt.
Infanteria núm. 13.
Segon partit, a les onze: Laietà.-

2'-

I

1'-

Annand Maunier, figura destacada.
d'aq-u.est Campionat d'Espanya, per
la. seva categoria internacional 1 per
ésser el capità de l'equip campió de
Catalunya, ha estat objecte aquests
dies dels requeriments dels crit1cs de
basquetbol, per tal d'obtenir unes
paraules seves que donin una impressió exacta de la moral de l'~
quip campió.
Hem conversat amb ell 1 la impressió que tenim és que el Patrie
s'ha preparat degudament 1 tenint
sempre present que els seus contrincants són obstacles seriosos i que
cal no pre.sentar-se davant d'ells donant la sensació de la improvisació,
sinó ben al contrari, la d'l regularitat 1 continuïtat.
En la breu conversa tinguda s'ha
mostrat optimista quant al rendiment del seu equip i les possibilitats
que té per adjudicar-se el titol. Preguntat sobre la importància que es
concedeix a aquest Campionat, ens
ha dit:
-Estic convençut que aquest Campionat d'ESpanya. revestirà. un interès sense precedents, ja q-u.e per ningú no és un secret la gran rivalitat
esportiva que existeix entre els clubs
madrilenys 1 catalans, i per si això
fos poc, ha vingut a afegirv'hl la
incògnita dels clubs valencians, que
cal no negligir, pensa.nt sempre que
no h1 ha enemic petit, i que en aqt..esta competició tots els equips hi
aniran amb el propòsit dc superar-w.

1'1'1'1'1'1'1'-

¡

2' 1'-

AQUESTA TARDA A LES CORTS

nuar la conversa, ja que Maunler
era. assetjat per arrabassar-li declaracions, i en aquesta impossibilitat
donem per acabada la nostra come1'- sa, tot agraint al company Maunier
1'- la deferència que ens ha tingut I
1'- desitjant-li que els seus desigs 5.11'- guin una realitat.

I

2'5'1'1'2l'-

Armand Maunier, capità de l'equip Campió
de Catalunya, ens diu ... ··· L'arribada dels
equips castellans i valencians -·- Els partits de la primera reunió

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

I

0'50

FUTBOL

- ... ?
1'-Posarem tots els nostres anhels
1'1'- i tot el nostre entusiasme per a de5'- fensar dignament el Campionat de
2'- Catalunya que ostentem.
Ha estat impossible voler conti1'-

Francesc Torres
Josep Via. ........... .
O'fiO J . F1gueras ...... .... ..
o·2s Quinti Ràfols .. . ... ... . ..
0•50 Antoni Sanmartf . .. . .. ...
O'<>O Joan Font ... ... ... ... . ..
Rolà .. . .. . . .. ...
0..50 Ramon
Angel Mas ... .. . ... .. .
0.
251 Josep Vidal ........... .
0 50
0'25 J R ................... . ..
0.50 Bertran Joan .. . . .. . .. .. .
025 1C M. Ll. ................. .
0'50 A. Ll. S....... .......... ..
0,50 . Antoni Mental ... ... .. . .. .
l ' - ·' SANT BOI DE LLOBRE
0'25 11 GAT:
0'50 Josep Blanch Pla ....... ..
0,.25 1Angela
Vnllbonl\ Armengol
0.251 Tomt\s M1que! Vallverdú .
0,25 Maria. Blanch Vallbona ...
0.25 Divina Miquel Blanch ...
0 25
0'50 TARADELL, Esquerra Republicana, <2.• subscripció):
Mart! Solé .. . . .. . ..
0..50 Joan
Narc!s Rovira Ma rtf ... .. .
0
50
o-' 1 Adolf Roca Toneu
o·~ Ramon Blasi Blasl
.25 Antoni Costa ... . .. .. .
0o·~o
Jo~p Escarda ........ .
Joan Riera Buch .... ..
0..~¡¡0 1An
d reu ...Q n_b nt•es
0.25 Jaume Snnê .. .
0,50 Genis Mas ... ............
1o·25 1Scgimon R~ ... . .. ... .. .
.
Joan Arurru ........... .
0,50 Aleix Codln.<t . .. ... .. . . ..
0 5o Francesc Campo . .. .. . . ..
0'25 J oscp A r1mon
.
. .. . .. .. . . ..
0 25 Josep Zerns ... ... .. . ..... .
0'25 Jacint Sellés ... ... ... .. .
0'50 Jaume SOli\ ............ . ..
0'25 Francesc Roma ... . .. .. .
0'25 Salvador Antonell .. .
o 25 J Blnsi . .. ... ... ... ... .. .
O50 Joan de la Torre ... .. .
0"30

Campionat d' Espanya de Basquetbol

0'50
- ... ?
0'75
-No seria sincer si no digués que
0'50
0'50 crec que el meu Club té la gran
ocasió en aquests Campionats, 1 fó1'ra per a mi una gran alegria que
1'2'- la. final fos disputada entre els re0'50 presentants catalans. Si bé consi1'- dero molt difícil que aquest fet es
1' - P' odueixi, per la gran forma en què
0'50 sembla trobar-se l'equip del Rayo.

1'- J . M . ... ...... ........... .

E

P....... ...............

1·-

1'1'5'-

g:;g f·oanG. Mora.
G ............. ..... .
...... ....... ..

1'1'1'-

aP............. .........

1'2'-

··ELS ·ES PORTS ·

MATX DE BOXA ENTRE ARA I RODRIGUEZ

La Volta a Barcelona de
cursa a peu «Gran Premi
Nurmi»
Aque..~ important prova ha cstaL
creada amb la. nnautnt d'enaltir les
gestes a.tlèUques del que és 1 ha esta.t g.ran campió i tccordman del
món Paavo Nunnl. Creiem un deure
que el nom d'aquest gran atleta s'identifiqui en una prova de gran relleu com la. que celebra, en record
del malaurat. Jean Bouin.
El reconegut d'aquesta prova l'en-

Presencist per un públic que emplenava tot el local s 'ha celebrat al tiro
Prloo da Madrid una reunió pugillstlca. El matx més Important fou
81
d'Ara (espanyol) & Rodrlguez (portuguès). El matx entre aquests boxadora
resultà molt avorrit I monòton. Ara estigué molt apàtlo, desplaçat 1 lnto
precla com també el seu contrincant. Al setè uround11 Rodrlguez donà un
cop baix al seu rival. la qual cosa 11 costà quedar desqualificat 1, per tant,
resultà guanyador Ara. - Els dos boxadors abans de començar el matx
(Express - Foto.)
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AVUI I DEMA, TARDA, a les 4'30, NIT, a les 10
El programa més interessant de

CURSES DE LLEBRERS
Entrada general! 0'50 ptes.

Entrada recinte I preferència: 1 Pta.
Comunicactons: Autobusos Roca., sortida Pelayo, -Autobusos Lesseps, Maragall, Tramvies Horta 1 taxis coHectius des de la Plaça
de Catalunya.

titat organitzadora ha cregut que ha.
d'ésser de llarg quilometratge o semblant a la de Jean Bouin, perquè els
atletes que actuïn en ella s'acostumin a aquestes curses de fons classiques.
Hem rebut ja alguns premis 1 entro ell cal remarcar els de les cases
Mattini i Rossi, Bar Chicago, Cola
Asticr, senyors Joan Coma, Antoni
Lloret, lo'. Sànchez, Josep Moreno, C.
Merletti,
d'altres que donarem a
conèixer més endavant.
Seguei'!:en obertes les inscripcions
a\ local socia.l de la U. A. Nurm1,
Hospital, 95, pral., de dos quarts de
vuit a nou de la. vetlla., i a. la F. C.
d'Atletisme, carrer Sant Honorat,
número 7. pral.

CARNET
DE L'EXCURSIONISTA
Sortides per a aquestes
festes
«Boy scouts,, de catalunya.-«Llobetons1>: Sortida a la Font deu Roure (Rabassada). Reunió a les set 1el
matí, a la Plaça de Catalunya. Pressupost, l 'SO ptes. Menjar individual.
Es faran pràctiques de primera <nusos, rastreiX i orientació per mitjà
de Ja brúixola. 1 la natura>. També
es posarà. en pràctica el primer concurs individual, corresponent d'Uniformitn.t.
Tercera. categoria. - Sortida d's.campada a la Floresta Pearson (Can
Bosquets). Pràctiques d'orientació,
atletisme, semafor i jocs de nit. Reunió dissabte a Rivadeneira, a. les
set 1 a les 16 hores; diumenge, a les
set, al mateix lloc. Per als acampadors és obligatori ~1 dur manta. i
màrfega. Pressupost, 2 pessetes. Retorn a l'estatge a les 20 h.
Segona categoria. - Sortida d'acampada a Can Bosquets, sota el següent Itinerari: Peu del Funicular
<Vallvidrera), Les Planes, Font de la
Mina 1 Can Bosquets; retorn pel Tlbidabo. Pressupost, 1 pesseta; men·
jar individual. Re-u.nió, a tres quarts
de quatre de la tarda d'avui, a la
Plaça de Catalunya (Rivadeneira).
:Pràctiques de segona.
Primera categoria. - Detalls i instruccions a la parceHa.
«Rover i Senlor Scouts». - Sortída per als dies 12 1 13, al Castell
de Milans, Santuari de Bellmunt,
Puigsacalm, Santuari de Cabrera. I
Vic. Sortida a. les cinc del mati de
l'estació del Nord. Retorn diumenge
al vespre. Despesa, 12'~0 ptes.; mlnestra d'acord amb les instruccions
de la parceHa. Manta. o sac de dormir obligat.
Per a detalls, instruccions I inscripcions: Via Laietana, 32 i 34 (edifici del Foment del Treball Nacio-
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UNIO RADIO, S. A,

Em1ss1o Ràdio Barcelona
PROGRAMA PER A AVUI,
DISSABTE
7'15: Primera edició de «La Paraula», diari radiat de Ràdio Bar.
celona. - Discos.
8'-: Senyals horaris de Ja Catedral. - Lliçó de gimnàs radiat a
càrrec de la. Federació de Gimnàstica.
8'20: Segona edició de rLa Paraula», edició dedicada a les comarques
catala.nes.
9'-: Senyals horaris de la. Catedral.
.
11'-: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de Ja
Generalitat de Catalunya.
MIGDIA
12'-: Senyals hornrts de la eatedral. - Secció femenina. - Múslca selecta en discos.
12'30: «Plat del dia» del Restau.rant Tivoli. - Continuació del programa de discos.
SOBRETAULA
Senyals horaris de la Ca·
Lectura programa.
«Cocktail del dia», de Pera
- Programa de discos ra-

I
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Festival esportiu amb futbol,
atletisme i natació

mo

RAD I O

13'-:
tedral 13'05:
Chlcote.
riats.
13'25: «Cocktail d'avui» del Res·
taurant Brasserie Tívol1.
13'30: Infonnació teatral 1 carre.
llera. - Continuació del programa
do discos.
13'45: «Comentari teatrai.J, per
Valent1 Mo.ragas Roger.
13'55: Secció
cinema~ogràfica.
C¡jtica d'estrenes per J. Cuesta rud!bra <eventual).
14'-: «La Paraula», emissió de
les dues de la. tarda. Informació de
Barcelona. - Actualitats teatrals 1
musicals.
14'30: cEl fet del dia», per Joan
Alavedra.. _ «Butlletf Oficial de la
Generalitat de Catahmya» sumari
del número publicat avuL .:_ conti·
nuació de les Actualitats.
15'-: Sessió .radiobenèfica. - Dis·
cos escollits.
15'15: «La Paraula», emi·ssi'ó d'un
quart dG quatre de la tarda directament des de Madrid. Informació de
Madrid general. - Continuació de
h. Secció Radlobenèfica.
TARDA
16:-: Programa de discos.
18-: «La Paraula», emissió de
les sis de la. tarda. Informació general. - Orquestra. de Ràdio Barc&o
na.!)·
lona. Concert ra rin t.
Cent re Excursionista de Catalunya,
18'30: Recital pel tenor Pasqual
Nota: Durant el passat mes es pro· Al beró.
ced1 a la coHocació dels pals de ft>r19'
o
ro i de les plaques i fletxes indica-:
rquestra de Ràdio Barcadorca que a partir del poble de Be- 1ona. Concert variat.
19¿o: Recital per la soprano Carnasc assenyalen el carni al Xalet
de la Rcnclusa i els dels ports de m~o· ~bau.
Banasc 1 de la Picada.
1
-.
«La Parauln». notlc!ari esAquest assenyalament serà d'una ~~rtlu. - Programa de ballables en
gran utlltat per als vianants 1 ex- , 2~?¡5.
.
cursionistes, principalment a l'hi· Not1c1ari des de la Redacvern. Ha estat fet a expenses de Ja I cló ~e .«La Publlcitat.J.
21 - . S€nya.Is horaris de la CaSecció d'Esports de Muntanya del
Centre Excursionista de catalunya, 1 kdrnl. - Serv<'i Meteorològic de la
i l'Ajuntament de Benasc, atesa. la Generalitat dc Catalunya. - Prograseva importància, ha volgut fer-se mn. ,de dlscas.
21 30: .cantem cançons cat.alanes.
cànec de la coHocació 1 conservació,
1 dictarà les disposicions oportunes Dlvulgactó de cançons populars cataperquè pals i plaques siguin respec- ' tanes amb la. cooperació de l'Assotats per tothom.
I elació d'Alumnes de l'Escola Munt·
Grup Excursionish c(La Pràctica». , cipal de Müsicn.
Dies 12 1 13 d'octubre, Camping a d 21~~5: Continuació del programa
Aiguafreda 1 Moli de l'Aubancó. sor- I <!'> _1scos.
tlda a les 15'20 d'aquesta tarda, per
~2 05: ceLa Paraula» emissió de
l'estació del Nord. Pressupo~~t, 5 pes- les deu 1 cinc del vespré directament
set~.
de.s de Madrid. In!ormació general.
•••
- Continuació del programa de diSPer a demà, diumenge:
cos.
~sortida famWar a la Font de l'Al24'-: La Par:tu!a.t, emissió de les
ba <Les Planes). Hom sortirà a les d~tze de la nlt. Darreres inform!V
6'45 dels Ferrocarrils de Catalunya crons. - FI DE L~ISSIO•
(Plaça Catalunya), Vocal, J. Llimós.
Pressupost, 1'70 pessetes.
EL V A.."iiVERSARI
DE LA F. A. E. E. T.

d

Proarama per a avui, dissabte
12'-: Obertura. - Senyals b~
rarls. - Música variada en d.ISCOI13'-: Fragments de revistes.
13:30: Mlis1cn variada.
14 -: Música .selecta.
H'30: Ff de l'emissió
19'-: Obertura. - Senyals boraris. - Música variada
19'30: El disc del radiooient.
20'-: Cotitzacions.
21'-: Noticies locals. - serre!
.Meteorològic.
21'15: Mlislca catalana.
22'-: Jazz.
22'15: Notícies de Premsa des de

La. Fed('racló d'Alumnes l Ex-IIJ.um.
nes de l'Escola de Treball organitza
per a dissabte i diumenge vinent un
festival cultural 1 esportiu en commemoració del seu cinquè aniversari i
comenÇllment del curs 1935-1936.
Dit fest1val constarà de futbol, atlet!sme, basse-ball, uatadó a càrrec
de Iee seves respectives seccions 1
una conferència i un acta de concert a cluTec de l'Orfeó Gerva.sle.nc. :Oladrld.
Per a detalls 1 lnvttac!ons a la P. A.
22'30: JllZZ.
E. E. T .. Urgell, 187.
23'-: P1 de l'em.l.ss16.
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UN POETA DE LA GEOGRAFIA

Eliseu Reclús: la seva vida
la seva obra
f pas molt que escoltant una
NoeJnciA del comte de Keyserconf-el qual, dit sigui de passada,
ung
a extremar una nuca mascOIJl!~~bicionisme- u~ company
sa P' emsa i excellent anuc meu, per
de r de distinta ldeo:ogia, va. dir
be q~~ un tncfs. assenyalant-':1'-e un
Dl~pecte que jo tenia als dits, de
['Home'¡ la. TerraJ:
.
-AiXò té encara menys base Cle?1
tlfíca que el que acaba de dir 1orador.
No em recordo a q ulna maruu·u1a
blStòrlco-fUosòfica d¡;l gegant! pensador bàltic, es refena el meu amic.
El que sl recordo bé és que va sobtar-me la seva apreciació _res~cte
l'obra màxima d'Eliseu Reclus. L autoritat del meu volgut interlocutor,
doctorat en Filosofia. i Lletres, pesa
molt més que la meva de modest
aficionat, en aquestes difícils matèries. Això va fer que no m 'atrevis
a contradir-lo. Ben se¡ux que ell expressava honradament allò que pensava 1 no és home de parlar perquè. 'si, per espent de secta o bandena.
Jo que m'he empassat gustosament en diverses r epreses, tota. o
~rebé tota l'obra cabdal del gran
reògraf francès, he meditat després

•

•

I

lles muntanyes 1 aquells oceans 1
aquells ampèla¡s que cita 1 comenta. I que els seus documents són
humans. I que al vell pergamf escrit, de dWcil hermenèutica., ell prefereix el per¡amf del timbal exòtic,
que, en ésser repicat, dlrleu què evoca restalleres de ¡eneracions, de pàtries I d'imperis desapareguts ...

sovint és més tancat 1 intransigent
que el catòlic. Reclús, en religió
va ésser. aparentment, ateu. Però
en les seves obres, sense adonar-se'n
ell mateix, palesa una profunda 1
honrada religiositat, que té per altars les meravelles del món, amb les
seves grandeses passades, presents
1 futuxes. De fet la Ullada penetrant de Reclús va saber trobar Déu
en la Natura.
Va tenir cinc ¡ermans, tots els
quals excel:Uren en el conreu de la
lntelligència. Un d'ells, Ones!m, va
coHaborar amb Eliseu en diverses
obres d'envergadura, la més assenya.
lada de les quals és la seva cGeografia Universal».
Durant la seva estada a Paris, de
tornada d'Amèrica, varen sobtar-lo
els esdeveniments de la. Conunune.
Home de llibertat, sospitós d'haver
compartit l'anarquisme de Kropotkin, va lliurar-se sense reserves al
moviment protestatari. Fou fet presoner pels versallesos, amb les armes a la mà, el 5 d'abril I condemnat a mort. Per un miracle no va
ésser executat i anà el presidi de
Brest a complir una llar¡a condemna. D'alli va treure1 la intervenció
de tots els savis europeus, capitanejats per Darwin. No deu ésser tan
prima la cUltura de Reclús ni tan
msignificant la seva producció quan
va poder provocar una. solldaritat
mundial de simpatia a la seva persona, de part de les més conspícues
mentalitats del temps.

• • tot, és geògraf.
Reclús. primer• de
Té per mentors HumboUldt i Ritter.
Però la seva personalltat és prou
forte. per a donar a tot el que escriu un caràcter inconfusible. En
temps del cop d'Estat de Napoleó lli,
va formar entre els emigrats Wustres, disconformes amb les ambicions de cBadinguetJ. Aleshores va
a Amèrica i de la seva estada al
Nou Continent daten algunes de
les seves més belles pàgines, aquelles on el lector troba foses, amb
major freqüència les dues personalitats de Reclús; la del geògraf competent 1 la de l'escriptor de gran
volada.
A Amèrica, Eliseu Reclús va fer
seva la causa nordista -la que tin•••
gué per cabdill Abraham Lincolni el prestigi personal del gran escripL'entreteniment de Recl.ís al pretor va sumar molts adeptes, a tot sidi de Brest va ésser d'ensenyar
el món, al partit antlesclavista. De ciències matemàtiques als seus comtornada a França la. seva coHabo- panys de captiveri. Es dJ creure que
ració a la cRevue des Deux Mon- adreçant-se a profans 1 a novells,
des» i a cLe Toux du Monde» incre- degué emprar sempre el llenguatge
mentaren notablement el nombre de adequat per fer-se entendre i no
subscriptors a totes dues. Per tal tomar penós ni ensopit l'estudi. I
com el públic que paga i amb els en la mateixa tònica jo diria que
seus diners recolza i fa possibles les ha volgut adreçar-se al món, penempreses editorials, no tot ell és com- sant sempre que una de les obres
post d'erudits i de savis, I accepta més meritòries que pugui fer el saamb simpatia i entusiasme, que hom vi és ensenyar-nos als que no sali ensenyi el que no sap en forma bem. Però ha de fer-ho emprant el
amena, fàcil i inspirada. Això ex- llenguatge més eficient I més sugplica que el ¡rnn públic acUlli avui gestiu. Això explica que les obres
com a cosa nova. les biografies no- didàctiques de Reclús no plaguin
vellades; les mateixes que dormien als doctes. Però és que no han estat
el son dels justos en l'interior de escrites per a ells! Han estat escrigruixuts volums doctes a més no tes per a nosaltres.
poder, però la prosa dels quals afeiLa saviesa entollada, reclosida,
xugava i no convidava a ésser lle- devé Inoperant. Cal que circuli, com
gida.
la sang de les venes i l'aigua dels
• • •
rius. I Reclús, que tenia l'obsessió
Eliseu Reclús va néixer a Sainte del dinamisme -«L'home i la terFoy-le-Grand, el 15 d'} març del 1830 ra» parla més que d'altra cosa dels
1 va traspassar a Bèl¡ica el 4 de ju- camins històrics de la civilltzacióliol del 1905. El seu pare era pas- no podia resignar-se al fet que allò que
tor protestant 1 els !:eus estudis su- ell sabia se li entollés dins. Va voperiors Reclús va cursar-los a. esco-,ler-nos-en fer partícips, el seu temELISEU REC LUS
les de la. mateixa confessió. No se perament va ajudar-hi i nosalters
rabast de les paraules del meu amic li va encomanar, per això, el fana- li'n sabem grat.
F.
I he arribat a treure'n una. conclu- tisme religiós del luteranisme, que
sió que me les explica. Encara més,
avui tinc la convicció que el meu
amic tenia raó, en pensar com penLa poesia
els estudiants
sava 1 jo també la tinc. donant
gran Importància a allò que per a
ell no en té cap.
Ciència estricta, vol dir fredor, impassibilitat, mètode, recerca competent i sWogisme escolàstic. Tot
això exC: >u el misticisme i eixala. la
volada lfrica. I jo que tinc el temè . ratiu. Jo vaig proposar-me fondre1s
perament una mica inclinat a totes
Ha tingut lloc a la Resid ncm en un de sol.
n
t
d'a
d'Estudiants
l'anunciat.
recital
de
dues coses, m •emba bieco da v..
n
·
Aci fa el paneglric dels romanços
llò que les conté en abundor, men- Garcia. Lorca i Margarida Xirgu, de Góngora, ZOrrilla, etc.
tre el meu amic, que és un home amb comentaris del pnmer a. la seva.
El misteri poètic -continua Lorde ciència cent per cent i com a obra cRomancero Gitano».
tal exigent amb ell mateix i amb
L'acte era organitzat per l'Escola ca- és també misteri per a1 poet-a,
els altres ,es persigna. davant d'elles d'Infermeres de la Generalltat de que el comunica, però que l'ignora.
com el cristià que ha. vist un di- ~ Catalunya. Cal remarcar l'activitat
Llegeix a continuació un poema
mon!.
i la cura desplegada en rorganit- escrit força abans del «Romancera»
. Ara bé. No sóc jo. ~ol que neces· zació pel director general . de l'Ins- però que ja porta els caràcters esSito amaniments espll'ltuals que em titut d'Acció Social Universitària, se- sencials d'aquest, com són el barfacin menjívola l'aridesa de _c_erts nyor Antoni Mari.o. Sbcrt.
l'ejar els astres amb els insectes, el
tudis T 1 olta trobaríem milions 1
cel amb una minúscula cosa. cones
· a v i de ciutadanes que La
la creta. A continuació, llegeix el «Rode ciutadans
d festa començà
•~ ·a les set· de
t La
es troben en el meu cas. Potser som tar a, tal com cs.....va anuncia·,
mancero Gitano». Recita esplèndlla immensa majoria. No tinc incon- ¡ sala. estava plena a vessar. Obri 1B.<?· dament el «Romance de la luna,
venient a admetre que això és fill te un ~reu parlam,ent del d~_>Ctor Pl- luna» i «Preciosa y el aire», que obde la Ignorància -qui no és igno- joan, dll'ector. de 1 ~sc.ola. Digué que tenen nodrids aplaudiments. Abans
rant en aquest món?-, però també un dels mòb~ prulClpals ql_le por- de recitar el «Romance sonàmbulo»
obeeix, en ¡¡rossa proporció, a impe- taren a orgarutzar aquest recital era fa notar que Ultra ésser un dels
ratlus molt íntims. Sigui com sigui, el veure aplegada. la joventut mtel-~ més misteriosos, ha tingut diferents
centenars de milers d·homes I dones lectual. catQlana.
interpretacions. Sigtú la que es vUld'educació extrauniversitària, sa-Segu1dament pren la paraula e1 gui lQ. interpretació -òlu- té inbrfem encara menys del que sabem, poeta Federico Garcia Lorca.
dubtablement un gran fons a'ndasense l'abrivada mística que ens h~
cEI que ve a parlar-vos -comen- lús. Hi ba Ún tros que diu: «Mll
llençat a copsar, com hem pogut : çà. dient- no és un poeta ni un in- 1 panderos de cristal herian la madrusabut, les mels del coneixement...
cipient autor de teatre, sinó un ye- gada>>. Doncs bé, si em preguntéssiu
• • •
ritable amic. Parla de les conferen- de quin lloc he tret aquests cmil
. En aquesta tasca de gl:arnlr ~- cies avorrides. En elles -òiu- el panderos de cristal», jo us diria. que
tic~ent ensenyaments I ~nes, conferenciant prova de dir allò que els he vistos. En els arbres, en el furungu_ no em ne~tarà. que Reclus va sap, allò que s'ha estudiat i p~e- llatge, en els àngels, en el cel... no
excelltr. Ell prou era un home for- parat, sense internar-se ni introdull'- sabri~ explicar-ho, però els he vistos.
rnat als centres re¡ulars de cultura se en l'auditori. Jo no vinc, doncs,
Deixa sense llegir eLa casada Inde la seva _època. ~erò portava ~m- a donar una. conferència sobre allò fiel» perquè és massa una. anècdota
tre ~ artiSta i 1artiSta forceJava que pugui haver preparat o estu- «explicada». Com a oposició a l'anamb 1 home de ~lència, i d~:mà oca- diat; vinc a parlar amb vosaltres. terior, fa notar el cRomance de la
~Ió al fet que allo que pr~um adqui- He escollit a aquest fi el «Roman-~ pena negra» que el segueix. Garcia.
fs una tònica nova. Aixf va. donar-se cero» per ésser la meva obra. més Lorca s'explica d'aquesta manera:
~I cas que Q.uan va encarregar-se de popUlar i la de més unitat fins avui. «La pena de Soledad Montoya és
~~~~ ~'<:~~ ~~u~~!;s Ò~e:. L'~nomeno «g_itano» no perquè sigui , aquella. pena que no. farà plorar, q•.1e
que portaven una vida migrada 1 proplament gitano, sinó perqu~ can- ¡ no farà desesperar. és una. pena
llangorosa, adquiriren una vivacitat to Andalusia i el gitanç¡ n és !a abstracta. Es el més representatiu
insospitada 1 el públic va devorar-les cosa més pura i més ventable. Els de la pena andalusa».
com a pa. beneït Eliseu Reclús amb git<mos no són aquelles gents que
Continua Garcia Lorca. Fa notar,
la mestrívola \Ï.gilitat de la.' seva. van pels pobles, espellifats i bruts; respe~te el romanç «;Prendimientode
Ploma i del seu pensament va reei- aquells són hongaresos. Els venta- Antoruto el Cambono en el cammo
Xir a operar el miracle. QÚi sap si bles gitanos són una gent que mai : dc Sevilla», que és el que més coralguna ve¡ada va sacrificar un pol- no han robat ni van espellifats. En respo_? al titol del llibre, puix que
sun de ciència al seu tarannà de el meu llibre, per tant, no hi ha Antoruto el Cambono és el protoPoetat. .. Molt possible que aixi fos, panderetes ni americanes fins a la tipus del veritable gitano. Abans de
corn és molt possible que les falles cintura ni res de tot això, com es llrgir «El Ell?-Plazado», explic:\ la
que efs homes de ciència, com el pot suposar equivocadament. En el manera com li ha vingut a ell la.
meu amic troben en la seva poste- meu llibre hi ha un sol personatge. imatge de cEl Amargo», que és
ríor i copiosa tasca d'historiador- Un sol personatge que omple de el protagonista -diem-ho aixi-.
geògrar obeeixin a Idèntiques cau- cap a cap l'obra. Aquest personatge
Els grans aplaudiments que obté
6e3. Cal reconèixer, però, que . «L'ho- és ela pe~». que no té res a veur~ Garcia Lorca després de recitar, s·ullle 1 la terra», no ens és pas oferta amb la tristesa, amb el dolor, m neixen als que obté Marganda X1rgu
Per l'autor com un libre d'història, amb la desesperació. La pena és en aparèixer a l'estrada.
dintre el concepte general que una mena d'ombra interior, profun- 1 El poeta cedeix aci la paraUla a
~uests mots mereixen. No teniu mai da. Es més aviat del cel que de la Margarida Xirgu, la qual recita insensació que esteu llegint el re- terra.
tegre el «Llanto por Ignacio SànSUltat de laboriosos esbrinaments en
Des de l'any l919 valg trobar en chez Mejfas», compost de quatre
~us i blblioteque:;. Per contra. di- el romanç la forma que més s'emmot- parts, cada. una de les quals és sub~-tque el que ha escrit allò ha llava al meu sentir El romanç té ratllada amb grans aplaudiments que
r qu en les fonts d¡; la Natura. dues modalitats. el. Uric ¡ el nar- clouen l'acte pròpiament dit.
ue els seus manuscnts són aque·
Després hi hagué al mateix edifici
de la Residència un sopar de companyonia a Garcia Lorca 1 Margarida
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El diputat Martínez Moya
nou Comissari general d'ensenyament de Catalunya
Tal com s'havia anunciat ra alguns dies 1 pel que es va desprendre de les Impressions racllitades al
darrer Consell de Ministres, la. cGa..ceta» d'ahir publicà el decret admetent la dimissió del càrrec de comissari General d'Ense!lyament senyor
Josep Vicenç Alvarez R<>drlguez Villamil, 1 nomenant per a substituirlo el diputat radical Salvador Martlnez Moya. 1 Crespo.
D'acord amb el disposat a la Lle1
del 6 de desembre del 1934, l'exercici del nou comissari no pot excedir d'un any. Sempre que hom vUlgui
donar el nom d'exercici a l'actuac1ó
desenvolupada pel comissari dimitit.
¿Es que el senyor Alvarez Vlliamil
ha fet quelcom dins les funcions que
té encomanades? Un cas insòlit! Un
home com el comissari general d'Ensenyament de Catalunya que, com
la seva. denominació indica, cal que
es preocupi 1 atengui de les qüestions de l'ordre cultUl'al a la regió
catalana., encara és hora que s'hagl
molestat a venir a Catalunya, lloc
on calia desenvolupar el seu camp
d'aCció. El senyor Alvarez Vlllamil,
durant el temps que tingUé el càrrec,
no féu acte de presència ni a la
Universitat de Barcelona. Voleu una
gesta més indiferent?
No sabem el nou comiSSari nomenat com anirà. Només estem assabentats que es tracta d'un diputat
radical. Es precfs, però, i cal remarcar-ho bé, que el càrrec de comissari sigut solament d'ornament, i
per a aprofitar-se de l'assignació fixada, que, com hem comentat en
alguna altra avinentesa, és altament
considerable. Excessiva.

LENOTRE

el tret d'un caràcter; un episodi intim donen més realment una època
o un personatge que tots els comentaris I les tesis més ambicioses.
Ara. és el cNapoleó», de Lenótre el
que ens ofereix «.Editorial Joventut».
L'\ mateixa Editorial que ens ha. ret
conèixer el gran cNapoleó», de Ludwig. I bé: cal dir que Napoleó té la
mateixa grandesa en la cpetita història» de Lenótre, que en la gran
biografia de Ludwig.
Lenòtre ens el situa més a. la vora
nostra. Aquest seu «Napoleó» viu en
aquest llibre uns episodis que ens
fan veure tota la seva. grandesa en
t;.ns petits trets. Voleu conèixer quins
episodis són oferts en aquest llibre?
Dits tots amb una vivacitat extraordin.'\ria, amb una gràcia I un interès? Són els següents: «Tres jornades de Napoleó»; «L'Emperatrlu Josefina»; «L'Institut d'Egipte»; «Mariana P.:!usob>; «Eleccions»; «VIsita
reial»; «Napoleó acadèmic»; «L'Art
d'assenyalar les dates»; «El Papa a
Paris»; «Napoleó estenografiat;~;
«Secretari de l'Emperador»; «Les fitxen de Napoleó»; «Quan s'hostatjava
l'Emperador»; eLa fundació de Na-poleó-Vendée»; cNapoleó I la. música»; cUn memorialista»; «Un bon
rr.atrimoni»; «El llevador de Marla
LluïsaJ>; «Combinacions d'un pagador del gran exèrcit»; cEl que es
troba al fons de Beresina»; eLa costa»; eLa campanya. més bella de la
vella guàrdia»; «Marat Lepeletier
Pons»; cDarrer idilll»; «Dues parades de Napoleó»; «L'apòstrof de
Cambronne»; «Napoleó venut als anglesos»· «Antommarchl»; «Els marits de 'Maria. Lluïsa»; «Un altre aUgot»; «Punts d'interrogació»; «Falsos Napoleons».
«Napoleó» de Lenótre és un d'aquells llibres que es llegeixen amb
gust 1 es tomen a llegir més d'una
vegada.
E. J.

S' ha prorrogat el termini
d'admissió de la matrícula de
les Facultats
Per disposició del Rectorat, s'ha
prorrogat el temlini d'admlSSló de
la matricula de les FacUltats universitàries fins el dia 15 del mes en
curs.

CONFERENCIES
La vida. de les abelles. -

Demà,
dissabte, a les cinc de la tarda, tindrà. lloc a l'estatge d'Acció Catalana
de la Barceloneta, Sant Miquel, 3,
una conferència pública a càrrec de
l'apicultor Baldomer Sans, el qual
versarà sobre el tema «La vida de
les abelles. ApicUltura generalll.
Aquesta conferència, que serà. lllustrada. amb projeccions, tindrà l'alicient de donar a conèixer pràcticament els mètodes d'extracció de la
mel, atuells en ús, i s'oferirà al públic una degustació d'ella acabada
de preparar.
Conferència a l'Ateneu Obrer de
Barcelona. - El dijous, dia 17, a les
vuit del vespre, i a l'Ateneu Obrer

1-----------*:---------MISCEL-LANIA

Quan Jule! Cambon, traspassat
suara, era ambaixador a Viena, contractà una cambrera que li recomanà el primer ministre austríac. La
cambrera, li digué aquest, era una
joia; només tenirt un detecte: ignorava el francès. cambon. í la seva
esposa, pe.rò, parlaven prou bé l'alemany per a passar per alt aquest
detall.
Uns dies després Cambon, que parlava ocasionalment amb la seva esposa en ez tocador d'aquesta, senti
t:;~a mena de soroll estrany. Per un
1oc que casualment jeien uns miralls, l'ambaixador vegé la cambrera
amagada al bany; tot i que deia no
entendre el francès, prenia note¡ de
!a conversa que escoltava.
Cambon no va immuntUJ'-se i continuant la conversa, explicà a za
seva esposa tot el qui li convenia que
fos cregut de bona fe a Sc1wenbrun
í acabà dient:
-Sobretot, cal tenir discrecf6.
Sort que ningú no ha sentit la nostra conversa.
No cal dir que la cambrera tou
acomiadada l'endemà mateix, sota
un pretext qUlÜSevol.

•••

Un grup de joves forans, que exercet.xen diversos càrrecs públics als
pobles d'origen, eren a la Rambla,
una nit d'aquestes, er~ excellents disposicions d'ànim.
A primeres Jwres de la matinada,
el seu bon humor els va portar a
fer coneï:tenç::t amb dues sen11oretes
estrangeres, molt vistoses, que ramble1aren u11a estona amb ells. Prop
del Principal Palace S'aturaren tots
i les noies, enmig del grup, sentaren
cdtedra de persuacf6, per tal d'atreure'ls a casa seva.
En aqueste.; s'apropà al rotllo un
policia. unitonnat i digué, commtnatiu:
-¡Despe;enl
I el més jove dels minJIOTU, amb
posat d'innocència que enamorava,
va replicar:
-Els forasters també?

•

••

M. Ectouard Herriot, aprofitant la
darrera treva haguda a Ginebra,
anà a l'Ajuntament a la recerca
d'uns documents que li convenien
pels seus treballs particulars. Segurament trobà el que calia, puix que
en sortf amb la satlsjaccf6 a la cara.
Uns periodistes estrangers que es
creuaren amb ell, atribuïren aquesta
satísjacci6 a alguna bona notícia referent a les negociacions que es portaven.
-Què, senyor ministre, veniu de
treballar per la pau? -li preguntà
Xirgu.
un d'ell!.
Recordem, entre altres persones:
-sr, amics, peró per la pau de la
A M.• Sbert, August Pi I Sunyer, meva consciència - respongué rient
Carles Soldevila, el Dr. Sayé, G. Bal- Mr. Herriot.

Es molt discutit
el llibre de

*

per G. LENOTRE 11 Edito·
rial Joventut, s. A.
Quina magnifica troballa de G.
Lenòtre designar amb el nom de «La
Petita Història», aquest gènere literari, amenissim, ric de veritat i de
suggestió, que ha creat la seva. ploma! No costa de veure que és aquesta cPetlta història», en veritat, la.
«Història gran». Una anècdota slt\.ada al moment precis d 'una. W.da;

El recital de García Lorca i Margarida
ECOS
Xirgu a la Residència

I

La Cultura

NAPOLEON

cells, Dr. Estalella, etc., etc.
L'acte acabà a. les onze de la n1t.
Felicitem les Residències 1 totes
Història social
les agrupacions que prengueren part
No ta(darà. gaires dies a posar-se
en aquest acte, 1 particUlarment al
senyor Anton1 Marta Sbert, organi~ & la venda. la història dels primers
moviments
socials a Catalunya, que
zador efectiu, perquè es repeteixi una
0068. semblant el més aviat p06Sible. ha escrit Josep M. Vilà després de
moltes r,:;cerques en els arxius de diversos municipis catalans. Es la primera obra que es publica sobre els
«Monografies Mèdiques»
començaments de l'evolució social a
Ha. estat posat a la. venda a les lot Catalunya, 1 en ella hom trollibreries un nou volum de cMone> barà els antecedents de molts congrafies Mèdiques», el 91 de la. collec- metes que ara vivim.
ció, i porta per Utol: cAlbumlnúria.
Ultra la seva extraordinària utulLa seva valoració pràctica». Es autor taL com & illbre d'història, aquesta
el doctor J . Alslna 1 Bofill, profes- obra té lA qualitat de fer reviure t1
sor A. de la FacUltat de Medicina pintoresc de la vida de mitjans del
da Barcelona..
segle passat, amb lea intervencions
d'Espartero, Seoane, de la Rocha 1
molts d'altres homes públics. Al.J:ò
f.l que el aeu Interès depassi da lfJ. MA.THEU PONS mlts
del públic iniciat i arribi, senJOIERIA, RELLOTGERIA
ea perdre el valen: d'hUtòria, a connrtir-se en lectura amena per a tot
1 tallers de compostures
el públic.
107 - Telèfon 1554.9
Ulbreria Catalòni& éa 1& d.l.st.ribuiBar celona
don. d'aquest llible

Annals del per iodisme català Ha sortit el número 18 de la re~ista
que edita l'Associació de Periodistes
de Barcelona, amb el nom d'«Annals
del Periodisme Català», corresponent al present mes d'octubre. Té
llli centenar de pàgines 1 és presentat molt acuradament tal com ~s
costum en totes les publicacions d'a-questa benemèrita entitat.
El text d'aquests nous quaderns
dels «Annals» és interessantissim, ja
que conté estudis sobre diversos temes periodistics 1 comentaris 1 notes
sobre els problemes professionals de
més palpitant actualitat.
Cal remarcar, en aquest sentit, els
que es refereixen a la censura, a Ja
creació d'un premi de periodisme, a
l'augment de preu dels diaris, etc.
La secció titUlada cFUllejant la
Premsa» conté molts dels articles de
tema. periodístic que ban publicat
darrerament els diaris i revistes.
Conté també, la reproducció de
moltes caricatures, i una crònica l
un Noticiari molt nodrit en el qual
es dóna compte dels actes i festes
da caire professional.
Aquesta publicació mereL'!: els més
càlids elogis.
L'Inici del curs: manuals de correspondència. - Els que vulguin perfeccionar llux domini del llenguatge en
el nou curs acadèmic, trobaran un
bon ajut en els diversos manuals de
correspondència apareguda. a la. Collecció Popular Barcino: «Com s'ha
è'escriure una carta en català», de
J M. Capdevila; «Correspondència
amorosa», de Carles Soldevila; «Com
s'han d'escriure les cartes comercials
i Correspondència. familiar i de societat», de C. A. Jordana.
«Els clàssics catalans modernitzats>>, - Aquesta. sèrie que figura
dins la. Colecció PopUlar Barcino,
s'ba enriquit amb dos nous volums:
eLa croada. contra Catalunya» (número 122), i «L'alliberament de Catalunya» (núm. 123), narracions extretes de la Crònica de Bernat Desclot. Dins la mateixa. sèrie va. aparèixer, fa. poc temps, «El desafiament
d~ Bordeus», també de Desclot, i cEl
llibre d'Amic e Amat», de Ramon
Llull.
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de Barcelona~ el senyor Josep Permanyer 1 Nogués, director de l'Instltut Ibero-Americà de Dret i Legislació, donarà. una conferència. sobre
ibera-americanisme. Hi són convidats els soc~1 alumnes, llurs familles 1 el púbuc en general.
Evolució de l'home dins la Història. - Demà, diumenge, dia 13 del
mes en curs, a les sis de la tarda,
tindrà lloc la primera de les conterències mensuals que, a càrrec dei
conegut propagandista senyor Ma-nuel López 1 Sanroman, ofrenarà al
públic la Societat Fraternitat Universal, carrer de Sant Antonl, 20,
baixos.
El tema objecte de l'esmentada
conferència, cEvolució de l'home dins
la. Història», serà el titol inicial del
cicle que, en nombre de sis a vwt,
s'aniran desenvolupant mensualment
fins a la primavera vinent, per l'esmentat amfc de la. cultura i llUitador per la llibertat del pensament
1 de la consciència al servei del poble.

CURSETS
Ateneu Polytechnicum.-La setmana entrant començaran a. donarse a l'Ateneu Polyteclmicum els següents cursets:
Dia 15: «Geografia humana I econòmica», a càrrec del professor senyor Gonçal de Reparaz.
Dia 16: «Des de Napoleó a la Societat de les Nacions», a càrrec del
senyor J. Torres i Capra.
Dia 17: «El positivisme», a càrrec del professor senyor Domènec
Casanoves.
Dia 18: «Acció Sindicalll, a càrrec
del senyor Andreu Nin.
DL'\ 19: cCronologia de l'Art», a
càrrec del senyor Enric Roig.
Per inscripcions, a la SE>rretarla
de l'Ateneu. Alt de Sant Fere, 27,
principal.
Club Davld.-El proper dia 14 quedarà closa la matricula als CUl'Sets
de cGra.màtlca catalana» í •Taquigrafia», que organitza aquesta entitat.

Per a detalls i inscripcions a la
Secretaria (Consell de Cent, 331, entresol segona), tots els dies feiners, de set a nou del vespre.
Ateneu Polytechnlcum. -Dimarts,
die. 15, començarà a l'Ateneu Polytechnicum el curset «Els principals
països del món» <Geografia Humana
i Econòmica), a càrrec del professor
senyor Gonçal de Reparaz (fill).
Aquest curset consta de dotze lliçons, les quals seran donades els dimarts de 8 a 9 del vespre, d'acord
amb el programa següent:
I. L'Imperi anglès; la seva evolució; l'economia Imperial. li. L'Imperi francès. ID. Els Estats Units. IV.
Itàlia, Alemanya i Polònia. v. Rússia
VI Els països escandinaus. vm. Els
Balcans. VIII. La Penlnsula Ibèrica.
IX. Els països sud-americans. X. El
Japó. XI. Xina. XII. Austràlia.

Inscripcions a. la. Secretaria de l'Ateneu, Alt de Sant Pere, 27, pral.
Ateneu Enciclopèdic Popular. - A
la secretaria de l'Ateneu Enciclopèdic Popular serà. facilitat, a tothom
que interess!i un programa. detallat
dels cursos
cursets que ha organitzat la secció de Ciències per al
curs que començarà el dia 17 del
corrent mes.
L'integraran les assignatures següents:
Curset de 10 1!1çons d'Iniciació a
la Biologia, 1
Cuxs de 24 lliçons de Fisiologia
Experimental, a càrrec del doctor
Cosme Rofes.
Curset de 15 lliçons d'Anàlisi Quimica de Productes Comercials, a
càrrec d~tl doctor Nú.ñez Jover.
Curset de 20 lliçons de Qufmlca
General, a càrrec del doctor Victor
Segalà.
CUl's de 27 lliçons d'Electricitat elemental, a càrrec del senyor Albert
Dla.
Curset de 12 lllçons d'Educació
Sexual, a càrrec del doctor Duran 1
Jordà, amb la col:laboració d'altres
doctors.
Atcneu Polytecnicum. - El vinent
dimecres, dia 16, començarà a l'Ateneu Polytechnicum un curset de
politlca mundial a càrrec del senyor
J. Torres 1 Caprara, 1 en el qual
serà estudiada la. marxa política
d'EUropa des de Napoleó fins a la
creació de la Societat de les Nacions.
Les vuit lliçons que integren aquest
curset seran donades els dimecres,
de vuit a nou del vespre, d'acord
amb el següent pla:
I. - L'epopeia napoleònica. Ascensió i decadència. Waterloo: traïció
o fatalanltat? Napoleó i la familia.
A Santa Elena. U. - La Santa Aliança. musions I desWusions del Tsar
Alexandre I. La influència d'una vident. Les i r on i e s de Matternich.
L'actitud del PonUfex 1 d'Anglaterra. ill. - De Lluis XVID a Carles X. Marxa dc la política francesa.
revolucionari Italià del 1821. IV. •
Napoleó III. Els ràpids esdeveniments del segon Imperi. El concurs
de Napoleó III en In. unitat d'Itàlill..
Sedan. La Commune. V. - La Constitució del Reich. Gul!!em I. Bismarck 1 Moltke. La unificació d'Itàlia. Cavotll'. Massini. Garibaldí. VL
• La polftica anglesa sota el regnat
de la reina VIctòria. Gladstone t
Disraeli. L'esplèndid aïllament. VIL
- La guerra russa-japonesa. L'ascensió del Japó a van potència. vm. Les guerres balcàniques. L'anexió de
Bòsnia i Herzegovina a Austria. Sarajevo. L'ultimàtum a Sèrbia. La.
Gran Guerra.
Per a inscripcions, a la Secretaria de l'Ateneu: Alt de Sant Pere.
número 27, pral.

El dolor
envelleix
tluina mala cara teniu !, ens diuen
quan algun dolor, de cap, de queiKals, neuràlgia, etc., ens turmenta. Ens sentim incapaços per a
tot ; el sofriment treu les ganes dc
viure i dóna al nostre semblant
aquella expressió de pesar que
ens fa semblar més vells. Afortunadament, n'hi ha prou amb 1 6
2 tauletes de Cafiaspirina per a
treure el dolor més fort en pocs
moments

ffi
Caflasplrlna
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DISSABTE, 1t D'OCTUBRE DEL

LA BATALLA DE GINEBRA EN UN MOMENT ALGID
1

El Comitè de coòrdinació fêcomana. aixecar 1ern._
bargament d armes a Etiopia i aplicar-lo a Itàlia
1

No

----~~-----------------------------~-------•

El Duc e diu que contestaria el bloqueig amb mesures militars
(Ve de primera pàgina.) la seva ombra sobre l'església copta
cristiana. Després del contraatac de
!¡)'inforina. que l'aviació enemiga la invasió de guerrilles a Eritrea,
a""~ contlngents etiòpics con- s'empren les mateixes tàctiques en
trats~entre..Adiïa 1 Axum per tal un intent per a entrar a la Somali:\
tallar l'avanç italià. cap a la clu- italiana, però la invas1ó amil direcció
Sud és difícil, a causa de les grans
'-t santa.
djstàncles que separen tots els pou~
Al Nord ataquen els Importants, entorn dels quals es reviolentissims encontres. Ll\
etiòpics i al Sud els gistren
possessió de l'aigua ha d'ésser assegurada abans que els italians puguin
italians
Addis Abeba, 11. - Oficialment es pensar en atacar els colls i altes
comunica que s'ha reemprès l'activi- muntanyes. Els etíops · actualment es
tat a tots els fronts. Al Nord són els concentren a Oglen.n
etiòpics els que han desencadenat
fjrlosa. batalla 1 al Sud les tropes
Els avions italians so{tallanes han Iniciat un Intens avanç
brevolen el ferrocarril
pèrseguint l'evident objectiu d'apo·
Addis Abeba, 11. - Tres avíons
derar-se de Jijiga per a després iniclar un formidable atac contra Italians han volat a poc a poc &obre el
pont d'Auach. El pont tardà un any
Barrar.
L'Alt comandament etiòpic suposa a construir-se. Es possible que el
que aquest atac té per objecte arri- fet que Itàlia participi en un vint
bar al ferrocarril d'Addls Abeba a per cent de l'administració del fer rocarril eviti que aquest sigui bomDjibutl.
S'afegeix que, fins ara, els etiòpics bardejat.
estan contraatacant eficaçment 1
Els italians preparen
mantenen a ratlla els invasors. No
s'amaga, no obstant, que en l'actual
una ofensiva al front
zona d'operacions meridional, resulSud
ta més difícil desenrotllar la tàctica
Addis Abeba, 11. - Informen que
que tants èxits proporciona al Nord
que consisteix en atacar exclusiva- s'ha rebut un missatge del general
ment de nit per a substreure's als Nassibu, segons el qual, els italians
trets de l'aviació enemjga, Aquest efectuen grans preparatius a la pro'procediment resulta difícil al Sud víncia d'Ogaden, front Sud, per a un
perquè el terreny és pla I les aglo- gran atac, per la qual causa ha conmeracions armades poden ésser des- centrat artilleria, carros d'assalt, aecobertes àdhuc de nit.
roplans, etc.
Per ara no es registren seriosos
combats
al front Sud, degut a la
Activitat de l'aviació
tàctica abissínia d'evitar el contacte
contra els indígenes amb les forces italianes. No obstant,
utilitzant la guerra de guerrilles dili·
desertors
Addls Abeba, 11. - El Govern con- culta l'avanç d'aquelles.
firma oficialment que un miler de
Vint mil voluntaris a
soldats d'Eritrea desertors de l'Exèrdisposició del Negus
cit italià avancen armats davant les
Addis Abeba, 11. - Han arribat a
línies abissínies i són p erseguits per
avions italians de caça que ataquen aquesta capital 20.000 voluntaris
etiòpics
de la regió de Wollamo, que
eJs desertors amb foc de metrallavénen a posar-se a les ordres del
dora.
, Els desertors son "askarls, eritreus Negus per a prendre part en la cam·
I somalis 1 el seu propòsit és arribar panya.
Els esmentats voluntaris han Yina 1\lakale, a 40 milles al Sud-oest guts
amb llurs dones I equipatges, i
de Sabba, zona constituïda per un
planell en el qual es troben alçàries han acampat prop de la capital, on
que oscülen entre 3.000 i 4.000 me- esperen instruccions.
tres. A la repó de Makale hl ha
Els alemanys confirmés de 30.000 guerrers abissinis.
Informes oficials declaren que l'amen l'atac etiòpic
viació italiana està desenrotllant una
Berlín, 11. _ Notícies rebudes d'Adgran activitat amb l'objecte de trac- dis Abeba Informen que el contratar de dispersar les concentracions atac abissini contra Adua ha degeétiòpiques. Un dels atacs més vio- nerat en una formidable batalla per
lents dels avions ULians s'ha desen- a la possessió d'algunes posicions del
r ·o tllat a les ribes del riu ChebeU, front Nord, ocupades actualment
però segons notícies dignes de crèdit pels italians.
t és baixes etiòpiques han estat molt
Les noticies diuen també que a la
)!mitades per ~'alçària que volen els capital d'Etlopia circulen insistents
aparells enemJcs.
rumors que el Ras Sayum ha fet
•
gran nombre de presoners i s'ha apoConfllll1en la pèrdua •derat d'important quantitat de made Guerlogubi
terial de guerra. Les baixes són molt
.
,
crescudes per ambdues parts .
. -~ddls Abeba, 11.. - L alt comandaAltres rumors diuen que l'artilleent etiòpic confuma que les seves ria pesada i l'aviació italiana han
opes han abandonat ~erl?gubl ~ue iniciat un nodrit bombardeig de les
, a ~algut a m.ans dels 1talians. S a- posicions abissínies, com a preparafegenc que la c1utat ha «:_stat abando- oló per a l'assalt per la infanteria.
nada sense lluita perque Ja seva d~Aquestes notícies no h an tingut
f~nsa suposava ~ constan_t perill confirmació, pel fet que el telèfon enper a la gu~nicio per oferu blanc tre la capital 1 e1 front no funciona.
als aviadors 1tallans.
El Negus vol salvar
La Creu Roja cura
els monuments d'Aatacats dels gasos itaxum
lians
Addis Abeba, 11, - El Negus ha
Barrar, 11. - La lluita és molt
cursat les oportunes ordres perquè
les tropes abissínies no defensin la dura al Sud d'Ogaden on s'ha diri,c lutat sagrada d'Axum des del seu git una unitat de la Creu Roja dirigida pel doctor americà Bopman, que
~cinte a fi d'evitar que els bombardeigs de l'aviació Italiana ocasionin ha establert a Jljiga un hospital de
la destrucció dels miHenaris monu- campanya on s'han començat ja a
'm ents I despulles de les antigues cl- curar nombrosos ferits entre els quals
;Vllltzaclons etiòpiques existents a la es troben prop de 400 víctimes de
les granades i dels gasos que llancen
dita ciutat.
1
~ La consigna donada per l'Empera- els avions.
d9r és de defensar la ciutat des de
Els etiòpics han desles seves afores, però en forma que
cap dis~ar enemjc toqui Axum. Si e s
truït el monument ita'Ca.ps etloplcs consideressin amenaçalià d'Adua
êles les despulles arqueològiques de la
Addis Abeba, 11. - En un atac
,c:lutat santa dels coptes, hau.rien d'e·
,v acuar-la immediatament abans de contra Adua, els etiòpics destruïren
provocar la seva destrucció per l'ar- totalment un bust de 1\tussolini, que
havia estat erigit aquests dies.
tilleria I les bombes aèries italians.

tant la presa d'Edara Bamus des
del punt de vista estratègic. Aquesta
localitat, situada a setze qullòmetres
d'Adigrath, està situada en un promontori i forma, doncs, una fortificació naturaL L'ocupació tingué lloc
a la nit. Poc després, algunes seccions
etiòpiques contra-atacaren per tal de
veure de recup!<rar la posició, però
Ginebra, 11. - La sessió p)iblica cara no hi ha possibilitats immiforen rebutjades.
De moment tots els esforços s'en- celebrada aquest mati pel Com1tè de nents d'una solució paclfica del concaiiÚI'!cn a restablir comunic:~cions Coordinació ha durat nou minuts i flicte.
El pessimisme augment a Addis
segures cap a les bases estratèglquts. tot seguit s'ha celebrat la sessió seAbeba i ningú ja no dubta que els
creta.
Ha inaugurat la sessió pública el italians estan disposats a prosseguir
L'aviació intenta des- secretari
de la S. de N., senyor A- la seva aventura per intentar la
fer les concentracions venal, ja que el Comitè ~e Coordi- conquesta d'Abissfnia arribant fins
nació, encarregat d'establir les me- a la mateixa capital.
etiòpiques
sures econòmiques 1 financeres preEs c reença
que, dopada
Front d'Asmara, 11. - Vint mil vistes per l'article 16 del Pacte, en- aquesta actitudgeneral
homes del ras Ka.ssa es concentren cara no havia elegit el seu presi- pot durar e.nys. d'Itàlia, la guerra
a la rerió de .Makale, segons sembla dent
Amb la imminent sortida. de la
amb ànims agressius. L'aviació actua
Ha estat estudiada la qüestió d 'es- Legació italiana ha augmentat el
per tal de dispersar-los.
tablir sl les sessions d 'aquest Co- temor d'un probable bombardeig d'aL'ala esquerra italiana, al coman- mitè han d'ésser públiques o bé se- questa capital.
dament del general Santinl, exerceix cretes, i born ha acordat que siguin
una enèrpca pressió i rebutja les secretes, a proposta del senyor BePROSSEGUIRA L'ACCIO
avantguardes etiòpiques.
•
nes, el qual ha defensat la seva tesi
MILITAR, PERO PROPO•
Al sector d'Adua, on operen les dient que les negociacions entre els
SARAN UNA SOLUCIO
tropes del general 1\laravlgna, oferei- diferents governs t enen un caràcter
DIPLOMATICA
Mn gran resistència els contingents delicat.
R oma, 11. - Als cent res polítics
al comandament del ras Seyum.
S'ha acordat també que el proto- d eclaren que l'acció militar a Abiscol d'aquesta primera sessió no si- sinia segueix el seu curs 1 que continuarà més vigorosament com més
Bono inaugura el mo- gui fet públic.
La sessió secreta ha durat trenta necessari ho faci l'actitud de Ginenument a les víctimes minuts.
S'ha. procedit a la institu- bra, per tal d'afirmar els drets d 'Idel 1896?
ció d'un Comitè provisional, anome- tàlia.
H om afegeix que això no evclou
Petit Comitè, que està integrat
Milà, 11. - El generalisslm de les nat
per França, Anglaterra, Unió Soviè- de cap manera que Itàlia estigui distropes Italianes a Eritrea, De Bono, tica,
Polònia, Espanya, Bèlgica, Ro- posada a discutir amb Anglaterra 1
ha efectuat la seva solemne entrada mania, Suïssa i Iugoslàvia.
França, com a signants del Tractat
a Adua, on ha Inaugurat avui el moEl Petit
es reunirà n ova- del 1906.
nument erigit a la memòria de les ment a lesComitè
T ambé s'assegura, per altra bantres de la tarda, 1 el
víctimes caigudes a Adua el 1896.
Comitè Plenari, a les sis.
da, que seran adoptades totes les
El monument porta la inscripció
A petició expressa de la Delega- disposicions necessàries perquè les
ccA les víctimes venjades del 1896u.
ció polonesa, s'examinarà la qüestió Legacions estrangeres a Addis AbeLes autoritats d'Adua estan en es- dels plens poders dels delegats, els ba no sofreixin els efectes d'un etret contacte amb els funcionaris del quals fins ara no en posseeixen.
ventual bombardeig aeri de la ca1\linisteri de Its Colònies per tal de
p ital.
realitzar una acció concertada a faHA ESTAT ELEGIT PRE·
Les Legacions seran invitades a
vor dels necessitats de la ciutat I
SIDENT EL DELEGAT DE coHocar senyals ben visibles per tal
aquesta tasca es realitza sota la dlPORTUGAL SENYOR VAS- de distingir llurs edificis.
recció del príncep de Pignatelli.
CONCELLOS
Nota de l'Agència: Destaquem l'oGinebra, 11. - La sessió pública
Sl LA S. DE N. NO HO SO•
berta contradicció tntre aquesta In- del Comitè de Coordinació ha estat
LUCIONA, ANGLATERRA A·
formació sobre actes realitza ts Havuiu molt breu. S'ha procedit a la desigDOPTARIA ALTRES MESU·
nació
de
president, que ha recaigut
RES
a Adua 1 les Informacions que ja
hem transmèa 1\nteriorment proce- en el senyor Vasconcellos, represenLondres, 11. - Als cercles angledents de Londres.
tant de Portugal, el qual ha pas- sos diuen que si la S. de N. no
sat a ocupar el seu lloc 1 ha propo- a consegueix Impedir la guerra en el
Els italians diuen que sat que el Comitè es reunelxi en cas exemplar a ctual, Anglaterra asessió secreta.
doptarà una. nova política. La fonna
han arribat a cent quide «seguretat col:lectiva» a través
L'ASSEMBLEA, CONSTiTUI· de la S. de N. no serà abandonada
lòmetres d'Harrar
obertament.
DA PERMANENTMENT
!I-lilà, 11. - Comuniquen al <cCorGinebra, 11 - L'Assemblea de la
De moment no passarà res drariere Delia Serall des d-el Front de de la S. de N. no es dissoldrà sinó màtic.
la Somalia que al desert d'Ogaden que continuarà constituïda permaLa política que en un altre cas
les tropes italia nes, recolzades per nentment per tal d'ésser convocada adoptaria seria la d 'una potència
l'aviació, han efectuat tan conside- en el moment oportú.
fortament armada., és a dir, usant
rable avano que es troben solament
les paraules de Baldwin: «en què
a un centenar de qullòmetres de
ALBANIA TAMPOC NO VOL qualsevol adversari no tindrà cap aBarrar.
PARTICIPAR EN LES SAN- vantatge d'atacar Anglaterra».
CIONS
Ginebra, 11. - En la reunió ceUNA CASA ANGLESA NO
Els italians justifiquen
lebrada aquest matí per l'Assemblea,
SERVEIX UNA COMANDA
l'atac etiòpic parlant el delegat d'Albània, després de fer
ITALIANA
protestes de la seva adhesió a la.
d'una seva ofensiva
Londres, 11. - La firma anglesa
de N., ha declarat que el seu «Ransemes & Rapier» fa saber que
Front d'Er:trea, 11. - neus ací la s.
pel fet d'estar allat a Itàlia, r enuncia a un comanda del Minissituació de les difert'Dts forces ita- npafs,
o p~t executar actes de cap mena teri Colonial italià per a màquines
lianes en el mati d'avui:
pesades, per valor d'll.OOO lliures esL'ala esquerra de les forces ita- contra aquella nació.
terlines.
lianes, al comandament del reneral
EDEN PROPOSA L'A IXECA· 1 Demés, ha trencat les negociacions
Santini, avança ràpidament, partint
MENT DE L'EMBARGA MENT r elatives a una altra comanda molt
de la muntanya Endagamus amb diD'ARMES A ETIOPIA
important del Ministeri d 'Aviació irl'Cció a Makalk, on el ras Selassie
Ginebra, 11. - El Comitè dels tallà.
Gursa, al comandament de forts con. Sis es r eunirà aquesta tarda. Hom
tingents abissinis, estan en inactivi- sap que durant la reunió el delegat
ATACS ANGLESOS A AU.
ta t, i s'atribueix a aquesta actiJII':d anglès, senyor Eden, presentarà uTRIA I HONGRIA
passiva a motius politics, puix que na resolució per a aixecar l'embarLondres, 11. - El redactor diplol'esmentat Ras i el ras Seyum són gament d'armes a Etíopia.
màtic de l'Agència Reuter diu el
enemics personals.
que
segueix:
Les forces del ras Seyum ofe reiLA VAL I ALOISI COHFE«L'actitud covarda d 'Austria l Honxen obstinada resistència a l'avanç
.
RENCIEN
grla.
és molt lamentada a Londres.
italià.
Gmebra, 11. - Els senyors Lavat ¡ Hom sap que aquests països vaLes forces centrals italia nes, al co- l Aloisl han celebrat aQuest mati ciHen a adoptar sancions econòmimanda ment del general Biroll, ocu- una conferència a la qual hom con- ¡ ques i polítiques contra Itàlia, a caupen actualment una àmplia zona dar- cedeix indubtable Importància, per · sa de llurs relacions estretes en arera d'Amba Augher.
bé que .n!> n'ha estat facilltada cap quest aspecte amb I tàlia.
L'ala dreta italiana, al comanda- nota of1ctosa.
Cal remarcar que aquests paisos
mEnt ool reneral Maravlrna, ocupa
ESPANYA
BELGICA
SUEhan
rebut fa temps ajuda financera
les altures i les valls de la zona
•
'
de la s. de N., 1 potser algun dia
d'Adua.
CIA I HOLANDA HO HAN hauran de recórrer-hi un altre cop.
Hi ha topades a tots els fronts.
ACCEPTAT LA PRESIDEN· D'acord amb l'article 16 del Pacte,
Fins ara no ha estat possible obteCIA
els membres de la S. de N. han de
nir la xlf¡·a exacta de les llistes de
Ginebra, 11. - Hom ha sabut o- prestar-se mútua ajuda per reduir
víctimes perquè moltes de les slccions ficlalment que, e.bans d'ésser noma- ¡ els perjudicis Inherents a les sanque han pres part en la lluita estan nat president del Comitè de Coordi- clons.
molt distanciades.
nació el portup;uès senyor VasconceAustrla 1 Hongria doncs, podien
L'alt comandament italià admeteix llos, han estat fetes gestions en a- haver rebut ajuda dè la Societat de
la xifra de 60 morts i 200 ferits,
quest sentit als delegats d'Espanya, I Nacions en el cas que llurs lnteresBèlgica, Suècia l Holanda, els quals, sos resultessin perjudicats per l'apliUn avió italià aterrat
Un avió italià aterra per diversos motius, ban declinat la cació de les sancions. El punt de
Addis Abeba, 11. - Una comunimira d'aquests paisos no ha estat
cació rebuda aquest mati a Addi$
Més confirmacions
en territori enemic i p~csidència que se'ls oferia.
1Abeba dóna compte d'haver estat
de cop. Aquest fet es donava ja per
italianes a l'atac dels
toma
ALEMANYA
HO
S'ADHERI·
descomptat.J
~ñderrocat un dels avions italians
RA A L'APL ICACIO DE SAN·
,rue han sorrevolat la provincia
, ~assos Sayum i Kassa
Asmara, 11. - El general Ranza
ClONS
COORDINACIO
ij'lssa, al Nord d'Barrar. L'aparell fou
Front dEntrea (Secto.r: !Jordest.), ha aterrat amb el sl u avió prop de
Ginebra, 11. - Als cercles ben In;e(!derrocat per un membre dé la òia 11. - Les tropes ettoplques del Axum, en territori enemic, 1 ha reGinebra, 11. - Aquesta tarda s'ha
tr1bu Issa.
ras Seyum i del ras Kassa est:'n de- l tornat a les linies Italianes sense no- formats declaren que el Govern del reunit novament el Comitè de Coor' Tripulaven l'a vió dos aviadors, que mostrl\nt grl\n activitat t~ero to!-' vetat una vegada acabada la seva Reich, gràcies a les gestions realit- dinació 1 ha continuat l'estudi de
zades personalment per Mussolini, les mesures n ecessàries per a l'aplimoriren; Igualment que un fOs mas- els seus contraatacs han estat fàcil- missió
ha pres l'acord de no adherir-se a cació de l'article 16 del Pacte.
ment desfets per l'aviació l per les
·
cota que portaven amb ells.
l'aplicació de sancions a Itàlia.
tropes de terra.
En aquesta reunió el Comitè ha
Composició
de
l'exèrEls abissinis han fet una resistència
adoptat, amb la sola abstenció d'HonA Harrar temen l'a·
ELS ETIOPS NO ESPEREN gria, la següent recomanació als godesesperada.
cit italià d'Eritrea
viació
UNA SOLUCIO PACIFICA verns de tots els Estats membres
Roma,
11.
El
ccGiornale
d'Itallan
I CREUEN QUE LA GUER· de la S. de N.:
Barrar, lL - Es considera immlEls italians contraata- precisa que l'Exèrcit italià
d'Eritrea
RA POT DURAR ANYS
pent un bombardeig aeri La pobla·
cEls Governs que en el moment
quen
té 110.000 homts amb 2.300 armes
c:ló està espaorilida i una gran part
Addis Abeba, 11. - La Immediata present tinguin en vigor mesures per
él'ella ha fugit al camp i s'emporten
Front d'Eritrea, 11. - Les tropes automà liqoes (metralladores, fusells- marxe. del ministre d'Itàlia 1 del a prohibir o restrJgir l'exportació, reamb ells el bestiar.
italianes han iniciat una forta p~s metralladores, llançaflames, etc.), personal de la Legació s'interpreta exportació o trànsit d'armes i muAhir, a la nit, hl hagué un moment sló i avancen cap a Goudar.
. 230 canons, 92 tancs l carros d'assalt acl com un signe evident que en- nicions de guerra a Etlopia, anullaran aquestes mesures immediatad'Indescriptible alarma, pel fet d'haSerons informacions rebudes ac1, i 35.000 mules.
ver-se propapt la noticia falsa que el ras J{nssa ha ordenat al ras Sement. Els Governs prohibiran imDos Ras que s'ban
mediatament l'exportació, reexportaarribaven els avions italians. JUoitM yum que untúxl les seves tropes a
h a també 33 soldats indígenes des- cló o trànsit a Itàlia o a possessions
'persones Intentaren cercar refugi als les d'eU per t al d'oposar-se juntes
passat als italians?
apareguts.
italianes, d'armes, municions 1 ins$Oterranis construds pel consolat bri- a l'avanç italià. També hauran d'u&ma,
11.
El
i\linistcri
de ProEs diu que les forces italianes han truments de guerra. Els G?v~ns atànic.
nir-se a les forces del ras lia.ssa els
Els voluntaris musul- contingents que comanda el cap Bur- paganda ha pubUrat avui un infor- capturat un canó de campanya, una do~an les mesures que Sl~ nees I>C~ asse.~\ queen~ ~;
mans van al front sud ru, ro,·emador de l'Oest d'.\.mhara. me que ha rebut del front d'optra- metralladora, 13i rifles i 30 cab::es de ce
cions segons el qual el general a bis- municions.
i mes, muruciOns 1 105
t rum~~
·
·
u
il
elass·e
GU"""
comandant
¡
Es
diu
que
des
de
fa
1
dos
dies
no
guer~a,
~xpor~ts
a a1 res pa...,os que
Addis Abeba, 11. - EI period.Jsl.\
Més confirmacions SIDI a e
,
_
,
no s1gum Itàlia no seran reexportunericà Berbert Ekins, destacat a
de la Secció Es te de_ Tigré, .s'ha pas- hl ha ~pd ca~- lnfofJ!1e sobre nc- tades, direct.amént 1 Indirectament,
B arrar, comunica el serüent:
als contraatacs etiò- sat amb alguns roders d homes a clons_ milit~rs d unpcrtancla I que a I tàlia
les possessions italianes.
c•Una brigada de ~oves musulmans
pics
les f!Jts Italianes i que el ~as l{assa s'bav.~n rertstrat algunes top.Hie,. en- Aquestes0 ~esures han d'aplicar-se
oluntaris amb els seus blancs vesArr.ua ha ret el matel,x: JUnl!lment trc les avantgua_rdes amb alguns. des- als contractes en procés
en cxe0
its mahometans i els seus clàssics
Roma, 11. - Els corresponsals par- amb les seves
L_lníorme a f~- , taca~ents al~issinis en r i dia d ahir. cuc!ó. Cada Govern és requerit
per'hapells, ~rtiren, ahir, al mati, cap Uculars de la Premsa italiana a Abis- geix que Halleforces.
elass¡e GuJ:sa e& Es ~~ t.ambé que continua I<• cons- què informi la s. de N. en el termiles línies de combat. Tots van pr'>- sínia comuniquen:
enemlc
personal
drl
ras
Seyum.
!rucc1o
d~
_carreteres i que els pron- n1 més breu possible de les mesuveïts de fusell maüser completament
Per primera vegada es pot donar
.
• •
~ments d a1rua han millora t. .
res que ba adoptat, d'acord amb les
lalou.s. Ab¡ans de partir celebraren un el nom de veritables batalles als comEl
comurucat
oftctal
El
comunica~
declara també que el disposicions precedentsJ.
servei reli(iós de ritual a la mes· bats haguts prop òe Amba-Sebat.
.
ali'
d'
h.
front
Sud
rertstra
grau
nombre
.
de
Aquesta recomanació ha estat a"q'iJjda, el mirador de la qual llançl.
Es considera com a moU lmporlt a
tu que n~ 1 desercions entre les t:opc~ a~ts:.tntts, doptada a proposta del Comitè dels
ha hagut operactons. que es passen a les f1lcs_ 1.tahanes. j Disset, que s'havia reunit abans.
D . n les baixes
llom dl'l.ment les nobctes publica-I LeS armes l'exportació de les quals
o a
des _a la Premsa eslrangt ra c:obre de- a I tàlia o a les seves colònies resRoma, 11. ·ha publicat la llis- ~er~tons entre les tro~ m~ene ten prohibides estan enumerades en
ta oficial de baixes lUliane» corres- 1lalianf'l! 1 que un a\·lo Italià hagi 1 el projecte basat en la r elació de
ponenl.s als primers quatre dies d'o- calgu t prop de Al:um.
material de guerra de la proclamaperacions.
El comunicat acaba djent que din- ció de l'embargament del President
erons l'esmentada llista, les bai- tre de breus dies el Quarter General Roosevelt, segons l'acta de neutraMercat de Sant Josep, taules 316-317
xes puren a 30 morts, d eHs 5 i ta- italià serà traslladat al t erritori ocu- litat dels EE. UU., amb l'a d d 1e ló
Mqatzem: Carretera Borde~ 34 • T. 31768 • Barcelona lians; 7~ ftrits, d'ells 2~ italians. m pat.
d"exploslus.
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El Comitè de Coordinació
nomena un petit Comitè
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COMERÇ D'AVIRAM
AN'l' O N I

PAN~LLA

ROMA CELEBRA LA CAIGUDA D' ADUA

Imponent escena de la plaça de l' Imperi durant el discurs del «Duce,
després d'haver passat revista a 10.000 oficials de l'exèrcit feixista. El
uDuce» dirigint la paraula al poble. (La fletxa Indica el lloo des d'on
pari~ Mussolini)
(Express - Foto. <Telefoto des de Roma)

pu~~

sol~

gin
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a d
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ITALIA HO ACCEPTARIA
EL BLOQUEIG
Ginebra, 11. - S'ha preguntat a
les autoritats italianes quina seria
l'e.ctltud d'Itàlia davant un possible
bloqueig d'aquest pais, i han contestat que Itàlia consideraria tal mesura com un acte de guerra. Han
citat en llur declaració la r ecent declaració feta per Mussolini que «Itàlia contestarà e.mb mesures mll!tars
a les mesures militars.>. Ha n afegit
que consideren el bloqueig com una
mesura. militar.
ALOISI TORNA A ROMA
Ginebra, 11. - El delegat d'Itàlia, baró Aloisi, ha sortit aquesta tarda cap a Roma.
ANGLATE:RRA PROPOSA·
RA PROHIBllt FER F..M·
PRESTITS A !TALlA
Ginebra, 11. - A prpposta de la
Delegació anglesa al Comitè de Coordinació, el sub-Comitè nomenat
per a l'examen de les sancions econòmiques i financeres es reunirà el
dissabte per a estudiar la qüestió
de la prohibició d'emprèstits de qunlsevol naturales a a Itàlia, incloent els
crèdits comercials ordinaris, aixi com
el cessament de totes les importaclons o exportacions amb Itàlia o
la seva reducció I subjecci-> e. determinades r egles.
Segons manifestacions de la Delegació britànica, el sub-eomitè està
d 'acord que les m esures ban d'ésser
aplicades amb tota. rapidesa.
¿I EL TRACTAT DE CO·
MERÇ !TALO-ESPANYOL?,
PREGUNTA UN PERIODIS·
·:A ITALIA
Roma, 11. - Un redactor del periòdic «La Tribuna» demanà a l'ambaixador espanyol a Roma, seny?r
Gómez Ocerin, sl no temia que reventual aplicació de sancions lnfluls
lamentablement en la realització rlel
recent tractat de Comerç hispanoItalià.
El senyor Gómez Ocerin contestà
que no havia previst semblant eventualitat, i que personalment era optimista pel que fa a l'evolució de .l a
situació política d 'Europa.

Negocis Estrangers d'Abissinla ha
tramès una nota al ministre d'Itàlia
denunciat el Tractat diplomàtic ita·
lo-abissini, que fineix el proper diJ;
sabte al migdia.
El comte Vinc! s'~1a donat per assabentat de la comunicació I ha tra.
mès una nota al ministre de l'Exterior protestant de l'allegat abissin!
que l'estació de T. S. F. de Ja Legació hagi funcionat des de la ruptura
de les hostilitats.
El comte Vinci ha ordenat a tot
el personal de la Legació que surti
d'Addis Abeba el pròxim dissabte al
maU. El ministre no abandonarà ll
capital abissinia fins que el cònsol
Italià a Magalo hagi arribat a Mdis
A be ba,
A desgrat d 'això, hom assegura
que el Negus no ha accedit al 'et
que el ministre Italià esperi a la
capital etiòpica l'arribada de !"esmentat cònsol.
L'ACORD DE LA S. DE N.
BEN REBUT A ETIOPIA
Addls Abeba, 11. - La satisfaccl6
és gran als círcols oficials per l'n·
cord adoptat e.hir per la S. de N. Un
portantveu oficial diu el següent:
«Lentament, però decisivament, tS
mobilitza l'opinió pública. L'actuació
de la s. de N. és molt satisfactòria.
1 j ustifica l'adhesió d'Etiopla als
ideals de pau l coHaboració internaclonal. Es d'esperar que les sancions
que s'apllquln siguin suficientment
severes per a tenir veritable efecte.J
ROMANIA NO VOL EN•
VIAR BLAT A ITALIA
Bucarest, 11. - Romania ha suspès les ~eves exportacions de blat '
I tàlla.
LA COMISSIO DEL SENAT
BEL G A PER LES SANCIONS ECONOMIQUES I
CONTRA LES MILITARS
Brosselles, 11. - La. Comissió do
Negocis Estrangers del Senat ha 11·
provat una moció declarant que Bèl·
gica ha d 'apartar-se per complet 1e
les sancions m111tars 1 ha d'aplicar,
en canvi, sancions econòmiques moderades però serioses.
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AUSTRALIA RECOLZARA
LES SANCIONS
Camberra, 11. - El departament
australià ha acordat recolzar Anglaterra en l'aplicació de sanc!o[}.!l.
La moció laborista demanant 18
neutralitat d 'Austràlia ha estat rebutjada per 27 vots contra un.

TECLE HAWARIATE TOR·
NA A ETIOPIA
Addis Abeba, 11. - El Negus ha
accedit a la petició que li bavia esta~ feta reiteradament per Teclé Hawariate, delegat abissini a Ginebra,
per a venir al país 1 posar-se sl
front d ·un exèrcit. Teclé Hawarlate
ELR OBRERS DE GIBR AJ-S
serà probablement substituït pel miTAR PER LES SANCI 0 :'
nistre Biatlngeta Waldo Mariam, ~n
Gibraltar, 11. - El Sindicat dola direcció de la Delegació abissinla brers dt• Transport, afiliat al ~!t
a Ginebu .
trebatlista britànic, h distribmt ~J
manifest en el qual es qualifica
LA PERSONALITAT DEL «Duce» Mussolini de aNeron moDELEGAT ETIOPIC A LA dem» 1 es fa una crida a la gUerra
S. DE H.
fins l'últim, si és necessari.
Paris, 11. - El senyor Teclé Hawariate, primer delegat d'Et!opla !\
ELS T EMORS DE PALEr
la S. de N. 1 ministre del seu pafs
TINA A LES COMPLIC"'
a Paris, va a tornar ::-. Etiopia per
ClONS
MEDITERRAN IES
tal de prendre el comanament de les
Jerusalem, 11. - El secretari d'::
forces de l'Exèrcit. Es creu que no
ha llegit als caps àrabes 1
podrà sortir fins dintr.! quinze dies. tat
breus un
de l'Alt c omJs:
Un amic lntlm del senyor Tecié sari anglèstelegrama
a Palestina que act'J,U
Hawartate ha dit a un periodista: ment es troba a Londres de vacsn·
«El senyor Hawariate és el famós ces, en el qual aquest manUesta ~~:
general que organitzà eis llocs ctio- la
inquietud que existeix en els e .
pes fronte rers a la regió salvatge de
polítics l econòmics de Palfe_
Danajil, districte en el qual ocupà eles
és injustificada. El missatge a ,_
el càrrec de governador durant e.l- tina
1
geix
que
el Mediterrani està co~;e
guns anys.
Encara que el senyor Teclé Hawa- tament assegurat 1 que el con •
està Jocnlltzat. j tja~
ríate considera que ha de quedar a italo-abissinl
Acaba dient que si hagués u 113~
Ginebra fins que les sancions de Ja.
situació greu, no hauna \"~cltor·
Lliga siguin definitivament fixades, ala escurçar
les seves vacancej pr.>espera poder marxar immediatament nar a Jerusalem.
en lloc e er~
després per a unir-se a les forces longar la seva estada
-: Anglat
de la frontera, per tal d'oposar-se tls fins a mitjan novembre.
Italians al camp de batalla, d espr~s
d'haver-s'hi oposat diplomàticament
LA CAMBRA ANGLESA ES
a Ginebra.
REUNIRA EL DIA 1Z !l'
Pocs europeus havien sospitat que
Londre.s, 11. - Aquesta t.ard~la·
aquest diplomàtic hagués tingut èxit
com a governador fronterer. acostu- estat feta publica la seguent d
ració oflcUll:
. 1);l
mat a tractar tribus ferotges.
«Quan la cambra deis comuns ;;es·
El senyor Hawaríate és partidari
de la tàctica de guerrilles per a dels Lords ajornaren les sev.~~op~
acossar els italians. Es un dels cinc slons el 2 d"agost passat. s ue !1
homes més rics d Africa 1 posseeix una resolució que diSposava. q pamllers de milles quadrades de terri- l"lnterès públic ho requena. es da~
tori fecund, 1 àdbuc tribus 1 pobles drien reumr novament en un:OC$tònnterior a la previSta per c~e,Jdet~
sencers.»
r 1.1 del Lord Canceller o.. rès plETIOPIA HA DENUNCIA f E! Govern considera que 1 ~ent eS
t. rl
EL TRACTAT ITALO·A BIS· bllc requereiX que el Par
rroneixi el 22 d 'octubre. Per ~ures
S INI
Addis Abeba, 11. -El ministre d.! Lord Canceller prendrà les ro

Tots els-republicans llegei-xen cada dia lA HUMANITAT

al
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TE 12 D'OCTUBRE DEL 1131
'

EL FRONT D'ABISSINIA EN UN MOMENT CRITIC

7

EL COP D'ESTAT MILITARISTA A GRECIA

~!0 mi_J ~~~~~~~ ifilÍiD~ ~iD_~a~Uf ~'é~~er l!liffiif~ 12f malalt~ El ~omitè Rev~lu_cionari 0o~àr-.
Nord-Amertca, disposada ~ complir la disposició sobre la neutralitat, prepara
la seva marma de guerr a per a fer-la respectar
la situació als dos fronts LA SITUACIO ECONOMICA
DELS CONTENDENTS
d'Ehe>pia es desenrot~J~ ~~O:~!teix per a convocar llaLaambuuerra
igual emoció t intensitat als guerrers es valen de tots els trucs

~~r.~~~.tt,~r~~ta~~~

UN CRITERI ALEMANY
SOBRE EL PAPER DE LA
S. DE N. I LES GUER·
RES
Berlin, 11. - El dladi cHamburger Fremdnblatt» comenta els esdeeniJilents de Ginebra dient:
v coes que fou creada la s. de N.
0 h1 ha hagut més guerres de tiantic en les quals els adversaris
nus
~ declaraven, previs els consegüents
ultimàtims i les solemnes visites de
comiat dels ambaixadors. Aquesta
etiqaeta rígida, pero cavalleresca, ha
estat reemplaçada ara per l'ambigüitat que desferma la guerra. amb
¡a màscara. d '«una acció de policia»
0 cuna croada cultural».
constitueix aquest fet extraordinari que el comte Vinci, ministre
d'Itàlia a Addis Abeba, romangui a
la capital d'Et1opia mentre les tropes italianes, equipades amb els mitJans tècnics més moderns, avancen
en territori etiòpic.»
EI conegut crític doctor Colls Ross
escriu a cHannoversche Anzeigel'»
que l'entrada dels italians al territori etíop mo slgnüica una guerra
colonial d'estil antic, sinó m és aviat
el començament del nou repartiment
del Món».

do_s tmnts d'Africa i de Ginebra A
Gmebra la SOCietat de Nacions· va
fent la seva via, intentant tornar 0
la raó Mussolini, però aquest replica
qu•.e h~ ~stat tractat en condicio"s
••
t t
d znter
zorz a respecte a Etiopia i Ja
.
cilr .a un seu diari que Aloisi nÓ parlara més a Ginebra. No diu encara
gue es retiri. Sembla que pretereix
mte~tar !a solució per la via dipll)o
màtzca d~rccta. Al mateix temps diu
que conszderarà el bloqueig com un
acte n:tilitar, i que, d'acord amb el
que dzgué en el seu darrer discurs
als actes militars replicarà amb ac:
tes militars i als de guerra amb els
de guerra. O·¡ menarà la batalla de
Ginebra? El temps ha de contesta:--ho.
Les noticies del front d'Africa, tt
en un aspecte no porten el doble
tons que t~nen les de Ginebra, quant
a les reahtats són un xic més dra·
?nàtiques. Una cosa, però sobreSZLrt.
Els italians que es pensaven /er u11
passeig militar, troben una seriosa
r~siStència. Fins ara ha pres les pe>Siczons que s'han proposat, però, quan
les han tingudes sembla que no han
pogut organitzar-les amb la tranquillitat. que anunciaven. Els etiòpics,
conezxedC'Ts del terrenu i abnegats

per a poder batre els seus enemics
o almen'VS caut:lr-loJ les més pèrduès
possibles. Sembla que és el que han
aconseguit la nit del dijC>Us al divendres. El Ras Kassa i el Ras seyum, en una acció coordinada han
inflingit als italians la major d-.
"'
rota que han so/ert en la campan'Va.
No els han pogut desallotjar de les
seves posicions, però els han fet uns
centenars de presoners i els han pres
una gran quantitat de material de
~~~:f. canons, metralladores, mu-

BAIXEN LES RESERVES
OR DEL BANC D' ITALIA
Roma, 11. - Ha estat publicada
avui oficialment la memòria del
Banc d'Itàlia fins el 23 de setembre
darrer, segons la qual, les reserves
or han baixat de 4.330 mlllons a
4.250 milions. Les r eserves de monedes estrangeres han disminut de
417.930.000 a 392.530.000 lires. La cir·
culacló de bitllets excedeix, per primera vegada. de 1.500 milions de Ures.

q uI e a me na ea I eo a eeI o na eI
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•
President del Consell, Tsaldarls
L'assemblea ha votat l'abolició de la República

COM TR ANSCORR EGUE LA na vida polltlca normal, però era de piquets militars davant ia temença
desitjar que el problema. s'hagués re- d'! manlfestaclons.
S ESSIO
S'ha prohibit als camperols que
Atenes, 11. - Es ooneixen detalls se>lt sense coaccions, per la qual
interessants de la. sessió celebrada. cosa protesto enèrgicament contra Ja penetrin als ravals d 'Atenes. Aques·
ahir tarda. per l'Assemblea. Nacio- lmmlscwcló dels militars en els as- tes mesures s'han adoptat, en prl·
nal quan es decidi, per unanimitat. sv.mptes de l'Estat i declaro que el mer lloc, tenint en compte la. gran
restaurar la. monarquia a. Grècia ert- Partit Popular romandrà. ferma- activitat desenvolupada pels comudant immediatament a l'ex-rel Jordi ment fidel a. les institucions par· nistes.
1 abolir prèviament el règim repu- lamentàries, i, per consegüent, no
Anit la pollcia dissolgué una maacudirà més a. l'Assemblea Nacional nlfestacl6 en Ja qual participaven
blicà.
El president de l'Assemblea. senyor mentre no pugui aquesta desenvo- uns quatre-cents comunistes.
EL TALER ETIOPIC PUJA Vozik!s, visiblement emocionat, de- lupar la. seva tasca sense violentes
Els italians semblen confirmar oA LES BORSES EURO· clarà. que els esdeveniments que s'a- coaccions de les forces armades.»
AQUARTERAM ENT DE LES
questes noticies parlant de l'ofensiva
PEES
TROP ES
de desenvolupar suposaven
Pronunciades aquestes paraules, el
etiòpica que han pc>gut deturar amb
Paris, 11. - El taler etiòpic, l'única oabaven
de
saló
el
abandonà.
Tsaldaris
senyor
parlamentausos
als
violència
la seva artilleria i aviació. Anuncien moneda. de plata reconeguda pels una.
Atenes, 11. - Les tropes continuen
a! mateix temps que pel S!Ld han indígenes etiòpics, i que sigui qui· ns. Per a demostrar-ho llegi les com· sessions seguit de tots els diputats aquarterades a. tot el pafs l els ra·
f et una gran ofensiva i han avançat na sigui la data en què ha. estat minacions dirigides al president del populistes. Restaren els diputats filo- vals i aeròdroms també es tro~n
fins a cent quilòmetres d'Harrar, encunyada porta. el perfil de l'em- Consell senyor Tsaldaris pel Comitè monàrquics.
en estat de guerra..
Una vegada. fora del Saló, el sepunt que els etiòpics defensaran més peradriu Maria Teresa d'Austria amb Revolucionari monàrquic.
Segons informes oficials, regna abpala
de
seu
ús
del
féu
diputats
els
i
Seguidament,
Tsaldaris
nyor
que cap, per la seguretat del terro- la data del 1.732, ha. pujat a les
soluta tranquiHitat a. tot el pafs, ja.
el
l'As·
Tsaldaris,
de
senyor
mateix
presidència.
el
la
raula
ocupà
grup,
carril que uneix el país a la mar.
borses de monedes de Paris l Lon·
que no s'han registrat manifestaNo ens parlen els italians de les dres. El taler ha tancat a 15.67 amb qual explicà les circumstàncies en semblea. el cap del nou Gabinet ml· clons públiques d'importància, com
del
calguda.
prola
qual
el
produït
CondUis,
s'havia
què
general
litar
mentre
esterlina,
lliura
la
a.
relació
grans batalles que han de lliurar
no siguin les que han tingut lloe
amb la naturalesa. Deu mil homes que fa una setmana estava a. 15'50 Govern a. causa. de la coacció deci- cedi a llegir la. declaració minis- aquest mat! a Atenes.
l'exèrcit.
de
dida.
terial.
Aquesta
16'00.
a
setmanes
Lres
fa
1
malalts han hagut de tornar a la
Explicà que al mati rebé la visita
Declarà que el nou Govern s'esmetròpoli. La seva arribada ha de puja ha estat motivada pel fet que
DIUEN QU E L'E X·R EI JOR·
causar a Itàlia un tal efecte d'apla- els lnd!genes han lliurat al negus d'una. comissió de tres generals de forçarà a restablir l'ordre al pafs
Dl NO ACCEPTARA LA CO·
poseu
al
tenien
que
plata
la.
tota
inteplealmirall,
del
un
1
celebració
armes
la
a
diverses
procedirà
1
nament que pot precipitar l'inevitaRONA FINS DESPR ES DEL
der.
grants, segons sembla, del Comitè biscit que ha de decidir el futut: rèble desinflament del poble ftaltà.
PLEBISCIT
Revolucionari, el quals, en nom de gim de Grècia. Aquest plebiscit tinLondres, 11. - De fonts fidedignes
--~------*:---------- totes les forces armades de Grècia drà lloe en la data anteriorment ti· s'ha
sabut que l'ex-rei Jordi de Grèll exigiren la dimissió del Govern.
xada, o sigui el 3 de novembre.
dua, l'exèrcit italià no ha guanyat
En el que fa. referència. a. la. poll· cia. no té el propòsit de retornar al
dient:
continuà
Tsaldaris
senyor
El
terreny.
«Jo no valg voler perllongar la meva tlca. internacional, el nou Govern seu pafs fins que no s'hagi celebrat
que continuarà la. que s'ha el plebiscit, 1 sempre 1 quan que el
MARINETTI VA VOLUNTA· entrevista. amb els generals i em declara.
seu resultat constituelxl en sl una
fins ara.
desenvolupant
vingut
tal
per
immediatament
retirar
valg
RI CAP A L'AFRICA
ir.vitacló que se li facl. Creu que és
mollder
el
parlà
continuació
A
de
Consell
el
seguit
tot
convocar
de
Nàpols, 11. - Regna gran activitat
~olt més sensat esperar que l'opi·
proqual
el
Metaxas,
general
nàrquic
No
succeït.
el
explicar
1
ministres
a la. llnia. ferrada que convergeix
al nou Govern l'entusiasta ajut mó demani el seu retorn, ja que això
a aquesta. capital. Arriben amb ritme valg continuar l'entrevista perquè metéseu
portaria implfclta. la cooperació popartit.
del
tenien
no
militars
els
que
considero
ITALI A CRIDA NOVES
de
centenars
intens
cada. vegada. més
a. proposta del gene- pular en la represa del règim moLLEVES
vagons amb queviures 1 material per cap dret a. coocclonar el Govern in- ralSeguidament,
Condilis, es posà. a votació la. nàrquic.
al proveïment del cos expedicionari tervenint en els seus assumptes. En
Roma, 11. - «La Gaceta Oficial»
el Consell de ministres em valg di· qüestió del règim 1 l'Assemblea. votà
de l'Africa Oriental.
publica un decret cridant a files els
«NO AB OLIR EM LA REPU·
En el vaixell «Biancamano» va rlglr als ministres de la Guerra., Ma· per unanimitat l'abolició de la. Resoldats del reemplaç del 1912 que ha.
PUBLICA, LA IGNORA•
també el poeta. futurista Marinetti rina 1 Aire, preguntant-los sl es pública, l'aplicació immediata de !.a
gin prestat menys de tres mesos de
REM», DIU CONCILIS
per a Constitució monàrquica del 1911 l
servei. També es crida a les armes
VA EL 1\IARISCAL BADOAls cercles diplomàtics hom creu que té el grau de capità, 1 s'ha allis- creien amb forces suficients
Atenes, 11. - El president del Con.
tat com a voluntari. També han fer .front a la rebellló, 1 oom que se'm 111. fixació de la data del 3 de noa diversos contin¡ents de cavalleGLIO A ERITREA?
que l'audiència serà denegada.
ria, suboficlals automobilistes 1 solmarxat diversos periodistes !tallam donà tot seguit una resposta. nega. vembre per a. la celebració del ple- sen i regent de Grècia, general ConLondres, 11. - Segons noticies redUis, ha. declarat:
tlva, valg considerar que no tenia biscit.
dats de Sanitat Militar.
estrangers.
1
budes a. aquesta capital, s'han opeIgualment s'acordà que interina·
PER QUINES RAONS NO
«No abolirem la Repúbllca, simEn aquests tres dies propers em- altre carni que presentar la. dlmissló
ES PUBLIQUEN LES LLIS· barcaran cap a Eritrea més de cinc i alxi ho faig. Per aquesta raó, valg ment, es faci càrrec de la. r egència. el plement la Ignorarem.» Afeg! que
MOLTS ITA LIANS REFU· rat importants canvis 1 rellevaments
GIATS A FRANÇA ES NE• als alts comandaments militars d'ITES DE BAIXES ELS J.TA- mil homes.
reclarar als periodistes a. la sortida President del Consell general Con· s'adoptarien mesures contra la PremGUEN A iiNCORPOR AR·S E tàlia, la qual cosa s'interpreta ac!
LIANS?
del Consell, que hi havia crisi to- dUis.
sa. sl l'actitud que adoptés aquesta
rel'atur
que
evident
signe
un
Te>t seguit, el president declarà. ho fes necessarl. Un comunicat deLA CREU ROJA NORDA- ta¡ per ha ver estat enderrocat violen·
Paris, 11. - Se¡ons noticies rebu· com
Londres, 11. - Comuniquen de Roal
degut
és
italià.
l'avanç
en
gistrat
que l'Assemblea. Nacional ajornava clara. que els militaristes han fet
MERICANA AJUDARA E- tament el Govern.
des, 800 italians repatriats de Franma. al «Daily Telegraph» que la cirTIOPIA
ça passaren la frontera divendres fracàs de les previsions dels estra- cumstància. que fins ara no s'hagin
Lamento vivament l'ocorregut per- les seves sessions fins després de la. caure el Govern perquè no «tretegues.
de
Washington, 11. - La Creu Roja què jo hauria desitjat que el po- celebració del plebiscit.
P~SS?-t, procedents la majoria
balla. amb l'energia suficient en l'orllistes de baixes causa certa
Tots els periòdics de Londres del publicat
Lió 1 Marsella, en direcció a les senorda.mericana ha. fet una crida a les ble grec es pronunciés amb complepreocupació.
ganització del plebiscit que s'havia.
emd'haver
noticia.
ia
donen
mati
MA·
ES
ES
IST
COMUN
ELS
ves ciutats natals atenint-se a les
Hom tem que les tropes Italianes 3.709 seccions dels Estats Units per- ta. lllbertat per a decidir la qüestió
de celebrar per a. determinar sl ha·
NIFESTEN I SO N DIS• via d'ésser restablerta o no la moordres de mobllitzacló. Els italians barcat a. Nàpols amb direcció a Mas- hagin sofert pèrdues molt greus. Per què aportin el seu ajut a. favor de del règim. Jo volia que aquest prode la regió de Paris, que foren els sua. el cap de l'Estat Major general altra part, després de la presa d'A- la Creu Roja. abiss.lnia.
SOLTS
narquia>>.
blema. que divideix el poble grec des
darrers a ésser mobilitzats, es pre- italià mariscal Badoglio, acompanyat
Atenes, 11. - El ministre de la
de fa vint anys, fos resolt per Ja
paren per abandonar Paris, per mit- del sots-secretari del Ministeri· de la
lliure voluntat popular 1 no mitjan- guerra. ha. ordenat l'adopció de meRETO RNEN ELS DRETS A
Jà de trens especials, diumenge vi- Guerra.
LA FAM ILIA REIAL
çant coaccions que res no resolen de- sur es extraordinàries per a salva-nent. Molts milers de refu¡iats pollfinitivament. Reconec que la. qües- guardar l'ordre 1 la. seguretat. La
11. - Avui s'ha publicat
Atenes,
LA NOTICIA NO ES CON·
tics italians que es troben a la retió del règim constituïa un impor- Casa de Correus, els Bancs i els edi- un decret del nou Govern presidit
Fffi]_\.IA
gió de Paris s'han negat obeir l'orper
custodiats
estan
públics,
ficis
tant obstacle per a l'establiment d'udre de mobilització. El Govern franper Kondilis, en virtut del qual es
Roma, 11. - No s'ha confirmat
LA LLUITA DELS ITALIANS del ferrocarril d'Addis Abeba. a. JIcès ha informat a Roma que no els ac1 oficialment la noticia circulada a
concedeixi novament a tota la ' fa.
butl.
NATURALESA
LA
AMB
pot obligar que retornin a Itàlia, ja l'estranger que comunica que el cap
milla ex-reial de Grècia, tots els
La. carretera. reconstruïda pels an·
Paris, 11. - Als cercles oficials
que França garanteix completa IU- de l'Estat Major italià, mariscal Badrets de la. nacionalltat grega, de Ja
va
l
estat
magniflc
en
està
glesos
solde
milers
que
diu
es
francesos
bertat.
La. llista dels mlnlstres 1 el nom l les seves advertències sobre el co- qual foren desposseïts en caure la
doglio, 1 el sots-secretari d'Estat del dats italians malalts, victimes de des de Gambala, passant per la
belligerants.
monarquia el 1923.
Ministeri de la Guerra, senyor Les- la febre i la dissenteria. són tramesos frontera. sudanesa., fins a. Addis A- títols dels que els regenten és 1a cerç amb els païsossecrtari
DESFILADA MILITAR A sone,
d'Estat,
El senyor Hull,
han sortit de Nàpols amb di· a. Itàlia. des de la zona de guerra de beba, amb un recorregut de més de següent:
ALEXA NDRIA
de
l'esperit
severament
atacat
ha.
Presidència 1 Guardasegells: «Firecció a Eritrea. a bord del transatUNA CR IDA A T OT C R ~
500 quilòmetres. Aquesta Important
de l'Est.
Alexandria, 11. - Avui ha tingut làntic «Conte Biancamano», que es l'Africa
torari» (duc: general de la. vanguàr· profit dels que vulguin treure beneTA REPUB LICA NA
Agents francesos han Informat so- via de comunicacions oonstltueix per dia.
que
1
mort
la
i
guerra
la.
de
ficis
lloc l'anunciada desfilada. de les for- féu ahir a la mar a l'esmentat port bre
Literalment: «Rinoceront que va
el pas de 10.000 soldats malalts a l'alt comandament Italià una cosa
Atenes, 11. - El Govern ha publl·
en lloc de coHaborar amb el Govern
ces anglo-eglpcles.
amb 3.000 soldats 1 nombrosos caps pel canal de Suez.
molt preocupadora. La ruta pot és. el primel'»), Volde Ruffi.
Les forces, que han desfilat per 1 oficials.
Interior: «Deyazmatch» (general per a conservar la pau o r establir- cat un manifest dirigit a la poblatota
a
per
fàcilment
utllltzada
ser
•
•
•
Mohamed All Square, situada al Cenmena de transports, fins 1 tot el de cos d'exèrcit. Literalment: «Mar- la quant abans, s'oposen a això. Els ció de l'Illa de Creta, on. com ja.
•
ELS EXITS ITALIANS NO
tre d'Alexandria, consistien en desPans, 11. - Not1eles d'origen fran- princlpallssim de l'aigua. A més, ca- quès cap de l'exèrcit fronteren), Vol· actuals beneficis, molt problemàtics, es sap, Impera el sentiment repuDIUEN
PERSUASIUS,
SON
no són res comparat amb el desastre blicà per damunt de qualsevol altacaments navals dels vaixells ancès rebudes de la zona del Canal de da. vint quilòmetres els anglesos han de Tadik.
ELS ANGLESOS
glesos ancorats al port, el primer baïm t d
d
Suez confirmen que a. bord dels val· 1 t y t t ¡
Afers Estrangers: «Glaten Gueta» d·una guerra mundial. Amèrica no tre. El manifest apeHa. al patriotalló de Roya¡ Ulster Rüfles i dos
Londres, 11. - El «The Times», en xells que van cap a la. Mediterrània ns a a es ac ons e prove en e (mestre de savis), Herry Selassie.
anava a beneficar-se de d.üicultat.s tisme dels cretencs perquè acceptin
gasolina l lubrlficants i tallers de
batallons d'infanteria. egipcia.
el seu article de fons, creu que els hom repatria milers de soldats !ta- reparacions
d'automòbils.
Guerra: «Ras» (marescal; rel), econòmiques internacionals, i llançà li\ decisió adoptada per l'Assemblea.
Han assistit a la destuada. l'Alt èxits aconseguits pels Italians a Abls- Hans atacats de malalties tropicals.
al món a la desgràcia 1 al desastre. Nacional.
MA RXE N ELS ESTR AN· Mulugueta.
C~missarl d'Anglaterra a Egipte. Sir sinia. no són molt persuasius.
Aquestes declaracions del senyor
GERS D'AD DIS ABE BA
El diari comunista dlHumanlté»
in·
<caixer
«Badylrond»
Finances:
Miles Lampson, el cap del Govern
«Sl els periòdics italians -<llu- diu saber que fins ara, des del coHull han estat qualificades de csanParts. 11. - El periodista Jean tendent), Selassle.
ZAIMIS ENCA RA NO HA
eg1pcl, Nessim Pacha, el ministre parlen de la profunda impressió que menç de la. campanya a l'Est d'Afrl- d'Esmes transmet des d'Addis Abecions morals oontra Itàlia».
DIMITI T
Zalaka.
«Bady1roncb
Agricultura:
egipci de la Guerra, Tewfik Bey aquestes victòries italianes han exer- ca els italians han embarcat cap ba la. següent interessant informaAtenes, 11. - S'assegura que, conInstrucció pública: «Blaten GueAbdulla.h, l'almirall, Sir William cit, segons pretenen, a Londres, hom a Europa dos mil ferits de guerra i ció:
¿U N GRU AMERICA FARA tràriament
ta», Salle Sedalu.
a les primeres noticies
Fisher, comandant en cap de la flo- ha de dir que això és «una subversió dotze mil malalts. Tots els repatriats
Ml•
MIL
DE
EÇ
EST
PR
UN
«Durant les darreres quaranta-vult
Comerç: Apté-Volde.
circulades, el president Zalmls no
ta britànica del Mediterrani i el go- flagrant dels fetsll.
ITA·
A
LARS
DO
DE
LIONS
són dirigits als hospitals que han es- hores els trens han sortit de la ciuCorreWI l Telègrafs: Takle Marlm presentat formalment la seva. dl\'emador d'Alexandria.
LIA'l
cEl públic anglès s'estranya que tat instaHats a les illes italianes del tat plens fins dalt d'armenis, eglp. cos.
els, grecs, etc. Entre els viat¡ers hi
l'avanç italià no hagi estat més ful- Dodecanès.
11. - Un periòdic d'aquesta missió. Condills, acompanyat de TeParts,
Obres Públiques: Fitorar!, Tafu. capital dóna la noticia que un grup hotok.is, que actua com a. primer
NOU VAIX ELL ANG LES A minant. Es creu que Itàlia no té
L'explorador 1 escriptor franco- havia. moltes dones i ln!ants. Els UALEXANDRI A
cap raó per a glorificar-se de les se- ameriCà comte Byron de Prorock, el nents Wàgner 1 Zeirer, de la mlssló S!l. (?).
bancari dels Estats Units està. es- ministre, ha visitat avui al senyor
signe d'interrcgament darrera tudiant les condicions en què podria Zaimis I l'ha informat dels esdeveAlexandria., 11. - Ha arribat. a ves proeses militars.»
qual arribarà avui a Marsella. proce- belga, han marxat aquest matl La. el Al
d<>de
ha.
ministre
nom d'aquest
dent d'Eritrea, en ruta als Estats marxa. deia membres de la Legació
fer a Itàlia un préstec de 1.000 mi- niments ocorreguts des d'ahir.
~)::_st port el cuirassat anglès «Quen
Es declara que el president Zalmls
PREl\lSA ITALIANA Units, ha radiotelegrafiat que ell ha Italiana. ha. estat ajornada fins que nar-se-ll una triste significació. Per- lions de dòlars.
~beht» que romandrà a AlexanLA
uo
no
seg-urament
ja.
ministre
el
què
PARLA DE LES DIFICUL- presenciat que els morts a causa. de arrlbl el cònsol Magalo, c¡ue es troba
driba mentre duri el conflicte italoLa. noticia ha estat acollida amb no té altra sortida que la de dl·
-és
processat
1
empresonat
Està
és
11 ISSini.
mitlr el seu càrrec, que, en realitat,
TATS DE LA CAJ_\.~ANYA les malalties tropicals són uns actualment a. sis etapes d'Addis Agrans reserves.
alxi de rigorosa la justícia etlop.LA MARI NA AME RI CA NA hil. estat abollt per l'Assemblea NaRoma, 11. - Els periòdics itallans quaranta diàriament entre els lta- beba. ELS ITALIANS POSEN 1\lOL- per haver tingut relacions amb una
PR EPA RADA PE R A L'A• clonal.
L'ACTIV.ITAT DEL PORT ataquen violentament en un sector lians de Messaua. Altres dos mil maTES DIFICULTATS ALS PE- cosina seva. I els amors entre els
DE GIBRALTAR
PLICACIO DE LA NEU•
de la premsa. internacional, la qual lalts han estat transponnts a. les
cosins són considerats incastuosos
RIODISTE ESTRANGERS
PE R AL DELE GAT GR EC
TRALITAT
Gibraltar, 11. - La. població se- posa en dubte el valor dels exèrc1ts altes planúries d'Eritrea. per tal de
copta.»
llei
la
1
norai
la
per
tots
de
objecte
Es
11.
Londres,.
A GIN EBRA NO HA PAS·
Washington, 11. - En una declaguetx realltzant la seva vida nor- d'Itàlia que operen a l'Africa Orien- lliurar-los del calor sufocant.
FINS ARA NO HA PASSAT ració
la.
de
des
que
fet
el
comentaris
els
RES
SAT
Marila.
de
secretari
el
oficial,
mal. Tots els comerços 1 Indústries tal. Els periòdics posen de relleu que
RES AL FE RROCARRIL
ELS AM ERICANS PORTEN nit del dilluns no s'hagin rebut In·
ha
Swanson
senyor
Guerra
- El Govern ha rebut
de
11.
na
Atenes,
treballen com d'ordinari. Els obrers, l'exèrcit italià lluita en condicions
Paris, 11. - A propòsit de la t.l- declarat que la Marina dels Estats
UNA ESTACIO DE RADIO formacions de cap dels corresponsals tuacló_
tant espanyols com anglesos, desen- diflcilissimes a causa de la rudesa
la. conformitat del senyor Maxlmos,
del ferrocarril franco-abissini
troles
amb
troben
es
que
anglesos
ABEBA
ADDIS
A
rotllen llurs activitats acostumades. topogràfica 1 climatològica i reten
de Dj1bout1, el ministre de Colònies Units està. preparada. per a fer que ministre de l'Exterior del Gabinet
italianes a. Eritrea.
Djibouti, 11. - Quatre tècnics rle pes
~ ~ota major afluència. de visitants un homenatge al braó de llurs
senyor Rollin, ha declarat que finS es complelxl la declaració de neutra-- Tsaldarls, per a. continuar represenamericana
agèncte.
prestigiosa
Una
e es comarques veïnes, àdhuc de tropes.
de
ràdio dels ~ts Units, portadors
ara no s·h~ registrat cap incident a litat del President Roosevelt; però tant a Grècia en la S . de N.
Màlaga. Actualment h1 ha ancorats
afegí que espera que no h1 haurà neAtaquen enèrgicament diver-.,c.s tres tones de material de ràdio, han ha. realitzat gestions a. Roma i ha la llnla.
~1 P<>rt dos cuirassats, quatre creuers periòdics anglesos que s'han distingit desembarcat del vaixell «Cap Saint pogut comprovar que des de dllluns
GRECIA FA RA UN CA NVI
D'acord amb Ablssfnla., França na cessitat immediata d'adoptar aquesha
ni
d'Asmara
sortit
ha.
no
passat
dotze destructors, que cada dia a emetre oomentaris desfavorables I Jacques. en ruta cap a Addis Abeba
CAP A ANGLATER RA
a l'estació de Diredawa on t'\. acció.
surten l entren per a r ealitzar ma- judicis sobre l'exèrcit Italià i la se\ a on construiran una poderosa estaciÓ estat rebut a. Roma cap missatge de enviat
reque
anuncià.
temps
mateix
Al
h1 ha installats els tallers de repaAtenes, 11. - En els cercles InforniObres 1 pràctiques de tir. Han ar- eficiència i especifiquen que sl l'a- de ràdio per a enllaçar la. Legac1ó guerra.
a l'almirall William H. matius estrangers d'Atenes es dóna
Les noticies que es tenen són des- racions i la colònia europea, en :a comanaria
e¡ creuer cGalatea» 1 dos hl- vanç a Etiopia no ha estat més ln· dels Estats Units a Addls Abeba amb
navals,
d'e>peracions
cap
Standiey,
regiun
francesa
part
major
seva
per descomptat que la polftlca exteoavions, el «K. 3-560» 1 el cK 3- tens, és degut tan sols que l'alt co- e! Departament d'Estat a Washing- cripcions generals wbre la moral de ment d'Infanteria oolontai.
com delegat a la Conferència Na- rior de Grècia tindrà un sensible
les tropes italianes procedents dels
9th. Han arribat també de Plymouth man~ament
Italià vol vol que llurs ton.
encaLondres,
de
Internacional
val
llnia
la
requisat
ha
no
Negus
El
canvi en el sentit d'apropar-se més
e transport cCa.ledonia» amb dos mil tropes lluitin en les millors condiEn l'últim moment es presentaren diaris Italians,. però cap dels ooral transport de tropes, puix que ra que digué que no s'havia fixat estretament a Amtlaterra, allunyanthomes de tropes la destinació dels cions, a tal efecte ocupa. milenars força dificultats, puix que el cònsol responsals de la. Premsa. ne> Italians per
reuaquesta
a.
per
concreta
data
cap
cas
en
com,
tal
per
necessita,
ho
no
se de l'òrbita de Roma.
~als s'Ignora. També arribaren qua- d'obrers especialitzats en la construc- etíop de Djiboutl no els volia co:1- no han tramès n1 una sola paraula.
guerra, pot disposar-ne, segons <!5- nió. No obstant, la. notícia causà.
ja és sabut, les relacions del
e submarins amb el vaixell «Clzaña. ció de carreteres, ponts i viaductes cedir el permfs per a. entrar a Etlo- Produireu gran ansietat les noticies de
gran excitació entre els periodistes reiCom
que els etíops havien realitzat un tableix el contracte.
Jordi amb Anglaterra sempre
~ldrha boies al port per als esmentats per tal d'assegurar els avitualla- pia.
La tranqulliitat és oompleta a la per ésser la. primera insinuació que han estat molt estretes. L'ex-sobirà
Adigrat,
1
Adua
contra
contraatac
QUatos. Els que hi ha actualment són ments.
El vice-cònsol dels Estats Units n
encara. que als cercles oficials no es Somalla, on han arribat ja les tro- les grans potències navals haguesa la capital britànica des de
ba re i dos trimotors un de bornNOU CARREGAI\lEN T Addis Abeba, Mr. Willlams, que ac- donà crèdit a. aquestes informacions. pes C.:estlnades a prot-egir la colònia sin inclús convingut en reunir-se per r~;sldeix
l'del~ 1 un altre de' caça. Ha rob diversos anys I manté intima
tualment es troba. a. Djibouti, està
mantenir
a
1
europea
l
francesa
ABEBA
ADDIS
A
D'ARI\lES
11.
navals
reduccions
les
discutir
a
Hom creu que en vista de la re~às. cmc hores al port el transatamb la. familia reial anglefent tot el possible per a obtenir el
l'expiració del Tractat de Londres. amistat
Londres, 11. - Un nou carrega- necessari permis abans del dissabte, unió d'avui a Ginebra la censura Ita- l'ordre.
~ctecMontclalre», que portava 689
~a. la qual encara s'ha fet més esd'Esdepartament
el
en
obstant,
Nc
s. Procedia de Liverpool i mar- ment de fusells, de procedència belg·1, puix que, possiblement, segons l'o- liana a Asmara no vol donar a. la
Xà
tat, el secretari d'Estat, Cordell Bull treta des del matrimoni de la printam~ a Barcelona. Es realitzaren ha arribat a Add1s Abeba. A mes pinió general, acruet sigui l'últim dia Premse. mundial l'e>portunltat de conMarina de Grècia amb el duc
Informà als que anaren a. interrO: cesa.
aJ. m fxerclcis interessants. Atacs d'aquests, també s'han rebut cinc que ¡:odran traslladar-se a Addis cedir gran atenció al que succeeix al
de Kent.
el
que
qüestió,
aquesta.
sobre
gar-lo
Front Nord. Una altra oplnió que
fo ur a l'Arsenal per chidro». Tots mil fusells del sistema «Lee Metfon. A beba..
Govern ne> ha rebut informació, n1
toren descoberts per potents renec- dels quals s'espera una altra consigLES INQUIET UDS ITALIA· hom anticipa és que les llnies de
tan sols una suggestió, sobre ia data
xers. Ran entrat al port onze vai- nació dintre de breu termlni
NES :: TEMEN LA GUER· comunicació italianes amb Eritrea.
EL SECRETARI D'ESTAT concreta o lloc de dita Conferència
tislls mercants, dos d'aquests de tuRA DE GUE RR ILLES .. estan recarregades amb missatges mi·
PRCCLAMA
LA
RMA
REFE
I que, per tant, no estava fent cap
al me. Ahir arribà el transatlàntic
EL CO:\ITE VINCI DE.,tANi\
ELS ETIOPS JA NO TE· Utars.
DE ROOSEVELT
preparatiu per a. la reunió.
29e¡ntuan;r «General Von Steven», amb
AUDIENCIA AL NEGUS
,Però també h1 ha la. creença que
NEN POR A L'AVIACIO
Wàsde
Notícies
11.
Londres,
r1Stes cap a. Lisboa.
TES DE BAIXES DELS ITA·
etíops poguessin haver tallat les h!ngton ln!ormen que el Secretari
Berlin, 11. - El oorresponsal de els
LA CONrERENCIA DEL
Addis Abcba, 11. - El ministre guerra
la cDeutsche Allgemeine oomunlcacions dels llocs més avan- d'Estat, Corder Hull, ha reafirmat
de
PORT DE NOVA·YORK
d'Itàlia, comte Vinci, ha soHicitat Zeitung» comunica que l'alt coman- çats.. on s'han traslladat els corres- enèrgicament l'avis del President
PROTESTA DE LA DECI·
estrangers.
ponsals
audiència al Negus.
El qui rou conseller d'Economia 1
dament italià tem particularment la
Roosevelt que els comerciants ameSIO DEL PRESIDENT
Agricultura, el nostre amic Joan eotàctica de guerríles adoptada pels
ricans que negocien amb els paisos
Nova-York. 11. - La Conferència morera, ha. rebut una comunicació
HA
D'HOLANDA
REINA
LA
abissinis, aW com el costum d'aDO NAT MIL FLOR INS PER belltgerants ho faran al seu propi pe ral desenrotllament del port do de salutació dels membre~ de la
tacar de nit. També tenen por de
risc.
Nova-York ha dirigit un telegrama Junta Executiva de la Federació SoA LA CREU ROJA
desenrotpuguin
que•
activitats
les
és interpretat a Londres en al President Roos~ •elt protestant cialista
Demà, diumenge, a les
aa~;ma, lL - All'tlinisteri de PremLa Hal.a, 1L - La. Reina Guiller- el Això
de Bueno3 Aires. Diu aixi:
coque,
etiops
soldats
20.000
els
llar
s'opono
UU.
sentit que els EE.
pels termes de la. seva proclama (e
quatre de la tarda, a
ta nitroj.~tftn~ han qualifi~a~ aqut>.s«Los mlembros rec1ent.emente elecmandants pel Ras Buru, estan esta- mina d'Holanda 1 la. princesa Julia- saran a. l'aplicació de sancie>ns, a neutralitat davant el oonflicte ltaloFrancesc
de
plaça
b
flomil
de
donatiu
un
fet
han
na
pronotlctes
les
llara.des d undtoses
tos por el voto general para inteclonats a l'extrem septentrtonal de
pesar de la noticia. publicada per ab!ssinl.
l l ac iii.
tòudr . urant el dia d'avui des de
grar la Junta Ejecutlva de la Ca·
la. frontera del Sudan, on les tropes rins cada una per a l'adquisició d'U· un periòdic francès que un grup
Conel
-<llu
acció
vostra
«La
El Consell Directiu de l'Asna moderna. installació sanitària. que financers nordamericà estudia. la grés-, que prohibeL'\: tot comerç pita! envian por la presente un cord'una~. les quals donen compte
Italianes són poe nombroses.
sociació Euterpense dels Cors
fll.l4 as;:&osada. victòria etíop obUnTambé s'han adonat QUe els aero- una missió holandesa establirà a E- Itàlla d'un emprèstit de mil mllions amb Itàlia, suposa un cop seriós oer dial saludo al compañero Juan Code Cia\·é ha orga!lltzat per a.
a Adua. • a la. nit, durant un abc
plans ja. no causen cap por als e- tiopla
dl' dòlars, sl es troba algun procedi- al comerç dels Estats Units. coñsi- morera, expresàndoles su solidartdad
demà, diumenge, un magnlflc
tíops, no tan sols c¡uan 1nlclen els
COMPOSIC IO DEL GO VERN ment legal.
derem, a més, que és una mesura en el duro trance porque atraviesa
festival públic a la. Plaça. de
bombardejament aeris. Solament tet{~ deda.ra que, duran i les darreres
DEL NEGUS
prematura I sense fonament, perquè como ce>nsecuencia de su lucha por
Francesc Macià
nen por de les màquines voladores
a aq¡¡~' SO!~ment s'han t eKisLrat
VERSARIS DE RO· no reforça en res la nostra actu~ ~ obra de liberación y progreso soAD
ELS
11. - En els actuals
Abeba,
Addls
seguents
les
cantades
Seran
a les ciutats de 11nterior, especial- moments. resulta interessant conèilàncla.. a reKlo topades sense imporS EVELT AP ROFITEN L'O• posició de ne;,¡tralltat. Per això us Clal.
composicions: «Flors de Maig1,
ment a les del centre-sud.
Conservan vivo el recuerdo de sus
CAS IO PER A ATACAR·LO demanem insistentment l'anullació
relath·es
particularitats
algunes
xer
Qan ma
cEls Pescadors». cArre Moreu1,
relleu
Per altra banda posa de
años de lucha entre nosotros y esWàShingwn, 11. - Els adversaris de la dita proclamu.
a Etiopla que són generalment Igt41ntirma 1';1ifestat també que existia
eLa Donvinya»,
la
a
cCant
anglesos
pels
reconstrucció
la
que
del senyor Roosevelt s'uneixen als
La protest'! de ia Conferència l's peran tener pronto la noticia de su
»!Odu1 e o de la n oticia d'haver
zella de la Costa», cEl Cant del
de ra.ntiga ruta de caravanes des norades.
El monarca ara té tres consellers circols exportadors de Nova-York en motivada pel fet que més del 90 per llbertad. Hacen llegar también sus
'èrcit ~=-o~anls delecci()DS en l'ePoblet <a una sola veu), «L'Emde Gambala a ia frontera del Sudan
dels Estats Units amb saludos a los oomp8.ñeros de caut.lpas a.t
Dos Ras
amb Abl.ssln1a, fa QUe, pràcticament, de la Corona Cablsslnls) 1 nou mi- les seves critiques de les mesures 100 del comerç
pordà» 1 eLa Marsellesa•.
verio.l
..... amb els seus efec......,
d'cembargament.. l particularment Ità.lla passa per Nova-York.
puguin ésser substituits els serreis nistres.

MOVIMENTS S'operen canvis en l'alt co·
MILITARS mandament italià de l'Africa
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A Roma existeix cert esverament
per la no publicació de baixes

Deu mil soldats italians han hagut
de tornar a la Metròpoli malalts
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L'interès del moment po lítiC: la llei electoral

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

LA SESSIO DE CORTS D'AHIR

EL MOMENT POLITIC

·Els estats d'excepció i ta fabricació de com- ~n
bustibles líquids
L A SESSIO DE CORTS diu que no tenia pressa que s'aproEl senyor MARTINEZ DE VED' AHIR
vés el projecte, sinó que la pressa. LASCO: Si jo cregués, no sols que
Madrid, 11. - A les 4'25 de la. ta.r- seva era portar l'assumpte al P arla- això és cert sinó que era. poosible,
da ocupa la. Pre$idèncla el senyor ment i després aquest era. el que demanaria a la Comissió que tmme-

Alba 1 comença. la sessió de la. Cambra amb el banc blau desert 1 tan
sols quatre diputats als escons, els
senyors BoUvar , Martínez de Velasco, Bàrcia 1 Bedoya. Les tribunes,
buides.
Es llegeix 1 s'aprova l'acta de la
sessió anterior. Acabada la lectura
s'asseu al banc blau el mitústre de
la Guerra.
L ' ESTAT D'EXCEPCIO

Es llegeix el despatx ordinari. A
continuació es procedeix a la lectur a d'un comunicat del Govern que
dóna compte d'haver-se aixecat l'estat d 'excepC'ló en algunes províncies
1 d'haver·se passat el d'alarma e.l
de prevenció en altres, segons acord
del Consell de ministres d'ahir.
El doctor BOLIV AR, comunista,
fa ús de la paraula per a lamentarse que l'estat d'excepció no hagi estat aixecat en tot el territori. Fa
constar la seva protesta contra l'acord del Govern per haver aixecat
l'estat d'alarma i prevenció tan sols
en algunes provincies. Diu que la
nació té el dret de gau<tir plenament de totes les garanties que li
concedeix la Constitució.
El PRESIDENT DE LA CAMBRA
11 contesta i diu que es farà constar
en acta aquesta protesta.
S'entra a l'ordre del dia.
LA MANUTEN CIO
EMPR ESON ATS

DELS

Sense discussió s'aprova un dictamen de la Comissió de Pressupostos
sobre el projecte de llei concedint
un suplement de crèdit de 4.276.000
pessetes al pressupost de Justícia
per a manutenció de reclusos.
Continua la discussió del dictamen de la Comissió d'Indústria i Comerç sobre projecte de llei de base3
per a l'establiment de la fabricació
de combustibles líquids.
El senyor BASTOS rectifica. Refuta. les objeccions que han fet indiVidus de la Comissió als seus punts
de vista 1 insisteix que no h an de
crear-se indústries sense vida pròpia.
Es precis que es parteixi <Vun criteri més comercial 1 més efectiu.
El senyor SIERRA RUSTARAZO,
per la Comissió, 11 contesta. Estudia
el contracte amb la Campsa i diu
que no s'acompleix. Es important
també exigir l'estr icte acompliment
del contracte per part del Monopo11
d e Petrolis per tal que es vagi a
l'obtenció d'un car burant nacional,
sense abandonar la r ecerca de pet roli.
Acabat el debat de totalitat d'aquest projecte es passa a. discutir
les bases.
S'aproven les b8.3es primera, segona, ter cera 1 quarta.
(Els senyors de la Comissió discuteixen entre ells. Prenen part en
l a conversa alguns diputats radicals
que es troben a prop, el cap del Govern i el ministre d'Indústria.)
El senyor PRESIDENT: Senyors
d'e la Comissió, recordeu que esteu
en sessió pública.
El senyor SIERRA R USTARAZO
demana que es suspengui la sessió
1 el P resident a ccedeix a la petició.
(Prop del cap del Govern es forma un grup de diputats en el qunl
es conversa amb alguns membres de
la Comissió. Intervenen en la discussió els senyors Chapaprieta, Mondéjar, Annasa i Aizpun.>
A les 6'50 es reprèn la sessió i el
senyor ALBA concedeix la. paraula
al president de la. Comissió.
S'aprova la base cinquena..
El senyor AZA defensa una esmena, entre les bases cinquena i sisena, encaminada a la defensa de la
indústria minera, principalment l'asturiana.
El senyor SIERRA RUSTARAZO,
per la Comissió, 11 contesta.
Sense discussió s'aproven les barses sisena a la tretzena.
Es llegeix w1 article addicional del
senyor Badia.
LA POSICIO DE LES ESQUERRES

haVia. de d~cidlr, com h o ha fet, si
s'havia de trigar o no a resoldre el
problema.
El senyor JUST recorda que el diputat SOCialista senyor Cañizares, el
1931, ja portà una. proposta perquè
la Campsa fes les investigacions pr ecises per a aconseguir la. destillació
de les pissarres. Amb la pressa es
pot aprovar el projecte, però es poden ocas10no.r perjudicis. Aquesta
minoria d'esquerra reconeix que és
prec!s realitzar aquesta mena d'investigacions, però que s'ba de t-enir
cura que l'Estat no es vegi obligat
a. pagar indemnitzacions pel fracas
de qualsevol investigació. L'Estat hs.
de crear una escola de tècnics per a
r ealitzar eis treballs que siguin precisos.

El senyor BLANCO RODRIGUEZ
li contesta per la ComisSió. Assegura que no s'ba treballat precipita-dament, però si de pressa. Aquest
és un projecte mOdest que s'ampliarà en el moment oportú.
El senyor JIMENEZ FERNANDEZ, que presideix, diu que el projecte ja està o.provat 1, per tant, la
discussió és de més ara.
Es posa a discussió el dictamen
relatiu a la protecció a indústries i
comunicacions marítimes.
El senyor LOPEZ V ARELA rectifica. Manifesta que al Tribunal in3tituït en el projec-te per a. tenir cura
de l'acompliment de la llei no hi tenen representació els petits armadors ni els obrers. Assegura que no
l'han convençut les raons exposades
per la Comissió. Creu que és perillós deixar a l'arbitri del ministre la
fixació de les escales. Quan es tractà de variar o de suprimir alguna
escala es produïren protestes i àdhuc vingueren Comissions a Madrid.
Es t racta d'un assumpte ó'índole
nacional, no d'interès particular, 1
per això ha de re:¡oldre'l el Parlament mirant aquest interès nacional.
L'article 43 del projecte parla de
l'abanderament a Espanya de vaixells estrangers i la Comissió ha
d ésser lògica. amb ella mateixa, puix
que aquest article està en contradicció o.mb aquesta protecció. Les
primes que es concedeixen no serveixen per a estinlular la construcció
de vaixells.
. INTERVE EL SENYOR RU·
BIO TUDURI
El senyor RUBIO TUDURI recti-

fica. Creu que és precís que es parli
amb claredat en un projecte de la
importància d'aquest. S'ha portat
ac1 un dictamen que té molts defecte$ 1 la Comissió h a de pensar que
no pot passar amb facilitat. SoHicita de la. Comissió que es faci càrrec
del problema 1 que per amor propi
no mantingui el dictmean tal com
està. Denlana al ministre que retiri
el projecte per a ésser estudiat novament.
Llegeix un pressupost, de l'autenticitat del qual no respon, referent
a construcció d'un vaixell, 1 diu que
mentre a Anglaterra sols oostava
aproximadament un milió de pessetes, la cUnión Naval de Levante»
demanava cinc milions, 1 la quantitat que menys demanava eren do3
milions a més de les primes, que ascendeixen a setcentes mil pessetes.
Insisteix que el concurs és url \
comèdia quan se sap que sols es pot
adjudicar a la Companyia !barra o
o. la Transatlàntica, t diu que la
manera com s'ha r edactat el dictamen sols afavorirà interessos privats
mentre es lesionen interessos coHectius com els de la. ciutat de Barcelona.
Acaba dient que el projecte no té
pares coneguts 1 espera que el senyor Martínez de Velasco no l'apadrinarà..
El senyor A.LONSO (El!idio) també rectifica i protesta del monopoli
que representen les línies de sobirania. Si vosaltres- diu- haguéssiu
sabut quin és el veritable estat de
les exportacions, baur ieu fet una altra llei.
El senyor MARTINEZ DE VELASCO diu que intervé per a recollir algune3 manifestacions fetes últimament.
Afegeix que la. Comissió que e$tu1
dia el projecte fou de caràcter especial amb representació de totes
les minories, 1 que ha realitzat un
estudi complet.
Lamento les suspicàcies...
El senyor RUBIO TUDURI : Això
és el lamentable: Que l'opinió creu
que estem defensant interessos bas-

El senyor BARCIA manifesta la
seva sorpresa davant la proposta
presentada pel senyor Badia. Diu
que salva la. seva responsabilitat formulant l'advertènc-ia que per voler
fugir d'un mal es va a. parar a un
altre de pitjor.
El senyor JUST intervé 1 diu que
n o comparteix amb el senyor Aiz.p un que s'ha d'anar de pressa. El
que importa no és anar de pressa,
sinó que els dies són curts 1 que le3
coses es facin bé.
El senyor AIZPUN interromp i tards.

Gestions de caràcter
professional
En l'exprés d 'ahir al mati t om à
de Madrid el nostre company 1 dir ector , J osep Ma.. Massip.
El company Massip ha realitzat
a la capital de la República importants gestions i entrevistes de caràcter professional

En aquest ca.s- acabà dient - em
veig precisat a ajudar-los a estar
millor informats perquè no s'ha estès ca.p carnet, tota vegada que n o
ban estat lliurats encara per la impremta. Respecte les soHicituds, en
el darrer r ecompte fet. sols en les
oficines obertes hi ha més de cinquanta mil solllcituds, sense comptar les que hi ha. &ls centres polltics, les quala vindran juntes.

Mentre el senyor Pic, a la
Generalitat, diu que les sollicituds de carnet electoral
són vuitanta mil, el senyor
Jover, a Governació, afirma
que no són més que cinquanta mil

N. de la R .- Ahir el senuor Pic
deia als penodi.stes que el nombre
de carneu estesos era de vuitanta
mil. mentre que el sen11or J ooer deia
que no h i hat•ia encara carnets i
que lu &a!lidtudl eren de cinquanta
mil. L'nllòria del conseller de la
ceda ha utat llargament batuda
per z·eufària del Governador general senvor Pic, peró pemem. que no
el3 haurl4 de 01»tar gran oosa ~
sar-se d'acord per tal d'evitar aquestes oontradiocion.s que no s'adiuen
gaire entre els elements del cbloque•. Ta nmatei x, peró, ¿qui ens ho
aclaTirà?

En rebr e ahlr a migdia els informador.¡, el conseller gestor de Go-

Presos governatius alliberats

En què quedem?

1yernació els manifestà que en les
seves declaracions de dijous havia
all udit un diari, sense donar-ne el
nom, 1 que ahir eLa Publicitat» es
donava per aliudida ensems que pretenia rectilicv.r el que ell haVia dit.
-Aquest diari diu-afegi el senyor
J over-<Jue ells no han dit que f~
s1n quinze mil els carnets expesos.

Segons noticies recollides, en el
diA d 'a.vul seran alliberats uns seixanta presos governatius.

«La Verdad» recollida
BA

esta ~

recollit el nü.mero de «La

Verclaca, aet.manari ext.remlSta que

a parent a Sevilla..

d!i.ata.ment r etirés el dictamen.
Afegeüc que es p roposa estudiar 1
resoldre ràpidament l'assumpte relatiu a. la liquidació de la Transatlàntica. Aquest assumpte el portaré
al Consell de ministres 1 fins que
aquest no es decideixi no es discutirà ac! el capitol relatiu a. Unies
transoceàniques.
Demana que es concretin els càrrecs per a posar-hi remeL
El senyor RUBIO TUDURI r ectifica. Diu que la raó de la. creença
pública a. la qual o.Hudi aquesta en
el capítol de Comunicacions transoceàniques és el que no s'ha concretat bastant. Creguin el senyor ministre 1 la Comissió que si es de:;..
glossa del pressupost l'assumpte de
les Unies transoceàniques, es pre:;..
tarà un gran servei al pafs 1 a la
República.
Es suspèn aquesta discussió. Es
passa a. prec3 i preguntes.
El senyor PAVON formula un prec
relacionat amb la manera de proveir les càtedr es vacants i demana
normes noves per a. la constitució
dels Tribunals.
El senyor FABREGAS formula un
altre prec relatiu al problema del
contraban.
El senyor JUST formula un prec
al ministre de la. Guerra, que no es
pot percebre.
El MINISTRE DE LA GUERRA
li contesta i diu que no ha arribat
a poder seu cap denúncia relativa
al fet que e3 refereix el senyor Just,
1 que no coneix que s'hagi soHicitat
per cap oficial permls per a l'estranger amb els fins als quals es
re!eri. De totes maneres soHicita
que es concretin els fets.
El senyor BOLIVAR cita el cas
de l'e3pòs d'una bugadera que, per
salvar un nen, morf, i soHicita que
les Corts tinguin en compte aquest
gest per a. alleujar la situació de la
familia.
P rotesta d'alguns casos d aplicació
de la Llei de Vagabunds 1 diu que
es vol estendre a. alguns obr ers, als
quals per r epresàlies els patrons neguen treball. Cita. el cas d'un obrer
que després d'estar com a vagabund
a Alcalà, estigué a la Presó MOdel,
on li digueren que seria traslladat
novament a Alcalà. Aleshores preferi llançar-se des d'una galeria. del
segon pls abans d'ésser portat novament a aquell centre educatiu. (Rialles.)
El senyor MARTINEZ DE VELASCO llfieix un projecte de llei.
S'aixeca la sessió a les nou menys
vint núnuts de la nit.

HA MORT lA MU~lER DE
lARGO CABAlLERO
Madrid, 11. - Al S anatori de la
Mutualitat Obrera., on 11 havia estat practicada una operació quirúrgica, ha mor l'esposa de l'ex-ministre de Treball senyor Francisco Largo Caba.llero. S'anomenava la fina-da senyorA. Concepció Calvo. Patia
colesistitis calcular. Tenia. deu pedres a. la vessicula biliar 1 no li pogueren ésser extretes pels metges.
L'enterrament es verificarà demà,
a les quatre de la tarda.

Uzcudun ha rebut oferiments
per a lluitar amb Joe Louis
Madrid, 11. ·s tenen noticies
que el boxador espanyol Paulina
Uzcudun ha r ebut des d'Amèrica
ofertes per a boxar amb el negre
americà Joe Luis. Pnullno ha accept" t En principi l'oferta que se li ha
fet.

lftUX ~~~~~~M~IU (ft M~RII
(CrOnlca del nostre redactor a Madrid Alard Prats)

Diversos fets s'ban produit d urant
aquestes dues darreres jornades,
sobre l'abast dels quals convé fixar
l'atenció. En alguns indrets d'Espanya s'ha restablert la normalitat
constitucional, després d'un any 1
dies de suspensió. Segueix m antenint-se un règim de vacances per a
aquestes garanties en vint-i-quatre
provincies. La cosa tndiscutible ~
que en les provincies a. les quals
s'havia usurpat el dret de la normalitat, en cap moment no hi va haver motiu fundat per a fer-les objecte d'una restricció dels drets ciutadans elementals en una democràcia. En les províncies en què l'estat
de prevenció ha substituït el d'alarma- tretze en total- ni el més
minim fonament no aconsellava Ja.
permanència de mesures excepcionals que des del moment que deixen
de complir els fins que categòricament la llei els marca, passen a convertir-se en abu.."'O del POder executiu, llançats no a. una defensa de ia.
seva autoritat com a tal POder , sinó
a salvaguardar interessos de partits

-----------*:----------Paraules de Rubió Tuduri

«El SENTIT DEL MOVIMENT
D'OCTUBRE HA ESTAT PRECISAT DIVERSES VEGADES
PER LLUIS COMPANYS DAVANT DEL TRIBUNAl
DE GARANTIES»
Madrid, 11. - En un grup de diputats i periodd.stes es comentava
aquesta tarda el llibre que acaba de
public-ar l'ex-conseller de Governació de Catalunya senyor Dencàs. Un
informador féu remarcar e. diversos
diputats catalans que hi havia al
grup tm autògraf que publica «El
Correo Ca.talàn)), en contestació a
les afirmacions que féu dies passats
a la Cambra el diputat senyor TraL.l, assegurant que el moviment
d'octubre a. Catalunya no fou separatista.
El diputat senyor Ru!lió 1 Tuduri
es mostrà estranyat de l'asseveració
del repòrter i llavors aquest li mostrà un número del citat periòdic
barceloní. El senyor Rubió 1 Tuduri
digué:
-El sentit del moviment del sis
d'octubre ha estat precisat diverses
vegades, però de manera especial
pel senyor Lluls Companys davant
el Tribunal de Garanties, r e3ponent
dels seus actes. La carta o proclama que publica el periòdio que em
mostreu, no és de l'Esquerra, sinó
d'un partit petit que preté situar-se
a l'ala extrema del nacionalisme.
Però haig de fer notar que els catalanistes, àdhuc els que en aquest
aspecte es mostren més extremlste3,
sols preconitzen el ple dret de c atalunya a disposar del seu futur. El
separatisme volia. disposar de l'esdevenidor de Catalunya. per a separar&e de 1E3tat espanyol. En aquest
sentit podeu dir que el moviment
d'octubre del 34 no fou separatista
1 que cap nucli impor tant d'opinió
sent ara aquesta posició. L'estricta
aplicació de l'Estatut de Catalunya.
és el r emei més eficeç perquè tal
opinió no es produeixi en el futur.
Ba;ta veure que, ni àdhuc en els
moments de gran passió, ni els partits que es diuen més extremistes no
han dit que la República catalana
impliqui la separació de Catalunya
de l'Estat cpanyol. La República
espanyola fou inspirada en el seu
veritable esperit i allunyarà tota la
po&lsbilltat d'un moviment secessionista.

queixosos de l'evident convicció que
sense la utilització d'aquests mitjans
es desfaran i saltaran del POder
com a. conseqüència de les pressions
dels corrents democràtics de l'opinió púb11ca. en acció. Es sosté contra la lletra. 1 l'esperit dels textos
constitucionals. «Solament en casos
d'extrema, imminent i reoonegud~
gravetat» -diu la Constituciól'estat d'alarma en una vasta zona
del pafs, la més important i la de
més pes en les decisions dels rumbs
de l'opinió i de la poUtica nacional.
Les mesures vers el restabliment de
la normalitat constitucional pogueren prendre's fa. molt temps. Mentre això no succeeixi, ca.p Govern no
pot afirmar que governi dintre de
les normes constitucionals 1 que r.o
tingui segrestada l'opinió amb la
prohibició que pronuncii un vered.lctè respecte als seus actes. Quan la
tasca realitz!lda des de les esferes
oficials durant un any pugui ésser
jutjada, criticada i aclarida a la
llum del dia. es veurà quina bare 1
quina força de raó i d'eficàcia té la
sèrie int-erminable de !ets, gestos !
paraules, la buidor de les quals constitueix l'index més concret dels fracassos més grans -deixem-ho sols en
fracassos- que poden pesar damunt
una situació.
Per una banda registrem aquest
petit avanç. vers la normalitat. Consignem, a méS, altres fets: el ministre de la Governació ha presentat
al cap del Govern una llista relativa
als Ajuntaments suspesos. Les xifres d'aquesta llista suggereixen
diversos comentaris que no hem de
formular ara per no ésser aquesta
l'ocasió. Es ptrla. per boca autorizada de ministre que la. llei Electoral
serà discutida de seguida. «La que
sigui i com ~guu s'ha afegit. Aquest és el compromís 1 no d'abans
d'ahir sir.ó d'altres dies en què es va
celebrar Consell a Palau. Contrastant amb aquestes mesures, el ministre de Justicia senyor Salmon
s'ha aventurat a reformar les sales
del Tribunal Suprem amb tot i haver-se pronunciat aquest en contra.
d'una tal temptativa.
S'ha tracta~ a fons, en l'últim Consell el
problema internacional.
'
Sembla ésser que a indicacions d'uns
i altres ministres s'ha oposat un
recte i inflexible carni de respectar
els preceptes constitucionals E.n
aquesta : 1atèria, en tot el qÚe f.S
refereix a la Societat de Nacions
El pro~le.ma és d'una envergadura
dUatad1ssuna i en ell s'interfereixen
Punts de vista contra.dictoris i forts
compromisos. Per aVUi serà prudent
esperar determinacions de quelcom
que segueix el seu curs per dessota
de les. aparences externes, 1 posar
Punt final a aquesta nota.

a

Madrid, 11. - El diputat
Corts
per Barcelonn, senyor Marià Rubió,
ha dirigit un prec al ministre d'Agricultura en el qual demana que fl
vaixell de la Transmedlterràrua. que
~urt de Maó els diumenges a les
nou del ;.,.a.tt a.mb direcció a Barcelona, amb escala. a Alcúdia, on on
roman innecesslriament nou bores,
retarda la seva rortida clns bores,
Ja que amb duc.\> bores d 'escala. a
Alcudia. sobra. temps per les opera.cions de càrrega i d escàrrega, 1 a
m~ la major permanència a la badia d'Alc:ídia éa una estorsló inúW

per als

via~ers.

•

del Rlo parlant davant un grup de
diputats 1 periodistes ha manifestat
que la minoria r adical, unànimement,
no votarà la. llei electoral tal i com
es pretèn que es promulgui. Ha insistit que són partidaris del sistema
majorlí.arlo.
ELS GRUPS D'E SQUERRA
MANTENEN LA SEVA P OSICIO
Madrid, 11. - De les referències

que hem pogut obtenir de la r eunió
celebrada aquesta tarda per la Comissió de Presidència, es dedueix que
en els grups d'esquerra republicana
mantenen la seva posició de rebutjar tota reforma. electoral que no sigui la supress:ó del quòrum i la. segona volta; és a. dir, que no pr~sten
els seus vots per a cap sistema diferent de l'actual majoritari Amb
aquestes modificacions, el mateix
per a eleccions generals que per a
municipals, Unió Republicana acceptaria cert~s modiflcacions per a les
elecclons municipals, sempre que fos
a base d'un a.cord entre tots els
grups. De no ésser aixi, n o accepta.ran de cap manera. les modüicacions que es projecten.
Madild, 11. - Preguntat un diputat sobre quina era la posició del
Govern, ha dit que el senyor Chapaprieta no ha deixat vesllumar cap
criteri de Govern.
Sembla que en els grups majoritaris és on s'adverteix més divergència d'opinió.

nie.

Acudiren a la. dita fàbrica. els

bombers del Parc per tal de sofocar

l'htcendi que començava a iniciar-se.
Al lloc del silústre, acudi en representació de l'Alcalde gestor el
seu secretari particular

setè

Vuitè

Madrid, 11. -

Als

p~

de

la. Cambra. s'ha comentat aquest¡

Davant l'interès i transcendència política de l'acte que celebrarà el proper dia 20 a Ma drid el
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Partit de
11

1ZQUIERDA
REPUBLICANA 11
i e:.. el qual pronunciarà el seu
anunciat discurs

~~ ~env~r ~1anuel Alaña
LA HUMANITAT, d'acord
amb el Partit Republicà
d'Esquerra, ha pres al seu càrrec l'organització a Catalunya
d'un viatge coHectiu per tal
d'acudir a Madrid, l'anunciat
dia, a escoltar la paraula de
l'iHustre ex-President del Con·
sell de ministres

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

~REUS

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

1a

3.a

.

'

.. .........

'

147'00 pessetes
68'50
"

(anar i tomar)

La inscripció serà tancada el proper dillans, per ésser
les places limitades.
Les inscripcions s'admeten a LA HUMANITAT, Ronda de la Universitat, de 1 a 2 i de 7 a 9.
L'acte serà per invitació, que serà facilitada mitjançant
el donatiu corresponent.

ESTA v iVIDIDA

Madrid, 11. - Aquesta tarda han
tingut una entrevista els senyors,
Carles Rahola. amb l'ex-ministre de
la Ceda., senyor Giménez Femàndez.'
La conferència ha estat una. prolon·
gació de la celebrada anit entre elS
senyors Cambó 1 Giménez Fernàndez:
En ella s'ha. tractat, segons les nos·
tres noticies, del projecte de llei de
reforma electoral. Sabudes són les
gestions que es vénen realitzant per
a. trobar rma fórmula que permetéS
l'ajut al projecte, al saló de sessions
de tots els grups parlamentaris, a .tl
que fos discutit en forma àmpli&
però sense enuig.
El problema, segons ens ha mani·
!estat aquesta nit un dels caps parla·
mcntaris conservador, és molt diff·
c!l, però no hi haurà més reme! que
arribar a una solució perquè es trac-;
ta d'un problema, no exclusivaDleD~
d'un partit, sinó naC:onal.
Sembla ésser Que s'ha arribat a
aquesta solució després de les conferències celebrades pels senyors CaiDi
bó, Rahola. i Jiménez Fernàndez el
qual celebrà després una confer~
cia. amb el senyor Gil Robles. Pet
noticies c¡ue ens mereixen a.bSo!Ub
crèdit sabem que en aquesta da.rrera¡
conferència. s'arribà a una fórmula;
í estigué d ·a.cord amb aquesta el ~
nistre de la Guerra com a represen-.
tant del Govern. La fórmula dlfe-.
reix molt de la. sorgida anit en lael
reunió dels caps de minoria amb
President del Consell l el senyor Al•
ba. En aquesta conferència els senyors Cambó, Jiménez Fernàndez. 1
després el senyor Gil Robles que
s'un! a ells, convin¡ueren en accep-,
tar la proposta del senyor Ma~
amb algunes mOdificacions, no d ~
dole fonamental sinó de matis, f~:
mula que serà acceptada per ,._
els ca.ps de Ics minories parlamentàries. Aquesta fórmula serà. portada 1
la Coruissíó de Presidència.
Preguntat el senyor Maura sob~
si era certa aquesta noticia, resi)Oll· •
que si
En.s entre:istàre:n amb algUilS,
caps de l'oposició, els quals ens ~
nlfestaren que em l'única fól1ll'"'~
pos::!!Jlc per ajustar-se millor a I~
característiques de la nostra nacfo,
ja que la pro}Xl6ta de la minO~ ~
vernamental tendJa únlcamen .,.
a!av •rir un detenruna~ grup polítiC.
El senyor Calderon digué qulue ~;
tava ronforme amb la fórm a.
les esquerres 1 en igual sentit s a pressà el senyor Ho.norio ~ó~
Alxi, doncs, trobada aquesta ---~i
la. serà vota.d& gairebé per una.w-tat.
Dintre la CEDA les opinloOS ~
dividJd~ segons manifestà el ·
nyor Se.-ra:1.o Suñcr.
. QUe
Hom li ha pre¡untat sl cre~t :
hi hauria. eleccions i ha con
es-'
-Jo crec que no, perquè no
tem en situació semblant a les ~
tituents. Llavors les e!ecc1~
«burgos J)Od.ridou 1 la del
~
de G aranties demQ5tra.rell que 1 .ponJó refutava aquelles corts._BOqae
quests moments n o hi ba ~~
s'hi assembli.

-

Sisè

~g ~IT~I UNANIMITAT

tarda la. major o menor probabilitat
de treure endavant la. projectada mo.
dificació de la llei electoral perquè
és notori que en els mateixa$ i grull
parla.mentarts no existeix unaniml
tat de criteri.
•
El senyor Abillo Calderon ha dit
aquesta tarda als periodistes que era
impossible que prosperés el project~
de reforma electoral si el Govern
manté el seu criteri tal 1 com aquest
s'ha expressat en el Consell de llli
nistres d'ahir.
Preguntat sobre l'actitud de la se.
EL SENYOR B ARCIA PAR- va minoria, ha dit que s'unirà en
aquest afer a les oposicions d'es.
LA DE LA LLEI
querm, 1 arribarà amb elles àdhuc a
Madrid, 11. - Preguntat el senyor l'obstrucció del projecte.
Barcia sobre la qüestió electoral ba
dit:
E L QUE CREU EL DlABJ
El Govern semblà disposat en la
"YA"
reunió anterior, a arribar a una frMadrid,
11. - El periòdic cYa.
mula de transacció i ahir ens va sorprendre a. tots un rotund canvi de parlant de la qüestió electoral diu:
«El
Gobiemo
tiene razones doctrt:
criteri. Tenint present diverses circumstàncies, com les pròpies decla- naies y de apreciación objetiva de
racions de diversos sectors de la ma- la situación española para estimar
joria, crec que el Govern no té in- necesaria la experiencia limitada de
terès de cap mena. a arribar a aques- la. representación proporcional y
ta fórmul a. de transacció 1 avinènça quiere por eso hacer un ensayo ntixtl
en el que puede probar este proceentre les forces parlamentàries.
Si prosperés el criteri del Govern, dimiento, no con toda. la exteru.1ón
el debat parlamentari seria prolongat del mapa españo!, pero si en la,
1 fins violent. Amb això estaran se- grandes poblaciones que son las que
gurament d'acord tots els grups d'o- ofrecen un panorama màs acusadO
pos:ció repub11cans, 1 alxl ha d'ésser de división y encono poUtico, y en
las que, por consiguiente, es prec•so
is no volem sucumbir.
Per la. meva part, avui mateix que se refleje màs extensamente el
abans de sortir cap a Alacant, em verdadera emplazamiento de las dis·
proposo conversar amb Lara, Santalo tintas optniones colectivas.
Llevar al pafs a una lucha de mai Rodríguez Pérez, perquè tots els diputats republicans d'oposició celebrin yorlas, cerrada, hermètica, virulenta;
una reunió plena que ens permeti no es precisamente el camino de ccmlluitar i mantenir una actitud plena 1 cordia y de convlvencia que se quie.
digna enfront del problema de re- re seçalar por aquellos que vienen
baclendo bandera politica de esa. asforma electoraL
piración y c¡ue a la hora de las re.ilizaciones se desclicen abiertamente;
Por esa el Gobiemo ba acorda"D
mantener su punto de viSta y que la
discusión comience.
En el curso de ella, acaso se pued&
1r suavizando asperezas y aproximàn·
dose posiciones. Por lo pronto no pa.
rece que haya arreglo. El martes,
probablemente, comenzarà la discu.
sión y en sus primeros mementos serà todo lo laboriosa y enconada que
impone la discrepancia en la última
reunión de los grupos.»

A Sant Martí

Anit a la fllbrica anomenada «Productes Aubarob establerta al carrer
de Llull, 120, s'inflamà el contingut
d una caldera. A conseqüènci& d'c\qucst ret resultaren amb fendes
greus per cremades a. la cara 1 braços els obrers anomenats Manuel
Gimeno, de 36 anys, casat 1 Antom
Oliva, de 4.7.
Ambdós ferits !oren assistits ~
pnmera intenció al d.lspensart del
Poble Nou, i després foren traslladats seguidament a l'Hospital CU-

projectada ha donat motiu a vrui'll
comentaris entre els diputats i a~
fa. referència principalmènt a 1~ de¡
claracions fetes pel cap de la . er ia rad:cal senyor Guerra. de~~
el qual ha afirmat que en •..:U,
a.fer el seu partit es troba en~
eord amb la Ceda.
~-.
Alguns diputats radicals h
que això no és tal com ho ~ dit
pressat el senyor Guerra del ll: ~.
que es preveu una inteHigència ~~~
xima, no solament entre les lll1n~
governamentals, sinó amb d'alt
com llei independent del senyor e~
deron.
....
Al Congrés es donava aquesta tar
da. com a segur que en el Co •
del dilluns vinent el Govern adollSell
rà una resolució definitiva 1 q~~
vinent dimarts començarà la dlscui:
sió del projecte.

A ME~. LA CEDA TAMBI

Abili Calderon vol fer
augmentar el sou
dels capellans

EN INFLAMAR-SE, EN UNA FABRICA, El CONTINGUT D'UNA
CALDERA, VAN RESULTAR DOS
OBRERS AMB FERIDES GREUS

ELS RADICALS No COD¡
CIDEIXEN AMB L.\ ctn.&
Madrid, 11. - La reforma eJ.eet~.

El discurs de Manuel Azaña
a Madrid

REOBERTURA D'ALGUNS CASALS DE L'ESQUERRA

Prec del diputat Marià Rubió

LES AFIRMACIONS DE
GUERRA DEL RIO
Madrid, 11. - El senyor G uerra.

Per al proper dia 20

Madrid, 11. - El senyor AbUí Calderon ha presentat a. la. Mesa de la.
Cambra un prec. demanan~ al ministre de Finances QUe en confeccie>nar el nou pressupost del 1936, s'augmentin les consl~acions fixades en
el pressupost vigent per a. la clerecia, puix que en el moment present
Com ês cue pateixEs t.ant?
ja
es coneixen exactament les xlEl REUMA se m'ha anat aPOderant
fres. Indica el senyor Calderon en
Home... jo el remei et donaré.
el seu prec que és necessari increPren uns banya <lUe et guariran
Preparats per can SOLt
mentar aquesta quantitat per a la
Salmeron, 15 i Riera St. Miquel, 40 clerecia amb el fi que en un periode
de cinc anys pu¡:ui la clerecia. percebre fntegrament les dues terceres
parts del seu sou, al qual té dret
per l'article primer de la llei de 6
d 'abril del 1934.

En compliment de les ordres de>nades pel Governador General, ahir
foren oberts quatre Centres d'Esquerra, que havien estat clausurats
amb motiu dels esdeveniments d'octubre.
Els esmentats Centres oberts són:
El de la. Rambla. de Catalunya. carrer de Rogent, carrer de València
387 i el del carrer de Provença. 154.
Tenim entès que avui se n'obriran
uns 36 d·altres. En tots els que ban
estat oberts, la. policia aixeca la. corresponent acta.

Els radicals i Ja Ceda no opinen de la
mateixa manera quant a la forma de
portar a cap les eleccions

.

T_ots els republicans llegeixen cada dia LA .HUMANIIAT

]
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SORTEIG D'AHIR

:;:::::-Primer premi, núm. 55.360, premiat amb 2.000.000 Ples."
SEVILL.~

-

segon premi, núm. 24.561, premiat amb 1.000.000 Ptes.
MADRID

Tercer premi, núm. 52.988, premiat amb 500.000 Ptes.
VALENCIA

Ptes~

Quart premi, núm. 59.409, premiat amb 450.000
SAN FERNANDO

-

Cinquè premi, núm. 41.261, premiat amb 350.000 Ptes.
BARCELONA

Ples~

Sisè premi, núm. 22.104, premiat amb 200.000

400 453 599 609 610 663
722 759 883 918
QUINZE MIL
029 051 071 205 211 241
300 308 323 340 354 404
470 457 463 475 489 495
574 592 639 656 666 675
758 789 792 796 853 870
921 963 969
SEI'ZE MIL
003 084 105 132 133 136
184 234 235 258 265 298
372 388 436 441 495 497
544 545 551 627 649 653
702 723 755 838 839 848
873 890 911 930 93:1 944
DISSET MIL
028 165 184 194 206 230
321 337 345 348 369 471
597 612 638 651 668 685
843 845 860 897 91.2 931
994
DIVUIT 1.\fiL
010 040 092 111 126 :151
291 306 327 34:1 4()8 441
517 528 547 555 582 614.
801 806 815 833 837 883
919 930 976 997

674 70S

089 120 133 198 27'1
377 380 443 451 472
723 735 788 812 822
911 956 997
VINT MIL
033 098 113 114 193
340 357 41:1 467 476
600 632 751 764 768
991
VINT-I-UN MIL
118 135 184 216 218
366 420 433 445 466
626 630 640 643 657
860 997
VINT-I-DOS MIL
034 062 071 102 119
195 215 229 258 293
406 408 496 550 659
809 814 864 897 910

321 350
547 631
852 87g

022
355
693
894

setè premi, núm. 19.159, premiat amb J50.000 Pfes!.
BARCELONA

Vuitè premi, núm. 54.094, premiat amb 100.000 Ptes!

OM
296
596
958

BARCELONA

Premiats amb 15.000 pessetes

015
318
598
768

Núnl· 345U, Madrid; Núm. 37773, Madrid; Núm. 34271, València;
Núnl· 3S75S, Mataró; Nl)m. 37143, BARCELONA; Núm. 1276, Jaén; Núm.
, 5639, valència; Núm. 60778, Salamanca; Núm. 34765, Madrid; Núm. moa,
61.-agossa; Núm. 54967, zamora; Núm. 76'29, Còrdova; Núm. 52571, San
seb&Stiàni Núm. C5314, BARCELONA; Núm. 26475, BARCELONA; Núm.
10809, Madrid; Núm. C8511, Bilbao; Núm. 28928, Puente Genll; Núm. 59154,
BARCELONA; Núrn. 50206, València, Madrid¡ Núm. 45940, Madrid; Núm.
, 26sc, Madrid; Núm. 38150, BARCELONA; Núm. U7771 Madrid, I Núm.
so1so, Lea Palmes.

001
193
393
803
997

La popular i afortunada Administració de Loteries
número 35, de

MAR I A ILLA
BA!'tiBLA DEL CENTRE, %6 (enfront Plaça Macià)
SEGUEIX REPARTINT EN TOTS ELS SORTEIGS
GRANS PREMIS MAJORS
EN EL D'AHIR VA VENDRE EL

Cinquè premi de 350.000 pessetes
junt amb la seva aproximació 1 diversos

BITLLETS DEL CENTENAR 1 CENTENARS DE TOTS ELS
ALTRES PREMIS GROSSOS
COMPREU en AQUESTA ADMINISTRACIO el VOSTRE BITLI..Jn'
PER AL SORTEIG DE NADAL I US FAREU RIC

1REM IAT8 AMB 1.250 PESSETES

DESENA

S4

69
CENTENA
174 182 188 Z12
330 391 427 433
874 705 740 757
855 953
MIL
108 117 127 178
343 362 367 381
571 597 598 649
770 776 786 794
DOS MIL
135 178 181 190
238 252 271 293
465 517 531 657
771 825 833 918
TRES MIL
101 117 190 202
407 480 501 555
802 836 951 982
QUATRE MIL
044 126 132 163
279 295 326 454
557 596 607 668
784 789 796 797
899 905 912 922
CINC MIL
080 098 119 134
376 386 389 399
558 559 610 616
728 772 788 798

138 140

~5 298

523 547

120 829

028 059
284 296
461
?6. 767

tl2

031 093
:25 234
f43 452
122 757
031 039
29'1 375
t15 800
005 022

231 274
524 536
?54 776
863 877
041 044
332 359
~10 508
~2 718
894 960

GOl G05 008
211 215 259
~ 4.55 475
lè.l 705 740
ISO 892 905

SIS
028
315
505
743
91.2

MIL
088
322
519
759
954

255
486
793
181
388
685
848
199
336
663
936
216
650
988
170
490
696
801
987
188
433
677
868

092 188
33.2 361
552 633
804 808
963
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En cap llar cata

067
197
374
569
745
959

179
384
769
983
441
766

009
132
269
135 389
353 486
528 570
835 730
981 929
217 071
497 213
718 313
984 458
751
055 879
487
616 005
935 135
248
170 360
394 450
441 680
694 874
000
191
390
500
704
834
320 983
529
720 004
971 267
401
577
SOl 735
408 850
649 906
883

212
525
843

297
478
622
889
281
419
542
715
822
184
343
496
804

ili

M-

61 5250
b35.>-

50-

52-

51 5257-

5825

5551

50

55~

582/l

6261 60
67 /5
C.1 75

S360
,;¡_

78

~

52 bO

7850

7471 511 50
6350
52'7~

eu so
70-

ars
75 25
83-

151134&0

3443-

t5-

-418250
4 75
885

6850

10 50
1012 15-

85110
13-

75-

s;50
.CI-

1350

8176

47 85

018
116
388
554
'i79

243
480
615
812

005

091
169
419

635

133
380

775
992

QUARANTA-SET MIL
031 045 070 087 095 101
126 145 156 189 215 221
414 416 446 465 492 537
580 591 622 659 663 704
783 801 822 837 846 902
QUARANTA-VUIT MIL
040 048 050 053 067 072
093 100 107 120 127 143
223 234 301 313 325 351
430 460 552 577 579 616
692 696 713 725 744 755
780 804 819 821 889 912

113
273
542
'758
089
165
379
634
764
930

QUARANTA-NOU MIL

558 025 038 071 073 096 099 108 117
694
908

203 223 277 321 353 388
490 540 556 591 597 625
707 739 750 769 774 776
847 854 868 895 897 904
956 965 981
CWQUANTA MIL
000 021 032 035 145 269 175 216
234 245 265 307 308 333 340 346
405 427 443 494 533 539 552 555
566 573 597 641 679 688 768 782
806 890 944 980 985
CINQUANTA-UN MIL
032 059 117 124 125 127 133 190
215 269 299 323 347 379 395 461
474 497 508 511 573 574 614 619
650 660 664 672 '722 749 823 830
841 866 923 925 931 955 991
CINQUANTA-DOS MIL
005 022 037 042 065 079 127 130
139 144 156 205 221 249 254 402
405 475 476 485 491 496 489 503
507 627 624 629 633 641 665 668
695 717 722 742 751 769 839
843
391 940 956 981 998
CINQUANTA-TRES MIL
003 018 107 141 167 200 206 244
249 257 304 307 316 337 343 464
468 519 526 546 552 565 608 621
645 661 683 685 698 700 703 709
761 780 844 846 848 878 881 899
921 933 944 958 961 969 979 981
CINQUANTA-QUATRE MIL
012 027 031 038 041 075 082 085
112 130 140 154 160 171 209 222
233 2-iS 250 280 282 303 308 316
320 330 337 344 365 390 395 432
442 456 465 466 483 514 518 541
614 620 644 659 674 709 750 754
784 766 772 781 794 860 867 900
919 925 942 949 955 964
CWQUANTA-CINC MIL
033 044 059 106 113 114 131 142
153 161 173 221 223 235 270 284
367 376 391 397 401 424 433 479
435 510 535 542 597 589 611 650
676 688 700 704 713 769 776 777
799 802 808 813 823 836 873 884
960
CINQUANTA-SIS MIL
001 009 018 023 033 073 139 179
190 241 244 254 255 256 291 319
322 329 344 368 434 456 468 470
528 660 693 723 760 806 826 858
915 950 951
CINQUANTA-SET MIL
012 039 076 089 113 119 132 183
204 205 216 234 285 313 361 405
413 474 491 519 614 642 '103 725
787 816 835 903 939 942 961 970
984
CINQUANTA-VUIT MIL
039 076 091 163 199 205 307 323
362 363 370 414 434 436 437 ~39
454 499 519 532 541 563 570 676
696 703 714 719 745 788 795 880
933
CINQUANTA-NOU MIL
005 009 037 096 137 161 175 199
232 265 267 274 484 499 528 561
565 611 627 648 672 682 689 736
793 823 830 846 850 880 905 914
959 970 983

135
430
673
794
926

152
534
685
846
935

Es detingut un estranger que
manifestà ésser un policia
internacional
Al Negociat d'e.<iU'ailgen, de la Prefectura de Policia es presentà un
subjecte que d!gué anomenar-se Victo()ri Oardooo Roman, de 25 anys, el
qual demanava és:er socorregut.
Manifestà ésser un enviat especial del Govern 1 que com a policia
internacional terna grans serveis a.
fer 1 portava recomanac!oru¡ secretes 1 solament de paraula dels ministres i del Cap de l'Estat.
Presentà uns documents que acrediten que lul. estat socorregut per
díver&OS Ajuntaments, des del de
Madrid fins a d'altres que ha trobat al seu p:l.S carni de Barcelona.
La. Prefectura trameté l'esmentada peroonalitat al cònsol del seu pafs
1 aquell el retornà a la Prefectura,
ja que per no tenir documentació
no se'n podia fer càrrec.
Per tot. això lul. ingressat a la presó. Per indocumenta~ li serà aplie&da la llei de vagabunds i a. més serà
expulsat del territon.

---)*k'-----..-COTILLES- FAIXES

I

006
208
402
578
723

•

Alglies 13a.rcclona 3 •¡,
Atgüea Barcelona 4 '/•

78 83 -

Avui

Obll&aclona lndustraala
6 •¡..
98 50
Asland 6 •¡, preferents
84 50
Asland 6 •¡, 1916 ......
98 Asland 7 •¡, ............... 102 50
Aslaod 6 •¡, Vlllaluenga 100 Aslnnd 6 •¡, Còrdova...
91 Auall Cons. rSaosón».
92 50
Comp. Auxll. de F. O.
94 50
Ct~rbons Belga 4112 •¡,
66 Colònia OUell 6 •¡. .. . 105 Coost. Paviments 6 'I•
40 Con&L. Fcrrov. 6 1/2 •¡,
65 50
Cros, o. A. 6 •¡, ......... 108 50
Electro Met. Eb1-e 6 •¡, 102 -

APlicacions Elec.

1!:1 Tibidabo 6 •;. ••••••
Com. d'Oures Ccd. 6 ' I·
Encrg. Iod Arngón 6 'I•
&sp Carburs Poll' t. 6 •¿.
Construccions b'lec. 6 ·¡.
Colorants t t."xptoe. 6 •¡,
f1n. 1 l',d Arn~G:ul
Pom. d'Obres 4 1/2 •¡,
Pom. d-Obres ó '(• ......
fum d'Obre~~ 6 ¡, 1923
Pom. d Obres 6 •¡, 19:.!5
Fom. d'Obres Bona6 •¡,
Pom. d'ODres Oed 6 •¡,
.Magntzelll!l cE! l:)lglo•~

Uotcl Rltz 7 •t. .........
llullera Espanyola 111\14
Hullera Espanyota lll:l6
Hullera Espanyola 193:.!

Mat1rld-Parts

6 .,; ··---·

Mauutacturca do Suro
MaQu 'l'erres Mar 6 •¡,
MetroPOlitana de Colia.
Mln. Pot.JISS& Síu1a 7 •;.

550
706

El negoci, en general, en les sessions de borsi i borsa, fou migradíssim, i sl bé al sector de comptat imperà un xic de fermesa, al sector
de f1 de mes només hom sostingué
els canVis antenors i amb prou feines.
Eis Deutes de l'Estat, amb gran
manca de transaccions, est.igueren
quelcom sostinguts.
Les Obligacions Municipals, Diputacions 1 Provincials, ai.Jó com Tresoreria de la Generalitat, amb molt
poc negoci; s·hi notà certa millora.
Les Obligacions ferroviàries, ~
més que sostin¡;udes 1 sense a penes
operacions; les industrials, quelc~m
desiguals.
Al secwr de f1 de mes es pot dir
que les úniques Accions que es veie-ren amb fermesa foren els de menys
interès al mercat, com són els Petrolets. Les Accions ferroviàries, no feren més que sostenir els canvis anteriors, i le.s Accions industrials 1
banc¡illes totes perderen terreny. Es
distingiren en aquesta tendència les
Accions Ford.
Les Chade quan a Zuric perden
terreny els dil·ecttus del nostre mercat ja procuren que no se'n faci. Fa
creure això que tenen por de trencadissa.

I

Ant.
.lllbacs .l'tllptoes ........ .
Blspaoo Sut&&a ....... ..

85585-

Industrlea Agrlcolea ..•
Maqu1nàr1a Terrestre.•.

23887-

I ReganLB Knre ...
Uons Regads. LlevantHegae!tu.. Llevant 5 '/•
l:)è vii tana d 'Elec. 1 &érl:)èvl!lana d"Elec. 8 &ér.
Sevillana d'Siec. 9 aèr.
Unió Elèct. c:J.talunya

unu.

Tramvies
lramrtes 4 •¡, ...

Oral. Tramvies b •¡• ...
EtumplA t anícia 4 •¡,

ftamv St.. Andreu _ ..

n-amv. Barcelona 1025

114 50
W7 -

83 25

1CO
11»
101
102

76
75

f. u. Urans Pcnctcnte
8350 f'UlllcUiar MoutJUIC ,,_
Tnunv. Darc. pret. 7 •¡,
Tramv. Ba..rc pret. 6 •¡, '

100

50

Araao .........................
Castella (corrent) ......
1<1.
(extra) ......
f'orça ........................
Local, corrent ............
!dom e~~:tra ...............

Rc¡¡ló ........................

Ar3g0 ....................... .
Caatella ................... ..
Enrau:uadUJ"'l (corrent¡.
93 75
ldcm
(crulxer).
Mn.ucna .................... .
Navarra •••••••••••••••••••••

61lt.ll50
twfiO

Btsp. Amer E!ec. a. E..

115-

c.-

7550

D

C!eJ LlObrept...
Klee. Gil& LeboD a. B-..

A1gü

Tramv. l:larcelona ¡gao

es-

Tramvies Granada 6 •¡,

Banc d'Eapanya ..- .....
Hanc &n d'E:&pan:ra ·Cimmtt.
cAaland:a ora...
8 _ ,
Ciment cAalaoot prer_
16Clmeut rS:LWIOns or<l15 1S- 0. cSim!óllJ, prC:. 'l •¡,

TramVfc5 SeYllla 6 •¡,,_

•
Navlletta
lnliSlltlADUca 4 •¡,
Trau;mt.lflot.
6
•¡. lli:W
55 75
Trau UAot. 6 •¡. lD~
711- Traua. 6 1/2 'I• 1!31J.lll'l5
Traus.. Cll/2 '/• cns.lll~
nnnstlli.nt. 5 •¡. 1926
rransaUàllt.. 6 •¡, 1li28
Bons Tran~medlt. 6 'I•
•• 75 u Naval Ller~ 6 'I•

Yt1UUIDedlt~

nfiO

115 75

·Ql-

D$115

103!lO 15

o a e

~76

GG-

I5S
52
68

00

42
67

113
58

62

65

175 -

~-

35'95
48'35
7-J:;

l-'rancs

Dòlars

36'05
48'45
7'37
60'00
2'965

69'70

LlrCS

2'945
239'25

MArcs

Suïssos

23\1'50

123'75

Belgues
l"lorlns

124'25
4'97
33'00
30'80
1'87
1'82
1'62

4'95

Esc u~
Cor. Praga
cor. suoc¡ucs

32'60
30'60

cor. daneses

1'60

1'85

Cor norueruea

l'BO

Ant.

Avui

150 -

151 -

110-

75 115 -

11~

127 70 -

&ndalua1A ....... ...........
•
I

•

48-

171-

•

...................
••••••••••••••••••

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

••••• ••• ••••••••••

•
• •••••••••••••• ,..
Marroc .................... .

121-

50
~

50

ea
11
64
~

fiO

filO

101
80
80
70
•

s .....................

Num. 4 .....................
.,.
Preus en ptl!s ela 60 Q\11106.

7iJ
71

12

57

65

saue
-·······················
Pre!J.B en Ptea. el..s 100

116

10

Quilos..

24
2250
22
'JJ50

2e30

I I

prlrus ............

111

84
70
Cili

...

52

86

1011
80

20

80

75
84
01

60
100
62

188

SG
S5

45

I

42 -

38

103

I

I>

45 50
42

50

105

LLEGUMINOSES
ldem M!l.llarca .......... ..
Fa\"OOS Alld:úUsla '""'

ldcm Extrem dura - ..
Vecea AndalUSia ....... ..

ldem estrau¡:erca ...... .

Era pais ................... ..

46
46

41

49
44
44
43

45
45

Outxea _, ................. ..
Pêsolll e&tran¡era ...... ..

40
42
42
110
42

ldem Sala.maoca - .....

110

ldem

es~rs

....... ..

L~~~t:: AnèiaiúSi&':::

52

1IXI

I

Favea Anclaluala .........
ldcm Extremadura "'"

PALLA

80
7t

I

CtviUia ~tremadura ...
ICiem Mancha ............
.Moresc Plata, dlspon...
Idem
. pals ........... :......
Ord1, Urgell ...............
E&ca1ora. Andalusia ....

I

80

47

4142 50

44

116

43

120

I I

ALFALS

Alfallo L• • ....... ... .. .....
Alfi!Ja 2. ..................
Palla d

·urzeu ...... ..... .

!lli

50
~

~1

ORDI, MORESC I CIVADES

I·

50

100

_....................

NÚJ.O.

I I
I
1
23
22

Quartes . .... ... ...... ..... ..

50

MI!Xtcana ~ ........... ,.....

Palo

Se¡; ones • .. • .. ..... ... .. .. •..
Terceres .....................

Menuts

CIGRONS

30-

18111110 1
-

fo'o:neut. d'Obres ........ .

Cast;tlla (corrent) ......
Jdcm (selecta) ...........
Estrangeree .. ... .. .. •.. .. •
Mallorca _, ............ ,...
Prat •..•••••••••••••••••••••••
Valéucla ....................

102--

45-

CAUVIS DE MONEDES
Lliures

Scgone~ .....................
18
19
Segó .........................
17
18
Pnm~ en nis 1:1 Q onrtcn c:e '70 litres

MONGETES

6750

Carburs MctAUtc:a .... ..

Teul~ce

rrencat .....................
FarlJI a d 'arrtt. .. .. .... .. .. .

emso-

103-

1ndusvtal _,

~lectA ......................

8811270143-

Oros. s A. ...............
Cims,.
Fcrrov!Arla ..- ..
OOilerteS 1
...
Espanya

!"loret. ........................
GrnrtJa .......................

44-

Hilp. Amer. Elec. •

Catalana Oaa e. E •. _ ..
Cablana Ga.a a. P O •¡,
Alsp Amer Elec. ABC

Borsa oficial
Chade, 409, paritat; Chade D,
79'40, paritat; Chade E, 79'40, parttat; Filipines, 365, operacions.

Olilil'l.II.LU

es
111
67
80

BLATS

6810-

110
ICS fill
41318-40

ta-

Borsa de la tarda

Nord, 38'40, 38'25, 38'40; Alacant,
34'30, 34'05, 34'25; Andalús, 8'00; Ri!,
63''75, 63'85; Explosius, 126, 125'75,
125'85; Ford, 246, 243, 244; Petrolets,
5'30, 5'35; Aigües, 183'75, 183'50; Asland, 66'00; Sucres, 33'75, 33'50; Colonial, 33'75; Tramvies P, 43·00.

PREUS

Preus en ptee. ela 100 QUilOS.

411> -

129108-

126'25: Rif, 63'75; Aigües. 183'75,
184'15, 184; Tramvies P, 42'75.

fARINES

9Q -

Traw.v. Eléc. Granada.
AtgUea Valtnc:ta, prer __
Catalana Ga.a s. D ......

Borsa del mati

IJOUUl)OU PetroliS ....... .
Sallnera Catal!loa pt.cs
'l'elelònlca 7 ·¡. prer •.•
l'elerònlca ordlnlrtea •
Unló Salinera Espau:ra

SSI-

•

Nord, 38'50, 38'60, 38'55; Alacant,
34'20 34'40; Ford, 249, 246, 247; Hulleres 46'50; Explosius, 126, 126,35,

Avui

103 50
l'enecé.l ................... ..
88 76 Aigües B:uceloua 6 '/• 100 Producte;; P!relll 11128118 50
Urgell ........................
50
78 50 Algtles Barceloua 6 •¡, C 103 !<5 103 50 Sen. s. A. 6 •J, .........
40 Preus en ptcs. els 100 QUilO&.
Ielelònlca 5 l/:l •¡, ·-- 103 50 103 50
Al;;llcs Harcelona 6 •¡, D 1D2 50
l'lmcrlA Moacrna 7 •¡,..
88 Oeneral Rcaadlu.s 6 •¡.
$0
ARROSSOS
Unió COtonera 6 •¡. ..•
47 50
uum 1 Fol·ça l.tevan~.. W 00
47Unió
Salinem
d'Es. 6 'I• 102 '-fanrcsaua Klee. !l •¡... ,
Gll 115
Valén. Millores Urbanes
120
83 Prod . FOrce.-; !!OU. 6 •¡.
7l1 110- I:SO!Ub:l. ••••• ,. •• ,.,........
ldcrn CaiiiSpar ...........
125
130
Prd. For. M. Bolla 7 '/•
fn 90Bel
!oil!
oc
o.
..........
.....
w
111
Pro. For. M.. 6 'I• 1B23
fil 88 "cc1ons lndu¡trlala

can.

L'«Associació de Música Antiga»
després de la seva brillant actuaciÓ
del curs passat, es prepara de nou
a reemprendre les seves tasques amb
una. sèrie de concerts del més alt
interès artistic històric.
El concert inaugural del curs del
1935-36 ha estat confiat als artistes
Concepció Badia i Robert Gerhard,
els quals interpretaran un selecte
programa. integrat per obres espanyoles
italianes dels segles XVI
i XVII.
La conferència preliminar d'aquest
concert anirà a càrrec del mestre
Gerhard.
• .
Aquesta sessió tindril. lloc a. últuns
d'aquest mes d'octubre. La sala i el
lloc s'anunciaran oportunament.

PREUS

92 50
118 84 '11 25
100 50

PiT -

166
390

DE MUSICA

Mercat de Llotja

8~ 95 50
103 liS 50
100 50

84 _
84 50
83 50
ElS 82 118 15
85-

La nosLra oroudtra Municipal
de Vent inaugurarà,
dmmen:;e pròxim. dia 13 del corrent,
la sene cte Concerts de tardor corresponent al curs 1935-36.
Tenint en compte l'èxit extraordinari que assoU, el curs passat,. la
primera audició Integral de la musiC:l composta per Beethoven per a la.
tragèdia tEgmont», de Goethe, èxit
en el qual participaren per igual la
Banda Municipal, l'exquisida cantatriu senyol'eta Pilar Rufí i l'lllustre
actor senyor Enric G1m~nn, en cl
seu comès de recitant, el mestre
Lamote de Grignon ha disposat, per
al concert inaugural, una nova audició de l'cbra. esmentada, amb la col·
laboracló dels maLeíxos elements artístics.
El programa ha estat combinat
com segueix:
L Faust (obertura>; Idilli de Slgfrid; Remors de la Selva <Sigfriü),
Wagner.
n. Egmont_ audició integral de
la. Música d'escena, Beethoven.
El concert començarà a un quart
dc- dotze del maU.
L'entrada serà. lliure, com de costum, i l'acci-s del públic al gran saló
dl' Festes del Palau de Belles Arts,
s'efectuarà
la porta principal del
mateix.
Es recorda al públic que les portes
del gran saló de Festes restaran
closes durant l'execució de les obres
i es prega les persones que arribin
dPSprés de començada l'execució d'ul'lli obra. que, per respecte als oients
i els artistes, s'abstinguin d'intentar
de penetrar a l'esmentat saló fins
l'acabament d'aquella.

d'Instrument~

COMERÇ I FINANCES

Hotel Rltz 6 •¡, .........

88 -

100 150
100 -

277
454
601
800

lmpressiò

PELAI, 8

Ant.

217
435
669
851

LA BORSA

HOTEL DE VENDES
Avui

SEIXANTA MIL
139 153 158 197 210 214
249 254 266 280 330 416
451 495 497 551 569 611
706 745 767 774 832 849
1)27 931 977
SEIXANTA-UN MIL
070 081 121 188 208 237
329 361 374 430 437 438
471 478 506 519 524 587
623 648 672 737 763 786
824 879 900 981
SEIXANTA-DOS :M.IL
009 011 047 117 135 161
243 273 281 328 334 339
431 452 472 497 528 533
587 596 631 661 671 685
726 750 779 862 869

017
327
457
803
809

Sempre grans ocasions

Ant.

ELS CONCERTS SIMFO·
HICS POPULARS DE LA
BANDA MUNICIPAL DE
BARCELONA AL PALAU
DE BELLES ARTS

per

086
236
430
687
898

MITGES I MITJONS A PREUS DE GANGA

Mectlna a tialamnnca...
41 Metropolità Trans. 6 •f,
23 28Orense A B C D E F . ..
86 Orense O 1 B prior. ...
52P. O. Sarri&. 6 •¡, ......
97 Tànger a Fez 6 •¡, ...... 105 106 25
Aigua 1 Canal¡
Gas 1 ElectriCitat
Atgües de Huelva 6 •¡,
ó4 Algüe¡; València 6 •¡.... 102Barcelom:sa Ell'ct. 1111\1 118 g9 Barcelonesa Elect. 19la
9ll 50
101 50
Uarcelouesa Eiect. 11120 W~ Cannl d'Urgell ............
5ò Cataltula Gas o ..... ....
~~
113 Ca~al:mA Ga.s E .........
~
91
112 Catalana GM F .........
Oato.laJ.,a Gas O 6 •¡... , 103
"" fO 103 76
C::~talaoa Gas H 6 'I• .. 1"" V5
CatnJanA G:lS Bons .. .. 10:2 ~5 102 25
Hisp , Amor. d'Eiec. 6 'I• 11.'4 25
lllsp. Amer. d'El cc 5 1/2 101 - 106 75
Hlsp. Amer_ d'Elec. ooos 115 71 _
Heg!Ul t.s Ebre, Bons . _.
71 Ooop. FlUid Elec 6 'I•-·
52 1i0
Coop. 1\lnn resana Ener
116 Energ. Elec.. Catnl. 6 •¡,
117 50 98 Energ Elec- Catal. 6 •¡, 100 5:1
En era. Etec. Cat. 5 •¡. or 100 En e~. Elec. e 6 •¡, 192ll 1113 25 104 _
Ell er¡¡ Elec. C. 6 •¡, 1932 103 50 103 75
E:ocr. Elec. e Bons 19lll 107 b:ner. Elec. c. Bons 192i 105 F.:lèctrtrn Cloca 6 •¡. ... 101 50
E!léctrtca 'teneriie 6 'I•
89 50
Blec. 1 Gas Lebon 6 •¡, 1111 fiU

La Música

ASSOCIACIO
ANTIGA

ANTIGUITATS
MOBLES D'ESTIL
CALAIXERES ISABELINES
QUADRES ANTICS I MODERNS
MIRALLS
OBJECïES D'ARAM

Avut

97 75

348
458
676
941

TRENTA-VUIT MIL
021 034 049 094 13'1 222 254
260 312 317 320 321 325 347
379 404 406 407 ~ 446 459
493 506 540 543 545 5S5 577
641 650 655 664 672 683 'i09
7738 796 818 825 859 896 921
986
•
TRENTA-NOU MIL
085 098 101 108 135 151 152
217 'Z51 288 319 348 367 414
454 465 475 49~ 501 503 505
541 571 602 6()4 672 701 725
787 790 845 846 858 872 898
939 971
QUARANTA MIL
029 034 050 057 072 144 147
155 171 211 213 241 281 323
340 350 372 378 403 431 450
494 529 540 571 594 646 657
717 759 808 812 817 830 850
890 895 928 933 992 993
QUARANTA-UN MIL
080 100 123 130 182 185 193
218 2:25 296 303 315 338 365
389 460 470 478 544 562 566
583 599 651 674 703 711 738
748 779 820 900 903 908 950
973
QUARANTA-DOS MIL
026 038 046 054 107 124 129
137 172 173 198 223 231 243
281 329 348 349 364 365 377
393 402 413 419 420 441 584
498 502 504 522 542 552 557
579 599 624 632 705 728 729
747 764 776 871 885 903 919
941
QUARANTA-TRES MIL
078 085 098 109 110 120 128
249 263 267 268 273 288 308
333 342 367 403 406 419 428
466 430 504 555 646 667 698
763 767 809 833 851 859 878
941 959 969 971
QUARANTA-QUATRE 1\I!IL
046 051 059 091 112 123 134
160 170 183 192 200 211 225
254 261 272 285 327 354 359
374 384 398 403 511 430 447
468 476 503 631 636 656 668
725 727 745 758 845 861 872
882 892 939 942 g81
QUARANTA-CINC MIL
012 048 056 059 124 153 154
229 269 286 300 320 322 358
393 406 416 430 432 442 494
506 531 543 550 613 643 652
750 761 762 737 791 798 822
886 891 919 923 931 932 933
996
QUARANTA-SIS MIL
031 060 100 125 127 205 208
268 297 298 325 387 396 398
452 455 490 495 499 503 569
599 633 645 694 699 687 705
759 760 779 806 810 820 833
851 866 871 878 885 892 897
912 927 965 994

286
386
693
898

l'~tat

I103 -¡
-

Nora e&peei:tLB 6 •¡, ...
td. va:euCIJWes 5 ¡¡:,¡ •¡,
Alar a Saotandl:r ......

104 14i1 -

012
152
327
465
663
869

•

sa -

1o;; 75

4-tS

516
760
837

•
e 101
- ,
Céd. 7 •¡, Costa Klca...
55 - 1
Ferrocarrlla
Nord Espanyo. l.•,. a.,.
6550
,
»
2.•s a·¡.
52 75
52 85

78 -

100 75

M8
162

Deutos 1 Obll&aclona
(.)edules argentines .....
1 65
Emprést. Argenti 6 ·¡.A 1C1 7ó
•
•
~
102 •
•
e 101 75
.ll:mpr. AUStrlllC 6 'I• A
9!1 Empr. Austrtac 6 •¡, U 118 76
Empr. Austrtac 6 'I• C
911
Gov. Imp. Marroc 6 'I •
84 50
Emprst. Malzeu 6 'I• A 107 J
•
13 107 50

S2 50

11 10:2 75
111 75

179
359
536
687
856
996

240 255
510 569
827 922

Ant.

•

eublics

üe.lw Wn, a-~ .• t '/ •
...
_..
t
I
I
(j ' /•
J
J
•
6 •/.
•
•
• . 8 •¡,
•
»
t 5 1/2 •¡,
I
Crèdl~ Local 6 'I•
•
t
• fi 112 •¡,

022
252
485
643
826

040
186
449
271 316 578
488 535 716
698 772 935
933 973
011
256
262 286 378
453 506 463
677 '711 630
908 909 7~
935

Valors amb aarantla dt

couuen oom efectes.

IJlterpn. li •¡.
t
I lJIWWV. 6 'I•
Crècl.1t LOc:at 6 •¡, ~

50

Da 1• -

295
452
538
724
916

TRENTA-CINC Mn..
089 126 194 284 327 344
360 3$ 397 434 441 451
534 543 554 617 624 653
736 746 834 841 853 862
955 958 966 983 985 993
TRENTA-SIS ~fiL
082 088 133 140 187 193
257 288 387 448 470 477
498 519 524 559 590 611
659 681 891 718 759 784
832 843 852 874 • 936 965
TRENTA-SET MIL
04'7 049 050 105 121 126
221 236 290 326 367 368
451 468 476 520 546 554
596 624 633 639 642 656
720 776 783 796 838 890

Talonaris rifa 100 fulls numerats amb nom i adreça, 32
cèntims un. Popular Gràfica,
Nàpol:s, 91, telèfon 50945

oluntn d'Obtn Publlquea
Port Barcelona 1908 ...
98 -

•

Generalitat

199
415
674
987

129
304
591)
883

160
312
534
669
851
95g

VINT-I-TRES UlL
09() 107 117 162 253 316 404
446 521 568 623 654 700 731
804 893 912 988 991
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369 37.2 388 458 491 492 495
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646 651 677 689 710 775 804
905 972 986 991 998
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SET MIL
179 213 245
425 437 451
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261
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VUIT MIL
797 039 048 053 127 153 160
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240 884 931
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753 002 009 027 049 123 153
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220 702 718 750 837 883 936
416
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ONZE MIL
oso 078 091 100 101 114
217 236 256 260 264 269
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724 963 973 999
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028 051 055 061 074 092
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¡Ja és aquí l'èxit
de la temporada!
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EL CINEMA
CONTRA L'IMPERI DEL CRIM

Vegeu-la
cantar en

CARMEN
MADAME BUTIERFLY
LA TRAVIATA
i CHIRIBIRIBI

Amb ~xit
indiscutible
es presentà

en

ahir al
;;,uperprOQUCCIO

COLUMBIA
DES DE HOLLYWOOD

La cordial acollida que Amè·

r!?.~. ~~.!~!~"'~~~S~~~!~~~~~~,~ ~

món, o la primera actriu del món,
segons alguns destacats critics, no
ha estat ma! més a prop de tres
mll milles de Hollywood, 1 probablement mai no arribarà a la Meca
del cinema, amb tot i les temptadares ofertes que ha rebut. Aquesta
distingida artista, com potser el Ieetor haurà ja endevinat. no és altra
que Elisabeth Bergner, l'última pellicula de la qual, «Escape Me Never», recentment fou aclamada per
milers d'aficionats al Cinema Radio
City Musichall, el més gran 1 més
majestuós de tots els cinemes del
globus.
Aquesta és la segona de les seves
ellicules di.stri.buïdes a tot el món,
Elisabeth Bergner hi queda deflnitlvament consa~trada com una de
les figures més prominents del llenç.
Rarament un actor o una actriu
avança tan ràpidament en la. seva
carrera com ho ha fet aquesta es-

f

«Catalina de Rusia», la producció
London Films, en la qual encarnà
la famosa emperadriu russa. Aquesta magnífica caracterització li guanyà un lloc prominent entre eLs
deu m!llors treballs històrics de
l'any i la peHicula en la qual ens
brindà una prova tan assenyala del
seu talent fou un èxit sense parió
a tot arreu.
Però «Escape Me Never» portava
només un dia. a. la pantalla del Cinema Radio City Mus!chall quan es
pogué apreciar, per les inacabables
cues d'aficionats que romangueren
tot el dia a les portes del cinema,
que Elisabeth Bergner estava a la
mateixa alçària que les primeres
actrius nord-americanes quant a po.. La primera peHíçula comercial
popularitat. Tots els entesos, tant russa i l'única quo no s'assembla
aficionats com critlcs, convenen que
a cap
mal no s'havia donat un cas tan
notable de triomf personal.
En sortir de Nova York fa algu- Avui, primera sessió, a les 3

tarda; a les 6, sessió especial.
Nit, a les 10

Una exclusiva

FEBRER I BLAY

Volem donar avui unes notes es- tenir la més acabada versió de la
tadístiques curioses de la realització lluita sostinguda per la policia de
d'aquest film de la. Wamer Bros Nova-York contra el bandidatrce que
«Contra l'imperi del cri.m», interpre- arrasava. l'Estat 1 que, gràcies a la
tat pel simpàtic James Cagney.
sàvia. inteHigència. de caps 1 a. l'abDurant la seva. impressió s'han fet negació dels subordinats, perfectaservir més de 3.000 cartutxos de di- ment instruïts 1 disposats a. sacrifinamita, 10.000 bales de revòlver 1 car llurs vides per obtenir la fi prohan estat disparats, aproximada- posat, pogué ésser dominat 1 venment, 18.000 trets.
çut.
S'han necessitat 44 automòbils de
«Contra l'imperi del crim» ha esdiferents marques, alguns dels quals tat un film que ha costat molts mihan estat totalment destruïts. Tam- lions i que ba necessitat roolts mchan estat destruïts 80 vidres d'unes
grans finestres degut als trets de
la policia 1 dels bandits i àdhuc se
n'han t rencat amb els mateixos
punys.
Com que les escenes havien de
tenir una impressionant realitat, a.
f1 que el públic pugui apreciar millor el treball de la policia novaiorquina. per donar compte de les bandes de «gangsters», contra les quals
havia entaulat una lluita sense gràcia, no es reparà en danys ni perjudicis de cap mena.
Aixi, quan els bandits es feren
forts en un gran magatzem de queviures, els trets continuaren 1 foren
destroçats 400 plats, tota la cristalleria, 500 utensllis de cuina, 300
llaunes de conserva 1 inutilitzaren
tot l'estoc de verdures i fruites que
hi havia. emmagatzemats.
També, en flimar les escenes que
tenen lloc en un luxós apartament,
foren destruïts pels trets de revòlver
i pels de les metralladores set magnifiques pintures murals, 200 llums
elèctrics i 18 botelles de licor que
hi h avia coHocades sobre les taules.
Aproximadament, foren comptats
més de 500 impactes a la façana de
l'edifici, que després hagué d'ésser
reparat a causa. de la destroça feta
per les bales.
Foren emprats no sols automòbils i camions comuns, sinó Que també foren posats en moviments automòbils tancs que tiraven gasos llagrimògens en filmar les darrer escenes del film, aquelles en què els
«ga.ngsters», acorralats per la policia, es feren forts a l'interior d'una
magnifica casa i no es rendiren fins
que els gasos llagrimògens començaren a fer el seu efecte.
El mateix James Cagney, protagonista i ànima del film, d'una. vitalitat 1 un dinamisme sorprenents,
fou aconseguit per una. de les bales
i resultà lleument ferit al braç dret.
Però Cagney no volgué que fos suspesa la impressió i es ne~tà a. ésser
auxiliat per la brigada sanitària fins
que l'escena no fou acabada.
Les anotacions estadlst!ques que
deixem consignades demostren de
manera palpable que la cinta fou
r ealitzada amb tot el seu verisme 1
que la Wamer Bros First National
no ha reparat en mitjans per a ob-

El film gegant del

sos de preparació, però hom ha. aconseguit fer-ne una de les produccions més perfectes 1 més reals dintre l'estil en què es desenvolupa.
A Nova-York ha estat projectada
sense interrupció durant nou mesos;
a Londres ba batut el rècord de tots
els programes, i a Paris ha entrat
ja a. la cinquena setmana de la seva
presentació. Aquestes darreres xifres
són les que marquen clarament la
importància del film de què parlem,
en el qual James Ca~ey obté el
triomf més definitiu de la seva. carrera i on Margaret Lindsay 1 Barton MacLane secunden admira~e
ment la tasca de Cagney.

A MES A MES

Cònoce a tu hi¡o
per JACK HOLT
AVUI, MATINAL A LES 10.30

SESSIO CONTINUA de 3.30 a 12,a
Es prega al públic la màxima pa

tualitat en la. primera sessió de -

tarda degut a l'esclatant èxit del

I .A f?f-7'tJèfir
-==--- ·- -m
.:,~~

BARTON MAC LANE

en ''Contra el imperfo del crlmen"
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DES DE BROADWAY

estrelles
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ESTRELLES

nes setmanes, Elisabeth Beraner declarà que mai no faria cap peHícula
a Hollywood, ja que el seu treball,
més que de caràcter americà, és d'estU netament europeu.
Secunden Elisabeth Bergner en
«Escape Me Nevem tres artistes
principals que treballaren amb ella
en la presentació teatral de l'obra.
a Londres 1 Nova York. En les dues
grans metròpolis fou celebrada la
seva actuació com la més formidable que ha presenciat el teatre en
molts anys. La. pellicula fou dirigida.
pel doctor Paul Czinner, que també realitzà cCatalina de Ruslalt.

dels tòpics preferits als cercles cinematogràfics. L'atenció màlí.1ma és
l'argument de la pellicula. Quin assumpte ha escollit el gran númlc?
Tots sabem que els arguments interpretats per C~plin porten sempre la nota sentunental, o sia preclsament un dels factors del seu
èxit. El contrast entre el dramàtic
1 el còmt~. fet de m~ mestra, wodueix inevitablement I emoció de l'especta.dor. Per tot això, crec ésser
un dels primers corresponsals que
pot donar a Europa una idea de
l'assumpte de «Modem Times».

UN NOU TRIOMF
DE L'EXTMJ <\

Cata te

._R(H

~

CATALU

«El CAVAltER DEL FOLIES
BERGERE», Al FANTASIO !

InocElés cavaller
del Folies Bergere»
pas un titol posat per capri-

Avui i demà: Matinals, :¿ ptes.
Sessions a dos quarts de quatre
i especials numerades, a les sis

Es despatxen localitats antici*" padament

~

¡UNA HORA DE DIVERTIMENT!

tants milers, que contribueix a la D iLL l.J J.\1 :::,, 1'41 T
manufacturació d'un producte mitjançant una petita operació mecànlca. I és aqui on l'art de Chaplin ens delactarà un altre cop. Hi
ha unes escenes magistrals -és pot
dir sense exageració- en què el
protagonista se'ns presenta. en ple- ;J~
na tasca. Els cargols que ba de co- 1 ~
llar passen 1 passen interminable- lrJA
ment sobre el sens fi que mal no ' "1'l~AF.7;~~j
es detura. La gran traièdla del r.
«taylorisme» és viscuda en aquests
moments però sempre repetim a.
través de la comicita.'t genial • de
Chaplln.
Paulette Goddard, la noia humU,
sensible, ens Proporciona. ·la nota romàntica de l'argument.
Us en tornarem a. parlar tan aviat
com s'estreni a Broadway.
JOAN~ KEITH
(Exclusiu per a LA HUMANITAT)

~ en a LES ESTRENES

ELS ASOS DE LA RIALLA

I DE GRACIA INEDITA

tasa

DUES GRANS
ESTRELLES

URQUI NAONA

14(inP Taris

"
UNA COMEDIA PLENA DE BON HUMOR

1

\ «la pluja», magíúflcs de compos¡c¡u,
enlluernadors per la seva riquesa,
meravellosos pel seu conjunt, per Iea
belles coreografies... Quadres d'Innegable originalitat, suggestius, que
ens r ecorden els del millors films de
revista i els superen en l'aspecte "
gradable perquè aqui t robem aqueU
Chevalier nostre, que ens obliga •
veure'! amb un somriure i respon.
dre sovint als seus gestos amb una
riallada.
Bona pellicula, aquesta, que s'hi
estrenat al Cinema Fantàsio. Sob1'6
tot una. peHicula. molt entretinguda,
molt aifadosa, que el públic celebrà
perfectament. Amb Chevaller, I eir
tre una munió de bonio.ues, d't'SI'lll·
turals «giris» que evolucionen d&o
va.nt nostre formant les més origt.
nais composicions coreogràfiques,
trobem també la bellesa exòtica de
Merle Oberon 1 l'encisadora Ann Sothern. Ensems podem sentir les més
gracioses cançons creades per a
Chevaller.
JOSEP SAGRÉ

Què és la nova peHícula de Charlie Chaplin? ·- - - - - Nova-York, 25 de setembre (Per
Veurem el cèlebre actor en el pa-r~ . . IIf .;p....-.r111"fil rn
Correu). - La. nova producció de per de treballador d'una ¡ran fàbri,' W IJ IJ '1111 lll:í Qlll
Charlle Chaplin segueix essent un ca. L'home ignorat, entre a 1 tres

6~00

ELISABETH BERGNER

L'Oil
tocat

film.

1935-36

US (,RUZADAS

trella europea amb la seva interpretació de Gemnla Jones en la ver~>ló cinematogràfica de la famosa
obra teatral que assolis tan brillant
èxit a. Londres l'any passat.
La. sensacional acollida. que donà
Nova York a «Escape Me Never»
ahibà a superar, si pot ésser, l'el..'l:ordador aplaudiment amb què aquesta
cinta Britlsh and Dominions fou rebuda al London Pavilion Theatre,
de Londres, on romanltllé a la cartellera durant molt llarg temps.
Fa apenes un any que Ellsabetb
Bergner féu el seu debut a la pan-

~

!_~Z: l\_!ontromery, Joan Crawtord l Cl:uk Gable (d'esquerra a dr eta ),!

protatonï!lés del film " Cuando el diablo asoma ", que es projecta al
Fèmlna

(Foto. Metro - Ooldo¡;yn Mayer)

...,...,
Commemoreu les Festes del Pilar
l

de la Raça.

ci. Es. el titol d'una famosa opereta
de musica alegre i melodiosa que
ha estat representada centes de vegades als boulevards parisencs. Recolzant-se, doncs, en aquesta opereta, ha estat produït el nou film de
Chevalier, aquest «chansonier» tan
parisenc, de gràcia tan intencionada, tan incisiva, aquesta mena de
«Gavrocbelt que el cinema ha convertit en una figura. mundial de popularitat extraordinària.
Ahl però, hom es dirà, ¿és que
aquest film és un dels molts Q.ue ha
fet Chevalier1 divertits, graciosos, innegablementi' No és abd, en absolut. Perquè a «El cavaller del Folies Bergere:t trobem un nou Chevaller, un Chevaller desconegut per
a nosaltres, un Chevalier seriós, sobri, simpàtic, elegant, un Chevaller
que procura. frenar aquells gestos
en ell tan caractenstlcs 1 per a nosaltres tan sircnlficatlus. Però, a més
hi trobem també l'altre Chevaller:
Aquell que tots coneixem, aquell de
!rases i mirades tan intencionades.
aquell de la picardia indefinible aquell que SOvint ens canta les més
picaresques cançons acompanyantles dels gestos més signüicatius.
La. trama. d'aquest film ens el porta. al seu ambient En aquell ambient on nasqué artísticament i on
passà anys inoblidables de la seva
vida. No cal dir, doncs com Chevaller s'hi troba perfectament bé.
Però no és això soL Perquè sl com
a comedieta el film és molt agradable, com e. revista té coses veritablement exceBents. Hi ba els quadres del cbarret de pallo 1 els de
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En cap llar catalana no ha de mancar LA HUMANITAT
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Si voleu assolir ràpidament una sòlida instrucció comercial i d'idiomes assistiu a les serioses i ben organitzades aules de l'Acadèmia Cots. Demés hi aprendreu perfectament Ortografia i Gramàtica castellana i catalana,
comercial, Mecanografia, T~quigrafia, Co~~pondència i Dibuix industrial i a.rtístic •• 48 professors expertíssims, nacionals i estrangers, de reconeguda probitat. ·Classes adequades per a maj.ors. d'edat. ~ Ense~y~~nt el~:
!~per a adults, en a~es ~pectals. • L'Aca~emta Cota éa la institució més important d'Espanya pel que fa a l'ensenyament pràctic mercantil i d'idiomes. La seva especialitat pedagògica consisteiX en el Sistema mtu•bu, apli·
psd~. dividualment. • MaJors d edat: curs espectal que permet d'aprendre en 3 mesos Comptabilitat (Càlculs mercantils Teneduria de llibres i principals lleis tributàries: Utilitats, Retir obrer, Assegurances, etc.), recomanable,
ca~::tot, als comerciants i industrials. • 21 Sucursals a Espanya. • Casa central: Av. del Portal de I'Angel, 38, T. 189S3 i 75303, Apartat 782•• Sucursals a Barcelona: Rda. Sant Pau, 55, i Aribau, 169. ·París, 185, T. 81291.
~yament del Batxillerat i del Peritatge Mercantil: Av. del Portal de l'Angel, 36, Tel. 25820.
IMPORTANT. -

Presentant el present text, l'Acadèmia obsequiarà amb

lliln

llibret luxosament relligat el qual conté: T arifes f iscals, Assegurances, Retir, Cèdules, Correus, etc., etc., és a dir, tota n1ena. de dades que hom té precisió de consultar.

CLINICA GALLEGO -- VIES URINARIES

Ybarra y c.a, S. en C.

APARELLS
FOTOGRAFICS

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

·uto-Escola
Fundada l'any 1912
ENSEN~ ANÇA COMPLE'IA.
oocuMENTS I TITOL
GARANTIT

Per 1~0 ptes.
Nl UN VENTIM MES

PRISMATICS - BINOCLES • CINEMES

~I

PEL·LICULES - PATHE • BABY • MAQUINES
FONOGRAFS DE TOTES MENES • DISCOS, eto.

SEHV& RA!'lU tiE'l'MMIAL I!:.Nl'tu. HAl:tC.El.QtlA 1 Hl.l.J5AO
Sort1C1ea cae1a DIMECRES a la ni~ cap a Va1éne1A, Alacant MA1a¡a
SevUl&, Vl¡o, VUJa¡arela. Oorunfa. Musel, Santander 1 ' Bllbno
Alternant-se tes escales C1e:
l 'arrngona. Ceuta 1 Huelva cada dues setmanes
Sant Carles 1 ~·erro! cada dues setmanes
Sl!!RVEl CORRENT ENTRE BARCELONA 1 BILBAO
ca.àa dues setmanes
SOrtides el8 OIVEHDREI;! a la Olt, cap a l 'arra¡ona, t:iant carles
Vlnaruç, Valéncla. Cullera, Alacant, Cartagena, A¡utlas Almeria Me!
Ulla. Motrll, Màlaga, Ceuta, Càcl1z1 _1:lev1Ua, Huelva, VIgo MarUÍ V1
Uagarela¡ Ferro!, Corun~a. Av11è8. oousel, 8antane1er Bilbao 1 PaSalea
En lea l nlet~ ràplò 1 corrent s·adme~; carrega per a '-ràn¡er Larra.u
Casablanca amb tran.sbordament a Màlaga l també per a blla crt.ettne l Ayamonte amb transbordament a Huelva.
SERVEl ENTRIS HARCELUNA, ldE'fE 1 Ar!.AR8ELL\
Sortlòea QUI.nzenals ela li!Jou.s cap a Séte 1 Mar8el.1a
Servei Quln.GeWU cap a GEliOVA
La ct.rreaa ea rep al 'fio¡laco de La COmpanfJa MoU C1el Rebaa
Teléion 13585

PERE

L LS DE

RE I G

FLORIC U LTOR
Casa fundada l'any 1894 - Telèfon 32051
Es fan ramells, corones, cistelles 1 tota mcn& d'objectes
dedicats a l'art norai natural
Riera. Blanca, Cami del Reig. Les Corts. - BARCELONA
Sucursal: Mercat de Sant Antoni, costat Ponent, 368 1 389, de vuit
dotze del ma.tf, taula. de flors. - Telèfon 21639
(Dissabtes, tot el dia)

RELLOTGES • OBJECTES DE eLATA

JOIES· BRILLANTS
TOT de VERiïABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI

a

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

Tel. 14137

(prop Rambles>

B AR C E L O NA

o --

o ESCONFlEO lJELS QUE
ANUNCIEN GANGUES
solrunent èS per a caçar incautes
TITOL DE 1.• CLASSE
(Dtonneu-vos a les oficlnes

"EL AS'' · Corts1 412

Excursions i viatges
NO OBLIDEU

D.

DE

NEBOT

SERVE! RA.PlU CAP AL aR.Al:>U. • l'LATA
per moto-nan.satlAntlcs correus e&PaDfOl8
SOrtJòea Una caaa 21 <Uea
Cap li IAHTOS, MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES sortirà el C11a
15 d'octubre del 1935, la magnifica motonau

SUBlRANA

PUIG

Agència d'Encàrrecs de Barcelona a Manresa, Berga, Bagà, la Pobla de
LUiet, Súria, Cardona, Solsona, poble.s d'aquestes comarques 1 viceversa.
Barcelona: Princesa, 34. T. 16103 • Manresa: Carrer Nou, 4. T. 1523
Berga: Carrer dc la Creu, Z • Telèfon Z8'7

«CABO SAN AGUSTIN»
Que acmetrà passatgers 1 mercae1erlea
t.a càrre¡a ea rep nn.s ta vetlla C1el dJa C1e sortida .a.1 t1~laco o.Qm.
del Moll de Balears. Telé!on l827t

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en
VIA LAlETANA.

~

TELEFON

BARUKWNA: VIa Laietana,
MAURW: Passeig Ciu Ja Ua.stella.na, J.t.
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA • CADIZ • CANARIES
Sortldea eetmaoalll el8 dissabtes. a lea 1~ Efectuaran el serveJ les motona111
«CIUDAD DE SEVILLA• I eVILLA DE MADRID •
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
SOrtJdea cada C1.la tUevat ets <Uumenaesl de Harcelooa 1 Palma. a les
:n bores per tea motonaus
«CIUDAD DE BARCELONA D I «CIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANl I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA · MAO I BARCELONA · EIVISSA
UNIA COMERClAL AMB ESCALES A TOTS Et...S PORTS UE LA MEl>l•
TERRANJA. NORD U'AFRlCA I CANAR!ES. - SOrtides QUinzenals de Barcelona elB C11Joua. LINIA COMERCIAL BILBAO • OADIZ • CANARIES. AMB
SOrtides QUin.
ESCALA A TC.'T6 El.B PORTS DEL NORD DESPANYA. zenals C1e Bilbao ela C11lous. UNIA RAPIDA REGULAR I!:.Nl'RE ESPANYA
1 TERRITORIS DE LA OUlNEA ESPANYOLA CFERNANOO POO). - Sor·
t1C1es el e11a 17 C1e cada mea. amb escales a València, Cà<Uz, Las Palmaa. Santa
Cru2 C1e Teneriie 1 Freetown. Santa 15abel de ~·eroando Poo, Bata. Kogo t
ruo Benlto oelB vaixella
•CIUDAD DE CADil.l I uLECAZPb
MELILLA
LINIA RECULAR ENTRE BARCELONA · ALACANT • ORAN
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA I VICE•VERSA
Sortle181 C1t Barcelona cada dlume~e. a lea 8 bo re~~: d 'Alacan e ela C111lun.s:
d'Cran ela diJnarta: d'Cran cap a Alacant. ela C1lmartl I C1'Alacant cap a
Barcelona. el8 C11mecree

MERCAT D'OCASIONS

00~610NATAR.l6;

Autocars i autoòmnibus

e~

COMPRA/VENDA/CANVI

2206~

O:! MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES Dl!.
CABALS. MAQUINES D'ESC.,"RlURE 1 DE 00

lamon llUO uegiu

SIR, MALETES, DISCOS, etc.

LA HUMANITAT

L'oiVunit.zacló més formidable d 'au·
tocars de gran luxe. - Pl'eus reduïts
- Servei impecable.

[alaDOVBI, núm.

Carrer Nou de la Rambla, 18 - PELL SANG · VENERI • PROSTATA
Directori Dr. Riu Porta DIATERMIA
IMPOTENCIA
MATRIU
Consulta. 11 a 1. 4'30 a e. F. 10 a 1

TOT D'OCASIO
CORTS CATALANES, ~14

Camiseria • Corbateria

n- Tel~ton 37024

Ferrer Batlles

ANTIHEB.NIA.RI

HERNIATS (Trencats)
Lea vostres h èrnies estan sempre en
constant pertll si no són ben retingudes. Els aparells que fabrica el
tècnic 1 especialista PERE SIMUN
us donaran el màxim de garantia,
1 són al ma.telx temps ela més econòmics. Preus: 6, 10, 15, 20, 25, 30,
40 I 50 pessetes

PARCELONA

relèfon 30422

36, SOQUERIA, 38

del Prof. P. Ramon (Ptat) . Els seus
èxits sense precedents, 11 han donat
fama mundial i dictamen excepci~
nal de l'Acadèmia Nacional de ~e
dicina. Transcendental avenç, ven~
ble 1 únic especific; reté I~ hèrrua.
Jntra l'anell i la. guareix ràp1dament,
unse opernció ni molèsties. Consulta.
1 opuscles gra.tults
Carme, 38, ler. - BARCELONA

ADAM 1 RAGLAN
<patentada)
Gèneres de punt; mitges F ERRO
.(de garantia.)

Camises

Preus baratíssims

L'eficàcia de l'anunci té
relació directa amb la di·
fusió del diarj

Alfred Sanahu¡a

ANUNCIEU A«lA HUMANITAT»

DIVORCIS, PLETS, CAUSES, etc.
Girona, 10, praL (de 5 a 8)

EL REGULADOR

Advocat

(Casa fundada el 1890)

Varme, 51. Te!. 12743. Barcelona

A AULES
NUNCIS PER
lO
E Les duès primeres
ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte
S'OFEREIX per a tre.duccions del francéa a
l'espanyol o català, persona apta. Escriure a La
Humanitat. núm. SOO.

OFERTES
I DEMANDES
FAR MAClA
voldria re¡entar o arrendar, farmacèutic collegtat. Escriure a La HU·
manitat. Núm. 109.
A LES TARDES. Ea ne-

cesslta una taqui-meca..
nò4ra!a. pràctica en cat atà 1 ta.c¡ul¡rnfla. Preferible sàpi¡a el francéa.
Adreceu-vos a La Huma·
nltat. Núm. 505.

FALTA manicura amb
nocions de perruquer&.
Vllamnrl, 24, pral. 2lJ.l.
un
ES NECESSITA
noiet català, 14 anys per
norenent mnaatzem. Esc.
La Humanitat. Num. 376.

-

-:----

FALTEN

~aqulnlstes,

~Quina cCornely»,
• 14, Pral.

c.

FALTA un bon prem-

61sta a la l!togratta Bas-

tard. Lt.ncaster, 5.

olia, 3
CORREDOR
client. Aragó, li6.

»tes.

PERFUMISTES. Sl v~
leu fabricar cvlònlea 1
QUines a preus de fàbr1ca1 escrtvlu a La Huma·
n tat. Niun. 373.
S'OFEREIX jove 22
~ta!Yll amb cone¡xements
.... à 1 castellà, corredor dtvel'll08 artlçlea. Ea~~~e La Huma nitat .
. 371.
... FALTEN corredors. bo.
- co.m.tsaJ.ó. Arc de St.
~11, 7, paleta, de 12

----------------

vE
,.

,,

u

SENYOR CATALA C1e
mitja edat oLie coneix I&
comptabllltat p. a. 1 pràc..
tlc en IX' rrespondéncla
comercial 1 <11 venes Idiomes, sol:ll•.:.!ta collocaeló
sense pr(;tenslons. Dlrlglr-se a La Humanitat.
Núm. 1111.
.JOVE, de 16 anys, desitja col:l.ocaclO, bones referències. Adreçar-se a La
Humanitat. Niun. 106.

Local industrial

amb aigua abundant, caldera vapor 1 porxada, ea
necessita., entre Arenys
C1e Mar I VIlassar, Raó:
Cast11lejos, 181, pral.,
3ra., de 5 a 7.

CORREDOR

PROP ESTACIO de
Franca 1 Correu.s es desitgen dos runlca a tot
estar. Rec, 65, 3er.
TOTA PENSIO 7 duros
setmana 1 25 duros mes,
roba, dutxa. Urgell, 120,
pral. prop Corts.
.

ELEGANTS helm, tür
dancrunèter. Plaça de
I'AD:;tcl, aer. 1ra.
'

HOSTES, 24 duros mea,
balcó carrer, tracte !a.m1l1ar. Casa. !min11J.orab le. Ceca Boquerla, 2,
pral.

(fR~~fU ~U1

DESITJO jove o dos
am1cs a tot estar. EecudUlers, 58, 1er.

J>ENSIO DEL CARME,
prop Rambles. Atg. corrt.
t. estar òes de 160 ptes.
Carme, 12. E .
tar, 1'50 àpat, llab. In·
dependent. Dr. Dou, 12,
entl. 2.•

AEROGRAFIA

DISPESERS, 24 duros
mea, balcó c., tracte fa.millar. casa IIn. Cecs &>Quer! a, 2, pral.

BRODADORES cCorncli» es necessiten oflctalea 1 mitges oUclales.
Sant Pere Màrtir, 4. (G)

CAMISERA per ¡én&Punt desitJa col"' · Eacr1ure La Hu·
m anttat.
Niun . 369.

f:a!!"o

APRENENTA !alta per
a taller roba Intèrior.
F1llA J. Solé, Santa Anna, CI.

..._o!_O\-E O'EaQuerra, amb
¡¡t'" rererènelea 1 pràot e. desl~jarta adlnJnlstllr floques al 3 •¡ .. Elc.
La Humanitat. NW:n. 108.

CAT ALA. CorrecCió d'ortgwaia 1 proves d 'IIn•
premta. Estil 1 o~
fia. Prens mòdics. ~
Cl'lure a La Huma nitat.
Núm. 10f).

DISPESES
llab1ta.DUES bones
clons. Preu econòmic. Ramon 1 Calal, 99, 2011.
2na. (0.).

4 PESSETES <Ua tot

e&o

COBERTS a i'60. entretenlmeota 1 8 plata a
el~ a La carta, pa, V1
1 postres tot superior.
Rooe1a st. Pere, 11, pral.
FAMILIA CATALANA 1
d'eac:¡uerra desltla un o
C1os amlu a tot estar o
dormir. Anael.s, CI, ler. 2&.
PENSIO •La Mundiall,
Bospttal, 126. pral. VIatgera 1 bostea. Bab1taclons aireJades, banJ
t.eléton,
VALENCIA, 161, pral,
entre Muntaner 1 Aribau.
Babltaelon.a al¡ua corrent; conrort.
IDEAL PENSIO, la m68
eén mea 1 coo.Iortable,
exc. menJar, pens1ó completa, C1ea C1e 12ó ptea.
mea, C1làrla dM de fi ptea.
Ellcud11len. 6. pra.l, prop
Rambles. Eaca.la estanc.

PROPIETARIS
ADMINISTRADORS
Ten iu pisos, botl&uea o
torres deslloades?
Voleu trobar ràpidament
LLOGATERS?
Telefoneu al 31814

CASA CARRERA
Borrell¡ 132, xamtrt.
D putacló
LLOGO despatxos ~
palosos, amb o sense mObles. Canue1a, 35. Telèf.
15810.
PISOS A 70 I 76 PTES.
Nous, comPO&toe de 6
grilDB 1 1uxosea babl ta.clons, water. lavabo, dutxa. cul.na econòmica. se.farelg, asçensor 1 telé!on,
en el carrer de Paris. o U..
meros 20. 22 I 24 (entre
el de Tarragona 1 pte.ca. d'Ernest Ventós, autobús lletra El.

MUDANCES
AUTO • RECLAM
Fran.:e$0 Lurat, 150 (Pa·
rallel). Telèfon 30002
HABITACIO per a taller cape118 senyora, cedirla a bon preu, dret a
provador, lloc cèntric,
prop Rambles. Ellcrlure a
La Humani tat Nwn. 372.
A Societats Cult ura ls o
Mutuala oferiiD duea ...
cretarles amb C1ret a telèfon 1 Sala d'Actea. Lloo
cèntric prop Rambles. R:
Pl. del PI, QU106C da d.l.a.rls.

bany, C1utxa, telèfon. b.
esplénd1C1a. BorreU. UB,
1er. 2na.

LLOGUERS

HABITACIO. lloo c:tntrtc, cee1e1xo a boll preu
a guardar-b.l ob)ect.a.
Escriure La Humanitat.
Núm. 316.

VIATGERS, aola babltac16 per t ptea. coorort,
algua corrent. tel. Aribau.
64, pral.

PISOS per a Uoaa.r des
C1e ~5 ptea. 4 C1orml torta,
~erta coberta amb safareig . Paalatae wartmón,
18. Raó: Porteria.

LLOGUER DE MOBLQ
nous. ¡¡ra.n UIOrtlmenc..
camera SevUlana. s. L.
en UQuldacJ6 Pa de o~
ela. 101

30 $ TOT ESTAR

Medlclna Interna, Infància. Ell8abet8, 2 1 t , pral.
(xamfrà Pl. Bon Succés).
Vlslta de 8 a 5. Econòmica: Dlmarta 1 dl.ssabtes, de 6 a 7.

.

JOSEP ML ESPANYA•
Advocat Rosselló, 253.
J . TAULER PALOMA•
RES. Advocat. Sant Pau,
74 • Tel. 2344~.

.JOSEP RIERA. acvocat•
ca.aanova. 33, xa.mtrà c.
Corts, 560.
E. LLINAS ROIQ. Advocat. Balmes, 24. Tel.
Barcelona.

:109~7 .

LLEVADORES

'

TERESA ZURITA. Uevacora. Parla, 19. Tel.
86391.
GRACIA GARCIA. We.
vacora. ConsUltes gratUl tes. Florldablanca. 119,
entl. 4ta. Tel. 85747.
HICINIA RUIZ. Lleve.C1ora c!rur¡lana. ColliiUlta gratuita. Tallen, 76.
bla. Tel. 218415.

Dr. FRANCESC ORTES
PARERA. Numerari de
terna de l'Excm. Ajuntament de Barcelona Eapeclallsta en malatt!ee Internes. ConsUlta d& 4 a
5. Aragó, 224, pral. Tel.
10158.
I

COMPRES
MAQUINES COSIR
Compro. Clot. núm. 116.
I

BONIC 8 HP
perfecte estat a tota pr~
va. Preu de ganga, Lega.lltat, 15. (0.).
PERMUTO
150 duros al
torre de 6 a
ros. Esc. La
Núm. 420.

casa, C1óna
mea, amb
9 mil du·
H umanl,at.

OR .JOAN MIRANDA.
Malalt1cs del8 nena.· P.
de Orlcla. t - Tel. 12183.
Barcelona.
PuJ.mont,
MALALTS.
Cor. MediCina general,
Sifllla, Ralp X. Sol arUt1c1al. Or. Llu la Cu11ta,
Ur¡ell, ~o. pral. eonsw..
ta de 8 a 6.

BARBERIA venc ba.ra.ta, a la Barcelonetll.. Jt:
Valldoncella, 6, 3er. 2a.,
esquerra.

uo¡ uer. canella8. Uesp.

e~ PEUCEOT »

d'~ll8

Val~ncla,

7 HP. Se-

dan, 4 places, patent pa..

tota prova, 1.200.
Bocafort, 33.
~raca.

VENC pis sencer, 6 ha.bltaclon.s, nou. Rocafort,
78, prlnclpal, 2na.
MAQUINA escriure, com

IMPREMTA venc per
7.500 ptes. Calàbria, 165,
de 9 a 12 mati 1 de 3 a
6 tarda.
ES TRASPASSA bar
molt ben situat davant
plaça Monwne.ntal. Trac.
te directe. Mar1na, 183.
REBEDOR renaiJI:ement,
colossal ¡an¡a, 80 ptes.
nou. Vlladomat, 134, taller.
ES VEN menjador,
dern, perfecte estat, tau.
la, 6 cae1trea, bu!et. Muntaner, 322, 1cr. 2na.
m~

REGISTRADORA «Natlonal» venc barata. Mar¡arlt, 25, botiga.

PROCEDENTS
GENERES
ALTRES
I
D'EMBARG, TOT AL MILLOR POSTOR.

Saló de Subhastes ... Delmir lbàñez
TEL l56U

BOTIGA caixa 120 ptes.
dia per 3.000 duroa a
prova. Enamorata, 7, forn
CACADORS : venc goa
Polnter molt !1. Valéncla, 260, 2oo. 1ra.

DIVERSOS

ANUNCIEU A

unlvertlta.ESTUDIS
rla, ortentac16 1 preparaCió eitcaç. u. Pror. BaJ..
mes. 47.

LA HUMANITAT

al¡u.J el V06tre Yestl.t ua

el diari popular

5

TAULES

INSTALLACIONS l r&P&raclon.s: al¡ua, aae
electricltat. Josei) Vlla.
C&labrla. 185. Tel. 86432

ri vats d& la construCCió.
Francesc .13orreaa. Gavà,
a7 t :19 retéton a0670.

L'eficàcia d'un
anunci va estretament lligada amb la difusió del diari

ESPARDENYES cutr .
tren eta oonea 1 tortes?
Exlgl u sempre la «Sal
Tor tella (O trona).
HIPOTEQUES raLIIOes
sobre cases rene1a. prè&tecs 60bre ~rreoya 1 un.
Quea rlistJques Notariat.
7. entresol
RESTAURANt MIRA·
MAR. UOlc a Harcelooa
per la seva 'emperaturs
agradable QUI! s'lli ¡audelll. ldalons especlaa per
a bO<lea 1 oauquets.
SALO per a seO)'UCes
d ·A.Uoll8 PuJOl. Permanents pertectea U ¡¡tes.
Ba.lmeron. 114, pral. ler.
Tel. 71163, Barcelona.
.JOSEP CANUDES, saa.
tre. Preus moderata. sem·
pre e!B C1arrers mod el8
Sant Pau. lU.
FRANCESC TARASC~
Vtns suoertors. Senet a
doJIIJclll. - Caldea, 8 - T&leton 11CIS6

LES

MILLORS

coHOC8Clons són per alB
mlllOl"'l alWilllea del LI·
Vatèocta.
cau Dalmau.
2~. Barcelona. Tel. 78352.

curaos de fi a 50 ptea orQuestra. protessor 1 pr~
fessora. Petr1 t.xoJ.. 12 baJ..
xos. tnt.

LLIBRES comoro. e1e
tota mena I blblloteQues
Llibreria Mundial. TelM
78908 Sa.lmeron . 224

:

I

(S 0 .) Tel.

quedara nou. reparat a
Ramelleres, 2. 1er. la.

REPARACIONS eu gas,

de la premsa catalana

a

BALLS DE SALO

at.gua I electrleltllt. casa

El de més tiratge

CADIRES

St;. Eusebi,
74611<1

SENYOR: Per vell que

Bacbero. Carrer <?-all 70
Hostarranca

::· : :

f ALLER ae Pe<U'a art!.·
Cle!a!, 0 I I,)ÓSl ta l mosat011,
pavUDents l tots ela de-

TRASPASSO pis amb
dispeses. Rnó: Sêneca,
18, pro.!.

5.000 impermeables
2.000 mantes de llana

J>ls

LLEGUMS, ben s1tuat,
bona venda. Raó: Mallorca, 587, bar.

tat. Llúria, 10, 1er. 2na..

Sensacional Subhasta

ESCUDILLERS, 10

ARTICLES per a. VIatge, e!B trobareu a 1'acredltaaa casa Ramon ouvella, suc. de F. Castellton. Hosplt.aJ., 141. Te16tou 173&1.

VENC botiga queviures
per no poder atendre-la.
Tracte cllrecte. Ramalleras, 8, entresol, de 1 a 4
tarda.

Avui, a les sis de la tarda

METGES

TRANSPO RTISTES: ·
Motora Hèrcules Diesel,
americans. model8 especlala per a crunlona.
Preua econòmics. Almacoa. O. de Cent. 318. Barcelona.

a nova, gran oportuni-

fi16.

CASETA a Horta. R:
Feliu 1 Codina, 78! torre
hort.
amb al¡ua, llwn

t"'POTEQUE8, ràpides,
sobre c.~Sea reoàa boues
COilalclon.s. Notariat 7
'
en t.rl. Tel. :.1<1661,

sabatee, espardenyes per
muntanya. Tallera, 32.

CAÇADORS

1 sabons. Raó:

.VENDES

6.000 camtaes popelln
a 3'95 ptes. Pau I¡lèsles, 45.

AGENGIA IIIAN::ii'OH I S
Josep .l'1¡uera&, ex·lern).
viari. FacturaciOns l recowaa àe wercadenea per
terrocarru, recadera 1 camions J.nlorwca rerrov1a..
ris. mantlma 1 aerl8. ln·
rormac1o sobre viatges
coHectlus per terrocarrll
l auto-car. Pau l¡lestas,
~5 . l'el. lla:lll.

ORQUESTRINES : venc
saxo 1 c..ba.b:. AC1receuLa Humanitat.
vos a
Nfun. 352.

ES VEN botlga

CONCEPCIO .SOFRA DE
CARBO. w .. .aaura cUurglana. Rda St. Antoni,
24 . Tel . 23641 .

per

::

en nou estat, S 1/ 2 HP.
Regalat tota prova. Legalitat, 15. (G.).

TOMA& .JORDI BLANC,
nC1 vacat, Procura.C1or dela
Tr1bunala. Pllg. de Grà.c•a. 47, llr. l.a Teléion
76163 Barcelona.

PIS 15 duros, ascensor,
sa!arelg, aigua IncUsa.
Entença, 129, entre va.lèncla 1 .Mallorca. Vegeu-lo.

.

punt amb peça, 1 amb
clientela per fàbrica de
blanqueig - tint. R: Caat11lejos, 181, pral. ara..•
de 5 a 7.

S'OFEREIX mosso car.
n18ser. Coneix bé l'otiel. Edat, 26 anys. Escriure a La Humanitat. Núm.
374.

TAMARIT, 163. Pla nou
85 ptes. al costat del
mercat de St. Antoni.

.

PENSIO ae 7 1 11 ptes.,
fixos e1es de 150 ptea. tot
confort. Pl. MaCià, 18,
pral

'

BON TRICICLE

ADVOCATS

TORRE Floresta, 10
duros. Raó: Urgell, 83.

BOTIGA -MAGATZEM
amb habitació. Roser, 10,
de 3'30 a 5.

ea necessita génerea de

Necessito nola d'uns 15
a 16 anys que aAptga el
maneig de la pl8tola 1
preparar esmalts per pintar objectes de metall.
Donar rererénclcs, capacitat 1 pretensions a La
Humanitat. Núm. 375.

PROP RAMBLES, prtn.
c1pal espaiós ptea. 126.
Nova de St. Francesc, 18.

.JOSEP MOREY. Con.
Blan.start de vaixella.· Ple.ta. 4 · Tel. 13836. Barcelo.DA

DINER, pago mea que
ea a.u.roa per cPapeietea
Mooteplo», JOies, m&qw.
oes, etc. La cuaa mèll antl¡a. Fundada el 1668.
Unló, :rJ, pral.

Tall i Confecció
AcaOemia, e11seoyament
raptà L cconOUllc. Es ta-Ueo patrons. .Mart! Ju•
Uà, t, :.!.on, <1.• (p.rop
LBJetana)
.JOSEP ORIOLA. Mai&tea wetàUtQues per a au.
tomòblla de tota ela st.
temes. Torrent Vldalet,
78. TeL 77188. Barcelona.
Putmuna.
MALALTS.
COr. Mell.lclna ¡enera.l. ssCUla, Ralp X. Sol an.w,.
clal. Ur. Llul1 Cuasta •
Urgell, :lO, Prat Consulta
de 3 a CI.
RETOLS I ETIQUETQ
C1e t.atee meoea per a o~
radora Mercaders, s o.
MOBLES ALTABA . ele.
nnoa.. dura4a. economia
f.lo compreu &elliO Ylsltar
aquesta casa. Jovellanoe,
núm . ~.

metàliiQue.
PORTES
VIJar. Mart~ Aaulló, 64.
lelé[On 5376l.

.JAUME QUERA, constructor d'obrea ProJectes
• pressupostos. Me.néndez
1 Pelayo, 31. Tel. 74.57CI
Barcelona.

NICANOR SERRAHO.
Pintura 1 aecoracló•• a.
CataJuoJa. ~ ·Tel. 764li.
HaroelOOL

L'ESCOCESA . l"ab:es
cotUJea onooèdJques Bos

SASTRE.. Adoba l gira
veaUta Nou de la Ram.
bla. JO prop Rambles.

l)ltal
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MEMORIES DE DORA STROECHIER KO.RWIN

LA FUGITIV A D ir LES
IL L ES GALA P AG OS
...

(Record s

nou E den

les lfJars del Sud)

a

Versió catalana de JOSEP M.a FRANCES
CAPITOL Xlii
(i darrer)

CONSUMATUM EST
Eren a dues passes de la hisenda. Ht anàrem tot seguit. Bon
punt haguérem traspassat la tanca, va semblar-me que els fantasmes de Philippson t de la baronessa ens seguien pas per pas.
Damunt d'una taula hi vegi el
capell de la Wagner. Al narg de
la paret tots els seus parells de
sabates. Les maletes i valises,
perfectament estivades, com sempre, donaven molt poc la impressió d'una fugida precipitada com
la que hom ens havia contat.
Cabia creure que les coses eren
ordenades posteriorment. Però
les colgava un gruix de pols que
no baixaria de dues setmanes.
Tampoc no era versemblant que
els fugitius haguessin, abandonat
els seus retrats de família. Ni
compreníem com una dona tan
singular com era la baronessa,
pogués haver-se deixat alli l'exemplar de «Dorian Gray~ que
li servia, deia, d'amulet.
Mentrestant, Lorenz, el presumpte assasst, amb la major
sang treda, ens indicava tot el
que podíem comprar. D'esma vaig
triar tres o quatre coses per tal
de no cridar la seva atenció. Frederic va ter el mateix. En el tons
em teia l'efecte que estàvem violant una tomba.

• • •

Durant els dies que varen seguir, ens preocupà molt la possibilitat d'una possible enquesta.
Encara que diguéssim la veritat,
qui ens creuria? Altrament la
presència de Lorenz ens inquietava torça. Un home capaç de
ter el que H atributem, no tindria cap escrúpol a desfer-se de
nosaltres si cregués que podtem
ter-li nosa.
Cert que els cossos no aparegueren enlloc. Descartada la hipòtesi que haguessin estat llançats al mar -mitjà ben poc seDUr de dissimular-los- ens decantàrem a creure que hom els
va calcinar amb toc d'acàcia, el
Qual té una potència destructura
tan Dran que l'ossada dels aní-

mals més grossos que moriren
de l'eixut, l'havíem vista desaparèixer en poca estona.
Impressionats amb tot això,
l'espectre de Watkins, el bucaner, va tornar a inquietar-me de
nit i de dia, sobretot quan les
meves obligacions m'imposaven
creuar prop de la cova on la tradició deia que ell ocultava els cadàvers de les seves víctimes.
El 21 d'abril va caure la primera pluja. La terrible secada
erc finida. Per aquells dies Witmer i Lorenz ens varen dur lletres i presents que procedien
d'un vaixell que no havíem vist
pas nosaltres.
Va sorprendre'ns que Lorenz,
tan apressat a deixar l'illa, no
hagués aprofitat l'avinentesa. En
dir-li-ho així, replicà que no tenia encara prou diners i que li tariem un tavor adquirint més objectes dels llegats per la baronessa. No vàrem dir que si ni
que no, tot i !Ue jo estava ben
resolta a no tocar mai més cap
cosa de tan tèrbola procedència.
Quan ells varen ésser tora, no
ens va costar gaire comprovar
que la visita del vaixell era una
burda mentida més. Les lletres
i els objectes rebuts figuraven
entre els molts que ens havia
interceptat l'aventurera i ho posava de manifest la data que
duien les lletres, que era endarrerida de molts mesos.
A mig juliol, el petit «sloop~
a vela, de Nuggerud, va dur a
l'illa un altre periodista, suec aquesta vegada. Aquest va ésser
qui va donar al món la versió
Lorenz-Witmer de la desaparició
de la baronessa. Lorenz va decidir anar-se'n amb ells. Semblava, però, consirós i preocupat.
-Vaja, Lorenz, no estigueu
trist! ... Sou teltç. No era anarvos-en la vostra obsessió? ... Sou
jove i encara us queda temps
per refer la vostra vida.
Malgrat tot, aquell ex-home
em teia llàstima i vaig tractar
d'animar-lo amb els meus mots.
Però ell, ombrívol i capficat, va
r espondre:
-Tinc por, no sé de què, però
tinc por! ... M'esvera aquest viatgel ...

Copyrigth Opera Mund

S'embarcà, per fi, amb Nuggerud i el periodista. Per Florea··
na va planar, setmanes i setmanes, una atmosfera sinistra. Cap
vaiXelL no va tenir a distreure'nsen. Per primera vegada, Frederic I
jo vàrem somniar amb deixar
l'illa. Però no va semblar-nos
oportú, després del que s'era esdevingut. Anar-nos-en equivalia
a ter-nos, en certa manera, culpables o, peL cap baix, sospitosos.
Aquesta decisió ens la dictaven els déus de mal averany que
ens sotjaven des del Misteri! ...
Ben car havia de costar-nos el
no decidir-nos a marxar.

• • •
L'eixut havia arruïnat el nostre hort i l'absència de navilis
teia impossible proveir-nos. Un
cop més ens va inquietar el
problema de la nutrició. Això va
portar-nos a vèncer la nostra repugnància extremada i un dia
ens decidirem a menjar-nos, per
dinar, un dels nostres pollastres.
Era perillós ter-ho, per tal com
una malura ens havia dalmat
el galliner. Ultra c.txò i l'exper iència mèdica dc Frederic, l'experiència ens ensenyava que ingerir certs aliments, després de
la llarga dieta d'un règim vegetarià com el nostre podia provocar-nos greus trastorn.

Mort de Frederic
Frederic va ajocar-sc abans
d'hora. Es planyic.. de maL de
cap. Immediatament, alarmada,
vaig preguntar-li si creia que podia haver-li tet la carn menjada. Però jo també n'havia menjada i no sentia cap molèstia.
Al cap d'una estona, el meu
amic va dir, amb veu ofegada:
-Tinc la llengua tota entorpida ...
Vaig donar-li, acte seguit, carbó amb carbonat de calci i vaig
preparar cafè, molt tort, com a
anttdot. Acabat varen venir els
basqueigs, acompanyats de dolors espaventables.
Tota aquella nit atrosa vaig
passar-la de peu, tractant d'alleujar les sofrences del malalt i de combatre la intoxicació. Fou inútil. De matinada sor-

gt la suor treda, característica
de la mort!
Sabia que estava perdut i 1o
no podia ter altra cosa que guaitar-me'l, amorosament, afligida,
però impotent. Va pregar-me que
li llegís ~Zaratrusta) t va precisar-me les pàgines que volia oir.
En arribar a un dels seus passatges preterits, va dir-me, amb
una veu tebla i una admirable
expressió als ulls:
-Marca aquestes pàgines, Dora, i rellegeix-les sovint, en recordança meva!

• • •
Al mati, Frederic va desvetllar-se d'una mena de coma. Vaig
dir-li que me n'anava a cercar
els Witmer. Aquella gent era indesitjable per a mi, donades les
meves sospites, gairebé certituds.
Però el llur ajut constituïa l'única possibilitat de salvar Frederic. Malgrat el meu estat de
sotsobra i de pànic, ranquejant
de la meva cama lesionada, vaig
aconseguir arribar a la seva gruta. No es feren pregar, ans al
contrari, van semblar-me sincerament commosos. En arribar a
Friedo amb ells, Frederic havia
perdut l'ús de la paraula, però
encara comprenia el que hom li
deta.
Li restaven torces per tenir un
llapis als dits. Vaig presentar-U
un paper t va escriure:
- cNo puc més! ... Dóna'm l'arma!>
En un moble proper al seu
llit hi tenia sempre un revòlver
carregat a l'abast en previsió de
qualsevol contingència. Mentre
Witmer, esverat, tractava de calmar-lo, vaig apressar-me a allunyar l'arma. No era, però, necessari que l'allunyés. Frederic tenia tot un costat paralitzat i
no podia bellugar-se.
Sobtadament, el seu cos tou
sacsejat per violents espasmes t
els seus peus colpejaren les posts
del llit. Era la fi? Jo estava aterrida. Frederic va redreçar-se i
em va obrir els braços. Tot senyal de dolor o d'angoixa s'esborrà del seu rostre. Semblava
transfigurat. El seu esguard era
tan lúcid, tan triomfador, tan
tendre t encalmat, ht relluïen

tant ensems el saber i la intemgència, czue vaig mirar-lo, esmaperduda, com aquell que contempla un miracle. Va caure
mort abans que jo haDués encertat a protertr un mot.
Enterràrem Frederic en un reeó del jardi pel qual sentta predilecció i on havia treballat moltes hores. Els Wttmer m'ajudaren a colgar de flors la seva
tomba.
Des d'aquell moment 1o no tenia més que un pensament, un
deure. Anar-me'n, abandonar
l'ma. Vaig declinar l'amable oferiment que em feren els Witmer
d'anar a casa seva. Preteria restar, sola, a Friedo.
Passat els desesper i l'angoixa que em produt la pèrdua de
Frederic, una gran calma va envair-me l'ànima. La seva presència, tangible, em mancava
evidentment. Però, tanmateix:
mai no vaig tenir la sensació de
trobar-me sola.
Ell era sempre amb mil ... 1 els
dies passaren i la inquietud va
renéixer. Un mati, que em trobava estranyament neguitejada,
vaig albirar un vaixell que semblava ter rumb a la Badia de
les Postes. Vaig pensar que era
imprescindible comunicar als
meus i al capità Handock tot el
que havia passat i vaig apressar-me a escriure diverses lletres que Witmer, arribat en aquell moment, va brindar-se dur
a la badia. -cFrederic és mort!
:-escrivia al bon navegant-. A1Udeu-me/)

Les despulles de Phllllpson I Lorenz tal com van ~er trobades temps
després dels tràgics fets que relata Dora S troecher-Koerwin
(Foto Keystone)

vaig veure el ~·on capità al corriol que duia a la que havia estat la cnostra~ casa, el meu cor
va desbordar d'agraïment i els
sanglots m'ofegaven... L'ombra
volguda de Frederic s'imposava
a les potestats malèvoles i m'enviava la salvació/ ...
Handock va dir-me que havia
tingut com un pressentiment que
quelcom d'anormal ens havia esdevingut. Havia conegut pels diaris la desaparició de la baronessa. Aleshores el vaig ter parttcep de les meves sospites relatives a Lorenz.

qual no varen poder sortir. Eit
seus cossos r essec.. per la torça
del sol, jeien al mateix lloc on
caigueren, presa de les darrere3
extremituds. I els seus dits d'es·
quelets romanien arrapats a la
sorra blanca, com quan varen
morir ...

-Si això tos com dieu-va dirme el capit11-, Lorenz ha rebut,
L'endemà, peró, Witmer va a hores d'ara, un terrible cdsllançar-me damunt una Dalleda tig.
d'aigua treda, en ter-me saber
Va assabentar-me que havia
que el navili havia passat de
llarg i no li havia estat possible tocat a Marchena, per tal com
cridar-li l'atenció, malgrat els li digueren que a la platja s'hi
seus esforços. Vaig plorar tota veien cadàvers. Electivament, dala nit, desesperada. Però Frede- munt la sorra inhospitalària d'aquella illa àrida, sense fruits, ni
ric no m'abandonava pas...
aigua, ni cap .. tena de substànErem al 6 de desembre. El sol cia meniívola, Lorenz t Nuggea!·rencava raigs d'or a les ones. rud havien trobat la mort, de
L aire era tresc i suau. Un na- tam i de set. Era de creure que
vilt, a tota vela, teia via cap a després de desembarcar el perioFloreana. No podia creure el que dista suec a Guayaquil o a alt •eia. Es tractava de la nau de gun altre port, haurien anat a
Handock, el qual responia a la provar fortuna. I aquesta se'ls
meva crida sense que aquesta ha- havia Dirat en contra, llançantgués sortit de Friedol ... Atxt que lo;; a aquell ermot solitari, del

• • •

A prec meu, el capità Handock
va anar a les grutes a assaben·
tar els Witmer de la meva par·
tença. Varen davallar tot seguit
i els vaig confiar Friedo per tot
el temps que visquessir. a l'illa.
Vaig desitjar-los bona sort i en1
acomiadàrem bon xic emocfo·
nats. Vaig mirar, des del meu
lloc, com desapareixien, ¡entre·
mtg de la vegetació, un altre e())
esponerosa, els darrers haòitantl
de F loreana.

•
INFOR~AC

lO •

LA NOSTRA SUBSCRIPCIO
Relació de donatius rebutf a les nostres oficines
1dministratives (Ronda Universitat, 25, oral.)
142.236'65 • Els seus pares, per la lliSuma a nterior
bertat ................. .
P. N. a la memòria. de
2'El fill d'Un forner, per
Macià .............. .
2'als amics empresonats ...
Dolors Calaf ... . .. ... . .•
2'V. C., V. 0 ., F.C., I C.P.
Flora Izqulerdo Gimeno •.•
2'- Ventura Borràs ... ...
Consol Bergès de Roca ..•
2'- Gabriel Rota Terrades .•.
J oaquim Roca Colomer ...
1'El nen Emill Busquets ...
Un esquerrà . . . . . . . . . . .•
J. T. <octubre> •.. ... . •.
Un cobrador d'autobusos
2'J. s ......................
(manya) ..............•
10'- Familla Aloy s. (9.• veBlai Mart ret ... . .. . . . . ..
5'gada-octubre) . .• . . . . ..
T omasa NoVials Nasaré..•
5'- Pilar Mart! ... •.• ... ..• . .•
Domènec VInyes (10 veg.)
10'EmUla Cervera ..•..•...•.•
Frederic Febrer . •• .. . . .•
25'- Pere Roca . .. •. . .. . ..• .. .
Benet M:artl ... ••• •.• . ••
3'- Seraf! i Caritat Serra ..... .
Rovtra Montllor.. , ... •.••••
10'Maria Figueres ..........•.
Mercè Romeu .•. ... •.• •.•
5'- Trinitat Caelles ........... .
Coral ......... ........ .
carme SOlé ...... ........ .
M B. per al seu aniver5'- Jaume Pujol .............. .
sarl ..................
6'- Enric Domènech ... .. . . ..
A la memòria dels cmguts
2'_. Dolors Cerdà a la memòVIcenç Alsina... .. . . . . . .•
ria. de M.aclà. ..••....•...
Els de la Poca. Roba (31
3'- Joan FiiUeres .. . ... .. . , ..
vegada.) ..•..........•.
0'50 Francesc Planas ... •.. . ..
Dalmau Ca rol . .. . .. •.• ...
10'Josep López ... ... •.. . •.
A O. (3.• vepda) ... . ••
1'- Jaume Serra 1 esposa ...
Pere Pel ..............•
3'- A la memòria. d'Emili
Francesc Serra Llovera ...
5'Bars ..................
Ll. c..................... .
Dolors Sala Busquet, de
Un &ruP de noies d 'esquerPUIGVERT D"AGRA·
ra, amigues dels pre15'MUNT (7.• vegada) ...•..
sos ....•..............••
1'- Joan Pla . .. . . . ...
Un matrimoni català •.....
Famllia Ols pen ...
••.
ElS germanets Jordi 1 Ma·
2'A S . C ............... .
nuet •....

2'-

5'6'5'1'0'25
5'10'5'1'1'2'1'-

1'-

r-

1'1'-

1'-

2'1' 1'1'-

5'4'-

5'1'5'6'-

Apolònia Tomàs
••.
Un pare de vult fills ...
Clnc catalans de la casa
cM. DJ (18 vegada) •..
Un grup d 'Arts gràfiques
Josep Matabosch •........
Josefa Abella Llorens .. .
Cinc esquerrans ........ .
Enriqueta Sales, republicana de mtg any... . ..
J . J. Petit ••..........•..
Carme Jover AeuUar ...
Recasens 1 Bernabé ..•...
Concepció Rovira (7.• vegada> .........•........
Un català
.........
Josep Segura ...•.•...•.•
Mani Arenas ......•....•
A la. memòria de Macià ...
Jaume Moral ... .. . . ..
Isidre Mainé •. . , . . , . ,
Josep Borràs
••••••
Rafael Andreu ..• •.•
Manuel Gascon
Francesc Villegas ...
Joan Alarcón .. . ..• .••
Un company ........•..•
Josep Sànchez ..••.•..•...
Rrunon Vallespir ..• ... . ..
Una familia d'esquerra ••.
Un grup d 'obrers catalans
de Pàmles, S. A..... •••
La filla d'Un calderer ·Domènec Comas Vidal .••

3'l'-

4'50
10'10'7'4'50

1'-

3'5'3'-

5'e~
4'- T

catòlica .. . ... ... ...

ff'

D1ego ........... .

1'1' - Hermixiia i"jo6.ña,"".".. ·::. :::
1'1'- Pere Dalmau 1 familia (36
vegada> ...•........•..
1'1'- Un grup de carters 111.•
vegada) ...•...........
0'50
0"50

0'50
0'50
0'50
0'50

0'50

5'39'1'2'-

J. Ferrer .............. .
Antoni Torres... .. . .. . •..
Un agent de la Generalitat ..• ... ... . .
•..
~ns _amics d"esq 1erra .•.
'&milia Avern •.......••..
S. Tria.dó Prats .••...•..
Un esquerrà •..••••.....
BaptiSta Solé (quota 6et,..
manal) ........••.....
Grup de funclonar'.s del
Departament. de Tre-

Dora Stroecher-Koerwlrl
Copyright Opera Muncll.

s

CRITICA
Centre Republicà Català
de BADALONA (quarta vegada) .......... .
Maria Roig Oulvernau. a
la memòria de Macià ...
Familia d'Esquerra E. A.
El grup «Fermesa 1 VC>luntat», d'amics empleats de la. Barcelone·
sa 1d'El
Otto
Fr~ tr·ICI·ta t •.. •• •
SObrant J~ ··i-aiii (&r:
celonesa d"Electricltat)
La nena simpàtica de
semore ......•.......•
F'amllia Fonoll SeguJ <deu·
re setma.tlal) . . . . . . •..
~ere Navas ...•........
Jliu~·J··· .. . . . . . . . . . . .
Uns ca~aiiS "d.e" 'o"ràcia
CIU1Jle Florensa . . . . . . . ..
~arme SOlanas ...•........
utcenta Roca ..• •.• •.• . ••

Vaig donar el darrer adéu a
la tomba de Frederic, però ~aig
tenir la sensació que no l'aoon·
donava en aquella terra hosW.
Confusament, estranyament, sen·
se que pugui explicar-m'ho, ~en·
tic; que no era pas mort i que,
per contra, començava de viure.
Els déus de F loreana ja no po·
dien res contra Frederic. Estava
cridat a revture a través de la
meva persona.

25'-

5'5'-

...

·-

RE: PORTATGE 's

ball .. . ..
Grup de la
~i

roi-Jà.·ciirona
VG....................

T . . . . . . . , ........ .

r.f!~rf:~;t ï" iiliéià. ···.. ,... ...
Benet c~atii:à.t" .::· .:·: ··•
J. M Ll à

Consol Marlné
···
Carme Pla ...... ··· ··· •··
Per la salut dels·· úesóS"
un grup d'operàries ca:
3'J sa Ennc
Fum Vilarrasa ..... .

o·so

P:

la saluet~e""èompan~-"5
1 consellers (9.• vegada)
2"- Tres am1cs (quota setma2'nal) ............
5'- ~·B. M ...... , ......•..
1'- . I ...................
2'-

5'2'1'1'1'1'-

2'-

11

R. ~~- ••...• ..•...•..

~:

:· .::· ..:··..:·:.. ··:.. ·::.

P. S ............... .

P. A ••.....•.•..••. ,

J.

c................

Manuel Manresa
5'- Francesc Coma ··· · · ·
Valenti CoromiÏlés"· · · ·· ·· ·
3'Joan Roca ..•...... ·::. :::

75 25
2"40
2"-

"'

~-

2'-

t·

~·-~r··· ··· ··· ··· ···
x~.... ~~~.:··.::· .::· :::

Jo~p

Mercader ........ ,
J . tA
Aacm
gramont ... •..
ntoni Olivé ...•..•.•
Pere Agramunt

1'85

5fJ. xx ..........
·::. :::
. ···............ .

1'-

Al~
~F
___
_
g

5'2"-

~P

Roig .....••.•...•..

..............
··· ... ···.

UN GRUP DE DEPEN-

15'05
DENTS D'ESQUERRA:
6'50 ~ ~
1'1'3'2'1'1'- ~-.
2'5'-

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

~; ~; ··;·;;··~;;···>· ;~~- :·:·:·

ii ............... ......

82"-

H;: i!!:;¡¡· !Li!.·:

MANUFACTURES
RE5'UNIDES DE LA INDUSTRIA TEXTIL S. A.
3'- Un grup de treballadors de
150
la casa Felipa tRam de
2"l'Aigua):
2- I . Solsona ......•.. ......
2- ~- ~~rt~'lez ... .. . . . . .. . . ..
2.tr~ ...... ........... .
1'..•...•..•••••.
1'- ~-. ~arza
as ....•.......•.....
1'- E. Sancho
............ . .
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IGNASI IGLESIES
------------------------

Havent-se escaigut ~ques~
dies el setè aniversari de el
mort d'Ignasi lglésies,. eneJJ•
número del vinent d ~ de
ge publicarem un arb_de al

Uuís Capdevila, dedicat
gloriós autor de
EL COR DEL POBLE

.____________________,

~

TOtes teS· cclU_ses iustes troben re_sso' en LA HUMANITAT

