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EL TEMPS. - A Catalunya el oti apareix oobert per tot el pala llevat
la Se&'arra I la Cerdan)'a on apareix amb pooa mlvola,
Ela venti són moderats del seotor Nord pel Batx l!bre I el OlronN
1 flulxot I dl dlrtcolona varlablll per la reeta. S' han re&'latrat precipita·
olona de pooa lmportlnola oer les ru:iona plrenenquee.
Temperaturea extremes: Mhlma, n graus a Serlls : mlnlma, 1 l'taU

Dtr

a En&'olaster.

Barcelona, d iumenge, 18 d'ootubre del 19ll
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PER LA GUERRA I PER LA PAU, A ETIOPIA I A GINEBRA

ren homes

o ode
•••HA DIT AN-

El mjni stre Vi nci a Addi s GLATERRA, Es prep ara una gran conAbeb a es nega a abando- PER BOCA traofensiva et~òpica, amb
nar la lega c ió itali ana DE SIR DEN tres coss os d'ex èrci t
A LES TRINXERES PROP D'HARAR

La situació al front

Io~re

la [arta mi-

Iiiar f~~ i~~íni a

Ginebra, 12. - Anit passada pr.;
un dtscu.rs, que fou radlat, ..,;
mlt,lstre anglès Mr. Anthony Eden.
Mr. Eden n¡,¡tona els progress,•s
efectuats d'ença que el mecamsmr
I coordinat d'apli-::a~tó de sancions t1
1 ltalia havia estat oosat en marxa
1 «!'lo podem perdre el ten.ps, ja q Jl'
'estan morirt homes i el dolor s·~·
' podera de meltes llars. L'acc1ó ',a
, d'ésse· ràpida i etectiv.\ ~IU EdP.;l
Nosaltres no temm c::p qtiestió amo
Itàlia, antic i vaiués am1c nos~ore.
Cap pals no s'ale~rla tant co:11
el Regne Unit que Itàlia tornés >\l~
camms de la pau; per.l tenim co:ltretes solemue3 obligacions de '"5
~uals no dc;ertarem. S'ha comen~t
j \ I. pel que respecta al Govern li!!
Regne Unit, puc '.onar 1:1. seguretnt
que per.-averarem en el que hem
, començat.'>
nu.~cta

I

CRONICA DE PARIS

ELS CANONS ITALIANS

I

la trà1Ita tara~oxa

~el [iuta~à fra~[~~

I

I

POSICIONS ACTUALS
I FETS CONSUMATS

UN PAS MES ..•

lLA GUERRA!

(Del nostre corresponsal es-

pecial a Paris, Josep
l Piera.)

Toma~

Ja de temps, tot l'estiu alme1tys,
els preparatius de guena, l'actitud
italiana 1 les declaracwns coordina.
des -<>beint a una consigna- .tel
Duce i caps feixistes, 1w es preve1a
altra alterna wa que la penetració
a Etlopia amb Ginebra seMe Gínc.
bra, contra Ginebra. I el conjl!cte
ha :Jorgit seme sorpreses, com a
cosa jatal de tan esperada.
Dos són eü camps de batalla ac.
tuals: J:.tiopia t Ginebra. Als dos,
l'acció contundent d'una torça; le:J
, armes a l'un, la àiplomàcta a t'altre.
~ut podrà mè:? Aquesta pregunta
¡ lo. formula tothom en mttma questw exteriorit<:aàa al carrer i a ta
llar.
El rttme de la vida segueix normal a .l<rança, però l'expectació 11.'1
¡ta.
L'artilleria
ITALIA.)
FRONT
DEL
ri bat e- moment culmm.ant. J:,l me.
a1
~PR IM ERES FOTCGRAFIES
llana transporla un canó en l'avanç de les tropes Italiana durant la camsme ae la Societat de J.es NaInvasió d' Abisslnia
Clons fUnciona acceleradament, s'o•
<Express Foto)
pera una expenenc¡a extrema cte
o!da o mort.
La Sacw~at de tes Nacions no t'S
ur orgamsmt. 11UU:l7n. Tot acord. quec&es en ün ab:Jents. Tot acora queaa cona&c¡or&ut a t'acutt cte tes tvo.cwns uwmes " Umeo1 a 1 te& uacwu~
:1 ·~~ a le~ presst0111
memores
mterwr~ i als compromt~os &nterno.cionats particuLaristes jets at redó~
o cte tnal.t dels pactes ge11eraü ine·
luaibles.
Est~ts Unt•s, Japó, l'actitud que
aaopt&ll pot '~ur -per llur poS!(.10
comptementàrla. - cteC!szva en H
COII}IIcte. ferm suport, aemà, de ,a
~ocu:tat cte tes l'lucions Ateman¡¡a
-amo ur& peu a ¡ora- e.cpectaut,
ens ve el ·ec... .t -pocs ct1es ll.t.m
passat- d'una jornada de caça ...
Hongria es deu al seu comerç Austria se se1h oot&llaaa per /agra¡.
ment vers ltàlia. Potómo. mame ta
mcognita s~l:re ço que aarrerameut
s'anomena el corredor ce11trcú europeu.
França es mou am: l'enca~:& ae
seva tradicional galanteria: ajecEs evtàent que l'article 16 del Pacte de la Societat de Nacions, ha la
te per la germana llatina, respecte
estat de tet esmenat, tnés encara que interpretat, per atVerses resolu- a l'Anglaterra de~ et e la Gran
va
membre
~<;stats
cteu
part
una
8
4 Guerra. ::>tresa en immment penll.
cions de les Assembtees Ben av1at
moment es c.e
trobar que aquest artiCLe és massa fort, massa ngtd • massa absolut, ao- Per aquest país et pas
mes enlld ....
un
patett.SuLe,
gran
sola
de
tora
queaaven
Units
Estats
els
que
bretot tenint en compte,
lc guerra/ Acr.t.Saà.., avut terr&blecietat de Naciom 1 que altre:J gra1ts potències poctien :Jortir-ne com aixt menL, ac:usaaa, la tràgica paradoxa
'
ha succe'it
del ciucaaà jrancè3 : enemiC de la
1eryoros per la pau f semEu qui només ttngutn en compte el tezt de l'article 16 trobaran que vtolèr1c1a,
pre -ben mvoluntàrtament arano e:J complei.t en l'actual ca:J ct'Itàlia í Etiopia, pui:c que no 11.1 h.a 1a llançat a conteses armaaes. Justes
ruptura immediata de tota mer~a de relacion.s amb l'Estat agressor exl- 1 de gran .;1 -U': reat són les parau' el le.; de Lava! a l'Assemblea: uFran·
P eró tes resotue1ons
·
preses per l'Assamblea
gt'da Per l' apar t at pnmer.
çc no tem la guerra, l'odia.»
veient
estem
ara
;úe
atenuacions
les
àia 4 d'octubre del 1921 CO?&tenell
Quin és et canu a aegutr? Amb Glen la pràctica. Entre el text literal de l'article 16 i les resolucions aUucti- tteora, al coo~at et'Anglaterra per ta
cte
relatiu
i
parcial
gradual,
caràcter
El
du 1U ha una gran diferència.
pau:.. i pot néi.ter la guerra. Neul'aplieo.ctó de les sancions aparei:c prou bé en les interpretacions (que t7alltat absoluta ~dhuc en l'ordre
de . Iu 1ancwns- per la pau." i pot
en realitat Són esmenes) de l'an¡¡ 1921.
néíxer la guerra
• • •
L'opinió Jrancesa, es rnanítesAtenuactcnt:J respecte a la situació de gueTTa amb l'E:Jtat agrusor; b ànndida en do:J grans grup&
grups antenorment O.S!en¡¡a~
atenuacions re81)6Cte al moment de l'entrada en vigor et. Iu mesuru de eu dos
lats. Cada dta. ,.uesta posició es me:J
preufó económica; atenuaciom respecte al deure que tenen els a 1jerents concreta.
Estats d'aplicar les tals mesure:J¡ atenuacions respecte a la ruptura de
.Demà, conegut el definitiu acorà
gmebn eü dos grups estaran al joc
les relacions diplomàhques; atenuact<ms respecte al bloqueig.~
Fi:cem-nw per exemple en la questió de les relaC1011s diplomàtiques. VIU.
Pien:e Dominique -periodista ca.L'apartat 11 dtu: eLa ruptura de les relacions diplomàtiques poc:1ra, en ractentzat- as~enyala aquest perW,
l'apartat
1
missió.•
de
caps
dels
retirada
la.
a.
primer lloc estar limitada
recorda l'afer Dre¡¡fus que divtdf
12 ajegei.t: «Le8 relacions consulars podran eventualment ésser conser- -com en certer co~ de destral- en
dos grups el poòle francès. La pas.
vades.»
sto é:J el motor de França t el moment és de . ::ssió pregona.
clara la tenSón lluíte:J violentes, apassionades
En la qüestió del blOqueig econòmtc és on aparei.t
dtncia gradualilta i relatíutsta de las interpretacion• cUl 1921. Aci t'.- pcró que paluer~ la virtualitat d'a~
quest poble sempre elegant i serè t-?l
nim, per a ~trfJl'..Ji.o, l 'apartat 14, que diu:
eu tornant& decisius de la histórta..

L'ARtiCLE 16 DEL PACTf GJNE8RI

L'aplicadó grad ual
•
de es sancions

El nét del Ras Hailu
detingut per aospitó1
Addis Abeba, 12. -

El nH del Ras

Hailu ha estat portat a Addb Abeba ·
tsospitadr-sef• segtons es diu, que
ava e omen ar una revolaoio a Etiopla.
Es recorda que el Ras Baila en
altre temps predilecte del Negus,' tou
detin&'ut ta tres an71, acusat de

pertr

~e

compiot.

----------*:---------o·DO

o·60

1'1'-

0'51

,._

1'-

olO

1'1'1'1'-

r--

O'"
1'--

r35
o'o"'
o')O
o'25
o'lli

l

·

-

2'~

..

,¡¿,

«Sl l'apbca.c.ló del bloquel& econòmic es prolon¡ués, podrien ésser
preses mesures cada. vegada. més ngorosea. La supr~16 del proveunen&
de la poblactó clVll de l'Estat. en mancament hauria .:'ésser considerada.
com una. extrema. mesura de rigor, a aplicar només sl les altres mesures
d.Jsponibles 66n clarament msufic!ent.u

COM S'ACABARA1

Els tractats mi!ltars donen el diagnòsUc 1 els esdevenunents marquen
el tractament a seguir.

l..'e¡nleg deL conJtiete ítalo-etl.óJ1{c
tou eu tractats mll&ta.rs de l'art de la gz¿erra en els
&eus capatou que tracten ae tes querres de conqutsta. Viuen. tt:eratment:
«En aquesta ,nena ae gllerres pro~:.tetes seme motius. amb oò¡ecte de
rrenar• a ~n poble la seva aob!Ta.;11 t:e resolt e11

(Pus& a

la plr. e ,)

Partint d'aquelta regla, reiUlta que la 1upresai6 del proveament a
l'emcit fta.li4 expedicionari. hauria de precedir a la deu proz;tt.menls
aiúUlo..
Per altra banda, l'establiment del bloqueig ejectiu del litoral de l'Eltat agreswr é$ ta eventual per l'apartat 18, mentre que la reaolució proAddis Abeba. 12. _ El Raa ca.s.sa. el Ra& Sayum 1 el R&s YuU. amb
vísional de l'an¡¡ 1920, que tXZlia amb caràcter obligatori /im a la .eun total de 180.000 bomes preparen una formidable ofensiva per t..l de
gfient Auembl.ea, el d~claraoo n~cessari, be que no usen un bloqueig tm.l'a&
per
italians
preparatius
els
tractar de reconqubtar Adua 1 anuliar
medía.t cteuava lloc G la Jêmn.utc. del 1921.
vanç sobre Axu.m.
1
¿Vol dir tot au:ò que l'apJicGció de tel sancion• és en si rnatef.ra molt
·
tlò
Un
.
60·000 El comte de Vinci, ministre d'Itàlia
Al mateu. ~.emps. alt.rea con gents e PICS que en tota so~
No Vol dir que cat bona Je 1 b?na t'Oluntat en rn Ettat:J mem.
di/reti?
t 1
bornes preparen un ener¡lc atac contra. 1~ force& tta.llanes de 1 ala ~ a Etlopl&, l'home qu1 s· ha t
e aplicar let sancwn' ejic.:açment. 1 aque1t 6; tl problema uper
bres
1celler de la L~&&cló a Addla~n~be.:.
querra Sdl)tentriooal.
·
ara el planteja per a l'organisme gmebn.
ql«!
¡encial
,
.
ord,..
...
aoetar
voler
"'
per
~a
El mmistre de la Guern. ba sortit pe¡- a. lnco~~ a l.&
.t. ROVIRA 1 VIROILI
NIUI
sener&l.

DOS-CENTS QUARANTA MIL
ETIOPICS PREPARATS PER A
FER UNA OFENSIVA SOBRE
ADUA

I

I

A la pàg. 12

~i~ita

al ~~nal

~~

~uat~ ~anta Maria
Un rep o tot ge de

Josep M. Mauip

la humdllital

2

DIUMENGE, 11 D'OCTUBRE DEL llll
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rEATRE.S

Orquestra Pau Casats

El TEATR E

TEATRE BARCEl ONA
CONTINUA RENOVACIO D'AffiE
ComPa nYia de
MARGARIDA JtiRGU
Avui, tarda, a !es S 15 1 Dit,
a lea lO 16. l'obra àt: Lope d e Ven . adaptada per R•vas Cheriff :

FUENTEOVEJUf~A

CONCERTS DE TARDOR
Direcc10: Mestres PAU CAS~
VOLKMAR ANDREAE, 1 E P!a:
N AND~'Z A.RBOS amb la CÒlia
ració d'Importants concertta~
SIS a.udlclona, dies 20, 27 1 {
octubre: 3, 7 1 10 novembre 1
S'obre l'abonament als 6 con~
1 a. 4 tarda. en dl ea testi us Del:
patx: Onló Musical Caaa Wè
de 4 a. 7 tarda. Proil'amea 1rner,
ses del Patronat a tots eta ~
bllments de música.
t..

-

f. U

--

TEATRE ROMEA

Demà, grans funcions de COMIAT 1 homenatge a Marcar ida
X1rg u 1 Garcia Lorca: -

GRANJA ROYAL

YERMA

AVUI, T ARDA :

TE EXTRAORDINARI
amenitzat Per

GRANTEATRE ESPANYOl

CRAZY

Compa n yia de comèd•es va len·
c ianes dlrl¡,¡da per PEPE ALBA
'\vu1, tarct"· 11 les 4'1S Butaques
a 2'60 ptes. 4 actes, 4.:
~ N~AR~ QU~uA SOL A LA
lutuu::TA

BOYS

De lO a 12 nit : CONCERT SE
LECTE pel
.

SEXTET TOLDRA

1

CHENT DEL DIA o MIL DUROS
I AUlO MOVIL
Nit, a !es lU ló.
LO QUE NO TO RNA
I

Chent del dia
o Mil ouros 1 au(Omòvil

Avu •. d iumen&e, t a rda, a lea 3'46
GRANDIOSA CORR EGUDA DE
BRAUS
braua
Òa L V~ D~A DE

Oll!uns, n!t.
RAT OL INS DE
Ci.:.A HICA, per Peoe Alba l
.-aco Chulla. - J.Jlnlt:<.at:s. L obra
que es '"'a centenar1a:
ELl> 1;;:,¡ UUIAI'U S
dos acL~s. atl "· :.oler P6ris

6

t:S U•'A HlALLA.

.

L 08t<.A

(o¡U.I!.

~o-AU.&

dl

Niño de la Palma
Cagancho - Armillita

rAR.AvLA

Principal Pal ace

F~IA::.uc

T E A TR E S
Novetau . ·rarda: cSa!net Tri&h
&Lu ttambla. de les nonstes». N1t;
&Ma.Ciarue».
Còm1c. farda 1 nit: «El hombre
lDVISibleJ.
bpanyol. larda: c.Encara quecta
sol a la t.one~ou, t.Chent del dlat.
Mt: cCnent de! din 1 «Lo q ue 110
tona».
Nou. - Tarda: «Los de Aragóna, cQ¡.
"antet. y cabezuaosJ, eLa del mano.
jo de rosaa•. Nlt: «Ol¡¡antes p ca.
bezu<.~os• 1 eLa del maneJo de ro-

trlomt dL.s ce!eorats cantants
Em11 1a Alla&a, Angeleta Mar tinez,
li.nr•c Zabarte 1 felip :.an Ag ust in
Nit, a les 10:

DOKIA FRANCISQUITA
per Emflia Aliaga, An toni Gatón
i Mar ia Santocna. - O..:mà, atlluru., tarda, 1unc10 popu l.:r Bl.iTA~UE~ A DU.c.S P'IE~ .• LA .M.Ed
CARA: LA CAJITA BLANCA i
EL CANl 1\R UtoL ARKuh.U, amb
el aeout oel uoLab!e o...r1~on Pe·
r e fon t • Mola. tü'l: LA VERflf NA UE LA PALOMA • LA CA·
SIT A BLAtU;A 1 LA OOLCJ tW:iA.
per Antoni Gatón. - UlLLU•'Id
VINENT. Debut del dlvo r1NO
fOLGAR. - Divendres vinent.
estrena. de LA PANT ALONEHI\,
de! mestre fontana 1 lletra d Amichatis.

sas•.

Pohurama. - Tarda. 1 nit: eLa dama
de las camellaa».
P nn c1pal Palace. - Tarda: «La ver.
bena. ae 1a t'alOma», ~ cas~ta bJan.
ca.». Nn: cuona l.'ranc~Sqwta».
Olymp¡a, - unm uompa.ny1a. d e circ.
kfarce1ona. - el- uenteoveJuna».
k omea. - A les 3'30: eLa dama. del
antlfaz». A les 6 1 nit: «Sueño de
Primavera».

C t Nf:MéS

TEAfRl: PULIUHAM A

TE:ATR E
OLYMPIA

Companyia dramàtica MARIA
GU fRHL;K O f'EHR AN DIA2 Dc
MENDO LA
Avui, tarda, a les 3'15:
EN FLANDES SE HA P UESTO EL
SOL
A les 6, espec1a.1 1 a les 10 15:

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

LA DAMA DE LAS
CAMELl AS

I' TEATRE

Ma r ia

---------------TE ATRE r~ O VE TAfS
TEATR E CATA LA
CompanYia NICOLAU · MARTORI
Avnl, diumenge, tarda, a les 4.
Programa doble • Dues obr es.
:iis actes:

SAINET TRIST

------- -·--TEATRE ROMEA
Telèfon , 2702 6
CompanY ia He redla
Asquortno
A les 3 30. Butaques a 3 ptes :

LA DAMA DEL ANTIFAZ

d An&el Guimerà 1

SU~ÑO

La rambla de les floristes
de Josep Ma. de Sagarra
Nit. a olll e,¡ u; ~·t d On:l.e, el gran
èxit dc L I u I s E I I e s :

MA DA M E
Demà., dlllUltS. La,aa: SAI NET
T RIS"'". !Iod. LA RAMBLA DE
LEl> fL ORiST ES. Dimecres
t::.H<ENA ac LLIBERT AT P RO·
VISICJNAL. - UIJOU&, m aucuraoio dels lES PEC I AC LES PE R A
IN FANTS

Ot rRiMAYEAA

per Irene Lopez Ht red1a 1 Ma r~ an
Asquerino. .va comeala de la teu.
a1t:<>a que emoclon&. 1 satlstà. .
\legeU·lii per a rt:curdar-la. - Dema. a les a'JO 1 10'15.
SUEÑO DE PR IMAVERA

-

TEATRE COMIC
PALAU OE LA REVISfA

TEAT RE YI GTO RIA
AVUI, DIUMENGE. Tarda, a les
3'30. Butaques a 4 ptas. OOES
ORANt; Ot>.,k<.E::;;

M A R INA
(Actes ler. 1 aer.). - Presentació
ae 1 emment cu va Carme Pala·
zón , ¡lloceaent del •c.;olon.• u e
lSuenos Aln•s, 1 del colossal tenor
Antoni Marqués 1 dels notables
arll&tet> Vallu 1 Nolla. L'òpera:

I PAG LIACCI
pel ¡ra_ tenor ~U~UI!.L MLLL.I!:HA~ 1 la c¡;¡cbre UP•e EMILlA
V1NA~ 1 el co:oosal banton JOA~
FOL'IOLL. L cxtmia lli'tlsta ELE.
NA .1:01'1~. !enomen vocal que
ctunara. alguues lvmanse& cantant Ja pa!l. Cie tenor. - Pròximament .t.;:,lkl>NA aunb una ¡¡ran
c.;ompunym Cie ,;. 1·:oue1a Cie:

EL ABANICO JAPONES

TEATRE NOU
G RAN COM PAN YIA LIRICA
DIVO biU'iton: PAU I::!ERTOGS
AVUI , tardn, 3"JO: LOS CLA·
Vt:LES • LOS CADETES DE LA
Rc:r ,A, per Pe.ch.me. El gran
~xlt. LA DEL l't4ANO.J O DE RO·
SAS per l'au Hertocs ~¡. a les
10 1S: UNA tiii~S MAS I

La del manojo de rosas

AVUI, tarda, 4'15. Acte 2on de
EL RI!SBALON DE LA REINAu.
.1!.1 ¡rran éxl~: EL hO ¡yulRE IN v I ·
l:í i &LE. N1t, 10'15:

I:L tiUMtSht:

INV I$ t~Lt:.

triomf de Ma py Cortés, Tereseta
Moreno, Roseta Ht rnau, Isabel
Estore h. San tpert, León, Alares,
cortés, 30 belllsslnles GIRLS. •
Gran presenta.clO

CINEMES
ACTUALI DAO ES
HORA I MITJA de pro¡rama. ln·
tereosnnta ln!orma<:lons begona t:l
noi.1Clat1 PATHE .JOURN~L 1 el
pro¡¡nuna. Qo coc;tlUll, lOJ'llll't pet
UlbUilCOS, Documental&, Varie·
tats, etc 1 la blmp&twa SH I HLt; 'f
1 t:.m PLE en una ClellCI~ CO;Dle·
dia. - J:.N'.lrtADA UNA t>EBS!!ólA

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

FANTASIO
Avui, matinal, a les ll. Tar·
da, de 3'30 a 5'45. A les 6, nu.
meraCia. Nit. a les 10. Gran èxit
de Ma urt ct Cheva her en la dl·
vertlaa comèa1a mus1cai.

EL CABALLERO
DEL FOLIES BERGERE

per Hertogs I altres Intèrprets

GRAN P R ICE
VODEVIL CATALA
AVU1, tnrdn I llit. ::iELECTE::.
BbLL;:,. - Oema tarda :

LA MEVA DONA
ES UN HOME

!'.lt. g:

e¡.

h ~.::.i:1tLl

de

t

LA GOGOl

Tarda. Butanues, 1 pU. Ctne-

ra•, 0'40. . N•t. Butac::ues. 1'50

METRO POL
AVUI. DIUMENGE
TODO CORAZON
t A les J tarda)
TRES LANCEROS BENCALlES
1A les 4 15 t..rda)
S!;~lO Nl.iMi:;RADA
TODO CORAZON
tA !es I! ·ardal
TRES LANCEROS BENCALIES
t A 1011 7 1~ tarda)
Nit. a let. 10
TODO CORAZON i TRES LAN ·
CEROS B&NCALIES

·-------- --------------· .=---------------General, O 50.

dOl

A AVUI

KAT I USKA

Sublim interpretnciO de
Guerrera.

CARTELL!
ENTRADA, 2'60

ESPECTACLES PER

Gra n Companyia de sarsue la 1
opereta en la qual h¡¡uren els
em ;nents cantants TU~ u f OL·
GAR 1 t:r.liLIA ALtAGA
Primt:r 11CLOI': l(.<I.-.IUtJ.J r IJJ:.n l 'E::!
Avui, dlumeu¡¡e, tarda, a. !es 4;
LA VERBii.NA u.:: LA P ALO MA
LA CA:.ITA BLANCA i

l

6

Avui, diumenge, tarda: ECHA-

V.I:.- RAMO::! 11 contra TABOADA
11 • MAUOH-EGUl l. Nit: GUtl.\J.

CEAvA • OtJTl!!óHHI:!:¿; cotnra H.ECALO~ 11 • UüAHJ.EC.tiEA. Dilluus, tarda: Gli flE.l:(RE<!. u .
IR!ZAR contra. SAL::>A!'vlENOl 11·
ANSOLA. Nit; JULIO - URRESTARAZU contra RICAROO • ELOLA U.

Avui, dl umen¡e. A tes 11 IMA.
Tli'IAL¡. T arda. a les 3':!0 1 6
(local! Lats numerades). Nit,
a
les 10:
CU iUOSIDADES MUNDIALES
EN EL fO NDO DEL MA R
(dioulx en color) 1
la meravellosa pelltcula.:

RUSSIA REVISTA 1940 ,,

PATHE PALACt

I

EXlTI EXl'll EXIT!
Demà, dilluns, a. les 4 1 nit,
a les 10. Grandiós procrwna amb
el gran èxit:
RUS I A REVISTA 19 4 0

AVUI, matinal, a les 10'30. •
farda. 3'30:
CANCION DE PRIMAVERA
(opereta per Cla ire fu cha)
TODO CORAZON
.Jean Par ker 1 J amea Du n. MElRO
BA.JO PR ESIOH
Victor Mac Laclen, Edmund Lowe
(Solament a les 8). FOX
1 DIBUIXOS,
Demà, dilluns. ESTRENA del
mm FOX, en espanyol:
ASEGURE A SU MUJER
per Raul Roullen i Conxita Montenecro.

URQUINAONA
Avui, dissabte, MATINAL, a les
ll. Tarda, a les 3'30 1 numera,.
da, a. les 6. Nit, a les 10. El
grandiós éxlt de la incomparable
Catalma Bàrcena en

Julieta compra un hijo
amb Llu ls Alon so. Es det~
patxeo 1ocal1tata per a la sessió numerada.

F E MI NA
AVUI, GRAN EXIT
.Joan Crawford, Clark Gable
Robert Mon t&omery
en

COLISEUM

Cuando el diablo asoma

Avui, tarda, dues sessions. A
les 3·3o 1 a les 6, ESPECIAL. Nit, a les 10.
ESCU ELA DE
CAMPEO NES (Eaporttva) l PARA·
MOUNT NEWS No. li ( Reviata):
LA DOBLE ALAHI'IIA (Oib~llC de
Popeye), 1 Claua ettt Colbert en

Producció METRO GOLOWYN
MAYER
SESSlO MATINAL, A LES 11.·
Tarda, a les 3'30, especial nlUlle·
rada. a les 6, 1 nit, a les 10.

Liu 11 riUU

amb fred Mac Murru I Ray Ml!land - (Es un proaram a PARAMOUNT>.
Demà, tarda, darreres projeccions d'aquest progTama. Nit, a
les 10. .E:;T.RENA de VIVAMOS
DE NUEVO, amb Frt derio Ma rc h
1 Ann Sttn. - Es despatxen locol1tats numerades per a demà.
n!t.
•

CINEMA PARIS
Tel 14544. Avda. Pta. Anatl,

11·13

I

MARYLAND
MATINAL, a les 11. Tarda, a

les 3'30 1 6 (numerada). Nit, a
les 10:
E.JERCICIOS ESCOLARES ( Dl·
b uixos ) : NOTICIARI F RAte CE
ACTUALITES ;
I NSTANTANEAS
DE HOLLYWOOD :

UNA NOCHE DE AMOR

per Gract Moort, del Metropolltan úpera liouse de Nova York.
PREU;:,; Matinal, 1'6S. Tarda, pn..
mera, 3'30. A les 6, numeradtl,
4'40. Nit, 3'30. - NOTA: En Vis·
ta del caràcter excepcional de
vend ica s uperproducció Clntma·
toc raflca rectran, els d1u ftlners,
els suu en ts preus. TAHOA I NIT,
3'30. A LES 7'15, 2'50 pusttts.

L1eg1u, cada d1a,
la nostra secc1o de
TEATRE 1 CINEMA

Mat in a l, 10'30. T arda, 1ra. ausió, 3'20 a 6'46, Numerada, a lea e

VARIETATS
~

OLYMPIA
iXIT EXTRAORDINARI ... !!
dei primer programa da la ttmporad;a dt CIRC EQUESTRE.
TARDA, A LES 4. NIT, A LES 10.

I ~E!:~
Av..;& Mistral • Cal àbr1a •T, 32JO'l

TARDA, CONTINUA . 3 30. Da rreres pr ojeccions; Sl YO TUVIE·
RA UN MILLO!i 13 JO i d'20 , VI·
OAS HOf AS •S 1 101. OS PRE·
SENTO A Ml ESPOSA
6'30 1
l. W1 RlòVISTA I DI BUIXOS De.nà. ct:ul~ LOCO DE Vi;;RA·
NO • REGINA • TODO CORA·
ZOH ( A. AMoc iats) • ( Cifeu) •
M. G. M>: PARA MOUNT NEWS
' DIBU IXOS Pootl't tn oolors,

Avui, tarda 1 nit: DANSES SELECTES pels casos» del ritme
PRICE BAND
Màxima ventilaofó I comoditat
La sa la pre fer~da Per les fam ilias
NOTA : Price S. C.: Gunnàs Esport, Solàrium 1 Dutxes s 'ptes
al met.
'
·

EXCELS IOR
De 6 a 9 1 d'll a 4 matinada
ESPECTAC LE A L' AMER ICANA
LNSU~~~LE CARTELL

A

WILLY·JO • CHESTER KINQSTON • ASTON'S TRIO

Ronald Colm an i Loretta You na
Dema, ESTRENA dt la d iVtr·
tida p rodu cci ó nacion al: 60 HO·
RAS EN EL CIELO 1 el !11m de
King Vidor· EL PAH NUESTRO
DE CADA DIA.

Telèfon s: 34651 • 33818
Palau d e la Da n sa I de l'Esport

MUS IC·HALL • CABARET

FIESTA EN PALACIO
per Ivan Petrov1ch :

GRAN PRICE

MOLT IMPORTANT :
Aquest atnsaolonal 1er. programa
finirà foroosament el 22 d 'oct ubre "'' tal de donar paa al , ..
con proll'llma de la t emporada.
ELS A.RTlFEXS DE L'ALEGRlA I
ELS CREADORS DE L'EMOClOI

OLYMPIA

Un aventurero audaz

AVUI. dlumen¡e, tarda, a les 4 ;
Parut a pala. GALLAHTA lll .
LEJONA contra. AZURMENDI UNAMUNO. Nit, a les 10'16: Par.
tlt a clst.e!la. EROOZA menor •
BERk<.ONUO contra URRUTlA .
LI¿;A.RRIBAR - TRECET. - Detalls per cartells .

Avui, 13, diumenge

I nit, 9'45. Avu i darreres proJH·

clons:

fRO Nf O NO YElAIS

RAM PER

CASANOVAS JAZZ
L. Alcalà - Bella Cristina
Vera Frey - P. Rodríguez
GLORIA LIBRAN

POM PEIA

l'inesgotable font de la ¡¡rt.cla
7 TOI(AY , CHRISTIAN fLERET·
TE LOS OSOS COMEDIANTES,
de BERG

TEATRE MUSIC • HALL

POW ELL

JULITA SUAREZ
BRAZALEMA
EMMA MARQUES
Hnas. Lop-Zar

l'lnsuperable trapezista, prt~ee
dent del CIRC BARNUM de
NOVA YORK

Beby

Maiss and

C.'

.R1ALLA. LI
TSHAN GAN. Els trad.!CionJJs
AUQUSTUS DE SOIREE. Regisseur de piSta; WlLLYAM'S PA·
RISH Un món de !ellcltat
])el als Infants I de records 1
emOCió per als maJors. - Despatx de localitats a la taquilla
o!ICl&l de l'Oiympia i Centres de
Localitats
.ELS REIS DE LA

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE i CINEMA

EL MILLOR CARTELL

1 la form idable

DEMON 'S JAZZ
m axima a tracció

HOLLYWOOD
BAR DAHCINQ
CABAI1E r AtUSTO!iRATIC
SORTIDA DE TEATRES
VE rLLAOt:S lit:LECTc:S Al't4B
LA COLO:.SAL

DEMON 'S JAZZ
A LA PISTA
ATRACCIO NS IN fERiiACIONAU

L
E

de

tsravan~oe».

CINEMA

Fronto Prmc1pa1 Palace

T I VOL I

I:L Llk10

1

Am èr ica - cHuyenCio de la. q u emaa,
c.l!.l a¡¡resor lDVUIIDle» 1 cldentldad
Qt:<>COUOClOa».
An ues. - «J.Joy m1 e..mon, cSeamos
o¡¡ ~illllstas» 1 cMatando en la sombnu.
At:au.tutats. - Reportatges, uuormaC1ona 1 la slnlpatlca til:ur!ey Temple en uua aeltc1osa. comedla .
Arna u. - 4<0S piesenr.o a ml espo&a•.
u.J~Jada en P•enaa» 1 cGenoveva de
Abcon.t. - dlanaa. de Paso» 1 eLa alegre WVOfCladaJ ,
A\ tnJSuaa. - c;:,e necea1ta un p t·otecton 1 «Las OIJas de la portera».
Barcelona . tMus1ca 'i mUJeres»,
IAmOICIOnl 1 «La. peque.fla .DornU .
Bolleme. - «.JUvtlu~~u
... rHUUbllL~•.
cv¡¡,¡¡mo de! ma.n 1 eLa aue los Oioses àt:sl..ruyen».
Bosc. - u.uu1xos, «El a¡resor 1nvlsl·
O•~» 1 «:a: allera. què~».
Bonum •a. - cuna. muJer para dos•.
~"'I u1~:tador» 1 dtt.,urrecclon».
Bro ..... w ..y , - «Ueuoveva ae .l:lra.vanCt.», 'vs presen~o a ml esposa» 1
u.~ .. Ja<..t~> en I.Ht:nua».
Cat>tiUilYK. - u~oun•.Ga. baturra.ll.
&;apnol, - c(.;ouoce a. tu niJO», «La
noVIa. de .1.-rauJtt::steln».
Cenu1c - cl.iamJ,Ieon t>larices• . eLa
pz.,:.a del ¡ato» 1 «La cruz. y la espaa..»
Cuu~eum cl:!:scuela. de campeones».
«LI. uoole •uanua• 1 e& l¡r!o doraao•
Cumc,.¡ - •.1:..1 onnctls ae !a muerteJ
«.1:.1 i.>od~Iv.:.u ba•num» 1 cJ..)euaa. de
tlouvu.
D1an.t. - «l!J dlctaaon, cl>iek Tur·
'-'llU I &.1!.1 u:lllvtWO».
En t~onça
'"'i.>•VIDILDI&sl 1 cMUJe• .,. .,..,ugrost.o•.
Eblllotl, - •v:s !Jl'ebento a m1 esposa•,
«\1 IUab l'O...QbAI,
Exc•••tur. - • .,.¡ brindis de la m uer·
...e» u:,¡ cor,.,v <.u: oorubay» 1 cuuanuo uu uowu.e tol:! W1 nombre»
Femma. - cvuanod el Cl!ab!o asoma».
r-an •~&biO, - «.t.J. caballero del l''oues
uc·~~J.e».

f ou

huu. dluyendo de la quema»,
".1!.' '".nollno» 1 «OO!t> con su ameu.
Goy ... - •.1\li.lDICIOn» 1 cOrc en 1a
calle .o.
l nt1m. - cSeamos optlmlstas», cOau..:. ver un W~>;, •Ju WlJJ.ones de ena.mol ..aa&».
I n~.
...,.. eterno ensuefl.o•, c:!6S 01>
enes en !llueva ïorl!:» 1 cOioses».
Kursanl. - «Aru v1eue el nov1oJ, c.BaJO l.III:SlOU» 1 COJOl:l CW'1nOSOSJ.
La1ttana, - ct>a.tnc10 muo a una es-

CI

te

cc

~lehtu,

M1r.a. - cUna muJer que &abe Jo que
qwere11, «~eu uwym», c.I!J amor de
l.iU1'106 Ull.
Mary1and . - cUna noche de amara.
mannot. - «La& uon~e•·..s ue1 ~>mou.
«Amores ae un cua• 1 eLa rlecna».
MaJesuc, - «Di>JO e1 C1e!o ae ~o-uo.u,
IV Ut:lan mJJ:; C80ClOUeSll 1 cEl enellll¡¡O ¡¡ubut:O n lUll. b.
Mttrupol. - ue qwero 'i no s6 qulen
er~l!», c'fodo co•.u.on» 1 «.l're:. uwcel ·o& benga.J1eS».
M1stral. - «Os presento a m1 esposa»
l e vldl\8 ro cas•
Mon ume ntal. - d''ll8<:1na.ci0n», cQulen
ma.~o 11.1 ur. ClOSD'il» i cun
pra~· o
enue bravos».
Mundial. - J.Jiuulxos, cEstatadares de
~a nocne• 1 e 'v lUWl ro~..u¡».
Nuria. - «.1:!:1 enc..uto ae una nocne•.
eLa patrulla perdida.» 1 cViaa.s rotas».
Par1s. - cReginaa, cFtesta en pa.Ja.ClOII 1 ctJn aventurera auelaz•.
Pathe P alact. - cCanc!ón de prtmavelall, coaJO pre..1on• i cTodo corazen».
Prmc1pal. - Dlbwxos, cEl aaresar HI·
v~¡o•e• 1 e Y ar1ora Que 111.
Pubil &; mema. - .No.lcl.u-UI, 1.n1ormJV
Clons, Hepo<Lat¡e.;, etc.
Ronl. cOJos tarl.ñOS0611, corc 8Jl
uamasa.
Ramtllts. - cGedeOn, Trampa p Cta»
S ptend1d . - cEl a~rua.cll de la tront-era•, cGlorla y nambre» 1 cWonder·

o

Ban,

Smart. - Dibuixos, eLa Clllsters de 1a
suertea 1 cfre:> tanceros bengwlcS».
Talla. - eLa vt:uu:. ruol~<ll , Cl)oo e:> ¡¡ecaao• i «t>iebUu1u.
T ivoll. - Ta.raa 1 rut: c.Rusla ReVlllta 19·10».
T11omt. - «Las tronteras del amor».
«Amores ae un d!a» 1 eLa uecna1
Tetuan. - «.&:U lll1 liOJaaao• 1 cvlaa.>
roUlli».
Urq u¡naQna. cJuiiet.a compra Ull
hlJOI.
V•c •una. - «Oro en la caHe.o. eSa n e.
ce:.ll.ll un PIOtecLOn.
Volca • «louo "u•IUOllJ clreli 1.8.D
cera.. oeugnllt.s.
Verdi. - c!Jei.111e ae pnma¡-era•. d-'
JUStlcla del 1u O» 1 u 1erra de Oti
Slon•
Walkyr¡a , - cEl I)Oderoso &rnwn•
e Ba.,¡ o preslon• 1 eLa lezton blanCal
XIle, - •EI aml¡ro de Panama• 1 cR:l'
d ·o patrulle•.

a

la humanitat
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La comèdia
de les eleccions
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Panorama d'Itàlia
Ens el presenta El Liberal, I,
com podreu veure, no es un panorama massa opCtmt.Sta.

Segons La PUblicitat sen.bla que
«El tasclomo 1tal1ano est& venciper ara, tal com voldrien repre- do en Etlopia por la natura!en de
sentar-la, no té gaire c:r!t.
aquet terrena por el valor insupe-

pfUWII Ol t>UBiòCRIPCIO
4' 61 ot...
11 rc;etona un me.
IO' U 11
¡:ora. ,¡n trlmMtre

I

·Les coses han
canviat
Fa.bian Vidal, a La Voz, parlant
de t•actttud provocadora d'Itàlia,
escnu:
«Es posib!e que se hagan en Ro-

Què passa a la Conselleria
de Treball?

COTO

Tones

1.100,0
Producció nacional. .
~~tac~ó . ~e . e~~ en 103.725,0
221,'1
Importació de cotó filat .
Importació de teixits 1 gè256,5
neres de punt • •

«Eleg!r se:oliS proporc.ó . a. ,Ma- rao.e cte !:)S étio;,>es, por los ngores
Per mostra un altre botó
drld, B~celono., Valcnc a. 1 a.tres del c1lma que diezma al mvasor màs ma muchas !lus!one.s. Tal vcz crean
Total • • 1.05.303.2
cmta~
1:I!portal!ts,
1
des.gpar
per
que
ias
armas
wdigenas.
1
que
Cegada
la
nora
de
pa.sar
de
los
Ve
preocupant
seriosament els ta va el seu nomenament de consea:r- a
un trl1"lestre
Tones
majona e.s d!s,rtctes rura.s, sena
Pero SI no estuviera vencldo por d!chos a los hechos-«la hora de la Centres de Dependents de Barce- ller, han cregut molt adients els m~
" " " ' oa 10:01 un trlmtttre 'l1'- •
de3fl~urar totailllent la volw_ll;~t ge- todo esto el fa:>e.o Italiana en Abi- acción», como dljo Eden en &u dis- lona aquesta sèrie d 'activitats que ments actuals per a. tomar pels
r.era'. del pals, perquè el re~u.tat a. slnia, lo e:starta por falta de recur- cul'llO-Cundlra la. dlSCordta. y no ~e e.; manilesten a la Conselleria Je seus furs 1 han aconseguit tot el Exportació de cotó en
1.674,0
floca .
les Ciutats grans correspondria a liD sos para sostener a su poblac1ón ct- conseguira esa coordl.Dac1òn de es- Treball, seguint, segons sembla, contrari dt! l'acord del Jurat Mixt,
sedàs d'u!! mo~t méS !1 qae !'utillt-! v11 en la metròpoh y a su ejérclto ruerros y de actitudes que es mdl.,- onentac!ons de Madrid, t. més en- es a dir, que el senyor conseller de Exportació ~ J cotó en
2.861,'1
filats.
zat en alt.es llocs. I, P~r tant.. st _a 1de operac1ones en los t rentes etlo- pcn:sable para que el pnnctpto de cura. la manera en què tot el que Treball, el seu ant1c advocat prede cotó en
·~ c1ulats. obtenicm ,a mattSacló pes.
jla,¡¡ sancioucs saJga triUnlador de la t 1 referència al Treball a Barce- cisament. fent cas ornis i llançant Exportació
2.808,2
teixits.
.
rr1.S aproXImada, en eis a!tre;; dis-~ Con la ayuda de tooa Europa co- primera. prueba a que se le somew. lona, amo el gran nombre de pro- per la banda l'acord dels més gemetes prevaldrien les . despropor- mo mandatar1o especial de ella,' a un Pronto vamo; a ver Sl tales ~spe- blemes que es plantegen al conSt- nLtms representants del ram, decla- Export.ac16 de cotó en
294.0
gèneres de punt. •
clons 1 mj~stlc!es adherents al s1s- es posible que !as arma;; itaila.na~ ranzas son o no rundadas. Qul2.à Iu Uer de Treball, es veu resolt amb rè:; mcompetent el Jurat Mixt d'As_.na majo·.tarl; . és a dir, que la re- fueran consiguiendo sus objetlvos sean.
Iu signatura del senyor Torrents.
segurances per a entendre en els
Total
'1.637,9
presentació popu;ar a les unes seria lentamente y no sln ruertes desca.Pero de tod~ formas, el proble- I Un dia és una disposició sobre conflictes que poguessin derivar-se
expres3!ó d'una realitat, n:..:ntre labros.
mu. de orden moral planteado ayer el cens social, un altre una ordre o 1de !es relaciOns entre «Caja Previconsum nacional: 9'1.665,3 tones, o
qiuóe en els altres ho sena d'w1a He- 1 Con las sanc1ones de Ginebra, por en Gmebra e::. fortrudatúe. Clncuen- convocatòria per a aquests o aquells sora de Crèdito» 1 el seu personat; s!gw el 92,7 per 100.
e ·, ¿Quina autoritat tindria un leves que sean esta hundldo el fao- ta y una naciones se han reumdo tlxamens, un altre una o mes des- 1.1 «cosa» ja s'ha celebrat amb una
Par.ament constituït sobre aquesta cismo Ita:!ano.
pam acusar a otra de enem1ga de t!tucions.
1festassa d1gna del tnomf, és a dir, Amb referència a sedes 1 uayora
base?
.
, De leves se convertlràn en graves. la paz del mundo y para acordar
Ata els ha tocat el torn als em- acomiadant el Delegat de l'Assoc1a- no ens ha estat possible, malgrat el
Ensd podr!em ~eslgnar a admetre por Ja. clrctmstancla de que Italta los medios de cast1garla La Huma.- pleats d'assegurances, I AssociaCió ció General d·Empleats d'Asseguran- molt interès amb qué les hem ceruna e~proporc 10 genera1• una des- 1 no podrcJ. pagar a los que quleran mds.d, desde si.l.S elbore3, nunca VIO oels qu.lls ha p..gut veure la s1g- ces a «Caja .t'revisora de Crédito» cades, trobar estndistlques exactes
1
proporlsclò de t:.~ qual fossmd Vlct.mes j venaer.e lo que puede nece&tar.
nada igual o semejante siquiera. Ue- natura del senyo: Torrents al peu per..... manc~ de respecte.
de la producció nac1onal m dels to.ots e . partl ~. no ens pv rem a veMUi>SOlim ha e~cog!do mal el mo- cldldlmente, las cosas han carnb1a- d un Decret publicat al Butlleu OfiL'Asscciació .;·apressa a Informar tals m1portat 1 exportat, pero, com
mr mal a una dualitat m~ mju.st~. mento. una situaclón económlca 11- do. No nos dames cuenta aun por- c!al amb el qual s ha donat amplia a qu1 deu fer-ho respecte a la for- a dada llltcressant, tem constar que,
eConcar~t emóp!tjoruda per latnc a 1a nanclera como la de Itaaa no es .a que los àrbo:es no nos dejan ver el silt!Slacció a tres o quatre empre- ma com «Caja Previsora de Cré- mentre la Importació de telXits de
FRASES HISTORICAS
nst UCI que imp.lcaria.»
mas mdlcaoa para lanzarse a una bosque .. .»
ses ue le.; que es diuen de capitaht- ditOll vu acolhr I va complir, quan seaa 1 genere:; de punt és de 1.2,8
-El ttempo y yo ... , contra otros
a.ent..;ra. como la de conqJistnr
zacio 1 est.alv1, entre elles a «Caja eslava obligada a !er-ho, les Ba.- tones, 1 exponació ha estat sols de
dOS.
},;IJopla.
Prt!VISvra de <.,redltO.t.
St:S de rreiJall dels Empleats dAs- 4:l,'l Lones, I, pel que ta al crayorut,
<De «EE Sol».>
Co11 ümeora llub1e1u olrec1do dl·
Aqu~::;la empresa JUnt amb les al- st:gurances.
1~ importaCió ~els teixits ha estat
hcu.lades. Sm Gmebra. es 1mpv~ttres que t!xploten el mate1x negvPer avu1 n·hl ha prou amb remar- 1 dll,l tones 1 !exportació de 26,3.
ble. 'i. contra Ginebra, es una loEl Siglo Futuro esta molt con. eL. no podent dll!:enr una declaració car la coinCidènciA tan eloqlient que
cura»
tent per què la dissortada Grècia .:~ .. competenc1a que a tavor de llur hem esmentat i donar un altre bOtó
EL MILLOR CLIENl" ES
El contemplem caau dia, 1 el recau novantent sota les urpes de la 111 clus¡ó en el grup d'assegurances per a m:>stra d 'una conducta que
El. MERCAl" INTERIOR
cull en un article puultcat a El
mo11a1quia La llàstima és Que ac¡ VIl. aconseguir-se p~r un ple del Ju- s~ns dubte recolluan 1 recordaran
Es a dir que, malgrat el lloc imDiluvio la ploma inquieta 1 agtl
no passi igual.
rat M1xt fa més d'un any, quan el molt be tots els dependents de co- ponam!ssun que en el total de l'exde J. Diaz Fernimdez.
D
to
l
lo
qu
e
T
t
·
1
¡
portac1ó espanyola d'articles manuEl s 1g:o ~· uwro reprodue!J: tex« a gus
comen ar
e o u- senyor or ren s m tan so s sosp - merç d e B".. rce lona .
«Es realmente penosa ver a los
d
.
!'l'e luera cuando no es pos1ole coJ:acturats ocupa la Industria textil ü
caciques del aut1guo regu>1en pretos 'antr 1 avui. Nosaltres repro. memar 10 que ocurre dentw. l{ que
que de cap manera no pot negllgirparar en plena Rt:JJ.ib:lca su.s carnduirem els vetis, perquè els nuus
to
d
d
seJ el StlU tota.! no e.rrit>a a represon recents 1 tothon·• els recorda. esb ·'
pue a suecechazan
er en regunenes
que
Important document dels tècn'ICS de la 1'ndu'str1'a tèxt1'l
balaches, conv1rt1endo cte nuevo el
los postula
sent&l' el 10 per 100 de les rnatertes
Y r
.
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«Al [ln de aque•.•a noche trlsle, da onunan
Parlamento en w1 laboratono de vo- · cuancto
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·
d
acla
es
!óg
co·
8Sl
utilitzades.
1, encara nue no totes les
1
por s ventana.s del ed!flclo como
os e es;a l'óg!co
emocrque · ocurra en· un
.
1tos. Que en plcn \ Heplibhca se mga
mater!es
consumides "al pals, no hai hablar de e:ccclOnes de nu:es de du- I' de
del un
Gvngre30
velaamanecer,
yo la luz&ntlelllivida ré g¡men d.emocràL"co
1 · que al procegin estat manutacturades espeCÚI·
trlstisimo
ros Y de ga;tos elcctoralt>s que se
de
n
con sus
princ1plos
I
cament per 1es mdusmes de filats,
dh;frazan bajo el capitulo de «pro- do en el alma el dolor de la herlda 0 r e pugna
teixits i genert!s de J!unt. 1 u.na pesectarlsmo
sus uesenclss>l
como alse usodJ.ce
paganda» constltu:,.e una demostra- que
r.r alel corazón
de acababa
España de
hicemreju.- en con
ténninos
par:amentanos
•••
• t1 ta part ha¡¡ estat estina.da a usos
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lrretutable
quec~mblado
las costumde no aceptar 11U11Ca, ,·a- se niega a Sl DUJmo.
dlV6l'SOS, com per
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~
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• màs, pactos ni transacciones de nbt- I Pero.. · hoy _po e mos exp ayarnos
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Y
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día
con
1
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clase
mientras
no
sea
dero~a1
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a
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ayer acae-1 QUlén fuera grlego I
<De «El Liberal».> màs urgenc1a crear la Repubiica, do eL· /U!testo artzculo 26 de la Con•. cló en Grec!a, que no ha sl.do ni
.
fer-ho,
tot
considerant
que
la
lm·
tàndo,.o
con
~
nc1a d e · tt·tuc¡'ón.»
~
(Continuaclo)
Tones portància r elativa "nue tln"'Ui
a Par
.. s
r~pugnn
màs_ ru menos .que 1a abo i!Clon de1
t
d
"' aquest
J "'~~
f 15""~ C
G 01·
importanc1a relat1va ac ua1 e
rengle de manufactures és pos1tlva.sus u..._ Y ar """· on
erno 3
(Discurso Jel sei'ior Gil Rebles de re¡pmen republicana Y ia proclama- la La
nostra e:q.>ortació creiem trobar· Exportació de llana renment redu1da.
tpnurcaapapcaenstoompiamrac:as',csea' ecluas~frfuaegrioe
esla 27 d~ septlembre de 1933.>
ción de la monarquia, restslautrand? la amb les d<~.des següents, corres·
tnda. .
1.311,0
Això ens demostra que el m!llor
1
5 ema. ponents
' '
<no adelantàndome a lo que ha- un régimen, pero no un
a l'any 1934:
Exportació de llana filada.
8.2 client de la nostra Indústria tèxtU
:ey que lo regule. Mlentras la p!u- bré de decir en el Congreso si hay porque la monarquia de tlpo parlaExportació de teixits 1 gèéS el mercat interior l que la crls1
tocracla bancari.~ Y los usurpadores margtln para ello. y qu!era Dlos que mentarlo no volverà, puesto que de
LLA N E S
neres de punt de llana •
224,a que sent és prodUida principalment
de la tlerra nacional tengan llber- no "" haya, d!go ahora que trente volver Grecia retrocederia al punto
Tones
- - - per una reducció del poder adquisl·
ta_dlde acc!ón para aodctuar en la dRe- al Gobierno Lerroux hemos de n~an- ~e partida de las convulsiones poll--Total· . • 1.543.5 tlu d'aquest mercat I per les pertor·
pub !ca r "'n sus P eroso 3 me ios tencr la mtsma hostUidad que tre1 ticas. q!le han perturbado su VIda Uana rentada sortida dels
baclons que hl han produït aquells
económlcos, no nay sufragio Igual, I te a! de Azaiia. Y a los grupos que en los ult!m~3 anos, ha~ta culmmar
Condicionaments de SaConsum nacional: 13.38'1,1 tones, o elements de què abans hem parlat.
~i.~<!Cto Y secreto. Lo demàs es retó- se sumen a ese G<>bierno los tncluf- en el alzam1ento apadnnado por el
badeU ¡ Terrassa
14.866,3 sigui el 89'6 per 100.
rica parlamentaria que só:o condu- remos en nues!ra prevención, ade- masón Ven!zelos.»
Importació de filats de
lA manca de les dades de producce a sltuac!ones como la que sopor- màs de despreciarlos, porque està ya
nana
.
9,6 ció nac1onal, que no hem po1n1t obEL SALAR I BAIX, CAUSA
DE LA CRISI ELS OBRERS
tamos.>l
- - - - - - - - - - - - - Importació de teixits 1 gêtenir, donem el total de llana conmuy desacreditada la tàctica de su- •
I 1 ) Uetall
nere de punt de llana.
55 'l dlc!onada com a la mesura més
eNO CONSUM EIX EN
m~bS:t ~lsc~~elfsc~~v~~f~~o~ G!l
1t ~
l"t
Ar:c:s. 1
- - - · xacta de la pnmera matèria ut!l!tAquesta manca de poder adquisiRob!es de 27 sept!embre de 193:ll .»
Total . • 14 930.6 zada.>
tiu del mercat interior ja cndava
LA GRECIA DE LOS OEMAS
Llegim a Hera!do de Madrid:
l'atenció de la ComiSSió OfiCial InEl espadón, únlco punto da apoyo
«Rec1bunos una carta de Sagwlto
formadora 1 Assessora sobre la crisi
de clertas monarqulas.
con numerosas 11rmas de exce!enArticle
44.-El
Govern
de
la
Gede
la industria tèxtil cotonera, que
(De «La Voz».) tes republicanes en lo. que expresan
neralltat dictarà les disposicions alxi ho feia constar en la memòsu contrariedad por no poder asis..
~
oportunes perque la. venda o consum ria del desebre del 1929, la qual, a
tlr al ~ eomlcio que se celebrade vms corrents del pa1s en els la seva observació final diu, texrà en Madrid el dia 20 del mes ac,
bars, tavernes 1 cafès econòmics no tualment:
tual, y en el que se dejarà o1r la
e,ocuente y penuaslva palabra y ele- •
s1gu1
règim més
res- clonal
«Paray mtens!flcar
el consumo
natrict!um61
quesotmesa
el de laa cervesa
o altres
poner al obrera
de otras
vada pensan:tiento de don Manuel
begudes similars.
reglones al ulvel de poder atender
Azaña.
sus necesidades con el margen de
«Por las notlcias que tenemosholgura lndlspensable, la Com!s!ón
CAP
ll"OL
SEl"E
se quejan Y de ser clertas esas noti(Continuació)
Industrial, refós per la R. o. de 30 bllr-se o suprimir-se, respecte el rèrecom1enda la necesidad de que se
cias se quejan ton razón -. el God'abril del 1930, ¡ es castiguen les gim de vins.
Repressió del frau
decrete por el Goblerno el salano
b!erno no autorlza el vlaje en ca- vins d'una determinada zona. de Infraccions a la present disposició
CAPil"OL SISE
.
mlnlmo obligatorio para toda Espa• mionetas, umco medio de locomo- producció d'uns procediments espe- segons els preceptes de l'esmentat
R• · d
d
Article 45.-El Departament d'Eco. ña y para todos los órdenes del tración que està al alcance de nuestras cials d'elaboració i criança.
article.
egnn e ven es
nomia 1 Agricultura crea, sota la de- bajo obrero, as! del campo como de
disponibilldad.J económlcas.»
Article 30.-Hom pot destinar a
Article 33 .-Resten protegits com
Article 35.-En tots els establi- . pendencia del Consell Protector de
md us tria.>!
A nosotros nos deja un poco per- l'elaboració de vins designats amb a denominacions d'origen, per re- ments públics dedicats a la venda. la Producc10 VltlVlmcola un Servei la Nosaltres
no ens atreviríem a deplejos la nueva, que nueva es, por- noms geogràfics prote¡!ts com a de- unir les condicions exigides per l'ar- de vins al detall hom haurà d'ex-¡ cte Rep¡·ess!ò del trau dels produc- manar
res més, pP,rò tampoc no poque a. los actos celebrndos reciente- nommació d'origen, els mostos i vinS tlcle 30, els següents noms geogrà- pressa~ en els envasos I en retola- tes vmvm1coles destinat a la ins- dríem demanar
menys, sobretot
ment:l en Vaiencia organlzados por produïts en la zona v!ticola que, fics:
c!ó v!stble, la classe mercaderia. grau pecclO. VIgilància I compliment de tenint en compteres
les prestie;ioses sig1 lla Ceda y por los lerrouxistas a.cu- .• perd reunir ,lerts condic!teons dete rm¡ln
·.
, Penedès.
ap~~~~~~
~fJi~
g:~~~redeLego~c~~~
toc
t
ecJoqnu
e
es
rec1
.errceulxi
1
aó
Ida proct uc- natures que avalen l'esmentada medieron centenares y. centena.res de na es en 1a 1e1e an r 1or, s 1gu
5wn 1 1 1ac1
els v1ns, mòria.
1 10.,
2· Camp de Tarragona.
1
LA PALOMA DE LA PAZ
dar
amb
les
iactures
comercials
ol
m1steHes
1
altres
begudes
denvades
persona;
en
<.amionetas. Ahora n:us- . nst!qu~s d~.;ls respectius vins tiples;
3. Prlora.t.
docwnents que . et propietari de l'es- del rrum.
-¿Q ué saldrà da a qut?
mo en las circulares de AcClón Poò
•
d enominac ió d' 0ri
4. Urgell.
tablunent
Article 46.-El Serve· d Re
L'INCOMPLIM ENl" DE LES
<De «Informacion
1pular de Sev11la mv1tando .al corm- per 1'ús ae 1a
•
5.
Pla de Bages.
seu
poder haura de conservar en el
1 e
presLLEIS ES UN ALTRE FAC•
gen sols és adquirit pel vi que en
6 El Maresme.
Article 36.-Els envasos o atuells sió del trau tindra uns .funcionariS
I cio que se celc.;,rarà el dommgo pró- la
TOR DE LA CRISI
zona hagi
de produccio
res.,·. Empordà.
ximo, se pregunta a los que se pro- pectiva
sofert els1 criança
tractaments
en què es fa el repartunent a do- anomenats Inspectors
j
• carrees. que
pongan asis..r si desean hacer el als quals deu les seves condicions
CAP.Il"OL CINQUE
Hi ha, finalment, un altre factor
micill dintre de les poblaClons anl- es proveuan mtt ançant opo~acló o
vlaje en «.AUTOMOVIL PARTICU- caracteristlques.
•
.
ran prove1ts d'una etiqueta que ex- concurs en les condiCions que opor. a considerar, que s! bé té una imLA:' o EN CAMION DE LINEA O
Article 31.-No podrà aplicar-se a
Impostos 1 exaccaons
press1 ben clarament la classe, grau t~nament . flxara . el Departament portància molt inferior als altres esDE <.,ARGA».
un Vl el nom d'un determinat lloc
Article 34.-Una comissió de tèc- alcohòlic, dOmiCili del venedor ¡ d Economia 1 Agncultura.
mentats, no deixa, però, de tenir-ne,
Esto quiere dcc!r, sln duda, que geogràfic sota pret.ext que és anà- nies dels Departaments de Flnan- preu per litre del vi contingut.
I
Article 47. - Hom cons!¡narà en sobretot per la desmoralització que
la Ceda. va a. ut!Hzar nuevamente el leg 0 similar en composició 0 qua- ces Governació i Economia i Agrl·
Article 3'1.-E.ls vins embotellats els .t're:ssupostos de la Generalitat introdueix al camp industrial. Volem
camión, o camioneta. de carga. Y si lltat als que es produeixen en l'es- cultura redactarà, en el term!nl més da producció nacional hauran de la quantitat sut1c1ent per atendre referu-nos a la toleranc1a que en el
es así, ¿con qué medlda ju:;t1c1era mentat lloc alxi com tampoc no breu possible, una ponènclf. QUil portar en l'etiqueta. imprès d'una les despeses ocas1onades pel Servei compliment de les lleis anomenades
se puede 1mped1r que los concurren- podran utilitzar-se eis noms dels presentara. al Govern, en la qual manera clara 1 permanent el nom- de Repressió del Frau.
socials 1 en la. imposició 1 el cobrates al comicio madrtleño hagan el 11ocs geogràfics per a. des!¡rnar vins estudiï la supressió en els Ajunta- bre 1 nom del registre d'embotella.Article 48.-Els Inspectors tindran ment d'impostos de tota mena hi
1viaje
en cam1ón, o cal1Úoneta, de que no hagin estat produïts, elabo- ments dels arbitris que ¡raven l'en- dors que s'estableix en l'article 42 per mlSslo denunciar al consell ha en certs sectors del territori escarga?
rats ni cr1ats en el mateix, encara trada circulació 1 conswn dels vins 1 la població on hi hagi el celler r'rotector de la Producció Vitlvmi- panyol.
J
Señor ministro de la Oobernac!ón: que se'ls faci precedir de la. parau- usual!. En la mateixa. ponència hom o ma¡at.zem on s 'ha fet l'embote- cola tot el que es refereix a les
Sabem que, a Catalunya, les lleis
la. le:· es para Lodo.:. La camiOneta, la «Tipus». «Estilll, o altra expres- proposarà les compensac!~ns que, en llat.
I
ülegnlltats comeses en la producció socials, en tot el que es refereix a
EN,.RE ABISINIO ""'
dl 1 tt d t ns 0
·6 semblant
relació als arbitris suprimits, puguin
Article 38. - En tots els establl· clrculac16 1 venda de vins 1 altres horaris de treball, assegurances del
ISe asegura que los !talla- que es un me ~ lC 0 ed rt P/·
Sl Article 32,.:_En tot el que es re- atorgar se als Ajuntaments. També ments, quaJsevol que sigui llur de- beguctes derivades del ral.m, seguint retir obrer, maternitat, accidents, etnos usan explosives con te para lerrouxlstns Y ce ts as,U e- fereix a les denominacions d'origen comprendrà aquesta ponència. l'es- nominació 1 cateRona, que serve!- els preceptes de la. present à!spo- cètera, lleis de protecció a la dona
tnostaza.) De los perlód!- be serio tamblen para los repuo ca1
¡· rtl tudi de tots els impostos 1 exac- xin menjars per cobert o a la car- siciò.
1 als menors d'edat, de descans docos
no3 de lzqUierda »
dels vins regirà ntegrament a •
d
ta
-¿Cómo té va la guerra?
Governa I.L Cedal
cie 252 del Decret-llei de propietat clons que hagin de per urar, es - ta, quan el preu del serve! indiv!Article 49 _ Els nomenaments minical, de vacances, etc., s'acomM
dual no passi de les deu pessetes, d'Inspectors· fets pel Departament pleixen en absolut, 1 les poques exédl
mal¡ flgúrate
el m •
considerarà comprés en el ser- d 'Economia 1 Agricultura donaran cepcions que podríem assenyalar en
co me ha prohibldo los pla tos f uer·
I hom
vel 1 es tacílltarà a .cada cllent, la Ja consideració
de tuncionan publlc règims de doble torn 1 hores extrates Y los italianes nos bombardean
racio d'un quart de litre de vi d al- als quals les auwri~ats hauran d'a~ ordinàries, tenen una lnportància
con mostaza.
<De «Las Not!cias»>
•
gun dels tipus corrents en la . co- JUdar quan siguin requenoes per molt petita. però sabem to.mbé de
~arca O poblaCIÓ en què radiqUI al millor COmés de la IunCIÓ 1 per moltes indústries dc fora de Cata....
1 establiment.
la seguretat personal. Els nomena- lunya per a les quals no exiSteix en
Article 39.-En tots els establl- ments no tmdra.n caracter local 1 se- absolut aquesta mena de legislació
ments, qu~lsevulga que sigui la se- ran publicats al ButlleU Oficial de que no acompleixen.
La nostra pos1ció no ens permet
rii!POLI~lC:A
66
va denommac!ó
categorial
se la Generalitat de Catalunya ·
• •
serveutm
menjars,i hom
tinara.,onobllassenyalar casos concrets sense mangatonament ta carta oflc1a.l de vins
Article SO~Els Inspectors, en la car als nostres deures, però tenim l'oo.utont.zada pel Departament d'ECO: captació de mostres, se subjectaran bl!gac!ó de denunciar aquestes fanorrua 1 Agricultura
als rcqlliSlts de la present disposi- lles en el compliment de les lleis, no
També ni seran inclosos, tenint- c16, enVIant dues mos'..res al La- sols pel perjudici moral i matenal
los a dlsposic1o dels clients que els ooratori Comarc1al, 1 una de les que aiXò ocasiona a la totalitat de
demanm. vlnS a dojo dels t.IPus cor- actes atxecades a l'e!ecte, al Con- la Industria, sinó també com a ciurents en la comarca o poblac1ó on sell ~rotector de Ja Produ<?ció Vi· tadans conscients dels nostres deuradiqui l'establiment. Els preus no tlvuucola perque ordeni·. l'anàliSi del res.
podran excedir del 200 per 100, com producte al Laboraton dels Serveis
(Continuarà>
a. màXim, del valor en J'ori¡¡en, quan~ Tecmes, corresponent. 1 la !nstrucals VlnS embotellats, 1 del doble del clò de 1 oportu expedient en el terseu preu en plaça quant als vms mrm màxun de cmc dies.
• •
•
• •
a dojo dels tlpu.s corrents.
Article 51.-si eis analiSis de les
Es preaa als socis de la Secció Per1
Article 40. - Els establunents a mo:;trcs verüicats en l'establiment manent i 'Organltzadó 1 Treball del
que es reterei.xen els dos articles ofic1al esmentaüit comproven la tal- C. A. D. C. I. que des del gener del
antenors hauran d 'extg1r 1 conser- sl..tlcnclò o ad terac1ò, el Consell 1934 hagin canviat d'adreça vulgu;.n
var les .factures comercials o docu· Protector de la Producció vit!vmico- con.unicar-ho per escrit o bé persaments de les partides de vins a do- la aplicarà la sanció corresponent nalment, amb tota urgència, al dojo que rebin, i portaran el llibre- segons els preceptes d'aquesta. dis- mic!l1 provislona.l de la Secció (PlaregiStre en la torma reglamentariA, posició.
ça Francesc Macià, 8, 1 Tres Uits,
IHASTA EN LA SOPAt
l restaran subjectes a l'acció l.nSArticle 62.-Els productors. amos 3, pral., entrada per aquest darrer~,
-¡ Macarrones, no I No qulero in·
pectora en tot el que es rererelxt de celler 0 ma¡¡atzems 1 els expen- de nou del mati a 1~ deu del ves0 1Sponerme con los lnglescs.
al complunent de la present dispo- dldors de vins 1 begudes a.lcohòll- pre, a l'o~jt:cte de fac1lltar la tasca
tDe eLa Na.ción.t >
slció.
.
ques de tota mena. e.:.tan obligats d'organització de les seves oftclnes.
Article 41. - Resta prohibida la a facllitar als Inspectors prova do!Jmtre }:OCS dies, la. Junta de Ja
venda
ambulant
de vins, dintre el cumental de les estadf,¡¡tiques 1 cir- Secció a'adreçarà als sociS per mitjà
1
radi dt: les poblaciOns, als corner- cUJac10 referides en el Capit<>! ter- d\.n manifest, 1 convocara els co:nc!ants que no hi estiguin matr!cu- cer de la pr~sent disposició
panys qu~ es crc!;utn amb dret d.
lat.) 1 establen.s. Subslsura. el re1 alm
·
parhment a domiclh en les condiau
cnt hauran de facmtar la percebre ela bene c1S d e l a e al-.a
c¡oru; avu 1 a.costumades.
ln~ pccc1ò de les practiques esmenta- contra l'~tur forç6J perquè s'atenArticle 42, _ Umcament podran des en el capltol segon.
gul.D a les norme3 que assenyala d
dect
1car-se
a
l'em
bote
!lat
de
vins els !!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!(Co!!!n!!t!!in
!!u!!ar
!!!è!..!)!!!!!s!!e!!u!!!
R!!e!!g!!
lam
!!!!!e!!n!!t!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
comerciants tacuttat.s per la Lle1,
amb celler o majlat.zem obert, que
previament ha¡w :iOlllcitat la lnscr¡pc¡ó 1 número al RegiStre d'Embotelladors creat a l'efecte al Departament d Economia Agncultura
1 el nüml!l'o del qual haurà de tl·
MILAGP.OS
gurar torçosamem. a totes les ettm;La Republlca ha oambllo.do a
quetcs que es posm en Cll'CUI.aclo.
' CI¡,¡, Hurnbres ••
el c:ontaat ae '" malaltlts ventrl"' Amb I'Unlo oroduote efloao aue
Article 43.-Resta prohibida en
¡.Lo e11ces por .? ¿O
orote&aill simultanlamtnt ambd6$ uxts, l'
00; · l~h:rtol
els cstab!uncnts publica Ja tmença
PRAL. - MADRID
• ¡O por... 7
ADMINISTRACIO: MAYOR,
REDACCIO
AHT IV E HEROl.
o venda de vlns anormals o alt.eq¡,,;I~ Uial Lo dlgo por Romanones,
Mlts per les malalties pròpies, seProlilac:tíc. auarador 1 oreventlu
soltado etmll» pesetas para
no se·~•que,
;:ons els precept~ de la present
Demanau l 'op~aOia KT&Wit cConttC1ane1alJ al •oatre tarmaeêutle, o b6
a Eatabllmlnte VIlar. VIa La ietana. 10.
\De «Heraldo de Madrid».• I
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DIUMENGE, 13 D'OCTUBRE DEL
193¡

COMERÇ I AGRICULTURA

•

ELS ESPORTS

Mercat de Llotja
PREUS

Ara¡o .............. ..........

DESPULLES
63

55

61
Castella (corrent) ......
67
(extra) ......
Id.
80
Força ........................
62
............
corrent
Loca.l,
67
I dem enra .. .............
62
Regl6 ........................
Preus en ptes. ela 100 qUUos.

62

68

90
63
58
55

Ara¡6 ...................... ..
50
Castella .................... .
60
Extremadura (corrent¡.
50
(cruixer).
!dem
50
60
Mancba .................... .
50
Navarra ................... ..
Penedé8 .................... .
50
Urgell........................
Preus en ptes. ela 100 qu1Jos.

..
»

.................
, ••••••••••••••••.

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

Marroc
MexJcans ................. ..
Patous ...................... .
Sauc ........................ .
Preus am ¡¡tes. els !Ou

26 50

20
19
19
18
18
17
de 7U utres

I

86
ss
45 60
45
42 -, 42 50
86
105
103

LLE G UMINO SES
115

125
60
63
68

64

120

180
61
64
70
55

47

48

ói)

52

90
107

9S

109

60

80

60
70

62

15

95
19
IS
62

100

ss

ótl

80

7o
64
58

67

1(.()

60
\55

fi'aves Andalusia .........
Idem Extremadura .....
ldem Mallorca .. ..........
FavollS Andalusia ......
ldem Extremadura _,
Veces Andalusia .........
Idem estrangeres ...... .
Ers 1,1a18 .................... .
!dem estran¡ers ....... ..
Uutxes ..................... ..
Pesots estran¡era ....... .
ldem pa1s ................ ..
Llentilles Andalusia .. .
!dem Salamanca
PALLA

80

55

CIGRO NS

AndalUSla ..................,
................... .
»
-.

60

O R DI MO RESC I CIVADES

MO NGETES

Castella (corrent) .... ..
Jdem (selecta) _, ..... ..
Estrangeres ............. ..
Ma.llorca ................... .
Prat ......................... .
Va.lència _ ............... ..

I 2224
I 272250

I I

Civada Extremadura ...
!dem Mauena .. . .. .. .. . ..
Moresc Plata, dlspon... .
!dem pals . ......... .... .. ..
Ordi. Urgell ...............
Escaiola, Andalusia ....

ARR OSSO S

(dem Cataspar - ...... ..
BeU-lloc O.............. ..
Floret ....................... .
GranJa ..................... ..
Selecta .................... ..
Trencat .................... .
Farina d 'arròs .......... ..

.::::::::::::::::::::

Menuts prima ............
Segonet .....................
Se¡6 .........................
Preus en rals la quartera

BLATS

a.omoa ..•.....••••••• ._.,.. •••

23
212250
~e;;:;::
21
Núm. a .....................
26
Num. 4 .................... .
Preus en ¡¡tes ela 60 quilos.
Segones .....................

100

62

18S

I

46
46
49
44
44
4S

41

4U

41-

47
45
45

42
42
90
42

42

60

44

gs

4S
12\J

80

11U

I I

ALfALS

1.• ................. .
Aitals
..... .............
AJrals :¿,.
Palla d'Urgell ............
!dem curta ..............
1-'•cu~ en vteoi els 40

s~
50

~

2

5(¡

~uuos

GARRO FES

vas tou o. negu1 ......... ..
E1v1ssa .................... ..
Mallorca .................. ..
Matar era, negra ....... ..
lWJa ........................ ..
Vmaroc. negra ........... .

28
28

2H 5(¡
~1

50

so
~

t.lUll~

El Campionat d' Espanya de Basquetbol

~ar~~g~~o~~q~~gt~~ ¿~~~¡~t enec:lt\
oportunament la paSScLda 0 t lllo.:
Martmez, est1gue bé 1 creie e Gu1l
no cal afeg¡r a 1a seva act:c~~e r~
S!!lo
que tema el dia per a JU"a

Jd
•
•
1
'
jOrn a a
El temp s des11
UI • a prrmera
•
•
El Rayo, Patrre r Laretà foren els res- ~fêr~t~~~;:~~;;;é:.1 ib~~bL~~.J~
d Al¡.
tunez posaren tot el seu
• vence dOrS •·• EIS part'tI S per a aVUI. mum.
~s notava. com nedist~ç a
pec tIUS
1
1

ATLETISME

PREUS
f ARI NES

·

•

Les proves de marxa i cursa a peu del
C. O. Aragone' s foren guanyades per
Viii aeh Pe' rez

El temps no ha volgut ajudar alies comportà bé. No podem abSenyabon desenrotllament del Campionat lar deticlencleS en l'actuaCIÓ dels
d'Espanya en aquesta pnmera JOr· equ!p1ers, puix que si bé algunes in·
nada. La pluja va fer acte de pre- tervenc10ns no foren del tot encersència en el moment que havien de tades. com era d'esperar, no foren
sortir al terreny de joc els equips tnmpoc de volum per a presentar-les

~:e~nsèi ~f~r~ aalden~~\~ca!nt~ td:~

fou Antunez. Pneto, al rn.t<> ju~e.
pr1mer ~emps i pocs minuts d el
gon, pu1x que aleshores fou ~lbsse.
twt. 1 ens teu l'erecte que s·ernprat¡.
a fons; la. seva tasca no tlngu va
e la
bnllantor a'altres ocas10ns.
De l'eqwp de la «F. u. E.»
Ahir es disputaren les dues _proves 3. La Mola de Terrassa, 1, 9, 10:
ll<ll:a
·
del
dir
de
hauriem
diferenCia
1
atlètiques anunciades, orgarutzades' 20 punts.
hem elit de l'altre equip va?Ue Ja
4. C. E. Montnegre, 8, 11, 12: 31
pel Centre Obrer Aragones. La de
Molta voluntat i res més· enc¡~
J
cursa a peu 1 Ja de marxa atlètica. punts.
mostraren més cobejança pe~ò :lrtes
LA CURSA A PEU
La cursa de marxa es va celebrar
li¡.
garen prou les jugades. San
damunt el següent recorregut:
millor, i a la defensa Bonet E;ho, el
Sortida: Baix de Sant Pere, carr~r 1 La cursa a peu va celebrar-se da· PIOQ!a
rnmbe es féu remarcar
del Rec Comtal, Saló de Galan 1 munt el recorregut següent:
L'àrbitre d'aquest partit fo
Garcia Hernàndez, Belles Arts, Pas-~ Sortida: Baix de Sant Pere, Rec
u el se..
lll..l
CoHegi
nyor Borrera, del
seig de Pujades, Meridiana. Almogà- Comt~I. Saló de Garcia Hernàndez,
1 la seva actuació no desen~n!eny,
"'
vers, carrer de Pere lV, carrc~ra .je Passe1g de Sa!'lt Joan, Plaça de Te1la dels a ltres dos àrbitres n~ de
.
''<
Mataró, Passeig de Sant Adria, car- tuan, Corts fms a la. plaça de la
encertat en la seva comesa · Estigué
retera de Santa Coloma, plaça je Universitat, Ronda de Sant .Antoni.
·
1 Els equips foren:
>,...,_
Santa Coloma, carretera. nova de Ronda de Sant Pau, Marquès del
«Laietà» 26: Domingo ( )
'I ~
Sant Andreu, Sant Andreu, Sagre- Duero, Duana, Passeig de Colom, Pla
3 Mar.
tínez (2),' Prleto (4), AltJcrti
,.,.
ra, Clot,_ carreter a de Ribes, carrete- 1 del Palau, Gran ~ia LaieLana, Baix
Guix {8) Llebot (5) Antúnez ( ¡21,
ra de VIlanova, Arc del T:10mf, Re~¡ de Sant Pere <ambada local).
<tF. u.' E.», a: BÓnet, Albi 2 ·
La cursa des àel primer moment
Comtal, Baix de Sant Pc1 ~ (arribada
Sancho (2) Espinosa ( ¡ 0 1 <21,
fou portada a gran tren.
al local).
4 • EsPert,
Cailto, Belt~an.
La prova es corregué tota sota una . Màrius Pérez va saber portar amb
Acabats aquests partits, es
piu~ a mtensa, que va__augmentar mol- 1 mte~gència la prova. I malgrat q~t
a Ja designació dels partits ~~
tiss1m a Sant Adr1a, on era una Gabnel, Jovanl, Caballero, etc., 1 oatb;.
tres per a avui, que són:
··:¡
ventable tempesta. En començar la bl!garen a emprar-se. a fon~. ell va
A les 10 del mati: «Laietà».h<>prova, Pellin, que va sortir a fort saber menar el cap, fms arnbar, ela·
''"'""Yot,
Manent.
~tren, es va posar al cap, 1 assoli Llil rament vencedor, a la meta.
A les 11 del mati: «F
notable avantatge. A ::;ant Andreu.! D~rrera d'ell es classihcaren el
«P:.tne» <amistós> Borrera 0 · E.).
pero, el seu estorç va obllgar-lo ';1. neòf1t Caballero, el qual torni una
A les 12: «Rgto. infanteria n.•
de1xnr-ho córrer. Aleshores tou mte· cursa magnl!ica que deixa entendre Uuu ac1se oci partit entra ~:a ll kaYO•>. ae Maar10, 1 el <tReg1ment d'lnfan13Jo
«Madrid» Pons
terla núm. 13»
ressant Ja competenc1a entaulada en-' que pot reeiXir aviat si es aeclica amb
A les '. de· la tard .
(Foto Centelles)
tre Vlllac 1 Arquer. Fmalment el preferència a aquesta modalitat e!Y
15
3
a. e1 guanya.
.
.
.
duel es dec1dl a. ravor del pnmer,, portlva.
El resultat de la cursa tou el se- del «Ra.yo Club>> 1 el «Rto. Infante- com a actuacions dolentes. La de- doi del «Rto. Iníantena n .o 13» con.
el qual, acusant una exceHent forma.
«Laleta>>-<<RayoJ.
del
vençut
el
tra
bé,
actuà
Domingo-Martínez,
fensa
d'una
espa¡
per
crugué
i
13»
r1a n.v
va Imposar-se i marxa a pnmera po- gtient:
1
A les 4'15: «Patrle» contra el ven
hora de manera torrencial. Aixo va Domingo es comportà amb el maxim
sició Iins al lloc d'arribada amb •m
·
cedor del «Rayo-Laietà».
a
demanar
pot
es
que
voluntat
dt
PUlX
public,
de
l'artuenc1a
perJUdicar
'
mmuts.
avanta~ge de cmc
CLASSIFICACIO Dl!. LA que en els prrmers moments hi naEl pubuc, força nombres. que s'llav1a ta unpress1o que constltUll'la un
CURSA A PEU
via congregat a t'arribada, situada
1. Mànus Perez, j unlor, c. E. I éXJt. Ha semblat que per 1! Ja pluJa
al davant de l'editic1 C1el C. o. Ara·
NATACIO
cerua 1 els eqwp sortiren novameut aJ
gones, va ovac1onar tortament els Montnegre, 27' 12".
2. Delfi Caballero, neòfit, o. s. terreuy. Comença el parut, pero en
corredors, a mesura que es classHi·
acabar el pnmer temps torua ¡¡, plou
Obrera.
caven.
re 1 LOt el segon temps tou JUgat eu3. Gabriel Prleto. junlor, E.
rrug a un xa1ec ior"J.b:;lm. ~o cal àlr
CLASSIFICA<JlO UE LA A. Sant V1cenç dels Horts.

I

I

I
I

c.,

MARXA ATLETICA

Jobanl, jun!Or, c. E.
IMo~tn~~:nç
5. Uonstantt Bartomeu, neòflt. U.

La prr'mera j"ornada del Trofeu Cucurull
quart any' va assolir un notable èxit

~~t: ;~:q~~~~~a~~~Ql~n:s elv~~~ ~~

mes que una supenontat molt acAhir tarda va tenir lloc a la pisct:ntuaaa delS maanlenys sobre els
A. Nurmi.
rassa, seruor, 1 h. 33 m. 12 s_.
cina ~~1 c. N. Barcelona Ja prrmera Rellevament 3 x 100, estils <en 1 s.)
.
2. Josep Arque, Agrupac1ò
anterior podria suplir l'actual, PUIX que les caracterlstiques són Iguals,
6. Manuel Bisbal, neòfit, indepen· valencians.
Barceloneta <Granada, Rosa
.~:.~:; uarrers no tmgueren g~ns d en- jornada del Troteu Cucurull quart 1 1.er
dent.
.
poca animaCIÓ en el mercat 1 e.xpectac10 en el blat, ' n'espera el tan .1e- tis~a. seruor.
Buqueras), 3 m. 57 s. 2·10; 2.on
7. Angel Mirabet, U. S. Obrera. cert en tirar a basquet, pero es de!Y any. el qual reum un gran nom- 'ferrassa 1Bernal 1, Sapés 1 Arnat)
a.4 Jaume Freixes, ld., senior.
sitjat arranjament, però que no acaba d'arribar mai. De les farines no8. Joan Cases, neòfit, mdepen- Lacareu per llur vommat. ~o decru- bre de nedadors de diVersos cluos 4 m 6 s. 2-10; 3.er F. A. E. E.
· Anur VJllach, La Mola de Termés en fan transaccions per al consum encara. que es nota que es tregueren un moment, tot I que en o::1 mOdestos. Tots ells sortuen d!Spo- <Bosch, Blanes i Salvo), 4 m. 15 s.
dent.
.
rassa, senio~.
9. Antoni Segut, neòut, u. s. pnmer. temps el resu1t.at ja era de sats a donar el max1m d'estorç per 7·10;
5_. Jo9:qwm Colin, Agrupació Es· 1
balla quelcom més en la fabricació.
1 etc.
;.:;¿ a 6 tavorable al «rtayo», 1 tot tal que aquesta primera reunio tulObrera.
cult1sta, Juruor.
Les despulles flUIXes per 1a gran falta de vendes.
6· Fehp Tobefia, C. 0 · Aragonès,
Salts de trampoll
10. Francesc Garrida, neòf1t U. 1 la seva voluni.at nu acun:.~:~;;uiren m gues el maxim d'mterès 1 d'entuEl moresc més aviat sostingut sense que es vegm e.s motius d'aquest
l.er Mu!1tane <Mediterrani) ; 2o
un punt en e1 segon temp.:;. l!.n te:, s1asme. Ho aconseguuen gairebe del
A. Nurmi.
j
.
.
seruor.
7. Manuel G1l, !d, neóf1t.
sosteniment, ordis civadPS quelcom fluixos, per manca de compradors.
11 Gerard Horleman junior, .F. tirades lllures, tampoc no mostra- tot 1 d1em galrebe perquè la mse- Cervera <Mare Nostrum¡; 3.er La..
ren gens d encert; en tall&nm un guntat del temps resta la piscur.1 nuza <Barceloneta) ; 4.rt Guàrdta
'
· A. E T
8. JoaqUim Pircet, 1d, neò~it.
Amb arrossos el mercat està bastant lerm perquè es tenen espe- '
12. J osep Font, junlor, U. A. Nur nomb.-e mes que regular. .!!;s desLa- è un gran sector de public que pro- <Barcelo~etal, i 5.è Ferrer <FaeetJ.
9: Carles Durany, Agrupació Es·
rances no del tot mal fonamentades que aquest any s'estendrà l'exporta·
'h ' h
t
careu, pets valenclallS, Uo1g 1 .Pas- b bl
Puntuao1ó al final de la primera
mi
cult1sta, debutant.
1~. Joan Pmós, F. A. E. G. E.. is. Josep Bayo, neòfit, u. s. Nur- tor; a la detensa, nu.ttor Arranz. I!J & emen s 1 aur¡a congregat.
ció d'aquest gra. .
jornada
entusiaselements
els
tot
Malgrat
dels
despres
partit,
aquest
en
«.t:'ayo».
ml·.
1
Amb escawles 1 beces els preus més aviat ferms degut al fet que semor.
C. emplenaA.grades
Barceloneta
te~:. del
Exequo en el 1.er lloc. BarcelooeJa
de
les
majoria
en
ren
a
pe~
toren
~ue
moments,
pnmers
s.
v.
neòfit,
Alcalde,
Frances~
14.
Mont·
E.
C.
Perelló,
Baptista
11.
es nota escassetat en aquests gèneres.
t~:~. i Terras:;a, 45 punts.
1
estu<ilar el seu contran, es !eren car- PISCina de l'Escullera i llur entuC. O. Aragones.
Mongetes. cigrons i altres lleguminoses els preus només que sos- negre, neòfit.
S.er F. A. E. E. T., 34.
15. Dicard Martinez, debutant, c. rec del qut podia rendir, 1 sense Slasme Hllmltat es feu sentir en tots
12_. Agustí _Gimeno, Agrupació Es·
4.rt Catalunya, 26.
, emprar-se a tons s'ana Imposant tms
s. c. c. Aragonès.
cult1sta, ~eòf1t.
tinguts.
5.è Reus «Ploms», 13.
16. Cèsar Valls, neòfit, A. A. Vida. a.nuHar per complet els estorços delS m~~~n~tc un motiu que justifica
12. Fehp Llosas, La Mola de TerLI
M E R AT
6.è Mediterrani, 8.
d'aquest
part
per
expectació
grau
la
parAlxl, doncs, d'aquest
valencians.
A.
F.
neòfit,
Puig,
Alfred
17.
jun10r.
rassa,
7.è Martorell. 6.
tlt poca cosa en podem dlr del «.~:<.aG E
14. J. Charles, id., neòfit.
Hom segueix notant fermesa en el mercat d'olis d'oliva. En l'es·la. · Ricard Ripollès, debutant, c. 1 yo». Destaca Pere Alonso, el qual pubiic apassiOnat, ja que de guanyar S.è Mare Nostrum, 5.
15. Narcis Fradera, independent,
roentada tendència intlueix la situació internacional.
9.è G. E. E. Gironl, 4.
continua essent raruma de l'eqwv, aquest any el Barceloneta A. c. és
E. Montnegrt>.
neòfit.
el qual tenen àlposltada tota gairebé segUJ. que s'emportarà t-1
Ara creiem que no és de més el remarcar que la situació monetària _16. Francesc Riera, c. o. Arago10. Mataró, sense cap ptmt.
19_ Antoni Nadal, debutant, C. E. 1 en
anys
els
dos
són
ja
que
PUIX
Trofeu,
Fora
companys.
seus
els
con11ança
la
,
Montnegre.
general del món no és igual que la de l'any 1914 i poden fallar els càl- . nes, neòfit.
1
17. Jau~e Perarrlera, C. E. Montculs.
20. Joan Aldea, debutant, u. s. d'ruxo, no cre1em que pugw àlr-se que l'ha guanyat i sols en manRepartiment de premis
t • .; respecte . l'actuac10 dels JUgadors, cu un per a finalitzar el torne1g.
Obrera.
Recordem l'adagi castellà que diu: «nunca segundas partes fueron negre, neòf1t.
premts del l''esti ui de NataEls
hom
com
tàcil
tan
es
no
VICtòria
Lli
tingueren
no
VI.rtualment,
que,
21. Daru'el Romero, neòfit c. s. puiX
id., neòflt
18. Rafael Argimbau,
buenas» 1 aquest adagi el recordem en aquests moments, puix que pot
pugui ¡·onsar
19. L1orenç Garrafé , id ., d e butan~. c. Aragonès.
-se, ja que l'equ 1·p d e1 ció Copa Piscina i Esports», que es
contncant.,
a la piscina de Ja Men:e.
celebrar
Dmg¡ 1encontre el collegiat ca- Terrassa s'ha presentat aquesta ve- va
ésser molt adequat el tenir-lo present en les actuals circumstàncies.
22. Lluc Lomas, debutant, c. s.
tala _senyor G1rones. La seva tasca gada més potent que mai; alxi hem es repartiran demà, dia 14, a les
C LA S S 1 F ICAC I O PER · c. Aragonès.
Al nostre mercat s'intensifica l'exportació. Per al consum de la plaça
vult del vespre, al local social del
l aqlul.etzeenl Club Esportiu Mediterrani, carrer dels
23. Joaquim Viusa, neòfit, C. S. no tmgue entrebancs I en sortí oe. ~~~c~~o~t:iói def ~ee~:asesaavufin
EQUIPS
es tan les operacions de costum.
Reswtat i equips:
1. Agrupació Escultista, 2, 3, 7: c. Aragones.
«k.ayo Club», 41: P. AJonso (6) , lc\ primera jornada amb un em- Comtes de Barcelona, 6, 1er.
Puntuació per equips:
12 punts.
PRE US A L·ENGR OS - OLIS D'O LIVA
1. C. S. C. o. Aragonès 1, 2, 3, Moraao (2), E. Alonso (8), H.ua- pat a 45 punts, seguit de Ja F. A.
2. C. S. C. O. Aragonès, 4, 5, 6:
nu (4J, Vitorica (13), Albiñana (6) E E. T.
BOXA
4, 5: 15 punts.
Superior, 187.
15 punts.
Olmos, del Barceloneta, ha rea1 Martínez (2) .
Corrent, 180'50.
0
Fi, 198.
les t repitgen es presentin en la for- no~R~a~a~r~la(3r ~~to~: ~~ri ~~t:~~~~i~~rf: ~~e 1.~~ g:,~~~~s d~= Nous combats per a Marcel
Extra, 222.
Thil
rant tot el transcurs d'aquesta curma fisica necessària! perquè llurs re- Riera (1).
Preus per 100 quilos.
1 ó
'ó
El
p f 12
S'i. un colze a colze amb Salvo de
* * *
sultats assoleixin e màxim rendic~mpl de m 0
· ar s,
En vista que reprenia la pluja, la F'. A. E. E. T. i ha guanyat a
ment poss¡ble.
Tot això, si el temps no s'oposa la Federació Espanyola prengué l'a- l'esprint final per desenes de se- ~Ç~t!:ii~~ ~arc~! ThU,Ph~. es\a~ co~
ARRIBADES DE LA PRESENT SETMA NA
~r ac uar a aus e _a
1ho veurem confirmat avui, amb mo- cord de suspendre els dos partits gon. Olmos, encara no del tot res- , 1
-Estació Morrot: Pals. 4.
tiu del festival que la Federac1ó ha que restaven 1 celebrar-los a la tarda , tablert de la seva malaltia ha a ae mes que som. Encara no li ba
.
d
t
t
11
à
d
.
TIn r OC aques a ar a, I el organ~tzat, per tal de celebrar l'es- 1 els de Ja tarda senen jugats avui llesat estar en carni de situar-se ~~= estat assignat contncant.
Port: Oll andalús, 520 bidons.
Petersen es vol casar
tra vegada al niveu que u pertoca
que per a ella suposa al mau.
orograma de proves serà devenrment
Camions: OU pais, 50 bidons.
·
Salvo ha fet també una cursa
* * *
el retorn de la pista del nostre Estadt
Londres, 12. - El que fou un dia
exPuntualment a l'hora assenyalada, cellent.
al seu estat primitiu. El marxador
l'actuació
amb
augmentat
«esperanca anglesa» dels pesos peOLIS DE PINYOL
Guerau Garcia 1 el valencià J osep, a les 3'15, comença el partit «Sté. Pa.
del valenCià Lacomba Lacomba - desplaçat especialment trie>H<Madrid F. C.» enmig de gran Sa~ter, ~el Mallrtorell, ha obtin- sats, Petèrsen, ha contret matrimo!Ú.
(Sense envàs)
pr er oc amb una bona El seu pare -1 «manager»- no asper l'amillorament dels rècords d'Es- expectació. Els campions de catalu- gu~o
Color verd, de primera. 139 pessetes els 100quilos.
El mal temps ha estat ca1:1sa 1ue panya dels 110 metres tanques i salt nya comencen amb nerviosiSme 1 això marca. A.-nat del Terrassa i Buque- sistf al casament perquè no està con·
Barceloneta, han estat els forme amb els nous propòsits del seu
del
ras
deses
«Madnci»
el
que
semblar
ta
~
per
indicats
els
són
d'alçària-,
qu~
Barcelona.
atletlc
estació
festival
el
quilos,
100
suspès
els
fos
ahU:
Baixa acidesa, de 145 a 147 ptes.
havia ~e c~lebrar-se a l'Estadi de . fer pràcticament el millor elogi de envo1up1 amb més seguretat pero seus adversans, els quals s'han clas- f!ll. el qual ha expressat els seus de·
Slgs d'abandonar el «ring» i establlr
Montjmc. L ajornament fou justih· IJ'~stat de les pistes de l'Estadi Munl- poc a. poc, es centren i commcen ~ Siflcat per aquest mateix ordre.
OLIS DE LLI NO SA
ha renovat un comerç.
~errassa,
~el
S~pes,
aquelles jugades que es
despl~gar
Clpal.
q~~~atde:~ré~~~~~
P~~~s
~!~S.r~~~ó
Cuit, 193.
pot dir que només les fa el «Patne». la seva VICtòna de sempre, seguit Un probable combat entre
estat hagueren quedat molt perjudi·
Cru <sense envàs), 185.
•
~auruer 1 Borrell, efectius a Ja de- ,· de Blanes, de Ja F. A. E. E. T.
cades si s'hagués permès Ja celebraIncolor: 205.
Walke · G df
Els rellevaments han estat força
fe?sa, aclanren Jugades força cornció de les curses.
r I 0 rey
piOmeses i es desplaçaren amb . ra- emocionants, tant, que el public els
No es va celebrar el festival, però
Preus per 100 quilos.
París, 12. - L'èxit obtingut inespePldesa_. Font, be, no detalli 1 s en- h" seguit a peu dret i cndant conCombat goteres per temps
nosaltres hem tingut ocasió de poder
tengue a la perfecció amb els seus tlnuament. En els 5 x 50 ha gua- radament per Oble Walker sobre Li·
indefinit
admirar l'obra que han realitzat els
davanters. Arna~d, serè, es compor- 1 nyat l'equip del Terrassa seguit ae mousln. ha decidit Dickson a fer gesEs garante:xen els resultats.
V INS
elements tècnics de l'Estadt. sota les
MERC A T
ta amb naturalitat en totes les se· l'equip de la F A E E T i del tions per tal de muntar un combat
Despatx central: Aribau, 55
ordres del conservador senyor Picart
Walker-Godfrey. Una lluita entre dos
ves jugade::; 1 en el pnmer temps va Barceloneta A. 'c. · · · ·
BARCELONA
Tel. 79529
En l'actualitat al mercat de vins tot són exclamacions, puix que es En inaugurar-se la pista l'any 19'l9,
En el 3 x 100 estils, el .Barcelone- negres que no faria oblldar als pa·
~6cRf ~ ~~~etvts~~ini.!tatlc duee pfroeut roben amb una gran abundància de suc 1 aquest és de poca graduac1ól C<?nstruïda pel tècnic finlandès Lauc1
aplaudit xardorosament. Mltc~ell es-¡1ta A. C. a guany~t per un marge risencs els apassionats combats entre
tal com ja varem comunicar des del primer moment en què es va co- Pick!!-la, v~~; dir-~ que la nostra era
Jfoe Jeanette i Sam Mac Vea d'ara
força notable de d!terèncm.
tabl . ,
'
tigué senzillament lllliiU
FUTBOL
millor plSta d Europa, 1 aVUI torna
d e moment la Preocupació és gran • puix que nin- la
1
1
a un quart de segle.
En els salts Muntane del M
e, quan
.
a ésser-ho.
mençar a verema
.
rim:;
'en
'classificat
s'ha
diterrani,
es
mans
seves
les
de
sortm
pUota
la
gú no posa. preu a la nova COllita 1 s'espera a veure quines normes s'hau- . El concepte que de l'esport han
~~sd~~~ ~el p~u basquet. Tot el lloc despres de realitzar algun~ salts Plerre Charles augmenta de
PARTITS PER A AVUI
ran d'adoptar per tal de veure de millorar la graduació de la nova tingut els governants de la Dictaencert en tirar molt perfectes per la
.
dura i els seus assessors - Mesalles,
pes
qua1 cosa fou
a basquet sera poc 1 no es podrà do- molt aplaudit •
t I
t d
. l Masferrer, Coste!- era tan escarran- El Camp'
collita.
BrusseHes 12 - Pierre Charles ha
lOna e a unya nar e~ac~ent una idea del que feu El public s~rti força e tus·
Al mercat es nota fermesa. pels vins vells 1 sense comandes pels vms sit, tan baix de to 1 posava al descoCúmentant els mcidents ~e f"smat, augmentat éJ séu pes Pesava 94 qui·
a~~~ ~~oJ» d t cà Ort
EQUIPS
nous això és el que hi na. en aquests moments al mercat de vins de Ja bert un tan pobre concepte de les
mi
.
·
i
a reud
ega Es ruo
1 • es a
.
coses que ben aviat aquella plSta ¡., GmONA
'
I lSposat a tornar avui a les 1os arn en pesa 104. Li_mousm. se .:
sObreque
l'equtp
de
jugador
l"uruc
•
d'Europa fou habilitada Í>er
nostra plaça.
Francàs, Farró, Torredefiot, Cam- surt dels altres i al qual VeJ.erem més quatre de Ja tarda per tal de pre- pesat ara fa anys i rrug, de 58 qUl
les curses de cCÚrt-track» 1 d'aquella
PR EUS PER GRAU 1 HECTOLITRE I MERCADERIA POSADA AL piSta excelsa sols va restar-ne e1 re- pa, Castillo, Trias, Lluc, Clara, Tru- condicions. Llastima que l'àrbitre es ~enc1ar les curses de !a segona 1 los ha saltat a 99 en poc temps.
veiés obligat a expulsar-lo per haver- arr_era jornada d'aquest important
jillo, Ramon i Ferrer.
cord
CELLER DEL COLLITER
11 dedicat unes paraules poc agra- Troreu Cucurull, el qual reuneJ.X a
Bwlona aVUI torna a posseir BARCELOI>lA
DIVERSOS
1'70.
rosat,
1d~
1'70;
negre.
PenedèS, blanc, 180; ld.,
!borra, Zabalo, Areso, Bardina, doses. Dels altres, no destacà n.ingu ~tsó els elements de la nostra na,..
aquella pista famosa. Han bastat
el ·
Camp de Tarragona, blanc, 1'85; 1<1., negre, 1'90; 1d., rosat, 1'85.
l'entusiasme i els coneixements del Berkessy, Balmanya, Vantolrà, Raic, mes que un defensa, el nom del qual
no recordem, que emprava gran duconservador senyor Picart per a tor- Escolà, Fernàndez 1 Munlloc.
Inauguració de curs
JOAN BRAU
Conca de Barberà, blanc, 1'75; rosat, 1'70; negre, 1'70.
resa per _les seves IntervenciOns.
nar-la al seu estat pnmitiu. Ha estat ESPANYOL
Acabades les millores que el Club
Pnorat. negre. 2 40.
RESULTATS TECNICS DE Esportiu Mediterrani ha fet a la
El partit fou dirigit pe¡ senyor Tuuna obra llarga 1 paciençuda. pel fet
vuanova 1 La Geltrú, negre, 1'70.
LA .JORNADA
que sense cap càrrec al pressupost, Martorell, Teruel, Pardo, Espada, deia, del Collegi Valencià., 1 ho féu
seva esplèndida sala de ginm~t,ca
estil lliure (en 2 sèries> que posseeix al seu local social, posa
metres
Igualada, blanc, 1'65; negre. 1'65.
1.500
les
en
energic
1
encertat
Estlgue
sense subvenció de cap mena, apro- Solé, Lecuona, Quesada, Edelmira, be.
1
m.
23
<Barceloneta),
Olmos
,l.er
un
passeu
demostra
dec1S1ons
seves
fitant la cendra que hi havia al di- Green, Manolln i Domènec.
Martorell. blanc, 1'85; negre. 1'85.
!1- coneixement de tots als que pugui
exacte coneiXement del Reglament i 1:! s. 8-10; 2.on Salvo <Faeet) 23 m. mteressar, que el curs començarà el
pòsit de l'Estadi i imposant-se els JUPITER
Manxa. blanc, 1'70.
<Barceloneta)
Fonellà
3.er
s.;
13
PUpe¡
protestada
treballadors de l'Estadi l'obligació de Solà, Daniel, Ibàfiez, Font, Soler, ~¡fltt vtsta. Fou
pròxim dia. 16 I es continuaran doMistela blanca, 2'80; ld. negra, 3.
• nant les classes diàriament a. leS
e a seva deciSió que anullava un 23 m. 44 s 8-10 1 etc
treballar hores extraordinàries sen- Montserrat, Dlego, Perpinyà, Garcia,
Moscat.ell. 3'80.
basquet de F~nt, però estigué en- ¡ 10(1 m. lllu're, Infanti l ·<en 2 sèries> ordres del. senyor Garcia.. .
se càrrec a l'Ajuntament --càrrec Galvany 1 Tarradellas.
al
m.
1.er Salvadó (Catalunya¡
CT!~t perquè 1 esmentat jugador haque segurament els hauria estat de- ¡SABADELL
Per a mscnpcions, dirl!ZIU·VOS
18 s. 2-10; 2 on Franch <T' 1
et passes.
v
FI
negat per manca d'assignació- ha
Barcelona.
de
Comtes
social,
local
errassal, número 6, 1er., tots els ci!es de 2 a 9
En el pruner temps, als deu mi· 1 m. 18 s. i 10 .
orenza, Morral, Blanc, Gràcia,
estat aiXecada de la pista Ja capa
13-~~Juste <Faeetl, del vespre.
Sospedra, Calvet, Gual, nuts de JOC, el marcador asseuyalnva: 1 m. 21 s. 2-10'
de cendra del cclirt-track» 1 repara- ~ont, Mota,
sè i >
100 metres 11'1ure <~n
t.Patr1e», 5; «Madncb, 3. Des d aquest
des les a vanes que al subsol havien arceló 1 Parers..
1.er Sabater <Martor 3 r es
~ment el ~atne» S'anà .mposant
J BADALONA
causat les motocicletes.
Navàs, Borràs, Lladó, Cristià, ca- 1 ~~a al !mal del pnmer temps segons 4-10; 2_00 Amatelli± 1 m. 8
Dóna gust de veure l'estat en què
casa recomanable pel seu PIIX
resultat de 18 a 4 al seu 1 m. 9 s. 8-lO· 3 er Buq errassBaa),
macho, Schild, Betancourt, Cambra,
les dites piStes han quedat.
tre•o 1 men1an d'encarreo
celoneta), 1 rn' 10 s 1_ ~~~ te< r·
.
als
tem
aAlvor.
Ara sols manca que els atletes que 1Forgues, Serra 1 Torres.
oran terrassa a eatlu pròpia per
· 1 • e ·
ti
200 met
deu mmuts de
ps,
segon
a banQueta 1 testes
joc, el resultat era: «Patrie» 26·
1 er Sa r:! raça <en 2 sènes)
<Terrassa), 3 m. 5 s.
cMadricb, a. Es en aquest mÓment 8-H)· 2 0 P
AVU1, COBERTS A PREUS
que l'àrbitre ordena l'expulsió d'Or- seg¿ : ~ Blanes <Faeet), 3 m. 10
tega. En acabar-se el segon temps, el 4-lO ·~· ter Felip <R~us>, 3 m. 12 s.
CAMISERS
MOLT RAONATS
.
resultat era favorable al cPatrie» per Relleva e c.
CAl\IP DEL .. SOL DE BAIX•
ments 5 x so, lliure Cen 2 s ¡
10.
a
35
(..A~A ~:,..,~ .... ~<A!. t't.ii
r'ASSI<IG N AC I ONAL 82
, 1·er Terrassa CMorera, Mach, GÚ- 1
Els equips eren:
a.nUcs terrenys d'entrenamen' del F. C. Barcelona
A v~u..l;)LS A .llüJA
CLINICA
Barcelona - Telèton, 18236
«Patri.e», 35: Maunier (1), Borrell s • Bernal ll 1 Arnat), 2 m. 42 s.;
Font <10), Arnaud (6), M.itchell (18>: ~ ~~u!'·hsA. E. E. . T. <Salvo, Pujol,
T.R & VE~~ERA. D E L ES l..O u 'I'S
t.: • e • Bosch 1 Albardanè), 2 m.
c.Madricb, 10 : Arnài.z, Olives <2>
DIMARTS I DUOUS, A LA NIT, 1 DISSABTES I DIUME.'-iGES
Pedraza, Botella (2), Negrtn Orte~ « s., 3.er Barcelona <Cabos, BuqueTARDA I NIT
ras, Olmos, Fonella i Guàrdia) 2
'
ga {2), Escarpizo (4).
'
mmuts 42 s. 8-10; i etc.
* • •
ME 1' GE ESPECIALISTA
13651
Hospital,
El ~etb s'adjudicà el partit davant leqwp de la cF. u. E.», pero t:S
PELL - URINARIES
,,
va re5SP..ntir, com ja pre·, Ciem en la
Tram'l'ies : Linies 7 i 15 - Reunions nocturnes • Autoom.nibus: Lletra E
nota que publicarem al final <1e ~a
DEFECTES SEXUALS
Plaça
i&
de
catalunya,
de
Plaça
la
de
des
Ser\'ei de taxis coHecuus,
nostra l.nformaCió d'ahir, de l'absenPROSTAlA
VENER I
lSAN(ò
PELL
cia de Muscat. Amb tot, però, l'eqwp Carrer N ou ae la Rambla 18
d'Espanya., Salmeron-Passe!g de Gr .lcia i Bar Chicago, del Pan.HeL
RAMBLA DE CANALETES, 11, Ur LlegiU
Dlreclora Or Riu POrll IMPOTE NCIA OIATE RMIA
tin¡ue davant seu un contrtcant poc MATR IU
TAT
HUMANI
LA
de 12 a 1 I de 4 a I
brerat, com éa el l.ie la eP. u. E.» 1
Oonauua, 11 a 1, 4·so a a. f , to a 1
El mercat de Llotja no ha sofert cap variació, millor dit Ja crònica

1. Angel Vlllach, La Mola de Ter
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lglésies

-No, no; no conec ningú a BarSón moltes les vegades que m 'he
nomes. dmtre eiS seus umtormes
ocupat -a Ja Premsa, als llibres, a celona ...
\'erà·gns.
à
-A una fonda...
la tribuna del conterencta~t-:- de la
Be. t::lls prou s'estorcen a sumanys. Hem comprès, tots, i hem
-No no... ja estic bé ad. Dem ,
Pcallat.
v1da 1 l'obra d 'lgna.st Iglestes, QUè
r iUre. ~osaltre~ prou ens eslurcem
torme'n
P.nterrat,
i'hauran
quan
fou amic 1 mestre. l mai com ocu• somriU.e. 1:-erò els hem de deixar
pant-me d 'aqueHa v1da 1 d 'aquesta naré.
Ni inquietud ni impa- a... u•. &.qw dmt;,_
-Heu vtngut de molt lluny?
oora g!onoses no s'ha sent1t mes
Els he:n aoraçnts. 1 els hem acom.
- No: d'un poble de vora Reus.
.
.
ploma.
meva
la
honoraoa
pa n~at.;, pel curredox t111s a la ¡;acaenctes
QUADERNS LITERARIS
H1 na en mi una gran devoc1o, un He caminat dos dtes.
-No tenim illC'Uletuds ni lDlpa lt:'t.a, eutre la pnn,t'ra 1 ta segona
Havia vmgut a peu per la cargran 1ervor. envers la memòna d'IgEugeni d'Ors
ciències -ha mSllitlt Llais Cout· cat ceHa !e:. rades Qulna claror ni
n::.Sl lglés1es. He procurat, 1 crec retera, amb l'angúnia rebentant-li
.1a aqm a to "!
panys.
que ho he aconsegwt, ter un culte al ptt els peus sagnant a la pols.
Es I llora àels aoèus. A la tarcta. TINA I LA GUERRA GRAN
La nostra situació no ha oe prl!·
oe 1a seva mtmòna. Jo voldria que Una emoc1ó profunda s'a~erà de
Ol upar els nostre, anucs. No es pe· nosR trê~ l1larem cap a t:evllla cat<~ts tos.3ill tan udels com jo al re- mi. Vencent aquesta emoc1ó, vaig
I i 11
nosa. Ho ::.ena Sl en lluc d ~t:r aqu1 1'TU de t.arta¡;¡enn. t.J cu101 d ells es
curd è::otunat d'aqueU , home cUgot, preguntar-li:
Aquesta reediCIO qUI! ens otereixen
Oil sum lO~SWl 11 caaez per no aa- mes curt t'iiSS&ran lll St.'.,o.m, I la
-Ereu amic seu?
d'aquel! gran escr1ptor que !ou l'auver sabut corresponore a I honor •le tercera cancella ten ada, cumbmats
I ell em ctigue:
.
poble».
del
cor
«.i!.!
de
tor
Oob.t!
u.1
te
L!~erari.S»
,.¿uaoen.s
..
eh
es.a.
Ja
1
èStal
¡a
1
ot:Clal.
un
po.;.
la represcntacto que el no::;trt: po1>1e
- No no el coneixia ... El nostre
Pels tervors 1 les acururacwns em
:r.te~c... t;n p.lo~le. tt!.me, pe;:qJe "-"
ens va. contenr, o nagues::.1m pro- ••·.; Sl es curt e1 cnnu!
p:au a~.;tmgii els nomes.. Crec que poble és molt petit i no tenia teaQuan aeme. t'S despcrtm -st nan .¡., \ .. a acc,¡a.u.aL, f.i.;,,taGa la ...~. ......
curat una absolució amt> detalllments
fhvme, sobretot l'home illteHigent tre... Jo no se de llegir .. . Però una
uosaltrt:s serem lluny, t l'• p:t,cnt ü t:.uro,.o. . .I t.l sebo,¡ ll..X:,
0 possibles recursos nnblls de prtc- Ol·l'mlt--,
t senstble Wl oe temr entus1asmes. vegada, a Reus, vaig veure una oJllull}. Prop d ells nomes 4ucdarà perque permet a !.s :tlliCJ l:;tïle.ntt-.a jundica dt to menor,
tervor~. adm~ractons. Ac1 a Catalu- bra del Senyor: «La mare eterna».
a ucst, s¡lenct, 1 aquesta ombra 1 c:uns de ter co.n una reustu. thtto
nva un pe.it nuCli d.lrector ha vol- Llavors, a mes d'aquella, valg comlt coneucen;a pr.mera. de J c..ora ú .m
tlum...
El d eure d e cad ascu· a~.te:;ta
g[¡t' reaccwnar contra aquestes que prar totes les altres seves obres. PerHan .lesllln:. tots tres. un darrera cels espcr,ts Que mès mrl.;cnclu nan
JO crec vlrtuts, 1 per a trenar-les, què eren unes obres que entema I
u.ngut "u Ja scbon.t lUSè d~: 1a rcll ~lEl deure dels nomes -conunua ¡ attre. Cumpan~s al davant,
Inventa aquella. 1amosa teoria del
Qum somrlul'e temrn tots als lla- xt!nt;a catalana. Aq~¡cs.cs liet~cs a
Companys -. es uts unt sc.,uu" l'I
seny a uttral!ça, que ens ha fet
[ c,Tma·>. 1a pet:ta a1em:mya, tc.1e.1
noc 1 la representacio que ocupen. vi~. senyurl
mal que una pedregada, ja que
mes
Van tots tres. enllà, per la ga- te •.; c.~ e;lClSJS que cnractlri~za 1 .;,.
Nt pot creue-se el destncls en ::1
el ~e11y ha estat Interpretat com a
poble, ni pol. ex1g1r-se 1uemtca con- , !ena. :tmb un uhc1a1 al C<•Stut. l!.l t, 1 m 1m 1..;1.ula aL. d a.rs... són t:.: un
1Ndor. Hom ha creguG, per un a aucLa als humtls coucll¡;wauns que seu pas c., tcrm. f.:¡u~.,ta vc.,atla sem- valer r:.:r.l,a:IC!lc, perque la rea1ust
fany ae su!J~riorltat mal entesa, que
Ot• tenE!n Ullll llgura repl".:st:ltLatl\,a, 'l.ih:t que tampoc IlO I)CI'U€11 l;.t lima. q ... c .-~s.sa, 111 w~• •t:l~ ue ttn1:. l,,t,S l•
una ucdtua ae tervur, d'entusiasme,
com a <1.4Uells que ocupeu carrcc:, I La llum els lúlalla vw:eutam~nt l!n mt:n5.; 11.-..~sollc 1, per t.m,, .,.e. li
no èra una actitud prou digna. Dtgque els couvertell'en en uu Sl!Dll()L :!1 pau. Aoan~ à: pas.:-:u ,:;¡ s~,.u¡¡a 1 Ben conegudes són oe tOlllulll les
ne en canvi, era el oandarnsme, la
A major jerarquia, mes deures 1 mes ca. ce_J., e:; gtren 1 1au adeu amb ~mp:mles tetes a. aque:1 temps eL
v1;ur è::odev10guc.a proíessiò - i no
rt.spons<:~LUllat ... <..aua:,cu awüa vow to. braç. Somuucn. Cre~: qu~o nosa!- 1 pro de !,1 uum.a. Mural d I:.Utu¡m»,
hl na res més lamentable, mes batx
a 1cs q-.t.ls ors nugue lloa pan pnapanys-, na de c01ap.iJ.r en PQ•H>· tre. ta.nJc S~,;nmcm.
de ~ostre, que el «VIU» professiouesprcs, nl~ns C1 u:nbar ,a 1a :er- cl¡..a!Issuna. Les pagu,es de ulma
ctt. amb la seva cur.•t:len::.~tc.. ¡.le·
nal-. ;a tngioesa.
cullar, tormada en 13; PI!Isunalltat, o·H p{Jrta "el ,.~ua c.: e ta ¡,;n .ena 1en· I>~. ¡;t.erra gran» rel.Co\t!ll plenament
1gnas1 lgles1es dona, amb les seeh els dlSc'!r::.us, en I actuacto 1 eu tr.-, ~mo. el::; l;t:\4S unuur~ues verd- resp~rn 0 aq\.ella l.tmpan.)a Atxo
ve.:; uuzes, aures de tnom! 1 de glòS.l..gule •.ta ¡ mterew ot Iol. lectura.
elS actes. .1!:1 que t11Ua tu la seva ,n.,, I um.:aa se"' tl.l ruea]al JO.
na al Leatre de Catalunya, hores
AIXI matell• en ¡ cpts.o.arl a I'!.na,
li.:> tan ,!lt~t.sa 11ue l.vm~s vetem.
c..racLcnstlca. -qut e:; d ¡¡ruu ctt ta
qae. H:ls•unosament, no han pogut
seva reprcseutacto 1 de la st:va re.,. c. , un e ~ur;, d btanc mucaot:r úe •roue.n l:.II cuncep.e pt•.:.unau.,s 11 UNA BELLA MOSTRA DELS OIO UIXOS O UTRILLO que adornen el lCWCltar amb a1tres oores d'altres
esf.s
C¡U8
I
sortir
8
PfiJXIIll
U,
1\VI
L
<I
IJIÍillltS
a
p~r
C:l.,,cs
de
ore
Iu
¡Uê
ctama
...
pr
ttUt:
At¡utl.
vts.
J:;,
ct
n
la
ens
e11cata
q,¡e
·"'>".pany:;
pollL_Ica
en
t~llat
ha
ponsa~llltatr-,
· auturs: rel!uúieu «l.Jes garses», «ELS
0
to.a gt. erm CUll e u.e:u~nys I llau- petat s,,,,., ... u ll••~1-s •·~• ' '" e~ .. , es 1a 1Jt·or.<era cnra d·aq!!-<J&t gener11 vt:J!;,», «La o¡¡rca nova», «Joventut»,
n
.
Nc se I~ pot demanat , Sl nu eu ~ull, adcu.
del nostre culla amoc
Uesprés, la llum alncana de:! ~ar- cc us . una «t:\ltr. .~. ell 1111 i•an te
que s 1¡;um valents. pero Sl que con«.!!;• cur oel poole». «La tesi.a dels
t;u~ s·e:~u, l cunsloerar ks preou4S "!!!!'!'!~'!!!!!!!"-•"l<al..,.,__,~•.....,..__ _.._.....,._..........._ _ _ _~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ocell.\.». l. tn aquesLes oore~. arrenservin I mantm¡;um Ja dtgllltat del rer...
Al·
te:;!.
seva
la
recou!
«Xcmus»
Puerto Santa Mar1a setemt>re
lloc que ocupen o han ocupat...
a l'entranya vtva del poble 1
caaes
1
01
escnLe" per al poole, Ignasi l.glesies
tnmtc¡,t, es notalHilSstma la se1a w;t ·
...
PARLEfJ
EDITORS
ELS
clevav¡¡, la ptetat 1 la bondat a la
ver::.to a •..Jta mgerl'llcla de :a\:ts ~xoEls dies dels condemca~u¡¡()ria d'()bra d'art.
uques · n t.1S cun!llclt:s eurupttts. :::.1
nats
Amb aquestes obies, d'una belle..
tms ht mtervendò J.lpt•ue~a eu d
Han pas~at llores en la conversa.
sa ddlnitlva i total, Ignasi Iglesles
1
cun!hde del 1914 11 sembla tnccstt· {(St'
1 com van de pressa aqul t:ls un-1, encara que ho sembli, no creteu
..,
j¡·bie tma:,¡meu-vos f!tle na·,tra de (ttr
lA k
m•tsl On voldrta aturar aquests maaquf la joventut d'Ignasi
tw
trupes
de
acclo
en
l'entrada
de
1
leits rellotges, en l'alau,y lllcaJlSaole
~~; ;~l¡¡~~bl~~r I 1 ~~s~oblet~~v~u!f Heus
Jglésles. Epoca de «L'escorçóll I
E>uropPt~seu
t;J
marrOl!U!es.
1
gres
i
vestits
arranja
i
Gira
dc sentir i de contar coses. lJn ve
amb un fred des1g
s'apropava
no
ell
afoc follet~>
lr I mt. en c~lts moments. arnba a sem
Tra~a,gar 9
b
del carrer l és com uu dlan. Porta
aanallsl: s'h¡ apropava ami> els braa'~.
p~z
·• ular germanuhlia ...
• •
• •
a _ncs.
Is seva mformactó 1 els seus comencahi
braços
seus
als
i
oberts,
ços
"',
C'
pet1t"
eren
que
m'emocionaven i em feien venir gacom t~m dlt, pels
prunera. Telefon 25609
tans. Pregunta, explica. Explica 1 •
bla tothom- obna de bat a bat el nes d'ésser bo i ajudar tothom. I
o be enr&ra hllVlen de neixer, l'aav I
pregunta.
seu C()r a lgnas¡ 1glesies, i el se- un xic del poble, que sap molt de
1914, l'obra es d un Interès extra· •
A l'hora del com1at, la conversa
guia en vlda L en mort.
lletra, ens les llegia al caíè els disoràmari. <.;al en<:ontt.iar <te debÒ, •a
hl> dev10gut tumuite. Quaranta prt:Recordeu com cap altre autor ca- sabtes a1 vespre. l , m~ri. de resultes
ve
tasca c.ue, tan tncertndamt>nt,
guntes 1 rtspostes per mmut. Q\le
com tmgué ell, d'allò ja tenrm teatre 1 aficwnats.
talà no hil tingut,
rea!li;zant «Quaderns LJternrls»
0
feu? Com vtvlu1 De quma manera
Ara, pero, ell es mort i ja no podrà
J . s.
son els vustres d1es?
escriure mru mes. Que sols ens h em
deturaça a contemplar-Jo amb afec· quedat els Que l'estunavem!
Treballen, escr1uen, anoten, mediten.
recordo el nom d'aqueU home,
que ta ctra- no.No
LLIBRE AJORNAT
-Mal no havlr. trobat la dehcla
recordo el poble d 'on venia. Penmes de la nostra vida.»
El noJlra con.pany .:1. r.1. frances
a ara a Uegtr -em diU Companys, No
Recordeu el seu. enterrament. un so, però, que, al poble on sigui, a•
ens J;IC68 fel.l publlc-, ccrr::~;:Oitent
acano mat, un Ulbre daaera l'altre.
home admirable tarà allò que
Es mteress2.11t en aquest moment públic català 1 "Que al meu enten- deu; acte~ CIV es mes Importants que quell
~ nombroses c:msultes d'amic~ I \cc·
~
Ulo mteres darrera l'aitre. Un penfan molts dels que es dtuen ators-, ql'e l'ap::rlclo del seu llibre d'i!l!Cl de tcmpór'êi'ñ tid.to iai co- dre teta molta talta al me!cat ed1- • ha acomplert el nostre poble, pot:;er no
----saxnent nou darrera l'altre.
més per vanitat que per amor
recull de crfocs de t.e:1¡;atcs)) ap:lre· 01; 1xer Jas o,¡..hn.ons de~:¡ cdltor;;. Es tortnl. &:; tracta d 'ura «Geogratla el més nnportant. ~ra al capvespre mics,
recordar el Senyor, llegir
aqucs· de catalunya» nsta des d un pun.t quan entràvem a Sant Andreu. Les veritable:
EL COR DE SHELLEY guts a LA HUMANITAT, c¡¡¡oda 3Jor- per això que avui confencetu
belles, les sentides, les nobles
nada mdeHn.t!amcnt, pòr dlscrepàn- ta conversa amb J'edttor Lopez Llau- ctc VI.;ta plasuc 1 de vulgarllzacl0. su·enes de les tabnques llançaven les
"El temps passa de
que Ignasi Iglésies posa en
Shelley un dels mes atts 11oetes eles dc criteri hagudes ahlb la cerèn- sa~ 1 n'aniran seguiht u atttcs amb Quatre volums de ¡ran furrnat dU· un llarg udol. El cel terna colors de paraules
,
nes SIS a sct-cen~es pàgmes cada un, tragèdia. Lluny, el, Tibidabo sem- boca dels personatges de «La barca
de uengua anglesa, era ¡ts~eament, cia dels tallers gr~Hcs, encarregats diversos ed1tors del nostre pa1s.
pressa...
blava un Golgota. Els obrers ens a- nova», de «El cor del poble», de «JoAntoni Ll-pcz Llaus:ts po1 ta podelicat ¡ malaltts. Algzm~ et pre- de l'cdoclò.
¿Com ho tar1em, sl no? Els. dies
11 companyaven amb torxes enceses. ventut», de «Els vells» ...
Possiblement, el llltro apareixerà !I dríem dir a la sang, la vucac101 d'~ '
nien per afemellat, pero no en
són tots iguals, com un ro:,an l!lLes dones s'agenollaven plorant al
I dit.or. E! seu pare -el «vell» López.
LLUIS CAPDEVILA
ten!ol re.ç ua Ulla gran figura. començos de l'any vinent.
finit. l, tanmateiX, passen de r res1 com hum l'anomenava famtlinrment
nostre pas i enlairaven els fills indet romantíc1sme ltteran. pero
st., de pressa. Vosaltres nu pOdeu
!ants.
en
edi!ors
pnmers
deis
uns
-fou
ttia un cor nult a11glès i molt fort.
lmagmar, des del carrer, en lhberNo n'hi ha prou ami>, una vegael nos~re idioma. Una recula de setTan ¡ort r. e va provocar, d~spres
tao el de pressa que passen els diCS
da l'any, anar a Ja tomba del poeta
""'
manar1s que començaren el nostrl'
Amb motiu del XXI anide mort Sh.!lley, un esdevemment
aqul dintre, 1 la precisiò de les hoa detxar-hi unes flors 1 a dtr-hi uressorgiment, tals com «lJn tros dc
L 'escultor Casanoves va :rebre l'enversari de l'afusellament
extrau1.iln .. ri.
res disiributdes: l!eg1r, comentar,
nes paraules, més o menys senti- càrrec de ter una «República» per a
paper», «Lo xangUtb, <tEl no1 dc
El Poeta residia a Itàlia, pais
menjar, tscnure. dormir...
des, que es marciran mes aviat que la sala d'actes d'una associació pala mare», «L'Esquelt:t de la Torratd
pel qual seutia Ulla rara predilecCompanys, Lluhl 1 Comorera estan
tes flors; no n'hi ha prou de r exa», etc .• etc., ho constatl'.n. Si el
e · ' ..., •
·u
.,
z 0111à 7¡t'
b'! de salut i d'imliD. Clar que tu
que ha figurat molt en la
cordar.un d1a ",.. l'any l'ot>ra del gran tronal,
per les
parc ja senLí aqúes•--ftss,o
'
;e que
¿Quin serà. e '
ció.
..... d1es1 ... Treballen, escriUen, llt!get·
història contemporania .
_..
....
Ferrer
sc
u
France
110 ~ ..trI ltdlia? -Italla, 1171 teu..
pceta que tòu Ignas1 Iglésies. Renostres coses, el hll no s 'ha queda&
xen, anoten. A LI uts Companys 11
El gran artista va plasmar una fi1,em-nos, no pas el Feix.-. Passesulta massa. fàcil 1 massa laagrai.t, 1 gura esplèndida i molt catalana. En
e!lre~ i. a"VU~ gràci~~ ba «Catalo\
•
j~nt en barca pel Gol¡ de Spe~h& estat demanada coHaboració per
publisense
que,
temer
fa
ndhuc
cre:
ln
rt>s
o
1c1ons
e
enun
ma»,
1
Shelley
seus,
amics
zia, amb dos
a. diversos grans dluns d'Espanya 1
emplaçada al seu lloc, eL prec1tat, cada vegada més reduïda, més ésser
s~ntlssrmes en el . nostre td1oma 1
va 11, 01 1.r o;egat. El seu cos va
Amènca. Ha acceptat umcament la
sident va exclamar:
el
diada,
la
a
dóna
hom
que
eble,
dallí han sor.¡t mlciatlves que han
LA HUMANITAT
•
en «El Me:rcantil ValencoHaborac16
1
-Que és bonica! ... Que m'agrada/
s'esvairà totalment. J a no cal
record
posat ben alt el nom dc Cataludimarts,
c1 ~ano», entre altres raons p;:r a viure 1 esser tret de l'aigua i incinerat.
Casanovcs conten que va li mitardir-ho: millor que no fos aixi.
nya.
reportatge
un
publicarà
t'en,) el foc no va poder reduzr
e. contacte constant amb el Pals
a dir:
se
El culte a lgnas1 Iglesies no pot
d l I Hem adreçat a López Llausàs unc>
a cendres el cor de Shelley...
valencta. No li quedana tamJ?OC
- No està malament .. . Però vagin
reduir-se a una diada protocolària
quantes pre;!un.es que ell ha tingut
dedicat a la memòria e
Era creença general. que aquell
temps ;¡t.r a mes. La correspunocni més o menys sincera. Cal que tots amb compte com la cofloquen...
l'amabilitat de contestar-nos tot scfundador de l'Escola Mo·
cor mcombuStible, era a Roma,
et<. és molt nOdrida. Contesta -conels que l'estimàvem, tots els que hi Pensin que s! els caigués damunt,
gu1t.
amb Ics cendres del seu cos. Semte~ten-, ga1rebu a tothom, si be no
crèiem, aprotitem totes les ocasions els esclafaria.
-Vós, en el dob!e aspecte d 'cd!dema, a càrrec de
bla demostrat, avut, que no. l:.l
poden continuar el diàleg ep1stolar
per a parlar d 'ell i de la seva _obra,
tor 1 de lliorcter, qums gustos crc1cu
cor de Shelley és a Bournemoutlt I
n admetr¡¡ una relacto cvustant. Al•••
Un adroguer conegut nostre té per
tot procurant alXi ma¡ ..n~r v1u el
que ara do¡nmen en el públtc'/
P E R E F O I X
dintre el taüt del seu fill Peter, 1
xl 1 tot, són tre:; o quatre hores de
molt pintoresc.
vailet
un
aprenent
caliu del seu record.
-Les pre"erènctes del públic-en'!
I
mort el 1889.
despatx de correspondència sobre la
1 respon-, fa algun témps que són
Fa pocs dies va cridar l'amo:
Oblidar, tractant-se d'un artista
Shelley tenia un cor anglt!s, 1a
marxa.
-¡Senyor Lluts, una dona el detan dtgne!. d'un català tan digne, és
ben . definides: Són per a Ics obrl'l>
•
.
ho JLem dit. Molt anglès. I els
P osseeixen una nodrida biblioteca.
"'~i
una tr!l.lCIO. A quantes llars catala- man~J di ,.
cors anglesos ao s'inflame¡~ a .. tb Un llibre de Brauh Solsona hlstor¡ques 1 blóZI'à"¡qucs, sobreLOt
Nombrosos editors de Barcelona 1
- o gu.., ma «una ....ma». Dínes h1 ha un retrat d'Ignasi I gle. s1 l'autor d'aquestes és un escnptur
·at t encara que signin cors
Jiiladrid els trameten lhbres. Gran
15
sies? A quantes hi ha l'edició de gues sempre «una senyora» - va
· a dos de solvénc1a 1 nmenicat reconeguda.
El ¡,~roxlm dimarts, dta
ero
s' nflamen
N
¡acz a-'
part del temps t:s dcd1cat a l'estuat.
les seves «Obres Cump.etes», que pu- aconsellar l'adroguer al noi quan la
ANT ON I LOPEZ LLAU SAS
rom,a':tt!cspo ~10 ~s consu'mcfxen 1quarts de vuit del vespre, en el local En moments de pass1ó polit!ca mt;l Pres1dent Companys mante C()nSclienta va estar servida
bhca Editonal Joventut?
Són cors a e dd «Partit Republ!ca ~Esquerra». teressen enormement els lhbres po¡;ero ame 1c e¡·alls
tant relactó amb els grups autonoL'e~demà. e' st!n]IOr Lluts va otr
Jo, el dia de la mort del mesPasstng "'e Gràcia, 42, 1ex-guverna- llUcs, 1 mes encara s1 son escrits profusament illustrat amb fotogra10 el; cco~s a~iglesos
com 'sels
m.stes cspa:1yols.
L'obra serà tre, va1g esser actor d'una escena el crtt:
dor c1vU de Burgos, Huel>a 1 Ala- per destacats pol!t.tcs. Recentmen~ lles ma es etc etc
•
cz
-El temps -ens diuen-, passa
-Demana una senyora/
l no sé p~rque em sembl~ que cant, senyor Bruull ::)o!zona, llegira en tenun exe:nples amb tuta la h- un 're•a Psobre magnÚic ps.per cou- que recordare sempre. Ls nova tnsQt- pressa. Molt de pressa...
Davallà apressat. La asenyora»
fragments del seu llibre en prepara- teratura sobre el G d'octubre i el eh~ 1"' esta encarre.:at d'escriure-la tlssima havta corregut per Ja ciutat
si llom no hagués tranipor.at
Còsar August Jordana, amb la. col- 1 Ja casa . del poeta, la llar apaga- era .una pobra captaire rústica i esAngl:zterr -; e~ co de She le~:
L'ombra
71 qua· cw «El seuor goverr._::¡dor», estampe~ llibre de 1\~anuel Az:lna.
-Les ed1c1ons de luxe, de les lnborac 10 de;s millors espectallstes da, ~:;, ve1a matenalment assaltada pell!jada.
IWUT la d<;! la realitat pollt1ca espanyola I
sevol UI!! d aquests, se
• • •
anat de Ro111a a Anglaterra, tot .,1prcssions anedòcttques del seu pas quals bell~s mostre~ ens heu do- de casa nostra: .F allia 1 Sans. ~erra per la multitud. Homes i dones. de
I alxl ha passat «l'hora».
-Noi - va ter un altre dia el sn11per les aesteres governamentals» nat vós, son ben reoudes pel mer- H.àfolli Ignasi de Segarra, Marcel t~ts .els estaments, representaciOns
sol.
Sòn les dues, gairebè. Cal reti1
poble,i •• yor Lluts - , dóna U?za llauna "'~e
entitats,.
molts dgent
1 Tudurl
. .
cat?
L'acte se ra publlc.
J zu. FRANC ES
rar-se.
que mes
els del
que sóngent
humil,obrers,
recordo.1 L'obra
ara no
d'altres queRubiO
de 1uxe tenen. un Chevalier,
.-~es ediCIOns
Bé. Adéu. Cal abandonar aquests
(Ve de la pàgma
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no creouis que el llibre ca t a a t e• un
esdevenidor, hauria emigrat» ... --- ens ha
Llaus d'1rector de les «E dia·,·t A. Lo'
, .
• CataIoma»
cions i Llibreria
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- No els trobo- dnl el
D'entre aquella gent, un tipus em
1 penso llançar-la

r¡

anys ença. Es el mate1x, però, qu_e les p1 1 Sunyer,
ha passat en altres pa1st1S, part1- molt. aviat. potser ~:.bans c!e 11 d'any,
cularment a França que es la na.- en forma que la seva adquisictó puC!,O que editava amb mes pro1uss1o 1 gul ésser feta còmodament, 1tns per
la gent mes modesta.
lltbres de luxe.
de com-El pubhc contmua re'
-A1X1 vós 1sou? partidari de les
prar llibres catalans o ja no?
ó
eclic~~ popu ~rsd 1 te
-En general contmua un xic r ealllibre c~~;~;r 1e eco::br:IC~ ~·lJl:
torial Proa 1 algunes col:leccwns com tret, sobretot perque . el tant per
la Popular Barcino 1 Ja «Blblloteca cent de gent que 11egelX ja es petilJmvc.; » qu(' 1an se~u¡t aquest ca- uss~m en cumparacio amb pa1sos com
l .l:Sèlgtca 1 Dmrunarca d extenslO 1emt, n'han vist els resultats.
-l.,¡,.u.. c.. .,1 ....... ., .., .. ..: .nés heu dUida com la nostra. Aoo que avenut aQuest any en ieneral 1 èll I quest redwt públic es retreu, \'Ol d.lr
que ¡¡a1re1..1e nu venem lubres. No
'
català en particular?
-Un dels llibres que més hem oostant, la culpa no es tota del puvenut aq-.cst any, es l'obra d 'Axel t>hc. J!.u gran part c.que~ta deserc1ò
Munthe. «HistOria de Sant M1che- de comprauors es deo;uoa al tet qu~
le» traduida ja a galrebe tots els no troben en el llibrt! cntala l'mter.:s
que troben en altre::; lilel'BLUre::..
tdiÒmes.
crec que no podem estai m masEn , català s'han venut molttss1m
els llibres relacionats amb els fets sa contents m excessi\·ament pesst::.te.s de 1estat actual de l'eatcló
m1
del 6 d'octubre.
-Durant Ja. \'OStra vida d'ed1tor, catalana, però el que Sl allrmu es
quin ll.bre, edltat vostre, ha obtm· que s1 tots ru posem el coll, escnptors 1 editors, els uns escnvmt. hogut més extt?
-;-Sense cap, mena de dubte, t:l nestament 1 no per guanyar quatre
«Diccionari General de la Llengua pessetes 1 els c.·clitors exercmt la nosCatalan~. ~e Pompeu i'ubra. El nos. tra profcsslO amb ctigmtat, presentre pubhc s ha Interessat sempre per 1 tant be els llibres, donam-lo.:; a
les questton.s lillgUlSt~ques, pero quan preus assequ1b:es al púbhc, el trwm1
aquestes quest10ns son tractaocs per del llibre català és assegurat.
.
.
.
.
Ull mestre de la <:ompetencla de
-Aixi, com ve1eu 1 esdevemdor?
Pompeu Fabra, per ni qual els lec- El vel¡ de coler de rosa. Sl no
tors catalans senten veritable devoc1o, la \enda deJ •DicclonnriJ arrtb:l crelés que el llibre catala te un escom el pot temr el de
de\'eni!lor
a XI1res no igualades per les noqll.l1sevol al:re pafs oe la densitat
\'elles de més èxlt.
-Aixi els lhbres de ciència en ca- 'ae poblac!o del nostre, ja ta.ria. temps
que llauna emigrat cap a altres actalà ja tenen una acceptació?
-Els llibres de c1encm pura te- tmtats. El sacnHci que ten1 actualnen. naturalment, poca venda. No ment els eàltors 1 ets t ·::rtptors caes que alXò 81gu1 espeCltlc dels lli- talans està just11lcat no sols pels nas:
tres de c1èncm catnla.ns stnó que tres sem~ments de catalamtat, sino
que quan perquè es:em convençuts que tard
passa arreu del mon.
aquesta c.èncla procura posar-se a 1o d uora triOmfarem plenament 1 no
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cridà l'atenció. Era, indubtablement cap d'una estona.
-¿No els trobes i els tens a la
un home del camp, un pagès. Tenia
el rostre colrat pel sol 1 les piu- mà? - fa l'amo-. N_o saps llegir?
ges, les mans endurides pel treball. j .-oh! Aqut no dtu pèsols; aqut
Vestia uns pantalons de pana, ape- dtu «:petits-pols» - /éu el marrec
daçats; una camisa blavosa, armt- que, ftll del Vallès, trabucava la «i»
lla, f!llxa; duia als peus, descalços amb la «lt.•.
de mitjons, unes espardenyes de be•
tes. Tota aquesta trista mdumentàA la Bib?ioteca Nacional de Fran-na humil era bruta d~ s~or i de
pols. El pobre home terna llW'e can- ça, Rue de Richelieu, s'ha des;ermat una epidèmia de rates que posa
sat, rebentat.
Quan 11 diguérem que Ignasi Iglé- en perill el preciós material que s'hi
sles era mort, hagué d 'estintolar-se custódia. Hom ha comprovat que els
a la paret. Plorava. I digue, amb un gats no donen l'abast i caldrà cer<.-r altres mit¡ans d'extermini.
gran desconhort:
Algú suggereix ensinistrQJ" serps.
«-Ja m'ho temia que faria tard!»
I ebd, confós amb la humana ria- Les serps tenen jama d'esser terriblement enemigues de les rat es.
da que envaïa la casa.
-111'està bé que hi peseu. serps A la matmada va1g baixar al carrer: a respirar un xic, a fumar a ta Tristan Bemard, molt seriós -.
estar sol. Al Passeig de Sant JÒan Peró m'agradaria que Jossin serps
h1 havia un gran silenci. Davant la amb ulleres.
casa, un grup d 'actors 1 penodlstes
parlaven en veu baixa.
I, de sobte, al peu d'un banc, vaig
MISCEL-LANIA
veure un munt de parracs. Sota aVIsions de Catalunya. - Joan Sanquells parracs hi havia l'home que
se'ns havia presentat a primeres ho- tamarta, que estava allunyat de les
res del vespre. M'hi valg apropar i lletres catalanes feia ja una tempoell en veure·m, en conèixer-me s'al- r;;da llarga, ha tornat a donar mos'
t
çà' dlll
tle& de les seves activitats literàries
gen .
pubhcant el volum quart de cVis1ons
-Què hi feu, acf?
-Esp~rar demà, esperar que 'VIn- d~ Catalunya». Aquest quart volum
gul el dta, per acompanyar el Senyor e~ descnu cMallorcat, 1 tot el que
t·! d 'interessant l'Illa daurada. Anunal cementin.
Ell havia dit senyor al mort -pro- cta en el mateiX llibre com a apariunmlmcnt «Adam 1 Eva., noCI.
nunclant el mot amb majúsculacom sl parlés de Déu. I el senyor veHa.
-No deixeu de tenir a la. vostra
era l'lg!es 1es.
b~bl!oteca la «Històna de Catalunya»
Jo valg mdicar-ll·
de Ferran Soldevila, que ara acabat
f 'rt
P
6
~n~ltes ho- oe pubhC'ar amb l'apancló dels dos
re-; J~:~C:~~r
...
o
,·
darrers volums.

••

!

0

)

po er
s

fi. ,
la els
sha trobat
que quan
u:s tnteBigènc:es
de totes
l'abast
ti . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. .
put>Uc,
del nostre
bra sens1ole
de les no es- soblidt
a l'abast
npllcada
es
pccl~tz.adcs, troba un ressò est1. tiratges en català na,n pogut posar.
mab..e. Exemples: Les «Monogratles se a1 costat deiS s1m.ilars castellans.
"CRITICA DEL 6 D'OCTUBRE"
Mediques», qo.1e dtngetx el doctor hem tingut aqm «El Patutet» que
Atguader. També quan aquests lli- any:. t anys ~a arrtbat a tiratges
per JAUME MIRAVITLLES
eres. LOt i conservant et seu puns- supenors als 60.000 c.xemptars 1 auco
slm sentit clentiflc, per raons dc naturalment encoratja perquè v.ol
HOM ACABA DE POSAR A LA VENDA
propaganda o de patno,JSme, arriba. dir que d publtc el teuun 1 encara
e1 publi~ o. tenir el comenCllllent és més encuratjador quan és la Joque h3 d'adquirir-los, poden arribar ventut la que compra lltbrcs 1 llea tiratges supe.r!ors ats seus sunl- gelX en el nostre idioma,
I lars d'altres paisos. Ac! en tenim un 1 amb aquestes paraules de sà op.
d'aquest intereuantíssim llibre,
cas amb la co~ecció dels clAr.S:cs de tlmlsme ens acomiadem del sen} or
«Funoadó Bernat Metge• que dl- Antom LOpez LlauSàs. tot regractant.que ha estat comentat elogiosament per assenyaladíssimes
11 la eent1lesa que l.a ttngut amb
rigc·x Joc.n E:..~c11.
personalitats
-Ten.u en p.ojccte alguna cosa nosa u es e:~ \o!er-nos cunct'dU" una
con\'ersa sobre el moment actuAl del
d uterès per dmtre dc poc?
No deixeu d'adquirir-lo abans no s'esgoti
-Tinc en proJecte, és a dir, en l lllbre a casa n~tra.
·
prem5Zl ia. una obra que etec er!-
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18¡¡

egons el Sindicat Internacional de mariners i obrers portuarisI
1
e s obrers italians es neguen a carregar els vaixel ts que van a 1 A frE ca
ELS ITALIANS JA HAN TROBAT
DEls PORTS I
Els OBRERS
UN PRETENDENT PER A SUBSTII
EL NEGUS
'Ui A·..S Asmara, 12. - NotiCles TUIR
rebudes de la Caserna ge·.eral Italiana. al
U Ui l
11~ FA . El "'J
H
ll.flliAU.
front d'operacJOns, iníonuen que atur va. tenir lloc la cerunòma de suoAf'tllS QIJE VA"1t A l'A· Irwss1ó
amu
a Italla. del Ras Halle Selass1e Gugsa. Aquest apareuda
I
ururorme europeu.
que estava disposat a. lluif RIC~?
es cunyat del Negus,
Gugsa,
\1

El règim de censura
a Ad dis Abe ba

v~st1t

..

1\

de~,;Jara

qu~

Concentració de forces italia.
n~s i angleses a la ~editerrà.
ma, ~anal de Suez 1Mar Roig

A 700 QUILOMETRES DEL FRONf

tar al costat dels 1tallans, deJ.s quals nav1a estat sempre: bon am1c, 1 oa
d d
.
Pans, 12. - ~:... l.unutè t:XeCL!tlU
de• .::.ll!d.lcat lntc1 ._. .. c.uL>al at: L\.t;fl- a1eg1t que esperava que IIJilb 1aJU a ltaua pudna ciVIIluar 1 dotar ..!e
tots els avenços moderns el ternton que es¡,ava seta el seu comandament.
UL!r~ 1 J.Lè~è;.;. ..... ü<.u.,;.~..) rv.~o.iJd.l...:) !J(:L reuu.t.. UJlO.ilh.l.~,.;,.vu::s a ..&.l«·1a <t'-",;- ~t::
El Ras Gugf>a dl¡pe tamue que tE:ma .a cuu~•<.:..:.o qlte totes les tor¡,; ...it:Ll qut: •"-'> ~f~IU~::i Q~ L.vlJel:o t:!l· ces a les seves ordres conurmarien la se1 c1. detew.lm<tcio.
\ ~•s 1 Alncu U<~clh.ll na11 ::;u.crt u.uEs creu que amb la sul>~ló del Ras uugsa, la provincia de Ma.IJUJ. "aiit.::i lt.ah.d. . "utèr.t,:, a cau~d. u~
J. ac¡,.L1.4U ae H.-uca rtbt:tlla t:ll que Jtale qutcht pracwcament a mans Italianes.
Loncu·es, 12. - Es coneixen inte- rosament dotats amb reflectors 1 b
::; nu.n collucal. "·"' ourt:l::i ue Wlt:r·
a.
(Del nostre corresponsal especial a Addis Abeba, J EAN ALLOUCHEkl,;¡ re::..,... u..s mHumaciOlLS soure els lor- te1ies anLiaènes.
:;o.:; t)<Jrt.S.
L'AMARXAT
HA
NO
TAMPOC
Els tecmcs que han dirigit els treuuu... u:~::, lJ.i.(;p.u-.. l.tU.; que dt:CI.ua. .tul·
c.:bvll~:> aquesta v~rs10, e¡ue .s na
AK
1
l\<.~oH..I
1
GKr.taA
d «.:v..Jr a1uoJ ll.lJUlle::. n:.;t•. es, t...,
ISllU.... uà ¡....:. ~al de rer tront a qual- balls de detensa que s han portat
Addts Abebü, 10 (per cable; .-1·ot wm ltatJtwuw•eut reoe11, o 11111101 :.t:vo1 ¡¡ 1 ~uac1 ò que po~;ues presemar-w cap a 1a illa de M:::!ta 1 que encara
ULIJ.Cf::i Ot: WVt!ll:>\.1~ pO!"'> ¡¡,¡¡.,,a,...,
Addis Abeba, 12. - Es comumca olll:lat.~I•ent qu~. a més del comte
I<~. 1vlc<.u~oen ...du.., a .!!.~i pLe, a ta es prusse¡;uelxtm, cons1aert::n que elsa
a
c.;u~ts.
u:s
J:.uvp•u,
a
t:ut:JL,
1
no
u.1t,
una
per
dtstingt
es
d:ahir
ciUL
::; uau ne.;at "' •· ~;¡,¡aL!ü ~:a la ~....ut:· Vinc1, nunu;ut a .!.talla a Etiop1a., roman encara en ¡¡questa cap1tal l'a- el
gran e, e, vt:o<.en" •.r, no :.uta11.ent t:¡t- ,..~a~.;Ha ¡u,,....... au•~~.,..u c.;..,, , o.;~p.m zonc1. ue 1 v<>na.!, ui .fYlar 1 ..o g 1 a1 refugiS contra atacs aens són P-·
g... ua va.1x.:•.s ¡;er a 1 Aa1ca onell'"""
b
Uln
gr~::~at militar 1talla, Ca.derlDl.
u rtu u euse ae:.curar Ja ~o- t a
"e w ¡.OvtCI.<J<O mu.tyena, :.mo entre u ta ue¡.;; p ....u.s t:l.Lfup.:.-s, que ¡a.
taJ.
ble. me~lt è mv era l~s contra les
I
t: ' :.
uu1"
~ ..•u•t uç,· veu,~~~~ u.eu.a.»
et.s e~., u.,.yers.
omoes a r1es. A m¡;s, s'han establert
maua ur •••uucà, Jllilt a m lta 1ana.
1..a mrurmac1o de rt!tereuc:a pre- 1
.. u; Cè•t......s oucw.,,;:; ur ~~an1c·::; <.u ue n nomb roses batertes anttaer1es ¡ ""
t. Ut e~J.v• "', ", .. ,g¡ u.t w•, que aquest · ..
Heus a~¡ t..ts jets: Com a conseC!Stl. q UC t..., \ .¡,,.¡:,_, (jut.: ponen Lru-~
""'
tl
lm t 1 qu.eu...a ue notwtes ja¡,,a~·iqu.e~, c.;u- 1Wu co¡,¡.._._,_e 1> u.lfu,. 1u1u lu.,.u.u.- que ra Wl mes 1 s detenses ae 1 s
.
d l
•
P'-" 1 wa~ena. U<: b'•~u« c .. .., el 1 Au~
1
1
al
L
'l ...es amo u.u.... ¡,;.-~~•t..,,cw, aa- ,,.v,lt, <--vm¡;•u.ut amu '" '"'e'·"yeu- t:.>UlE:u""'"":; :~:uu~s c:no es.aven eu ~- ~::;o:rps;;se~~r,o¡;s per tal de prev&e ta 1 Anna ,\ arlam. gua 4 en e s
a person ttat
e:. ae 1 .t:.:>L u.t., ..h ... t:il Ut: rc.au.w.r .a.
d
·
Le
"ur
•·•
..
•·.:
at..•
e.>¡Jt:llt
a¡,..,,v
1
•·ta
COl'·
o,.,¡,uulu~;tg
de
pcnll
un
u
van¡,
.e,
"'"~n
u~
..
...... t, lil!.•.. ~"""
....ca-...
oe,. c:,
l<as. 1Jeg1ac Haile ;.,e- ~ s<
s aetenses e les costes són veLU.Lo.:IO ue poaer n:::..:::~II un atac mo.. ~., ,..~
"
,. y ¡,.~.,".uaul • •·"
• ~
sa va. so. t.aa ¡,..:.q"..: •t.':i tn~U•<~<-•Oll.S
~.~ .. ~..., .. l;.u ... ~~·~~ • wuut au¡;u.:.·, t
..
,,, 'ra• Otru Ut: gum tll•t:•ó~úU>a, pero es ri tabtemcnt fonrudaoles. fia quedat
¡¡a •aL que v,,
1as "le .
es negaren a u.,u..l.ur cv;..u a pru,..~¡¡~
~
~
..
. han avacc,;~t amoJ u.u·~cc.u a ........u ra 1a capz.a,, el troven~ ¡¡¡¡.:¡;¡,a¿
.
11
Ruma, 12.- u ...flllc Haile <:elass1e 1 .ueu.1.:~.. en u.ua amp.;hla de cwc deciu.Lt e••ao.tr la ce¡¡sura !JUu'lca 1 meL'~ alieU u.,¡ ' " ' ' te.s IWtJes so- c..~.:cuu.t ¡¡u.: ¡>ra.::c::s a.s LJ.t:b<~.illi rt:a- acabada uua carretera estrateg~ea Que
¡,e.,ta. J. aruoe s <Uimla. qut: e1 «LlguIiU» rt:t!ua.t la :::cv .. ,;vruúa de vt:- <> ~J,.¡, C!>..JLeu.;l~ e.u ei cumurucat ha· qw....,.,. ... , ...,., .w cu,. uo t<Co.lmJbeS nl- munar aets telegrames t c.>rrespon- Jre tot tL 'i~ ¡..t••.t ~:: .......... u. ..,c¡,¡ at Hi.L.aLs aur<~n~ l<:S ctatt·eres seLmaues llepa tota la costa. Des d'ella en ca
la i>l~ouacw na canvlat per complet. d'atac des de i'"lre o des d'el mars
der.cta perioai.$ti<;a t un jove O¡i<:IUL .e,n,uit ..e: '¡,,._,.;,¡ aui.I>S11L1.
.1
ua u
es \UJ 0 d a
al cos.at
nova auraut v.t~L->-<!Uutle tw.res a 11"' c.-m qllll U.lVia pas~at
"
dr
t
d
.. ...cu¡.¡ • oetgu., al servet aet C..ovo;;rn, aa esn.u
·
.. qL..t:
es- ¡¡.e,
e
·
r'cr llHonll~>CIOllS wgnes e c.t:<U es po 1a realitzar una gran dei'""a'
au..la u.u.....1a 1 ua COill>úu.tdt les ..ecausa de la vaga.
" ... l llwt, l<.. e-<li ut: I 1 11;1 1 es u
.......,
.t
A1'<'?
HUS1ll...12
L.E.J
1
t1sores
tes
d'apltc.;ur
~ us Joan, el ves vo.,,c.ous al n.\JnL rta10 1· a Lu- tat ~nc.;uut:•>at
·• ec ..e d~~ 1 ...
"u.n M¡.l 4ue Ulla uc: res IJíillCiiJ-<15 utilILzant modern1s.:ams canons mun
..,
..
.,~g
Lc:uu e u.• ..u·
Si algu e¡,, ¡n "!l"'"•c.s tm UIJUI!St att:.l<:lOlt::i u..:1s a.:p.>namcu..s eucar- tats damunt camions blindats uqu"l tou re1 ctel 'l 1gre 1 empe1ador cw~Wue tul!l-e\ p~r Lai ue conuo.ar ae «Anastàsta». Aqa~:.ta uu:~ura, mevitabLe en un pats en es'at ae guer- lltulll~''" . ~.s ILvve~ ......u"-e;$ amo '"'u.- ~~¡,:a.::; ae la deletu;a ue 1 .unpcn t:S es desplaçanen constantment perq lae
a .:.hopla la se, ona meitat à~l se- toLs els pas,os oe Ja. regro.
ME~URES
Al ma\cu.. tlm¡ls ICS columnes que ra, vot, e~ser fa:por~bL~ a Abtssmw ... w a tes 'W~t¡¡¡¡ut;$, twunu ae c.-un- coucemrc:n a .r.¡¡¡p1e. una persona· c::rretera i ev¡tat1en servir de blancs
g•e pussàt. .1:.1 seu paie, mort ara fa
an)'s, t!l'a, segons d1uen, atecte ava1:ce.:.~ sollre Ali.LU.tl hau !>O::..m¡,ut a co~Laww q.le s aptlqut amb mtef/1- .~:star amo t•.~•a IIW<.le~~la que no en lJl.tlt lla ueclarat que si t agost uarrc:r ~;egurs com succeeix amb 1
l'E~OfWMIA atres1taua.
es bateltalla nagues eu~a1t .t;~¡p,e lldUl'ta ries fixes.
, .
~e ~u1res w11t:11.
Aque:.ta sumlss1o podria. te· comba•s a.nll pa.~ru.1es etwp.que& a gèncta.
L'alt comandament de la 111
J t>remsa O/IC!al ahtr aconbegutl., pus.,lblement, els seus
L UJIC!1•a
¡'Oe>t 1 al 1-Jora ue Ja ciu ta •. L'av1anrr grau .at>dst poiH1c. .
VEUREM DEMA no ens duna . 1 cumunwat 1 sota- JeCLlus 1 hauna aconsegwt arnb.. r, tingut particular interès a. de/ ha
.
I U Deg1ac Vassa Aram, tambe sot- cio continua con¡.1·o1ant sense ~ssar
d ensar
Pero els nostres companys anglo- ute , va a"uncwr. que contmu~n tes aOiluc, tins al \Jana! de ;:.uez encara el port per tal de sal
mes a !talla, perlany al U1natge del!> eJ mtw1.me<tt de leo tt·opes enem 1gues.
¡l.Jn avw qut vo1ava a 1..1. zona d'A~um a!l¡erwans no prestaren u,a~re aten. u.~serc.vn:. u.o:.t;$ enlreus 1 que t'o¡en- que despres la 5eva pos1c1o naur1a el possible les manifi~~:~a~n:iaHen
Roma, 12. _ Aucu d ltà..J.a s'es- sooilans destronats per 1\lenelik.
aterra en una ptanuria enc:ua no czc. .a aquesta no~a citSpOSIC!ó I, ,co~n :lLva 1tattcwu., es a atr, ~·a ... ançament estat C111lcll per la lmpos~bllltat de clons que utilitzen e!s vaixells b atan pract..lcant energlqUt!S mesures
nies de Ja Mediterrània S'h t1tàAmbauca a poder ocupada amb el fl cte com¡Jhr mmur ooemt '!fn energlc cap que. dmget:t ue LLJ tro,..es tLUIIanes s ha aeungut, pro~E:u les tropes Invasores.
per a repnlll.lr les combmac10ns
locat poderoses xarxes .d'ace~n coldels italians amb tres- la seva missió topo¡;-r.ltica i empren- llur treo~ll. oonren umnedtatament mentre s'uryau¡•za el provetment 1
atemptatones a. les econonues 1 hsem.
ITALIA TE 80.000 HOMES A blants a les que posseeix 1
•>l 11. .... • a~w ue oarraques en eL tergue s.eguiuament el vol seuse cap in-,les !wst1lttats.
nances del palS. se sap que el seLl61A A L.I!;S ORIJRES D'I- Gibraltar Pn"'"n:>c<>des a a port de
S ha de Jer constar, ~erò, que eL reny conqutstat. Ara be: per nottcident.
cents presoners
nyor Mu:;.soilm en persona ha ordeTAW BALBO
1 durnnt la nit es c'oHoq~~~ns :les,
Asmara, 12. - Les t~opes italia.nes . t.l coma~d.a~ent de l'aviacio estu- ~ou censor acab~ d'arnbar ~~ pazs ~ie, par.hwta:s, naturalmen~, • .lvtanat que aquests del!ctes siguin casActuatmeut es pot C1lr que la costa que serveixin d'ahric
han entrat aquest mah a la localitat dia la poss1 biütat dc consLruu camps 1 que no posse.eu: un coneixement cto ttalzana 110 resta pas mactwa.
tlgats rigorosament
1 P 1 tal
e~acte de la 1111t1a dotzena de Uen- ~~ Nord, eL camp d'aviació de ,Ma,. eglpcla es galrebe mvulnerable, però, ! fondejadt>s al port. E~ vC:ix~~ tats
A Regg10 tea.a.b~a> han estat de- d:A.moauca 1 ban capturat 300 abiss!- d'aterratge prop d't\dua 1 Aw¡,I«Lu.
gues estrangeres qu~ empren els .. aie sell_Ibta qu~ '.la estat mutttuzal en canvi, s'estan adoptant imporrants guerra també C<'lloout>n aouestes xa~e
tinguts diversos come~clants. acu- rus e¡oe durant els combats del dt•
ls
Petites topades a la cpr~esponsals. Per at ra banda, la P~L~ amo~s abtssmtS ' sembla que mesures a l'inter10r del pa1s pmx xes al seu voltant cont
sats d'emmagatzemar dl verses mer- marts qutdar~n. aïllats del ~os de
ra. e torpedes
lltm1taet6 del telegrama a cent pa- au:1 mate¡;¡; seran aestruzts els camps que apareix com a dubtos •1a
d l S d
f
tes forces ehoprques. Ban dit que
cadent>s
Les' batt>rles de llar~~: abast d
u an raules per dia esdevé incom1?attble de Dessie, df! Gondar 1 Debre-JI~ar- tencio d'!talia que te conc~ntra~~;
e
ro~t~ra
La. Duana. Italiana de Vintlmil!a portaven cinc dies sense provar alie la
C;tm~ l,a._ gravetat dels esdevemments cos A la regzó Sud-est, despres d ha- a LiOia lml)orta.nt.s forces. e UI a.- costa destlnades a revenir
EgtpcJ
ha detingut un venedor de periò- ments.
un atac
Asmara, 12. - Les operacions que ' I avtaesa dels lectors. Per aquest ver volat una aUra vegada damunt des amb el material mes mode~ PEs dt>s del mar van eCtuf ,.,,¡.,.
.
clics a l'engròs a. poder del CtUal li
Els italians diuen que es descn.':olupe.n ~es de fa al¡;uns dies ~ els ~?l~~ponsals imposare.n al f!arrar i Dire-Dac'!-, els pilots de j calcula que els seus efectms s'elèven d' projectors 1 com~iqtl~~~~f:up~
foren trobades 70.000 iires i 4.000
e Sl
IS Abeba un ventable I esquadreta caprom han anat a v~ a 80 UOO homes de tropes escollides per T . S. F.
han ocupat noves po- a Ia; regro de Setrt! a _la front<2ra amb I l !Jer,n
més en divlses e.:.trangeres. Se l'ha
b t ri
El proveïmPnt d'aoue~
el Sudan auglo-eglpcr, nan estat pro- u tl7~atum ~oncebut .en aquests ter- lar damunt et pont del t,erroca~nl al comandament del mariscal Italo
t Ad
d
. .
castigat amb una muita igual a. les
es
e
a
.
PS
f>\t>l
s'Pfe~tu
Balbo
tanpor
tm
a·una
art
d'
obra
Adua,
d'
trametre
a
auto!'ltza
11;s.
se
«0
mes.
orque
incgulars
bandes
per
u a 1 vocades
SIClons a van
sumes incautades
mòh'Í j ..lmE>nt per comboiS autORoma, 12. - Segons els despatxos ganitz.aren cops dc ma. Els tiroteigs 1totes les notzetes, tms les mes sen- i cia capitaL, 1 la destrucció del quaL j Les· es eranc b 't' 1
·
I sacwnals, o be ~ns decLarem en va-¡ pU1 aWzaria, per molt temps, el tret- centren ~n la. egoo;!r:~lgua! ~s con- cost~ s Utlhtza.nt la carretera de la
tramesos pels corresponsals dels dia- dhris han causat alguns lerits.
·
i rma a l'aviació 1 de les forca smJ'"
La posició italiana es exctus1vament ga, fem emmudtr les nostres màqut- ¡ic per via terrada.
ris, les tropes que operen al sector
HU
v
A La. V 1
e
e
Sembla que ets centres militars terra
nes d'escrture all~orq qu_e ~emanem
d'Adua ban OCU!lat llOSICIOns mes rm- defensada a aqutsl sector.
1
11
a~tres ~unts esp_or.tanis de_s del punt de vista estra- , Els it~lia~s. amb els bombardeigs a les n().stres agenc1es 1 dtarls que abissinis han comprès la urgent ne- I .l!.ls· alts comandaments militars bri- tratè~lcs ;e efte
i!ll8
a~ co~ a an. es at construïts'
.
cessttat de prendre senoses precau-- tàmcs han treballat amb
tcgrc. El pr1mer cos avança en desta- de l'ariJllcrra, consc:.wUI les seves ens envun a cerca~.»
fi
:1
ca~ents al Sud d'Adigrath i ba pres posicions al sector d'Amba Augher · . El Govern, sorpres per aquest atac cions. Immediatament sortiran una tat musitada 1 han aco~~~ensi- armat modrrnl1si'rs ref~~s de ciment
' mesp~at, ha_ d~clara~ que_ . retlexio- bateria contra l'aviació i un desta,. tablir una tormidable protecc10. CS: efk~~il\ ~';nta 1 e~a bma ..d~ gran
poSICIOns prop de Debra, Sion, SoKo- a 2.700 metres d'alçària.
:Ut
ñ
· · n ra es om es aer1es.
na.
t
. 1d
nara t estuduzra la sttuac10; en al- cament nom ·1r6s.
•
Contra el oue ~~~~E''!ll~en les infore to a 1a ruta de Gibraltar hns
\aS!
(Copyright Opera Mundt)
tres termes: «Eschai Naga», que és
-----------de l!l Pr'rmsa mtt>maclonal
macions
ngapoore.
a
Bucarest, 12.-Ha arribat a aquesDes de la lmportl!-nt reunió cele- Ancvhterra només té a la rada de IAi
A Roma reconeixen estat presa pels italians. Per ~ aconta. capital l'Encarregat d'Afers d'Ebrada al Gabmet b11taruc el 22 da- Valette unlt<>to; ñefE'""Ïves però no
tiopia e. Ankara. Ha dec!arat a Ja.
1 seguir-ho, he hagut de canunar a
q ue s'ba acabat
gost darrer, els preparatius nan es- vai:<t>lls de botella Els valxrlls ue
Premsa que el Negus li ha encarre.e . peu trenta qwlumetres, durant ca.
,
tat tucessants. Hom creu saber que hi ha a la Illa són rolloc.adars \~
'
dret d extraterntor1a- torze hores, per difrcils passos entr~
gat que cstudlï lès possibilitats d'e:r
9. l'esmentada sess1ó el ministre d A- mines en llrnn nomhre c~nQros de
'¡
.
litat del comte Vinci muntanyes.
tabllr relacions econòmiques i, nafers Estrangers donà a coneucer els C!lm'nar en nOI"liE'S hl)r,.~ e'lormes suturalment també dip!omat1ques, enita 1 , La carretera que cond.uerx .a Adua
En a uesta
R
12_
P.troje
~ug sa ~
N1u carros
tre Et1opia i els paisos ba:canics.
extremadamentb diftcil.
cap I 1 es
oma,
.,. oetits molt
~
1 . etes 1mpermllstes del teixismu~ oerflc·l"~ "'" ._..,.,. t voivniJ~
T
b
ni automobils
dóna. crèdit a lesq inform;.ctons
no es
I a la a la Mar Roja i a la Medi- lleu ..p~q CIP defPn"a oue. en cas ronrebud. es aqut.st mah d'Addis Aueb.t sols hi ba tan~~ L Lcu'a' ueesn e a. a.n
Ler.-ama onental. Fou aleshores quan trat1, Tl""'..;"n prondrP t<>mbé l'oft>n·
de mul~::;
~
t
id ts
1 t1
1
Anglaterra exigl assegurar a tota s1va. rerol7ats per l'aviació o per
re ''. ves a s mc ~n reglb~ra s ami} cal'reg;ldes de mun.clúll!i j aliments.
costa Ja protecció d'Egipte 1 de Suez grans unitats.
~ot11;1. de. la 50.1·t¡da de la Legacw No he pogut oblemr detalls a1 ran
per tal de garantu les comumcac!Ons
d ~ta~ta., Es consJdera que SJ el ,com:e de les víctimes que bt hagut eutre
à
b 1 1 di
Imperials
Vmc1 s ha negat a .sorttr d A,ddl_s els paisans.
J •.Al O'FFFNSA D'EGIPTE I
Borneo, N~~a ~el~nd:· ~A~~~r~~~a,
Vitlasenta m'ha dit que el mès inAbeba ha estat perque espera 1arr1EL CANAL
Djibutl, 12 . - Encara no han con- derivacions de cap gènere perquè
b~da .a l'esmentaua capLLal del con.,ol tens del bombarderg es leu sobre les
Explica cia ja la "'"fensa de Malta,
firmat des ~·A~dis Abeba la. noti · l'esmentat cap es mostrava InactiU
d Haba a !Hagallo, ultbn con::.ol re muntanyes que envolte¡¡ er poble-'>
LA DEFENSA DE G18RAL- organltzacta npr l'Alt Com~ndament.
CI& de font .1taliam. comunicant que des del començ.uneut de la guerra
patr1able que •·esta a Etrop1a.
TAR 1 LA MEDITERRANIA e"-··~ PSTI~>clflc<~r nue eouivnl, en rea.
el Ras Ha1Ie Selassle, cunyat de i sense haver pres part ni en una
Washington, 12. - L'ex-secretari
No obstant, es reconeu que, segon.s
litat, a la dt>fPnsa d'Ecnnte com a
OCCIDENTAL
Els italians pressio- l'e~perador hagi passat al camp sola acclo per a la defensa del pals.
d'Estat, senyor S~ilson, na publlca.c la llei internacional sobre extraterriEn primer lloc hom dec!di asse- !1-vanc;ad<t fortificada d'aquest pals,
1 F'lnalment es posa en dubte qu~
ital!à.
nen el front sud
un important artiCle, que reproduei- torialitat, acaba per al ministre d'JA Djlbutl no ha causat estranye- pugu1 tenu eficàcia la propaganda gurar Ja aefensa de Gibraltar, com I al mateix temps defensa el Canal
xen diversos periòd:cs, t!n el qual es tàlia a Addis Abeba el dia 11.
Addis Abeba, 12. - Els Italians sa la noUc1a a la qual es cuncedelx 1tahana presentant l'esmentat Ras a clau extrem occidental de la Me- de Suez.
pronuncia aecJc..iaament a tavor d'una.
Després de la sortida del ministre
Al propi temps que es fortificaven
coHaboració dels Estats Oruts an1b d'1tàha, que no te el proposit de ro- exerceixtn tOJ·midable pressió al Sud absolut crèdit, l?erò en canvi es posa com a aspuant legítim al tron d'Ad- dlterràma, 1 tmmedlatament simclà
durant aquests dies Gibraltar i Mella oocietat de Nacions en ets pr~ mamlre a la capital abissrnia, ro- i hom creu que les tres divisions qu~ en tela de jUdiCi l'afirmació italia- elis Abeba, perque fms ahir mate1x la mate1xa tasca a Egipte i Suez.
A Gibraltar. es concentraren un!- ta. els oreparatius han estat Idèntics
sents moments.
mandra en l'edif1c1 de la Legacio amb intenten a-¡,ançar partint de la so- na que amb l'esmentat Ras s'hagm els serveiS italians de propaganda
han recolzat un altre suposat pre- tats de la «Home Fleet» 1 de la flota a Aden, punt estratè~tic de nr!mcr
malia italiana tenen com a objectiu Ulura& als Italians 12.000 homes.
Als cercles politics es considera que algw1s àcls seus servidors.
Es cons1dera que la defecció del l tendent. al qual també declaraven de les Antilles. S'acumularen folml- ordre per a. les operacions a la Mar
aque;;ta opiruò de" Stllson retorça
ll()m creu que es fara carrec de la planúria centro-oriental abisslllia.
' dables detenses antiaèries foren pr<r Roja I als territoris costaners.
Ras Halle Selass1e Gu¡sa no tindrà «leg1ti.m.».
considerablement la pos1c1ò del Go- l'eàiúci el dega del cos d.lplomatic
veits els dipòs1ts de mm~s. torpedes
vern a iavor de l'aphcac1o de :>all- estranger acred.ltat a Addis Abeba,
Els estrangers posen
ADES
i projectils i s'adoptaren altres preClons.
que es aclualment el mmistre de
La base d'Aden, que era quelcom
per al tancament eventual
cauc10ns
teulales
banderes a
L'OPISIO PUBLICA ESTA lSèlgica.
antlcuada, és modernitzada amb felllVlDlDA
del port.
des
A Roma d esmenteiCompletant aquest sistema de de- br!l rapidesa.
Nova York, 12. - Es pot dir q•1e
fensa, l'almirallat bntàmc adoptà lmTenint en compte que els dics
Addis Abeba, 12. _ La. immlnent
xen I a presa d ' Adua
l'opinió publ.ca ameriCana es trooa
i)?rtants mesures de previsió a fi d e- secs de Malta. podrien fàcilment ésd1vid1da en dos bàndols en apreciar
sortida del ministre d'Itàlia a. Etlopels etiòpics
Vltar que en esclatar la guerra es ser destruits per l'aviació enemiga,
el confhcte ital<retiop.
Roma, 12. - Contestant a certes pia, comte Vinci, fa que au;-mentrn
repet~s l'ocurregut durant la confla- els anglesos s'han preocupat d'estaOna part de l'oprn1ó preconitza una informacions aparegudes a la prems:l els temors d'un at ac aeri itaUa a la
gracio mundial, en què els submarins blir ràpidament altres dics que popolnica ae to:al abstenc10rusme res- angiesa, l'agencia s~efani ha l>ublicat capital. Aquest temor es tingué prlnalemanys es proveïen a la costa es- guessin emprar-se per a la reparapecte al conflicte 1 l'altra es parti· avui un nuu comunicat desmentint cipabnent durant els primers dies
dàr1a uec1cl1da de l'ajut a la Soc1eta~ la reconquista d'Adua pels aoissinis, de les hostilitats; però gradualment
1panyola. Es creu saber que el Govern ci(• dels vaixells que topessin amb
&!lglès ho té tot disposat per tal de- alg:una mina flotant, fossin aconsede Nr.Cions.
Dit comuni<'at afegeix que a Adua ha anat àesap:ueixeni a mesura que
Vltar que en la nova possible guerra gults per torpedes o sofrissin els
Hom creu saber que Roosevelt i regna la mes completa normalitat transcorrien els dies sense que es
fessin Igual cosa els submarins d 'una efectes de projectils de diversa
els cercles gove1 numcntals s'mclmen i que en ella s'ha instaüat el coman- presentessin les esquadretes de bommena..
altra potència mediterrània.
bardeig procedents de l'Est. Ale!ihoa desenrotllar una politica favora- dament de les tropes.
res s'estengué la creença que la caAden, a més a més, té raventatge
ble a l'org"n!sme de Gmebra. ALxl
L'ACTITUD SERIA, DE MO- de servir de formidable lloc pro·
Guies per a l'exèrcit pital estava segura mentre romansembla md.car-ho la proclamació
!\lENT, DEFENSIVA
gués en ella el personal de la Legaverdor de mun clons 1 altres ma.talt'a'
d'embargament feta pel President
Es
ció italiana..
1
terials de primera necessitat en cas
1
Roosevelt.
d'un
cas
el
en
que
COUSldera.
estrangera
els
moments
aquests
En
de guerra. Els seus actuals dipòsits
Asmara, 12. - A totes les unitats estan coHocant les banderes deb seus
Als cc•cles oposiciomstes es conamb Itàlia la Gran són
armat
conflicte
grandiosos.
slacra que Roosevelt J:la sobrepassat de l'exerc1t itallil. ban estat adjunta-- respectius paisos sobre el terrats de
B.re~nya es llmitat1a, a la. Mectiterel~ seus poaers en rctuar la protec- des forces coneixedores del pa1s.
Mentre els anglesos es preocupen
una act1tud defenadoptar
a
rama,
cas
l
a
per
preparen
es
i
cases,
llurs
Aquestes persones i Uurs coHab~ d'un atac aerL
clo del Guvem dels &tats Umts als
s~v9:, però, de no fer efecte I sl in- de defensar l'entrada i sortida de
ciutadans americans QUe comercien radors ténen per missió treballar po=en els atacs enemics, la llots. brl- h Mediterrània, 1 l'entrada 1 sorl líticament les poblaci&ns ocupades.
amb la part beH1gerant.
d {a prendna l'ofensiva i cpart.ina tida del pas a l'Oceà Indic, per
Les Legacions estranA tal objecte, s'empra preferent..
e a Mediterrània occidental 1 ata- Süez i Mar Roig, no descuren els
ment antics ccaskarisn, els quals, des~ra Sardenya. 1 Slcllia, mentres que preparatius a. Egipte I Palestma.
geres no abandonaI prés d'acom,lir el seu servei a. t'exèrLa primera. esquadra es troba. acres .vaixells 1 avions ata.carlen 1
ran la ciutat
a. tualment distribuïda entre Alexancosta. Italiana de l'Adriàtic.
xit italià, s'ban establert a la regió.
dria, Jaffa, Isma1lla 1 l'embocadura
Addls Abeba, 12. - Es desment
El general De Bono
LA DEFENSA DE MALT~ del Canal de Suez amb el Mar Roig.
tomarà a inauanrar que després de la. sortida. del comte
(Ve dc la pag.. 12)
.
Els ports egipcis, igual que els de
ASSEGURADA
aquesta
abandonar
proposi
es
Vinci
..
,
els
ots
t
nfa 1 anex!o11ar-se't, J¡¡ ha
~1braltar i Malta, han estat proteel monument d Adua capital cap altre representant diploilt.tl c~.,ys act~ J'Oble11 tem enllaçats,
qu ~pecte Malta, l'evacuació de Ja gits amb xarxes d'acer que, en cas
Asmara, 12. - EI general de Bono matic estranger. Pel contrari, a totes
. at en cas de guerra s'havia. pre- necessari quedar en completades
<1oc ~·"'"'· re que Ulla naciÓ vet arraVlS en cas de guerra per é
t•atar a ~:n:t al•ra un territori que li ha sortit aquest mab amb direcciÓ les. Legacions i consulats es treballa
sser con- amb camps de mines que poden
•
dit lll
S!derada.
conve ¡ produeix la guerra, Les al- a Atlua, amb objecte de procedir activament en la preparaclo de refua com a excessiva- ésser coUocades en poques hores poa
ment vulnerable es troben ara en sant els port 1 les unitats que en
tres, in¡;oc:zl.t et sommat equilibn o dema a. la inauguracro de la. làpida . ~s per al cas d'un bombardeig d'Adcdonfdlclons magñítiques per a. la seva ells es troben, a l'abric dels subma·
a,tres rao~ts d'ordre polltic o senti- en memòria de la conquista de la drs Abe~a. Aquests treballs estan
e ensa. Alxò és una conseqüè · d
memal, Originen una altra guerra ciutat. La lapida conté la segUent ava~çadíssims.
rins enemics.
canvi d'actitud dels Alts co:~
S ha .perforat-~ foradada de 140
çue sempre es c;,ijerellt segons sivui llegenda: <<Les tropes italianes als
La defensa aèria. d'Egipte ha estat
e~
ments, els quals, després d'un
¡¡ui la plante¡a 1, llaL'or~. o el con- germans caigUts el 1896, ja venja~.:$. ~tres de llargarra sola terreny roobjecte de profund esmdl per part
rcfuKiar-se
podran
qual
el
en
Cc_>S,
1935.Jl
del
d'octubre
la
6
en
presa,
seva
conVingut
men minUCIÓS, han
qutstador dcu:a anar la
dels tècnics del ministeri de l'Aire.
necessitat de mantenir la possessió Aquests han d-eclarat que els seus
~e.;:1 C::~:'ci d~ persofn~, iade
o la reparteixen cntre tes grans posaels
amb
i
costa
tota
a
Malta
de
pre erenc a Ebll pr 1ncep de Tigre dirigeix un ex èrclt per a ajuntar-se amb les tropes
n
• Informació d'un cor- 1
treballs estaven acabats.
tències mtercssades.»
• ss1nies del Ras Sljum. Heus aqul u~ foto recent del prlncep Tigre cnflcrs que slgu!n cencara que siresponsal sobre Adua es dones i als nens.
Els tracta:ztStes m1l!tars donen els
Respecte a això, s'ha pogut saber
~
1
bombardejada
funosame~t
~
<Express Foto)
als cercles ben informats de LonAsmara, 12. _ Un corresponsal de
dia;;nóstics; eLS esdevemments marperdues».
grans
uelXl
dres, que el Govern br. tànic s'ha
El Negus fa l'elogi
&kerra transmet, de!> d'Adua, la inquen el tractament a seguir.
Donada la proximitat de Malta
adreçat al Govern egipci i li ha codel senyor Madariaga
1orm:1.cio seglient:
SERVAND M F:A.V A
qu!
dubte
ha
hi
no
itali~a.,
~ta
!~
munieat escueta.ment: "Egipte ha
<<Amb el general Villasent.a he doCa¡:¡ftà d'av.acío
cas duna conflagració l'atac quedat en condicions de poder-se deAd~ Abe.~a•. 12. - El corresponnat una volta per Adua. Durant el
Barcelona, 1.! octubre 1935.
a ert a la. llla es Pl'OdUiri
recorregut, que dura tres hores, no sal d un penòdic de. Madrid s'ha ena ràpida- fensar eficientment de qualsevol atac
ment, partint de Slclli
exterior."
LA HUrfíANITAT publicuà pe- he vist a ll. ciutat cap senyal de trevistat amb el l'<egus. Aquest no
l'aviació britànica ~ ~~ que
~ c.~~testat 1~ pre~WJtes polltJques
rloa .cam6.1t una nota de caràcter l'explosió de bomoes.
atabe
tan
llla
aquesta
car
DE QUATRE-CENTS A
Eh q¡¡atre o cinc mil habitants 1 mwtars es~~te~ per l'lniormador
tècmo socre la g:.u.rra Jtalo-ablS.il·
per a l'atac 1, ' en can n disposada.
CINC-CENTS AVIONS AL
tll&, redact:¡a.. ~pE.tl!!t:nent p~:r al d'Adua retornen p:1ulatinament a la en el se~ queshon~rl, se(llint les
parada. per a la defensa..vi, poc pretasles
a
per
necessiteu
que
material
el
tot
Trobareu
CA.'IlAL
1 no~es ac.ua~ El Negus ha dlt .que
nostre QolTI pel capità d'Ut.lCtò 1 ciutat portant bandrre:. blanques.
Precrsament una d 1
En els llocs estratègies del canal
· óc el primer correspons.tl que la mterven_cio d~ l.cs tropt:~ el.ioplavantatjopreus
a
curs
proper
del
collabcr&.Ccr nostre, senyor Servand
pedagògiques
ques
co~a:en:aj~rs
dels
conltances
de 1 a~anç ll.alià 1 de la
ha arribat a Adua despres d'ha\·c!r ques deperuaNacions.
a; ea na
n- de Suez, la Gran Bretanya possce;x
tànics resldeucen en el f t
Í)OCLetat de
sos, a la casa
•
..,
e compro- ja entre 400 i 500 aeroplans, estavat que It.àlla al t
El periodiSta ha soHicltat del Neclonats principalment a Alexa.ndr.a,
mj entava formictablem::~ls ~~~ ~ Port Said, Halffa, Suez 1 Ismailia.
• &'US el judici que 11 mereixia la con8.l,lS ofexwus <ma.terla.l de bombJUducta del delegat. d'Espanya a GineCompletats els prepartius de la
de¡g aen, pnnclpalment) no s'ha pre- C06ta,
bra i Baile Selassle hil respost:
l'alt comandament britàniC
ocupat tant de la seva. defensa., molt s'ha preocupat també d'assegurar la
-~ S~:for 1\ladariaga ha interpre.
necessària, donada la gran vulnera- defensa de l'interior d'Egipte I del
tat ftdelis.s1mament eb prínclp.s del
bilitat de la Penlnsula.
Pacte en l'informe del Comitè. i el
Sudan anglo-egipci. També s·han
Hom sap de totes maneres que pres mesures de precauc ò a la SoGovern lm¡x:rial ü agraeix la saviesa
des de fa diverses setmanes treba- ma.lla brll.à n!ca 1mo!t ln1enors1 i a
i b. lògica de les propostcions formulades.
llen amb .torns totes les !abnques l· la costa del mar Ro¡g. El c:cnundaLA PIORREA?
tahanes d av1ons de caça, cano11::. an- ment suprem d'aquestes
EI periodista ha pre~tat a l'EmAmo J'unlc producte ellcao aue existeix. l'
defenses
·
front:
al
marxaria
sl
perador
tiaens 1 .trens blindats i s'actlva la l'ostenta un mariscal de l'Aire.
ANT IV ENE ROL
ataa¡
els
contra
refllg1S
dels
de
construcció
de:oenrolllal:nent
del
Depèn
Com que els mitjans per a defenoe::·~ceu !"opuscle ltl'&tut: aCon:!C:c::~clab al v05tre fanna~ut.lc, o b4
esdennime.nt..
aens, pnncipalment a Rema, on rots sar Egipte per terra eren molt m.tn·
a tstahlirr·ent! Vtlar. V11 Lainana, fiO.
ela monte propera haz:l ut&~ ~ 106, s'ba portat <lea d'Anglaterra una
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tt·ts nrtt' le:,. Aquestc.s ..:om pres i13.D
vr~·vorat un U..lgwent ..:uu.:.lderaole
en e!.s prt;US.
A ttotttraam, 1•aar:umstraci0 m.lmctpal s ha \ist ob!1gaJa a donsr
c.;m¡.¡.e al Go\'t:rn del que passo~..
El GOVE!'!l tu1 publicat un comun ...:at pu, .•nt de relleu que els rumor., pessuniStc;s que prvno:>tlqur::'1
un c:~l!c.L ctl' certs anteles no te cap
Iunamc n. ~1 uovcrn acaba dumt
1
qut aquestes ccmpre:;, de pamc lli·
JL.S~lDtat, compurtt:u un atr;-..t. eu ds
pn:us qut: e! propi ¡;oi.>! e ba de , upúrtar.

~g·¡ons
Per a «Le Temps». l'èxit d Ull.'l
.¡•¡e estan tots UU\ en la Idea
I " I
eve •¿ual !l€.;UCIJ.clo dEPO• .....1 par.
•
Ate_eJx enuua q..1e creu que t.. è~ 1~ Gran .titcwn~~. la a,¡;Ju.u.a
les nucw.tS re¡:,," ..... oad<!c:: a Umcbrl ~.;W. ~e la l!.l..., en un prmctpl basu .. <... t.:. i.j,l .. ~.,:¡~,.u:Lt:nt
•~
comp~e!Xf::I. llonest.amen 1 de tt~t
~
la at'Ci.>IÓ d' pllcnoO dc sancturs a ill•l'ailSlgcnt.
11...4.
«J..!l n¡;pcte3a èS, per ullo altre, tralt:Uta la presen~ guerrn ¡;.nm-nblSStI TAL I A PROTESTA LtE qüèncta d'Wla tntcHigència amb d ma pot aca'l·tr M'tat, peio que ~~ diclo.. J en In d:p.Ot.Jl ....:ta ontanu::¡¡,
L'EMBARGAMH T D A R L.ohrn dels t:.:sl.uts um~ • Slllo ou e ttnir mt:..t.l curo a So;;., ull rt..c~;olzaut Lt cus~.& rnu:t treua.t comnll ... re s I
EL l\IINISlllE DE LA més àmpl:a püSSiblc de les sancions
MES
ler>.P.nent la b. de f\: 1 eH~ que Lih.-...~:.;,ar ~ ..,e. llJ cosc;;;, Pcro u.x.1
tal 41
GCER.R~" -~-~CLh;, DHJ per tal d at:aiJar Ja guerra.
t.:...ro.~ "tA¡Jllca dl ae:;w..c,u t h! a:l'lfSL SJut e.. Cl vcrt<'IXI en una ~to"~.. .., h.> ~-~1;a. u.u~ lull:~. c.e cut:
Ginebrn. 12. - La l:lucretar1a •.t 1a llt,..a W:.Jcr.~.;,¡:.a es la tnes to:n- HO\a ca:.<rn darm:uucnts.
u. liOllwCll la ~u!IIIJt ull!l cnda "J
~L.:. CAL A --~A••-~:>.1:; • 1 L~
... es :nrut..c c. •.•ut! ua:..¡ e..;,~
at..~
h!. s. de N. tul rE:.ut IUlue:st mau P•t kl. A mes, un e.>tttt rest: nat tl
Londrc..., 14:: _ .~:. 1 IDJll.:>lre dc ,a Cuhgrc., -~ lt:> IraC.t u111oru. ptr• "' .......~• .~cu...u......li.~e.
una nota del Govern ltu un prott:~ dr"t de PV<..er-.a nwdL.tCih en ~en :.t.
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ae pr Jarar i protUtllgar lleJJ; aC1eOl'l'
A LGXDH!:.~ LA !\iULTI ";¿~ 3 ~~ o."ue -N. un gendarme que
obstant es reconeix qt:c Ang.c.tcrra pe1 al ;ll -1 octubre, amb dú.> an)s quej¡ lumta la al dtspN d 'une:; •e•tAtenes, 12. - El regent de Urècta quades per a la resluuntctO d e ~~
'1 UV ATACA l:.LS t LlXl~topa amb grau ¡x:nur1a u e!ecdUS r-er 1a a.mu.:tpu.. w, t.al Ct;.J.l estn: prcvJJ;t, cenctes otictoses 'iue. al c,1p à uns Vl!;I.J. CJ.S ut::.s a LlHS 4 uan~.:; ¡>ut.IC:>
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Londr~.,, 12. - S'ha r,glstrat un dlhs, na areagat els soldats de .a etlts, s'èsmemen alt;:uues. com 1a reCum es saout, ~egoa:; l'article m- retxen re::emt::.de~ pu m.• Lr!lu s ulirJ.~ de <l!a. 1t.::ac.v p....:..1ca 1 ctecper terra ferma i per 1'41Ie al m:.lorma cte taa.nuustracio, tducac1ó,
mer del Pacte, tút membrt: de ln declSJOns g<l\'trn~.m .tals. .so:;trete::; tl.<~. dc IL::i c.., 1,.,.¡,ut ...11., Ii!\l!IC.ns- sa., ••~m c~o~.;.Jntre d<.>aaL l.l Borsa gual'n:c10 ct'Atenes.
telX temps.
El general comHllS dlgue als mt lltgtene pubnca, legtslació CIVll 1 criL~;.; 1 ue 1 ~s es.1, 1.;1a.:1u11S nu r~Jilt- t;u •..-e leiX.:;.es Ulhfor.ua ..,; angJ..:sos 1
Tambe es reconeix que els angles,~;; ::;_ de N. pot rct1rar·se, .L\'lSant amtJ al cunt:IXemcnt publlc.)>
t...Jc.; lm.s <:•.1 ~mu tiL.t.:.rtt.'SI ,~:; 11 el ct.·.u.. u:; ceu.en~• .; d'emp.eats de l!ta 1·s que Iu Patna els estal'la sem· I mmal, dlstr!I.JUCIO eqwtattva ctels nnsoll'll'd! a la .1\.t.ecULt!U~n•..t. e¡ uesa- dos anys de temps. scmp!'~ que lOpn;: rtconcguda 1 que n;~.vu'l son:t lposws, reoq~annzac10 a follS ue l'~
EL SUBCOMITE DElS DIS· IJIL•• cr C..lS, 1a 0 _ ae '"· \tU<'Il mt:n- Banca.
ventatge del redUit nombre dels seus tt;:. ks Oliligat;tot•s del t-acte nagm
.!!.lS tctx.:Stes, que venien l'organ del C1 ells la 1ruc1aliva at: rt::sw.urai· a xerclt, Marma 1 AvlaCIO, aplrcactó
S.:.T HA EXAr.Ho.Aï LA LaU.cm!.'••t q:..a caaa cop l<>uanaosubmarms, j a llUC en lil!Ut:Sta. ela~"~ estat acomplertes en la data de 1:..
F-tsOPt. .. rA Ol:: :,>',JviOMi nen m~.:; .;,,J.ts, e;..,tctaJu.cnL c.s qae seu part. t. lu1\H1 a~..c,"s per J:t mu1- monar:¡ula, «1a qual produua la un1o d'una pout.ca social per a assegurar
de varxeils, els ttanans son wiuu- rettrada.
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dcJta•. e.1 j~.osL1c.a. ¿ vew .... u formar- t tud. l::l'en .au.a uua vcr•• ao.c bata- de tots e:s r<recs,>.
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Ginebt.l, L.!. - :;, • a i CUnit el :::>ub- se 1o.a de ta b . de h. una coaucto Jl.J., u cous.:<;.ucüc.u. cte la qual resul- I <eLa glom~ us pertany a vosaltre.s del problema ugran.
LA VAL A PARIS
Davant d'aquestes conslderacwws.
El mandest acaba demanan t la
ofic1a.s, 1 tambe als soldats. Tut ur~Proc(;Jt!l.t de üme- conHLe .t1uai.~cr de1 Cu.m~\! de t:o- c.e pa.sos 110 :;.ltiG.l!LS, tms q,¡e es taten <i•Vi!r~~s p~n;Juc:s f--t·.lkS.
Paris, 1~eXISte:xen moLtUs tonamentats ¡:ler '~J.:;.s pc!.ollic.s !..:.:~.;.~.;s Iv!'en amun- ela aprova la vostra act 1Lud 1 ella 1 conftan~,:a .. dei poble perquè el Gocreure que J'Ainuralla~ pc:111ungue~ bra, ua arnb;lú <:! .t'rcstt,eJlt del Co:1- Ol.:I~oa..w, llU~ '-il .,;;;,uuutt anüJ l.t.:;- pt.;<.l,lc.:J la in~' lw!:.Jlt: vw.en.a exte:;;. .s d•lll•b' ucJ c.:ú\!1 1 cr.?mats. La jo rcc 1cmem com¡Jleta otsctphna 1 vern pugut hxar 1es bases per a un
e! més possfolc 1a r, ~..,o d~ :es :::tll. wn.ror L'ltòl•c Lava1, ¡,cumpa- ~e,suramen~ <ie Lécuics ut ,uns PlO· p:;;sw'?
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1'.:1;;1aterra nega a ltúlla cxp.msió m ..... n.-.~ :..~t;<~ La.nud la 1-'vt:..:¡a en una cordial collaboracw oe !'l!.xcrclt, avemr mtllor.
grans w11taLs als port.s on h1 ha n~f.t del cap ael seu UabllleL. el se- Jede.; cte ~.l!ltlulls I.!Cllllu.OII(!L:l's a
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camps de lllll1l'S. Aqllesta rt:clu;;:o c.etr.n del J.!cp:lrt:HncnL Ut l'liCJllC..S 1 H!!l.ta.
0
_ inc.¡ .;cguc~x I.J.Urc uns aLa. J:lleg.t ~ra1üc:.a de reforços per tal de resta- d 'uno. demoaacm coroLaC1a, la calma conàJ.llS 1 tots els altres nurustres del
dels l7.
acabaria el matelX ínsw.ut que t'Ainu ,~!;!,Sangets l al.rc!> I!Jentl:res ce la " ". al :::>... o~o'QlllJt.e
Gabmet grec.
la prospentat del pais».
S anun'- 1\1 pe, ,u uwuas una reumo t:n11oe utw. ICVISIO del ¡..atnmom cv- ll!u· 'cnire.
rallat !tallà dectdis elcctuar mcur- Delegació de I<',allçr. u Umebra.
1
lurual ¿l.,lue o1eret.x e1 tru,.t t:w·ovooramaue
l-Ut~ll•t:
ael
pte:-~t.na.
Lut.1de
valX!:ll~
seus
els
&OilS auw
EL REI JORDI NO TORJUONAR.QUl (;
1\lANI.F EST
ELS ITALIANS FA.'Il PRODAVANT LA RETIF:AOA C!O, am:> v.Jjec.e dc reore eiS lllwt'• peu de la ::>. de l'<. a lt.,lla com a
l!a. .l!;n aqucs. cas, c:s e......-a."_,u...; na1 proceall a compens.LClO l equl\·alellCia dc les
!\.\RA A Gi~~ClA J.< l NS CEDIIUGJ'l l'EL &0\'ERN Al
l'AliAND.'\ 1.."1"'!:: ELS
r ~r1 I r!VA D'Al.EMANYA me..; Uè•S buúc,•n,,tcs
vals admeten que Ja Ilota brtlàlllc<1.
1
1
L~UR.'\'1' l!:L l'LJ::BI SUT
PAl"
lu!'mal ar:: au:Cl.ihten. pc~:~lvUS Ja pre.,e:;'! :ue "UU1U ma-!
ft!l~- ata._,rov;..c,o
Londres•. 12· - J:.Ol «lJ·u!y
per o cons.d:.solrlrl~~ grar·•
dr &1-.At>:s lJE Pñk>:>'liNA
1 e.w.:a.gam .. nL o armes amo ue:;'
'
.., pnrdues,
Londres. 12. - En la Legac10 d e
Atenes, 12. _ El nou Govern ConLon es, 1:.~.. - lli corr<-u,.,unsal del
grap1v1 ¡.¡uo.Ka aque~t mati una ~~- tl.l•.cw "'• f.vt."SJtll!\ 1 CI ::;.;u m .. u- ncra \u.ca.~ Leu1r en cuul)Jfc les neren segura una Vlc•urui ima1.
e,s..~tt!o5 l•:lilnne::¡ tOrn atP a. gllèr.m, •·Jl •m~.," a Pal~~ma put;_ca aquest dll;s na puolrcat w 1 mumte~t cllrtg1¡; Gret:la nan comumcat aquest mati
Qucua uun sup..:nuntat tto,olum po1·ta.1tr 1nu.un..: ....o, en la qu:ll -"'' te¡lHnfit!G::}:Jt>: q\r~: tè-tpec1¡ a lt..l.lla
m:~.o1 una iworm~.o :re.at1va a Ja ::t. tot el poble grt;é, en el quru aec1ar3. que et muustre ncHeuic en aquesta
~
Jta~uu:u: ln de l'.W•O.Cll). l'er tul ll' c.nto. .1a• prot;<l:o:ilti:t que ~rt.s llil~4 L(;.;)'"!Sàht."ttllÜ eeoaofift;:¡u!., en Jó<'l•~- q¡;.e CC'! d~!nua':'.p .:t •
1!:1 str.;..dor se11yor Forecs Da van- }Jl'Opaganda que d•U qu..: porten a que l'As.:.emb.cu Nacwnal na dlpu- c;;.p1tal v1s1ta a llir, a la mt, el «rel
contrarestar-la, AngJ ..terrn apc.!:ll'ld. t~<.r.~s del 'I1actat de .Luca. ~u S~l'll- ra., uaa es.at t~•uc.a.. ~s u·•u 1 pel
C:!p e.., It..llat.;; en aqllt!ll P t;, t~:.>c- sltat la seva collhança en aqueu a JoràJ.», de Grecta, per a comwucar-li
a l'us dels seus D.\ :ons cillb:lrcats ' c.clll d un momeilt a, l al u e una ela- <.;orm..e C1elS 11 . ;:, na autbuL a. un zat1 ruu, a !{La 'lilbu:m)>:
tot el que ta rt:lerl:!ncta a l'orgamt- que l'A~>Srmbtea NaciOnal d ALenes
<<La :::;_ de N . ha Pt-s:l.t el seu pro- c,;urnen. a !.:; e:scoles i nosplta'.'>.
ra mtcrp.etacto C:c 1 esml:!nt::t Trac- r..cora en iJ:.mc 1p 1 Svvn: 1a suggcrcn1a. guerra de guerrilles acna.
I eta que elS Pll~.>\JS que cuupeien en cednnent al servei d 'An:;¡:ateua, pro- I M:umfe:;la el cc:-r\.S(Jou.,:.u r;ue Ja zaciO l ceJeiJraciO del p!etuscit pop•J- havta acordut procedirde nnmcdlata.
• tat.
•
1a MonarAquest prop.:tganaa italiana es d esem<>Llla lar sobre ta tornada a úrec1a de l'ex- ment a Ja rcstauractO
.nquesta pcttClO la motlv~ la consl- la lli.po:;1c.o ac saHcwn:s. rclusana tecLOI"J. ev1dent d'Et!Opta.
I TAI,IA TE ;urcs ~IATE!!I~L
qum.
ANGLA1:ERR.\ derac1o que A!,man)a, aes ò.el j¡a 1 entraua d L'1•1JOr.acwn:; prucec..cnts pa1s ha e~Lat portat a u1 guena per par.Jcularme:lL a la poblac:o nrub, rel Jordt.
IIU!IlA I
El miniStre grec digué al seu soEl mnmresta afeget.x que tot au~
:.1 ac 1 ucwat, que:lara. 10ra de Ja d 'ltalla. Despn.s s na. tuxe.:a~ la Sl::>- Anglatena. ::>1 la ::>. de J:ll. continua on trac.t:n o "'"tam·<! e.s d :;.;;idents.
l\IA1ER1AL Dt: GltLRl{A
ès constderut com d'absoluta neccs- btra:
s1o UllS <.lL•UhS. lw s lla pwct."dlt u. el JOC mdl;:nc, caum mdubtablemem
Respecte a la !lmta en terra atn- S de N.
«Tmc l'encàrrec de transmetre a.
ESCASSEDAT DE 1\IA.Yl 'E- sitar. per al re:;~ubhment de l'ordre
El <<uaily Telegrnph» prevcl! q~:· e1ectuar c...p vo.:lcto, .PUIX 4UC 111 n.¡ el Govenl angles.»
cana nom cr~u sabd' a Londres que
V. M. el mils pre~ton respecte del meu
poi!Lic al PlUS.
GA A L<..~D:i:~ES
El <<Lavoro touscista» dm:
Guver.l t:neua at., ... nes liLie.;~.uus ue C1etal!
les lorces sumad~s d 'E.g!pLe 1 el ::;u- an!but aq.~t ~uon.cm,
n».
Gover
restaura<-ió
la
que
went
Continua
manla
de
u.sa
..
c
A
Londl·es, 1:1. «t'n:cisumcnt el cas d'~tlopia dcu nades a les mcu·opolmaLe> bfl•~me couc~eturà I pr~._tsa.. a •lC ptr.cteots tí. ..curd. .1!.1 oclega¡, bn.... d·
El ret Jordi contestà àJ.ent que
dE' ta Mon...rqula a u recta curlSLltuua
a~~Íes~st tgu'"lcn ja se: ::ll;lc;ment Ie-.· manera cat~gonca en qu~na ll;es~m tuc, !•.<.r. i".•nLU.uny !!.dtn na aunuuL mo.,tra que Anglaterra s·ocu¡,a moit' ca dc llllUl•~.>._., 1 emprament de la.- el
començ duna era cle normalttat agrata emocwnat la cuda 1 que l'imlt!ÚJa Lé concent1'ac.e., a Uin- podra satisfer el destg.. uel ?ovcrn no> ament Ja uec.t:.,Sit.lr. ae pro~.;ca¡¡· meus s de la causa ~e la pau que n~ marg.;r;ua 11:.~. .uu.,mcu~at a Ang ...
q
. a el comar.dalncnt del ma- tranc.:s, que sot~icita ¡¡~.anLtes ::;uple- amo rJ.plUt~a. :;, ~ll;u:.Qa llUC Ja vo· pas dels ~e.·us propi:; !.m~ un¡len~ll:;- ~ terra durant c!s ~o.s uarrers ''w~os pol1Lit;a, la qual assegurarà a tols I portava molt aftrmar, una vegaaa.
ue
els grecs ser• se dlstmciO de partlls ! mes la seva 1erilllSotma. volwltat
taclo :;oure eJ.s pruiC•Pl:> ¡;ct1Cr.:.lS e:; tes. A despit a an.o, e., tn:st de ~eu- en una proporcló C1 un 20 per 100.
nru~, ~~\o Balbo E.s rtC<JllClX unct m .....t:;.r.cs dc St:Hllretac.
E.s Pl'l:U.S han augmenta•, 4 penics la P"tt!CÍpa<:;o en la governació d~>l l dt:~ig de ter ta tehcttat de G recta
«La (r¡·an lln:tany:l ~Iu el pe- cc.eon quan el Com¡;..c e:; rcuueLxt re que AnJ•nterra na P~,ldut el con.
·
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supenornat m.menca,, p~ro.111 ~er Cl.lll- riòc..c- renflunnra pro,_¡al>lcltle.lt I1 dwuns.
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.
pais:
Ll :;,ubcom¡tè e:,tudtarà les qües- vetll~r els seus prúpò!ilts darrera els lllargarina.
tr~t, es pl):)a de rcll!~ el "~~r ~ma: que J'usslst~ncta :,¡_rà immeò.t. ta 1 n
I <IEI rei Jordi serà arbttre nnpar- gr;;s~ontlnuacló, el sobirà a!egl que
tenal br.tàmc. Als ..o.vvll llu..lC.:. Jc e• cas c;ue es rcgtsLn t:na vwlac;o twn:; de uct:.Ul el J,Jrup::r diiiUitS. l'ri· ideals de Gmebta. Aquesta t.'QmCdla
TURQUIA VOL REFORÇAR ciaJ l protector de tots elS ¡;recs», diu romancua. a l. Jndres hns la celebraBa. bo s~opo:nnèn l:iolam;nt H.~u~ m.l- u'e ie:; lrOI•teres g••rantldes pel '1 rac- lli. l' u1.o.~:.., ~ 11 ..:; ' ' ¡,.tv ••••.:,.:.; I Ut!.. - lla ncabat de1imtlvament, a IXI com
Cló del pllb~clt, el qual tmdrà lloc
el document.
J:.L.S J)ARD1\Ai;;Ls
ls. \erslò hipòcnta que hom vol conglo-eg¡p...c-..uaa~eso::;, . umb "'.~~a~O trtl. seguretats suplemcntancs mentre prts el Cumtte oe Cvordmacio. .
Ankara, 12. - .uo.~vant l'Ass!.'mblea ..contmua ~mtestant que .ta ~- a Grecta el dia 3 de novembre.
El liomite ce r~~acc.u ac satiCions sentnr la pau. Anglaterra mststetx
menys ncJ?brosa, pero l~le~ t~PI ·~ .L·rança no prometi. per la seva ban..
Uovem,
del
labor
unmt:diata
I
g~1t
EsNegociS
de
núnlsu-e
el
NacJUual
que ~a. ttal.ana. Encara ~t.: e a pt~n:"'. da. una nss1Stêncm efectlvn a la Mc- finance re:; es Ieulllro dema a 1a Lar- a veure un perill cu la conquesta
E
d'Abissmh per 1tàha. Per aLxo el Uailgt;rs.' llltt:rrogat per Wl cllpu>at,
ra. VlSta, semblen molt ..upenOr:> tl:; u•térrcnla :>1 arrtbés el cas necea-~ ci3. m:Ugrat esser diumenge.
senyor Eclen de1tura tot et mecants- 1ha e1eclnrat, cnu·e aitr;;.s coses:
•
efectius itallans, s'ha de tellJ.I' '!1\
LA CREU ROJA ORGANIT· me de Gmebra. Es possible que a - ¡ '"D'acord amb els actuals tractats
compte que aquest.,;, ea atacar, nau- san.»
ZA büvUR~o~ PfR ETIO· questes gr<lllS calderes esclntin abans al uo::.l'dnnels ht ha una delcn.sa molt
LA MAJORIA DEL PARTIT
r1en a'csc.1:onu.r cons;deruo.~s loro.:s, I
LIQUIDACIO DE TOTS ELS ARTICLES DE CMUSERIA
que ta locomotora no a:mbt al seu I mnu;a del país 1 delS estrets. La SlPIA
LACG ~lli"rA CONFIA Af,nJ
arribant nl Lerreny de xoc, .amb t.~r-~
I GENERES DE PUNT
tuac ó mtemac!cnal d 'a\'ui ens ob•l,
Gineb1a, 12. - La LUga de Socle- Lerme.»
LA LLIGA
ces ¡;alrebe tguals a les bntamqu~s.
ARTICLES DE QUALITAT A PREUS VERITABLEMENT B ARATS
EN DEFENSA DE LA CT I- ga a prestar la. major ar.euc10 a la
tat:; de 1a Creu ~OJa lla acordat enFetes les lmportanl.s constctdaCH.lHS
12- - El Major Attlee
·t ts
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b:.~e~po,adcs, els alts comrrnonmt:nts
Us in teressa visitar aquesta. casa on trobareu grans oportum a
err:.on patrl, a eVtena, 12. - En el diScurs pro- " 1 a 11 ta a
tànlcs són un:mnncs a pronost;cür nou llder ct_cl partit trc~al~lst. 'nn"1...b d.tat cirur,;td. su1.s 1 e 1 sccretan del
TELEFON 17482
Comite rmerna~•unal, Mr. :;,Jdney nunclnt per ràdio, el se11yor Adam ~~:s~~e~·~!al d~s ~;~vi~i~~o~~le::~
que de:;prés cle diverses alternatives p1onunctat d seu primer cuscurs"
R~R~l!)!!'·!!s~A,.,Í'!"3•4"'"!!!!!!!!!!!!'!!~~~~--~---~-""!!~~!!!!
forços per a fer comprendre en les .:3~4~,~P~O~R'!!!'T!!A~F~E~
dit ue IP.S Browu. amb oo;)ecte de J,Jrllèedtr a ha dit, entre altres coses:
h
l fases l'11xit linal acompan,pna les aquell caràcter. 1
-- -- - - - · --- · - - ~ t ri I~- 1 or,;a·Ht¡;acw ue socur~;ou.> a I!.tto~ta~ 1 t<En declarar-se per la S. de N.. reunions mtenucionaiS la nece:>:>!LUt '!"
El .M .. jor Att ee 1 a
armes angleses a terra, mar t atre
persen
res.
l
na'
l
m'
de
Vaga
No
Es leu el mntux o.eutnfllt a Ha- A~IStna no .Ignora els seus delectes. de compleLar la def.cn.sa del palS. ne1 serien aconwguits tots eis objec- questiOllS ~ll .qug eó seu lp~l I n•·s
tlus de les force:; armadcd de la crepa dc I opml s n MOtes !ll~le lla que el occ.mJ., à..:cl!l.n..nt que 1L actitud d Austna envel's la nova vuclll:u·cm a adoptar les mesures
1
pectl' va a Anglaterra
I~àlia es defineuc per un.o. relacw ces.::àncs dc tro:Jar-nos davant d'echspObava C::els !Llt.jans SUliC!Cnts.
• que les que !"'1antenen en comu.
Gran .Bretanya.
.
A LONUkf:.li ES."'EHI::I~ LA d atmstat començada fa uns anys,
Londres, 12. - La màusLna .jeJ
Varsòvia, 12. - El senyor Slavek,
UrtCIAL despres de feta la. pau. Podem al!r- vemua 1.tai.S 1nesperades.
~.oor.. UrtH.iA~IU
LES TRAD E UNI ONS CO~- prc:;1dtnt del Consell de nnmstre.> l caroó es troba en vigtlics d'un conUt Ch.t:u.iA PER A t;N· ¡ ~ar amb satiSfacciO QUe e:; compren
ha pre~entat al President Mo;;cJJ;c.o thcte or igmut per la qüestió de jorDEi'.1NEI~ ITAL IA
VIAR MiNo-::> A t: tiOPIA lactltud del ç;overn federal. ;Est~m
MOBLES DE LUXE
Londres, 12. - El Cousell de tes la dirruss.:ó de tot el Govem. Als nais.
Londr<~ • .1:.1. - Qu n sigui rebuda segurs que nmg,u no tractara. daEls patrons s'han negat a accep-a U>LlClres la nottc:a de 1 ap. ovalio partar Austna d aquest ca~t. 111 per Trnde Unions ha aprovat una :·eso- cerc!es po.ittcs s'esperava aque¡,ta
MOBLES SE f~ZILL S
o!lclal pel uom1te ae uoora.11ac1o de la torça _ru pels mitjans msensats luciò conac:mnant eJ «mrutnll covuru deCISlÓ, que no ha sorpres, ja que ta. les rc 1vmdJcac1ons dels obrers,
r eclamen un augment d e dos
que
rela.
de
despres
l::llavek,
umeb:a de 1 aiXecament de 1 cmoar- de coac_clo. L onentació que segu!m atac d'1tall.l sotre els rdativnme.lt el Gaoinet
CALÇATS
gu.ment a armes amb dcst1nac1o a està gutac;a. per la nostra rao ¡¡¡¡na àesnnnats ·tlops». En ella es dema- forma coust1tucwua1 1 la ce:ebrac16 xellings dtarlS.
En el seu diSCUrs de Sheffield, lord
na que el representant del Govem d'eleeclotlS seguitS la nova lle1 elec.
l'..tiopnl 1 ur.postcw a aquella mesura ~~ per la lletaltat.»
MAQUINES DE COSIR
Contmuant el seu dtscurs, el se- br1tumc R la S. de N. exerceix¡ pres- tora!, hav 1a acomplert la missió per Ha1uax, numstre de la Guer ra, lla
a Je:> destmndes a ltalla, serà tnlordeclarat que el conllicte d'aquesta
OS
mar. :;egu.. d:unent el Bcard ot Tracte, nyor Adam ha remarcat que havien sions perquè s'assoleuci l'aplicació a la qual tou ~es~gnat.
indlistr1a constitueix. al costat tlel
que inullea!atament quedara en lli- Circulat tota. mena . de rumors resEl Prestdent Mosciscki ha encar- confltctc it.alo-abiSSini, una n egra
ber..at per a rcure soHICituds <.lc lh- pecte a les negoclaClOilS amb el Goperspectiva.
l'Inde
Illlillstre
l'anterior
MITGES i MITJONS a preus de ganga
a
regat
.
cenc1es d exportat:IO u armes 1. muru- vern del Relch.
«Cal que sapigueu - ha d1t- que ci.J precisar quma serà l'actitud :1e tenor, Kosctalltowskl, la !ormacró
cions a AIJlSSUUil.
LA {•HEMSA ANG L~A DE· totes les not1c1es que ha~ estat di- Toquto, tant mes quan el vet opo- de nou Govern.
LA SITUACIO DE MEXI C
MANA E1. CUM .. LIMENT foses respecte a negoclac10ns entre sat per Austna 1 Hongria fa mlproCompra-venda i canvi de tota mena d'articles
RI60ilOS DE L E~ ~AN· el canceller d'Austr1a. o entre el Go- bable l'acero twànime dels memores
obrers i pagesos de
Els
EL NOU GOVERN PRESI·
vern federal i el del Reich, són pura de la. s. de N.
C lOUS
Subhastes variades tots els dies a les 4 tarda
BECK
PER
OIT
L'AR6 ENTI NA APLI CARA
catan han destitwt el Govern
Londres, 12.- Parlant de les san- invenció. No gens menys, no s'ha
S ANCIONS MORA LS
clous la rcvt:>ta. «'l'tme anà Ttoe» diu dc negar que quan comctdeLxen en
Mèxic, 12. - A l'Estat de I ucatan
Varsòvta, 12. - S assegura que en
senyor
l::l
_
12.
A~res,
Buenos
perocasió
alguna
en
1
pat't
alguna
a.dverttque es tracta dc don"'r un
el nou Govern que sub.:itltueoo el els caps dels partits obrers h::m proSempre al
ment a tots els regims autocrattcs sonalitats alemanye.s o austr1aques, sa.avedra Lamas, secretart d 'EstaL, que ha dunJtrt avw, el coronel Beck 1vocat la catguda del Govern constique amenacen els democràtics 1, es- tant en actes de servet com en vi- 11.4 declarat oficialment que els conservarà. la cartera d 'Afers Es- tucwnal 1 han lnstaHat una adnupecialmcut.. a Alemanya, «QUe es- sites de caràcter privat, hom paria acords adoptats a Gmebra en re- trangers.
rustractó d'oorers 1 pa;;esos.
pera rulStosa l'acabament de la pug- de rela.cioitS exrstents entre ambdós lació amb l'aplicació de sancioitS,
Segons un telegrama del Sindicat
na entre la democràcia 1 la. dtcta- paisos l de totes les coses que es son bastant ampitS l te en comppatronat al president senyor Ca rdepodrien portar a tenne, però les
aura».
nas, 20.000 obrers 1 pa¡esos organitMines d'or a Oran
El •Economlsb dlu: eLes sanc!ortS converses no són en cap cas nego- te 1es IJOSS!blhtats de cada pals. Per
zats han ocupat la. Casa del Poble
fortes equivalen a un bloquetr:, 1 la elacions nl impllquen obllgacloitS dc això, l'Argentina, a l'aplicar l'arPELAI,
Argel, 12. - Al sud oranes s·~a i nan obligat a dimitir el Govern
ttcle 16, ho farà especialment tn
interrupc1o de les comunlcacloitS en- cap mena.»
descoí.íE:rt un jacunent aurUer, ¡¡¡ perquè d1ucn que ja estaven tips de
HONG RI A ES R ECOLZA· l'aspecte moral.
tre ltallil. sena dects1vn».
qual s'atrlbuetx una importancta ex- les incessants persecucions de què
RA A MB AL EMANY A
cThe Spectator» diu que França
cepcional. ;:>'afirma ja que. seitS dub- eren objecte.
Budapest, 12. - Tots els periòi Anglaterra han de tractnr el proL'Oftcma presidencial. n o obstant,
te. és el més ric de l'Africa franblema de .es s:;nc.oitS de complet dics relaten les dcclaraC'lortS amisd!u que les autoritats locals de Iucesa.
acord I estar dlspOS3des, sl fos ne- toses fetes pel senyor GOn1bOs a fa.catan treballen normalment.
ce.3Sari a recórrer o. la força en dar- vor d'Alemanya.
El president senyor C:lr denas reEl descobriment d'aquesta riquesa.
el conflicte amb els mltj aitS
soldrà
~.
radto-!JSlc
l'en1tnent
a
degut
és
L'òrgan nacional «Magyarsag»
rer terma.
cS1 les esquadres - afegeix c1 pe- diu que aquesta declaració d'am• ~
Hcnrt Mager, el qual h~ passat W- que u contereix la CoitStitució. La
ri0d1c - dels Estats de u Lliga C3 tnt. no trobarà cap objecció en tot
tunament dos mesos en la dlta rt!- classe obrem del lucatan. amb tenconcentren n1 Medttcrroni podrien cl pafs
¡;ió realitzant tota mena dc treta Us 1 dencies comuniStes 1 socialistes, és
I
del senyor Cilrdenas.
Alemanya toma a ésser forta 1 no
1 anàlisis. H!.'Us ac1 un paràgra1 de partldar
se·n.-; dubre, en un mes. posar fi al
l'mforme redactat per !"esmentat llo- dintre de les seves pròpies n ormes.
c~li~\?cw Statesman» indicn que é<: un estat indlff1'ent per o. HonI
mc de c.èncta:
nL'tl que es not1 <;¡Je no tw¡n.m efcc- erta, ja que ambdós paisos serveite les sancion:; economlqucs han de xen la causa de la pau. De totes
«Aquesta conca minera no te rt\'al L'eslabó perdut de l'evolució
h1
posar-se en VI!Ior Ics S;UJctons mm- l¡,s potències europees, Alemanya és
de l'hoJne ll aurà estat
I1 a tota l'All'tCa lrnncCS:l, per la seva I
riquesa en radt seleruum, 1 sobretot
tars. La prudcncla del s eyor La\-al li:. que menys desitja la guerrn. Això
METODE UNIVERSAL
trobat?•
· podria aleshores port.ar-lo on prcci- ci clar I comprensible. Hongria no
en or. S'hi troben nombro.sos filo.1S
unportants d'uraruun radller, filot1S
podrà, doncs. ésser portada a. una
sament es \'Ol eVItar anar.
Les aspirants a professo:es de
Nova York, 12. - Es de gran lmmolt nnportants de sul!oseleruu:o
A FRANCA EXISTEI X EN· penl!osa aventuro., sempre que certall que desl.tgin matñcular-se
d'or 1 a.guns filortS d'or 1 altus portiulcia als cercles clentlflc.~ el des·
CARA E L C RIT -RI CON CI· qul c1 seu recolzament a Alemanya.
en el refent ram d'ensenyament,
dc despulles fòsslls gràcobriment
filons
Aquests
nadiu.
estat
en
d'or
J APO
DEL
L'ACT ITU D
LIAT OR I
ho han de fer sota aquest illlC! or són duna liilportànclll excepclCJ- cies a les quals es podria establir
CONTINUA ESSENT UN
Paris, ,12 - La voluntat. èe la
mutable s:stema, l'uruc per a
na, Tota la Zú"'lll descoberta està ela- !'eslabó perdut en l'e>oluc16 d ~ l'hoEu 1GM A
Concwactò dcl Prt=.id nt del Consell.
la cultu.:·n ruu: onal del vestot fernmmt aJptivn. la qua. cosa U o.l6- me. Es tracta ~ fOssils d'ossos qe
T~'~ 12 - Un nr:rtantreu oflsen.vor Linal. qu¡; s ft. lli. e 1a.
·ruma
p
nou
el
Sollicneu
mem.
···~...o.
na mes \T.Io:-, ja que les benes m 1- s:zt!! que d guerc1.1 v!~ fa a pronide:a que encara es poss. ..e arrtb',c!'
l fUJ.l de cona clons a llas, tut
a. una sw c¡ò padilca del conflic- clal 11a mnnifestat que el Go>ern
ncrals són conl.l::tues. A les zon~ Inl!.Q::ur.:mt 50 m lions d any.:;.
o
42,
Gr::.cta,
dP~
Cen:tral.
te 1tal0-€Uop, és nprornc!a general- ~ jcponès obsm-a fms arn cran reser-~
calXe3 que CO.:ltc:len aquestes
n<tcantqucs, pel contran, no es tr o-I
o. les pro1essorcs de tall :::.istema
ment. mes per qüestió de prmcipl \11 n:;.,---pecte a la qu~ió de. les m-enben sinó pepttes disperses. en algu- valuoses d:;.,-pulles per a la recerca
Alarti degudament autontzades.
que per convicció que ex~!.xl una Luals 6alleions que s han d apUcar a
han arribat al Musc:u Amec!cnti!iC3
les
W.stànc.!es
grans
a
nes ocasions
rlcà a'H1S.orla Natural.
Ità.ll&. Ha afegit que .resulta dlliunes de :es a!tres.
~b lilA~ de solució.
ge~

1

aeJ nuntenun...nt de la pau.
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El general Condilys diu als militars
que la pàtria els deu la restauració
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AIGUAT. FORT

U~J

sa
es e
de 'ex- r1in s esocia êsta .. r. goCa a e o
·Més de 50.000 persones ucorr1panyaren
'en e ament de les desp

Produí algu~ es ·nun ac·ons.,
però no cal lamentar cap
desgràcia

Per al proper dia 20

El discurs de Manuel Azaña
a Madrid

el cadàver al eemc-;n rn
TOTS ELS HO VIES REPRESENTATIUS DE LES

I

ESQUERRES

Davant l'interès i transcendèft.
cia política de l'acte que cele-

FIGURAREN A LA CO"ï 1TIVA

brarà el proper dia 20 a
drid el

'

.

De tot el país es rei3eren cordials te~agramcs d2 con~'al i a:i-hesió a Largo Caba[ero i els s2us t~m.,:'-4 s
M:~drtd,

j l:t 110::.

t

Ma.

P.artit d e

12. - 'I . com dl' m en
f.. ,CIO aulL'lOr, al ::'JUd.·

11

ron dy .J. ... • u
un t. a, v:-1 1
;......,la e t t ¡:. " , a
e .a::.-.~
q ....r .. L'lv • ha n. • L .-..... p" a c. e 1 e: •
"..:.U;..•• o è.e:. 'J.ILo.Mll ;:.~ ~ r .to.a. ·
(....~:: ..~:-go cab !..,ro. La tmat!. s,\·

1ZQUI ER DA

REPL~BLI CAN A"
e·A el qual pronunciarà el seu

(.¡(¡nc ¡)C.J cs.\o. l:'n. •
cu.C:..t t.t..s <a.cu...lr. Ttmia deu pedr~s a ,.~ ve " 11.. b.J.at 1 e..s ¡a, t·
ge.. no ,¡;s po uc .. el; e... ueu•c
Aql..~t.~ t-d~ ~·ha venhc.t e! trll&·
llat Jel e :..;a e.. .
A :,, det.. ae1 tr..att com.nçi .a
d .. ü.n a li;; pe. 111. duvanl el .t·
aa ....:, l.i e s na. a .. .4...,.. t eu u.. a
n:.oac. •.a ca . "' n •• t ~ .. L.a
A !t::J <..,.,~; d • m" 1 , t.l Vl.''!l q11e
J...J ~rau ag C.w..... ....u u.1.lu • • d r .....
ttada 1 J. • "''" I.J~l' H a · ..: tt•.t·
d:J. u camoJ ..l Im) ••• J •• 1 ¡;,¡ p "'"a
1-'tLll~•rl.l• u , ~
'
.,
a
.. et l t.t :or
IU.u.lr e. e u • "r ..1 1•• ~ I ...... a~.u
noll~.l.h..

anunci.:lt

di:~curs

LA HUMANITAT, d ' acord
n..'llb el P a r t i t R e p u b 1i e à
<}E:.qu-.:n·a, ha pres al seu càr.
.ec l'mto ....ui~zadó a Catalunya

d'un via~ga collectiu per tat
d'acuuir a Madrid, l'anunciat
~ia, a escoliar la paraula de

l'iduslre ex-President del Conaell de ministres

S''1a organitzat un tren especial
SortiJ~:

o;a 19, a les 19 h.
Arribnt.:a a 1\:at.orld : Dia 20, a les 8.
S::>::-.:_a de Madrid : Dia .. O, a les 19.
AlTi!lada a Bat"celona: Dia 21, a les 8.

Als C!l.tc:S d'ElOI Gonza:o, 'ft ¡¡
fa.¡;a. 1 ¡¡et.e.a. A.vn,e:.: ctc Castro.
uua glllfl Jll:.mud ~.1 uaa;ra • a 1rt
uac:.a oe.rs co:te.J({lU!JdliS
A tl'e., qt..uHs llè qlll~tre nrnb:\ 1'1
sc:tyur Az.aua, q,tc Jou ,tcc.t.Jt amo
o:xy:~~:;ivcs mo.,cre:; u a,~..:le ¡ te.,pecle.
Lntre les personalitats i repr<:·s<·ntac.or.., que acucllren, de~ttl:¡r~n w.-;

Es

pr~rroga

l'es :t d?a~arma
a tot Cata ~nva··

PREUS

Des de primeres hores d'ahir, all També féu el seu etecte l'acc10 1e
mat!, hom pogué observar la uuvola- la 'pluja. tunnam ventaows torrent~
\
da que apareixia sobre la nobtra ctu a. les barnndes del Puole l:5ec 1 ta
tat. El cel s'anava emosqumt " per 1Slifut.
al~tllllS Juues ae tramv1e-:
~
moments, Hns que arrtba el mumenï. solnren el consegueut retaru, p.irt•
•
r
imnunent -a les deu- en qua es ¡•cu!lmnent la 11ma c.t'Horta, que que·
desencadenà l'aiguat.
dà ll1terrompuda duraut una llarga
La pluja pers1st1 fins el m1gd1a. Hi estona. · • ·
•
hagué moments _que l'atgua va ca ur..
· (anar i tornar )
La tasca dels bombers. durant tot &~¡;uwts ·
amb gran ~nte~<>ltat.
.
el mall tou dt•Sl'a~acta. El sene1 qu•!
<.ÀH1Jl~.o E.tl'CUtlva de la Umó
A consequèncm de la pluJa. molt<; pr<.stureu ;Jer tal d'f}.ll'j.l.ur 1 t!llVaiment Ge.¡~, al de '1 reuallacto 1 ~ (..um 1 s~10
Madr!d, 12. - La <tUncela» d'r.v ,¡ Josep A.buin \'c.a. amb fend ..s gr,•u
La in!ïcrir>CÏÓ serà tancada el proper dilluns, per ésser
carrers de la nostra cmtat es con 'total de l'atgu:J.t dUra ben be tms P.,eculJ;'a ucl Pantt ::;;oc'1a.bta, 1111 • {'UO •• ca, emrc aleres, .es ~~ '.!Lll's JD,f'!l Ca:. .. o Hujan 1 r:del Ortl.l, 1
veruren en ventaules vtes fluvm1s. a mttJa tarda.
Tes pla<:e3 lu.li~ades.
noua :u.:.au.,,a, dt.cct!·... s u.: tc.t~ • ws~:Js.c,o.~s:
.iC'llS A¡,t~.¡¡ t .. r.-l Jos p Mdran 1
En llocs com l'Av111guda àcl 14 à A·
t;;l.;; úi¡;a t ••mcs alt'<:te:; a l!l u. u. r. • .t'.c,.èe•• e.a del Con!ïcll àe Mtn.S· Sal\ ador t:v:-t.uas.
Les inscripcions s'admeten a LA HUMANITAT, Ronbrtl, Plaça Uruvcrbltat, l:5ant Pau ,
Sortosament, però, després de les PdrllL ...vCIUllSul, gn..¡J, SUillKa.s, etc. tres.,;- J)ecret prorrus.,m ¡¡u Ju cM.,
La Jnia (jl.lldo.. mtercc;ptadn.
altres carrers, els vehiCles que c1r- m01c~tles sorertes1 .no h1 llague que
'.1.umbe .1 ex-So;.(;-SCC>"Ctan de 1a me~ • cs,at u o.J!arma G..S tt'; • •I ullS ueJs pè._."'.!~ es ca_cu.en en 100 CW
da de ta Univers;tat, de 1 a 2 i de 7 a 9.
culaven ho te1en dlficulto~ll.ment. LE:~ lnmentar dc¡¡gl'ac;es. p~rsUllitlS, cu.u Presa.:.ruJcla, , 1110• ttamos; J..tst (ttJ;ems ¡;~:.nerals u As~~.<nes • C..:at,\J ~ s. tes.
L 'actt> serà per inviiació, que serà facl.itada mitjançant
relliscades de les rodes eren consid~-¡ me.; d'una vegada ~·lla regiStrat en V:durte... caor,.a, J¡menc.z Asuo., ~ 11ya •. a .ltl&- provutc.c.., ac -..Lcol,l
, 'll "
'!>t'
1
rabies.
.. , .,~
uq'lests ensos.
..,
.o:.
~
~
l:...Jlat de c..:astro, Ir:ll>al, bancuy 1 lenc1a, l.L<c::.a, Matlnd 1 l::i.tr,tgoSS¡l.
, •1 _
•
el ®nat1u c~respc~t. '
•
. •
.,
_,
n
~- CRoca. eX•l'Omühtlant Jo::ep Cal.o, l a les p ... I;(.S de ~ob:rnma L.t:utu I
'
[
22!L! Fronce:sc B •n.!S, ::lanchez Ruu.au.l~1e!illa, ! Ct~s...nt el U.l...IllU. p:u;•
Adu.f I:'usnda. 'i"ldua èe l::iRtlChiS Ba- I sant a 1 estat de p.erencto. ICS pro
t
~
•
EL SUC CES D'ANIT
nllS, espos~s de Ca.Sare:s Quuoga 1 \:U"•Ctes Oe Gu}pw:cua. OSl..l, l'oiuvutra,
•
1
.Azalia, l!Ue portaveu !'lltru; de !IO!'S; S:u1.ander l .!.crol, sub~l~llllL al Clt.J
GiJ.alt, l•abl:l atvas, Jo:¡ep l:5alme- pr~venclO a .lc:; ue. Jaen. Lo¡;rou¡..l
I
l
l'OU, üorauu O•duü, Rut.la Hubte~. ~~l...a.ga, Sel.ll~, G~auau.a. Mu~cl'l,
Mndtld, 12.- A les E•s oc .a turdu
el catedrattc wEli,\'Or JO~(;p Veldt:S Balecrs, Les Palme;s I l::íanta Crt.U ~. ::Cli~Or Chapap.l .a ill.UU. al llhUIS·
Monteuc:g.o, ' 1 dlrt-Ct'Jr Oe la .l:'rt:so, dc Tenenfe.
t~rl o HLSèllda, Oli na CSI.aL ll't.lbJ.·
~.
e~.
senyor Elor.~:a; J espoS;I. del senyor
,
ll:.nt cu ~ press.¡¡mstos.
De los Rtos, l'e}·!t!(!¡IUor Alvarez
DESGAI'ii'HLAMENT O UN TREN
Mmuts CicSples lle tn¡ set, f.n!I.Ja·
H crrero, l::iabrè.:, C!a1a Campoumur,
A LUG~ •
•
~C:1 11 ú.t l'~uus.cn d sen.} or l:ill rlo'1 ~
.ç-.itquel ' am .•• la t.unuha de l'ex-se-¡ Resultà un mort I cmc fe. rtts olts 1 Ci SC11Nr Mu:Ull~:Z. de ve •• ~l'li,
·,
cr~tun de. la m1.10nn soctaiLSta, a•;Ul
.,
.<
•
•
,
E.s
tuls
esttg"tercn
tc:um~ tms 011 •
.
i .
•
"
pres Ennc dc Frat.Cil:ico· LlUJs BeLu,.o. 1 ~· - :::¡na tmgt.t com•.xe- nuts. lUt::S. • .~.-d ae..dc,:¡ q.,¡ar~ a vutt
ilo, 'Araqulsta!n, H.tu:.: Lecma, Ue ment <1 ~w~ dcscan1lame.. t ro;¡¡-,m:ct a la CJ\àl hora. ~l..r... o~olla J'es~entat
Anit, al carrnr Cabanyes, davant rià RodFi.guez. de 26· anys, solter, el Guzman An u, Ullll repte eiÜaCIÓ cat~~ les e_StaCJOllS de la Pueu¡¡~ uel
U1lC.odl el SC11.)Jf L:ll<t¡.u¡,rl• L¡l
del nlimero '72, d.bcutien acalorada- qual segons rnanifcsta .i'a¡;re~ora d'.l\lbornoz i quast tots e.s diputats Bro .•on l :sarl c.audlo., A tres q.tnrts 11Crt1.H~
q,¡çdr.u~ CIS m.o... ..rcs dc tu liÚt!·.'
ment un home i una dona. La bara- viVIa del que ella guanyava.
SOctal!stes 1 deis grups d esquerra. de ~wt ~el vespre, a. tunel u u rne- l'1l 1 d Agrtcultnra reu;.uts umtJ I'H.I·
•.
lla anà. en augment 1 aleshores ,d
Aquesta. s't'nomena l\·larla Mart!ro 6~. qwlomdre 347, ue la 11ma de t<.• VCJ!Lor ga"..ll Q'Htséna 1 d• • t
A les tres de la ma.mada d'ahir, assabtntar-se de l'ocorregut 1 salu·
ELS TELEGRAMES DE Madr:d a la Coruma, entre les es- breus momc11ts.
descone~ut es va treure un 1·evol- r,ez SACramento, dé 23 anys, d 'oflci
'
ura,1 en au r a obr:r la J>úi•:l. d~ la casa dar el diputat català.
ver 1 111tentà ag<edtr-la. .Aquesta artiSta dc cabaret.
CONDOL
tac.on~ de _la .Pue:>.a de Brollo:¡ 1
Poc dc p.cs sort\cen junts nn b 1on v.u el UJ¡.i:.t...... sen~ or Rkra !M:anSorLO.>a.neut l'agressió no ha tln·
lluny d'es¡xrar-se 11 arrabassa la p.sEs reberen t.clegr:unes de condol ::>an Claudto, de.!:.::unUl. el tren de dós nuu.s.r~s 1 manarc.n eu t co~" 1c a, 4), un wd v¡du 4ue es diU i·um- gut molLa br:.ve.at p.:r la qual cosa
tola l diSparà a crema dent cinc
La policla procedí a la. seva de- de!.s ex-cvnsr>llcrs de ta Gcnerahtat ~rre~a numero 1.(0::1~a cons-.'Quèn· del ~ell:~'~ uU Rübl s. k.s pu.o<.H..
e e~ M:::s Fabr.:¡:¡ .. :, ¡, _dona un ~c~p es d'espru·ar un prompte millo!B.·
trets que el feren cam·e exànime.
tenc1ó 1 mom.!nt., qespres passà a des de...s pre~ll'.S au Pucrto de l:;anta ~la Q.
pa.t~ada. ~:;Qrtuen <ie In han creout que c... seH}or L.Iu[) , ... n
lllOJt tor. r:l C.:P .~n.o .:W ll':rg o.u;w lll!llt.
L'individu mort rf!'ulta ésser Ma· dUpOSicló del jutjat" àe guàrdia.
Mana 1 cartagena. ¡ Ull del Conu.e v.a 21 .•agons 1 s encasta m.g treu ta nruua a! seu 0 <patx ac la ·Pro- de ferro. L agiCdlo -L'.al:;ru. 1a vtoPer la no~tra banda afegim que no
exe<.:utiu d'«l!.;squerra Republicana a. la t~mxera dreta.
s.denc.a, 1 acua 1ren o. Olt l't'ntr t f¡. .è.tcb del co}>- c.; ru::n:.m¡;ue dl et 1 podem comentar el fet com caldria.
. al.' Catalunya» stgnnt per l'ex-m1msResu.taren mort el mosso de tren da!; ptrò, en \elirc ouc 110 urnbuv" es gll'ò. 1 ;rc¡:;e, al momeut, un a1tr~
5 pessetes setmana. SASTRERIA lre sen~or Carles P1 1 Stmyer 1 d
començartn a ler gc·,aon- t•,bruu. cop a la p ..rt ant.enor a l'01da. El
1ren c¡ue els tre., mm.~t;es1 e ühll ;:.c,¡;yor H.c1·a. po.;u~ a~~cb~ur el
SAROl'A• • Carme, 44, en\resol dtputst .Mart! Rouret.
,
..
·rambe un rnm de tlors de les
rcumt.> a, dorr.lcta p¡¡:rtlculal: ue1 sc bastó da l agressor, p;:ro u~ pague
(dava.nt..l.Hospu,.aiJ •
lòg¡e:¡ U'!lllCil11lÇUniqucs 1 un altre
n~OI ~llU¡)l.JU'tala.
•
t.e.ttl.:.~·-sc p~rquè la sang l! cobr.a
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!'!!!:::!!!!!'!!!!!!!!!!2!!!!!!!!!2!!!!!!!!!!!!!!!!
!;!!~!!!!!!!!!!
euv1at
per
l'E:;querra
Republtca
a
Abaus, t:1 Pre.::.ldtnt.. del Cons••JI to.a la cara. L ~gressor e.;; trague de
11
!!
de Valèncta
havia estat ai aomJCliJ oe1 ~~~ r la bu.x.::ca un revòlver que enc:ua al
El •~:~enyor' Azaiia s'abraçà. al se- li
Alcala Zumora, per a cou.t '~Jc:uoh :A>ll~or r..~r~. fnlm:d:¡¡tam:_nt lu acu:
SLI:HOHHAüiA Al>UUA I GRONICA.
nyor Latogo Cnballcro, lliJmunguCI·en 1
les uarreres no:,¡r¡ s 1 sotmer 1.1• a la dlrc.1, dos ~- ~1l~nts, un se;:ç~10 1 dos
üUAHIMI:N I
I Ul AL
t;U·ILIS wxt llarga cstc:m.
seva &¡;naLum nss..tmptcs CI esca:; Ut· gu..uulc.> d as.. a.t, que detmgueren
, •
I'I:LL, LLAGUÉS. UI: LES CAMES
•
Maura 1 altres persoMadird, 12. - El ministre de la
segona reunió es perllon- 1
l lllerb l!l erotraso. u 11 a I oe ~. I
t'Ht: u s E e oN oM I ç ti
A les tres de la tarda s'organitzà Governació parlant amb e15 pcnodts- ~à ll~S dospres de dus quarts de Lleglll LA HuMANITAT
la com1tlva funebrc. En prtmer lluc tes es referi a la normalitat de la re. cu.
aque..,ta nora sort.ren JW1t"
J
marxaven cinc tc:ds del serve¡ pu- gtó nstunana, l Ull in1orulador ¡¡ va v~;;~_ors GU Robles 1 Mar.tnez Cle
El sc:tyor R.era fou auxiliat. al d!Sbllc, ocupats cada un per un parell preguntar:
ponsn i del Port· de~pré.>
d
A desgrat de no poder facilitar Ja
de noies, 1 que anaven materialment
-Aixo vol dir que en breu pOdran
Aqu~.,t últlm, amb el qual hen1 por'
'
~
, ar.a ~ e- lllsta dtl!mttva, tenun coneiXement
coberts de corones i flors. A con- qu·..... ar restablertes les gar·'nt1es lat. 1 ens digue que la r<. 1ru6 no t 11
ck.rar a !- Com:..ssarla del
carrel
Req
·e
n·
,
1· a por·
0
"'"'
In ter""
,...uc ttav~,
L aC'l'cd.it no co:l
!.'agres- taren
u a a1r terme
uns agen.s
oe po 1c1de dl·.
dASTRÈ
tlnuació segu.a. el cotxe mortuori 1 constttuc.onal:;
a tot el país. ..
= pol!t
· e, 1 ..
... e • 1 dc·····.'
_. gomir.
t J.X!a
t
Ja
reobertura
1
després en un cotxe del doctor PeEi mmlStre vn contEstar:.
cada a mat.cna prr ·;~pusu 1a Con sor no sap a que po a r.llUll' 1 ac- versos centres d'e:;Juerra., que es troRebudes les ultimes novetats
lacz, que ha. estat el que operà la
-Pot d1r-se que ja uo estan, 1 serà firmà que el senyor O.nap;.wr.i..u n~- 1 ttud ..d'aquest.
.
bnren clausurats des del mes d'OC·
de ta present temporada
morta, acon.p:m)at de alt doctor i del un fet deumtiu mo1t avw.t st Ics co- vw. VlSltat el Pres~dcnt cte- la Hcpu- • El u ...~yd Riera ha e~tat vtsltat tubre de t'any passat. Despres d·a.l·
1
Jlménez Asua i d'un :hll, hl ses van presentant-se da torma tan bllca l que aquesta er-e- la eausa. QI.C' per molts nm.cs que h-n anat a xecar ¡acta corrt.'sponent, els .IocadlS
Tele'fon 18983 senyor
Sant Pau, 6
anava el senyor Largo Caballero.
favorable.
tos interrompuda la reumo come.are..taren en poder dels direcuw; e
~;.;;.;.;..;.~~.;.----=:::~::a::liC!I!!:IIIZIImil~==:sz===-=a~~----1:011
Un altre periodista va preguntar &1 cada al 1\.lmst~n d
Qile "
les entitats.
LA COMITIVA FUNEBRE, l'acte Que ha\ a de celebror-se a Mil· cregués mes oportu c.mtlnuar-la al
En successiv~s edicions donarem
1
L&
a peu, endonnClll.del cap del Govern.
preses en
SASTRE
Rebudes Ics darreres novetats d'hivern
J.
.1
que formaven cadena doru~nt-se les tots aquells actes que nu' SUJlOSlll una
HH
11
' mt
PE.'TRITXOL, 12. pruner
Teléfon 13627
d'alteració do
pu.
q}!Iitat
León, Pa.sro do Ronda, Plaça <ie El Madrid venç el Racing de el perlodlsoa senyor Cé...'U' Fulcon.
Dlvcndn•s a la tardr, després d'u·
Mnnuel Bccerra. per tal d'arr.bar per
na. ropida. t...alalt.n, va morll' la t.eln carretera d'Aragón al cementul. Santander per 4 gols a 1
nyc.ra Xnvlem t..rns
Bosch vld•Hl
A un quart de set la. comitiva arMadrid, 12. _ Prop les quatre de
del coronel d'mtanteria Jaume' Hosçn
Construccions amortltabl::s a voluntat
ribà al cementiri que estava ocupat la tarda oom.ençò. el partit de rut.~ERA
r.~l
t I•crna.nde.~ I mare del nostre am1c
I I ,
!I
, \
t
lí..
DIAGONAL, 341, pral. V per una gran multitud • all1 csta\en bol entre el Madrid 1 er Rncing de
el comandant Jaume Bosch, q;¡e . s
esperant
els
s::nyors
Azana,
Gira!
Santander.
A
les
!ioles
del
Madrid
t1
oba
nctualmE:nt
pres
al
per.al
ue
De sis a vult
lli'lOMAC i 1NTEl:5TINl)
i altro personalitats.
s'assenyala l'absència de Lluis HeSanta Marta de C.id!z.
UlAOE"llS · ALBUMlNU·
Immecuatamcnt s'obri carrer entre guerra, el qual es troba malalt d'nn.. U
':'ot l l'amnçada edat de la se·
RiA · lNI<'ANClA . ETC.
1
del Madrid dominaren la mat
CARRER LLURIA,
nent es dwú sepultura al es.d.l-;er. jor part d& !temps 1 fmalitzò. el patput. dJ.r-se que es trobava. lins t:n
El scn~or Casare:: Qulroga. q~.&e es t!t amb el ttSUltat de 4 a 1 a nwor
Amb motiu de celcbrnr-c~ el prop
üre\ IUr·h la mrurut!~. en perfecte
<entre
Cou.st:ll oe Vent 1 Anl80>
troba a Galic.a i el sen3ar Marcelh del Madrid.
vment dunarts, da 16, l1t pruncr 1 e tat ne snlut. Fms a l'últun moCOMPRA·VENDA 1 ADf!IINISTRACIO
l)ALM ••-W!'-1 222
Dom!Itgo que es trob. encara a Pavista pu.b.aca que et 'Irlbun 1 (le G..'l utent s ha~.a gun.njat totes les ~tm·
r:IJ, han enVIat efusius tclegrairu:S
CICLISl\m
sactó ha &Sellyc! t, IXI'Que t1J16Ü• P4t es de tothom qae l'envoltava. p--..1
¡\lA!Ii:su. 12 1da11ant oet Mt:I'Cilt)
ru senyor Largo Caballero, expreslloc a la nova Sa.:t de J
lon del seu car-cter tunable i bondadós.
sant el 8Cntlment profund que la
.
dit Tr.bunal, les Juntes d~l Coll :::1
L' t
PRESTECS HIPOTtGARIS
desgràCia eis CSU!a.
anyard0 guanya Ia pr1med'Ad~ocats de Ba 1
en errnment va efectuar-se ahtr
d
rce ona, Cie I Aca· d~Suabt.e, n1 mat¡ Tot 1 que no
Telèfon
BARCELOf~A
Diputació. 266
ra
etapa
de
la
Volta
a
Galicia
d~mi~e
Junsprud
ncm
l
d(:J
Collcg
poder
ll\lSar-se ningú per essEr ~~
CINQUANTA MIL PERSO•
NES
Orense, 12. - La primera etapa el mè.xim~~ors,
tal de dol1ar c. t.nllaç tan ràp.d 1 mesperat. t.
teu a esrr. ntada lru~u C{lC:.. acte va reumr ffij)ts amtcs •e
Es calcuta que han ass1stlt a l'en- de la Volta c:ê11sta a Gallcb..htt e:- gurac.t> f
ESTAMPATS
SEDERIA :•: TEIXITS
LLANERIA
tat guanyada per CaDyr.rdo, que ha tcrès que : ;~~~~~ri e ums, ltn· l.l linada, ttue testur.onlaren el s;n.
terrament
un~ 50 000 persones.
TROSSOS AL PES
d es t qu " ó.!l t n: nt quo produl el traspàs.
Durant el trajecte, ln comltivn entrat a la metà seguit de 'l.rucbn, Tribun:ll Supe
Gascon, Bnrreodero, Bar ur n 1a k •ò nU os'anà ensrulxlnt !tns a consUtuir una Esquerra,
1
noma, h:pi ucordat a;,s¡ ur-nl "OlJltl- lia~ebin
el nostre condol els famt·
massa 1mpotp.n•. Davnnt de la. co- chero 1 HeVla, tots arr!bnts al ....
...... roJ.tivament, i comidar Ja Co~ó
rs de 1.:!. bona senyora i pnrtlcumltitn 1IUU'Xavcn les seecions sociB- teL't temps. A sis segons d'nq'UesL Jund.ie!} Assessora t el De;; ·~t de Lament el n!'lStre a·~c Ja;,¡me
Bosc•
ltStes de Ics Jo•e~1tuts. 1 després grup h:1 arribat Elis, seguit cie Slul- la Facultat de D:et de la 0tíustra QUt: • s'ha trobat lluny de la sem1
nodrits
grup~ -! nquc:>ts joves..
M.ENENDEZ PELAYO, &S • BARCI:LONA
Unl\'crsllat p;;.'"Què hi conC<Il'rln.
mare en aquestes tristes circumsticlcies.
SE.~ ~ORES:
...
~.,
Abans de cornpr.:u" els vostres vestits. · \1SlteU la c~SA
...J
..I
~
....
:J ......::
IG~lAS», n mes 1mport<m. de Gructa en ..edes novetat.
1
suspesa tornara raptdament. amb les sense Clolor ru mote~ua de Ul.P mena FUll sou un prcd , 1 dc
ctPn a
Gran Secc16 de Corbaterla 1 A.MlbERlA !etn 1 n la m!C!a.
1amoscs
el pertode su..~ n:nb
modema
es el nom de les famoses Pf:HLI::'
PERL~ fEliU
'
l'lRLES H::MJ _
REBUTGEU ll'.llrAClU! s.:
q~e t nta r m3 tenen pels seus reTelèfon 73414 .
Menéndez Pelayo, 88
Sultuts C\el nílJus. Venem, Farmàcies J'

l

l!.n

l .a ..... ..... .

3.a

... així ho pub:ica la «·Gfweta» d'ahir

fi'A.·¡""·

, ....

*. ,. . . ;. .: :.:.;:_,. . .:,.:. .:;. __

LA f.l\ATINADA D AHIR

sa Iv a g

a g re ss.f o, e o n t r a e\
d pui a t. a. pa r Ia m e n·t e a f a Ia,'
senyor. f ran e ese R·Ier a

I

Al carrer de Cabanyes, una
dona mata. . un ·home .
ff:~

.

.

Ret'nt"o' a cana a'ef se·
I nyor Chaoaprte"'a

147'00 pessetes
68'50
"

!

I

t;

un:1.

VESTITS ATER

ls

Dr CASAS

niï~~~~-lcren

¡

*
L'
A
CTE
POLITIC
SEI"'YOR AlA-A ESTADELAUTQ
N
•
I
RITZAJ

ter~~uesta

I

J. GRAU SERRADELL

co!~v:"::~i~uà

Barcelona

HA ~'ORT LA MARE DEL
~~~d;:~~feiiJ;~~sq~rere:sad~g~~~ za~~~~ ~~el ,~;~te~~[~ritzar.s GES !H F~l~OU, B PBESDrlAT CO ,/r'DfitiT AUr. BOSCH

~~~~~ :~~~e~ .;pvsicions

~~~· biS:~ ~~~~~s 8?ei}~; ~Ï~.ença.

AU1fHn

!~ordre

vr~:ó'~·

~: P~~;r:ad~

'

*

lA PRI •.
"fiST
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Casa oltlfJ as

I

24446
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Nous centres pohtrcs,
d'esquerra reoberts

~d e~l s~y;~·~!k~\~~fa~lal~~{¿r~

PROPIETARIS DE SOLARS

.L S

<l(,l'e~o.,

*

!L:Ultt. . 1

EMILI

uItIm
• a hora
*

I

FRANCESC LLUCH

D. LLO

*
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LA NOSTRA SUBSCRIPCIO

HRE

Relacto de donattus rebut~ a 1es nostres ofictnes
~dministratives (Ronda Universitat. 25, oral. )
Pessetes

suma anterior •.. . .. 143.235'60
S'Jaume .r laque 1 tamilia .
1'Josep Mar LI • • • ••• •••
1'Josep Melcader .. . •..
1'Josep Ganusans ..... .
3'Per als presos . . . . . . . ..
1'50
Joan R1bas 1 Recasens
2'J C. P .... ··· ··· ··· ··· ···
Arcadia Mas, per .la salut
ae Companys 1 conse5'llers ...... ·· · ... ··· ...
.M10nuel Gonzàlez ......•.•
1' candida Ferrando . . . . ..
1'A la memona de Jaume
compte ...... .. ...... .
5'Joan ;:;erra (12 vegada).
;rJ. vua ................. .
2'5'Aragunestta . . . . . . . . . . ..
s·Vtaal Mussoms ........ .
E LI. admirador de Companys ........•..•......
1'FaiiUlla Areny . . . .. . . .•
s·El nen Jort11 Julià Prats.
1'2'El seu pare ...... ··· .. .
La ~:oeva mare ....... ..
2'J M . ... .......•• ••.•••

EnJ"lC .ttoura ... •.• ...
:¡.·aml.li<.t. .!:'ans . .• •.•
Joan ViVeS .......... ..
Enull t;asanovas ••• . ••
~::;J.lvans ... ··· ··· ......
ur. per •t~ Pau . . . .. . . ..
ur. naturiSta catala ......
un Moreua a la memòna
de l'aVI ... ··· ··· ··· ·· ·
Qwmeta Gumuvart. . . . . ..
Joan üturana 17." veg.).
Joan Bargal l7.• vegaaa).
Josep GU"onés ........... .

e o. s.......... ....... ..

R. B.········· ... ··· ......

'

a,

es,
rts

Celest! Ametlla . . . .. . .. .
Francesc Ametlla .. • •.•
Ramon .Huguet . . . .. • . ..
Angellna, a la memòria
dels <:atatans
Salvador ~bert ......
u11 mtant català . . • . ..
un barber caLalà
Joan üastellarnau
.Fa mil ut. Mart1 .. . .. .
Germanets Comas .. .
Salvador Girones ........ .
bts esquerrans de Sarrià.
1''aml11a Ra1g . . . . ..
Ou fuster ........ .
Domenec Porta .. . ...
Joan ~ubert ... •.. •••
A Vtllacampa ... ... ..•
Josep Llobet ...•..
Joan Sch1a1tmo ... . ..
Nen ................. .
N1colau Caballero .. .
Jaume Beltran ... ...
Joan Morral ........ .
Un esquerra de 8 . .. . ..
Emili Pei1a Canuda .. .
Josep M.• Gassol ..... .
Jcan Gassol ........ .
Un manyo d'esquerra, J . P.
E&perança ........ .
Joan .t'ous ........... .
Joan Prats ...........•
Un catalanista ... .. .
AM. C .............. ..
t.1. P .................. .
vna tamll1a ... ... .. .
Un del Clot ........ .
lvl P . .r·............... .
Artur Salot, a la memòna de Mac1à .. . .. . .. .
Rosa eolu, a la memòna
de Mac\a ........ .
Un octut:..rista ... .. .
Emllt Soie ........ .
Rossend Mengò .. . .. .
Frances<a~ Pnus ... .. .
J. C. F . ..............
Germans Vicenç l Carles
Rallo ... ........ . ..... .
Joan Figueres Serdà .. .
El nen Jol";ti Paus 1 ramilla a la memòna de
Macià .......... ...... .
Una gu-onma esquerrana.
A la salP t dels consellers
(famllll'l Castellvt) ...
Ur. cata.l..o\ d'esquerra
Joan Plr............ .
Salvador Qumtana .. .
Gaspn 'I orrente .. . .. .
Anna M<:'yà ........ .
J T. a lli. memòna d'En
Compte .............. .
Un català. d esquerra .. .
Un grup de Vulcarustes,
\Setmana 12> ... . .. .. .
Uns ~atat.ans a la memòna d l!.'Il <.;ompte ... .. .
Satvaaor Tonents ... .. .
Un grup ae dones etxeriae:. a el carrer .I::Sallén ...
Alot:n de ::lola Qumtana.
Amom Felm Codma
l< ~>muta VmatX a .. . . ..
M.ana Romeu .... ..
Anneta Maru . . . .. .
Jaume Maru ..... .
iVlallt!leta fo erres ...
J<>::.ep Mart.! .........

u. u ...................
M. .F....... ...... .... ..
u. 1< • .....................

MG, ................... ..
Jost:p Baldnch ... ... ••.
Roaon ..................
1< • •M ................ ••• .. .
1!.1 M . .....................

rs

.Wortmç Lamps .. . ... •••
Uh <iE:l ~rrt:r l:it. Gil •••
Ant.om liOlOWe .•• ... •..
lilen. Caeuas ••• ••• ••• •••
ru.uaest v lllt:.utl ... ........ .
l.Jn<.L cata1aua de Barcelona
Juaqwm i'laaal Bures .•••••
.K<..ruoua ~ruomar .. . ... •••
J~p .JuriOI .. ......... , •••
ha· ~~ols tmprt::.Onats ••• •••
.to <IIJUJ.ul. rtohlll. • .. ... ... • ••

.rauuu,.

MU<:Lmt>ell Juan.. .
!t. JJ. M............... .
L J ., a la memona de
1' «.rt Vl» 1 a !a Salut ae

<Jompaoys 1 \Alnseuen... .

E. li. 1 o.

t)

es

v.............

IJn auut>lr .............. .
.l:.:it.eve .K1vera. ........... .
l:>a¡ Yaúor v l.llyals, E.l Vlta
t"er u de v UI ,I- !US .. • . ..
E~& ner15 tiuoU"at 18... vegaQa) ............ ..... .
Eu ' t:..:vra aeb prt!i>O$ 1 el
ba octuore .............. .
Un auutlllll ... ... ... .. • . ..
iot ver "'at.li.!Lmya ... .. .
Jaum~:: Prwta ........... .
.JOStp ft:¡·rtcaons ...... ·t.Jluu .toorn ............ .. .
Anareu Mlro Partacas •••
.Kalmunaa !"uns . .. . .. •••
Josep Ane ...... ........ .
I:J>nqUt"!.>i l'liWUel I Roser

tu~~~~ ""a;{àa~ ·~ab'à~:

IJtr al:. pre:.~ ... . ..
Ull¡¡, P4l e¡¡a .Lra-K.l'ra
~entura Vua. ... ... •.. •••
~arme Boneto ... ... .. • ....
c!:c;uoscnpt.or ........... .

,.J!rea":.: .... : .. . ::· .::· ::: ·::.
vermans Naoau ... ... ...
.ar,a 1". a~:: "abllu ... •..
un ae 1..~ ::)A 1 1a seva
~anuua 1a.• ve¡;aaa>
} Qw.utaua ... ..• .. .
J el!p Millan .........
!laQutm Palaclos •.. .. .

2'-

s·s·-

103'2' -

15'2'-

2'1' 1' 1' -

Francesc Tallada . . . .. • . ..
.. . ...
Aymat ... ... ...
una aragonesa de cor , a
la salut de Comorera 1
Companys ......
Ona mare, amb dos fills, a
la salut de Companys 1
L)onselJers .. . . .. . .. .. .
F'a mili a Font .. . .. . .. . .. .
Família Jullvert ........... .
.. ......... .
J . o. v.
M. A , a la memòria del
Pres1dent Macià .. . ... ..
Dos esquerrans ce V lLAR....... .
RODONA
Salvador Colet ........ .
Una g:romna ........ .
.. .
Aaela LJarn¡.;a ...
.. oau Pages .r or.:ada ..... .
.. .
Queralt
J oan Garnga
......... .. .
t tosa V1ves
J osep Móra .............. .
Grup d'esquerrans del diS·
tr1cte IV. a la memòria
de Uompte .............. .
Roc Sunye 1 tsposa . .. .. .
Henet üortinas .. . .. . .. . .. .
Pere Tooella .. . .. . .. . .. . .. .
Un de la U S. de C .......
Uua mare 1 dues filles admu·aaores ae Companys
1 Consellers .. . .. . .. . .. .
.. .
J ull .Ke1g Caselles . ..
La nena Marta Andreu, a
la memona del seu paún
Ge1 mana 1 esposa .. . .. . .. .
Dolors Vilanova .. . .. . ...
Neus Clopes Sureda 1 Jor-

NnVIS~I I'ft.A. ¡.

dl Clapes sureda, per Ca·
talunya ................. .
J oan libS!ls, 6 d'Octubre .. .
El nen Jordl Casas, a
la salut ae Companys 1
1'Coll3ellers
B runa Fernandez. 6 a·octubre ... ....... .
3' .S- Anna Muna .. .
5'- Gulfre Muna 1 Rouret
1'- Jordl Mur1à
...
Eladl Mur.a .. .
2'- Amadeu Vallverdu.. .
........ .
Pau Serrà
2' - Agu&tl Mechs ..
...
2- Julia Oilvar
1'- M¡;,nuel \Illa, Montserrat
Pas.or , els seus t.e.s
25 - ~ tulS, o d.'Octubn: . .. ...
1 - , Llorenç Junyent, a la memona de Companys .. .
2'5'- .Famill<~. H.ow·a ......... .. .
Ramona 1g1es1as de Lla·
tas 1 H.osa Maria Llatas
Lgtes1as ................. .
9'5 - rtamull Lla t.as Uuràn .. . .. .
5'-

liAL~.

1-

LLil•l

2'-

REVISADA PER ODON DE SUEN

1'-

050

U nica
edició
iHustrada

o·so

51-

O'SO
5'-

2-

52-

MUSICA
LA
l'-¡===-..:=.:===============::=:..__
2'-

I

~,
,1-Wt

vo·!,..,

L

~ ~--- -

~·cf.:: al~

-.. ~"

c-., ,_, 4...
....f ~ ,t{

Obra a'•a.,ent
elogiada
¿U_~~.. .1t L... ~~
per eminents
.,¿. ~- <Jo.4>c-:.. ",/~ (.. ¿_ 7~.. .,.., e-~~
personalitats,
'
l'edició
.t-~j.jA/ 'c- • 1 z.,.¿ "- ~ c..c.&..C......
de la qual
~-t
· e;¡.¡.. ,t.L_ ~ ~
han adquirit
~7-o
'-?.;.
.....___
~
......
.,._"Lt.,.y
per a !es seves
Biblioteques,
i que figura,
així mateix,
en Instituts
d· i::.nsenyança

<€-· .

50'50 -

uil

•

~ f.-v

. .

2'-

ma.nmoru d esquerra
2oagl't:St .......... ..
1'Just:p t'unt .............. .
2'Catt;~ua ;:,uoltall:l .. . .. . .. .
2l ' - 1\lana 1• out .:>Ur..ua:1Q ..... .
1"1 - JOall 1\.i.Uúllí!S I 1a!D1Ua ...
lú.
........
Josep vou.1as
2
l '- l''&aucesc heras ........... .
22 - Franct:.>c .Lfe<.serres ...
2'1'Suma ' segueix ... 143'!13b Uv

/

!A et.·~ d ~~" /!¿A e--.
14~ (4 ~ J.<. 0.. ~ &~

1' -

1'1'-

t ü.ttMAT 21 x 30
Aquesta obra es compon de s1s \'Olums relligats, amb llom je
pe:u, p1a de :ela 1 p anxes daurades. amb un tot.ai ae 3.~>60 pà·
t,ll a:;::;, ae oun poipet ~a.mat t .lUu ¡;r.1v.11s ¡¡¡¡;ercalat.s en t-1
lext, 61u mapes dl ne;:re 15 làm¡, ,es .;u.t..s de tota 1a pagma,
en paper «couche», 1 11 tua¡.l!s e.. uiVChJS colors¡ en tuLal:
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COMPRA A TERMINIS

J o, el sotasignat, declaro comprar a la CASA ED!'lüRlAL MAOCCl
MAlJAICE f:ISENBERG A
EL CONCERT INAUGURAL
LOS ANTEPASADOS - Origeues. - Medios fe·
l'obra «EL HOMBRE Y LA TIERRAll 1 em comprometo a pagar el seu
L A;.;:ouuiACiu ut:. u u ~o f U
DE L'ASSOCIACIO DE MU.
lur.cus. - Trabajvs. - l:'Ut)O!os retrasactos. HA mOl:illòAL
SICA • DA CAMERAll
.L' m:.port de Ptes. 200 en vmt termm1s mensuals de 10 Ptes., 1 a tenir l'obra
El vluluut..t:tll:..a '•"" ··•Ice t:¡¡;t:ulleag
L'Assoc1acto de Mustca «da Ua·
2'.r ¡,awtas, clases, pueulos. - ti1tmo de la filS·
a poder meu. en qualitat de DIPOSIT, mentre no hagi satlS1et total6'- mera» repreudra les seves act1 VlLat:i al qual na t:St.aL encomanat el cun
torta.
ment e l seu valor.
arttst1ques el d1a 28 ael correm, cert que tmara lloc e1 <1111. 16 al Pa
2'!rama. - Caucas!a.t-•• _ .........-~l A Ati!TLUUA 2'50 arn• un gran concert sunJomc que 1au ae 1a Mu;:,lca l..-ata.aua, es u.1
Signatura,
l:'utamta. - F'e01c1a - t"aksLma. - egtpto.s·- tmdra lloc al Palau de la MusiCa aeiS cummuaaors at: , .. meroivt:uu""
qua.
6 ._ liat.alana, eu el qual preuarc~u part escula ae1 ¡:rau t'au t,a;;alS del
Lillla. - Grcc1a - lslas y nberas nelen1cas. 10._ dues hgures de valo' umvt:rsal: fil· ua t:.>Lat Ot:lXt!Dlt: 1, com e1 seu mes
l i • l. - MunduS
u.·,~ntt: cnmo. Kv;>Ld
1'- lustre mestre Pau üasa!s 1 el gt:· trt:. aoaa a 1es seve& u •• .,,pr.::.aclvt~oo
leJanus
<ie)JUl'Bl
mtS
t:X¡Jtt:SSIO
Q
IDit.ja
el
,
ure.:lt
Oe
AlLDUr
oelga
p¡anlSta
ma1
._
2
Crist1anrs. - B2.rll3.
lü;:. ... ,_J.i,J.A MOUEH.i'IA. s·- conJuntament amb l'Orquestra Pau sense cunceslnvus a~:: vu LUOSISI!Je 111
1 ae uutmtlnt pet;:,Uill:I.J su.¡;,·_ Pt!&"JdOI
.
Arabt:s y o¿n~bc·
rus - La seguncta Roma.
1._ Casals.
Al comptat, Ptea. 110 U)
Les suH1cituds per a localitats re- clali> a1 ventaole espent ae 1a mu
,_
1._
- Caballer~•s
nurmandos.
l'
0arorm.g10s
res
vt:
mLerpretaaul
es
qual
la
at:
Slca
cursades
d'esser
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y cruzados - Mumclpios. - Monare¡was. -del ala lo per m1~jà del Ior· ClLa~.c .. ~··t aepurat.
1,_ abans
Nom i cognoms ................., •., ., ..............., .... ..
S'-P
mular1 repart1t als seus associats.
MvgUit:S, turcos ~.:rtarus y cn.nvs. - JJc:scubnOTTO MAYI:.H S' HA "A
AUUt-..llJN:> ~~~llu• .:;S
S'H.etor·
H.enacm~1ento. llllt:lltu de 1a 1'1erra.
4'Edat ... ...
HAT DE uMIRAOOR))
Protessi6 ..• ••• ••• ••• ••• •.• .•• ••• ••• ·Audicions lntunes Ja se1ecta en·
ma y Compañ1a ae Jesus. - t,oloruas. - .H.ey·
3:- .1 titat que otere1x les seves sesswus 1 Stguus ~ns comum~a el Ol.>tmgi.
,
..
Domiclll
Sol - S1g1o :h VlH. - R.evoluc•vn. - Comr¡,ral casal del Metge, prepara un curs musJ~og,·a¡ 1 cr1t1c musiCal senyor
2,O50 d'unportanc1a excepmvnal. Ea pn- OtLO l\11ayer, per dlve. ,¡encles am.J
rt:volución. - Nac10na1idaaes. - Negres y muDirecció de l'empleu
1' - I mer concert cunslst1ra en un umc la prop1eLat de «Mu ..ao.» ua de1xa.
jilts.
1'- Arthur De Greelt. un dels mes grans ae cu•·•aour~>r a1 d1t setmanan .
lnternac!Onat ......,...uH.lA CONTEMP\JRANEA. l
1'- 1 pianiStes de 1a nostra epoca 1 la se- ¡ Uara endavallL d seuyur Maye1
Població ,.......... .
5'- gona sess16 que tmdra lloc pel no- contmuara aes ae ¡a «.~cn&~a .rord>>
les. - H.epa rto t!el mundo. - PoblaClòn de 11
1'- vembre vment, serà conuada a l'e· res seves actiVItats mustca.ls.
Provtncla ••• ••• ••• ••••••••••••••• L>ata •••••• ·- ••• ••• •••
f1erra. - DlStrlbUCIOn ue lOS nombres - Uemo
lA DIADA CLAVERIANA
1'- mmenc pueta Frederic Garcul. Lorca ,~
¡
.;s,
as1at1~
rusos,
¡ermanos,
Latmos,
gra1la.
:l'AVUI
¡ tind~a pe~ tema «El cant pmmtm
2'mgleses, amer1canos. - Estados. - Propiedad.
(1) Esborrar la forma de pagament que no s 'esculli.
amb , El Consell directiu de l'Associa5'- andalus. dtt «cante jondo»,
lo:- e,xemp~es que cndaran poderosament ' Ci:) Euterpcnse dels Cors de'n Utave,
Industria. - C1enc1a. - EducaciOn, Progreso.
El primer termini es farà efectiu a la recepció del gènere.
I uocvida '"tes les soctetats corals eu·
1 atenció.
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ct:lebrau• avu1, diumenge, a les qua'OTES POLl li •lUES
tr~ de 1a tarda, a la plaça de Franw
' 50 14
il
cesc .M&u•~· amiJ motiU de celebrar
- ·- - 2
1
s·execu1
Pol ti..;s de vls.tre. - Ahir arriba· 1 la. gran dlaaa <.;lavenana,
Telèfou 7()743 • BA..RCELONA.
2 ,50
a l' •• e l' Jl a l 1 o t• e ta ' 166 i 168
ren amb l'P.xprE:S de Madna els <>t:· '¡ tara el programa següent: Els pesca·
5'...,. nyors RUbió I Tudun, Cambó, Be~- dors l''lor de 1r.a1g, Arre Moreu,
2'- tran 1 Musitu, Guerra del Rlo, Pu1g cant a u. vmya La donzella de la
costa El cant dei poble ~a una veu1, ·
de la Beaacasa 1 Patà
2' 1;- ~ Reobertur¡¡, o•un centr~.o d'Esquerra. L Empordà 1 la Marsellesa, dels mes11'-: Senyals horaris de la Cate13'30: Secció Cinematogràfica. 20'- : Programa de ballables en
2- .Havent estat autont.zada la reobt!r- t res Clave, Pep ventura, Morera,
dral. - serve¡ Meteorològic de Ja Oritlca d'estrenes per J . Ouesta I discos.
tura d'aquest Centre, clausurat tam- Bartu 1 eus i Vives
LJeneralltaL dt: C:ata!unya.
Ridaura. - Continuació del progra21'- : Senyals horarls de la CateDirigiran aquest. concert els mesbe des d'octubre de l'an¡ passat, l 'e:s11'-: Transm1ss1ò des del Palau ma de dlscos.
dral. - Musica en dtscos
w
4- tatg~ del qual era al J>asse1g de .a tres senyors sancamaria, Voltas, Casd1- Belles Arts. Concert per la Ban14'- : Actualltats Teatrals 1 Mu·
21'15: La mitja hora· de l'estu...
Repubhca, 71, 1 que per la llarga du- tells Pia Brotat López Alier
da Mumc1pal de Barcelona, sota 1a slcals.
E · '6 Ra' OiO Barcelona dll"ecclO de1 mestre Joan Lamote de 14'15: E !conte «El nlño de la t» diant.
'
'
ració de la clausura toa prec1s des- uuru.ch castellé. '
.•
'45: Musica en dlscos.
21
mtSSI
Tots els coristes assistiran a l'ac3- nonar tara , uns dos mesos, pel ¡:¡rèGngnon.
22'-: ReportaLge pintoresc.
la». per Vicenç Diez de Tejada.
PRO GRA MA PER A AVUI,
s•- sent avis s assabenta als soc1s, suo- te amb llurs tipiques barretines 1
Milà DIA
22'15: Musica en dtscos.
o 1u MENGE
15'- : 5essiò radiobenèfica. - Dis
patitzants I ent1tats germanes t!n medalles.
12'-: Senyals hotans de la Cate22'45: Sesstò d'Escacs.
escollits.
cos
7'15: Primera edició de «La. Parau- dral.
P t d~ reunió a l'estatge social
l'SO tdean, que de del dlSSBbte ha queContmuac¡ó de la trans23'-; MUSICa en diSCOS.
l ' - dat <iOffiiClhat al~ baiXOS de la casa d ~ssoZiaCIÓ carrer de Sant Pau la». Dlari radiat de RADIO BAR- nussló.
TARDA
24'- : F1 de l'Emissió.
t. à d l' ' CELONA. -- DISCOS.
1
· ' f
~
l ' - mim. 3Sl de! cant:r d'Aragó.
16'-: Programa de discos.
8'-: Senyals horaris de la CateEls companys socis se servtran m· ¡ s,. La. cm~:uttva o ICla sor lC e es1'EMISSIO DE SOBRETAULA
D cos
2'- teressar l'a~an~ possiblt: els seus re- roentat ~.::.tatge amo els seus gloru~
PROGRAMA PER A OEMA
18'-: Orquestrr. de RADIO BAR13'-: «CocktaH del dta.» de Pedro
I
DILLUNS
buts, 1 aquells que no ho hagm sos estendarts 1 senyeres, I passaran dra_l. -:- lS na. edició de «La. Parau- Cb1cote. - Programa de dlScos va.- CELONA.
2'8 20 .. Seg~dtat de RADIO BAR- riats.
fet r·...r tot el dia 30 del mes .¡ue pel carrer San~ Pau, Rambles, fms
dral. - Serve1 Meteorològic de 1a
18'30: Recital per Pilar Arcos.
l'- som, seran considerat.; baiXa ptlr arribar lli lloc destmat per a la Fes- !a». Dtarl d I . dedicada a !es cola 20: Informactó Teatral I Carte11'-: Senyals horans de la Cate19'- : Orquestra de RADIO BAR1 CELONA. E lC o
manca C:"' pl'.gament, d'ncord amb <els ta.
Getleralitat de Catalunya.
llera.
l ·CELONA.
cantaires: pel bon nom del nostre marques catalanes. - Discos.
Estatuts 'v1gents
MIGDIA
13'2S: «CocktaU d'aVUi» del Restau
19'30: Recital per la soprano f'1.
Des d'aques; ·moment s'admeten fundador no manqueu a la gran d¡a,.J 9'-; Senyals borans de la Cate15._
12'- : Senyals horariS de la Cat~
cant Bresserie Tívoli
la! Duamlr¡.
ctral.
da. Clavenana.
propostes de socls.
draL - Secctó Femenina. - Música
selecta ~:n dtscos.
2'2'12'ao: «Plat del dta» de! Restaurant Tívoli. - Continuació del prode dlscos.
grama
11'26
EMISSIO DE SOBRETAULA
s·13'- : Senyals horarts. - Lectura
10'de programa.
6'13'05: «Cocktall del dia» de Pedro
1'Ch1cote. - Programa de dlScos va1'riats.
1'la'20: Informació Teatral 1 Car1'tellera.
1'13'25: «Cocktail d'avui» del Res5'tau.rant Brasser1e Tlvoli.
2'13'30: Secctò Clnematògrafica. 1'2' •
Cnt1ca d'estrenes per J. Cuesta 1
Contmuactó del proRidaura. grama de diSCos.
2'
1
14'-: A.c~ual!tats Teatrals 1 Musicals.
O'llb
14 30: .1!:1 fet del dia, per Joan A6'lavedra. - Butllt.i Oticial de la Ge2'neralitat de Catalunya. - Sumari
6'dt:J numero pubhcat avui. - Contt·
4'nuactc. le les Actualitats.
614'S5: Borsa de rreball d 'E.A.J.l.
126
15'- : Sessió radlobeneflca. DIScos
s·escollits.
1'TARDA
1' 16'-: Programa de dlscos.
418'-: Programa del radiooient. 3'Discos a pettcJo de senyors subs·
bCllPLors de RAUIO BARCELONA
2'60
lS'ao: S uplement de «La. Paraula~ aed1cat a la Secclò Intantil de
RADlO BARCELONA, - Contmua2'cie> del programa del ràdloo1ent.
b19'20. eLa Paraula». NOtiClarl es1portiu.
219'30: Conversa de català amb t-J
cMillut, pel protessor Artur Balot.
s·19'4S : Cotitzacions de monedes.
NIT
2i>O
20'- : Programa de diSCOS selecte.;
250
20'45: Notlcian des de la Redacctó
5dc eLa PubliCitat».
1020'55: Cotlr.za~tons de mercaderies.
1'valon. 1 cotons•
1'21'- : Senyals horaris de la Cate2dral. - Servei Metereològic de Ja
25Generalitat de Catalunya.
1021'05: Setmana còmica per Joa1qt.lm Montero.
21'15. Orquestra de RAD! O BAR·
4'Ol. ONA.
21'30 : Recital de violl per Elisabet
2'Coemans de Pérez Farras.
2'22'0S: eLa Paraula•. l!:missló de
2'1!:::. deu I cinc mmuts ael vespre.
2'des de Madr1d. InforDU"ectament
2mació ['eneral
s·22'20: Orquestra de RADIO BAR·
1CELC!'O A.
150
22'4S; cActlvltat.s» Radurgaseta
1d': VIda catahwa
23'15 : Pn~rama de diScos.
11'24'-: cLa Paraula». EmlSSló .Je
5'1.-:? dotze de la nlt.. Darreres m1or2'macion.s. - FI DE L'E.MISSIO.
22'1'-
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PER AL SERVEI DE CUINA

amb estufes
amb radiadors
Per a la calefacció
amb calderes
,
per a la preparac1o del bany

Exposició d'aparells moderns

Aplicacion s del GAS
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DIUMENGE, 13 D'OCTUBRE DEL

tants flnla el dia 15 del
m~s d'octubre, l'entitat orga~~nt.
ra, ASsoctactó de Cmema Amat ;¡..
ha accedit al prec que 11 ha ~ur,
mulat diversos ctnetstes dtb~tior.
per tal que tos a)ornad"' P
nts
quants dtes ladmtsstó del~:.
tlnatò al Concurs.
esAtenent les raons abonades 1
ha de ter possible Ja concurrènque
de nous va J.Jrs al tau ponderat Cia
viment clnetstic amattur de Cat;no.
nya, l'Associació ha acordat
"1•
rogar per deu dies el termm1 aPror.
ciat, el qual t1mra el dia 25 dE>! ~n
que som, a les vult del vespre. es

LES ESTRENES

<<UNA NOGHE DE AMOR»,
Al CINEMA MARYLAND

EL CI

Director: Vtctor Schertzin·
ger. 1nterprets: Grace Moo·
ra. TUIIO Cattnillata, Lyle
Talbot, al1on.. l:latrae, etc.
P roduccto: Cotumbia.
El cinema t::Uropeu lla nngut ja
donant-uus una sene de pewcules
ael tall Cle la que ens urupa I en
elles na basat els seus millors exits. que fins al final haurà. d'arrossegar .
Pe:hcules dttes operetes pel seu va- De totes maneres Qt:an Grace Moolor musacal, per l'abUI.t1ancta de cant, re s·empara del llenç, ompllnu-lo
Ja que no podnen t.SSt:r anumenade<> amb la seva gràcia 1 la seva veu
a!X.I st ens lla.:ueS.':>im d'atenure, en potent, melodiosa, dolça 1 sobretot
la majona, al dibutx dels personat- en !a interpretació dels més belllsges que ens ht son mo::;!rats. Aquest;; suns 1ragments de «Madame Buthlms han vm"ut trumt d'un tavor tertiY», l'mterés 1 l'agradositat de
dectdtt del públic I al.Xó lla porta;; la pellícula arriba d seu punt àlels amencans a la seva edtció.
gi.d. Per tant, podriem dtr que «Una
L'actual «Una noche de amor» té noche de amon>, Sl no altra. cosa,
aHtcient de presentar-nos la tamosa te una vàlua musical extraordinària,
«diva» del l\letropolitan ·House», de capaç de donar per ella sola soliNova York, Grace Moore, que. ¡¡¡ desa a una producció 1 fer possible
bé no ens era desconeguda -hav1a. un êx1t.
figurat com a protagonista en un
No podia1 per tant, deixar de plaufUm de la Metro amb Lawrence Tib- re al púbhc
«Una noche de amon>
bet-, no hav1em pogut apreciar-li p2l miracle de la veu de Grace Mootot allò que la propaganda ens ve- re 1 per la seva. bellesa. pel gust
nia. contant.
artist1c amb què canta. els diversos
El f!Jm «Una noche de amor» po- I fragments d'òpera que se 11 deparen
dr1em dir que ha estat creat exclu- i àdhuc per la. seva. finlssima masivament per donar relleu a la se- tisacló de sentiments. Ella. supleiX,
va Hgura i, naturalment, per per- amb aquests atractius, l'escàs tntemetrt:-11 de llutr tot lenc1s de la rés de l'assumpte, una mica monòseva veu. I contra el que sol suc- ton.
ceir amb aque:.ts 1ilms. la figura
central dels quals és una famosa
«vedette» de les tauh:s, aquest te valors cinematogràtics mne;;ables, un IP'IfiP'IIÍ. .~~~•f'liV:
desenvolupament hàbil, lleuger, es- ,
pectalment tota la pnmera mettat,
durant Ja qual la. protagonista no
ha estat coHocada en el seu ambient
ongmart 1 la trama transcorre ent re agradables IncidènCies 1 situacions suggestives. Es mdiscuuble
també que a la segona mettat el
film sofre1x un descens una mH.:a not able, l'acctó queda sensiblement ra- Wlldlitiii. .iljljlllllllilaal-.iW~
lentlda 1 apareix aquell teatralisme
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Dins d'una es~ncLa cuns1gna de t&serva s'!1an portat a terme les prtmeres negoctacwns C..! la realització
d'un ¡ran ftltn espanyol, dtng1t per
. ~·
Antom Momplet, anunador de «Rom.
b..:e& comra nombres» 1 que ens presentarà com a figura central de gran
relleu el tamòs bariton Marcos Re~
dondo.
1
Esperem noves noticies que ens
anunc1en els productors per a molt
/~i CARL
avtat reterents a uuus prestigiosos
noms que es reuniran per a realit. > LAEMMLt: zat
aquesta nova producció d'Antoru
PR f. SfNTA Momplet.

·::··:.:·~~

Tota la trepidant alegria i la picardiosa intenció de

.Y;

::;:

LOFF
Es la que for;ne n J~anette Mac-Donald I M;mri r;;¡ Chevalltr - el q:;:~l
triomfa actualment al Fantàslo -, els lnoblidabl!:s protagonistes do «El
desfile del a mor». Aviat ols veurem en un nou film: <eLa viuda alegre))
del qual avancem als lectors aquesta escena
'
(Foto. Metro-Goldwyn-Mayer )
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CUHANDO El DIABlO ASOMA}}
AL c;NEMA FEMI NA

I
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Bele Lu¡osi. el cèlebre protago.
nis de la versió an¡lesa de «Dràcula», ha rebut el paper de «Conde Mora», l'estrany home vampir
de «La marca del vampiro». nova
producció de Me~ro Goldwyn Mayer, dtrigida per Tod Browning.
En el repartiment d'aquest film
1\guren tambe Lionel Barrymore, Elisabeth Allan 1 Jean Hersholt, 1 el
seu argument està basat , ,¡ les aventures d un detectiu encarre¡at de
la tasca d Investigar cert crim hornpilant 1 mlsterlòs.

L'tXf I MtS GRAN DE L'ANY

ens
fos prou
conegut
a través
de
múltiples
cre~cwns
se~es.
tmur1rm
A més a més
hagut de convèncer-nu-en amb «La
cen.
a
de.
los
al'liSUd05))
I
e.S!lt'Cl·ilmem
I
ara. amo «Cunndo el dlabJo asoma», ·
Direcció: w. s. van Dyke. on lla tractat personatgts, amb1ent
Intèrprets: Jo:m Crawford, 1 SituaciOns r.mlJ un re liuament, amb
Clark Cable, Robert Mont· un sent¡~ de rhmnor, amb una des-¡
gomery, 811118 aurke 1 Char- preocupació notables 1 lla donat al
les ButtaVIorth. Producció: def:envolupament de la trama una
Metro Goldwyn Mayer.
aleugeresa -a voltes se succeeixen 1
les escenes en una mena de galop
W. S. Van Dyke LE' un dommi el- Culematograuc- realment remarcanematogràflc formidable. Sl ja no bles.
1
Oblidem el que és l'assumpte en l
SESSIO CON'11NUA DE 3'30 A 12' 30
ell mateiX. Això te ben poca tmpor- ,
tàncta quan un Van Dyke sap guar- Es prega al públic la màxima puntualitat en la primera sessio'
nir-lo de les coses més suggertdod
res de1s detalls mes a¡;rndabtes, de
e 1a tarda, degut a l'esclatant èxit del film
I
l'humorisme més agut, 1 quan els
intèrprets juguen lturs papers r ts·
... I continuen
pectius amb espontania natu ralitat,
amb un desembaràs 1 un optimisme tellà, enginyoses i orientades sem- -~;;·••••••••u••~L
amb èxii creixent
convincents.
pre a posar de relleu les belles qua.. 4
L
lea projeccions de
Aml> tot això, <<Cuando el dlablo Htats de la dona, la seva remimtat,
•
asoma» resulta un film veritable- la s~va tendresa, l'exqttlSlte,;a del.:; ' \.
ment deliciós d'irnpecéòble composi- seus sotrlments. Obres en les quals "'
'
ció.
el personatge central, naturalment
u .. .1':. IJ
M
•• ...-~:
femem, diríeu creat u imatge 1 sem'
W!f"-• aye,. r · - CL
~·p
blança de la insigne actriu.
'-~ eR
Entre totes aquestes Obres. o mi
""" . ..
AWI=ORD
llor dtt. entre tm;es aquestes peH1cu
~
~
les, la nostra preferencla es ac- 6A&LD •IIOMTGOMI!R.,
Luis King. Adaptació: Jos6 canta vers l'actual «Julieta compta
López R~tolo. lnterprets: Ca· un hljo» que, a par& de les seves
to.hna Bàrcena. Galbert Ro- mcom¡>tables valors cinematogranland, Luana Alcatilz, Jullo qeo>, Jt:J.rgament superades sobre anPefla, etc.
tcrlors realitLacions, comé una traProducoió: Fox.
ma, dmtre del convenciOnal. delictoTambe el critlc pot tenir les se- sa d·espontanettat, suggest1vamem
ves preferències. I nosaltres confes· original, p!t:na d·engmy en la comsem planerament que Catalina. Bàr- pOS1cto de les situacions, curuJ.la. de
cena ts una de les actriu¡¡ que mé:; t1n1ssimes ironies, mordaç a estones
ens agraden. Per això no ha d'es- desenvolupada sempre amb c~rt tÓ
trayar si en parlar de les seves pro- humoristlc encomanad1s.
ducc10ns h1 posem un calor desaEns era conegut l'argument, que
•
•
costumat. Hi trobem en elles quel- és basat en l'ob1·a del mat 1 tit 1
La prunera pelli cula com que no existeix o, almenys que representada amb èXIt, en ~e;tre o
comercial russa i 1 no sabem trobar, en les peHicutes la nostra ctutat. Pero l'aaaptacto 'cil' • ·
'
mes reeiXides d'altres actnus. Deu ncmatogràtica li coruerel.X atracLiu.;
unaca que no s as- esser aqueila gracia personal, aque- superiors als origmalS. Act pooe.n
sembla a cap
lla simpatta I sobretot aquella veu cumprovar 1 avantaq~e del cmemaAvui matinal a les 11
de Catalina Bàrcena. (Qum estrany acc10 1Himi.tada, vanetat. de VISlò'
'
sortileg1 posseeiX aquella veu que sobre l'art teatral. No 11 mancava
Tarda, a lea 3
ens captiva. 1 s'empara. de la nos· a aquesta obra mes que una mterS ..
'al
I 6
tra voluntat?)
1 ... - ~"' - - .. • .. - - ..... ~
pretacló acurada, com n1 exiSteix, des
e ssJo ~specl ' a es
Val a dtr, però, que Catalina Bàr- del prtmE'r artiSta fins al darrer h·
EN UN FILM
NJt, a les 10
cena sol aparèiXer sempre recolzant- gurant, per esdevenir un tilm pn-

' l

I

a

•

::::::::::::::::~s~e:a~m:b~o~b~r~es~d~e;~~~~a~rt~:~n;ez
~S~i:e:rr~a,
plenes d'un humor racialment
cas-
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NO, SENYOR, NO SON AlLO QUE VOS MALICIEU!

lAS (QUZADAS
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arti~tes

UNA SESSIO DE CINEMA CON·
fRA l'IMPERIALISME I LA
GUERRA

s

'ÍJ l
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La Secció de Cinema de l'Ateneu
Popula• de Gràcia esta urgamtzant
per a la próx1ma setman~ una. ge¡;siò espectal de cmema al Teatre
del Bosc, de Graua. Ja qual sera
dedicada a combatre llmlJetlallSllle
i la guerra, i es projectaran tres pel·
l!cule<> de fama mundtal: «L'expre;;
Oiau» «Quatre d'mtanterla» 1 el discutlt. 111m titulat «Els de catorte

Ian~:;·

I

Demà, nit

JOSEP SAGRE

SENSACIONAL ESTRENA

•••
~'taAZ ~ ~nd_,~ ~

;;

4-l'r'~~cle
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Convertits c.!ntra la seva voluntat en ~os de l'aviació
i batent un rècord de riallades
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moros
capaç
de proporcionar
e.l publlc unes
estones
de dtvertlment
dt·
uctlment superaole 1 a Ja casa edia localitats. al preu únic d'U·
tora un triomf mnegable.
... • '- • a o ...., o - • ::o "' .. a
na pesseta. a l'A:eneu Popular de
Oracta. Paco KaJ Amo, Bar GarCatalma Barcena compon la figu.
Cla <Brumquer, 111 !, Pàtria Nova (BQ.
ra de Julieta amb un ~tust, amb
39!, Reparacions Bosch
una captiVadora temtmtat, amb una I Concurs d f'l
e I ms per a de• navista,
<Menendez Pelayo, 17~1. Akademw
dehcadesa 1 sobretot amb un sentit huma déllctós. L'att.:nctó ael pu- butants organitzat per Asso- 1Laoonsta Esperanto <Cros. 141, Ate. .
neu Obrer Martmenc (Besam, 141,
bhc resta en tots moments pendent
d'ella. emportada per l'enCis d'un ClaCIÓ de Cinema Amateur Ateneu Enctclopedlc Popular (Car·
me. 301, Smdtcat Mercantil <Porta·
joc natural 1 sobri. Gilbert Roland
porta també el seu personatge amb d Malgrat que el termini d'admissió terrissa, 1•1 1 Ger:t ~nor Catalana
e
films
per
al
1
Concurs
de
debumolta sunpatia i encert.
1 (Menendcz Pelayo, 167).
El diàleg del film es de primer
ordre. En el seu transcurs hl trobem
les mes en¡tnyoses 1 celebrades ocur- •
1rencies.
I
Un bell film, en fi. Un film que
segurament, merelXerà l'aprovació dè
toUlom. Val la pena de veure'L
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OCtA TU HIJQ.EI film gegant
per JACK HOLT

una escena del film d'Exclusives Febrer l Blay ccRussia Revista 1940ll,
que es projecta amb gran èxit ai Tlvoh
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Un espectacle
formidable
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UNA PARELLA IDEAL

1

¡MERAVELLA
PER A LA VISTA
AMB ELS
FANTASTICS
QUADRES
DE REVISTA!
¡ENCIS
PER A L'OIDA
AMB LES
GRACIOSES
CANÇONS
DE
CHE VALlER
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AVUI I DEMA. TARO A. DARRERES PROJECCI0:-.:5 DE

EL LIRIO DORADO
LA MAX.lMA CREAC10 DC CLAUDEITE C!Jl..BE~T
ESTRELLA D ESTRELLES
Primer premi d 'mterpretació del 1935
Ea un falm Paramount
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Demés, hi aprendreu perfectament Ortograha i Gramàtica castellana i catalana,
Si voleu assolir r~pidament una sòlida instrucció comercial i d'idiomes, assistiu a les serioses i ben organitzades aules de l'Acadèmia Cots.
de reconeguda probitat. • Classes adequades per a majors d'edat. • Ensenyament eleIJetra comercial, Mecanografia, T~quigrafia, Correspondènc ia i Dibuix industrial i arti ..tic•• 48 professors expertíssims, nacionals i estrangers,
mercantil i d'idiomes. La seva especialitat pedae-ògica consisteix en el sistema intuïtiu, aplimental per a adults, en aules espec1als. • L'Acadèmia Cots és la institució més important d'Espanya pel que fa a l'ensenyament pràctic
i principals lleis tributàries: Utilitats, Retir obrer, Assegurances, etc. ), recomanable,
cat individualment . : Maj~~s d'ed~t: curs especial que permet d'aprendre en 3 mesos Comptabilitat (Càlculs mercantils, Teneduria de llibres
.• Sucursals a Barcelona: Rda. Sant Pau, 55, i Aribau, 169. ·París, 185, T. 81291.
782
tobretot, als comerctants I mdustrials. • 21 Sucursals a Espanya. • Casa central: Av. del Portal de l'Angel1 38 T. 18953 i 75303 Apartat
'
'
Ensenyament del Batxillerat i del Peritatge Mercantil : Av. del Portal de l'Angel, 36, Tel. 25820.
IMPORTANT. -

Retir, Cèdules. Correus, etc., etc., és a d ir, tota m en a de dad es que hom té precisió d e consultar.
Presentant el present text, l'A cadèmia obsequiarà a mb u na llibret luxosamen t r elligat el qual conté: T arifes f iscals, A.o;segurances,

JOS~P

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles

•

36, SOQUERIA, 38
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ADAM 1 RAGLAN
<p a tenta da)
Gèneres de p unt; n:utges F ERRo
(d e garantia)
CallllSeS

U0;"tll'LE1A

DOCU l'II EI'tTS l TITOL

GARAN'flT

Per 1~0 ptes.
Nl

OBJECTES DE PLATA

RELLOTGES

BI{ILL ANTS

JOIES

TOT de VERiïABLE OCASIO
CANVI
COMPRA, VENDA
Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES
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tprup tta.molesJ
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Casa Puig ¡
Joaquim Costa, 45

Barcelona I

Gèneres de p unt a ba u

Mobles i decoració Urrutia

•

Llntes regulars oe grans vapors per ats destins
que es detallen

les otlclnes

".hL AS" • Corts, 41 2

Pertumerla ,

MAQUINES
DISCOS eto

PATHE · BABY
PEL· LICULES
FONOGRAFS OE TOTES MENES

F errer 1 p r m cip a iS F a rmàcies.

l.>ESCUNFlEU U EL::) QUE
ANUNCIEN G ANG UES
tiolament es per a caçar incautes
TITOL DE 1..• ULAISISE

A4AJ..)RW:

I~AitiE

CINEMES

BINOCLES

PRISMA TICS

classe d 'l.lÚeCClO;JS de l'aparell gerut<>-unnart, com c!Stitls, orqwt!S, tm·
tacto ns, got a militar o matinal, e tc. de l'home ; flutxos, metntls, uretnt lS, e tc. d e la dona. s 'obte amb l' ~ d els SELLOS OSSAI\1, Ja que els seus
efectes ben eficien e n gr a n m anera a les p r uneres preses per cròruques
1 r ebels que s¡gwn perque les seves prop ietats antJsep t1q u es comuruquen a
l'onna 1 d esLrueJ.xcn e ls gonococs, la micctò r esu lta menys frequent !1ns
q ue amb el seu us s'obte la ra rucal 1 prompta c uració. De venda: DOCTOR
ANDREU, S egalà (Rambla de les Flors, 141. Farmàc1a de la Cre u. Farm àcia Tarrés (Car me, 341. Farmacia Pujol 1 C ullell tPel81, 56). Farmàcta

Jo uudada l'any llll2
EN SE:O.k A~(,A

preu

l!olU~.tl.

I:)~~NA

1

Gran facilitat de pagament sense augment de
cap mena. - Estils clàssics i moderns. - Ta·
Uers propis. - Realització de models darrera
temporada a preu de cost
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CORTS CATALANES, 414

Que ~toc1nul&~ !l Du..t>.. tl(en • m ercaclortea
sa cep !In;, ta ve~U& ae1 c:ta de surtta a ,a¡ tlnglaC1o aum
dol Moll ae Ha.lears r elétou L8:.114

relèfon 30422
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FOTOGRAFICS

Per al guariment en pocs dies de la BLENORRAGlA, aix1 com de tota

Auto-~scola

Preus baratíssims

HAt!.UEWNA ; VIa Laietana
t'asselg Ot. la UaateUaua, l l.
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA CADIZ . CANAfiiES
SOñldea set.maoals el8 dlssaotee a les 12 Etectuaran el servei les m otouaw
eCIUDAD DE SEVILLA• I uVILLA DE MADRID•
PALMA DE MALLORC~
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA
Bonides cada dia tllevat els <Uumeu¡es¡ de l::larceloua 1 Palma a tee
:u nores per tes moton aus
cCIUDAD OE BARCELONA• 1 «CIUDAD OE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANJ 1 PALM.EIVISSA
MAO 1 BARCELONA
DE MALLORCA, SARCELONA
J...l.t'j!A COMEJ:U;lAL AAlli E~.fú..Ei:l A 10 ~ EU:I PORI'I:l UE LA M.IW1·
Sortides Qumzeu als oe tsar·
TERH.ANlA NURL> L> AFRICA I CANAlUES
celo.o& ela <UJoua. W l'l l.A COMEI:tClAL .tlll..tiAO · CAUIZ · CANA!tl.l!.::l AM..b
~nlaea QUUl.
ES()Al..A A Tt "lS EU:! PORl"l:l UEL NORu O &:!PAN ~ A zenaiB d~ HUbao eiB a.IJOUS. UN lA &\PlUA l:l.Eüu i..AI:t El'l fR E ESPAN 'i A
- Sor·
PUOI
ANL>O
FE.RN
t
N~OLA
El:lPA
1 TER1U1'0R!B UE LA üUlNEA
t.ldet el dia l'l de cacla mea. amo ~ates a Va1eue1a. Cad1z. Las Palmaa ~ante
Kogo
Bata
Poo.
ndo
na
t'er
~ de TeuerUe t Freetown. l:lanLa I.Saoel de
tuo Hemto pels vaueus
«CIUDAD OE CADIZ• 1 cLEGAZI'h
MELILLA
ORAN
ALACANT
UNIA REGULAR EN-r RE BAR CELONA
CEUTA I VICE· VERSA
VILLA ALHUCEMAS
QUluna;
el8
sort~Ciee ae darcelona cacla d l wuen¡e, a les 11 u orell. d 1\lacao'
d'Ora.u ela c11m&rts: d 'Oran cao a Alacant . ela dlroarta t d ' Alacant cao s
Barcelona. elS a.tmecres
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t;A lt PNIA

SASTRE MODERN
ES CONFECCIONE~ VESTITS DES DE 50 PESSETES
S' ADMET LA ROBA
ARIBAU, 13, pral., segona - Barcelona
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Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte
S'OFEREIX xofer, tota
meua de treballs. Carme,
39. 2oo.. pla.

OFERTES
J DEMANDES
FAR M AClA

voldria regentar o arrencolledar, farmacèUtiC
glat. J:;scrlure a La Humanitat. Num.. 1011.
un
NECESSIT A
ES
1101et català, 14 anys per
aprenent maga~L.Cm. k.Sc.
L& Huma n itat. Num. 3/6.
FALTEN .mac¡u1nlstes,
lllàquma cCoruely», c.
PI, 14, pral.
FALTA un bon premalat"' a Ja w;olóraHn l:Sa.sta.rd. Lanc¡,¡n,er, :i.

-------COR-REDOR
oUS, a
Ptes client. Arago, 1W6.

- ----MISTES. B1 vo-

PERFU
leu llt.brlcar Cúlònles 1
Qu.lne¡¡ a ¡;reu.. de tal>rl·
C& elierlv1u a La Humanitat. Num. 873.

S' OFER EIX JOVe :.!:.!
anya amb cone¡;¡¡cment.s
l:al.ilà. 1 ca.::.L.:Ita. con ellOr ut ver503 W't•C•eb. .t.:>Human itat.
La
~ur e
Uill. 371.

-----------------FALTEN corredors, DOSt
A&UStl. 1, paleLa, ou 12
a 1.

lla COII116S1ò. Arc de

CAMI SERA per gene11:ó U<! PUnt desitJa. COI•OCilclo. Uo.;rture La Hu·
manu.at. .r.wn. a6il
~0 \, t;

a 'E.:>Q uerra. amo

OOn• o relereuclllò 1 pract;c, aeat tJa.na a.ún.llill..tr,.. Huqullò ru a ., .. i:.l><.:.
la Human 1 ta.t. Nwn. •Od.

·-

~O VUo l;; l ..wu 1w.w1.
~rao'"" rl!leri!LIW!lll ., o·~r.:.a l,>bl .. oo~t¡¡a

crt p~.Ur¡

l!.scnurt1

liuonanatat.
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-------

o~e!fl 000 PU$8 115, talLen
!ala a lic:bu<:l euu.oruu ~
~:nure 11 L;o H o·
•
"•nuu. "'um t!H

------~--------<.1.,_
n~AlA l A VUITt.'CClO

Pr

4 1111!

1

pro. ea a lm·

u::n~ Eaut 1 on.ogn..
eu.. WOIUCS Ur
er¡·
~e ~ La lt umanatat

1

S'OFE REIX per a tra,..
QUCCIODS del tr&.Dcè8 a
l'e.>PiillYol o catal&. oersoua aota. Escriure a La
Humana t at, Dúm llOO
S ENYOR CATALA Cie
au~Ja edat o <.~e coneix la.
cowptaolllt&L p a. 1 ¡ml.etlC en cc rrespondencta
~.:omerc1al 1 a.tversos tàlomt:l>, &Ol:l1•..Jta CO.Ii<>C.lCIO
seu!.EI pr(.tensLOns. Din·
g¡r-s., a. La Humanatat .
NWll. 1\11.
m-E-._d_e_1_6_&.D_'J_II_, deslcJu. coHocaclo, oones rele1cu..;¡<:<>. Adreçar-..e a. La
h umanitat. !'lum. 1U6.

Local industrial
fo.-.!l..l ..ua,uU. ao,H.lL.u• ..ü.lo.. t.All•
de•·a h •.l)vl 1 1,.><>. x~oaa , "s

DUES BOTIGUES amb
b.abltaCló, per Uognr, de
80 a 125 otes. Mar,lnez
de la Rosa, 34 1 36. R:
porteria.

30 $ TOT ESTAR

LLOGO botiga amb llabltaclò, per 17 duros, c.
Salvà, 1'1. Poble Sec.

oany, dutxa, telétou. n.
esplèndida. Borrell, 148,
ler. 2na..

VIATGERS, SOlS naot.
tac1o per 4 ¡¡tes. Contort,
algu a corrent, Lel Aribau.
64. pral.
PENSIO ae 1 1 11 ptee.,
fixos des de 160 otes tot
contort Pl liolaela. 18.
p ral.
DESIT.JO j ove o dos
amics n tot estar. EscudWer~~, 68, 1er.

uccc:;.:;lr.a, entro: A.t·eny::.
Ue !ll.;ï.r 1 VIl=. Hao.
1111, pral.,
(..;aSLHlejos,
3ra. de b a '1.

f'ENSIO DEL CA RME,
prop Raruotes. Alg. corrt.
t. estlll dea de 150 Ptee
Carme, 1~. E.

CORREDOR

4 PESSETES <Ua tot estar, l'50 àpat, nab. ln·
dependent. Dr. Oou, 1:1,
entl. :.!.•

¡¡eucn:<> de
pu.u~ ..mb peca. 1 amb
rabnca d"
oer
cueu~ela
btauqueig • tint. R: Cas~WeJC>b, 181, pral. ;,ra.,
<1e ~ a '1.

es

ncc"Sò>J.~a

AEROGRAFIA

DISPESERS, :.14 duros
me... oa1.CO e., tracte tamllllll casa lm Ceca ~
Quena, :1, pral.

Nece=tLO uut.. a uns 15
u. lo a.oys QUe s.1p1ga el
m:welg ae la. ¡,Hswl:J. 1
pre~o~;uar csmat~.» ~o~er pmtar ooJecu:.. de metaa.
.l.Jo.o.n.r ,e... erçDCJt.:O.
1

p.e~eUSluu.>

c.,;b.J)a...

a

S'OFEREIX mosso car.
uisser. o..-oueur. be l'oliel. E<lat, :!6 &.Dys. El>crlure a La Huhlanata.t. l'um.
3'\"i.

COBERTS a 2' 6U, eo.tret.t:mment.a I li Oiat.a ~
eteo.u a ta c..rta 1.1a, Vl
tot 8UI,>briOr.
l puotre:.,
Ronoa 1::;~ . Pere, U, pral.

DiSPeSES

FAMILIA CATALANA 1
d'e:.querra ae:.itJa un o
do.. aauc.. a LOt e .. t;u- u
doraur. Augei.S, 6, 1er. :.la.

nao¡taDUES I!Ollell
cl;IU.3. t'rt<.t econòmh:. •
ttamou 1 cu.¡;u, lill, 2on.
:tua. tG .J.

Voleu fer-vos un
esdevenidor?
TAAilt a t.:>: <"•O,)elt:S opo~lc.un, a Aeeut.s contouctorò 4.000 p~. Upot;.Cio~
ta o.tct:.a ae l.iOr• cu...
xlucrat abreUJat. l'erl.tut·

=

¡¡e

men~u

u. .

:;,ecretarlS

a AJUntll.Dlent.s Jm. Cll.·
te6Qrla. Pouctes moltes
p1aces. I'aQmgnula ra:;~t.
da en cat:a:à 1 castellà.
!iAimeron. 87, t er.
A CAI.I~IIIIA GHACitriCA

A LES TARDES

PER 15 DUROS, p ls
cèntnc, 3 habitacions.
Sepu1veda, 159. Aigua
compresa.

(fH~~~U ~U?

l'tiOPIEl'ARIS
ADMINISTRADOR S
Teniu pisos, botic u es o
torres d esllo¡¡ades?
Voleu trobar ràpidament
LLOGATERS ?
'l'eleloueu al 31614

CASA CARRERA
.Borrell¡ 132, xa.mtrà
O putac16
t>IS OS A 70 I 76 PTES.
Nous, comoostoe ae 6
gr.wa 1 I tur.oses n abl t.a.ClODS. Water, IIIVaOO, d u tIUL, cuUl& econoauca sa1arelg, ILSCeosor 1 tel6tou ,
en el carrer de PariS, nu.
meros 20, ~ 1 :.14 1entre
el de rarragona 1 pl.,.
ça d'l!:rueot \lentòs, auto.
bua uetra .E¡ .

MUDANC ES
AUTO · RECLAM

La
h uman iLat. t.wn. Jï.:>.

<.:ltll~

pràctlca
Ei! lleees&Jta Wta taQUI · mecanò¡;nua
en <::ltala 1 taQU!graua Ptetertble fiàplga al
trances. Adrceeu-vos a La Hu m an itat. No. 60S

-

SRA. sola cedeix habitació molt econòmica a
senyor, dormir 1 roba.
neta.. Bada!, 95. 2on. 2a.
(Sants).

P ENSI O • La

Mund1 1 1 ~.

VIat.
sen; 1 noste:. Haolt.a.c1ons ll.lrt:J&G""- b&nJ
HOSpital.. 1:lil, Oral
tele:uu.

Fra n.:uo Lanet. 1ó0 U••·
raHel), Telefon 30002
=
HABITACIO per a taller c..pells senyora, ce<11na a oon preu. aret a
lloc cenr.r1c,
pro~a.aor,
prop 1cambleo. u.crture a
La Hu mani.at Nwu. 372.

••

.JOSEP Ma. ESPANY A•
Advocat RosseUò. ~53.
.t. rAULER PALOMA•
R ..S. Advocat l:>ant Pau.
rel. 234411
14
.JOSEP RIERA, advocat.
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V18lta ae a a 5 . .EconomJca: Dimarts 1 dlssa.otes, d e 6 a 1.

IOEAL PlOHSIO, aa. wea
ceuLnca 1 cocloo tau;¡,.
exc menJar. I.ICu.ilO cotupleta Cies ao 1~ Ptee
mc... a1a.r1 .. uea dt: o ¡¡t.ca
E&cudll.en, 6, praJ. prop
Etambl es E&ca.la eatanc

LLOGUERS
PISOS peu ~ UO¡ u o ea
de 9.:> Dte5 l dormltol'll
¡a.lerh. coiJerta amo ea.
tare~g Passat.go Martmòn
18 Rao: Porten&.

TERESA ZURITA LJ&.
vaaora. Par16. lli T el

85391.

GRACIA GARCIA. weConsulte& ¡ravadora.
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entl. 4ta. ret 8574'1

5.000 camises popellu
a 3'95 ptea. Pau Igl&sles. 45.

HIGINIA RUIZ. Wevadora Clrurgtana. Consulta ¡ratu tta. Tallers . '16
oia. Tel. :11845
CONCEPCIO JOFRA DE

C A iitSu. u"vauvl~&
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METGES
OR .JOAN MIRANDA.
Malal~les dela n ens - P.
de Ora c;a.. 4 - 1·e1 12133
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MALALTS.
Cor. !l.i eàlelna aenera.l.
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tltlc!al . Or. Llula Cuuta
Ur¡cll. 20. pra.l Con.sw.
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CI311J>ts eu malalties ln·
ternes Consulta de 4 a
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S'ARRENDA El DE
LA UNIO LIBERAl
DE GRANOllERS

CAPSES cartó venc rà.bttca completa o per secClona. F. Lalret. 71. bai·
VENC mirall modern
,rool per a modista. Astúrleo;, 87, Ser., 2a. t G .) .
cCrosley» 6
RADIO
là.rnparelò, 200 ptes. Salmeron , 11, GràCia.
TRANSPORTISTE S :
Motors HercU1ea 0tese1.
amer1caus. modela especials per a caauous
Preua econ omJcs. Almacoa. C. de Cent, 318 Sar·
celo na.
ORQUESTRINES: venc
saxo l e-balx. AdreceuLa Humanita t.
vos a
Núm. 352.

lli
El més important de la
localitat.
S'admeten proposicions fins
el dia 4 de novembre, a :es
nou del vespre.
Es donaran tota mena de
detalls i informes tots els
dies de vuit a deu de la nit.
TELEFON 27

RADIO
STAR
El quatre de gran
puresa
alcanç

F.
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Subministres elèctrics de totes classes
Plaça de la Sagrada Familia, 13 - Telèfon 536CO

SASTRf.. Aauoa • ¡ u a
vesuts. r.u u aa 1a aam.
ota, 10. prop tuu:nole&
ARTICLEll ~o~er a vlllv
¡¡e, 1118 r.rooare u a 1 acreà.l ~ada casa Ramon Ull·
veua. au<:. de ~ . Casttlll·
•un .ttO!òl.ll tal 141. l'elslo u 17:i6b

~
-'íLFAQ. ,..,

t,anvi Carnet Xorer

de :.1na.1 1ra. Cla&e. f'1·eseutaetò ¡·a~o~ta~~.. MunLaner, 184, 1.1ru.!. :.!nu.. u e
4 a. 7, lleva' elS Olb81lOtes. Tel. 765ti1. 0ocumen t&clo - u.u1.0mò1Jl1S.
1 n~toò»ru",.,

AUI::.rt!.IA

J U61:l) i' IIIU11IW>, I:.IL·lern..
VliiJ:l. to·ac ~urawuus 1 r ecowaa a 11 m erc..ae,, es per
l tlrrcx:arru , reC~t.Ue•·s 1 o..:a.nuona .I.Jltot w t:li terroVlltorlB, ma.r1t.u.u.a 1 aera. Ul·
torm8Clo liOIJre Ylat.¡¡ll8
cuüec~1Ull Dt:r terroca.rru
1 ~~ou w-car. .t'au 1.816:>1118.

.

u a~.

:~o

sabates, espardenyes per
muntnnya, Tallers, 32

~;(¡~ useo1,

CAÇADO RS
BON TRICICLE

en nou estat, 3 1¡2 HP.
Re¡al.at tota prova. Legal! tat, 15. (O I.

BONIC 8 HP
pertecte estat a tota prova. l'reu de ganga. Legalitat, 16. lO).

COTXE RENAULT
6 HP. bon estat. carrosseria douotex: matncula. 17 mJl 1 escaig, tota
prova 1.000 pte,. Teletoneu dllluns al No. 16470

amb ¡aratge, 4 dorm ~
CAlD·
meDJador, cwna.
bra labavo, ¡aler1a coberta, ¡ran jar<11, &alllner.
Venc 23.000 ptes.. tacWtats pagament. Teletoneu
dilluns al. n um. 76470.
PERMUTO casa, dóna
..t mes amb
torre de 5 a 9 mil duroo
Aribau, 48, ler. 1ra.
150 duros

- ..----- - Nuvis, l'ull viu!!
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TORRE A HORTA

LLOGUER OE MOBLEl;
aous ;Orlill ll&iOrtlm"n~.
cawera :sevUlana. ~ . 1.
en Uqutda.Cio Pa e1e Gra..
ela 101

TOMA!t JORDI BLANC
Procu.ra.aOJ" aela
1'r!DUD&lJi f's& d e Ü r&C'&. 47. llt . \.a Te!Prnn
ifil& l::larcelnoa

ULL ! Mobles preua rul·
nosos, no com preu sense
vl.sltnr a bans aquesta. casa. Munt aner, 18.

GRAN CAFE

HABITACIO, UIX: ~o
trie, ~eur.o a bon p reu
per a ¡¡¡;udar·hl uo,.:ctes
E..>cnwe La Humanatal
l:'< um lllo

aonx:a~.

VENDES

VENC per trasllat els
p is.
meu
m obles del
Muntao.er, 83, .ts. 2on. la

XOll.

A Socoetats Cul t ura ls o
Mutua ls oterun dues secretnr:ee amb dret a teleiOD 1 Sala d'Actes. Lloc
a:ntrlc prop Rambles. R.
Pl. del PJ, qu1~ de dia-

ADVOGATS

Compro. Clot, u um. 115

LLEVADORES

ris.

VALENCIA, 169, pral,
entre Mu.uuwer 1 Anbnu.
buiJHaClons wgua corcuu., .:o.uton

COMPRES
MAQUiNES COSIR

,p A T E N T taxlmetre
venc QUiosc Sport. Plaça Owversltat, de 3'aO
a 4.

.1. e1.

CADIRES

I

TAULES

O.....Uellas.

UVII Ut:l.

4

t;SPARDENYES CUir
t reo.et11 ou.nes 1 tortes~
ll<lmpr e la «:l» 1
rorteua 101.rona¡

~~~~u

<lliJI Ut:lo
H IPO I f QUa::,
100r11 o..:a;.ea ceuaa, D1e&tt:cs tlUl.lrll tt:rr t:U)'S 1 110·
Ques r ustiQues No tarm t .
7. e n tresol

RES 'I AURANl Ml tiA·
MAR UUIC a ~arcelo.na
per la seva çem ~o~era.Lura
a¡¡raoaule q ue &·u¡ ¡¡audellt. ~oa s es~o~ec1a1a per
a oooea 1 u .. uuuet6

SALO pe¡ • ~u)'urea
Perw.,..
d Alluus I:'UJvl
neut.a pert ec~es ¡:¿ " ~t:ll
::..OUnerou. 114 , vrru. Ler
l e1 7llàa. l::lare~:tona

MILLC .1~

LES

IIOD

f ALLER a., l.lttW'a 11.11.!·
QI.I)OSlts 1 W.US&IC8,
fo)avlllleu 1..11 1 to&s el.li CI~
n vats a e lli conar.rucwo.
rrtWceSI.; J:IOneua. u .. va..
ll7 1 &11 l 'ele1011 ll0ó71J.
U CI&i

DINER, vagu mes QUil
ea .uLr.:s ~o~er c Pa~ete~.~:~~
AlOnL~l)IOJ, JUieS, Ul.aQW•
u~s. ew. .t..a casa mes an~ uuaaaa e! 18118
~t¡a.
•
IJ U10, :.!:.!, fo)ral,

lall

Confecció

lòUb<:l!)/II.WIIil'
rapto 1 ecouow1c. .1!.& ~.a.
u eu v a.truus. M.art1 J uu a, 4, :.!.on, :.1.• tprop
Lwete.oa¡

A cactemta,

tiOSEP ORIOLA, 114a1~>
a &u·
LOmobUs d e tots eiB au..
r orrent Vtd&J.et
~emes.
18. rel. 11166. 8arceloo.a'
~es w~:~li lq ues ~o~er

.I:'UJ.muo..
MALALTS,
Cor. Ml1dJWt.a ¡enera.t. 1::11:
tiUs, tta.~¡s x . l:!ol artlll·
Clal. Ur. LlUll CUIIta .
ur¡ eu, :.10, ~o~ral <.;o llliult.a
de li a 6.

Ut:o¡¡

a 1:;, G.¡ .1.e1.

COHUC&CIUUb

HIPOTEQUES, r&Vldes,
oones
COUàlClons. N O !.ar1a~. 1.
enr.rl. 'l 'et. ~41661 .

801J1"' ~ r~:uaa

per a1J

aullor:. ..tumues à el La·
Va!eUcla
ceu Dalmau .
'~'iO bW'Cl!IVúa l'el ÏriJO:l

BALLS DE SALO
.O UWl> Ur·
<1e O
OWiu...Ol I pr~
lll&011! Petr!U.ot. 1:¿ Da.!·

CUl

Qut>ttra..

RETOLS I ETIQUETill
a e wt.ea weuea per a apa..
raaars. Mercaclers. :10.
MOBLES ALTABA. el~~o
gal.u:Ja.. durlloOJI., ecw1unua
No comvreu be.DSe v ~;;¡taz
~es~ caaa. J oveUanos,
mot.aülQuea
PORTES
VJ..la.r Maria A¡ullò, 65
l eie!OD O:i76:L
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NICANOR SERRANO
.t'lut u ra l a ecorac1o . • &.
CntaJuu~ a. 1111 Tel. 764111
Harcel uoa
ACADEMIA FONT SA·
BA-rE. - Lliçons per corre..pondéncta d·narmont o~o .
contrapunt, tuga. compoSIClO. l'ap&nerta, 1, p ral.
Barcelona.
ACADEMIA FONT SABATE. - SoHe~~. teoria,
OlllDO, llarmoDla., cont ra.
punt, tuga 1 compos1ct6 ,
'l·aplDerla, 1, p ral.
hki-'AAA t;aUN:!o "" """

w¡¡ua 1 electn Cltat Casa
Bacneru C11rrer (.'all iO

....nlranet~t

au;:; IDt

mSrAL.LACIONS 1 rePilr&cloWi. algua. ¡¡aa
electrtcttat Joseo Vloa

uo casat-me venc
DOU a Dou
preu. Ultlm model. Rada,, 34, Oral., 3a. (P. S .)

JOSEP MOREY. WD·
ool~Uiltarl ae >a.l:.ellS.- P.a..
ta 4 Tel LJ3.!6 Bar~
IOQa

DIVERSOS

uucwr a ou• ea Pro¡ectes
pre....upococ...:. M.er::euoJe~t
, Pe.ayo. 37. Tel 74576
S.Z.ce!ona

7AA08

L ESCOCESA. f'aues
COti .es ...r\.l>t>k11Quea B oe

SENYOR : t'er .-eu Que
&lgw e1 \'06tre •esu~ u.a
que<!ar& nou, reparat a
Ramelleres. 2, 1er la

Per

dOrm;.~o....-1

JAUME QUERA, o..:uu.s-

u nlvers!taESTUDIS
rla. ortent....cto 1 orepa..
racto el ocaç u. Pro! 8;¡1.
mes. 47.

.

...1

ua

Calabn~&

18:1 Tel &6<4 .1 ~

LLIBRES cuwurv. oe
tot6 meW. I n lbolot.eQUe.
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:l:l4
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ESTAMPA DOLOROSA DE LA BAIXA ANDALUSIA
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Visita al Penal de Puerto de Santa Maríà
per JOSEP M. MASSIP
Hem abraçat Lluhl l Comorera. hi, l'actuació 1 les posicions mar' Aviat hem perdut Lluhi. Se n'na cacies al llarg dels anys d'acttvita.t
a.1at amb la dona 1 el till, com un política des de llocs destacadisstms,
c.6urer dels seus m1nuts. Sobre l'es- bl. trajectòria immediata d'un paspatlla de la muller, jo 11 he tocat sat dolorós...
la mà. i els he deixat. Qu1 sap el 1 Llulú, té, en efecte, molt avançat
què han de dir-se 1 de quina ma- el seu llibre. S'ha passat llargut's
nera han de mirar-se aquest parell. hores escrivint I compulsant dade3
.FJ dimoniet mira, I remira, 1 pre- ¡
gunta. Lluhí, dintre un uni!orme q·;e
11 ve petit, ha millorat fls1cament.
El clllna li va. Fa unes grans gambades, amb els seus pantalons q..¡e
curtegen 1 les seves espardenyes. El
cabell, curt, li fa un gallet a la. C<'roneta. El seu aspre temperament,
aquest mati s'ha desfet en bones besades.
1
Comorera, una. mica més pàRid,
és el de sempre. Concentrat, dt.r,
aguanta estoicament aquest avatar
de la. vida. Darrera les ulleres •1~
miop, els ulls fat1ga.ts pregunten
lncansablement, busquen en els Ulil>
dels altres la darrera tmp1ess1ò, l"úl·
tima noticia, la. llum del carrer, l'auguri del futur.
Companys, amb el seu aire 1 el
seu mocaaor -sense 1'a1ró romàntiC
del cabell i el bigoti, però amb el
somriure de sempre-, segueix prrsldint. Demana, pregunta, repllc:t.
contesta. En els primers moments,
quan els llavis no saben què d"·
perquè tremolen, ell porta la converc-.,a., el somriure i la iniciativa. A
última hora, quan vénen els adéus
dolorosos, segueiX amb el seu som1 riure i el seu aire senyor.

G ibraltar, Càdiz
Hem desembarcat a Càd!z a la I
primera hora del mati. En un dels
molls queda Ja fina massa blanca.
d t:l vapor correu de Canànes. Es
farà. a la mar a migd1a., carni de
Tenerife. A la. rut, davant de Gibraltar, els llums d'una. esquadreta
de destròiers britànics !llaven cap
al port. La «Home Fleel», amb les
grans boques d'acer de les seves bat~:.ries, munta la guàrdia a l'entrada.
del Mediterraru. A. estnbord, e3purnejaven els llums de Ceuta. L'estret
es avui un dels punts neuràlgics del
m ón. Els ulls dels reflector:. angle60s es mullen constantment sobre
aquesta mar calma de les bones nits
d e setembre...

I

c o... .,,.,, ..

a

a.. .... s

t~ owp¡urys,

amb el germa del President, J osep, al Penal
<Foto. M.)

àmplia I aguda visió de la politlcs.
catalana dintre la República. Es possible que el llibre de Uuhi quedi
enllestit a m1tjans d'octubre. l'lo
ens ha autoritzat a facilitar detalls
concrets de la seva obra. Pel que
ena ha avançat, Lluhl. però, pOdem
assegurar que el llibre del que rou
Cúnseller de Justícia de la Generalitat, fins al 6 d'octubre, I Consellercap del Gabinet, amb Mactà.; fins
a ia famosa ens! del grup de «L'Opinió», revestuà. un lnterès excepcio-

naL

"Coratge!"
.
El d111. que nosa~tres vam arribar
al Puerto, en sort1a, en tren. cam1
de Barcelona (Càdlz · Sevilla . Barcelonal, la. senyora de Comorer&.
1Cossi Ocboa acabava de delxar·la a.
l'estació quan, pel cami, va creuarsP. amb nosaltres, I va preguntar-uos
per pura mtuïc1ó:
-companis ... ?
Avui hera trobat un Comarem el de sempre-, concentrat però efusiu. Darrera les gruixudes ulleres cte
miop, una mi.rada fatigada però segura 1 ferma.
Comorera ha passat uns dies deJ!cat. Va. mUlar, ja. El polltlc soclà·
llsta passa uns dies de repòs ¡a1•
r~::bé absolut.
-El met¡e el medica -ens diu
Companys-, 1 jo ll he prohibit treballar, sobretot a les nits. La seva
màquina d'escriure no parava mat..
En efecte, Comorera treballa va
amb exces. Ha escnt dues obres de
teatre -comèdies-, 1 un llibre per
a nens 1 per a homes. del qual ens
hem ocupat diverses vegades en tt-questes columnes. Treballava amb
excés. Ara te unes vacances obligades. Però no perd ni l'afany m el
tremp. Comorera sap de què va a
la vida 1 a la pollt1ca, sota el seJ
aae concentrat. El seu criteri col!l·
cidelx amb el de Companys 1 Lluhl.
-Què ens vols dir per als am 1cs
dtt Catalunya., Comorera? -11 he pr~guntat.
-En aquestes hores és quan es
A bord del correu de canàriN, caml de Càdlz. A primer terme, el fill aran coneixen els amics. Jo no els he de
dir més que una sola paraula.
de Lluhl
-Quina.?
~<Foto. o.);
-coratge I

I

EUs•••
Uniforme, rostre rapat, cabell
curt, ¡andàlles o espardenyes, ulls
àvids. Vam esperar-los una bona ~s·
tona, a la porta de Ja saleta COll·
tigua al despatx del d~rector Aque:.ts saleta comunica amb un corredQC
enreLXat 1 clar, 1 aquest amb la ga...
leria. central d'acci:s al Pena.!, enue
e. pruner I el segon retxat. L'espet~
fou dolorosa. H1 ha esperes dolorf>ses. Un prou es voldria rer el distret,
però qualsevol rumor de l'extert~r
és un ai!
I be. Aqui els tenim, que entren
per la porta del corredor, venint d~
la galena. Els acompanya un Ofl·
cial. El director ba marxa~. fred 1
cerimoniós. L'oficial els deixa als
nostres braçOG, saluda 1. cortès, es
retira ...
Aqui els tenim, senyar.
Aqui els tenim. Unlfo::me griSverd. rostre rapat, cabell curt. ulls

bitud de viure 1 de sofrir \ d 'anar
fent. Si, si'
Han en~t Llu!s company!, J oo.n
Lluh!, Joan comorera. Al, qulm·s
abraçades, senyor! Hem perdut ll·
v!at Lluhi, amt. la dona 1 el fill...
-Què hi fas aqul papà? Què son
aquestes reixes? Al· quln vestit qtt.e
portes. papà!... ~emanava, amb
uns ulls al.ld el dimoniet català..
'

'
Els d e ae.mpre, p ero...

Són ells, els de sempre. Però...
Però en aquest ambient, amb aque:;t
uniforme, amb aquest a1re que no
els coneixíem. Sobre la. jaqueta d"
Companys, triomfa, optlml!ta., ~1
blan~ del mocador de sempre. Ll
falta el bigotet I els cabells ensortijat$. Li donaven un aire, un atret
A1xò d"ara l'ha afinat massa; 11 S&n.val& tnassa les arru¡ues del rostre,
I& firla Silueta cansada del cos. el
t1c de la ma esquerra amb la unpertèrnta c1garreta, que sembla que
és sempre la mateixa. M'ha tO(at
la cara, amb no sé quin aire I>"J,·
kmal. 1 lla besat els seus germ~

f

*

Ueialtat i fe
-La millor habll!tat pol!t!ca -

enw ha dit-, és ésser lleial amb el
poble. Això dón11., a més, una gran
sat1SÍaCCIÓ inttma.
Companys tè una gran fe en la
massa popular.
-Per damunt d'amargures -continua-, de lluites, d'errors I de detalllments, de personalismes o rte
pet1tes amb1c1ons de caml)a!lBr 11
nostra lima de conducta és Íma
sola : de cara al poble, una gran te
fe, una Lmmen.sa fe en el nostre I»
ble, «que és el millor poble del
món»...

I

I

La situació exterior

La conversa ha derivat a possibles
greus esdeveniments exteriors, que
tan intensament pOdnen mflUJr rD
l.l ~1tuac1ó de la poht1ca mtenor.
L ex-President segue1x amb meti·
cu.osa atenció Ja trajectòna d"aQuests e~aevemments. que plante¡a·
rlen problemes Immediats, 1 altres
'extensió 1 lntens1tat unlvers:J.
amb perspect 1ves 1 transformac!ON
Ot caràcter htstòrlc.
Senyalo nomes el fet. De res no
servir1a donar mes detallades preo
c1s1ons ;:;ubre aquest aspecte del , en·
sament de Uuts Companys. sena
tasca inut11 d emplenar qu&rtUleJ
perquè sl. 1 el repòrter no pot ded1car el seu temps a aquesta tas~· ··
Però la preocupació és viva al P&o
na1 del Puerto de Santa Mana. Un
mmuscul aparell de radio -amb tres
homes atents a les seves vlbrac1ons-.
capta les ond~s de la palpltacio lll·
ternact~!lal, lms a. l'entranya sUen·
c1osa duna cella.

Amnistia?

SORTIRA EL DIA 18

•

M

INFORMAC IO

punt quiet i alt des del qual poden
veure's e!.> problemes d'avui en tot
eJ seu abast histònc I responsae>le.
~ pol!tica menuda ha estat destria.
da, filtrada, menyspreada des del
retir llunyà de l'Andalusia baixa.

Heus aci una paraula que, ¡ aJ.rebé
sense voler, ens ha flont als llaviS.
blb umturmes, el Penal, la blanc&
llum exterior, el rostre afecte...
finestres reixades del corredor que
La vida de sempre ! Amn1Etla.
comumca amb la galeria, entra aI un Lnt.errogant.
quella llum alta 1 blanca del Puerto
I Companys?
Sec, Lluls Companys m'ba. !Dtel"
De tant en tant Lluhl, des del seu
Què fa, 9uè escriu, què pensa, romput:
recó, lntervé en la conversa polittca com vtu, que espera el que fou Pre-No parlem d'això. Es el vered!cdels altres, amb el seu ¡est tallant, sidcnt f:l.nsde la G~erahtat de Cata- t'.: del poble al que ens hem sotmès
1
a traves de les mterrupctons i l'a-¡ unya,
el 6 d octubre?
d~ del primer moment. AVUI ts
nar 1 verur dels àlàleg:;. L'opm1ó
Assegut a la seva cadlra, una ca,. eli, el nostre poble; el suprem jU·
· politlca -és la que. té un Interès ma sobre l'altra, el mocador blanc d1cl serà, en la h15tòr1a, dema...
pos1t1u aqu1. a mll cmc-cents qu1lò- l trencant la monotoma de la J&.11.qu1 intervenen Uuh1 ¡ eomorera.
metres-, de Lluh1 és aquesta. resu- q~.:eta verd-gnsa de presidarJ., una ampliant la rèplica :
mida en quatre mots:
camiSa blava, oberta; el peu nu en-La paraula amniStia té una gran..
-conservar 1ntegrament Ja. ne~ ¡rapat. per una sandàlta treballada tvrç.a sentlffiental, però cal an..r amv
dat del gest 1 de la conducta. No pe.· ell mateiX; la Cigarreta a la ma compte que no serveix! d'escambell
caure en acomodaments, transa.c- esquerra. el rostre rapat, l'aire greu, . que no sigui motiu, potser ceD
clons o procediments que çu¡uin et colze damunt el genoll i la cama Lntenciooat, però que const1tulrl&
entelar l'eficàcia de l'actitud man- inqweta, Companys escolta.
un greu error, per adoptar pos1clODS
tlnguda...
Aqui seguetx presidint ell.
que desviïn la rectitud politlca o
Ja voldrien per a ells la seva fh¡a en1elln la dignitat 1 volum hlStòrlc
Un llibre de Uuhí percepció els .bomes que viuen al l d; l'actitud adoptada ¡ dels perillS
mig del carrer!
afrontats.
S'ha parlat d"un llibre de LlUD1
Quan nan parlat tots, UU1s comHe comprès. 1 he callat, assentint.
On estimat coHega madrileny llança panys eru; ha exposat la seva vlstó La visió política, ben captada.. 1 racla not1c1a, mesos enrera. Li hem del moment 1 del futur. Els ex-con- cent 1 lt~. dignitat de l'accent, : ~u·
preguntat què hi havia d"atxò 1 .bem ' sellers, atents, assenteixen amb ¡es- tant Ja lima de conducta l'aspecte
a1eg1t que la. noticla llavla produ1t tos d'aprovació.
net i transcendent del procés de r~expectació. La forta silueta de WuEl petit diablet lla repetit a1 seu Govern, les paraules finals de eom·
concretes. Un falten tmcara alguLa vida de sempre!
nee. però l'obra va endavant. Es una 1 I la viSló ràpida., certera, d es del
(Passa a la ptslna 5)
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pare l'enèsima p regunta SObre r
trany pijama que vesteix.
-.
Llulú ha de tallar amb un·
-calla, ara!
'
La paraula de Companys ba Alot·•
una vegada més, estimu¡ 1 lm.......,
Una alenada de fe, una linla Pllll
recta, clara, sense defalliments.PUl\.
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