IL TIMPI. - A C.blunra et oel 11tà eobtrt • nlreb• eobtrt ltr tot
el pala llevat la Cerdanra on hi ha POQUII boires. Ele vente acin un xle
forte ttel eHtor Nord pel Baix litre I fluixot de dlreoolone varlablll Ptr la
reeta del 11ale. Lte 111ucee han eetat stnerale per tota la resl6. Lu mbl•

mu preclpltaclont han eetat de 24 lltru per metre quadrat a Capdella,
18 a Eetan~tnto ¡ 11 a Ra neoll 1 Rlbu. - Temperatures extrtmts: Mbl·
ma, de 11 sraus a Perelada: mlnlma, 1 srau a En10laster.
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Les forces indígenes
d'avantguarda,deser~
ten de -11exèrcit italià
..

El R a s S ayum n o ha 1~obra per a tractar d'agafar els Ita- ~
Els etiòpics p renen Addua I les seves Immediacions. Es
lians entre dos focs.
calcula que els avions enemics han
estat d errotat : T ro·
El soldats del ras Ayenu han initancs i fan preso ner a llançat
avui sobre Addua un cente.
p es indígen es italia- ciat un ràp!d avr.nç en direcció a
Addls Abeba, 4 (Urgent). - Aquest nar de bombes.
n s ue deserte n
Agordat ~Eritrea) l les seves avant- mati s'h:ln sostingut durt;S topades
Com bats a H arrar i
e q
guardes adhuc han traspassat la entre les avantguardes itahanes I les
Addls Abe ba (Urgent), 4. - El ras frontera i s'han apoderat d'algunes tropes etiòpics. Els abissinis s'han
Ogaden
Sayum nega que les seves ~ropes ha- posicions en territori Italià.
llançat a. l'assalt dels tancs Italians
Addís Abeba, 4. - Notícies rebudes
rin estat derrotades I afrrma que,
La uotíc~a ~a produï~ a Addis Abe- arma. al braç, 1 han disparat a trapel contrari, mantenen a ratlla les ba indsecrJphble entustasme,
vés de les pròpies espitlleres de les de Harrar diuen que des d'aquest
Italianes a les quals han fet abunAmb les tropes del ras Ayenu avan- temibles màquines de guerra. La Uul- matí es combat furiosament a dita
província l es registren nombroses
dants presoners I ha.n arrebassat cen soldats somalis I d'Eritrea que ta. ha estat duríssima.
per una I altra part.
material de guerra.
,
han desertat de l'exèrcit italià. I
Segons noticies rebudes a Addls víctimes
També a l'Ogaden (província llln·
També ,com~ca que s ban passat s'han passat als abissinis amb ar- Abeba, a primeres hores d'aquesta
a f~vor d Abissínia amb armes i . m~- mament i municions.
tarda., els abissinis s'han apoderat dant amb la Somalia. Italiana) ha
nic1ons contingents de tr.opes ~díd presoners i material de guerra estat represa la lluita per haver continuat l'avanç els Italians.
cenes d'Eritrea 1 la Somalía italiana,
lt~lians.
que marxaven a les avantguardes
Gran comba t p r op
1\lanquen detalls sobre aquests
Defense n A d dua cio·
ltallanes.
d ' Add ua
cQJllbats per la dificultat de les co•
quanta
mil homes
municacions.
Addls
Abeba,
4
(Urgent)
.
El
El R as A
• y enu p e ne· Govern ablssinl nega que els italians
Asmara (Eritrea) , 4. - Ací no es
tra a E n trea
s'a gin apoderat d' Addua i declara,
C e nt bombes so b re creo que Addua. es reodelxl fàcilment
Addis Abeba, 4 (Urgent). - S'aca- pel contrari, que es lluita acarnissaAdd
'pel fet que a les seves Immediacions
ua
ba de rebre la noticia que les tropes dament a les immediacions de la
els etíops posseeb:en de 40 a 60.000
Addis Abeba, 4 (urgent).- L'avia- solda ts, perfectament ensinistrats I
del ras Ayenu, en nombre de 12.000 ciutat. Els a bísslnls defensen el terhomes, han executat una hàbil ma- ritori pam a pam.
ció italiana ha tol'nat a bombardejar equipats.

I

.

masses italianes es mouen cllficultoA vió italià ende rrocat li:l.ment
~ntre que els abisslnls, bons
marxadors 1 perfectts coneixedors d~
Addls A be ba, 4 (urgent). - El Ras terreny, es mouen
amb extraordinàSayum, que defensa Addua l Adi- ria facilitat 1 creen
c:owtantment
gratb, comunica que les seves forces noves
r.ones de perill.
l)il.n enderrocat un avló u.a llà de
Hom aap que en les accions lliura6omba.rdelg.
des ahir els italians ban soft.rt rrans
pèrdues, no previstes per l'AU CoY.int-i-quatre
hores mandament, 1 ban caigut a poder
dels indigenes presoners l material
d e lluita
de guerra.
Addls Abeba, f (urgent) . - Hom
rep les primeres comunicacions detallades sobre les accions lliurades
entre abissinis I ltalíans. Es desprèn
clarament que han fracassat per
complet Ice previsions de l'Alt Comandament italià que comptava amb
l'efecte moral que l'a viació causaria
als Indígen es, I lluny d'això hom ha
vist grans nuclis de nadius que reblen els aparells amb foc rranejat
de fusell per tal de suplir la manca
de bateries antiaèries. A més, les

Els italians ban per•
dut mater ial i homes.
Addls Abeba, 4. - Noticies d'ori•
ren abissinl Informen que els lta•
llans han perdut molt material cle
guerra 1 que les forces ablss[nles balli
capturat molta presoners Italians.
S'afegeix que. segons sembla, ela
italians pretenen trencar la línia
abissínia d'adua l Axum amb tancs,
aeroplans i artilleria pesada, per tal
de voltar aquella ciutat, o atacar-Ia
pels costats. Les tropes italianes b&D
pres possessió dels poblats de l\laixa·
ria 1 Bergram Met, qae es troben SO
qullòmetres al Sud.
La població d' Addua & objecte
d'un intens bombardeig. El Ra(
Sayum, comandant abissini d'aqueU
sector, ha comunicat que no podrà
sostenir la defensa. d'Addua molt de
temps. Les pèrdues són molt eleva•
des per a.mbdaes parts.

Durant la primera part del seu
avanç, els Italians pogueren guanyar
terreny calrebé sense disparar ni un
tret, però en enfrontar-se a les tropes regulars etiòpiques l'aspecte de
la lluita canvià i fou durissim. Els
nadius, maguíllcs tiradors, aprofiten
la major part dels seus dispars, t
es perden mUers de bales italianes.
Després de vlnt.l..quatre hores de
lluita, els Italians encara no han pogut apoderar-se d'Adua nl d'Adicrath
(Continua informació a les pà¡t..
a desrrat d'haver-les botPbardejades. nes 6 l 7.)
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EL TEATRE DE LA GUERRA.- Lu aoaea ratllades transversalment marquen ela seeton de lluita. Lu banderes futen ta posició de les forces. Lêa ïàïetes de la frontera n~ senyalen la trajectòria del·ru Ayenu,
ha penetrat a Eritrea i ataca l'ellèrcit. italià pel flanc i la rerquàrdia. • Les quatre fotos són les dels represeutants d ' Itàlia, Abiuínia, França i Aarlatena a la Societat de Nacions, senyora AJoisi, . Hawariate,
Laval i Eden, respectivament

qae

,

Aquest. numero ha .estat visat· pe.r la· .censura

14 humanifaf
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TEATRES

BRAUS • ARENES

El TE·A T

TEATRE COMIC
PALAU DE LA REVISTA ••
C ompa n ~ia dlrl!ltda per
d. SANTPERE

.

.

AVUI, TARDA, 5'15 1 nlt, a lee
10'15. L'obra de l'êxlt:

?

per MaPY Cortés, Tereseta Moreno, Roseta Hernaez, Isabel Estórch. Santpere, León, Alans,
Cortés. 30 belllsslmea &iris. G&Afl PRESE.NTACIO.

PRIMER HOMENATGE A LA Baldomer Xifré i l'As· TElONS CURTS
«PARE VOSTE LA · suRRA,
VELLESA DEL MESTRE DIREC- sociació d'Amics del
AMIC!», EN CATALA
A VUl es posarà a la venda, publicada. per eL'Escena catalanu, la
TOR D'ORQUESTRA DE
Teatre
popularissima. farsa. còmica en dos
Hem volgut constatar personal- actes
TEATRE NOVETATS
de Felip Melià cPate vostè la
ment les notícies de la. temporada burra, amic!» que Agusti Collada ha
CATALUNYA
TEATRE CATALA
teatral que prepara aquesta entitat
NICOLAU • MARTORI
Avui, dissabte, tarda, a les 5:

FAN NY
de Marcel Pagnol
Nit, e. un c¡un.rt d 'onze:

SAINET TRIST
1

LA CARROSSA
DEL SANT SAGRAMENT

Començat amb esplendent lluïsor teatral 1 efectivament, enguany acel cicle de festivals d'adhesió a l'ho- tuaran sota !a. direcció de Baldomer
menatge a la vellesa del Mestre, Xi!ré. Coneixem de temps l'amic
Xlfré 1 sabem quines són les seves
ambicions, estem convençuts que té
sobrades qualitats per infiltrar una
bona orientació dintre l'Associació
d'Amics del í'eatre.
Li h em preguntat quins eren els
seus projectes i ens ha. dit: Dintre
.•entusiasme s'espandeix entre el aquest quadre nmateur h1 ha hagut
bon poble, sempre prest a alleugir una gran reforma, avui compta amb
les dolors d els seus conciutadans. elements nous 1 de vàlua, podran fer
i contribueix amb la seva simpatia coses.
Preparo un cicle de teatre retrospeci les seves aportacions al millor èxit;
de les grans obres d'amor 1 d'huma- tiu. presentat amb tota cura. «Don
Gonçal
o l'orgull del gec», «Sogra i
nitarisme.
1 tres sainets d'Emili Vilanova..
El primer de tots ells, organitzat nora>>
molt brlllantment per la Societat aquestes comèdies aniran precedides d 'unes conferències que versara.nt sobre la puixança del nostre
teatre. Per a poder assistir a aquest
Totes les nits al TEATRE NOUt c1cle, que serà ioteressantissim, s'obrirà un abonament, ja que aquestes sessions se cetebraran Jl la nit
en dia. feiners durant el curs d'una
setma.na al Teatre Esco.a, hi tinc
wusió, espero que tothom m ·aCOral eLa Floresta», va posar de una
judarà a portar a terme aquest cicle
manifest quant poden esperar els de
teatre
retrospectiu, que pot ésser
Mestres vells d'aquests simpàtics ac- una veritable
manifestació d 'art.
tes d 'adhesió. Tots els que h1 prenL'Associació d'Amics dei T ee.tre
gueren part foren llargament aplaudits. Volem, però, destacar dos noms, reposaran obres que reflexln els neno per modestos menys estimables i
dignes d'elogi: els senyors Arcadi
Avui, demA I tots els . dlesJ
Sanjuan i Ramon i Marian Llesera,
que van descobri-sc, sense cap pretensió, com a excellents animadors
i flns Intermediaris de qualsevol espectacle.
guits del teatre modern, de moment
El segon festival de la sèrie està prepara «Adriana 1 l'amen, de Liuis
anunciat per al proper diumenge, dia Capdevila; cQul no és en mb 1
6 al Teatre Escola d'aques ta ciutat, «Viatge&, de Ramon Vmyes; «La seConsell de Cent, 264; anirà a càrrec nyoreta Oest», de Vidal i Jové; «L'A·
de la celebrada Penya «De lo més...»,
la qual, com a inauguració de la seva temporada d'hivern, vol dedicar
¿Heu vist PAU HERTORGS en
aquest festival a profit del Primer
Homenatge a la Vellesa del Mestre
director d'Orquestra de Catalunya.
Donem a conèixer el programa del
festival que organitza. la Penya «De
lo més...», que és ben clar que per
l'interès i amenitat que comporta bisme», de Carme Montoriol; «La
haurà de constituir un alllcient po- bola de neu», de Carles Soldevila i
derós per tal d 'ajudar a engrossir ;a «L'obstacle», d'Enric Lluelles.
Recordarem Guimerà, Rossinyol,
subscripció oberta a profit de la. Calxa de Pensions per a la Invalidesa Iglésies, Apelles Mestres i un seguit
1 Jubilació, que té establerta el Mon- de comèdies d'ara, dels nostres autors com és de suposar. Ah!... i una
traducció: «Màrius», de Pagnol.
- ... ?
Avui I demà, tarda I nltt
-La. -meva aspiració és poder preWT ......,
1ft
.& sentar a un teatre de Barcelona un
.I D
1T
~ gran espectacle, dirigit de cap a peus
per mi. ja arribarà el dia que podré
Darrerea en dia festiu
astorar la gent; confieu-hil. ..
He acabat d'escriure una tragèdia
grotesca en tres trossos titulada
teplo de l'Agrupació de Mestres di- «Circ Eqtiestre», un dia d'aquests la.
rectors d'Orquestra.
llegiré a. l'Associació de Teatre seA dos quarts de cinc de la tarda, lecte, acabo d'enllestir una cqmèdia
a l'esmentat Teatre Escola, es posa- alegre amb el títol «Els cornuts.. ;
rà en escena la. bonica opereta en treballo. en collaboracló, amb una
tres actes, de Franz Lebar, «El con- opereta, !"acció de la qual passa a
de de Luxemburgo», a càrrec de Ja Viena l'any 1800.
companyia de la Penya, amb la col- l Res més, dieu sobretot que l'Aslaboracló de la bella tiple Pàquita
Rodoreda.
Hi haurà, ai.Jd mateix, un
i
MA~'QJQ
interessant acte de concert, bonic
en el
~~
qual prendran part; els notables ar- I
tlStes Carme Veclno, Mateu Gultart grandiosa creació de PAU HERTO GS
i Fulgenci
Gutlérrez,
els nomsd'èxit.
dels
quals
són una
bona garantia
Per delegació especial del Comitè sociació d'Amics del Teatre el dia
executiu del Primer Homenatge a la ¡ 13 estrena al Teatre Escola «Els
Vellesa dels Mestres directors d'Or- . atropellats» de Prudenci Bertrana
questra de Catalunya., parlarà, per 1
'
·
tal d'agrair l'organització de l'acte,
el mestre Ferran J. Obradors.
El mestre Josep
Ortiz de Zàrate
ROSA~
acompanyarà
rc.~te de concert.
u
Desitgem ben cordialment el mié
1
llor èxit d'aquest festival, així art1s- e m s gran èxit llrlo de la temporada
ticament com econòmicament.
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TEATRE BARCELONA LA DEL MANOJO DE RUSAS
CONTINUA RENOVACIO D'.AIRB
Cormut.nllla de
MARGARIDA XIRGU
Avui, tarda, a lee 5'15 1 nlt, a
lttl 10'111, l'éxtt deia êx1ta.
El
grandlóe drama. de Frederio Gar·
oia Loroa:

YERMA
Meravellosa creació de Maraarida
Xir&u
-Demà, tarda 1 nit: Y E R M A.

TEATRE YICTORIA
ADEU A BARCELONA

de la Companyia de OHANS ESPECTACLES del COUaeum, de Ma.drld AVUI, DISSABTE. Penúltim elia d'actuació. TARDA, a les
ó. PREUS POPUL.ARISSIMS

Butaques a 3 pessetes
EXIT DELIRANT del meravellós
espectacle en 23 quadros del

mestre Cuerrero

¡HIPI ¡HIP!... ¡HURRA!
pels seua genialS creaoors els
emloenta ARTISTES Conchita
Leon•rdo , Olvido Rodrlguez, La
Yankée, MaruJa Conzàlez, Paco
Gallego, Llno Rodrlauez, Los tres
dtamantes ne~ros, Paço Bernal,
etc.. etc. .FASTUOSA PRESEN·
TAClO. 80 ARTISTES EN ESCE.
NA. 80. NIT, a les 10. Cartell
monstre. Butaques a a ptes. •
Acte 2on. del magni!lc espectacle:

¡HIP! ¡HIP!... ¡HURRA!

ESTRENA en aquest teatre de la
revista d'ertraordinnrt èxit, d'Ar·
niches, Estremera 1 meetre Cuer·
rero:

PECCATA·MUNDI
Trlom! sorollós d 'aquesta Companyia. Superbn presenta,cl.ó. Demà. COMIAT. CoiOSSII.l8 cartells. Tarda: PECCATA - MUH·
Dl. (Acte ler.) 1 HIP!, HIP... I
HURRA! • Nlt:
HIP!, HIP... I
HURRA I 1 sensacional acte de
Concert. Butaques a 3 ptes.

TEATRE ROMEA
Telèfon. 'l2028
Companyia Heredla • Asquerino
A Iee 5'30 l 10'15:

LA DAMA DEL ANTIFAZ
l'obra on culmina l'excepcional
ar~ d'Irene López Heredia. Elegant!sl;unes ctollettesJ . .MagnlUca
presentació escènica No deixeu
de veure &Questa obra en la qual
triomfa detlDitlvament la forma..
cló HEREDIA • ASQUERIHO. Demà, a les 3'30. Butaques a 3
ptes.: LA MUJER QUE SE VEN·
DIO. A les 6 i 10'15: LA DAMA
DEL AHTIFAZ.

LA DEL MAHOJO DE ROSAS

LA DEL MANOJO DE ROSAS?

R

a

LA DEL

¡·------------LA DEL MANQJO DE

GRAN PRICE

TEATRE NOU

VOUEVIL CATALA
VIsita López • dlménu Sales

Cran CompanYia Ltrica en la Qual
lisura el diVO PAU HERTOGS
Prtmer actor 1 dlrtctor .P. Se.cura

ATui, tarda, a les 5'15:

GRAN TEATRE ESPANYOL
Com¡¡an1111 dl combd1es valencla·
ne. dmRida per PEPE ALBA
Avui, a les 4'30. Entrada i butaca, 1 pta. 2 arana èxits, ~ •
4 aotes, 4:
ENCARA QUEDA SOL A LA
TORRETA
i

POBRETS, PERO HOHRAETS
Nit, a les 10'15. Entrada 1 bu-

taca. 2 ptes. :

L'AS D'OROS

DE ROSAS

La reina ho fa tot
Butaaues, 1'60. General, 0'60.
Nit: BALL DEL VESTIT. - DJ.lluna, F.sTRENA:
EL SERRELL DE LA COCOTTE

Avui, tarda. 4'30. Butaaues. 2
ptes.: UNA MISS MAS • LOS DE
ARAGOH • KATIUSKA. Nit, a
les 10'15: UNA MISS MAS. Erit
1ormlda'Jie

La del manojo de rosas
pel divo Pau Hertoss

Tel . 14544. Avda. Pta. Anael , 11·13

lA FILLA DE LA PORTERA

Tarda: Le. gran obm de Be·
navente:

Si voleu riure aneu a veure

T::rdJ., 4. Nit, 8'45.
cli\·ertlda comoola:

LA MALQUERIDA

Se necesita un protector

aquesta obra
DILLUNS, ORAND10S FESTIVAL AMB MOTIU DE L'AD.JUDICAC10 D~'L PREMI DEL CONCURS ctiENoE TlTOLJ.

TEA TRE OLYMPIA
htelon 3324D

DARRERA SETMANA DEL Ml·
LLOR ESPEO'l'ACLE DEL WON.
PREU~ POPULAR1SSU4.ti. La ml·
llor butaca. 3 Pnaetu. Cada din
a les 5'3(1 1 10'16:

LOS

PICCOLI
DE PODRECCA

amb el MU oou pru¡¡n:una. en eJ
qual ll¡-un:n. encre att.rM; Es·
cateras chtnas. A la manera de
Mt&tlnauett. Anttaua Viena, 1
l'opereta Cetsha. aoo <lt'COrats.
600 piCCOlb. 1.000 VestiU>. 10 Pli•
mensslm.s cautama. Mth1ca ciàs.
atea 1 m<XIernn. Exlt aooteòalc oJe
Bil . Bol • Bul, el Quadre namene. J.a corre¡ruda de braus t el
mós petit 1 més còmic p!anlsta
del món. - Demà, darreres en
din festiu: A lea 3"30, cspecta¡
per a infanta: Betllf Boop, Bírnbo, Los trea cerditos. El lobo fe·
roz t DtbUIXOS de Walt Disney.
A lea 6 1 10'16, grana &eSSJons. DILLUNS: De11n¡tlva, lrre~!
blement. OODúat del& PlCCOU.
ADEU A BARCELON.~I Vegeu el
programa eztraon11Dart de oo..
mlat.

Nlt: l 'Intens drama d'E. Marquina:

DONA MARIA LA BRAVA

.----------CIRC

BARGELONES

Avui dissabte, dla 5, a lee 10
nl~. Grandiós festival organttzat
pel Centre Araaonea de Barçelona
en el Qual prcndr:w part ('IS ml·
liOl'& cantadora de Jo tea d'Aragó.
lrtnguta ucluslvament per a
nqw:sta entitat tan popular) erA L
MA ARAGONESA• formada pt>r
80 Jotcra &elccctonata entre el rutlloc d'Aragó. D'aquest quadro
formen Part les lloreJades Grecòria Ctprés I Camila Crllcla I
la ronaalla de Sarn~ dlrlgtda
per F. Santamaria 1 de tot el
QUadro Pepe ESIIiO.
Primer: Le. comedla aragonesA
dels germans Qu mtero: RONDA·
LLA, per un tmnullcrable conJunt d'artistes associats.
5egon: Presentació del Qu:~dro
regtonnl ALMA ARAGONESA .•
30 joter. dels millors Cl'Ara.¡;o, 301
Rondadors, Cantadors, Balladors
Ara.¡;onnoi, al Barcelonb!

ANUNCIEU A
LA HUMANITAT

Exl~

de la

Tres lanceros bengalie:;

versió angle<~a 14 1 7 T. J 11 N.)-·
DEMA. DiUMENGE. ruuttnal. a
les 10'15.• }:;S DE:>PATXEN L().
CALliATS PER A LA SESl:ilO
DE DEMA. TARDA, A LE::> 6.DILLUlóS :VINENT: REGINA •
fiESTA EH PALACIO 1 Ronald
Colman 1111 UN AVENTUilERO
AUDAZ.

'

VIOUNES DE HUNGRIA
Butaca, 2'50. A li!$ 7'15, 1 pta.

ol'

Arul, tardn, a les 4 1 nlt, a
les 10. &:>..TRENA de la suprema
meravella ~n'"Ular:

GOLGOTA

~ERMA

TEATRE
AMATEUR

¿QUI ANIRA AL PRINCI·
PAL PALACE?
Efectuada la retirada estratègica
dfJ lLas de armas toman -retirada. amb sensibles pèrdues per part
de la companyia,-, sol:ticiten actuar
al Palace diverses formacions.
Una d'elles, la de Vila- Davi, ja
ba entrat en negociacions amb l'em.
presa arrendatària de l'esmentat
teatre. Per ara, s'ignora el resultat
C:'aquestes negociacions.
En canvi es dóna com a segur que
una formació lírica a base del tenor Simon i el bariton Gimeno, serà
1~ que en d efinitiva actuarà al teatte del Pla de les Comèdies.

A.L CASAL DE LES CO·

~QUES CATALANES
El Casal de les Comarques catalanes, situat al Passeig de Gràcia, 35,
inaugura la. temporada d'espectacles
per a infants demà, diumenge, dia 6,
a la. tarda, 1 els continuarà tots els
dijous, dissabtes, diumenges i dies
de festa, els quals tindran molt d'in·
terès per la variació 1 bon gust amb
què seran executats.

CENTRE

Dimarts, dia s, nits Primera representació de

FUENTEOV EJ UNA
TEATRE

BARCELONA

LA PRIMERA ESTRENA AL
NOVETATS
La primera estrena de la comps.nyia Nicolau - Martori serà una obra
francesa, traduïda al català per Domènec de Bellmunt, titulada «Llibertat provisiOnal». Després, seguirà
l'estrena d'una comèdia de Sagarra.

.

CATALA REPU-

BLICA D'ESQUERRA DEL
DISTRICTE IX
Al seu estatge de l'Avinguda Gaudi, 79, telèf. 52099, tindrà efecte
aquesta. nit, a les deu, una gran vetllada literària.
1. El senyor Josep Monclús, recitarà diverses poesies, entre altres,
"El ferrer de tall".
2. "El Mestre Olaguer ", a càrrec
del senyor Joan Garcia..
3. Salvador Cinca, recitarà un extens i escollit programa del seu repertori.
4. Enric Molina, finalitzarà la vetllada amb diverses poesies.
Es prega l'assistència de tots els
simpatitzants.

!-------"*:-------

Aneu al TEATRE NOU a veure

LA DEL MANOJO DE ROSAS

RAD I·O
Emissió 'Ràdio Barcelona
PROGRAMA PER A

AVU~

'1'15: Primera edició de «La Paraula», diari parlat de Ràdio Bar-

Critica d'estrenes per J. CUesta Rl·
daura <eventual).
U'-: «La Paraula», emissió de
1~ dues de la tarda. Informació de
Barcelona.. - Actualitats teatrals I
musicals.
14'30: cEl fet del dia:t, per Joan
Alavedra.. - «ButlleU Oficial de la
Generalitat de Catalunya», sumari
del número publicat avui
1H5: Actuació de l'Orquestra Excelsiocelslor. - CUplets per la cNiña
de Linares».
15'-: secció Radiobenèfica. Discos escollits.
15'15: «La Paraula:e, emissió d'un
quart de quatre de la t arda directament des de Madrid. Informació de
Madrid i general.
TARDA
16'- : Programa de discos.
18'-: «La. Paraula», emissió de
les sis de la tarda. Informació general.
18'15: «El quart d'hora d'especialitats». Conferència. a càrrec de l'A·
cadèmia d 'Higiene de Catalunya.
18'30: Suplement de «La Paraula», dedicat a la Secció Infantil de
Ràdio Barcelona. Rondalles, contes,
consells útils, etc. - Programa del
R adiooient. Discos a petició de senyors subscriptors de Ràdio Barcelona.
19'45 : Cotitzacions de monedes.
NIT
20'- : lLa Paraulu. Noticiari esportiu. - Programa de dlscos selectes.
20'45: Noticiari des de la Redacció de «La Publicitat».
20'55: Cotitzacions de mercaderies, valors 1 cotons.
21'-: Senyals h oraris de la Catedral. - Servei M eteorològic de la
Generalitat de Catalunya..
21'05: Orquestra de Ràdio Barcelona.
21'30: «Cantem can çons catalanes». Divulgació de cançons populars
catalanes, amb la. coopetació de l'Associació d'Alumnes de l'Escola Municipal de Música.
21'45: Orquestra. de Ràdio Barcelona.
22'05: eLa. Paraula», emissió de
les deu l cinc del vespre directament
des de Madrid. Informació general
22'20: Anecdotari de Santiago Ruslñol, pel publicista Rafael Moragas.
22'30: Recital de violi, per Elisabet Coemans de Pérez Farràs. Pianista Rosaura Coma.
23'-: Orquestra. de Ràdio Barcelona. Programa A. Ross.
23'30: Programa de discos.
24'-: eLa. Paraula», emissió de
les dotze de la nit. Darreres informa.cions. - FI DE L'EMISSIO.

Cantem cançons catalanes

NOTICIARI TELEGRAFIC
El galan jove J osep Beringola. s'h~
acomiadat de la companyia Guerraro- Mend<na.
Al Còmic de Madrid, la companyia de Loreto - Chlcote va estre-nar el passat dijous una obra titulada. «Los gatos».
Josep Lucio h a. llegit a la
companyia. del Lara el saluet de costums madrilenyes, «Pepa la Trueno».
Es diu que a l'Apolló de Barcelona aviat h1 debutarà una. compan:¡.;a de revistes a ~se de Margarida Carbajal i Bretano.

celona. - DiscoS.
8'-: Senyals horaris de la Catedral. - Lliçó de gimnàs radint a
càrrec de la Federació de Cimn~
tlca.
8'20: Segona edició de eLa. Paraula», diari radiat de Ràdio Barcelona, edició dedicada a les comatques
catalanes. - Dlscoi.
.
9'-: Senyals horaris de la Catedral.
11'-: Senyals horaris de la Catedral. - . Servei Meteorològic de la
Generalitat de catalunya.
MIGDIA
12'-: Senyals horaris de la Catedral. - Secció Femenina. - Música selecta. en discos.
12'30: «Plat del dia» del Restaurant Tívoli. - Continuació del programa de discos.
SOBRETAULA
13'-: Senyals horaris de la Catedral. - Lectura programa.
13'05: «CocktaU del dia» de Pere
Chicote. - Programa de dlscos variats.
13'25: ««CocktaU d'avui» del Restaurant Brasserie Tívoli.
13'30: Informació teatral 1 cartellera.. - Continuació del programa de discos.
13'45: «Comentari teatraà, per
ValenU Moragas Roger.
13'55: Secció Cinematogrà.flca. -

Va ésser fa molt temps que vaig
tenir la idea. d'aquesta petita cooperació al cançoner català. La cançó
popular va morint de mica en mica.
Per a trobar cançons populars cal
endinsar-se en els recons més apartats, 1, encara, recórrer als vells. Els
joves van perdent l'amor per aquesta
cançó popular, cristaBització de l'à·
nima de tota una raça. Fa pena veure que aquella numera d'expressar
els sentiments, el dolor, l'alegria,
l'heroisme, que caracteritzava. i tanmateix diferenciava les comarques,
les contrades, es perd, s'uniforma.
Gairebé, en els temps moderns,
a t.ot arreu es canten les mateixes
cançons, i, aquestes, no ~an nascut
del sentiment popular. Son el producte de la inspiració d 'altres. La
cançó és, cada dia més, quelcom que
ve de fora a dintre en lloc d'un moviment d'expansió intima. El poble,
en assimilar-se la cançó estranya,
perd un xic la seva personalitat.
Cal, doncs, tomar-U l'hàbit de la
cançó vernacla tan oblidada. La ràdio, però, amb el seu poder de difusió, la farà. recordar. Heus aqui l 'objecte d'aquesta sessió setmanal que
avui inaugura Ràdio Barcelona: Anar r ecollint d'aci l d 'allà, per fervos-les recordar, aquelles cançons
que braçaren la nostra infantesa, la
dels n~tres avis.
J. SANCHEZ-coRDOVES

"PATHE PALACE:

PUBLI • CINEMA

URQUINAONA

L'EMPRESA NICOLAU· MAR•
TORI PENSA AMB ELS IN·
F ANTS
Una. vegadA al mes, a la tarda,
els infants de les nostres Escoles

LA . DEL MANOJO DE ROSAS
pel adiVO» PAU HERTOGS
Municipals podran anar a veure comèdia al Teatre Novetats.
Aquestes represemacwns -absohltnment gratwtes- han estat organitzades per la companyia Nicolau •
Martori.

Sessió conttnua. Seient ONA PES..

SETA: NOTICI ARIS DOCUMENTALS, VIATGES, etc.

METRO POL
Avui, tarda, a les 4 1 olt, a
le!'l 9'45: CARNAVAL Y AMOR •
EL REY DE LOS CAMPOS tLI·
SEOS, pe1 Duster Keaton 1

(èf?,x~m;a111
EL VO:)TRE CINÈMA
EL \fO$ rllE PROGRAMA
Avda M•stral • Calàw¡a •T. 32302

COLISEUM
A>ul, Wleda, a les 4. NI~. n les
10. LtTTLt .1111:1( y SU REVI5·
TA (\artia. t rnm~:aU: PARA·
MOiHU ra. ~s num . .a tRev1stlll:
EL BAIISUOO tlE LA MONTA·
N"- (UtbUilt de t.óGth• 800p), I

AHORA Y SIEMPRE
Gary Cooper. Carolo Lom·
ba ro I ;;11ltrle~ I etnPII (:SOll t¡IDa
f'.O.R&MOU!\r)

IUIIIJ

ACTUALIDAOES
HOR.'\ 1 MiTJA 11e p~rama Re·
porta<.;cs. D..cumenul._ Mocta:o,
~ Vla~J. les <WTCll!ll Uu.-

tan:àottl$ a AUl.::>::iiNlA. ~
t"Spect¡l!ment per a Petnc .Journal
.&ntnlela UNA PESSETA

1

EL REY SOLDADO
per Emil .Jannings - Dilluns vi·
ncnt: TE QUIERO Y NO SE
QUIEN ERES, per Jean Murat:
TODO CORAlON. per Jean Parker I TRES LANCEROS BENGA·
LlES, per Cary Cooper. - Demà,
dtumenge. Sessió numerada tar·
d.a. a les B.

EMP RESA GAPITOL

Demà, matinal, 10'30. - Dl·
LLUfi;,: Sylv1¡¡ Slanell en OS
Pif~"NTO A Ml E~POSA • VI·
DA::. no' .t:; (- aruClll l:'I'c:mo5:
Hev1sta, Dtbuixos, etc.

M A R Y L A N.D

FANTASI

LA DEl MANOJO DE ROSAS

CAUliVU OEL DESEO
ROSAS DEL SUR
LOS DE 14 AÑOS

Wynne Gibson ( 5'50 I 9'45): Cól·
Coopcr, Fra.nchot Tone i Ri·
chard Cromw111 en

'

adaptat al català. amb el titol de
uEl fill de son pare».
sembla que són moltes les for~a
clons amateurs i altres de professionals que pensen incorporar «El fill
triomfa pel llibre I lA música
de son pare» IIJ seu repertori, ja que
'
totho:n recorda. l'èxit esclatant que
quan la seva estrena en valencià
Isidre Busom, ha. llegit una sarsueobtingué a Barcelona.
la a l'empresa del Nou.
D esprès de l'Olimpia, l'espectacle «Podrecca:e anirà uns dies al
Principal de Girona.

Continua, 3'30:

ry

&~sió continua, 3'50, 5'30, 7'16
• uit. a Ics 10:
DIBUIXOS
NOTICIARI FRANCI ACTUALITE

Després d'haver filmat la pelllcula cEl 113», Ernest Vilches pen51\. retornar a l'escena.
El tenor Vicenç Simon pensa
fer un èxit cantant eLa. del manojo de rosas».
El conegut home de teatres,

AVOI continua. 4 tarda a 12'30
nlt:
TE QUIERO Y HO SE QUIEN
ERES
(Jean Murat. (4 1 8'20. UFILMS)
MANDALAY
<Kay Franc1s 1 Warner Oland.
5'20 1 9'30. WARNER)
LA LECION BLANCA
<Lordta Young John Bolos. 6'35 1 lO'tó. FOX, en espanyol);
DIBUIXOS

TEATRE POLI ORAMA CINEMES
Companyia dram•ttca MARIA
CUERRERO · FERRAN DIAl DE
CINEMA PARI S
MENDOZA

I

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

es representa avui I demà, tarda
nit, darrera en dia festiu

I

CAPIT OL :
Avui. sessto conLmua · de 4 11
12'3U. NUE:;TRA HIJITA, per
Shlrtey Temple: CHAttLIE CHAN
EN EGIPTD . per Warner Oland.
E XC ELS IO R:
A\'Ul . ses.<>ló continua de 4 a
12l!U. tL I'CDERUSO BARNUM,
per Wallace Hcery 1 Adolphe MenJou; BAJO PRESION. per EdnJUnl1
Lowe I Vlctor l.1c. Lnglen:
UUIEN MATO AL OR. CROSDY,
per Wlunte Otbson 1 DIBUIXOS
COMTAL :
A\UI IICSSió oont1DW!. de 3'45 a
12".30: EL REY SOLDAOO. per
Unti Jannlngs UJ colósl; LA LE·
GION BLANt:A, per Jhon UOlc~ I
Lo!"ettn ~oun¡;: MARINERO EN
TIERR", per .Joe Hrown (BocaUsi I Dli>UIXOS.
WALl( 'tRIA :
Avul. ~s1o continua. de 4 a
il:UO. O.J OS CAfiiNOSOS, om esP&n!lt I per Sntrley l'cmple; EL
ACRESOR INVISIBLE ver Wtll
Bo~l1 I Wlone Otb!IOn; UN MARI·
00 a. APUI10S. per Cbarléll Ru¡.
glc., 1 DIBUIXOS .

CRAN EMPRESA SAGARRA
Avul, tarda, a lee 4 1 nlt, a
lee 10:

LA LOTERIA DEL AMOR
per Pat Paterson 1 Lew Aires
Demà, matinal, a lee 11. Tarda, ~ lea 8'30 1 sessió numerada, a les 6. Nit, a les 10.

Lleyiu LA HUMANI TAT

CINEMA CATALUNYA
AVU1. BeSSIO conttnua 4 tar·
da a 1:&':!0 n1t. UN UOBLE PROOHAAtA Ullo ORAN ATRACCIO l
ACTUALITAT;
EL HOMBRt: QUE VOLVIO POR
SU CABEZA
Assumpt.e ae g:an emotlvlta~ 1
nuntan:srue. ¡,¡er Clauda Rams, el
~t-ntat creador de
EL HOMBRE
INVI SIBLE. 5'25, 8 1 11'15:
~ U~ ~U tO ~N NU EVA YORK
au.,;tc 1 dtnàrutca comed1a per
Lyle Talbot t tleather Anael 4'10.
7, 1 !0. - CUCLlLLO INDIGESTO
(Dibuix. 4. 6'5U I 11 50. - NOTA:
La darrera \'Olta 11el programa. a
leR 10
Es despatxen localitats per a la
6CSSió numerada de demà, tarda,
a les o.

VARIETATS
fRONTO NOVElATS
.
dJ.ssa.bte,

CINEMA

Totes les causes iustes tro en resso' en

R

Avui, dissabte, tarda: LIZARaAOA U - MAGUREGUI I coutra GUILLERMIN - RAMOS n.
Nl~: RECALDB n • IBARLUCJ:A
contra TABOADA n- ULACIA I .

t

81

~

Al
!!

GRAN PRICE
Telèfons: 34861 • 33818
Avui, ntt. a les 10'30:

BALL DE LUXE
PESTIVAL DEL VESTIT
Concurs de Vestits de Nit

.10 valuosos premis, 10
4 form idables orquestrines, 4
Riba • .Jazz, Raetsodl Ban, Prict
Ban, Emporium Orquestra
NOTA: Preus populars. Senyoretes gratis.

OSHIMA
Çoru (entre Rbla. Catalunn
Paaeelg c1e Oràcla)
Cada nlt:

Ball-concert-atraccions
actuació de la célebre

1

GRANtTO
1a seva Marimba SalvJ.dorefla
INAUOORACIO, AVUI, NIT

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE

CINEMA

ESPECTACLES PER
A AVUI
T E. A I R E S
Cran Price. - Tarda: eLa reina bo
ra totJ.
Barcelona, - Tarda 1 nit; cYermu.
Comte. - Tarda 1 nit: cEl hQmbre
tnva.s1blea.
·
Espanyol. - Tarda: cEncara Queda
sol a !a torretaJt, «Pobrets, però honraets». tüt: «L'as d 'oros• i eLa fi·
na de la portera».
Nou. - Taraa: cuna m1ll8 màs», «Los
d.e Ara¡rònJ. N1t: cUna m1.ss màs» 1
eLa del manojo de rosas».
Roltorama, - .La.raa 1 u1~; cLos nermauos d.e Setanta».
Viotoria. Tarda: cliipl, Hlp...l
J:iurra 11. Nit: cl'eccata • Mundl».
Olvrupaa. - .c.a.s r'"""'l ae <'u<Ut:cca.
Novetats. - Tarda: cPannyJ. Nit:
«~net trist» 1 eLa carrossa del St.
Sa¡ramenu.

ClNEMES
Amèrica. - &La. rubta d.el FollleSt,
cua. w.atanzaJ 1 cEl uovenu nut:S.(.)è<1J.
Aranu. - cuos veces WJO», u._çUJa.
C.:lOJll 1 llU VlaJero SOUWU'IOI.
Actualitat. - .ko:vo1ta~¡¡e.~, uuc.:umen.
l.IWI 1 úarrerea WBto..u'IUUea d ·Ao¡ssanaa.
Arnau. - cPa.Ien Ja prensaJ, L\sl
awa la muJeU 1 eta a¡rebOr 1nvu;:bleJ.
Avw¡¡uda. - eLa tlenda de ant~üeda.
aeo» 1 fOro en J.a calle».
Barcelona. - uuoy m1 IWlOrJ, eLa v1·
aa en croma» 1 «Uro en 1a ca.ue».
Boueme. - •~1 nu..11r uegro», u uentuuu deSCOUOClUa» 1 Ci:>uore las DU•
bes».
Bo~o. - Cnung..Chi-Cnow» 1 camor SU·
oume».
Bonemta. - cLa hermann San SuJ·
!,ltCJO.II, «Un awor en .t.b).lafuu.
Broauway. - craren la !,ltemsa». cAsi
awa. 1a mujen 1 cEl agre:.or 1nv1S!·
ble».
Cat.uunva. - «El nombre que Y01v10
vor bU cabtnaJ 1 coucealo en .Nueva
~orkJ.

Cap ~<ut.

-

c.Nuestra b!Jita:e l cCbar·

uu '-uan eu .l!.llli.>LOJ.

Cen m o. -- cl-utwuo nace !alta un
auu¡su», cTorot:utUO en BOCieda<IJ
1 uuentlaaa u....conOC1uaJ.
Coltseurn. - t.Auv• .. 1 C>lt:wvre».
liomlal. - cl!.J. rey SOlaaao», cLa le¡¡,ou clanca» 1 ••~o~arweto en t1ernu.
Dtana. - «La nerw.u1a i:>l1ll ¡:,wvtclut,
«l>lOnstruoe ae la. selva• 1 cl!.OSPW
en ll.CC10DJ.
En tenga. - «Doble sacriUclot, cMelo01" eu tW;UJ.», ct'lmiellta y mà.S pi·
m.entat.
ESPt.tt. - cMuüeca 1in¡rldaJ, cEl eneUUitOI.l púbuco num. 1» 1 cDéJame .sofui.r».

Ex.;~t& lor. «El poderoso .l:larnum»,
«.t>~Jv preston• 1 c~Q~wett mnro al Dr.

<.-rosoy».
Fr&!:Oi t. - cOenoveva de Bravantet,
«J..a pellrroJtu 1 cvoz en Ja nocoeJ.
fantasio. - cuua a~t~u~w~ eu rolo01u».
Foc Nou. - cLa rubla d.el FoillesJ,
eLa mntanza.», cE.i uoveno nuespec:b.
Coya. - u....,u ab twhu·•, t.l\1.u:.a""' suore las olllSJ 1 «OS presento a all
esposat.
lntuo. - cHaclendo de Jaa suyasJ I
.•vn secueatrO on¡mall.
lns. - curo en la ca.uet I cDob1e ~
cuestroJ.
Ku r:.aaa. - cAIIU)IC10nt, cMuslca .soore 1&8 ola.u 1 cAn1 vlene el uovtot.
Latttana. - cMelOUla de arrabalt,
cl-u..ndo el amor muereJ 1 cEl desqUI~» .

Marma. - cGracia y slmpatlat, cDel
=mo barro», cVIaje 1ellz».
MaJeatto. - culvlna», eta re1u¡¡iot I
.,.,ucea de la c1uaau».
Mttropol, - u~t rey so1aadoJ 1 cEl reY
>4<i •u.:o ~amvvo .t.at.ISOOS».
Mtstral. - '"auL1voe ael aeseot, rRoSll.b at~l !)un 1 cLoe ae l4 anos».
Maryland. - «VWttDt<S en nungrltu.
frluncltal - eLa l\i!1Lcrua.I», CJ:.:L wr.reo
uu oombay», ttevhota 1 UlllWJ:OS.
Hurta. - ,.,.¡ ruuuuo es m1o». eLA. ru•
ou4 11el l' oJ1cst 1 cl:!;t ea eua..
Part5. - cuouue meuue ae pleD83» 1
enes tnucen11 oeu¡attcs».
Patt•• Paaaçe, - C'J.t~ ~¡u1ero y no se
Qu• en t~rest, cMal!aa¡ayJ 1 eLa lci IOD blanca•.
Pnnc1pa1. - c\.:bun~~: • Cbln - CllOIO 1
chmor aubllmet.
Pu u11 ~mama . - RcPOl'tataea d.'actuaRambl" - cEl rey soldadoll 1 «El
cuem¡¡o pubuco uum. 11.
Stllot ~tnema. - Utu.uuaoe pr~
oe documentals 1 dJbUlJ;o:i.

Sma.rt. ~

Avui,
tarda, a lee 4:
Partit a cistella. CHAPARRO GARATE contra UNANOE l - NA.
\'ARRE'TE IL Nit, a Ics 10'15:
Partit ll po.la. OALLARTA ID •
CHIQUITO GALLARTA cont'ra
lZAOUffiRE - LEJONA. - Detalls
per cart.ell&.

l~

CARNICERITO DE MEX ICO
GRANDIOS CA RTELL
Dos arans menres del torela 1
el matador de braus més emo.
clonant. - La valentia de CA R.
HICERITO en competència atnb
l'art sublim d'ARMILL ITA 1
BIENVENIDA
MERA VELLOSA COMBINACIO
Entrada, 3 ates.

Utat.

Fronto Principal Palace
Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE

Demà, dlumenn. tarda, a
lea QOATRE en PUnt
Grandiosa correa-uda de brau
•! tormoaos braus de Olla 1
V d U A N A S. B L A N C O6
ARMILLITA
MANOLQ BJENVENIDA
¡

EL HOMBRE INVISIBLE

COMPANYIA

D'OCTUBRE DEL 11U

&OJO& Cll'lñUSU&•. cJugar coa

lUCJ80•, !WYJ.tota 1 Utuwxoa.

Splenu1d, - &rlor ur.lrcnttat, cClub da
ruèC1J,. noche» 1 e Volando bac: a BJO
Jauen e».
Talla. - 1EI a.mante ¡wprovllladOt,
cttombres de acero• 1 cl.l.1arruecos•.
Trtomt. - cOmcia y sunpatJu, cDe1
mlStnO barrot 1 e VlaJe Iellz».
Tetuan. - cM!lluca•. cEl pacifista» 1
c&<;Andalos romauos».
Urqu maona. - cLn loteria del tunorJ.
Vtctona. - cDéJams sou11n 1 ccauclon
Vercu. - cDe cara a1 1)1111&TIIt, c~J~·
me pa.&ar la uocne contt¡ot I cOn¡•
doe en la \'enganza».
Volca. - cCauttvo 11e1 11eseo1 1 cVldU
rOI.&Bt
Xtle. - cPeca4or a medlau. cBaJO
pre&tó.a» 1 c1.a le¡ión blaru:u. El
Walkyna. - &UJO!> carmllbU<», '
a¡rresor 1Dvlslblu 1 cUn marido eD
apuroe».

HUMANITf\T

-la humanitdt

la hmnanltal

DISSABTE, I D'OCTUBRE DEL 11Sf

LLIBERTA I
ReOaoctO 1 A<1mlnlstrecló
R ONOA U N I YE R S I T A f

r•••ton 2212'1
T A &. &. •

Lmvremta
N U M.
R 8

rel•ton 14446

3

•

•

EL TREBALL ·

~- =--~-~==~~========~============
==~========================~=-~
métodos mucho peores; cuando MusImportants acords del Lab our Party
Enterrament
dice estas y otras muchM coAmb l'excusa de la Tres raonaments solini
sas, le rebosa. la razón por los oua.Ga.ziel» publica un interessant
de Pere Figueres
•s
article a La Vanguardia, del qual troLacostados.
civilització
màxima condenación de los
transcrivim el$ fragments se-

'lli

Els treballadors anglesos
contra la guerra imperialista

A la nostra edició del diumenge
métodos mussolln1:1no.., en politica
exterior. estri. a precisamente en la paEsat donitrem la trlsta nova. de la
pu(.~
Me
razonamlcnto.
«Primer
PREUS OE SUBSCRIPCIO
razón que le as!ste en el ron- mort del nostre amic Pere Figueres,
que Inglatorra no qulere, en mane- llllSma
do: ~ 1 que , :o, y mucho peor, que de Sant Vicenç de Torelló.
J' liO ot••
aarcelone un me~
sande
derramanuentos
alguna,
ra
c¿Civiliza..!Ión'/ ¿Que pueblos del
Tal com ho prevèiem, l'enterraInglaterra y Francta, por ejemplo,
10' 60 •
Fora un trlmlltlt
mundo no necesn .n afinar , por lo gre. ~mere reduCli' a polvo, eso si, supieron ha~r tantas veces y con ment constltui una sentida. I granAmertca Llatina 1 Portu&aJ
amenaza
la
cueste,
que
lo
cue3te
y
menos, su Clvtlizaclón? ¿Que puerepetido éxito, él, Mussolln1, no haya diosa manifestació de dol. Companys
u ·- •
un trl,,.stre
Tota la premsa ha. publicat els ho sabrem, car és reuneix el Consell
blos del L·lllndo no necesttan acabar ocUlta que, por unprudenCla mexpli- sabido tamblén realizarlo a. lli. chlta de Torelló i de Manlleu acudiren
J
Altr e~ u••~• un trimestre '17'del Congrés del Partit So- de la Societat de Nacions.
acords
con
entender,
a
dado
han
!e
cable,
poe
poco
corroe
~
..
con la t!l"ania.
s1n escàndalo aiguno, an- a Sant Vicenç de Torelló.
Resta encara una altra torça conque s'ha celebrat a Bl'igbton
cialista.
h ecnos y actos, no con meras pala- callando,
co su vttelid,d?
que
No és d'estranya. la gernació
tes bien haya converttdo esa cosa
vots a fa- trària a Itàlia, que vol d1r contràNo se t.rata de esto. Se trata <re bras, que extSUa dlrigtds contra su solapada. y vulgarísima, en una es congregà a Sant Vicenç de Tore- i que aprovà, per 2.168.000 una
moció ria a la guerra, que vol dlr contrària
mtereses; de petróleo; de mmas de vasto 1mper1o. Esta. r&;olución de bronca. Internacional y un terrtble lló, donades les simpaties 1 l'!nteres vor 1 102.000 en contra,
a l'opressió dels pobles, que és el
oro; de C;..Jdale:; de agua. se trata. Ing !at~rra, mquebraotable ya, se lrà arteracto explosiva. Ahl e.."tà su que sempre despertA l'actuació rec- del Comitè Executiu del Partit, deis socialisme
i el comunisme. Unides
Unions,
de riquezas ocultas; de tesoros es- rortaleClendo mas cada dla. :::il tue- error t remendo. Tal, que a veces 1n- ta 1 honesta de Pere Figueres a :a parlamentans i dels Trade
que demana al Govern britànic, que, les dues Internacionals contra. Itàlla
condlàos qu . la garra del cap¡ta- se oecesario, los Ingleses volcanan cluso hace sospechar si la situación Comarca de Vic.
amb els altres Go- i amb sancions d'ordre purament
Fou un lluitador Infatigable. Als amb collaborac!ó
lismo qutere sacar a flote. R1quezas, todas sus nquezas y emplearlan to- en que se encuentra. hoy Mussollni
verns, empri totes les mesures ne- econòmic per part de la Societat de
mílloncs, predonuruo, rivahdad. He do el tiempo preciSO - dos, cinco habrà sldo, en el !ondo, una. c. ·ada 13 anys començà a actuar al Par- cessàries,
previstes en el Pacte de la les Nacions, Itàlia està perduda 1 el
aqai Ja guerra. ¿Qué tiene que ver dlez, quince a.nos - para qUltarse d~ que con redes !inlsimas le hayan tit Nacionalista Republicà Federal Societat de
les Nacions, per tal d'e- feixisme mort.
encima esa. pesadllla: estan resuel- tendido astutr y mist~riosos eneml- 1 !ou el fundador de les J oventuts
con esto la clvtltzacaón?»
El que cal és que les dues Internala Invasió d'Ablssinia per les
'15 Pero no uenen pnsa alguna ni
de l'esmentat partit. El 1917 parti- vitar
gos.lt
clonals actuïn de seguida unides 1
feixistes Italianes.
gana: de complicar mnecesanameocipà al movimr~t revolucionari con· tropes
Aquest acord és important. La tor- recolzin l'actitud dels laboristes ante las cosas. Saben que el tlempo
ça dels Trade Unions 1 del Partit glesos.
trabaJa para el!os, como en los anos
La victòr!n de Mussolini, seria el
Laborista, són enormes a AnglaterHeus C!CI unes justtssimes parau- de Napoleon, como en los dias del
triomf de l'opressió.
influència
seva
la
que
evident
és
i
ra
.
ka1ser GuUlermo Il. En las manos
les de El Liberal:
rabiosament
diari
La Nación,
prop del Govern ha de repercutir en
«En el debate polltlco que empezó de Ing~aterra estan ~I resortes pamondrq·•t.c - f mat com ara no
els acords que aquest prengui en reel martes, el secretaria de despacho ra 1r e]erc1enúo sobre Mussolim una
s'havia aplt.cat tan bé això e' e ralació al conflicte que ha plantejat
AV S IMPORTANT
de la Dictadura, Sr. Calvo Sotelo pres1ón conunua, abrumadore, ctebiosament - escriu:
l'lmperlalisme feixista.
contllluó nac1endo alarde de su men~ c1ente, astunante, ¡¡in tener que dls«<t.alia ha jugado su carta, con
Els treballadors anglesos recorden
taudad anil.rqu¡ca en Cortes que màs parar un tiro. De manera que, en
dec!sión, en el dia emoclonanencara els estralls, les privacions de
1
parect:n de la Monarquia que de la r<?sumen, yo creo que J.nglaterra evi- toda
de ayer. Todo el pueblo, con el
la guerra passada, 1 no volen que
tara. la guerra con Itana, basta el te
ttepubllt:a.
Duc~::, en una compenctrac!ón y unadepels
guiat
Estat
un
d
l'ambició
ella
de
cuanto
en
Y
extremo
UJ;.Imo
financie·
matena
en
EspecmJizadv
nunidad, de las que exlsten pocos
sigs d'oprimir altres pobles, 1 en
ra y prt::;upue3taria, los de Renova- C.ependa: no la necestta.
en la Historia, ha proclaaquest cas Itàlia contra Abiss!nia,
Segundo re.zonarruento Pranc1a no ejemplos
c1ón le reservaran turnos en los deI
que
lo
reo.lizar
a
derecho
el
mada
pugui provocar una nova guerra
bates de esa no.turaleza; pero fra- qmere m, • u vez, pueda hacerla. La. otras naciones pudieran hacer sin
mundial.
casó tan ru1dosamente, que no ha EltUa.clón de Franc1a es la mas des- cor.Jplsas ..'1 casos semejantes.
L'aplicació de les sancions que pot
F em present als nostres
vuelto a levantar cabeza. y ahora ¡ agra<lab~e. la mas extraña que pueseguimos teniendo la. fir- 1
1 haur a d'aplicar la Societat de Nahan deiegadu en él los del grupo da darse. La mala. . situac1ón de meNosotros
i lectors que per tal
amics
esperanza de que Europa. se ¡
cions, podria evitar un greu conflicte
monarqmco para que coruuma un l'Tanc1a no es de mdo;e ext~r1or. Es m.lP. tendrà
aunespectadora.,
como
l'aportació ciufacilitar
de
conseincalculables
d
internacional
turno en la dlscUSlón de la última mterna. Nunca como en estas ho- que en G!neb :1 se Simulen acUvidaqüències per a tots els països.
nostres llistes
les
a
tadana
Ci'ISiS, tema esenc1almente polit1co, ras I~ ha fa:tado a los franceses de3 fatigasas, ante el desarrollo del
1
I els treballadors anglesos exigeixen I
para. el que no ha demostrada me- cohe:;¡on. Se trata de un Ienómeno conr1icto italo-etlope.lt
pro
"Subscripció
la
de
cade
mesures
severes
de
l'aplicació
raris1mo,. an~fnmeés por excelencia,
jor preparaclón.»
1, mentrestant, que Itdlla desràcter econòmic contra. Itàlia, per
nostres
les
empresonats",
pero eVIden .e, profundo. Pero lo
confl.cte
Abisstnta.
del
traci
duració
la
tal d'evitar
c1erto es ~ue los franceses de noy
oficines administratives selocalitzat a Africa, 1 una possible
1
no estàn satí.Sfechos de sl mismos
. complicació Internacional.
obertes durant tot el
ran
Dl ·•'.JUiera acordes acerca de su l..la:
!estar, y se muestran preocupadislde demà, diumenge,
matí
Llegiu LA HUMANI TAT
La veu de catalunya, que an
mos con la fiebre interminente, sin
a una de la tarda.
nou
de
l
f
d 1 d' t d
t
duda reveladora de un grave proI els treballadors anglesos no volen
emps e a lC a ura, segu nt a
ceso de blolúg'n politlca, que hlerve
restar Inactius. Seran escoltats? Avui
ve·t de Cambó, maldava per la
en sus venas.
DECISION HEROICA
concórdia, avui malda per la co1¡,..
Con esto, y con la obsesión de
MUSSOLINI. - ¡Lo 8JIIastol
comentant
Publlc1tat,
La.
coanys
18
Als
monarqUia.
la
.•
tl
vivència.
conel
<De .,r· '.lberal»)
fltcte ftalo-etiòpt.c, escriu:
aDélem ahir que e.1 un pafs nor- mençà la seva coHaborac!ó a la
Alemanla. - pesadilla constante de
«Alur al mati molta gent a Bar- tooa oolentura francesa.-, ¿cómo malment constituït 1 organitzat no premsa d'avantguarda. Els seus pncelona. creien de bona re que els va a ha.cerle:¡ gracia alguna el con- s'ho. de parll . de r evolució n1 de mers articles es publicaren a «L'Emaviadors italians havien bombarde- meto italo-etlope, o el ltalo-Inglés, contrarevolució. El que cal fer és or- pordà Federal». El 1919 emigrà a
jat Addls Abeba; la nerviositat els o cualquiera otro que no sea. el suyo ganltzar la convivència civil en tor- França l alli començà una assídua
ADVOCAT
ma que el1mlni totes les manifesta- coJ.laboracló o. la. premsa obrera cafeia con!ondr~ la capitalitat de l'Im- proplo, el interno de Fraocia?
En pocas palabras: Franc1a no es- clons posslbl€... de la violència ¡ 1n- talana. A partir d<.l 1923, Figueres
peri amb una població fronterera
TELEFON 195,)9
BAR EL NA
partits 1 tots els ciu- fou el capdavanter de la c. N. T. a LLURIA, 39
sttuada. a un miler de quilòmetres. tl. para guerreer, ni quiere guerrear, clogui tots e':;
o
d ¡ Torelló t durant tota la dictadura
"~~1
1 1
Y menos a. raiz de un problema que tad
segurament, 1 d'una. Importància re- le
ans en e e os ampl.lò)ò) m e a exerci el càrrec de Secretari gene- I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
parece secundarlo, que no es vi- legalitat.»
lativa, perquè en tot Ablssln1a de
Hi ha certes coses, però que, sense ral de la Comarcal de la c. N. T .
nuclis urbans de certa importància ta' para. ella. Darà todos los pasos
La. Com issió Inspectora d 'aquesta
El 1927, fou empresonat una llarga gul formar per a posar en marxa
deshonorar-se, no poden ésser.
se le exijan, tras la Socledad de
n 'hi ha ben pocs; potser no passen que
la fàbrica. han de tenir en compte, oficina fa a viuen t a tots els trebatemporada.
una
como
darà
los
Pero
Naciones.
de tres, I cap d'aquests no s'assemEl prlmer matrimoni ctvU que com a cosa prèvia I elemental, l'a- lladors que es trobin en situació
sln entuSiasmo alguno,
bla a una ciutat europea. Del punt &<>nàmbula.,
s'efectuà. a. Sant Vicenç de Torelló, cord signat pel nostre Sindicat, el ~·atur !~rçós que cal que acudiu a
absorta en otras y mà3 1ntlmas prede vista. material, el cost det, en- ocupo.ciones,
fou el de Pere Figueres durant la dic- Comitè liquidador judicial i la Con- 1nscnure s a la Borsa de Treball
s!empre toda
ginys militars esmerçats en la des- su fuerza. de aplicando
tadura l el capellà. del poble, per selleria del Treball, que determina (Passeig de la Indústria 9 1 11) Ja
lnercla a evitar la guetrucció d'un poble abissin! és molt rra. o a localizarla,
tal de ter-lo desistir de contraure de manera clara l terminant que, que, a més de tenir una posslbllhat
a. atenuaria. a
superior al de la cosa destruïda.»
matrimoni civilment. 11 oferl 2.000 en començar els treba lls, seran ocu- d'ésser coHocats, contribueixen amb
concertar con sus amigos esa. paz
Aleshores començaren tl pats a la fàbrica, per r igorós torn, la seva inscripció, a. tenir dadés cerpessetes.
Barde
Dlarlo
vell
del
Retallem
que tanto neceslta para auscultarse
EL ULTIMO OBSTACULO
celona aquesta nota graciosstssi- rumorejar sobre la. seva moralitat els obrers que hi treballaven amb tes 1 oficials de la r ealitat del proMussollni a la Socledad de Nacloa sl misma.
blema. mttjança.nt les quals l'orga.nes: - ¡Sl·¡ pero està ml prestigio! ••
les monges I el capellà. En va. Cada anterioritat.
ma:
Tercer razonamiento. En cuanto a
Y ml prest gto blen vale unos milla·
Segon. .Els noms dels antlcs ac- n1sme a qui correspon pot reclamar
«Al medio dia de hoy, en la terra- dia era més estimat. La. seva. conVeritablement, la situació de I talia., yo no puedo toda.via creer ni
res de cadàveres.
Lerroux és ben trista ¡ desairada. que Mussolini esté loco, ni que su u. del «restaurant» bilba!no slto en ducta vencia les males llengües de eh. .tStt:s que, per egoisme o per les de la Junta Nacional contra l'AtlU'
(De «Le Populalre», de Paris>
causes que fossin. Impedeixin el nor- la justa assignació d'obres publiques
"'l corresponsal a Madrid d'El Dl· locura, sl la hublese, se haya con- la calle de Alcalà sobre lo que tué les sagristies.
Contrlbui a la creació d'una escola mal funcionament del treball, seran a realitzar, amb càrrec als fons d'&tagiado trremislblemente, d.ef!nttiva- ldn lllo tempore» Palacio del marluvio ens r''u:
tur 1 per a les quals necessàriament
«En la contradanza de la discu- ¡ mente, a tod" su pueblo: Mussolini qués de la Torrecilla, las mlnorlas laica alhora que hi donava classe donats a la publicitat perquè tota la s'han
de coll.ocar obrers Inscrits en
classe treballadora de Barcelona. sà·
sión ha queda(o mel parada la flgu- se de~ate en una contrad1cclón lnex- monàrquicas del Gongreso de los dl- de nit.
Era un home abnegat. inteJ.llgent piga qui són els malgastadors de la. aquesta Oficina Local de Coll.ocaci6
ra cl•l sefior Lerroux. y con razón.l tncab.e. Cuanúo despliega. sus argu- putados han obs...¡Llado con un alEnsems, les xHres d'atur
Es en vano que quiere traer el valor mentos para. justiitcer su nece3ldad muerzo a los señore& Golcoechea y 1 de bona fe. Mai no podia com- nquesa acumulada pels obrers du- Obrera.
classti1cades per professions han do
CO:::l frases hueras y altisonant~s El de expansión Y para .d emostrar que Calvo Sotelo. En la reunión reinó la prendre que algu li volgués mal, rant diversos anys, els causants del
facilitar en gran manera l'apl!cació
e.l que només predicava I practica· re~t~eui~~~~~i~~~~~~ e~~: ~~ de l'ultima lle1 d'estrangers, en b&o
becho concreto es que este Gobtérno él no P!etende ahora nada mas que màs franca a:.grla. - A.»
CENTS treballadors segueiXin sense neftcl del treballador nacional.
De manera que «la mas franca a- va el bé.
es h echura del anterior Y de que las hacer ligeramente, por primera. vez,
Els Ideals d'esquerra 1 la classe feina i sotmesos al martiri de la. miasistencias son las mismas y salta lo que todas las nac10nes colomza- le~ria»? Pobrees/ I pensar que se'ls
Cal, doncs, que tots els obrers pa.
treballadora han perdut un home. sèrla 1 de la fam.
a. la VISta que las ha supla.Òtado con , doras estAn hartas de reallzar con acabarà tan aviat/
rats s·adonm que, amb llur mscnp46
estimem
que
allò
exposat
Havem
quan
1
anys
tenia
Figueres,
Pere
detrimento de su prestigio politlco. ció en aquesta Oficina, coHaboren a
més volla viure per a poder IIUltar més elemental i de rigorosa exactl- la tasca que s 'imposà aquesta CoPor conducto que nos merece el
del cor se l'emportà tud subre les causes i la situactò miSSió d ·anar estudiant en coordina.
tltut-Escola de la Generalitat els se- una malaltia
mayor crédito sat.emos que esta si·
del conflicte. Ara sols ens resta dir cló amb els altres or¡aolsmes, la
el dia 28 del proppassat st:tembre.
nyors que són esmentats.
tuac!ón extraua en que se ha coloRenovem el nostre més sentit con- als treballadors de la casa Matas manera d'amlnorar l'atur forçós a
Ordre nomenant, en vtrtut de concado el sefior Lerroux h a sldo exa.
curs, Directors 1 Auxillar3 de les B!- dol als familiars i als nostres com- que tinguin te 1 entusiasme en 1a la nost ra ciutat, tot contribuint a
nunada en la reunlón que en el doblioteques Populars de la Generall- panys de la Comarca de VIc, espe- defensa de llur causa, que és la una. obra soc1a! a profit de tots els
'
micilio social ha tenldo Ja mtn 01 ,a
causa de tots els obrers del Sindicat treballadors que es troben en aques- .
tat, de les poblacions que són es- cialment als de Torelló.
radical. La. soluc1ón de la crisis ha
ta lamentable situació.
Fabnl I Tèxtil.
NOTICIARI
roentades, les senyoretes que s'Indisembra.do el descontento entre las
¡Obrers 1 obreres de Gràcia, ajuquen.
huestes qut: acaudilla el seflor Ler- ·
D'INTERES PER AL SER·
deu amb el vostre entusiasme soliTreball
rou··, Y por primera vez en los anaSINDICAT UNIO OBRERA dar! els obrers de la casa Matasl
t
¡
. mo s h
VEl DOMESTIC
les del lerroUXJS
¡Que nlngu no \•acllii; que mngu
DE LA IND USTRIA FABRIL
de la qual és consVIrtut
en
Ordre
aevan
an
e
·
EN LA S. DE N.
L'Oficina de CoHocacló o b re r ~
no dubti en el triomf! ¡Tots com
BARCELO·
DE
TEXTIL
I
!nteIn3pectora
Comissi)
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- Monsleur le caflón tlene la pa- p¡.ra el jefe. I
un sol home a la defensa del Sindi- (Borsa Municipal del Treball>, té esNA I EL SEU RADI
rtna del Registre local de Coll.ocael seno de la. re- ralitat cap noticia d'Interès.
labra.
tablerta una secció especial per tal
Hem rebut, per a 1a seva publico.- cat Fabril!
El senyor Pic rebé nombroses viSi- ció, de Pratdip, 1 són designats els
~~~~~ e~~ 1~~~~cdp~e%~e a q- tfeaf"
(De «El Slglo Futuro»)
de coHocar les minyones, cumerea,
La Junta Central
c1ó, el seguent manifest:
e tes, entre les quals cal destacar una Vocals que l'hauran d'integrar.
per a. fer feines, etc.• que esdones
Nota. - Per a tot el que tingui
«ALS OBRERS 1 OBRERES DE
Ordre en virtut de la qual éS consha sometido el sellor Lerroux que- conferència que celebrà amb els prerelació amb les normes ¡enerals d'or- tiguin sense feina.
sidents de les Assooacions periodis- Utuïda la Comissió Inspectora. In te- LA BARRlADA DE GRACIA:
da ba. pràctJcamente destrozado.
A més d 'ésser un servei completaEl conflicte de la Industna. Ma tas garutzac1ó dels nostres associats, o ment
El Jefe ra<tical, ante el tono Y la. tiques de Barcelona--que no són po- rin a del R.egistre local de CoHoca.
gra.tuit per a. l'obrer 1 per ~
e~~r a anunciadores de :ffiayo~PS es- ques-amb els quals parlà <re qües- ció. de Caldes d'Estrac, 1 designant l Companyia. - Tots els treballadors que n.:> en sigutn, els companys po- les mestresses, es realitza amb tot&
de Barcelona estan assabentatS 1 de den adreçar-se als estatges del nos- garantia. 1 raptdesa..
els vocals que l'hauran d'mtegrar.
c.stones, 0 ac~so de la disoluc1ón fi. ttons profeSSionals.
Ordre constituint la CoiillSSló Ins- manera partiCUlar els obrers '¡ les tre Smdlcat, on seran atesos, de 5
També visità el Governador ¡
no.! de esa tuerza, ha tenido que
Recomanem, per tant, a tot el sel'plegarse a las co~sideraclones que teri, el president de l'AssociaciÓ 8~ pectora Interina del Regtstre local obreres que treballen a. la mdustr~a a 8 dd la tarda.
vei domèstic en general que, quan
1
se han formulado, • blen ha rogado FuncionariS de la Generalitat a b de Coll.ocactó, de Llorac, 1 des1gnant I text!! de la barnada de Gracta, de , Els nostres e:;tatges estan empla- est1guln sense ocupació, s'adrecin tot
que de m~mento votaràn la confian- una comissió de la Directiva de l~s- els Vocals que l'hauran d'integrar. lla manera en que els 'fRES C~TS çats a:
a la Borsa Municipal {Passeig
1 mentada entitat, per tal de demaCentral: Portaferrissa, 7 1 9, Pri- seguit
Ordre constituint la Comissló Ins- treballadors ocupatS a la. Indústria
za al Goblcmo. .
de la Indústria., 9 1 11). amb la qual
mer.
llanestat
han
Companyta
t
Matas
local
Registre
del
Interina
pectora.
ofunc
dels
definitiu
reingréS
el
nar
al
apoyen
que
Los votos ra<ticales
1
cosa evitaran d'ésser victl.mes de
Sucursals: Sants. . A. López de l'explotació
nuevo . Mlnisteno son unos votos de narls temporers que foren acomia- de CoHocació, de La Torre de l'Es- çats al pacte de la tam, fa més de
vergonyosa de les agèn.
precano, Y ta,n. !orzados que, a no dats arb1trariament en•vlrtut de dis- panyol, i designant els vocals que quatre mesos, per la. d1recc1ó de Ayala, 10• pral. Gràcia. · Virtut, 16, eles de pagament.
1 empresa amb et tancament, segons baixos Poble Nou. - Sant Joan de
d'U<!-arlo, adqumràn una franca ex-¡ posicions de PreSidents ecclde t ls l'hauran de comt!tu!r.
digueren, per la talta de mitJans e- Malta, 113, baixos. Sant Andreu. ~·--~ a ·
Ja seria hora que es
tenor!zaclón en el curso de los debaEL CENS SOCIAL OBRER
Sagreta, 160, baixos.»
¡ j
·
conòmlcs pe a
p 'bl'
pe,">= re.
tes que se produzcan en el Parlo.nais treball:ts. segwr pagant. e s orDELS PERIODISTES
Obres u .ques
mento. Acaso en el àgape de des- posru: uns func1onar1s en els fulls de
PARTIT OBRER D' UNIFI·
Els responsables del tancament de
Ordre designant l'Enginyer DlrecL'Associació de Periodistes de Baragra vio que e le herà al sefior Ler- ~!rvelS fel~.~als no hi ha. altra fa!CACIO MARXISTA
celona. prega. els seus assoclals que
ser els més humils de tor d'Obres Públiques de la Genera- la casa. Mata.s. - El fracàs indusroux, lo3 comensales p1dan todo el la. ~~ a
Els periòdics han donat la. noti- no hagin retornat encara a la selitat per formar part del Patronat trial de l'empr"'""' la fallida. del ne
lsi
d
· lt
poder para el jefe, oomo a.hora se
0
1
·
""'"•
que rebé
tessen•·or
na a ra.
acostumbr" a pedlr estas cosas ~
goct, no ha estat determinat per fal- cia d'haver-se celebrat un congrés cretaria de l'entitat el qüestionari
Jl- de la Costa Brava.»
Pic efoueslav del
el senyor
EL • DUCE» DE LAS DUCHAS
ta de comandes m per la mcompe- d'uniflcaçló del Bloc Obrer i Carn- relatiu a. la inscripció al Cens Social
J
t
tln
Caballe
mènez
OU. ROBLES. - ¡Pchsl No està
tencia dels obrers m tampoc per la perol 1 de. l'Esquerra Comunista.. Hi Obrer, ho facin per propi interès el
en corone1 cap
ro,
mat la movillzaclón que ayer hlzo
mala. presentació dels productes la- han assiStit delegats de Catalunya, més a.viat possible, car les llistes corde les force:; de Seguretat, del qual
Mussolini; pero no me asombra. Fué
borats Tota lo. responsabilitat de Balears, València., Aragó, Castella, responents a aquesta Inscripció hauhom . deta, a la Generalitat, que té
un poco màs numerosa nada màs
l'enfonsament del negoci 1 per tant Navarra, Pals Ba:;c, Astúries, Gali- ran d'ésers portades, la setmana enHeus aci une:. emocionants pa- proxu:n un ascens. a consequèucJa
quo cuatquler concentración de la
de la llllSèrta dels obrers êau de pi~ ela, Andalu.>t~> I Extremadura. Es va trant, a la Conselleria de Treball. Sl
d~l qual detxarà el comandament
raules de La Libertad:
Ce da.
ha rebut el butlleU
a la mala admmtStraciÓ observada aprovar la. u~..tficac!ó de les dues or- algun soci no
aq~et~~~~~~e~~~ar~e:èrec~tercir
cSomos .Y seremos defensores de
gamtzaclons comurustes per tal d'a- d'Inscripció, pot passar a emplenaràltrant anys 1 anys.
·
la neutralidad absoluta de España..
de l'Assoctactó
secretaria
la.
a
lo
Nosaltres :;abem que tant els ad- ' ~r a la constitució d'un partit obrer (Rambla dels Estu<tis,
~mos derrowta:> ~e la guerra. Nin- LlegiU L A HUMANI I ,, f
12, pral.),
trurustradors com els SOCIS cap!tali.s- únic.
H
gun inten~s. ningun propóSlto, ninEl nou partit ha adopta t el nom qualsevol dia feiner, de 4 a. 8 de lA
L'Al-'Al\IAT MUSIC POLO. tes de ¡·empresa, a.prohtant que el
guna maniobra serà capaz de aparNES MlEEZYSTAW HORS- negoct era prometettor gastaven sen- de «Part!do Obrero de Onificaclón tarda
El «Butlletí Oficial»
tarnos de esta lmea de conducta, de
.
ZOWSKI PENSA VISITAR I se control m mesura, Úsant 1 abusant Marxista»..
modificar este propósito inquebranCENTRE SINDICALISTA DE
Intemac10nalment - aftrma el diade la nquesa que produíen els obrers.
ESPANYA
En la seva edició d'ahir publ:ca,
tab:e. Que luchen cuanto qmeran
BARC ELO NA
Donaven llocs adminiStratius a per- ri que dóna la. nova-, restarà al
cè
entre altres les següents disposisi
t
internaciom
Ja
de
1
n
la
de
1
marge
no
mal
que
recomanades
sones
Horszowspolonès
mú.slc
!ebre
El
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cions:
guerra
la
a
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e
ros,
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Y
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1
Avul, dissabte, a les deu de la nit,
1rt deSitja visitar Espanya, 1 per tal feien cap a llur treball, 1, amb a- nais 1 formarà part .del Co!nltè In«Justfcia i Dret
es en elles màs ruerte que el ans1a.
humanltaria de ahorrar mlllones de . Anunci de concurs per a la pro- dt> poder fer-Ilo ha garantit la seva quest procedir estúptd I mancat de tcrnaclonal dels Partits SOCialistes 1 l al Centre Sindicalista (Portaferrismuertos Y rlo.s de sangre. Pero nos- Visló de les p!aces de Metge3 foren- estada 1 permanència a Espanya el sentit del que és el negoci en l'es- ComuniStes Independents, el secreta- sa, 7 1 9)' donarà una conferència
otros, que rechazamos la guerra, que ses de les poblacions de Catalun a t~bè afamat compositor i concer- fe ra capntaltSta, arrumaren l'empre- riat del qual està representat per 1el reputat pedagog Isidor Enriquez
Calleja.
!'«<ndependent La.bour Party», d'Allsa 1 llurs propiS mteressos.
Y t1sta Pau Casals.
renunctamos a la guerra, que ne¿a- que són esmentades.
I A aquest efecte ha estat trames un Però sl la Companyia Matas per glaterra..
Governaci6
mos la guerra, no podemos mezclar~E TPOETR~O~~~S VENEDORS
Ordre en virtut de la qual són in- telegrama a la pollcta de la frontera la seva Incapacitat o pel que' tos, I Pròximament e~ nou partit farà
nos en ella. por nada ni para nada.
Es preciso que este anhelo nac!o- closos entre el personal que podrà per tal que 11 sigui permesa l'en- volgué su1cldar-se, ben lliure era de publlc en un manifest els .seus punts
Com que el termini d'lnscnpció de
fer-ho. Ara bè: aquest Sindicat no de vista, doctrines 1 tàcttques a. sena.l se grabe a fuego en la menta exercir Secretaries de segona 1 ter- trada sense cep Inconvenient.
e1;ta disposat a tolerar de cap ma.- guir davant l'actual moment polltic. socis acabarà el dia 10 del corrent
Y en el corazón de todos los politi- cera categoria els senyors que f!gumes, hom prego. a tots aquells que
nera. m en nom de cap mterès,
cos y de todos los gobemantes. En ren en la relació publicada com anex
OFICINA LOCAL DE COL- no ho hagm fet que passin pel carque els treballador si¡uin atropellats
todos lo3 pechos españoles sólo nay a la present Ordre
LOCACIO OBRERA ( Borsa rer de Sant Pau, 83, pral., tots els
en llurs dret.s.
t d tin t
H
. ·
EN EL PARAISO POLITICO
un deseo decl<tido y firme: Neutra<ties, de 3 a 5 de la tarda.
Municipal de Treball)
No permetrem que rest! Impune el
a eS a e gU Un SUpOSa
Fmances
EVA. - ¡Que vengan, que vengan lidad. Neutralidnd! ¡¡Neutralidad!!it
reJ)ubllcanos, que yo sabr' hacerles
menyspreu que s'ha fet i es fa als -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
estafador
1 Ordre re~attva e la substitució
P8C&r a todosl
drets que tenen a.dquints els obrers :;::
dels Titols del Oèute de l'Estat
·
(De &El Sob)
que, durant deu, vint i fins trenta CATIFES . ESTORES - CORTINES PERSIANES - CARPETS COCO
del 1917, que Són retirats dé
1emlssló
Pe! ag~nts de la. .Bn¡,:~da d'Ime:;tl- anys, treballen a la casa Matas I,
la rucu!eclò per part dels posseï.
dors que en ltngmn en dipòsit a la gaCIO CrinUDa!. s ha procedit a la que un dia, sense preVI avis, se'ls aCaixa de D:po•!ts 1 Consignacions 1detenctó de Rossend Mass1p Barno- comiadl atropellant les lleiS promulde la. Generalitat. en concepte de nuevo, que es un dels que tormaven gades per la Repilblica 1 totes les
el grup dt:l «Trust. Farumct>rlt I que normes elementals.
fiança.
flóormes a seguir amb el conflicte. Capellans 8 10 · 12
!oren denunoats com n aut<'rs d·uCultura
BARCELONA
Telèfon 16735
I
1
1
Ordre complementària <rel Decret l"'es suposades estafes a Ctinrsos pa - La junta d'aquest Sindicat e:;tà
del 26 de setembre del 1935, nome- gesos de les contrades de Catalunya. assabentada de manera certa que un I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!"'!!
La detenció d"aquest Individu s'e- grup de capitalistes tracten d'arribar
nant Profes...<ors especials de l'los•
fectuà a les Ramoles per tm agent a un acord amb el Comttè liquida·
de polic1a que portava la SC\'a ro- dor per posar novament en marxa la
a·
aquest
to¡,:rafia 1 estava encarregat de la fàbrica Sap també que
1e1erli s IP seva
recerca 1 captura. El Masslp cord troba resistèncta en alguns anECCO IL PROBLE MA
portava unes ulleres fumades per tics socis capitall.stes de la societa~
ELLA. - Desde luego qua a los
en fallida.
VIAJ ERO IND ESEABLE
lnclvilizados hay que cívlllza.rlos.
Davar.t d'aquests problemes. la
tal de despiStar.
~~Dema un blllete para el primer
EL. - Confonne¡ paro ¿en qué se
Manca detenir-nc d'allre1>compauys Junta declara el que segueix:
2212í
Redacció:
Telèfon 16918
que saiga para Abislnial
distlnguen tos unos de los otros'l
Prlmcr. El Comitè judicial liqul- Venda: Fiveller, u
~~ 11 seus que ronnn\"Cn l'esma1ta.do SoBARCELONA
1
primera
tercer,
Madrid»)
(De «Heraldo de
(De cEl Oiluviolt)
dador 1 ta nova societat q¡¡e t.> pu- Tallers: Fiveller, 39.
cletat.
Solida.•da, Obrera, comentan t
la .guerra entre Itàlia i Ettopia, escrtu:
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Llegiu LA HUMANI TAT
Sa'tadeU en l'evolució mO'derna,
r a la intensificació de les vies de
municació va esdevenint un suburde la capital. Es víctim4, si afxí
~~ pot d!r, de les lleis d'atracció de
tes grans ciutats.
.Aqu.es' Jtllomen impulsat per les
g ra11s concentracioos urbanes tí fins
·a cert punt els seus ava11tatges, per ò és innegaèie que també té els seus
••nconvenients, sobre tot en el que ea
ejereiJ: al petit comerç i la petita
nd ús tria.
Entre aquesta hi ha la indústria

ti
f

'A u tom o bilista!
a~seguren

la responsabilitat civil
del vostre cotxe
A GARANTIA IL.LIMITADA
a

La Préservatrice
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h otelera que avui n la seva àmplia
accepció pot dir-se que ja no existeix
en a')uesta ciutat. El darrer baluard
d'aquesta activitat industrial com a
hotel, tou el cor; .,¡ztt Hotel d'Espan¡¡a. Remtí fins l'últim moment,
però jou vençut i tancà les portes
fa pocs any&. I aquell cos d'.edif!ci
~ituat e1l U1l deu llocs més centncs
de la ciutat, en plé passeig de la República i façana amb el popular cart er de Sant Pere, quedà desolat í
trist i tancades les seves portes.
Es o era propietat d'tt?t sen]IOT que
resideix a Madrid. el qual, p.)tser
Q.esconeixedor àdhuc de la ciutat, no
s'avenia en cap de les propostes que
se li havien Jet. Peró tot té la seva
oporiunitat, i un dia, no recordem
st ja sis o set mesos, els ciutadans
s'as~abentaren de l'anada d'una Comissió a Mad1id. Uns telegrames de
premsa donaven la 110va amb tota
ela ~
de detalls, i poc després hom
va veure que es portes d'aquell edif ici s'obrien i es començaven obres.
Era indubtable que s'havia assolit
co¡¡véncer el propietari i evitar que
un bell immoble romangués tancat.
Ara peró, segons sembla S'ha vençut en un altre pas. I aquest té molta més importància perquè denota
l'existència d'un patriotisme local
sempre lloable. H o;n diu que aquell
edtjid ja no pertany, o deixarà de
pertàn¡¡er aviat, al propiet ar i 1. adrt.
fe¡¡. Vint-i-cinc mil pessetes en sfg.
JU~r l'escriptura f cent-setanta-cina
m il després de sis mesos hauria estat e! pre¡. de compra que evitarà
que lcr. renda de l'immoble deserti de
Ja nostra citttat,
ensems s'assoleix
un altre objectiu de veritable impor~àncía pels Jdquisídors, ;a qtte aseegttren estabilitat de lloc a
C-omissaria d'Ordre Públic que embelleix t dóna . de gran ciutat a la
vista dels forasters que venint de
B arcelona amb el tren elèctric entren pel carrer de Francesc La¡¡ret
al boulevard de la Reptíblica.
Ai:có ha Jet créixer l'optimis1ne
d'alguns ciutada::.; perquè els que
poden despeí re•s de quantitats com
l'esmentada bé aportaran sense prot estes altres sumes destinades a
r esoldr e problemes ntisericsos de
g1 .s 1tuclis urbans, que en aquesta
ciutat taml:é : xi: ·etcen; com per e:umple Z'hospitalit:::zció, assistència,
atur t d'altres que les torces esquerranes hauran de t~-:ir en compte.
F. A.

z-

•

GIRONA ,

coPegials sobt'etot, de les festes r eligioses o laiques que els allunyaran
algunes horts d'aquell recinte a&/imnt i mal girbat.»
Solució d'aquest greu problema
que enclou en Bt matetz la perJecta
cultura de tot tm poble? Sense excuses: El Grup Escolar •..
cEl Grup Escolar - diu el collega,
- que l'.Al'untam~nt popular de::ttuït prO'jtc à i gestionà el poder realitzar, resolia amb tots els ets f uts
aquest greu i profund problema.»
Que els gestors adrianencs han
vingut ja dea d'un romenç ha parlar-nos que ells resoldnen rdpidament 1 eficaçment, és del dominí
públic. Que ho prometien de «classe
superior•, com si és tractéa d'un
producte comercial, també ho sap
t. :hom. I el que no es desconeiz és
que cPeró lea paraules han quedat
al sac dels cparlar perqu.è si». I lea
escoles del Municipi segueixen arrossegant el lla$t fastigós de la seva
miSèria moral i material... El projecte de projecte de Grup EscolCJT
dels gestors morí an8 de néixer.
Afers, o coses tan fàcils de realiti!lar en temps qtte no hi hagin problemes greus com són la col-locació
de voreres, el d01wr el nom del «destronada» a cert carrer i el nomenar
«jefes de mar y tierrat, vigilants(!)
de cserenos», etc., etc., han tingut
per a ells mé.t interès. Com l'ha
tingut el 8ajareig cedista-radical.
No veieu que amb la cultura qui sap
on pararien a 1HYres d'ara?
Com el comentarina acabem: «Res

RECTIFICACI O. • ACCIDENT
D'AUTO MOBIL. - LA F IRA CO·
ME RC IA L. • ALTRES NOTES
D' INFORMA CIO

Girona, 4. - En la crònica que publicàvem en l'edició de dijous passat wbre el judici oral celebrat a
l'Audiència Provincial d'aquesta ciutat contra Josep Geli 1 Ferreol, vet
de Monells, estanquer, acusat d'un
delicte de reW;tència a l'autoritat,
vàrem incórrer en una. lamentable
equivocació quant a l'atribució de republicanisme que fèiem a la person~o del processat.
Nosaltres fèiem constar en la nostra ressenya judicial, que J osep Gcll
i Ferreol «ha estat sempre home de
comiccions fondament liberals 1 republicanes•, quan, en realitat, és tot
el contra.rt. segons ens assabenten
els nostres amics 1 correligionaris
del poble de MoneUs. que han llegit
ld nostra nota inlormativa.
Ens escriuen els nostres amics:
«Estimat amic: Amb veritable astorament llegim a LA HUMANITAT
d'a,rul la. nota. que doneu sobre Josep Gell I Ferreol, atribuint-U virtuts d'un fervent republicanisme. Us
ban sorprès lamentablement la bona
fe. Josep Geli, de Monells, és un
trànsfuga de totes les situacions I
un veritable cacic. En temps de la.
dictadura fou un dels més fervent,
i destacats del P. U. P, Ultra això,
a Monells, ha estat sempre un element enemic de nosaltres I a ell es
deu que un correligionari nostre hagi acomplert un mes de presó. De
republicà no n'és; però milita al
G~~~T~ 1t~~.:lnA
Partit Radical 1 suposem que sabeu
M el grau de rt-publlcanisme dels
rutanu tranquil tenint as.segurada. que hi militen. Es, en resum. un
la TOTALITAT
element indesitjable. No dubtem,
de les vo:;tres responsabiUtats.
doncs, benvolgut amic, que us ban
la P r é ser vat r ice sorprès
la vostra.bona fe, i que tindreu, per tant, mterès a rectü1car
CORT S CATALAN E S, 6 42 aquella. afirmació.»
Hem de fer constar que nosaltres
no coneixem Jor;ep Geli i Ferreol, i
de retrets als gestors perquè amb st diguérem que era un bon repu• .Lr transitorietat els escolars adria- • blicà, és perquè a1xl ens ho assa-

1

nenes no poden dir a plena veu que
van a l'e~la, i.a que mentirien.. Sin(J ¿Ja. heu pensat en el que representa
ur: f?TeC. Podnen detxar la qüestió 1
. la prantia de Ja vostra. pòlissa actual
publtca als qui de f?erltat laboraven¡ que sols us cobreix fins a cert límit?
pel ¡<;ble? Heus act la manera que
Això us ho resoldrà

:~r. AE~f:e=~'tt~ntr el Grup Es-, La Pr és er Vat ri e e
J. GRAU I LATORRE

CORT S
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la vista 1 que, pel que es veu, ens
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guraren uns amics que assistiren a

han enganyat.
ESCORCOLLS : DETENCIONS
- Quan retornava de Barcelona
INCENDI
amb el seu automòbU el secretari de
Lleida, 4 (per telèfon). _ Per la l'Ajuntament de Figueres, senyor
guàrdia civil s'ha practicat un es- ¡ Onofre Sa.ntaló, junt amb la seva escorcoll al domlcill del que fou .i>•"esi- posa, en arribar a prop de Malgrat,
dent del B o e Joan Farré.
el cotxe topà amb un camió. A
Aquest e5corêou·• és un dels lt.nts conseqüència de la topada resultà el
que s'han practicat aquesta elles
senyor Santaló amb una extensa fe.
rlda. al cap, que obligà a donar-li set
- Per t al de posar-los a dis 1_ punts de sutura, i la seva esposa
cló del jutjat d'instrucció han ~pos amb la fractura de dues costelles 1
t l
só
.
res- massegament general. El seu estat
sa a a pre Josep Com 1 Dom ec fou qualificat de pronòstic reservat.
1 Josep Coln i Vallè,s, pare 1 germà,
- S'està procedint al muntatge
respectivament, de 1!lUtora dels em- de la. Pira Comercial de Girona que,
~etzlnaments produl:ts a la Granja com saben els nostres lectors, serà
d Escarp.
inaugurada el primer dia de les prGTambé han ingressat a disposició peres Fires i Festes de la ciutat
de l'esmentat jutge, Ventura Latre.
- Complimentant ordres rebudes
del General de la Divisió 1 del GG- Al vel poble de Vilagrassa es vernador General de Catalunya, aproduí un incendi en un paller, pro- quest mati s'ha fet càrrec de les
pietat de Sebastià Cases, les pèrdues funcions governatives de la Comissadel qual ascendeixen a més de dues ria d'Ordre Públic, el cap de la ComU pessetes.
mandància de la Guàrdia Civil d'a.

8118Ait'TE. I niTUBRE DEL ~

questes comarques, tinent coronel Senyor Jaume Obradon 1 Casanoves.
- A Ripoll s'ba deeencadenat una
forta. tempesta de pluja 1 vent, la
qual ha trencat arbres, vidres i persianes, amb la consegüent interrur:cló en el servei públic del fl utd
elèctric. A l'Ajuntament, s'han trencat alguns vidres de valor . A la. casa
dc camp «Els PlntorSJ, el vent va
trencar diversos a rbres, alguns dels
quals de 35 a 40 centimet res de corona.
- L'Alcaldia d'aquesta ciutat, per
mitjà d'«avis» fixat en els baixos de
les Cases Consistorials, fa saber que
demà, diumenge, dia 6, es verificarà en el local de la J unta de Classificació l Revisió d'aquesta cprovincia., situat en els baixos de la
Delegació d'Hisenda, el sorteig disposat per a determinar els respectius Cups d'Africa I Península, dels
reclutes del reemplaç del corrent
any i anteriors agregats a aquest,
al qual acte podran concórrer-hi tots
els que voluntàriament ho desitgin.

REUS
L'o:HAR MONI A» DELS GESTORS
MUNI CIPALS

Ahir al vespre ve celebrar sessió
plenària el nostre Ajuntament governatiu. Ultra els senyors gestors,
hi assistí també bon nombre de cparroquians». Això de proporcionar-se
w1 ratet d'expansió sense haver de
pagar entrada és cosa que no s'escau així com aW i, naturalment, hl
ha qui bo aprofita.
Aquest ple consistorial ve a confirmar d'una manera deflnttlva la
famosa «harmonia» que existeix entre aquells que es «SSlcrificaren» i
que ocupen els escons municipals
d'una manera tan estantissa.
Aquesta. mena d'aquareH.-. de colors
indefinits i borrosos que integren
elements vinguts de llocs tan estranys com misteriosos, es va proposar fer les delicies del públic que
ass15tfs a les sessions l ha reeixit
plenament. Tant t.e bo hagués assolit idèntic resultat en la qüe.stló l.le
pacüicar eis esperits.
En aquesta sessió debutà el flamant gestor de la Ceda senyor Rodon, el qual féu la seva entrada a
l'Ajuntament en forma de cavall sicihà., cosa que aprofitaren els gestors de la Lliga per a trencar el
foc contra els ex-correligionaris, excompanys de gestoria i aviat examics. D'allò del «respeto mutuo» es
veu que els nostres gestors ja no
se'n recorden.
L'ofensiva de la Lliga contra Ja
fam.llia ced.G-radical prengué alarmants proporcions quan el senyor
Rodon es vanà d'ésser més catalanista que el propi senyor Cambó, i
entre que si són verdes... que si són
madures... si... no
que si demà
m'afaitaràs... etc., etc., el saló de
sessions es convertí en un quad.rtlàter vocal per a disputer el combat

A risc il-limitat
Garantia il-limitada!
La Préaerva trice
COR TS

C AT ALANES,

6 42

de qui és més ce.telanista: la Oeda

o la Lliga, Naturalment, el combat

tou fallat en matx nul.
I aixf, amb aquest panorama, s'arribe. a l'bora d'elegir els càrrecs de
govern que havia deixat vacants la
Lliga. Oirem sonar els telèfons 1 tot
seguit es procedj a la votació. Els
càrrecs de govern quedaren repartits a.txf:
Primera tir.èn.la., Gispert (Oeda.
Segona, Ollé (radical). Tercera, Can-

tljocb <radical). quarta, Ro!es (de
la Oeda).
Ela de la. Lliga. votaren en blanc¡
els alt-res no s'Immutaren, perque
amb la major naturalitat s'elegiren
mútuament.
Després d'aquesta sessiÓ no calen
comentaris. Cal d:r, però, que el rldicul fou estrepitós.
I mentrestant, visca la conseqüència 1 anant passant mesos.

L'HOSPITALET

Per a tota mena de
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€CON0MlQUfl

La. Fira de Barcelona i .
artistes a trametre els seu~lVlta el&
al Concurs que a tal efecte otrebati¡
a l'adquisició del dibuix que ~ Per
de servir de cartell anunctad allrà
la seva pròxima manifesta or de
concursants s'hauran de subjc1ó. Ela
les bases segilents:
ectar ,
BASES
I. El cartell original ha à
ser de 100x62 cm. i no """U:, d'és.
apa.!sa t.
'
~""«"" éSSer
ll. Es CO!lCedelx llibertat d
cediment, amb un màxim de e Pr:>.
tintes planes.
Quatre
m. Ia llegenda del cartell
IX Fira de Barcelona _ Ofl Se%1:
ternacion&l - del 30 de
Cial-Jll.
de juny del 1936. o bé
;1 lt
d~ Barcelona -<>flclal-IÒterna er1a
- del 30 de mayo al 14 de juntc1ona¡
1935.
o de
IV. Els originals es p
muntats sobre vestigis se~sentaran
tura i amb un sol lema. / stgnanyarà un sobre clos qué c~~r.IIIPa.
el nom 1 adreça del conclll's Uldti
qual .reprOduirà en el seu ext ~t, tl
mate1X tem~ q!le figuri a l'o;¡ ~A~
V. Els ctibwxos originals iü.!JOI.
bran a les Oficines de Fira des n!'!"
celona, (carrer Corts catala e .._-.
entresol) • tots els dies hàbTies, 593,
a 1 del mati i de 4 a 7 d s de I
fml·s el dia 3'1 d'octubre dil lf93t5arcta,¡
cus~
, ~
VI. El Jurat estarà com
un delegat de la Fira 1 de c~t I>er
de les Societats Artfstlques adea Buna
ce1ona.
ar.
VII. El veredicte del Jur
inapeHable. El Concurs no at seti
cons!~~rar-se desert i els pre,...,¡J?Odrà
indtVISlbles.
.._ Són
vm. Ea concedirà
.
Prt.mi de 1.000 pessetes un Pruner
de 500 pessetes 1 un TêrcUJ.le dSeg~
pessetes.
r e 250
IX. Els originals pre · t .
quells que el Jurat
m¡a s 1 aésser adquirits, quedar:~~~ •Per a
tat absoluta i exclusiva d e lpro~te1 per tant facultada aquest: a Fua
seva reproducció a tots el r r a la
procediments 1 usos que ~¡ or~ts,
convenients.
a estun¡
X. Els originals s'ell.-p
rant 10 dies en el lloc 1o:aran du.
conve.."lients a les flnart tpoca més
tàries de la Fira. L'Exp¿s~ ~ P!-Jblict.
ciarà per mitjà de la ~;! s anun.
. XI. Una vegada tancad~~·
SICló, els concursants no pre:Pf"
Pffran retirar els seus treballs 18 s
e ezn:lnl de 15 dies, i hom enten~
que s no ho fan renuncien als
~~~ ~~%!~a~ faes;~ gratuïta dels
Xll. Els autors pre:;¡. t
prometen lliurar a la 1~~~ es com.
~~~ni
ge li dies, les llegend~nq;~
11
e gurar als cartells en els
idion;es estrangers que no consten
f~cu~r:.rtat m. I que la Pira els
XIII. Pira de Barcelona no es ra
responsab~e de les avaries' 0 dann
que pugum sofrir els originals presentats al Concurs, com tampoc no 11
inCU!Jlbelx respondre de les recla.
maetons que per cap concepte no po.
den formular els que es considerin lesionats en els seus interessos -Bar.
celona, 30 setembre del 1935." _ El
Comitè de Fira de Barcelona.

OATALANES,
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serveix per a res més que per anar
a cobrar finals de mes. Ara bé·
nosaltres creiem que pel preu què
costa a la ciutat aquest alcalde podria tenir-ne un que, quan menys
sabés ésser-ho dignament.

L'OBRA DE SISQUELLA

L'anunci que anaven a ésser exposad~s 20 Pintures de Slsquella ha
produtt tota. la curiositat, tot 'nn.
terès previst. Es tracta d'un dels
noms ;nés indiscutibles de l'art catah, 1obra del qual és inèdita. Mal
n~ s'ha. !et abans una exposició de
SISquella.
LA COL.LECCIO GRAU PERA

A la notabillssima coHecció de H.
Graupera que esposarà demA a la
Sah r -és per a inaugurar la tem·
porada, figuren 4 obres de Nonell,
absolutament
Inèdites, que seran
una nova revelació de la personalitat
èd pintor. A més, un retrat de R.
Casas, que t'S considera per molts
com una de les millors pintures de
l'art català contemporani. L'obra de
Canals té també una representació
select1sslma.
La Sala Parés presentarà demà
l'aspecte de les grans solemnitats.
f:!j

una. Companyia que reuneu amil
la més
ANTIGA EX:PERIENCIA
la més
l\IODERNA TECNICA

MA L LA F·I N A L a

Pr ése r v atric '
FIVELLER 11
MITGES
'
CORTS CATALANES, U I
MITJONS
GUANTS
MONEDERS
DURAN CAMPS
S'ha assenyalat la data del dia 11

- ""*

~OTES POLITIQUES

NOVETAT/ FANTA/lA PER A
/ENYORA HOME I NEN/
IMMEN/ A//ORTIT EN
MITJE/ I MITJ ON/

~~~f;ió ~~ ~ui:n ~=a~

::.

lor d'aquesta obra, s'imposarà altra
El mo~ument a Layret. _ Se'ns vegada amb teles de Paris, riques de
prega la l~rció de la següent not.a: rares qualitats pictòriques, ben percEl Comltè pro monument a Layret sonals de l'artlsta.
que normalment ha ~gut dt-senvO:
lupant. el seu comès, feixuc, però per
les dif1cultats econòmiques amb' què
es mou, 1 desitjant PClSar fi a això
1 Pt!r tal de facllltar la urbanització
de la plaça on va destinat !a un
crida a tots els obrers del'
a
de la ciutat a les
camp 1
co~:lm 1 a tots els ~=r~f~~~sd!
~~
ca ans de cor, perquè trametin el
seu donatiu a la subscri 'ó
a l'At€-neu Enclclo
.
pe¡ oberta
-L'AssociaUon des Anciens Eleme, 30) 1 a l'A~dic:~~...ular War- ves des . Ecolea Françai.ses de BarCAlta de sant p u o...,.~cum celonn, maugurarà demà, ctiumeuge,
manera presteu J!re;08~) · D aquesta la temporada de festes amb un ·lu·
cló a. l'obra d
ra collabora- xós baU de tarda amb la cooperadel gran rep~~~uar la memòrl<.~., c1ó de la Wllson Jazz, que es celeanceso LayrE:l.J brarà al seu local social Corts, 707.
fi!!!!!!~!!!!!!!!!'!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!r~-- -
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APUNTS ADRIANENCS

De temps ha que volíem parlar
d'un problema tan vtu t tan profund
corn ho és aquest de la ma11ca ct•un
Grup etcolar a Sant Adrià de Besós.
lt1és d'una vegada teníem decidit
Uançar-nos a tom en el trist tema,
peró sempre rejre1,àvem el nostre
tntent en convèncer-nos a nosaltres
mateiros que anàvem a. endinsar-nos
per un vedat, un tabú d'aquells que
els temps gestorils i transitoris actuals s'han estilat posar de moda.
Però ct'avui cretem ineludible el deure, mtllor dit, l'oblfgactó que hf tenim de parlar-11e quall un coHega,
ho ha jet ja.
Per començar, del diari de rejer~ncia en treiem aquestes ratlles en
lea quals després de dir que s'ha
acabat per a la mai11ada el vagabundejar ;a que ha començat el curi
del 1935-36, í tot seguit afegeix: «El
llibre, el quadern, la ploma, el llapis,
el pupitre, el tinter, les parets emf'48LIJades de 9Uixadea a betzef; tot
sota l'ull vigilant del mestre, dóna
u11a certa seguretat a l'escola de la
qual hom ftO es pot escapolir, i en
parlar àe la malnada haurà de dirne: «Oh, ara rai que són a l'escola!•
Sant .Adrià, en qüestió 8$COlar, és tot
u11 problema que no mereix que hom
Intenti tractar-lo con~ si fos una
eimple diversió. Són massa les conseqüències que reporta.»
Etrldentrnent. Té raó el coUega.
Molt bo1tlc alzò dC.Zs llibre a t la pissarra, i l'ull vigilant del professor/
Però, i l'6.6cola1 Qui114 capacitat U
aouesta per tancar-hi al : zu dim
vint, quaranta i seLra11ta alumnes?
o:Com ho direrrt- repeürem nosaltres
cc ' el collega - que aq~st problema ha arribat a e.rtrems tan lamentabl88 perquè s'-ha dei.ur' qlli hi arrit>é$?»
Les escole• adrianen ques, la mUèd'afNBStU escole, s'1«1 volgut
desterrar sovint amb un pedaç torÇ~~ adient mcu1m vegada, ~ró sempre ha resultat estèril. Perquè el seu
estat no pot acabar-se aJnb un retoc
tampoc amb una renOtlQció gene,.
ral. El mal &Je de wcarrel. I per erterminar-lo és precís començar de
bell nou amb la tasca. Fent escoles
noves? M ai de la vid4, mentre aquest es hagin de rupeditar-se a tu condlcfont de les actuau. Aixf s~nnpre
«mentre a familiars i escolars dels
collegis particulars, e.tpecJallnent el
r11llgiós, els és un plaer la reobertw-a
<U CllTI, Gla tamüiar~ í alumnu de
l es eiCOliU oJlcials els semblarà que
els bur.rín.. . 1 en espera ansiosa, ela

Les Arts

I NFORMAC IO LOCAL

El diumenge proppassat, V1cenç
SOrribes, que viu al carrer de l'Aprestadora sota el Canyet, en descarregar la recollida ordintrla d'escombraries els encarregats de fer la
tria es donaren compte, amb la corresponent sorpresa de SOrribes, que
aquest havia traginat una bomba
de regulars dimensions i que, segons declaració pròpia, no comprerua com se li havia pogut introduir
al carro.
Denunciat el fet s'han fet càrrec
NOTICIES DIVERSES
de l'artefacte les cautoritats compeSón ja en poder de la Secció Fi- tents.
-¿Què passa entre la cradicalalològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que és la. que ba d'emetre da:t d'acl? Aquella eufòrica harmGveredicte, les obres o soliicltuds re- nia ultra prometedora de dolços
budes opten al «Premi Pompeu Fa- idillls bucòlics sembla que, de sobte,
bra 1935».
ba pres l'avallcaient conviència de
La qualitat ben remarcable d'al- sogra t nora d'aquelles que es declaren
protectores aferrissades dels
gunes de les obres rebudes fa creur.! que no serà tasca massa fàcU la venedors de plau I olltE. Aquestes
del Jurat per tal de discernir la que questíons familiars esdevingudes a
causa del repartiment de racions fan
calgut proclamar guanyadora.
anar de bòlid el nostre confident
La. Secció de Cultura 1 Esbar- cBona Tinta», el qual es troba majo del Centre de Dependents de Ba- terialment atorrollat. Si parla amb
dalona, ha organitzat per al proper la «radicaladu del grup de l'alcalcurs del 193S.36, un curset de fran- de gestor senyor Rabal deixen als
del grup del conseller regidor de
cè:; de caràcter popular.
Les classes es donaran tots els di- Finances senyor Saret com per agamarts i divendres de 9 a lO vespre, far-los amb pinces; sl parla amb Ja
«radicalada» del conseller regidor de
per un professor francès.
Finances senyor Saret deixen als
El preu d'aquest curset serà de del
grup de l'alcalde gestor senyor
dues pessetes.
Rabal a l'altura del paper higiènic,
Per a inscripcions, a la Secretaria i ela que ho acaben d'arrodonir són
tots els dies de 7 a 9 del vespre, els «radicaleros» del grup del senyor
St Anastasi, núm. 3, 2.on.
Llopart, els quals diuen que tant els
del Saret com els del Rabal són tms
- El dimarts, la Junta. del Cens aprofitats «vivales» que ni amanits
obri una oficina a cada districte per amb ·'\m!au.a són queviures. Butal de rebre les soHicituds per l'tol fa!... aquesta frase dels «lloparterOSJ
carnet electoral.
apreta més que un ull de poU. La
cosa, però, é.s òbviament clara. Això
va dc ple vers la descomposició. Que
l'olla que es fa bullir a la Casa Gran
no té cabuda per a fer brou per 1
tots, està a l'abast de qualsevol pepona de deu. Ara, que la nostra «radlcalada• és un cas patològic tan
radical Que !ins «radicalegen» en el
- Ens hem trobat amb la. sor- repartiment del «pavo>>.
presa del regal que ens han fet els
-El darrer número del nostre vatorners d'apujar el pa deu cèntims lent periòdic dEsquerra Republicana
et quilo <comprat-lo amb fraccions «Llibertat», publica un magnific ard~ mig, no en peces), sense fer-ne tic!e del nostre volgut amic i redacavinent al públic en un termini que tor de LA HUMANITAT, Manuel
pogués saber a què atenir-se. Quan Valldeperes, titulat «Elogi de la vel'han de rebaixar de preu bo fan r itat», el qual ha estat llegit 1 cGeu un termini més o menys llarg. mentat amb veritable entusiasme.
¿Les autoritats no són res en aFelicitem el company Valldeperes
quest cas? El preu del pa. està ta- per la. manera tan elegant que ha
xat i per tant no es pot variar el sabut tractar un afer que si tanpreu sense el degut permis, l expo- mateix ba entusiasmat els cors essant-lo públicament. ¿No és atxi se- querrans he fet molt poca gràcia
nyor alcalde gestor?
al.., de la voravia d'enfront.
-Ens agradaria saber perquè el
- El 30 del passat mes d'a¡¡ost delegat de la Companyia de Jesús
finí el termini per a pagar l'Import a. l'Ajuntament oom a conseller redc l'Impost sobre solars edl!icats o g¡dor de Cultura i Sanitat, doctor
no, 1 ja ha transcorregut un mes Jornet, està fet una malva. Fa dies
i bom no sap que per part de l'Al- que no ha donat que drr i enyorem
caldia s'hagi pres cap acord de lliu- tant les seves atzagaides que fins
rar a l'Executiva els rebuts pendent, temem per la personalitat de «Bona
de pagament.
Tinta», encara que, aquest és tan
¿La Cambra de la. Propietat té patriota que no dubtem que «Sacrifica
més autoritat que tots els acords I r1a» la seva popularitat guanyada
ordenances que han de regir per a a pols si la nostra. ciutat n'havia
tots els ciutadans? ¿Què diran els de sortir beneficiosa. Ea veu que
ciutadans que complint llurs deu- ~ixò del «Sacrifici» i del «patriores pagaren al seu degut temps els tiSme» és tan encomanadís com allò
rebuts 1 que són els més modes- de l'enxufisme. ¿Veritat doctor J ortos? Hom entén que no ha d'haver- net?
hi classes, o tothom paga, o bé que
-Aquesta nit, allà als vols de la
es tornin les quantitats als que han una, ens hem despertat ben creguts
pagat. Es deure de justícia sl és que la guerra enlloc de donar coque n'hi ha per a aquest cas.
mençament a Abissfnia havia començat per aci amb un intens bombardeig de gasos asfixiants que fins
La prima de l'asseguran ça a
el gat corria esverat cercant una
GARANTIA IL.LDDTADA
careta per tal de preservar-se dels
és extraordinàriament mòdica.
efectes de la guerra química
Prepnteu a
Aquest Canyet s'ha proPQ6at terJa 'ida Impossible 1 ho aconseLa Préaervatrice nos
guirà. Es veu clarament que aquesta
C O B. T S CAT A LAN E S , H 2 vergonya
de la ciutat no podran arranjar-la autoritats de percalina
co~ les que gaudim. No direm res
mes al no¡;ue alcalde decoratiu perI què és cosa ben demostrada que no

les marqu.!·
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OBRES COMPLETES (Tra•
PRIMER A SECCIO
duccló Ove]ero). Volums VIl
UNIVERSITAT
Furt. - Es veié la causa per furt
A IX.
seguida contra Orau Sàncbez 1 Va.
El primer dels esmentats volums
Les classes de la Facultat de M..
!entina Oil, els quals !oren procesconté •Més enllà d el bé 1 del mal.J
sats sota l'acusació d'haver-se'n en- dlolna. - Es posa a coneixement
l la cGenealogia de la moral». El
acord
TOSSUT DETINQUT dut una peça de seda dels ma.galr dels senyors alumnes que,elper
primer titol dAta del 1885 l és conzeros Jorba, en un moment que el da la Junta de Facultat, dia 7 del
Per no voler obeir uns guardlcs dependent estava dls~ret.
Fa d'at:có alguns an11s. H om r epre- temporani de cAixi parlà Zarathusmes qv.<: ~om. comtmçaran en e.ques1 l.t'l;;Olentar-.se amb ells, va ésser desent ava un drama, que tenim entès tra».
1- ta Facultat de Med tclna les classes
El Hscal demanà ptr als del
La visió analitica del bé 1 del mal tingut ahir, al carrer Nou de ia quet.
que era d'Echegara11. L'actor Feral curs ac:~dumc .ie
cc:'Tesponents
priel
qne
compte
en
tenint
JUZnd.o Dfaz de Mendoza. (pare) deta porta l'autor a situar-se màs enllà Rambla, Manuel Suàrez Flgueroa, al mer és reincident en delictes contra ~*~6 de les següents assignatures:
de
des
sl,
com
tal
per
dos,
tots
de
qu. ! s'aplicarà el procediment d'ur- la propietat, quatre mesos d'arre:;t 1 ~tea mèdica. Emortologia, ns:oen una escena tramcendental:
més remota antiguitat, era la m" gència.
-Es incomprensl.ble esta mujerl ... la
per al Grau 1 50 pessetes de rnult.a logi.a general, FlstoJogla humana,
tot
de
bondat
la
decidia
que
la
ral
Quatre anys després, acabats els B ella, però ruerte... came d e aeda.
Sl & un aficionat. a les lecture:J fiAoat.omia patològiCa. Fislopatologta,
per o. la dona.
ho.
una
arribat
ha
filosòfic,
Sistema
DETINGUTS
EXTREMISTES
vi·
l
seus estudis, retornà a. Weimar
y nervios de acero..•
losòfiques ll pregunten:
SUüografla I D..:nnatologia, Obst.egran
la
de
hora
Nietzsche,
de
la
ra.,
quatre
Aquells
sítà la seva mare.
Don Ramon del VaUe Inclàn, que claredat, que obliga a convertir la
Per la. pollc1a foren detJ.nguts AnS EGONA SECCI O
-Qul és el ¡ran J:>essurusta?
tncl.a., Oftlllmolog¡a, Híg1ene, Psid'això
servtren-l
separació
de
anys
es tTobaoo entre el públic, v a al%e- moral en problema. El 1101 fet d'a. dreu Cerdan 1 Faust Castells, &ls
Robatori frustrat. - Joan Llorac, qulatrla 1 Especialitats
Probablement. contestara:
ben
compte
donaren
se·n
ambdós
lli·
trobats
car-&e i dtgu~:
-ScJ10penhD.uer.
que ba tingut diversos comptes a Utrevir-se a adoptar una poslció tan domicilis dels quals foren
B1 ba molt de ventat en aquesta aVUlt - perquè l"ab:.sme que els se-came d e seda y nervios de aee- aingUlar, diu prou quina era l'em· bres que la policia considerà extre- quldar amb la justicla, fou detingut
Enmens da Praotlcallt. - El pro.
apreciaCió, però h1 ha molt. de lloc parava. a'agrandis, de tal m.nnera. ro? Eso no es una m ujer..• Eso es penta de Nietzsche.
ml.st.e$. També els !oren trobats al- a l'I.Dterior d'un magatz~ del car- per dla 7 del mes que som. a les
comprometedors.
documents
guns
comU. com el titllar NietzSChe de que, a partir del 1814, no es tor- un paragua.!! •••
semsegons
ent.rà,
on
ClArls,
da
rrer
Pel que f& a la cGenealogiu, conSis de la tarda l a la sala de connaren a veure. amb tot 1 que ella no
La. policia tracta d'esbrinar la pro- bla, amb el propòsit de robar.
• • •
ferèndes, començaran a la Facultat
sisteiX en un examen aprofundit dels
bOl"
Per boig també s"bi ha tingut mori fins el 1838, quan SchopenEl fl.scal demanà al Tribunal que de Mediclna els exAmens de la CarcTTes pessetu la. millor butDcca sentiments morals. El volum següen; cedència dels llib:es esmentats. ja
Schopenhauer, 1 els que s'han entes- hauer havia ja. acomplert 60 anysl pregonava el carteU d'un teatTe ctn- comprèn eLa volunt.e.d de poderio», que, se¡ons sembla, els venen en el condemnés a dos mesos 1 un di& rera de Pract!:::.... t.
JOSEP RAIMUNDO (Raid.)
tat que ho sigui han recercat en
trie. Un pagê3, o bé que el jeia, va considerat com un dels llibres més molts quioscs.
de presó.
els seus ascendents, i han obtingut
adquúir-ne una, demanant que /r» transcendentals que mal s'hagin eaUn carterista. - A la mateixa secCURSETS
un círane» èxit! Alld, per la banda
ELS INDESITJABLES ció es veié la causa contra Ramon
la. mfllor. En tractar d'fnatal:lar-lo cnt. No comprenem massa aquesta
paterna, a la seva. àVIa Anna Renata
Fou expulsat novament per ta Carra.sco, que fou atrapat en el m"
l'acom.ocladcr en una butaca corrent reputació, per tal com tot.hom conHl¡lene I San>~at. - A l'Ateneu
Soermans la declararen folla lla sotva oposar, en}urf.fmat (o Jent-ho vé que no és acabat n1 pot acabar- frontera de Pulgcerdà Carles Geter, ment que s'acabava d'apoderar de Enciclopèdic SClDpre Amnt, avm. t&
Diumenge es posarà a l'hf
meteren a tutela; i dels tres fills
se l cc.nté lc:~ reaccions naturals en que ja ho havia. esçat anteriorment la cartera d'un !1dividu a 1'1nter1or les nou de la vetlla, s 'mau¡;:.m• tA e~
veure).
que tingUé, el més sensat !ou el pedU qu~ amb lu tru peles U:l!i tnt.s:H.igèncls. emult a la re<"e,rca · 1 havia tornat.
d'un bar del carrer de la Mina.
curset d'Higiene i S!Ulltat per a
la venda el quart miler em-M'h.an
tit, Enric1 pare del nostre filòsof,
donaven la m.'Uor butaca. l uo : d'Un món nO>.l. del tot dlstlllt de 1ac- I -A Olrona fou detingut el ¡rec
La pena. sollicltad.a pel flsca.l rou
a e JTec del Dr. Xavier Serja que e! primer arrossegava una
tuv E1 illD~ en OOP.SÍDnl>, de\'é brl- Rita Estoyawicb, cso1 disanb do- de cinc mesos 1 un dia de reclosló. obrers,
JitU una butaca com totea...
r&t>O. li.mb la prl!nera ll1çó, que és:
Idiotesa ben detinlda, 1 el segon era
Jl&o1 pe: 18 for~a clela seus a.Corl.s- mador de !eres 1 que manifestà que
llibre
del
l aa n'anà decldft • ocup# la W
cConcPpte de les malaltJ.eS l la seva
un mig boig furiós. Quant al costat
tUrector d"Orquestra, 4'011 va oe»tar mes-fo:rna apresstvt. caract.erlsUce. fela tres anys que no tenia felrul..
TERCERA SECClO
I.C-'11.pèUtica». La inscripció és públi·
matern, al seu an el caracteritzava
A causa de no tenir la documendel iT8.D pensador-. però tambê hl
D~ i ajuda treure'L
Suspensions. - Per cai:.~:! dlver· ca 1 gratu1ta.
una l.mSCibllitat que !eia tremolar
llargs tacló com cal, serà expulsat.
extraordinàriament
~d~ls
•
•
•
US, tor.:n ~ tot! ru judici.s
els que el rodejaven; 1 la seva filla.
IUlunclatS.
cEl ocaso de los Jdolas» s'anomena
Una alta operS01111litat polftfoo-pluClub David. - Continua. oberta la
Joau.a, no era, indubtablement, una
DETENCIO O' UN SUPO·
tocTcWca !Xl ordenar que 4l parc
d ona normal.
lnscripclÓ a la matricula dels curQUARTJ\ SECCIO
darrer
el
castellAna
tra.duccló
la
en
arfot
u
d'una finca qu poued.%
1
SABOTEJADOR
SAT
Es a d!.r, que a jutjar per l'heAtropellam11nt. _ ocupà el ban- sets de Gramàtica Catalana, Taquiranjat ttn rna;;¡nf/fC Uae, Amb wtu deia treS volums comenta..,. Equirondi de policia encarr~t de
rència, Schopenhauer havia d'ésser,
'f&1. en certa. manera. a. un compleo laElpersecució
Ferran Ma.rtl, el qual, amb grafia,. Història de Catalunya, Agencte la Uei.
de sabotejadors dettn. quet
lbglcamenl, un home irascible-més,
l'automòbll que manava, atropellà <;>1me~• .1e la llar, Patró de 1ot, ~
per tal com s'hi
n.,n l'obra va tsser enllestida, ment de l'anterior,
enfoquen temes que han estat. apun- gué Jesús Arranz, per creure que es una mare l !llla a. la Plaça de ta t~gran!l.. Gimnàs . 1 J¡~..Jltsu, que
•
1!11 es té en compte que era un tude
l'c;.rqu.ttecte la va lliurar al prop!e- tats, amb major o menor extensió, dedica a aquesta activitat.
perestesic. com Strllidberg -. però,
s l.l1lluguraran el dia 7 d aqucs~ mes.
•
Universitat.
tari, Jent-ht una detallada descríp- a eLa voluntad de poderlo». El cQca..
ci.P. dita C!loseqtièncm a bOig, hi ha
!>er a detalls a la Secretar1a del
El flscal demanà per al processat
Jaume
DETENCIO D'UN PRES•
so» aplega una sèrie de tractats '"
cló.
tina 1ran diferència.
Club (Consell dc Cent, 331, entr.>,
de
dia
un
1
mesos
dos
de
pena
la
HOMICIDA
SUMPTE
punt
del
des
suggestius,
temes
bre
conjuntt
ez
completar
a
per
-ATa,
Estudiant de prop els seus més
presó 1 la Indemnització de s.ooo tots els dies feiners de 7 a 9 del
Miravitlles
lf el aen11or ho troba del 1eu gust de .aura filosòfic.
Immediats avantpassats--, els seus
Pels agents de la brigada d"Invesvespre.
El nueU del volum IX, el consti- tioat:ló Cr1m1na.l fou dettngut Alfons pessetes a la familia per:ucUCllda.
podríem posar, al Uae, un parell de
pares- veurem que intluïren no poc
L'acu..c;acló privada ctlssenU de l'"
cEl anticristo», critico. slstemà- Martínez López, conegut pel «Múr·
tuelx
góndoles...
en ell
Amb un pròleg de
CONFERENCIES
-M'està bé - Vel ter el rfcatxo, tica del cristianisme, jo. deixada en- ela», fUl de Totana, el qual fa al- pinió del fiscal i demanà per al r>r"
El 1745 - tres anys més tard
ingènuament - ,erò que atguin 11 treveure. fragmentàriament, en el guns temps marxà cap a Bombai en cessat cinc anys de presó 1 15 000
nasqué Artur-varen contraure ma,.
del Cinema». - Avut.
«Estètica
COMPANYS
IS
LLU
d'indemnització.
pessetes
de cas, góndola f góndol, per tal que conjunt de les obres de Nietzsche l un vapor grec. Tornà a la Peninsula
tnmoni. Ell, ric negoc1ant de DanEstafada. - També es velé una. dissabte, dia 5 o. dos quarts de vuit
que, ni en força. n1 en ongmalltat el 21 de juny passat. Entrà per 18.
pufr..tin Jer cria...
zlc, comptava 38 anys, í ella, filla
causa contra Josep Tàpies Coll l de> vespre, el senyor Josep Palau
no desmereix gens dels volums an· frontera de Port-Bou..
• • •
d'un conseller de la. mateixa ciutat,
Compreu-lo
Centre. els quals, segons el su- donarà una Couferència sobre el te-Què voleu que tt8 digui _ pon- terlors, ans bé els supera. Compleen tenill 19. Aquest detall de l'edat
Ho. motivat la detenció el fet que Josep
ma «Estètica del Cinema» a l'esés suficient per a sospitar que no
tf}lca el cap de brot d'una tertúlia ten el volum els cD1trrambos dloni- no se ll coneguin mitjans de vida mari, eren empleats d'un Ajun~ tatge social del Club David (Consell
!
s'exhaureixi
no
abans
fou l'amor, preciSament, el que els
de calè _ aquesta guerra que co- aiacos» una àgil mostra més de la 1 ha\er estat vist molt sovint pel ment de la Costa i prometeren a. un dtl Cent, 331, entr.). Aquesta conunt, sU1ó Cl'rt egoisme l vanitat remença vindrd 4 ~sser un altre formldà.ble preparació del filòsof per indrets sospitosos; els agents trac- vc1 del mateL'C poble que sl els do- ferència serà. pública.
a escometre els temes més diversos. ten d'escatir sl tingué alguna rela- nava una certa quantitat ll farien
Chaco.
ciproca bi\Sada. en l'etern tema: l'un,
La traducc1ó d 'Ovejero, corrccttsst- ció amb l'a.ssa.sslnat d'un pastor, una forta rebaixa en la Contribució.
r1c, però de familia humil, 1, l'altre,
-Como no rezurte un Machado y
Quan anaven a realitzar un altre
pertanyent a l'aristocràcia, però sen- «La lluita contra el càncer a nos derribe a t6s ziD puntlyal _ oò- ma, salva amb èxit tots els esculls. ocorregut al solar que havia ocupat
se diners. I ara calculeu com no Catalunya», pel doctor Lluís ;ecta un contertultA andalú.! i tau- La presentació, digna 1 acurada.
la caserna t" ' les Drassanes.
.!
foren detinguts
semblant
megoci»
l'existènc~.a
apreciant
ahir el fiscal,
havla de reaccionar violentament un
R.
ròjil.
deconsumat.
d'estafada.
delicte
d'un
tupercstèslc com Schopenhauer en
LLICENCIA
ARMA S ENSE
G. Guilera
manà per o.ls· processats la pena cte
TRANSPORTS I RECADERS
un ambient hostil, on no copça,.
Per la brigada d'lnvestlgaeló so- quatre mesos de presó 1 250 pessetes
No és la primera vegada que «Mova ni una engruna d'afecte.
Carrer de Pau l'lesi.as, 11
Individu
un
detingut
ésser
va
cial,
s'arribà
no
que
l'altre
per
multa
de
treballs
publica
Als 17 anys-abril del 1805 - per- nografies Mèdiques»
(abans Princesa>
trobat
ésser
va
qual
del
domlcill
al
HUMANITAT
LA
de
contes
Els
consumar.
a
malalties
contra
social
Telèfon 19844
\ié el seu pare. Les circumstàncies sobre lluita
no
qual
del
1'118
a
per
revòlver
un
delicte,
mateix
Pel
Estafada.
1
catalana
població
la
delmen
que
de la seva mort, deguda a un acciBARCELONA
tenla permis. Digué que era del Sin- comparegueren davant el Tribunal
dent, a la seva pròpia casa, i la de- que per la seva extensió i importàndicat del Ram de l'Alimentació l d'aquesta secció Josep Blanc Ribot
sastrosa disminució de la seva fortu- cia poden considerar-se com un veque l'arma li havia. donada un com- 1 Enric Fernàndez Estlvlll, els quals
na, admeten la hipòtesi d'un swcidl. ritable flagell; esmentem la del docpany de treball, que també ha estat liquidaren les pòlisses d'Una casa
Schopenhauer, amb la mort del tor Sayé sobre lluita antituberculosa,
NOTICIARI
detingut.
d"assegura.nees en la qual treballa..
seu pare, al qual respectava molt, i el del doctor Vila. i Coro sobre traTots dos foren posats a disposició ven l ela diners no els feren efecàdhuc estimava, rebé una impres- coma, el del doctor Jaume Peyrt s"
de l'Escola Normal cfe
tltols
Nous
JOAN SIDERA del Jutjat d'Arenys de Mar, que els tius 1tns que foren descoberts.
sió forta, profunda, d'aquelles que bre la lepra. En el volum darrer, t-1
la Generalitat. - A la secretaria de
reclamats.
té
fou
fiscal
pel
demanada
pena
1..6
doctor
el
collccció,
la.
de
90
núm.
hom no oblida. sinó amb la mort.
l'Escola. Normal de la Generalitat l
Els núvols avançaven precipitada. mirava. amb ulls desorbitats com en
de quatre mesos d'arrest.
També Dostoievskl, adolescent 1, Lluís G. Guilera. estudia. la lluita ment
expedits pel Ministeri d'lnstntcció
DETENCI O DE MA LFAC•
presagiant oratge 1 al cap cosa de breus moments, per un d'~
encara més hiperestèsic que el 11- contra el càncer.
Pública, es troben a disposició dels
quells fenòmens de la naturalesa, re.
T ORS
Es l'augment de la. mortalitat can- tard, l'aire bufava amb violència; sultaven estèrils tots els seus esforlòsof alemany, fou la nova de l'asels titols de mestre de
u.teressats
NOTICIARI
començaren a caure
Per agents de la brigad& d'invessassinat del seu pare - embriac I cerosa un problema que preocupa. promptament
Primer Ensenyament corresponents
ÇOs ,els seus treballs l le:J seves sua. tigació crlminal foren dettnguts An·
fort
d'Un
seguides
grosses
gotes
unes
Casde
Tribunal
del
President
El
crudel - qui 11 proporcionà. la pri· tots els paisos civilitzats i arreu aiguat acompanyat de pedra; els ho. des de tot l'any.
als senyors seg\lents: Alfred Pons,
toni López Vicente, de 65 anys, 1 sació. - El Pre:Jident del Tribunal
mera commoció terrible 1 &mb ella s'han c.onstitwt lligues i patronats mes que treballaven als camps ba.Ara era una suor freda el que en- Francesc Nadal, de 29, tots dos ~ de cassació, senyor Santiago Gu- Ma.rtl Valero, Llufs Miro, Joan Soprogressió.
la
de
defensar-se
a
per
el primer atac epilèptic. En tota la
lanes, Montserrat Torrens, Dolors
negut-6 professionals del robatori.
bem, fou complimentat ahir pels Jerez, Anna. Cortada, Ramon Vidal,
resta de la seva vida, de 59 anys, L&. nostra terra no ha escapat a la
To.mbé foren detinguts Gabriel magistrats senyors Paz i Donúnguez, Ramon Torras, Maria Vallès, Modes.
sols n'havia de sofrir un altre supe- Intensificació de la malaltia 1 en
Conde Sobredas 1 Francesc Vlla Co- 1 el relator d'aquesta Audiència se- ta Salabert, Antònia. Mir, Just Molrior: als 28 anys, el simulacre de la cinc anys, del 1928 a 1932, en 532
dina, suposats autors de la sostrac-- nyor Opellt, que anava acompanyat meneu, Mercè Palazon, Emili Fà-pobles catalans i exclosa la ciutat de
seva. execució.
d'unes rodes de camió comesa del seu pare l'ex-magistrat del Tri- brega, Montserrat Bardolet 1 Mercè
ció
Amb la mort del seu pare, Sch" Barcelona, ha produït 4221 defunel dl.a 18 de setembre passat. Una bunal Suprem se-:.yor EmllL
penhauer perdé l'únic amor que 11 cions que en proporció dels habiGrau.
La. ComDenúncia per robatori.
de les esmentades rodes aparegué
tants que afecten els pobles referits,
teia. més passadorn l'existència.
Seran lliurats mitjançant rebut
posteriorment.
panyia. dels Ferrocarrils del Nord
La seva mare, en veure's lliure, 1084.647, dóna el permllntge de 0"77;
ba denunciat que ll han estat robats signat per cadascun dels interess'establi a. Welmar, per creure que superior a la general espanyola
diversos centenars de fil telegràfic sats i reintegrats amb un timbre
b &eva. societat-presidida per Goe- (0'68) ; superior a la d"ltàlla (0'64);
mòbll de vint-i-cinc cèntims.
de la lin1a. de Sant Andreu.
the - era propicia al desenvolupa.. i pròxima & la francesa (0'80). I
ment de les seves iRusions de no- que augmenta ho prova. que en 1910
per494
Barcelona-ciutat
a.
ve'Rista, sense preocupar-se d'Artur, moriren
al qual prohibf terminantment, que sones ment.re que en 1934 en moriren 1180.
la visités.
L'autor revisa ràpidament l'obra
El futur gran filòsof es quedà a
TREBALLS DE TOTES MENES
Hamburg, sol, trist l abatut. Malgrat empresa en els paisos civilitzats per
PAVIMENTACIO DEL CAR·
d. lluitar contra la malura; enumera
alxò, mar(' 1 fUl es cartejaren.
RER DE MAR INA
ESPECIALITAT EN CARTELLS
espanyoles;
terres
en
realitzada
la
Un fragment, molt curiós d'una
Fins el dia 8 del corrent, a les
Telèfon 33575
BARCELONA
161
Sepúlveda,
refeen
documenta
l
s'entreté
però
lletra. d'ella, és aquest:
dotze del migdia, seran admeses al
cConec el teu cor, i sé de sobres rir-se a Catalunya, principal objecNegociat d'Obres Públiques d'Eixamquo dif!cilment se'n trobaria un de w de la seva obra. El doctor Guilepla, <segon pis de la Casa. consismillor; més et f~ de tal forma insu- ra, director del Servei del Càncer de
torial) proposicions per a optar a
portable que no m'és 1)06sible la l'Hospital de la Santa Creu 1 Sant
les obres de pavimentació del carvida al seu costat. I és que totes les Pau, coneix el problema tant en el
rer de Marina. entre els de Corts i
teves bones qualltats queden anulla.- ~;eu aspecte c1entiflc com en l'asDiputació.
mena.
daaquesta
per
d'aquelles
part
a
en!osquldes
1
1
des
pecte social
de «SUpersa.viesa», de gran fatuïtat des estadistiques i d'història de 111.
ctue t'indueix a creure que saps rte campanya anticancerosa a CataluDIVORClS, PLETS, CA OSES, eto.
tot millor que els que t'envolten, als nya, valora sobretot, el seu treball
quals atribueixes innombrables defcc· el pla que exposa de lluita com a
Girona, 10, pral (de 6 a 8)
tes I, això no obstant, pretents d" conseqllència dels resultats assolits
minar. Em sembla que això és sufi· en altres paisos i del que l'observa.
cient perquè ningú no es trobl a ció diària aconsella per a adAptargust al teu costat, Ja que a ningú no la a la nostra terra.
11 a.grada ésser àdverttt tan contiEs un treball importantíssim, de
nuament i bruscament com és cos- gran educació per als metges, els
tum teu, sobretot si es té en comp- més interessats en el tema, però
CAMISERS
t., que aquestes advertències inopor- també per als !llà.ntrops 1 tots els
ENUI:!Nt:UOIUS
tunes vénen d'Una persona tan in- ciutadans. Perquè una. de les coses
CASA El:)Pi;t:lAL PER
significant com tu ... 1
més colpidores que destaquen en el
Autocars i autoòmnibus
Artur - que per aquell temps volum és que el percentatge d'opeA CA!\USES A MIDA
compta.vn. 19 anys - en veure's trac-- ra.bllitat dels malalts del càncer de
tat alxi per la. seva pròpia mare, alr Catalunya I, per tant, de possibilit>Ut·n .u'Eattt~A. ~• 1
Hospital,
solutament Incomprès àdhuc en els tats dc guariment, és del 30 per
seus sentiments, va sentir una. amar- 100, mentre que en molts països argor terrible, sense limlts, més sol 1. .. riba al 60. Alxò és degut al dese"
m~ gran. Suportà a.questa contra- uetxement del perill per ineducació
rietat amb valentia, i fins amb certa popular que fa que es reclami el
NO RESPONEM DE LA
rancúnia que el seu orgull no ll per- socors de la ciència. quan el mal està
més fornúdable d'aumetia deixar traslluir en actes, sinó tan avançat que ja no h1 ha res a
PUBLICACIO DE LES L'QI1arutzacló
en obres... Onda. nova lletra de la. fer.
ta vegades les cont.rartetat.s es !estocars de gran luxe. - Preus reduita.
seva mare - d"idèntlc catre que l'esEl «Noticiam que acompanya el
NOTES QUE NO ENS
sm senUr a la vella maSia, procura.-Servei impecable.
mentada- era un nou Ubló que, volum, augmentat de pàgines l de
ven silenciar-ho per no augmentar el
obrant inversament, ll transmetia text, és una revista de preparació
SIGUIN TRAMESES EN
seu sofriment.
arrogància 1 estimul.
médica, «Recull d'humanitats mè·
El pres, amb tot 1 els desigs que
3~
CATALA
Aquella. mare era incapaç de com- diques» p<X'ta. per subtitol, cada dia
sentia de veure 1 abraçar els iills ·.10
prendre que en el cseu» Artur bate- més interessant. En aquest volum
en
portats
fo.ssin
li
que
volgut
havia
tDibulx d'Artecbe)
gava. un talent gens comú que, amb s'hi in.serelxen els t.reballs se&Uents:
to~ el temps d'empresonament; no
el temp_<;, sorprendria al món enter. cEls estudiants de l'Acadèmi& i La·
front al mateix temps volia que tan petits haguessin dc serseu
el
val
cuita-corrents
refugiar-se
de
¡\:eren
En canvi, ell. com diu Nietzcbe: boratora. per J. Aiguader t Miró;
var ja per sempre més el tètric 1 do«Pocs pensadors han sentit, en una. «Monografies Mèdiques a través de a. les cabanes, maleint el contra- que murmurava inperceptlblcment:
-si la pedra no minva, de què lorw record del pare darrera reixes.
mido. ~emblant l amb tanta certesa, la premsa•: «La llibreria d 'Arnau de temps.
La. visió de tot aL~ò des!ilava. a.
Un home, però, ja entrat en anys, menjarem?
que el geni habitava en ells...».
Vilanova» (acabament); «Llibres, fas·
Donà una trista. mirada a aguells tropelladament per la. pensa del P"
Uru; sis mesos després, les circums- clcles i revistes» 1 «Apologia. de Ra- abrigat amb un tros de borrassa mig
est.ripada, desafiant el temporal P" dos fillons que segu1en arraulits a. bre vell mentre seguia. contemplant
tàncies portarm Schopenhauer a mon de Sibiudu, de Montaigne.
gué arribar, no sense abans quedar les faldilles de la seva mare 1 una la ma~nitud de la. tempesta.
Weimar, 1 In seva mare U cercà. esQuan ell havia restat sol per la
amarat de dalt a baix, al peu de la llàgrima aparegué en els seus ulls.
NOTICIARI
tatge el mes apartat possible del seu
Mal com aquest any no l'havia es- pèrdua temporal del cnoi», vell com
vella masia.
l l'a.dverU, a més, que no es detxé:S
no se sentia amb prous forces
era,
La. porta s'obri i els esquitxos mu- pantat tant la mala anyada.
«Edicions L'Hora• acaben de puveure amb massa freqüència.
Recordava que altres vegades quan per atendre complidament totes les
~bopenhauer romangué uns dl- blicar el llibre cEl Partldo Socialista llaren dintre, ensems que ell entrava.
Una dona jove, pàU!dn i entristida, en dies com aquell la. tempesta ame- feines que les terres de la masia
VUlt meso~ a. Weimar, passats els y Ja conquista del Poden, l'autor
però, davant la impossiquals - als 21 anys - es traslladà del qunl és Segundo Serrano Pon- mostrant en el seu rostre senyals naçava els sembrats i les viandes, un reportaven,
~AI:H.)nUNA: VIo l..nletana.
MJIUtUU. t'"ll8aelg llY ta 1.)88teiiU::JI> ¡t
~ent i noble que ara bilitat de poder pagar un jornaler
cela, redactor en cap del setmana- inesborrables de sofriments, apare- h ome jove,
a Gotlnga.
que !"ajudés en la febcuga tasca cenLINIA RAPIDA DE CRAN LUXE B ARCEL ONA CADIZ . CAHAR IES
Es matriculà a la. Universitat, 1 ri cR.enovaclón». òrgan de la Fedc- gué en l'interior; dos marrecs de a causa de les 1Djust1c1es dc la socie- tuplicà les seves forces fins a. es- l:!Urtldea
sel.lllauat~ t!IS ólssantes 11 les l'J Slec~uaratJ e l servei let' mut.onaue
pocs anys no s"apartaven de la. seva. tat sofria en les ne~t:ors dc !"ergàstul
alli passà, segons diu ell mateix, ració de Joventuts Socialistes.
•CI UDAD DE SEV ILLA• I eYi lLA Ol MAORIOa
En aquests moments que dintre el vora com esferelts pel mal temps, uno. condemna. illic1ta, li tnfundl.'l gotar-se.
eels &eus instants més feliços ...».
RAPi üA Dt: GRAN lUXE BARCELONA • PAlMA DE MA LLO R CA
Aleshores més que mai necessita- LINIA
Sort.Jd• cada dia IUant ets dlwneu¡ee¡ de l:iai"Ullona 1 Palma a Iee
Molt cert que, com de costum, t'S Partit Socialista està. entaulada una que, lluny de minvar, augmentava. confiança amb la seva veu càlida. ven
que la terra. diàriament regadA
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I heUs aci com ara, després de
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1 gudament aquesta diScUSSió.
A 101'1:~ &Ld i'OltTI:I u& LA a4JW1•
ESC.u.Eb
AAW
COMEJU;LU.
~..UclA
ravcn les carícies paternes per la tants sacrificls, una. sola pedregada l'ElUU.~lA NUKU u ·AfïUCA 1 CANAR~
compassiva. ll deia:
:SOrU\!cs QUIU28Dalll de tsar•
-Pobre pare! Com us heu po&at.!
forçada. absencia de l'autor dels seus em prou per malmetre els sacriHcis cetuoa el8 cUloua WN.IA COMENClAL H!L.B.&O • CAOlZ. • CANARLI!.ti AAAB
tirant per terra. les Wusions.
Ell proferí una blasfèmia. l anà dies.
&;CALA A f<.'Tl:j ELS PORTS UEI.. NURU O ltm'.\!'1 Y A - bortldea qUln.
La colllta ja no els donaria ni tan Una! S 08 Hllbao ela alJOUS. LI NIA RA PIUA Rf:OULAR g_'f l"lU!: I!:SPANYA
Aquest era el record que m6s enjunt a .la finestra des d"on segui conEL FEIXISME HA PROVOCAT UNA NOVA GUERRA
t:>or·
f~ll'UlUS UB LA OlJINU &:$PANYOLA lnRNA:"4UO POO) . 1
aquei
viure
a
per
just
mes
el
sols
tempodel
fill
seu
el
incidències
51
les
vell.
pobre
templant
el
congia
LA GUERRA ES UN ATEMPTAT CONTRA LA VIDA
LM PaJmu &n~
ral.
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El Ras Ayenu, en maniobra envolvent, penetra a Eritrea
Els etiòpics fan presoners i prenen dos tancs i material de guerra
s'ocupa dels que qualifica de «mis- carretera milltar entre Awasb l Dl· ANGLATERRA ESTA REFORÇANT TOTES LES SEVES !It¿f~~~~bres, de les notes rebudes
satges d'horror que circulen per la redawa, amb l'esperança de poder
tr:ORCES DE LA MEDITERRANIA
La. nota uauana rebuda aVUi dlu·
premsa lnternaclonal, referent a la mantenir les comunlcaclons, donat
•r
«Amb referència al telegrama dei
guerra ltalo-etíop, en els quals s'a- el cas que el íerrocarrll stgui bomSecretariat, de data 2 d'octubre, en
tribueix a les forces annndes d'Ità- bardejat. Jo be vist un camió marel qual es presenta una queixa pe¡
xant amb direcció a Barrar a tota
11..\ els pitjors crims.
fet que les tropes italianes ban tra.
L'esmentat periòdic protesta con- velocitat, conduint caretes contra ela
vessat la frontera al sud del Mont
tra dits missatges, la circulació dels gasos per al cònsol anglès, senyor
.Moussa, al sUltanat d'Aussa, el Go.
quals atribueix a les organitzacions Chapman Andrews, per haver estat
vern italià us pre¡ra de conèixer que
antifelx1stes mundials, 1 afegeix que previst que la ciutat està amenaçaen aquell territori les fronteres en.
da de quedar perillosament isolada.
«Són típicament anglesos».
tre Eritrea 1 Aussa no han estat en.
Al front d'Ogaden es prepara amb
«<l Messagero» acaba referlnt-se a
cara delimitades 1 que, demés, no hl
la noticia publicada per la premsa gran diligència la defensa contra
ba hagut moviment de tropes en a.
mundial sobre el bombardeig per l'a- l'Exèrcit Invasor, que compta amb
quella regió. Per tant, la informa.
viació italiana de l'Hospital de la 95 tancs prop del Mpusa All l amb
(
cló continguda en el 'telegrama és
Creu Roja, d'Addua, 1 afirma que diverses esquadretes d'avions. Tots
falsa 1 sense cap fonament.»
«en tot Ablssinla no hJ ba hospitals aquests elements es troben disposats
La. nota abissínia dlu:
per a bombardejar les ciutats de
El Negus es preocu- e:'::>~ ••sta mena».
cHe rebut el vostre comunicat. El
Barrar, Direda.wa, Jljlga l possibleGovern etlop pren nota de la respa de la defensa del
ment Awasb l Addls Abeba. Amb
L a proc1ama d e l'Em• tot,
ponsab1lltat ltal1ana per invasió de
arreu del pafs existeix l'esperit
ferrocarril
la provincia d'Agame 1 pel bombarperador
enèrgic de rebutjar els invasors.»
Addls Abeba, 4. - S'Informa en
deig de dues ciutats obertes, aixi
Addls Abeba, 4. - El text de la
aquesta.
capital
que
50.000
soldats
Plans estratègics dels
com per la matança de dones 1 ln·
Els italians circulen
abissinis s'oposen a. l'avanç italià al proclama del Negus llegida al po- \
!ants l l'atac a l'hospital, que estava
combatents
front Oriental, prop de les munta- ble per un mlnlstre en nom d'aquell,
pels carrers d'Ad dis
proveit de la inSlinla de la Creu
és
com
segueix:
1
Addls Abeba, 4. - A Addls Abeba nyes de Mussa Ali. L'Emperador ha.
Roja, descrites com a mesures ne«El
Lleó vencedor de la Tribu de
A
be
ba
ordenat
que
aquesta
Jinla
ha
d'ésser
hom creu que sl és cert que Addua
cessàries de defensa 1 de la. lnterBalle Selasste I, als seus solAddis Abeba, 4. - Mentre els itaha cairut a poder dels italians, mantinguda a tota costa, ja que l'o- Juda,
pretactó donada a la retlrada de les
dats:
fensiva.
italiana
al
dit.
sector
lians
va
diataquen
Abisslnia
pel
nord
l
aquests tractaran d'establir una conostres tropes a 30 quilòmetres de 1a
»Itàlia, volent sotmetre el nostre
municació entre Eritrea i la Soma- rigida principalment per a la pos- pals, s'apresta a atacar-nos renegant pel sud, els súbdits d'Itàlia poden
frontera, que ha estat quallficada de
sessió
del
ferrocarril
d'Addis
circular
Abeba
lliurement
pets
carrers
d'Adlla per tal d'apoderar-se del control
moviment estratègic. Aquesta. és la
de la seva signatura del pacte de la dis Abeba, mentre vagin amb escorèlel ferrocarril de Djibouti 1 tallar a Djiboutl.
rèplica a les reiterades demandes
s. de N., violant lB promesa de pau ta. El propi agregat militar d'Itàlia,
Es rumoreja que el Govern abissi- que
h. comunicació de l'interior ablssiui
d'Etlopia
per a un arbitratge 1 una
signA per mitjà del Tractat lta- capità Calderlnl, ba estat vist cirni ajorna. Ja concessió de passaports
solució pacifica, des de desembre del
amb Ja mar.
lo-etiop
de
l'any
1928,
l
aniquilant
1934. Itàlia començà a enviar tropes
Uom creu també que el pla abissini al mlnlstre Italià., per creure que tots els seus compromisos Interna- cUlar en el seu automòbU pels carrer:; de la capital ablsslnla, escortat
1 armaments l'a¡ost de l'any corrent
CCllllllstelx a deixar entrar els italians mentre el comte Vinci es trobi a clonals.
Addis
Abeba,
Ja
ciutat
no
per
sofr~
una
patrulla. de cavalleria.
l ba intensificat els seus preparatius
per Ja. part del Nord per tal d'em•
JtEn aquest& bora greu, que tots
guerrern. A despit de les nostres pro.
prendre ells l'ofensiva quan el ter- atacs aerls dels italians. A la capi- s'aixequin en armes 1 acudeixln a la
tal
existeix
el
temor
als
raids
aeris.
Els propagadors de
posicions per a un acord pac!flc, Ità.
renT els algul favorable.
defensa del pals. Soldats! AgrupeuLa
Lepcl6
italiana
segueix
guarlla ba començat a posar en pràctica
Un altre comunicat abissini diu
entorn dels vostres caP&, obelu·
rumors seran afuse·
dada per forces de la Guàrdia Im- vos
que el Raa Kassa secueix avançant perial.
los, 1 amb un sol cor rebutgeu els
Anglaterra augmenta cada dia la guarnició ailrla de Gibraltar I ha els seus plans bèliics contra l'Abls·
Dats
a la provincia de Tigré al front de
invasors.
reforçat totes les seves forces als ports de la Mediterrània. Heus aqul s1n.la desarmada. A pesar de la bruEla italians aón molt
Asmara (Eritrea>, 4. - El genera- uns soldats coHocant bombes lleugeres sota les ales d'un avl6 de caça talitat de l'agressió italiana, que o.
800.000 homes. Sembla que la lnten»Aquells que siguin lncapaços de
bl1ga l'exèrcit etlop a defensar els
llsslm
de
l'Exèrcit
ltallà
d'operaeló del Ras Kassa és atacar els itacombatre, per raó de llur debUltat o
<Expr~Foto)
lacònics
seus territoris contra l'invasor, el
liana quan aquests hagin avançat
d;; llurs malalties, que partlclpln en clrns. De Bono, ba fet circular una
Djibutl
(Somalla
Francesa),
4.
Govern lmperial, per mitjà d'aquest
declaració oficial anunciant que ~;e
unes cent miUea dintre del territori l..e$ notícies que arriben del teatre la lluita pregant per nosaltres.
comunicat, reltera la seva ferma reabbslnl 1 es trobin a territori munla- -de
, ));L'agressió Italiana ha sublevat l'o. ran afusellats ets propagadors de
Ja
guerra
ses
s6n
franceses
contradictòries.
han
demanat
De
que
ItàUna informació aie·
solució èie cooperar en un tot amb el
falses o tendencioses.
bJÓI 1 salva.tre.
la banda italiana es reben lacònics plnló de tot el món. Déu està amb notícies
lia. liquidi l'import de les mercadeS'apllcarà !gual pena als que Inmanya diu que l'a· ries ja lliurades, abans de vendre'n Consell, dl.ns de les perscripcions del
comunicats en els quals donen comp- nosaltres. ¡T ots en peu per l'Empe- tentin
1Covenant» de la s. de N.»
desertar o cometln altres de.
Com avancen els ita· te de l'avanç de les seves tropes, pe- rador!»
vanç i!alià éa molt di- altres de noves.
La lectura fou escoltada per In- ll«f.es que afectin Ja dlsclpllna o la.
rò
sense
esmentar
les
topades
llmb
seguretat.
lians
fícil
Reunió d els T retze
els etiòpics. Aquests, en canvi, do"· nombrables guerrers enmig d'un rePreparen la defensa
••• italiana), 4. BerUn. 4. - La. «Gaseta General
Ginebra, 4. - Amb l'arribada del
• ¡\smara (Eritrea), 4. - Durant Ja nen compte dels diversos fets d'armes ligiós sllencl. Cada frase de la proMohadisclo
<Somalla
senyor Eden s'ban reprès les Imporpanacla nU les tropes Italianes ro- 1 asseguren que després d'haver clamà era · subratllada pel so del El ·governador de la Somalla ita- d'Alemanya,. publica aquesta nlt Ja
aèria de R oma
tants negociacions relaCionades runk
manperen a les posicions conquista· avançat els Italians sobre territoris timbal de guerra. Quan s'acabà la liana, general Rodolfo Grazlani, ha següent lnformacló del seu ertvtat
Roma, 4. - Es treballa amb febril el
lectura,
la
multitud
esclatà
en
grans
conflicte italo-ettop.
èl~ durant l'avanç ~'ahlr.
evacuats pels etiòpics, han topat amb aclamacions r aixecant les annes per publ1cat un ban anunciant que se· especial a Addls Abeba, que, per la activitat en el reforçament de la
En el moment de comunicar esta
seva Importància, transmetem tex- defensa contra atacs aeris d'aquesta
Aquesta matlnada les tropes d'ope- les tropes regulars d'Etlopia, 1 han
ran executats a l'acte els que faclri tualment:
damunt
de
llurs
caps.
reunida
Ja Comissió dels Tretze 1
taèlons han reprès l'atac 1 han tra- sofert rrans pèrdues. Afegeixen que
capital En les muntanyes que volcircular noticies que es jutgin ten«La lluita ha canvtat d'~te. ten la ciutat, s'bl ban tnstal:lat ca- hom creu que prosseguirà els seus
'tess&t el riu Mareb, que des de fa el ras Sayum, avançant durant Ja
L'organització de l'e· dencioses o fsüses. La deserció o l'ln- puix que els abisslnls s'han llançat nons antiaeris, i a més a més també treballs durant tota la nit d'avui a.
quaranta anys forma la .frontera en- nU, s'han apropat tant a 'Ja provincia
tent d'efectuar-la seran castigats a la guerra de guerrilles.
d'Acordat (Eritrea), que les seves
trè Eritrea l Abissínia.
s'tuL augmentat el nombre de renec- fl .d'ultimar el report abans de la
xèrcit etiòpic
també amb la pena capital.
reunió del Oonsell de la S. de N
L'avançament resulta per als tta- tors.
En primer lloc, ha avançat la ca- avantpardes han entrat en territori
Djibuti <Somalla francesa), 4. que s'iniciarà demà a les deu dèl
llans molt més dlflcll del que s'ivalleria lndigena al comandament Italià I han ocupat posicions.
A
tots
els
edlflcls
públics
de
gran
Els observadors residents a AbissiManifest italià adre- maginaven l sembla que no ban ob- cabuda es disposen a la construcció matL
d"oficlals Italians, 1 ha seguit la lnnia confirmen que els etiòpics acuDes d'ara s'anuncia que les sestingut progressos considerables, sl de refugis.
çat als indígenes
fanlerla, resguardada en tancs l car·
A R oma estan alar- mulen ats fronts nord 1 sud grans
sions del Consell seran més d'una,
els realltzats als terriAsmara, . - El general De Bono, s'exceptuen
r os d'assalt 1 l'artilleria. Una h()mats a causa del mu- masses de combatents. Afegeixen
a
fi de poder trobar deflnlcions de·
toris llmltrofes. que havien estat
ra aba.ns !l'elevaren diverses esquaEls italians compren tallades .sobre les eventuals sancions
que és lnlnterrompuda la tramesa cap de les forces italianes a l'Africa evacuats
pels abssinls, però quan ban
dretea d'avions d'observació, bombartisme oficial
Oriental,
publicà
ahir
la
següent
de convols d'armes 1 municions to
sabates a Txecoslo- que s'hagln d'aplicar a Itàlia.
amb les tropes regulars etiòdel( 1 caça per tal d'explorar.
Roma, 4. - Al ministeri de Premsa camions l animals el' càrrega l de proclama, en lleng:.ta. italiana, asmà- topat
piques i amb les trinxeres d'aquesvàquia
rica l àrabe, dlrlgtda a la població tes,
Sense trobar resistència per part I Propaganda es mostren molt es- tracció.
l'avançament ha estat detlngut.
S'ocupa d~ l'aplica·
dels abissinis, les tropes !tallants han cassos de noticies 1 es limiten a faL'Exèrcit és acompanyat d'homes d'Eritrea:
Praga, 4. - Les fàbriques Bata,
Les llistes de pèrdues, per amb«Durant 40 anys el Govern ltallà dues parts, publicades flns ara, cal dt- Zlin, han rebut una comanda de
avançat fins a les primeres zones de cilltar els comunicats oficials nume- 1 dones que porten bateria de cutció de l'article 15
la · cadena de muntanyes de Daro rats. S'ha indicat als periodistes es• .na 1 altres út ils. Tant els bornes com ha assegurat la pau l la tranqutHi· considerar-se com a molt inferiors a 300.000 parells de sabates per a. l'eGinebra, 4. - Aquest maU ha ca.
Takle1 que han sobrevolat els avions trangers que han de guardar-se de le<> dones, els primers carregats amb tat a tot el Mareb-Wellascb, I ba la realitat, ja que els combats han xèrcit Italià de l'Africa Oriental, la lebrat reunió el Oomltè dels Tretze,
I no nan descobert contingents ene- trametre noticies tendencioses.
armes 1 aquestes amb útils, marxen enriquit el pals l governa~ amb jus- estat violentlssims 1 en ells els ita- qual suposa un valor global de tren· que ha continuat els seus treballs so.
mies.
Un informador estranger ba pre- per terrenys àrids, sense !er cas de tfcta. Tot el nostre esforç ba estat lians ban llançat veritables núvols ta milions de corones.
bre l'informe i les recomanacions que
De le~~ posicions més avançades guntat si el ministre d'Etiopia a Ro- girafes, g'\seles 1 altres animals que encaminat a busc· r una amistat se- de bales, i, d'altra banda, els abisLa. meitat de la comanda, Itàlla ha de presentar al Consell de la
gura
prop
del
Govern
etiòpic.
seèlela italians a Adua W ha encara. ma es trobava encara a aquesta ca- pasturen a poca distància. Entre Ol·
la pagarà en divises.
S. de N., d'acord amb l'article 15
sinis són exceHents tiradors.
vint quilòmetres, de mau_era que l'ar- pital, i els funcionaris del ministeri redawa 1 Harrar hi ba lnstallat un gulnt els pactes estipulats.
del Pacte.
A desgrat de totAl una jornada de
El Govern d'Addis Abeba, pel con- lluita
tUlerla pesada motoritzada pot Ini- han contestat que no en sablen res. hospital sota el comandament del
La posició dels par•
aferrissada., els ltaUans no ban
clar el bombardeig de la plaça d'un
Un altre informador ha preguutat doctor nord-americà Robert Hof- trari, des del primer moment, ba pogut apoderar-se d'Adigrat ni d'ALaval i Eden no bau·
tits polític& anglesos
moment a l'altr~, encara que, pos- sl el ministl'e d'Itàlia a Addis Abeba. man ,el qual té com a ajudant un mancat a la promesa de pau, ha dus, fàcllment conqulstables ambLondres, 4. - El dimarts es reurien parlat de com·
s1blement, hom en desistirà pel'(luè havia sortit de la capital abissínia 1 metge etiòpic. Actualment fan tot ajudat els rebels a violar les fronte- dues per tropes motoritzades, puiX
resulta molt més tàcll el bombardeig se U ha contestat que no en sabia el possible per a guarir els soldats res, ba fet matar dèbils pastors a que el terreny no ofereix dificultats. n.trà la mlnoria parlamentària laplicacions 1
)>Orlsta
per
tal
de
deliberar
sobre
la
Eritrea
i
Somalla,
individus
f.ldels
aeri perquè les forces del Ras que ¡.res tampoc, com no fos que Itàlia etiòpics que sofreixen de malària i
Els abissinis aprofiten el màxim posició adoptada. pel sênyor LansParis,
4.
Com é.s sabut, després
i
els
vostres
germans
i
fUls.
Nosal1\ltres malalties. Aquella malaltia na
defensen a questa regió no possedxen no l'havia cridat encara.
llur cobeilcement del terreny 1 fan
de la conferència celebrada
els
a rtilleria contra els avions.
Els periodistes estrangers tampoc inu•mtzat un promedl diari de 300 tres hem demanr. ~ justlcla I la justi- dlficilfsslm l'avançament italià tn bu.ry, el qual discrepa de la majoria .sel1)'ors Laval i Eden, el capentre
del Godel partit en la qüestió de les sanL'Alt Comandament italià. declara. no poden desenrotllar la seva labor ~tlòpics dels concentmts a Barrar, ela no ha estat feta; per bondat tots els sentits.
vern
frantè:r
es
lim1tà
a
manl!estar
que lea tropes han trobat les car- amb la lectura de la Premsa italia- l aixi mateix han quedat lnutil1tzats amb olts, nosalwes hem tingut paL6 màxima esperança per als abis- clons.
Es parla per a succeir-lo de l'ex- al& periodistes: «Sols hem tractat de
reteres i camins en bastant bon estat. na, perquè aquesta no concreta res per a la lluita 500 etiòpics diaris ciència; però, en compte d'agrair- sinis la constitueix la guerra de
la Imminent sessió del Consell de la
nos-ho, han assaltat traïdorament guerrllles, i tot fa preveure que ha ministre senyor Greenwood.
l es limita a di.r que l'avan9 italià dels residents a Jijiga.
No hi ha dubte sobre la poslcló S:x:lètat de Nacions 1 hem examlnat
els nostres destacafnents fronterers començat o que va a començar d'un
"té
un
simple
valor
defensiu".
del partit liberal en aquesta qUes- els diversos procediments que cal uDiu que no troben rede Somalla; ens ban lnjurlat, I s'han moment a l'altre.
Circulen de boca en boca a Roma
Amnistia a condició envanit
ttó, ja que el cap, slr Herbert Sa- tilitzar.
de destruir les nostres cinsistència
les notícies extraordinàries, però el
La. Premsa d'aquest mati creu que
d'anar a la guerra
tats i tot el que havíem fet per al
M
·f
·'
t'b • muel, ha aprovat la politlca del Go- La.val
mutisme
dels
centres
oficlals
fa
que
extremà la seva prudència l
Roma, 4. - Un comunicat oficial
vostre
bé,
1 des de fa molt de temps
am
estacJo
aD 1 ri- vern en la qüestió de les sancions.
Add!s
Abeba,
4.
El
Govern,
conno volgué dir res sobre el tema real
it~llà diu que les tropes d'Itàlia qtn no es pugui confirmar res n1 des- siderant que la permanència d'ho. s'han preparat per a assaltar-nos.
Tot
dependrà
d'Anglaterra,
Frantàbica
a
Milà
de la seva conversa amb Eden.
ablr passaren la frontera a bissínia mentir.
mes tanc~ts constitueiX un crim perPer a defensar-vos contra tota
Londres, 4. - Comuniquen de Ml- ça 1 de la coHaboració de la Societat
«Le Matln» publica un comentari
estaven formades per camises negres
què es troben exposats als bombar- aquesta molèstia; per a assegurar li\ là que es presentà una manifestació dt- Nacions. Slr Herbert Samuel ba del seu redactor
diplomàtic, el qual
Volen Addua i atu· deigs aeris, ba promulgat una am- vostra tranqulHitat 1 la de les vos- molt ben organitzada davant el con. exposat els seus sentiments amiStoI tropes nadiues. Aquestes forc€11 vadiu
que pot afirmar que en la con·
ren avauçar sense dificultat 20 quinistia general 1 han quedat en lli- tres famH!es contra els provocadors, solat britànic, on nombrosos lndlvl- sos per a la nacló italiana; però versa d'una hora
rar-se
i mltja de durada
lòmetres,. sense trobar cap resistènItàlia ataca una altra nació memAddls Abeba, 4. - En les Lega- bertat tots els presos, però amb l'o- els soldats Italians i els forts carni- dus començaren a cridar, com se- Iii
entre La.val l Eden és tractà exclUbre
de
la
Societat
de
Nacions,
ja
no
cia en els habitants. Al contrari, cions
ses
negres
han
vingut
voluntàriagulnt
a
una
consigna:
bligació
«¿Què
d'agafar
fa
Anles
armes
per
a
deestrangeres acreditades a Ad·
&Questa arboraven la bandera blanca., dis Abeba
assnmpte que lncnmb€txi sola- sivament del conflicte ltalo-ettòptc l
es té l'esperança que una fensar la lndependèncla d'Etiopta. ment al vostre costat i encara vln- glaterra?», 1 la multitud responia: serà
no es féu cap referència a les evenment a Anglaterra.
Les tropes italianes distribuïren que- vegada en possessió d'Addua, i reivin- Anit passada s'obriren les portes de dran molts més soldats. Ja en el «Anglaterra ens denigra!»
Sir Herbert Samuel recomana que tuals complicacions a la Medite~
viures entre les tribus, que es tro- dicada així l'aspiració Italiana de totes les presons, l al cap de poques passat, aqui, a Eritrea, a Libla i a
Aquests crits es repetiren en pasnia. Afegeix que La.val contestà a
beu en la JDés gran misèria.
rentar la derrota soferta en els ma- bores tots ets clllberat.: havien ES- Somalla, baveu barrejat la vostra sar per aquell lndret un anglès, la e3 bloquegi l'entrada 1 sortida del Eden que ll era totalment lmpossible
Afereix el comunicat que l'aviació teixos camps l'any 1896, l'exèrcit !ta- tat provlStos d'armes l municions I sang amb la dels fills d'Itàlia en nacionalitat del qual coneixien els canal de Suez per a Itàlia, l que ln- donar
una resposta categòrica sobre
tervinguln en aquest bloqueig les l'actitud
ha efectuat reconeiexmt nts sobre Na- Ib\ aturarà el seu avançament.
enquadrats a les formacions de tro- nombrosos combats; sou, doncs, vos-I manifestants.
a adoptar per Franca, la
flotes de tots els membres de Ja qual
ble i el riu Takasse, 1 ha llançat
pes regulars, que s'encarregaran de altres també, els nostres fills, i per
quedarà decidia en el Consell
Societat
de
Nacions,
ja
que
en
el
qtnviures I propapnda escrita. Rellur
vigilància.
això
nosaltres
hem
de
defensar-vos
Els pensionats an¡rle·
Els italians preparen
Tractat de l'any 1888 no pot tan- de ministres que es celebra a Parts
fereix que l'aviació ha bombardejat
1 us defensarem.
d'ltàl.
avul, divendres, 1 que tota la Prem·
car-se el canal.
Perquè les vostres terres no stguln
aos marxen
aa
Adua l Adigrath per a contrarestar
la festa de la presa
Si els etiòpics DO pofrancesa qualifica d'«hlstòrle».
Sir Herbert ba fet una crida als saAltres
perjudicades per la guerra 1 per a
un atac de les torces etiòpiques.
Milà, 4. - Els Importants penslod'Addua
periòdics oplnen altrament.
den resistir la malà- portar ajut a gran part de la po- nats anglesos per a senyoretes «Pen- Estats Units per tal que no recolzin
El comunicat d'aquest matí acaba
Per
exemple «Le Journal» considera.
Roma, 4. - Tot fa creure que la
blacló de Tigre 1 d'altres regions, rose» i «British Lestrange» de Flo. un govern, que com l'italià, menys- absurd
dient que durant Ja nit s'han con- presa
ria,
¿què
faran
els
que
durant l'entrevista de
pels italians, que és soque demanen la r:ostra Intervenció, rèncla, han est6t tancats i traslla- prea les lleis lnterna.clonals.
solidat les posicions ocupades ahir 1 lamentd'Adua
Lava! i Eden no es tractés de deter·
qüestió d'algunes hores, ts
italians?
jo
be
ordenat
a
les
tropes
que
tradats
a
BrusseHes.
continua l'avanç al front d'Eritrea.
mlnades possibles complicacions del
festejarà sorollosament a I tàlia, ja
Londres, 4. - Un corresponsal vessin el Marec. Vosaltres, campeEl pensionat nord-americà de FioL'Ambaixada italiana conflicte ltalo-etlòplc i que, pel con·
que se ll donarà el caràcter d'una americà faclllta. la segUen~ Informa- rols
i comerc1ants, prosseguiu tran- rència «Sheldon NJ.xon» ba seguit
de B uenos Aires, de· trari, creu que en la prolongada. conEls italians ban p res reivlndlcactó de l'honor nacional.
ció:
qulHament les vostres tasques als el mateix exemple.
ferència parlaren de l'actitud de
En efecte, tots els periòdics d'a«A Awash be vist 200 malalts. AI- camps I comerços, no feu cas als
fensad
a
dues localitats
França en el cas d'Un atac Italià no
quest mati anuncien com a pròxima.
Paris, 4 (urgent) . - Un despatx la conquista d'Addua i escriuen que xò és causa de vius comentaris so- falsos rumors que els nostres eneFrança
es
resisteix
a
Buenos Aires, 4. - S'ban esta- provocat a les torces maritlmes brl•
bre el que, passa en els rengles ita- mics propaguen contra vosaltres. .3arebut d'Asmara (Eritrea), comunica «els gloriosos morts soferts per I tà- lians,
tàniques
concentrades a la Medlter·
blert
retens
de
policia
davant
l'amvendre acer a Itàlia
considerar que sl els etiò- cerdots 1 monges, t vosaltres cheiks,
que els italians han entrat aquest 11a a Addua, l'any 1896, i amb ells els pics esen
baixada d'Itàlia, per temor a mani- rània. Creu aquest periòdic que La·
veuen
Impossibilitats
de
guerfeu
els
vostres
precs
de
ritual
perParis,
4.
De
manera
semlo!lclal
mati a 1\laibària I Bergrammet, que herois Carlma i Macalle, s'aixecaran rejar, atacats per la malària, estant què,
festacions antlfelx!stes com a protes- val 1 Eden cconvln¡ueren que el paes trobeu situades fora de la zona de lurs tombes ressuscitant sati&fets endurits pel clima, què succeirà als que amb l'ajuda de Déu, la guerra s'anuncia que les negociacions que ta per la guerra contra Etlopla.
norama ha canviat davant el desen·
fem
per
al
triomf
de
la.
justivenien
portant-se
a
cap
per
a
la
de trenta. quilòmetres evacuada per per a precedir l'avançament irrests- italians? A tot arreu es nota que els cia
cadenament de l'ofensiva Italiana a
sigui aviat una victòria.
venda de grans quantitats d'acer a
les tropes abissinles.
Abissínia,
que ha creat una situació
tlble de l'exèrcit Italià de l'Africa preparatius es fan tenlnt en compte
Nou simulacre d'atac nova1.
Desgraciat del qui propagui no. Itàlia han quedat Interrompudes a
L'entrada dels italians s'efectuà Oriental».
que
el
conntcte
serà de llarga du- ticies falses 1 alteri l'ordre públic. causa que els preus oferts per Itàlia
a Malta
«Le Journal» acaba dlent que totes
rairebé sense disparar un tnt, perrada. Els etiòpics han construït una Jo seré inexorable amb ells.»
no són remuneradors. A més, les cales Informacions que rep de Londtes
què l'aviació I els tancs havien fet
La Valette <Dia de Malta), 4. El ministre italià, infufl.r els etíops J els causaren una
S'ha efectuat un nou slmulacre d'a- deixen entreveure que els anglesos
quiet
terrible mortaldat.
tac aeri I de defensa contra avions. trencaran totes llurs relacions finanAddis Abeba, 4. - El mlnlstre d'IAquests tàctics han donat Immillo- ceres 1 econòmiques amb Ità.lla.
rables resultats gràcies a les expeEls italians no tenen tAlla desmenteix la noticia que 11 haEl que comportarien
gln estat facmtats els passaports. A
riències obtlngudes en les prfuleres
confiança amb els in- les dotze de la passada nit, almenys,
maniobres d'aquesta mena perquè
les sancions
dígenes
no els posseïa I Ignorava la data
c ·aquestes es dedUl la conveniència
Londres, 4. - A excepció del man·
probable de la seva marxa d'Addis
de posar en les millors condicions teniment
de la prohibició d'exportar
1!-arú, 4. - L'enviat especial de "Le Abeba en companyia del personal de
el circuit de carreteres de l'illa, la a Itàlia armes,
~
municions 1 fornituTem pa>• comunica des d'Asmara a l la Legació.
q~.:al cosa permet ara la circulació res, solament són realitzables, pràc~
seu periòdic: uEl cos d'u èrcit ltalla
El minlstre d'Itàlia es troba lnlnlnterrompuda de camions provett~ ticament, dues sancions.
es composa. de columnes que estan quiet per la sort que hagln pogut
~
d<? projectors que li.aJlcen grans raigs
Primera: Sancions financeres reformades per ualtats de l'exèrcit re- córrer el cònsol 1 el personal del
dc llum que !Hnmlnen el cel l la la.ttves a la prohibició de concedir a
..-.:: -s~
rutar, de camJ.ses negres l de tropes Oonsulat d'Itàlla a Make.lle, els quals
mar.
l'Estat
o comwútats Italianes crèdits
-So
"-..
lndírenes, i s'estima que aquest sis- es trobaven en dita ciutat en esclade qualsevol termini.
tema permetrà una majoc' a&ilUat. tar la guerra.
-<
Segona: Problblctó de comprar
S'ha renunciat a trametre endavant
productes italians.
les tropes lnd.ígenes, la marxa ràpida
El ministre italià és, enEs posa de relleu a àquest propòUn pronòstic de Gide Ja. qual no s'adapta a la dels soldd'
beb
sit que, aproximadament, el 60 per
dats de la metròpoli I, per tant, pocara, a A
J.s A
a
nebra
100
de les exportaclol18 italianes és
drla produir una manca de contacte.
Addts Abeba, 4. - El ministre d'IGinebra, 4 <Urgent). - Aquesta absorbit pets Estats membres de la
Es Impossible que les tropes ita- tàlia I el personal de la Legació
tarda ha clrculat pels cercles beu ln· Lliga de Nacions, 1 hom creu que,
llanes puJUin prendre Immediata- d'Itàlia, continuen a Addls Abeba,
formats un pronòstic que transme- encara sense l'adhesió dels Estats
ment Addua, Ja que sembla que el Ol' disposen de nodridlsslma escorta
tem perquè el considerem molt inte- Units, la prohibició de comprar pronombre d'ablisslnis que es troben a tramesa exprofés pel Negus per a
ductes Italians paralitzaria en àin·
ressant.
les Lmmedbcions de la ciutat és de garantir llurs vides. Hom creu que
Segons aquesta versió, un cop gua· plla mesura les exportacions del pals
dnquanta miL
elo; ltallnns esperen l'arribada dels
nyada pels italians una extensió de 1. en conseqUèncla les disponibilitats
A m"- a vint quilòmetres de la cònsols de l'lnterlor del pals per
prop de 30 quilòmetres d'ampllida, de divises suprlmldes.
~lutat d'Addua, es troben les munta- a emprendre t.ot.s junts el viatge per
Per altra part, la suspensió de crèel Consell de la S. de N. demanarà
11 yes Asktum, que són els obelkeos !errocarrU cap a Djibutl
a les dues ·parts que partn la lluita. díts les rat.Uicarla encara més. semmés alts I eni¡màtlcs del món, I on
No s'hostilitza els .... _
La. que no escolti aquesta suggerèn- bla que aquestes mesures evitarten
estan soterrats els primers reis abis....cia serà considerada automAticament una durada excessiva de les hostlll&lnllL Pel fet que els abi.ssi.nt. eontran.gers
com a agressora 1 sofrirà les san- tats, i se U reconetx l'avantatge d1e
&lde~n aquesta lloc com a sarrats,
no traduir-se més que per prohlb clons consegUents
Addls
Abeba,
4.
La.
tranqullllno els cecUran sense combat.
clons !etes als nacionals dels pa~
Segoll8
la
pròpia
font
lnformadora,
tat
a
aquesta
capital
és
absoluta,
Per altra part, a partir deJ riu de
aquesta proposició és franco-brità· que Imposin les mesures 1 no a :::...Mareb, ja oo bl ba carreteres ni j l que no s·ha registrat cap lncldent
lla. Amb això seran dlsmlnuits elS
ntca.
cami.DI, per la qual causa els italians d'hostilltat als estrangers.
Notes d'Itàlia i d'A- riscos d'un lncident.
hauran de marxar per pistes de caraL 'Hosp ital DO era de
nnee 1 pujar per UneDJS accidenGrandi dóna les co·
bissínia a la S. de N.
uts prop de mil metres a setanta
la Creu Roja, diuen
Ginebra,
municacions
4.
El
de Gi·
Secretariat
de
la
quilòmetres. Cada compan)'ia disposa
S . de N. ha rebut aquest mati dues
ela italians
nebra
al
Covem
aD"
d'autocars de muntanra amb quatre
comunicacions. una de Roma l l'al·
Roma, '- ....: cD Messagero• pubilrodes motriu constru1des per als
glèa
tra
d'Addls
Abeba,
en
les
quals
bom
ca
aquest
màti
un Important article
Per aqul_ ha_ p~ t la clvllltzaclól
Alps. però que s'adapten pe.r-fectameot
acusa rebut dels telegrames· que el
Londres, 4. - L'ambaixador d'Ità·
titulat cMans tallades», en el qual
(Per Bartoli)
al pals».
Secretariat els envià. igual que als lla senyor Ora.ndi ha estat novamen~

Els italians no han
pogut ocupar Adigrat
Addla Abeba, 4. - w tropes !tallanes que avançaven aquest matí
envers Addua, han estat contln&udes.
Durant Ja passada nit ha cessat
racttvitat de les tropes italianes,
però els abisslnls han atacat a favor
c1e l'obscuritat, I han ocasionat nombroses pèrdues als Invasors.
Els abissinis han oposat una restsUncla terrible als italians 1 han fet
fracassar els propòsits de l'AU Comandament enemic d'ocupar ràpidament la ciutat d'Adigrath, que resisteix malgrat el formidable bombardeli' aeri, l del districte d'Agame, que
eonstltuelx Ja clau per a arribar a
1\ddU&.

La guerra de guerrilles
Addls Abeba, 4. - Es reben notíeles que hJ ha entaulada una formidable batalla per la possessió d'Adi·
gratb, ciutat que és considerada. com
la clau per apoderar-se d'Addua,
pels italians. Les forces abissínies
s'han repartit en petits grups per les
muntanyes, 1 fan Ja guerra de guerrilles, la qnal cosa constitueix un
gran obstacle per a. l'avanç italià. El
comandament italià hn ordenat a les
seves tropes que avancin amb gran
precaució.
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Avui es reune1x el consell de la Societat de Nacions
•
Els Governs de Londres I París sembla que han arribat a un acord
I
'

aquest mati nl Forelng Olfice l ha

tet murament d'una còpia de les n~
,es comunlcactons que aquest mati
ha fet el Govern de Roma a la

PREPARACIONS PER A LA DEFENSA AERI A
A ANGLATERRA

Lllga dc Nacions.

"~n anem. lom ala~arà això?"

El Govern anglès no

ha canviat de criteri
LOndres, 4. -

El círcols ben in·

tormats diuen que no existeix dub--

te sobre el valor que es pugul con·
cedir a les explicacions que 'l'am·
baixador d'Itàlia ha donat al Fo-

relng ornce sobre l'avançament ita·
Uà o Etiopia.

se

snp que el delegat anglès ,.

Ginebra expressarà clarament al
Consell les raons per les quals el
Qovem britànic no pot acceptar
aquest acte de guerra !tall~.

Grècia recolzaria les
sancions
Atenes, 4. - El periòdic governa·
rnental «Preia», comentant l'avança...
ment italià, diu que Grècia, com a
membre de la Lliga de Nacions es·
tarin obligada a participar en sanclons. En cas d 'un conflicte al Me·
dlterra.rú, Grècia es veuria coHocada
al centre de l'acció. El manteniment
de la neutralitat de Grècia, seria,
per tant, una utopia.
A Paria guanyen ter•
reny les sancions .
Parla, 4. - El to de la premsa d'aquest mati defereix molt del dels
dieS anteriors. S'evidencia que l'o-pl.nló pública francesa s'ha. impresQlOI\&t considerablement per l'acció
tnUltar d'Itàlia a Etlopia.
Molts elements que no amagaven
el seu afecte vers Itàlia o que es
mantenien entre dues atrües, es pro.
nunct:en ara d'una manera. decidida
en ·a.jut d'Abissinla a. la qual comparen amb Bèlgica el 1914.
Ela italiana no creuen
que ela francesos ai·
guïn tan ingrats
Roma. 4. - El per1bd1c «L& Tribuna» diu que no és possible que el
poble francès, tan generós, recorri
& sancions contra
Itàlia i es faci
d'aquesta. manera culpable de la més
negra Ingratitud que' registri la Hfs-

tOrla.

Afegeix que tampoc creu que Anglat-erra s'exposi al perill de preclplta.r Europa 1 el Món a la pitjor
de les catàstrofes.
•
El senyor Mussolini ha mostrat el
cam1 ai poble lta~. que és el d'exeretr una resistència passiva 1 de
cotñbatre activament el perUl.
El Japó no recolza•

rà lea sancions
Toquio, 4. - L'Agència Rengo declara oficiosament que, en principi,
l'actitud del Japó no ha. canviat. En
cas d'una guerra, romandrà neutral.
Sl Ab1sSin1a es d1r1gls & la Lllga de
Nacions i aquesta adoptés mesures
en virtut de l'article 16, et Japó no
estaria obllg&t però disposaria de la
seva Plena llibertat d'acció.
Els Estats Units, es•
trictament neutrals
WasblnrtOn, 4. - L'opinió pú~iica
aprova uñ.àn.imeme.nt le:t ~eç~
clons del senyor .Roosevelt d'estrlc;ta.
neutralitat.
Després .del seu discurs de San
Diego. el President ha emprès un
V1atge de tres setmanes.
Una prova de l'esperit que..- .exi$·
teix als Estats Unita és que ei discurs del senyor Mussolini per rM1o
tou interromput per a donar als
oients la descripció d'un pa.rtit de
beisbol.
'
Una prohibició de tramesa d armes
slgniftcarta indirectament una san
clò contra Itàlia, puix que, segol).S
les estadfstiques, tot el coJ;Uerç d'armes d'aquests darrers temps s'ha
fet e.m.b Itàlia 1 res amb AblSSin1a.
El Comitè dels Tret·
ze ha acabat l'informe
Ginebra, 4. - El Comitè dels Tr~t
ze ha. acabat aquesta tarda l_a _ redacCió de l'informe que ha de presentar al Consell.
.
Aquesta nit, a dos quarts d'onze,
el Comitè tornarà a reunir-se per a
estudiar l'informe complet.
4

El Consell de la So-

cietat de Nacions es
reunirà aqueata tarda
per a estudiar l'infor·
me dels Tretze
Oinebra, 4. - El Consell estudiarà
l'ln!Ornle preparat pel Comitè dels
Tretze, cre~.e es creu que estarà dl·
Vldit en dues parta: la primera, farà
blstòria del cotúUct.e ltalo-abissinl, I
la. segona tractarà dels aspectes jurldlc I pol!tic de la qüestió. No s'espera que l'informe contingui recomanaotons, puix que els darrers esllevenlments han modificat profun.
daml!nt la situació de com estava
quan li COmitè dels Tretze s'encar·
ftgà del seu estudi. Hom creu també
que ~1 Consell,. després de rebre, 1,
P<>Ssiòlement, adoptar l'inlorme del
Comttè, estudiarà la nova situació
&obre- ~ les bases de les informacions
que ha rebut d'Abiss!n!a 1 Ità.lit1. Es
oonstdera com a molt delicada 1 di·
flcll la miSSió del Consell, especiaiJnent per la diversitat de les comut~acions procedents de Roma I Ad"" Abeba.

Sir Eden s'entrevista
amb Madariaga
Ginebra, 4. - El Sr. Eden, poc després de la seva arribada, ha contetenci~¡t_ amb el senyor Madariaga,
President del Comitè deis Tretze 1
lm.b el senyor Avenol, secretari
0 tral de la s. de N.
Als cercles ben informats es té
~& tmpress.t.ó que el telegrama rebut
1 00\d·ern lt.illà desmenUt els aHer:to
tuactó. 'Ab1sslnia no canviarà 1a 61A la delegació brit.ànlca hi ha so.~accló pel resultat de la Con!erèntre ~ue ahir tingué lloc a Parla encon e senyor Edc.n 1 el senyor La val,.
rnaJersa que ham quall!ica d'extre8rnent favorable.

ge-

Vot de confiança a
Laval
~· 4. - En el Consell de Mllll:!u~s celebrat aVui hi ha hagut una.tla q~!:e~tert entre els m1nl$res,
at Sen
concedit 1a confiança
lbeñt
Laval per al desenrot1Ja,e '" seves gestions a Ginebra..

J"';__

Els últims cables de pau d'un corresponsal de guerra

coincldelxe.n pas a.mb la. realitat dels

fels.

Trea avions m.llitars han sorUt
aquest matt cap a una missió secreta; dqs cap a les províncies del
Nord I el tercer cap a Opden.

m:;n d! [:0~n~~~~~. d!J~~
el tren cap a Diredaoua 1 cap a la
pro,incia d'Barrar.
Es dific:ll dc fer-se càrrec 1 conèixer
exactament la importància de les tropes que s'han encaminat cap a les
fronteres. Les s'brtides es fan molta
part a la nit, però sembla que es sue..
ceeixen regularmtnt i que són molt
importants.
Un dèsfacament de ccclpa.yosn Sikhs,
destinat a assegurar la legació britànica, s'ha ocupat a construir trlnxeres al parc de la legació. Ja n'ban
obert uns 80 metres. Són molt fondes.
El govern etiòpic comunica a darrera hora que el representant con!!IU·
lar Italià d'Adowa aquesta olt ja
haurà abandonat el seu lloc 1 que
hauria marxat Weplment cap a la
frontera d'Eritrea.
El renresentant consular italià a
1\IakaUe, abans de marxar cap a Ad·
ells Abeba., ha fet calar foc a la. seva
casa 1 a la lnstaHació tdegràfica.
11
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lA DEFENSA DE GIBRALTAR

Ahir es feren maniobres de
defensa - La població no
s'ho pren massa seriosament

Gibraltar, 4. - Durant la. passada
nit es desenrotllaren les maniobres
de defensa antiaèries ordenades pel
governador general de la plaça de
Gibraltar. Han pres part als SIJposats
"ANIRE COMUNICANT URGENTS, Sl PUC ••• ", DIU EL
tàctics, no solament les forces de
NOSTRE CORRESPONSAL /'o. ADDIS ABEBA, EN CAURE
l'esquadra, l'avif\pló 1 l'exèrcit, sinó
I4 TARDA PEL PIA 21 ARRIBAR A LA CAPITAL ETIO·
també la pobla~ èlvil.
'PICA L-ES PRIMERES I ALARMANTS NOTICIES PEL PAS
A darrera hora de la tarda ea
feren
a la mar algUns vai.kells d&
DELS ITALIANS CAP A APPUA
guerra 1 després els avions de combat.
Del nostre corresponsal espeolal a Addis Abeba, JEAN ALLOUCHERIE
Efectivament, a un quart de deu de
la nit, sonaren les sirenes de la drag..
sana, les de la placa del muzúcipi 1
la dels tallers do la casa Bland, sl·
tuada a Puerta de Tierra. Immedia·
tament la població quedà a les fosques, es tancaren portes 1 finestres
1 tot restà en el major silenci. COntra el que es creia, el públic no ea
dirigf als refugt.s assenyalats espe..
Addis Abeba, 2 (per cable). - Or• regular de Djiboutl han marxat el
clalment per a casos de bombardeig,
denada pel Negus la mobllltzacló, comandant francès Sigli, ez:-precep..
ja que això no entrava en el suposat
tots els homes sus.ceptibles de batre's tor del duc de Barrar, 1 la seva mu..
tlctic. Pel cont..... rl, foren moltes lea
són sobre les armes.
Uer. Ban estat acomiadats pel ml..
A ¡ L
•"' •
.. ,...
Crec sa~r que el rovem etiòpic nlstre de França, M.. Bodard,
a egacao Italiana persones que, no obstant la foscor
donaria a certs avions anomenats de
El jove prinoep imperial, voltat
No passa cap setmana sense que absoluta, sortiren a presenciar els
premsa, l'autorització, en cas de con· deia alumnes de l'escola privada del el comte Vinci, ambaixador d'ltà- exercicis.
' .,
fllcte~ d'asse¡urar les rel-clons pos.. Negwa, era a l'estació; quan el tren lla à Addis Abeba, no faci constar
No havien transcorregut molts ·mt· '
tals amb Egipte o bé amb DJibouti. marxà, hom pogué veure com plo.. una Rrie de protestes davant del nuts quan es senti un dispar do
El seu itinerari seria poc més 0 ra.va.
govern etiòpic. Protestes contra el canó provenJ.nt del punt més avanm.enys el de la via ferrada.
En el mateix tren. el reneral 51le0 refús del ronrnador de les provin- çat del Penyal. en direcció a la. .
A Larkhlll, Sall•bury, ha estat em plaçat un globus captiu per tal dl
Virgtn. vell conseller d'Afers Es:tran... eles del Nord de del.s.ar sortir dels mar. Sembla que aquest dispar e~·
vigilar, al arriba el c;as, el pas d'a vions o dirigibles en vot no autorlt·
ren, sorU també acompanyat de la seus llocs ets representants consulars el senyal que es .sentia soroll de
La instrucció de la seva
zat dins et territori brltànlo. A ta foto, el globus captiu vigilant
néta. El general, que ha rebut itaUanes. Aquesta és la verstó tta- motors d'avió.
(Express-Foto>.
Guàrdia Imperial
com a rec.ompensa el gran cordó de llapa.
Immed.iatarpent entraren en acció ·
La versió etiòpica és Ueugerament els potentissim.s reflectors de la plaça.·
Cacl& dia, els oficiala més experi- l'Orde de Menelik, se n'endugué com
mentats de la GUàràla imperial són a ofrena de comiat del Negus qua.. diferent. El govern imperial 110 pro- 1 enfocaren les seves llums a dlver...
hlbei.J: els representants consulars sos llocs a la recerca de la suposa.d&
"Le Temps" diu que ra de Mussolini s'acabi d'Ulla ma- enviats en missió o bé destacats a les tre, parelles d'ullals d'elefant.
nera ràpida 1 .poc gloriosa.
Finalment,· anaven en el comboi d'entrar a Addis Abeba. però posa esquadra aèria enemiga. A vegades.
províncle. del ·Nord on ea traSlla·
a'ban d'excloure lea Cal respondre-U amb una a.celó e- dtn.
quaranta
Infermeres
etiòpiques amb¡ serioses otpecclo111 al fet que passin les llums convergien donant la 1m..
en avió, ràpld&ment. Al sl de
quivalent, cencentrada. 1 !Ulmlnant. la guàrdia, la crisi en els quadres és stocks de medicaments i ~terlal directament la frontera d'Eritrea tra- pressió d'haver descobert un aeroplà,
sanciona militars
Parla, 4. - Bastanta Periòdics,. en Es l'únic mitjà que .,queda per a particularment lnquidant. Es trac .. d'ambulància de campanya. Es dJrl .. \'essa.n t les regiom en les quab està
De sobte, es senti una.t altra canorecomaruu: serenitat en les circums- ~lvar. les vides .hmna.nes 1 QSSegu- ta, però, d'arribar ràpidament a la gten cap a Ogaden; un metge suec, concent~da la major part de les tro- nada per tal d'~alar la presèn-tàncies presents, observen una ve- Rr la pau de l'esdevenidor.
cia de nous avi6ns enemics. Np ·er(\
prep~cló l tnstrueció milt,tar d'a .. el senyor Kro.-men. 1 un metge abis..· pes ~blssmies.
slnJ, Atto Mal.ako, antic Blumne de
L'Incident fou evitat. Els Italians aixl. Aquesta vegada es tractava d'ún·.
gada més que en el pitjor dels ..ca-· "L'«Evering Standa.rcb creu que quests soldats escollite.
fins
lira
el
Govern
ha
vist
que
la
sos la Societat de Nacions no es proActualnient hom treballa en l'ar- la Universitat americaría de Har· foren prou estrategues per a no ad- destructor, suposat enemic, el Q.uat.
metre tu .-esmentades objeccions com descoóéi't tmmedlàULment pels renec- ·
nunciï sinó a favor de les sancions seva politica fàvorable a la SOCietat ranjament d 'una pista automobllistl.. vard.
de
Nacions
ha
estat
tota
l'opinió
a certa. Quan les hostilitats són tors·· que enfocaven la badia, no va.
econòiiÚques 1 financeres, que hauca entre Dired&oua f Ad.di.s Abeba.
públlca.
Sabem
que
els
socialistes
són
•
probables, Cadascú voldria poder eva- poder àconsegu.tr el seu propòsit d'arrien ·d'ésser aplicades de faJ.só promajor etiòpic esperà a\X( reU n escI a t d e patrlO•
partidaris d'una intervenció, enca- L'estat
luar
exactament lea forces de l'ad- rlbar à la drassana perquè les bategres! va.
meiar la d~truccló eventual per
ra que aquesta emmeni a la guerra. l'artilleria
tisme
popular
nrsarl.
ries el posaren teòricament fóra de
«Hom ha d'excluir de totes formes El
italiana
de
les
obres
de
la
decisiu és la gran massa via ferrada, car aquesta destrucció
L'anunci de mobllibacló general
combat.
·
-escriu cLe Temps»- l'eventualitat delsfactor
conservadors,
els
quals
donade mesures mllitars 1 navals contra ran a conèixer llur oplnió a Bour- tallaria. d'una forma perillosa les oo.. Imminent creà_, a Add.Js Abeba, una
L'angúnia deia úl
A les deu de la nit acabaren els
• Sui>OSR:ts tàctics, els resultats delS
Itàlia. Un conlllct.e armat ès sempre
municaclons · amb les províncies de rran efervescènéia. Presenciem novaNo és tard per a això. El Harr&r
tima momentS
I qual.!l e.!l mantenen secrets.
cosa greu; però el cas actual, per nemouth.
1'd'Ogaden 1 al matel:s. temps ment un gran esclat de patriotisme
Govern
britànic
necessita
abans
que
tràgic que pugui aemblar, deixa àm· tota altra cosa ésser dirigit pel seu dificultaria les trameses de tropes l popular que la concessió de la melA darrera bora, d'una manera conpUes possibilitats per a una acció esperit conservador sa 1 que man- el revltuallament.
La vida a la pooiciò
tat. de.l país cedida per l'emperador a fusa, arrlbea notícies alarmants del
dlplom~tica a !1 de limitar estriC- tinaul l'equiUbri.
Aquest mati, a l'hora habitual de una societat estrangera, i anuHada Nord. Qa6hapassat a Adi:lua? A l'ho·
anglesa
tament els seus fruits.»
les emisso.res de l'Amèrica del Nord, després, ...av!a comprom6s seriosa• ra de comunicar -no sé amb fluln
Gibraltar, 4. - Han retornat el$ .
t'estació emissorad'Akakl ba organft.. ment.
èxit, a jutjar per la situació - hi ba
Dubtes dafant les zat
vaixells de guerra. que s'havien ~fet
un
concert.
S'han
pogut
sentir
de
De
fet
•.
tots
els
homes
susceptibles
un
fort
enrenou
a
Addis
Abeba.
S'aEls temors de França
sancions a Suècia
l'altra banda pe l'Atlàntic· els canta de combatre han marxat ja cap a nunc:ia que el Negus s'adreçarA el a la mar en nontbre considerable.
al trencament del Estocolm, 4. - Tota la Premsa abissinis acompañyats de guitarres 1 Ogaden i les províncies del Nord.' I ,·-:.spr~ a Ja multitud, en un discurs. A Gibraltar la calma és absoluta.
" Krars"".
front de Stressa
no es veu pas manera possible f].'ar.. Se que el comte Vinci ha comunicat 1 la vida P.e la plaça lpéS que norma.J..
s'ocupa de la guerra d'Etlopla.
qtte àdhuc ha augmentat el noxp..
Paris, 4. - Mentres es troba reunit
El «Stokolrns Tidnlgerut dtu que
L'ex· preceptor del mar 1 proveir nous contingents. L'or- constantment amb el quarter general ja
bre de turistes. Es fals que hagl
dre de mobllitz.a.ció general, però, ha de De Bono, a Eritrea..
el oonseu de à:finistres fran~ès per cal eVitar una catàstrofe geperal.
duc de Harrar i el ge· tingut un efecte moral cons!derable.
L'aire és d'alarma i de neguit. ¿Es ha.gut èxode envers Espanya. Els ca·
a estudiar la delicada posició en què
El «Da.gens Nyheter» demana l'a.-- t
plicació de sancions.
neral suec Virgin han Es pot preveure que sl la situació un fet la ruerra? Han entrat ets fès estan atestats 1 el matelx ocórre
es t roba F rança d 'escollir entre la El «Nya
Dagligt Allehanda» deempitjora, les legacions prendran Italiana en pla de conquista? on amb hotels 1 sales d'espectacles. El
deixat Addis Abeb& disposicions
seva allada Anglaterra o la seva alia- clara que la qüestió segueix en peu.
per tal que els seus súb- anem, com acabarà això?... An1ri comerç ha experimentat un senSible.
da Ità.lia, elB comentaris als cercles Si Suècia participa en les sancions
Aquest mati, a les deu, en el tren dits abandonin el pafs.
augment.
comunicant ur.-ents, si puc...
polítics són molt interessants. Hom ha de saber ep. quina mesura ha de
A Algeclres, Sant Roc t La Lfnea.
Prohibida la reproducció vénên grans grups de dones espanyo-.
suposa que el Consell de Ministres fer-ho. El Govern sol no pot adop0
francès únicament té un cam!, que tar una desicló d'aquesta mena. Cal
Copyright Opera Mundl
les a. fer compres a. Gibraltar aproo
ea considera que ser~ el <\'adoptar esperar que el Parlament es r"''nelfitant la. barator extraord.ln4ria deia .
se~ vaciHacló la postu,ra d'un mem.- xl en sessió extraordinària tan aviat
.
preus. Per exemple, dues lliures d&· ,
bre qua15¡tvol qe la SQÇ!etat ,de N~- com el Consell de la S. de N. hagi
·
sucre finlsslme de cany& costen ac1 ..
trenta cèntims espanyols: la lliura
P'¡;':f"¡¡;'y.~!';;1fn;'~è~t~1n'\.'j,"r!o=.:: dictat la sevLà decisió. al
de cafè Moka, poc més de dues pesl'obligació d'obeir les recomanacions
a premsa emanya
""
set.¡s; ,la , lliura de mantega, dues
del Consell de 1~ Soclêtat, però aques....
preveu la guerra
·
·•
··
-··· '· l '-~
pessetés
I mitja; ei t.e legltim ·de
tes recomanacions, per a tenir caràcBerlin, t. _ Els periòdics dedl·
Addls Abeba, 2 . {per cable, Espe. multituds remoroses i sense ordre,
Cellà, quatre pessetes la lliura· el
ter obligatori, han de reunir la una- quen gran atenció al panorama in· clal. Urgent.) - El Govern dlòptc que ja teníem el costum de veure.
Diàriament, milers de lec- litre de gasolina. 0'41 pessetes, i 'abd
rúm.ltat.
ternaclonal i a les possibleS' reper- a~uncia oficialment que els italians 1 Malgrat això, la diada es desennlupà
successivament.
El Govern francès té la secreta cussions europees del conntcte !talo- ban travessat la frontera (uns 30 amb calma ; els pessimistes lnterrotors no poden llegir
esperança que mat no serà acon- abissini. Alguns diuen que el prin- qullòmêtres endins) en direcció a la gaven l'horitzó en el qual. no apare ..
seguida a Ginebra aquesta indis- cipal problema no és l'atac contra muntanYa 1\>toussa AU, al S. O. d'As• gué cap avió !tallà; joves 1 vells
Mesures de guerra
t=nsable un ....
·~•-•t
Gibraltar, 4~ - Les autoritats de
,..,_
....uu..L a t ,. sense 1a qu al I Ablss1n1a, s1nó ¡·exp 11 cac1'ó ang1o- sa.b.
•abissinis,1 després de
tànlrecobrar la secosa no tenen caràcter obligatori els "italiana, 1 en relació amb ella, les
la
plaça.,
igualment que varen fer du_..
El Negus, per mitjà d'un telegra.. a mora • momen
ament defaiU ..
acords del Consell, 1 a.lx.i veu la pos.. futures relacions entre França. 1 An- ma., ba protestat. No es triJarà gal- da, deelararen amb coratge que l'Erant la guerra europea, han prohibit
per haver-se esgotat en que
sibilitat de sortir del mal pas sense glaterra., les quals poden reforçar-se re ~ saber ez:act'a.ment el que ha pas~ tlopia és invenêfble I que les tropes
s'esmenti l'origen o bé el destl
comprometre's ni trencar amb ningú. o produir una separació que lnaugu- sat. S'havia assegurat tant, aquestes Italianes no poden fer por a ningú...
dels vaixells de guerra. que ·entren o
els llocs de venda
surten d'aquest port. Solament ea
Però hi ha una altra esperança més rarà el carni de tota mena de noves darreres setmanes, que l'atac Italià
diu «arribà de la IIU\rl () bé «SSrt!
forta encara, que ha sorgit aquests consteHacions. Afegeixen que Euro- es produiria el 25 de setembre, que
Forces etiòpiques, sea la mant.
darrers dies a mesura que es pre- pa es troba en vigiltes d'una de les en aquesta diada ~fatídica" la vida
cisaven lea amenaces bèHlques, 1 és guerres més complicades.
normal a Addïs Abeba s'ha parat
cretament cap a la
que no ha d'ésser llarga la campanya
El cBerliner Lokal Anzeiger» diu: per complet. Eb ministeris eren més
frontera
Mú oficiala d'aviació
d'Abissínia a causa de la falta de «Una politica a vida o mort -1 deserts que habitualment, els oflcla.ls
prega
Aque:st matí, a les vult, el Ne&"US
als
seus
lectors
Gibraltar, 4. - S'ha sabut quo
diner -totes les compres de guerra ' Mussollnl devia. declarar·la des que invisibles, els map.tzems grecs 1 ar·
la familia impen'al han ass'-tlt a
estigué en aquesta plaça
que l'encarreguin amb ab&nS-d'ahlr
s'han de pagar al comptat- 1 a declarà Roma com a centre del nou menis tancats gairebé tots. Els car- 11
~
el mariscal britànic de l'Aire Bif
causa de l'opinió pUblica mundial.
imperi- no pot ésser neutralitzada rers de la capital, estaven deserts 'esglesta de Santa Marianna, coneru·
Robert Drooke Po¡¡ham, el qual'arrt.
En el cas q al ò
· ia
per torres d'acròbates diplomàtics sense que hom pogués veure aquelles da també per 1\-larla d'Eutoto, a l'ez:bit. a bord del paquebot cKals&r 1
ue x succelS.,
carncapital d'Abissínia, a 20 quilòmetpanya no anirà molt més enllà de o modificada en sentit contrari al
Hind», el qual fou rebut pels capa'
...
l'ocupació d'Adua i hom tornaria a q":e segueix. En aquest cas, són t n - 1 - - - - - - - *- - - - - - - - d'Addis Abeba, a una missa a honor
1 oficiala de l'avl&eió destinats a' ·
reprendre en un termlnl. breu les ev1tables terribles explosions. Roma
de la Verre, .c(.llebrada. pel bisbe cop-al qllieGc que tenen per Glbl1\ltar. Alll\lnes hores després tor• l
negociatiòns diplomàtiques gràcies a està ocupada a deixar la decisió deDes del punt de vista alemany, no te 1\lalaka Sabale Desta.
M a emban:u en l'esmentat vaixell /
les quals potser seria posSible enca-- Unitiva a la sort de les armes, Ha hi ha altre remet que comprovar, laUna gran multitud p.retencià la
costum comprar-la
amb rumb ,. El Caire. A Gibraltàr ·
cara que no quedés destroçat l'antic arribat, doncs, una hora extremada- mentant-ho, que França s'atreveixi cerimònia.
han
quedat 33 capa l oficials d'avia.'
!ront dels aliats, l'existència del qual ment greu.»
veritablement, amb l es seves tempEl propòslt del Negus de promul·
cló
que havien arribat amb eU d' An~·
s'havia tornat a aft.rm.ar a començos
El «Berllr..er Boersen Zeitung» de- tatives d'exacció vers Anglaterra, a gar la mobllitzacló general anuncia-glàterra.
d'aquest any a Stressa.
clara: «Mentre Anglaterra vol fer Ue designar Alemanya com a presump- da oficialment a Ginebra, és reallt..
El Comitè Mundial de lluita
Semblant ruptura t1nd.ria conse- la Societat de Nacions un lnstru- te enemic 1 desencadenar la guer- zat, de fe~, fa algunet se·t manes, I
qüències desagradabilisslmes per a me~t d'apaivagament, França pre- ra. Caldrà preguntar-se on a.cabarà és considerat als cercles italiana d'Adcontra la Guerra i el Feixisme
França, que viu amb la mirada üxa feriria guanyar·se de nou els angle- per portar aquesta poUtlca d'aliucl· dis Abeba com a prova d'una doble
a la seva frontera del Rhin. Tin- sos 1 abusar una altra vegada, en nacions. La cara que França mostra política. D'una part, diuen el• ltadria la temença a cada moment que convertir la S. de N. en un rf¡id lns· aquests dies, tant a Memèl com a. Uans, protestes de pacifisme 1 de boAlemanya pogués aprofitar l'aparta- trument de conservació dels .Trac- propòsit del conflicte ablsslnl, té, tal na voluntat d'Etiopta a Europa, I,
Paris, 4. - Aquest matf es declament d'Itàlia per a prendre la seva ta~ de pau dictats. Tal volta les com ho veu el poble alemany, a.s--1 de l'altra, posar en acció tots elJ miL
rava als clrcola politlcs ben tnfor•
revenja de la derrota del 1918 Itàlia pruneres canonades del front abissi- pectes que no s'ha de desitjar sinó jaDJ milltars a l'Africa, A assenyalar
ma.ts que el Govern britànic encara
apareix, efectivament, com a· allada ni dissipin les boires en què França que es descobreixi la veritable ca.ra que són elJ medis italians ela que
no ha don&t una resposta categòriIndispensable
de
França
cap al Sud ~
d
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ca de la pregunta que Parla dlr!gl
mentre que Anglaterra és l'aliada na~ a Londres, relativa a la coYabora·
tural als rno.rs del Nord Sl Itàlia
ció que la Gran Bretanya prestaria
Impulsada pel rancor a 'Anglaterra'
en el cas que sorgt531n determi.nadea
arribés a passar l'aura banda de 13
complicacions
al Continent europelL
barricada, el panorama. de la poU·:k-""""
tica lntemacionaJ, tal com s'han
acostumat o. veure'l els francesos
Addio Abeba, 4. - El Major Hunquedaria completament canviat.
'
ter I el capitd Dumont, delegqtl c!el
Són factors, aquests, que hom reComtU Mundial contra la .Guerra f
mou contlnuament als centres poU- •
el Fet.ritme per portar al poble etiòtics frances:>S 1 pr'Xfuelxcn en J'anim
pic z~expreliJtó de Jolidaríta.t deli
d'aquest pals profunda inquietud. ·
Paris, 4. - Al Consell de mlnlstreballadors de tot el món, en la le·
va Uuita per la fndependència d~Etio tres celebrat aquesta. tarda pel aa..
blnet francès, s'ha aprovat el tex•
pta, han arribat a aquesta capital.
La Uiga dels Drets
Segon• Ze1 tmpre.utons d'aquesta de la resposta francesa a la nota
de l'Home francesa, i
Delegació, el poble d'Etfopia. recolza britànica. sobre un atac a Anglaterla guerra
unàn,mement la petició d'enviar amb ra, en circumstànCies anàlogues ~
les que conté el paràgraf tercer de
urg~ncta una Comfs!ió d'Enquesta
Puis, 4. - La LUga dels Dreta de
d'acord amb 14 demanda formulada l'article 16 del Pacte d"e la s. de N:,
l'H'ome publica un comunicat en el
pel Negu1 a la S. de N. La. pres~n però abans que dit arttcre entrés en
qual demana la immed.iat.a convocatòria de la. Comissió d'Afers Estrancia. d'ob1eroador1 'mparc«m sobre el vigor.
El Gabinet francès ha aproval
gers del Parlament, degut al c<>terrenv d'operactom és oon!iderada
mençament de la guerra a Etiopta.
pel poble d'Etiopi4 com un mitjd se- també l'actuació de M. La val a. Gi·
nebra,
en collaboracló amb M. Ed.en,
gw de /fzar eu terme, ezactea de
l'agressió, le1 cfrcumstd.nctea dc la en relació amb el conructe · ltalo;.
Lea dretes franceses
\
ablss!n!
guerra, etc.
a favor d'Itàlia
M.
Tel/ai
Tegan,
director
general
Parla, 4. - Les joventuts patriòdel Ministeri d'Aler• Estrangerr, /ul
tiques han tlxat ca.rtens que diuen
rebut la Delegació, i ha a,.egurat
que el Front Popular (comunistes
all leu! membret, en nom del Gosocialistes 1 radical-socialistes> vol ¡,l
vern~ que tote.$ le1 meauru prue~
guerra a qualsevol preu.
pel NegUI són de defema legitima
També diuen, textualment: cACiutat del Vat!~, 4. - El desendel poble etiòpic i no d'atac ni agrerquests pacl!istes san¡u.1narts volen
matar la pau. Allada amb I tàlia
lió. La Delegació rerd rebuda per rotllament dels esdeveniments a l'A..
!rlca Oriental, amb el oonse¡1jen\
l'Emperador.
França. és mestressa de la Mecliter:
ràniu
Ell delegau <!el Comitt Mundial ves38Jllent de sang, ha causat al va.
a mé1 de seguir JObre el terre.n11 leÍ tl~ profund& Impressió 1 aentlment.
Ningú no esperava al VaUcA qu•
La Societat de Na·
fncfd.èncie1 de la guerra, han. co.
mençat una enquesta en relació amb s'arribés a l'efusió de sang per conciona pot acabar-ho,
!laz;oe en l'èxit de 1~;-S neilociaclona
l'edUCC!Ció, higiene, aàminútració de pacíf~ues
diu la premsa anjurtfcia i aboilci6 de !'e:sclavatge a conflicte. per a l'arran;tament del
Ellopla.
clesa
Desfermada la lluita s'exp"'ssa
Londres, 4. - El periòdic rstan Poo ponuva l'Emparador d'E llop la, quan vllltava ltàHa ara fa clou an ya, quo a horaa d'ara ha&u6a do lluiLa Delegació anuncia que , tard l'e•penmça que aquesta ce.ssL
parla de la ruptura d'hostUltats a tar centra Ilo tropoa dol palo quo 11 - t a hom-11• -urani ol seu viat&• a torru , _..... A-ta hlato- publlcl el mú aviat po<rible .ell pr;. dament l es .calmin els esperits.-ràpiEtiopla. Dtu que 1a Boc1etat de No- rtoa folvsratla do l'avui Emparador, aielh.,.. Rua Talar!, ol roy d'li lila I ol prtncop h-u, fou Impres~~~ r uultats de la ..seva enqv.uta..
En. tenir noticia oon!lrmad& de la
sionada m entn preeenolaven una parada m111tar a Roma
ciorus té a la seva disposició una
ou; com ell termu de la. 1cva con- iniciació dlo la guerra, S. S. es repotència prou IoM perqu~ 1a llUU·
(Foto. Keystonel
ver•a amb el NegUI.
tirà a resar dllnLilt llar¡a estona.

La defensa del ferrocarril
Addis Abeba-Djibouti
I
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El Sant Pare resa
pels morts
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ULTIMA HORA

Un comentari
de ''La Libe•1ad'1

De f ont anglesa, francesa i suïssa es dóna

«i Aun hay ctases !

LA SES SIO DE CORTS D' AHIR
Madrid, 4. - A les ol'15 comença
la ses..<:ió de la Cambra sota la presidència del senyor Alba. El banc
blau està desert 1 l'animació és eacassa a escons 1 tribunes. Queda llegidn 1 aprovada l'acta de la sess16

anterior.
Es concedeix la paraula al diputat d'Unió Republicana, senyor CA·
SAS (Hermenegild). Demana al ministre de la Governació absent de
la Cambra que l'articulat de la llei
Municipal que s'està elaborant capriciosament si.gul portat a les Corts
abans de la seva promulgacló per a
coneixement 1 discussió dels senyol"S
diputats. Posa de relleu la importància de l'asswnpte i els perjudicis
que pot causar als funcionariS municipals modestos, sobretot sl la redació de l'articulat és arflitrària en
una llei de tanta transcendència.
El mlnistre d'AGRICULTURA que
acaba d'entrar a la Cambra., manifestà que recollia la petició del senyor Casas 1 <,ue el traslladaria al
ministre de la. Governació.
El senyor FERNANDEZ DE LA
BANDERA: Demana la lectura d'un
article del reglament relatiu que
s'ha de dedicar una nora dlè.rla a
precs 1 preguntes.
El PRESIDENT ofereix accedir 1\
al.xò.
El senyor FERNANDEZ DE LA
BANDERA, anuncia una lnterpell&cló sobre determinats funcionaris de
.
Treball
S'entra en la qüestió dels blats.

POBREZA MATERIAl YLA
una inte ressantíssima notícia·• la d un possi- lA RIQUEZA
ESPIRITUAL DE
•
"
11
11
LLUIS COMPANYS
bie canvi d a':t;tud per part del Du ce
se
1

1

S' a~segur a que A•oisi té instruccions en aquest sentit
per a la sessi-ó d'avui de la Societat de Nacions

amb rap!desa resolt per vles pacifiques.
Es preveu que la jornada d'a\-ul,
dissabte, a Ginebra. resultarà Jnteressan tfssima.

MUSSOLINI DISPOSAT A
POSAR FI A LA GUERRA?! El ConseH de ministres
actitud es relaciona unànimement
amb l'ambient que aVUi a regnat a
Ginebra. de manifesta hostJlltat a.
Itàlia pel seu atac a Abissinla, la
qual cosa feia presagtar que en la
sessió de demà del Consell s'aprovaria. l'aplicació de sancions. Com que
aquestes haurien d'ésser votades per
tots els meu:b1·es de l'organisme g:nebri, la seva aplicació &ignificarta
la repulsa mundial per a la conducta
d'Itàlia, que és precisament allò que
el Duoe tracta d'evitar.
Segons la vers1ó circulada aquesta
nit a Ginebra, les ordres del Duce a.
Aloi.sl sóu en el sentit que fac1 arribar a Eden el seu desig d'entaular
urgents negoc1acions amb la Gran
Bretanya per tal d'impedir que s'arribln a aplicar les sancions 1 acabar el
Una versió anglesa conflicte o almenys evitar per dade tot qua passi a la Medimunt
Londres, 5. - <Urgent.> - Telegro.flen de Ginebra, de font no ita- terràcla.
La anpressió és que el Duce està
liana, que all; cercles de la dlta ciutat.
s'ha sabut aquesta nit que el senyor disposat a concertar un acord a baMussolini ba donat importants lns· se que Anglaterra cessi els seus pretrucctons al cap de la seva delegació paratius bèllics J del reconeixement
a Ginebra, baró Aloisi, perquè inten- a Itàlia dels seus drets a l'Africa
ti, per tots els mitjants, un acord Oriental.
Aloisl té instruccions sobre la fóramb Anglaterra.
mula que proposa Itàlia. perquè rarInstruccions a Aloisi, raujament sigui viable 1 que no sofreixi el prestigi intel"ior i Jnterna.segons Ginebra
cional del dit pafs.
A Ginebra es considera que la disGinebra, 5. (Urgent.) - S'acaba
de t~ntr noticia que Itàlia ha can- poslc.ó d'Itàlia és tal que permet teviat notablement d'actitud i es mos· nir l'esperança que el sagnant contra en extrem concilia.dora. Aquesta I ructe que acaba d'iniciar-se acaba

Paris, 5 (1'30 matinada).- Segons
noticies que s'acaben de rebre a
aquesta capital, el senyor Mussolini
ha canvl.at notablement d'actitud l es
mostro. en extrem concllla.dor. S'assegura que ha donat al baró Alois1
Instruccions especialissimes que encara que no s'especifica quines són.
s'interpreten com un desiJt del Duce
d 'eVltnr de totes les maneres, la topada amb Anglaterra, que es derivaria de l'aplicació de les sancions. Per
a això es troba, àdhuc, disposat segons dita versió -, a cessar les
hostilitats a Africa. preVi un reconeixement de certs drets d'Itàlia. a
l'Airica Oriental.
La notícia ha produït gran sensació als cercles polítics de París.

d'ahi~

EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI
Madrtd, 4. - A lo. sortida del Consell de ministres el senyor Lucia fa·
cllit!l. la següent rtferència verbe.l:
_,Ja. comprendreu-, a conseqüèncla
de la situació del món, quin ha estat el principal assumpte que ha
ocupat l'atenció del Consell L'estudi de la situació internacional ha
estat la deliberació pnnclpal que ha
durat at\rga esoona. Acabada aquesta, s'ha donat pel ~tre d'Esl.:l.t
de la satisfactòria. noticia del canVi
defin1tiu de notes referents als trac·
tats comerclals d'Espanya amb Dinamarca 1 Suècta, que han restat
ult.imats.
S'ha tomat a tractar avui amb
extensió de l'atur obrer.

ha~
El Sr. Royo Villanova, que
Daba ayer por la tarde muy mejorado de su reclente cafda ministerial, en un memento de lucidez, dljo
e. un grupo de informadores algunas casas sensatas.
Estas:
c-¿I.Als elecdones? Nl que decir
tlene que en Cata.!uña las gana la
Esquerra, porque la Ll.lga all1 no
pinta nada. Ademb, los de la Lliga son unos bipócrltas, porque estàn mandando en España desde Cataluña. No han hecho lo que el pobre Companys, que por dar la cara
y por ser noble està ahora en pr~
sidiO.])
Y e.ñadió:
c-Nosotros, la Ceda y los agra.rios, tenemos que ser antiestatutlstas, porque si nos presentama& del
brazo de Cambó a las elecc.lones saldremos derrotades. Ademàs, las lzquierdas, con los comunistas, los sociali&tas y los separatistas, deflen·
den el ~tatut.o. Sl se unen. ¡pobres
de nosotrosl1
De acuerdo por una vez - esta
vez - con el Sr. Royo Villanova.
Con una sola salvedad: lo de cel
pobre Compan,.-..».
Es pobre Companys en el sentldo
material, porque stendo un hombre
holl1'3.do, naturalmente, hasta en
pre3idio ha de trabajar para vtvir.
En otro orden, el de la formalldnd
y de la nobleza, es millonario. ¡Millonarlo esplritualmenlel Hnsta el
Sr. Royo Villanova, su adversario,
lo proclama.
Respecto a que la Lliga esté en el
Poder, estamos segures de que Companys no la enVidia ... Es màs: crec-mos interpretar su pensamicnto di·
ciendo que prefiere estar donde estiu

grans trets el proj
sentat el passat maig 1 e:.ta~..._
parangó amb el que ara es ~
teix. Diu qua està fratru;sat ..-~
tema d'execuc.ló d!recta 1 perel lla.
convé encomanar l'obra a 0~~
mes que estiguin el més an=possible de les brandada$ po~
per tal que pugum fer una obr~
a~
continuada.
El senyor SIERRA 'MAR'l'nr>també mten'é. ltecorda que
or.
mà un!\ Comlssló composta
sones capac!tndes 1 s'arribà ~r Per.
conc:usto~s que foren presentad~
Govern tillnper. Això servi de ""~
al que ha determinat aquest ~P~
ro.
jecte.
(Ocupa la Presidència el sen
Yor
Alba>
El MINISTRE D'AGRICUL'nn>.
es disposa a contestar, però ei~
'1>
sident 11 prega que escolti
tl
senyor Sierra Rustaraz.o.
El senyor SIERRA RUSTA1'1•..intervé 1 diu que el problelñi~
dal no sols és repoblar, stnó el ~.
"'
donar valor al producte.
Remarca les dificult ats que
ben al mercat els productes 1 :
productes de l'arbre, com la r
etr.ètera. Demana que s'estu~
fons el problema, puix que es dó 1
el cas que importem fusta per trena
ta-tres millons de pessetes que 0'
tenen compensació a la baÍança :_
merda!, perquè els Paisos als QIIQ
es compra no necessiten comprar
a
Espanya.

zems encarrega2> de la ret1rada del tuclla a

blat no estiguin en condldons per ll
guardar-lo. Indica que es segueix
venent el blat molt per sota. del
preu de taxa, 1 a pesar de les denúncies reiterades no s'ba pres cap
mesura per tal d'eVitar-ho. A.ftrma
qu:J les oficines d'a.lgunes societats
concessionàries segueixen pagant
per sota del preu de la. taxa, a 44
pessetes.
El senyor CALZADA, de la Cedn,
diu que no va. a censurar els llllllls·
tres d'Agricultura, però vol exposar
l'ocorregut. a la provincia de Va.ladolid. L'entitat concessionà.ria de A.a
recollida. de blats ha fracassat l
l'actuació d'aqu~tes empreses nan
mort les esperances que tenien els
llauradors posades en el!es. A la llel
de 9 da juliol es volgué resoldre el
problema, però no a'ha aconseguit.
H1 ha poblacions on no es compta
n1 amb una oola pesseta, puix que
no s'han pagat els blats. n'hi ha
una, en la qual de 180 veïns, 160
es troben sense mitjans de subsistència.

INTERPEL-LACIO SOBRE
EL BLAT
El senyor AVIA. de la Ccda, ex·
plana la interpellacló sobre la qüestió dels blats. <Pren seient al banc
blau el mlnlstre de la Governació.)
L'orador es lamenta de l'escàs
nombre de diputats que es troben
presents a la Cambra en tractar-se
d'aquest problema d'indubtab!e importància per a Espanya. Passa a
examinar les condicions en què es
venen els blats t cita diversos casos
ocorreguts a la província de Toledo,
en els quals s'ha burlat la taxa.
Parla dels casos plntore.;cos qu~
s'han don<.t en una localitat a la
qual han arribat 79 gules a nom d'altre.:. 70 senyors que no posseïen blat.
En canvi, els que el possei.en eu gran
abundància toparen amb una sèrie
de dificultats per a aconseguir les
gules necessàries. (Rialles 1 rumors.)
(Pren seient al banc blau el cap
del Govern.)
Relata les arbitrarietats comeses
en el comerç del blat a la província
de Toledo 1 formula diverses denúncies 1 manifesta. que afortunadament aquestes irregularitats S'han
corregit en part.
El PRESIDENT de la Cambra fa
veure a l'orador que ha passat el
temps reglamentari.
El senyor AVIA promet ésser breu
1 contlnua exposant altres casos per
l'estil 1 considera el fracàs de l'actuació del senyor Velayos al front
de la cartera d'Agricultura.

BON NEGOCILa Cooperativa agrícola de Medina del Ca.x: po, recull els blats sense tenir en compte les dlspcsicions
legals. Assegura que la dita Societat,
en alguns casos, refusa els blD.ts 1e
la coll1ta passada. Cita infinitat d'n.·
busos corucsos per la Societat concessionà.rla, :¡ue àdhuc ha arribat a.
posar en un sac de blac bo blat amb
gorgoll per tal de refusar tot el
blat, i després de refusar-lo, a l'esmentada entitat, algunes person<'s
a vegades ofereixen a qui vol comprar el b!at al preu lnfer1or al de
taxa. S'ha donat cl cas que un llau·
rador segui aquest consell l portà
100 ~aes a. una dctermmada fàbri·
ca, 1 a l'hora del pagament 11 lliuraren l'impo!'l- de 96, I li digueren
que e!s altre3 quatre eren la coiruSsió del que havl.a fet la indicació.

ès-ï"

e.bani

ESTA MOLT AGRAil
El senyor MARTINEZ DE y¡.
LASCO contesta els oradors 1 .
que està molt agraït a tots els
han lnterv'.ngut en el debat per ~
l deeii que U han suggerit.. Tam!:é
mostra satJ..;fet per aquesta acolli~
especialment per ésser aquest el r!
mer projecte que defensa com a ~
nfstrc d'Agricultura.
Q uant al problema dels carllotJs
diu que procurarà recollir-los en e!
moment oportú, 1 creu que amb aixO
es donarà per satisfet el senyor p¡.
nat.
Resta acabada la discussió de to.
talltat.
S'aprova, amb alguna. discussió la
base sisena 1 última del dictamen
Ee rebutgen duE'.s esmenes del Se.
nyor Irujo, en una de les quals de.
manava un article addicional esta.
blint que el Consell forest.al faci una
revisió del catàleg de Muntauyp.o¡,
El senyor ALV AREZ LARA s'hi
oposa. en breus paraules.
Aixi mateix són rebutjades altle$
propostes d 'articles addicionals ¡
transitoris 1 s'aprova totalment el
dictamen.
S 'aixeca la sessió a les nou 1 de-J
minuts de la nit.

Més gent a la tomba
de Macià

Les tropes etiòpiques han
contingut l'avanç dels italians
a Ogaden

El TRIBUNAL DE GARANTIU

Mussolini fa prendre mesures a
tot Itàlia contra els atacs aeris

Una protesta
al Governador interí

-----------*:---------LES ELECCIONS DE MEMEl

1-------:*------UN CREDIT PER AMATERIAL
DE GUERRA DE 50 MILIONS

Espanya i Itàlia han
signat el tractat
comercial
La defensa d'Egipte Vaga general a Mè-1
Xl·c contra la guerra

REUNIO PER ATRACTAR DE
LA LLEI ELECTORAL

LE;e~RETES FRANCESES IEls negres d'Harlenl

se-I

LA JUSTICIA
MILITAR

:U

Es detalla l'abast militar de
les mesures en cas de guerra

TENIEN FER UNA MANIFESTA- : es manifesten contra
Itàlia
CIO ITAUANOFILA

d

Azaña parlarà

a Madrid el dia 20
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L' ORDRE PUBLIC
RES MES QUE SOLUCIONS
El ministre de la Governació doPOLITIQUES
nà compte dc l'estat de l'ordre púEs precís que s'atorguin els crèblic arreu d'Espanya, que és sati&·
nece~arfs per a apagar el blat
dits
factor!. No obstant, reiterà el Gorecollit, 1 que sigui una realitat que
vern el seu decidlt propòsit d'actuar
tot quedi retirat, 1 també es precisa
amb le. màxima energia per a evila molturació urgent d'una part dels
tar qualsevol moViment que signüi·
blats que estan sense recollir, per
qui glorificació dels fets del 6 d'octal d'evit:lr que es perdi. Demana
tubre amb motiu de l'aniversari d'a·
una revisió dels blats que han estat
quella data.
refusats. Els llauradors. que són le'3
Parlà el senyor MarUnez de Veparts més sanes del pafs, veuen que
lasco del problema del blat.
solament els oferim discussions políEn el despatx del ~e d'lns·
tiques 1 no so!ucions, I gents que
trucció Pública f!gura un interessant
bones, per desesperació s'han tle
són
projecte de decret sobre constitució
dolentes.
tomar
càtedres.
a
de tribunals d'opo3icions
El senyor CANTALAPIEDRA, tam·
El poble català no desaprofita una
El sistema que es va a segulr és
bé de la ceda, intervé en el debn.te.
sola ocasió per a envair la plaça on
d'absolut automatisme.
Diu que ha estat jutge i part i que
reposen les despulles de Francesc
ha d'aclarir la seva posició, la. JunAhir mateix, la gent que va
HA ESTAT NOMENAT CO· Macià.
ta adjudicatòria, es reuni per a trac!ou molt abundant. Val a
MISSARI GENERAL D'EN· acudir-hi
tar de la proposta 1 en el cas de
SENYANÇA A CATALUNYA dir que no és necessària una ocasió
Medina del C&mpo, en tractar de la
EL SENYOR SALVADOR expressa perquè els catalans !acin
qüestió, jo vaig sortir del saló.
acte d'homenatge a l'inoblidable cabMARTINEZ MOYA
El ser11or ZALZADA: Això és molt
dill, car la tomba és visitada contiKMrid. 4. - La nota. oficiosa del nuament, dia darrera dia.
corrent
Coru¡ell conté, entre altres extrems,
El senyor CANTALAPIEDRA: S'ha ocupat de la dimissió
Lamentem no poder publicar la
Qualsevol entitat de Valladolid. el de Basilio Alvarez i d'una
el següent: Concessió de 19. Medalla lllsta de la gent que va acudir a la
Mllltar pel seu comportament en els tomba. D'aquesta manera fóra possiPETICIO DE SUSPENSIO mateix el Sindicat Catòlic que la
querella contra Joan
Cooperativa, que els fariners, podien
!et.J d'octubre ocorreguts a. Barcelo- ble donar la mesura exacta de la
DE LA INTERPEL·LACIO
na al comandant d'artllleria senyor importància de l'homenatge coz-t1."1U
El senyor ALVAREZ MENDIZA- acudir al concurs, i vaig ésser jo <.!1
Comorera
José Fernàndez Unzoo 1 a altres ofi- del poble. Tothom sap, pcró, que la BAL radical, intervé breument.. Ma- qui lnvità a la reunió. Afirma que el
Madrid, 4. - A les onze del mau
cials. Decret admetent la dimissió culpa no és nostra.
nifesta que l'assumpte està ara en blat del Sindicat Blader té el corc, s'han
reunit en sessió plenària e~
del càrrec de comissari general d'En·
una fase interessant i com que ~1 conforme bo indiquen del Servei
del Tribunal de Garanties,
senyunça a Catalunya al senyor Vi· -------~ic------ successor del senyor Velayos està Agrnòmic. (Ocupa la. Presidència el vocals
presidits pel senyor Ferran Gaset.
cente Alvarez Rodrlguez Villamil 1
estudiant el problema. amb rot inte- senyor Tuñon de Lara.)
El secxete.ri dóna compte de la
El senyor MORENO QUESADA:
Addis Abeba, 4. - El Ras que ma- febrilment per tal de posar a la ca- nomenant el senyor Salvador Mar- El problema del camp català rès per tal de resoldre'l considera
carta del vocal parlamentari senyor
que és molt oportú tractar-la ara a Amb la vostra polf.tica. esteu fent Basilio Alvarez, que presenta la. dJ.
na les tropes que s'oposen, a la pita! d'Itàlla. en oondiclons de resis- tínez Moya.
els pobles es morin de fam.
provincia. d 'Ogaden <Sud d'Abl.ssl· tir un atac aerL
fons a la Cambra. Es dirigeix al que
El senyor CALZADA reltera que miSsió del seu càrrec per motius po.
LA LLEI ELECTORAL
En els tossalS immediats a la ciusenyor Martinez de Velasco 1 U prenla), a l'avançament de les tropes
litics.
ga que posi en la resolució del pro- la Cooperativa. Agrfco:a. de Medina
italianes, comunica al Negus que ha tat 1 en els que escalonen els diverEs parlà extensament de la Llel
També han estat examinades les
pogut contenir a l'invasor I que li sos recorreguts cap a ella, ja s'hl electoral. Les divergèncW!s entre els
blema tot el seu interès, perquè la del Campo, s'associà amb les altres diligències sumarials lnstrufdes pel
entitats per tal d'acudir al concurs Jutjat número 5, de Barcelona, ~r
ha. causat grans pèrdues. Afegeix han emplaçat canons antiaeris.
situació és greu.
partits polítics r especte aquesta ma.1 després va presentar un full a part
S'ha mobilitzat els milicians !ei- tèria, persisteixen, com des del darque els Italians avancen damunt un
Injuries. contra !"ex-conseller de la
territori inhabitable fins 1 tot per als xistes per a construir urgentment rer dia. de l'anterior Gabinet. Adbuc
UNA OPERACIO que fou el que recomanà la Conus- Generalitat, senyor Comorera. DesAquest maU una nombrosa comissió.
refugis i abrics per a la població per dintre els respectius grups hi ha ma- sió de pagesos de la Plllna de Vic
1nd1genes.
El senyor GIL ALVAREZ, de la
prés d'un llarg debat s'ha acordat
NO S'HO EXPLICA afirmar
A Roma estan més ta.l que aquesta pugui refugiar-se en tisos que igual s'inclinen a la repre- es presentà a la Generalitat de ca. Ceda, cita el cas d'Un mariner de
la competència del Tr!bcMARTIN
I
MARTIN
senyor
El
ells en el cas d'un atac aeri.
compra,
una
realitzà
que
nnl de Garanties i adreçar-se a le~
sentació proporcional que a la ma.- talunya per tal de fer present al Logronyo
Es preveu la immediata celebra- joritària. En vista d'això, s'ha con- senyor governador general la situa- 1 aconsegui el blat a 34 peESetes, en (Pere) intervé i es preguntà com no Corts per si aquestes creuen necesconvençuts de la vicpot explicar-se que estant al Pod:!r sària l'acusació.
cló de maniobres de defensa antiaè- vingut que el President del COnsell ció d'anormalitat produida. pels des- lloc del preu marcat a la taxa, I féu dos
tòria a Addua
partits que s'anomenen agraris,
non¡unents 1 llançaments en massa l'operació d'acord amb el lia.urador,
.roma, 4. - Els diaris d"aquesta , ~~~g à~ ~~~~~~rt la po- s'entrevisti aquesta. tarda amb els que
no s'hagi pogut reso!dre aquest prosouna
formaren
dos
els
després
i
tots
gairebé
Pl_ar;tala
a
!ran
es
1
El metropolità de Roma l tots els caps de les forces governamentals d'una manera arbltrana.
m comencen. a mostrar-se menys
En molts cietat que s'encarregà de la r etirada blema i que es segueix venent E'l
parcs de noUc1es. Amb grans titulars soterranis existents quedaran incau- per veure si és possible arribar a un casos, les famflies desnonades por- del blat. Es queixa que els rnagat,.
es pu1 noamb
de 1a taxa.
matotes
per sotaaquesta
De
blat complir
acord de colnc.ldèncla.
·
l'
donen compte de l'avançament vtcla
d'acord
gui
toriós de les tropes feixistes pel nord tats per autor1tat militar en qual· neres el Govern es proposa. que en ten cents d 'anys a les terres d'on
aquestes
tolera
que
Govern
Un
Llet.
1 el sud d'Abissinis. 1 diuen que en sevol moment que es cregui necessa- la sessió del pròxim dimecres co- se les treu.
coses és pitjor que l'anarquia.
Memel, 4. - Ha. causat indignació
r , o convenient.
,
•
El senyor Pic 1 Pon no considerà
el nord, es prossegueix 1 avançament
S'han tramès ordres a les aut.orl- menci la discussió d'aquest assumpte oportú
Els Dauradors han estat espero.nt a la població de Memel la noticia
els
i
personalment
ebre'ls
r
resolt.
deixar-lo
a
fins
costeres
poblacions
alguns mesos perqu" se1s ccmprés que un dels escrutadors de l'elecció
fl()bre el planell , de J?aro Taclem, taLs de totes les
Pel ministre de la Governació es féu dir que es dirigiSsin al senyor
a 2.200 metres d alçària, d~s de la per tal que es preparln per a la deel blat 1 sl se·ls compra, no se'ls del diumenge havia comès irregula·
do Justícia, el qual es troqual es dominen les valls d Addua 1 fensa antiaèria En els llocs de la notificà als seus companys de Ga· conseller
paga, 1 ells PS veuen obligats a pagar ritats, que han estat demostrades.
Pic.
senyor
del
l'antedespatx
a
bava
~m que seran bat_udes per l'arti- costa 011 hi b& ferrocarril que ctr- binet les mesures de precaució adopuna pesseta per quintà.
S'ba avisat el president de Ja copresent
feren
llavors,
pagesos,
Els
dels
l'aniversari
de
motiu
amb
tades
llerla. emplaçada a dit':s muntany,es, cula al eo&-tat d'ella, s'han preparat
El senyor MARTIN I MARTIN: El tnlsl;ió escrutadora, que ba ordensl
dinl'estat
Prat
senyor
conseller
al
ministre
el
Creu
d'octubre.
successos
qud es troben a yint quilòmetres dA- trens blindat armats amb canons de
que
sabia
Femàndez
Jlménez
senyor
la detenció d=l cU:pable. que ha COll·
Conrlssió
la
reunl
Es
4.
Madrid,
aquesgeneral provocada per
dua. Aquesta crutat, que solament gros calibre per tal de fer front a que la nac.ló restarà més tranquilla quietud
actitud dels propietaris, 1 al ma.- de Pressupostos sota la presidència es venia el blat per sota de la taxa. fessat haver comès una falslficac:ó
compta amb 6.000 habitants, es tro- qualsevol bombardeig des de la mar en saber que es redoblen aquests ta
El senyor JIMENEZ PERNANDEZ: de paperetes.
teix temps demanaren a l'esmentat del senyor Abillo Calderon, el qual
ba constlt!-üda per escassos edificis o des de l'aire. Aquestes precauclOllS dies els serveis d'ordre plibllc, que conseller el nomenament d'un jutge presentà la dlmi3.sló del seu càrrec. En saber-ho ho va!g castigar seveEl detingut és un lituà anomenat
són particularment lntenses a la cos- no pas que se 11 ocultés l'adopció especial per tal d'esbrinar les nom- Els representants de la majoria 1 rament.
dt. }X"cira 1 barraques.
P1·apiestis.
d•aquestes mesures previsores.
t·~ meridional.
El senyor MARTIN I MARTIN·
brases Jrregularltats 1 ab\1501 corne- de la minoria. d'esquerra li pregaren
Es fan treballa ur- Sembla ésser que els tècnics troben
que retirés la dimlssió 1 el senyor A la Llotja de Barcelona es pagav~ -------~*lc-------- 1
sos en els diferents procediments
a. la depreu inferior.
a
gents per a la defen- deficient l'organització per
guits contra els pagesos que han es- Calderon la l"etirà en principi
fensa anti.aèria perquè Itàlia s'ha
El senyor JIMENEZ FERNANDEZ:
La Comissió estudià la ooncessló
tat denunciats.
sa antiaèria de Roma preocupat més de completar els seus
El senyor Prat restà sorprès de les d'un crèdit de 50 milions de ~ Es sabia. el qui oferia, però no el
Ro:na, 4. -Es continua. treballant mitjans ofensius que els defensius.
denúncies greus que 11 foren trame- tes per a material de guerra, segons qui ho comprava.
ses pels vts!tants. Assegurà que rot el projecte de llei del senyor ou Ro- El senyor VELAYOS: Es un cas de
seguit es procedirà al nomenament bles. La Comissió es mostrà en prin- covardia. collectiva.
El senyor MARTIN 1 MARTlN:
del jutge que te 11 demanava, i pro- cipi conforme, però no prengué cap
meté traslladar lea altres queixes al acord, el qual prendrà quan informi Aquestes coses han fet que deixés de
Roma, 4. - Mussolini I el repre- Consell de la Generalitat perquè re- davant la Comissió el ministre de la pertànyer al partit agrari. El senyor
4. - El reforç britànic
Alexandria,
sentant d'Espanya senyor Gómez solgui
Jiménez Femàndez, que ara protesta,
Guerra, a les sis de la tarda.
parar. Han arribat
sense
continua
Ocerin, han firmat el nou Tractat
fou el qui lliurà 1a preterencta de Causes que passen a con·
no\ooes l..ropes britàniques a Ntaumala. compra. dels blats als Sindica..s.
<..'lutat de Mèxic, 4. - S'ha anun- de comerç hispano-Italià.
tronoll.
El senyor JIMENEZ FERNANDEZ : SUita per a inhibiCiÓ a faVOf
S'han lnstaHat bateries antiaèries ciat que es declararà la vaga gene1
EL DECRET SOBRE
ral de vintri-quatre hores com a proa l'estació del ferrocarril.
~~es~~~a.MAR'nN: de la jurisdicció
Una part del desert està completa- testa per la invasió d'AbisSinia pels
Aquests dies, els jutges
La culpa del que ocórre la té el paritalians
ment plena de material de guerra.
tit popular agrari 1 l'agrari no po- compliment de la. or<>vi·•ièr:tcia
S'adrecen al Govern constants peEl per1òd1c «Ahram1 diu que els
pular. Aquests partits tenen sobre guda a l'ordre de la plaça
Jtallans reforcen les seves bases !ron- tlcio03 perquè trenqul tota relació
ells una greu responsabilitat per no d'ahir, dediquen les seves A.CLJIVl""·w•
tereres, prop dc Srolum, 1 que concen- amb la Itàl!a feixista.
:Madrid, 4. - Dea de les sis a un
haver fet d'aquest problema un pro- a. la liquidaCIÓ de causes sill;cePitillll~j
La vaga general l'organitzarà el quart de vult de la tarda estlguerE'n
tren tancs 1 trops.
blema nacional 1 s1 una cosa &ecun- de passar a la
La fi?ta italiana, composta de qua- Comitè de Defensa del Proletariat, reunits al despatx del president de
les quals són tcnl.m~>AA!'<
dàrta.
f!U1ta-anc urut:lt, surt tots. els ma- que ajuda el boicot d e tots els pro- les Corts els caps de minories par. El senyor JIMENEZ PERNANDEZ per tal que en aquell nf'lDar~,._•
lamentàries per a tractar de la He1
hns a alta mar per a realitzar ma- ductes d'origen italià.
dtu que no vol personificar, perquè 1les estucllin 1 informin 1
electoral.
Madrid, 4. - El decret sobre ,
situación de dlsponibilidad del serv\. entre els bladers com a tots els altres jectc que aquest ordeni
Acabada la reunló, el Sr. Ventosa
decents cada cas, calgui fer.
digué que havien estudiat díVei'S('.S L : · 1 ·:.: en la seva part. disposi- cio activo, de 30 para los de Ia. sl- !'ettors socials hi ha persones El
Ahlr, com dies enrera, els
proINM
tuación de reserva y dc 21 para la 1 unes altres pocavergonyes.
propostes 1 se n'havien retirat al· tiva, diu:
blema del blat es pot resoldre amb elevaren en consulta. a l'auditor
«Base primera. - La movtfuac!ón de los demàs.
guncs, però que no s'bada pogut
de causes. Són aquestes:
nombre
tots,
de
part
per
voluntat
bona
una
Aquellos ouyos
Base ctlarta. prendre cap acord, puix que els caps tend.rà por objeto poner en pie de
Del jutge senyor Palacío: la
de grup havien de consultar amb guerra a las personas, ganado y ma- serViClos no mllitares puedan ser Ja que no hi ba solament que assellurs r espectives minories 1 el cap terial y todas las unidadcs, cuerpos necesanos para la defen.o;a nacional nyaiar als infractors. Hi ha de tot, per agre:;sló contra reiJ.Clil.rrE>gal
del Govern havia de donar compte y servicios a que se reiierc el Ej~r y el interès pública, podràn, previo e~ qui com~lelx la taxa. el qui !als!- taller de r eparacions
ric Malé; la contra Ambrosi
al Consell del tractat. Com que el cito de le. guerra se!lttn el plan dc decreto, ser agregados al Ejérc!to y fica les gutes. etc.
ra per msults aLs guàrdies
Es suspèn aquest debat blader.
Es formava una con·
Nova-York. ol. - La Policia ha &enyor Cb.apaprieta digué que aiXò ho operaciones, y el de los organismes, se dest:.lnaràn a formar parte de esos
El MINISTRE DE LA GUERRA, a In Barceloneta.
pres militarment el barri negre no- farta dim!U'ts, s'acorda reunir-sc l'es- entfdades y elementos de todo orden elementos en caso de movtlización
tramanifestació
~~1 jutge senyor Galan: La
valorqui de Harlem per a contenir mentat dia a la. tarda per tal de de la Naclón para satlsfacer las ncla guerra o conservación dd d(!s de. la tríbun~ de secretaris. UeDurant la passada la Indignació dels seus habitants per prendre acords definitius, puix que cesidades de su defensa. Todos los pe.ra
Paris, ol. orden pública, queda.ndo, mientras gelx diversos proJectes dc llei, entre tru1da per agressió contra WlB
nit. s'intentà formar una manifesta- l'atac d11.àlla a Et.Jopia.
de la guàrdia civil, que
l.la.
mobilltza~ó
la
a
referent
un
el~
els representants de les mlnories detalles relaciona.dos con In movi- sean empleades can tal rnràcler. ~
ció ltnlonò!Ua per elements de les
d'escorta en un tramvia. de
lización del Ejército Cll caso de rue- jo ia. dependencia de la autorldad militar.
manlfestac16 pUbli- ja haurien consultat amb elles.
de
lnt.cnts
Els
Lligues è.e Dreta. La patida int.entnNombrosos diputats abandone.' els na, el dia 8 d'agost·
El lif.'tlyor Maura digué que havia rra tienen caràcter secreto.
mllitar.
han estat. molt. nombrosos i ha
¡;uc enèrgicament en formar-oc 'ma ca
Base segunda. - Todos los cspnla estat un canVi d'Impressions molt
Los Inst.it.utots de la cuardla civil, seus escons i envolten el senyor Gil d'una bomba a sant&
freqüentment
d'intervenir
hagut
contramani!estació.
tm Francesc Gil i 1''~-n.anae""
Policia, que obrà amb suavJtat. Re- útil i que és possible que &lgui la ñoles y nat.uralizados. 6ln distlnc!ón carabineros, cuerpo de Seguridad v Rob!es.
E& pract.lcaren a.Jgunes detene.icms. liUltà
base d'un acord.
Es reprèn In discussió del projecte amenaces de mort· la dels
de sexos y ednd, as1 como todas las Asalto, mlñones, mlquelet.cs. guarfent un agent.
Sa.ot Adri~, amb Úroteig I
El senyor Barel.a confirmà el que entidades y corpornciones espai'lotas dias forales, MCtl.OS dc esquadra. etc., de llei dc repoblació forestnl.
ELs manl!estant.s octentavm banLa premsa d ' esquer- deres ablssin!('Jl i cridaven moris a havien dit els seDl'Ors Ventosa i Y oaclon.n!izadas dc cualquler caràc- quedarà.n touümentc mllit.Arlzados y
HA FRACASSAT EL Sl&- a. la força pública, a OOrl..c:eltilèl~
Maura.
ter, estAn obhgadas, en caso de ~e sujet.os al 0ódigo de Justida mllldels q•Jals resultà mort un
TEMA ..
Itàlia, e. liussolinl 1 a l'imperialisme.
ra, protesta
El senyor Abill Calderan, interro- rra, a. part1c.lpar en b defensa del tar.
El senyor ALVAREZ ROBLEZ es- de trlcomis de la guàrdia
Fou detlngu~ un geganti ne::re que
Paris, 4. - Amb motiu de la rrubimanifestà
dc
qUesU6,
Ooblemo
e!
aquesta
que
sobre
iorma
gat
la
en
pa.1s
ciud:lda·
los
Con
qulnta.
Base
rits un ~dia i una dona
litzac16 felxisia d'IWi&. el «Pasclol, portava una bandera eUòplca 1 aren- que la fórmula per a mobilitzar la la nación acuerdc.
reunió clandestina a .... n·•~"DQ3 españoles cuyos serv1dos no PlK'de Paris, es reuni sota la presidi:ncla gava amb ella la mult.ttud perquè llei electoral que haVia tingut mès
In
para
movUi.zac16n
dc
caso
En
fine~
los
par:a.
aprovechablcs
ser
dan
inst.ruída contra Joaqwm
de l'ambaixador d'Itàlia, senyor Ce- declarés el boicot als oomerçn; lta- acceptacló fou la proposta pel senyor guerra, los enronj(ros podràn ser mllitares, se podràn fonnar cuerpos
movilizlldos en todos las serv1Clos per la publicació del llibre
ruttl, el qu:U pronuncià un discurs llims qUe DO pose3Sln UD rètol des- !!aura. t defensada pel senyor Ven· ut.illzados, a peticlòn propi3, en :las especlales.
que les senn equlparados. Lo .m1smo ~unda revoluci6nJ.
Invitant tots els Italians a defensar aprovant Mu.ssollrú.
!ijad3S en decreto eaBase sexta. - Sc crea. en las de- teràn l!amados en caso de guerra
Dcl jutge senyor Martínez
Grups de negres es posa ven a les tosa. El senyor Barcla es resen-à condklones
la Uattnltat.
peclal.
Cen'Ma)'tlr
Estada
de
pendenclas
donar una resposta definitiva fins a
l'lS jóve11es de eds.d comprencllda en· ver: La de i'atra.cament i ft"<"""'-~
«L'<>euvre:.t prot.esta contra aque$ta portes de:..S nombrosos comerços ne- consultar amb la seva mlnor~.
movtlización
1..4
tercera.
Base
servlclos
los
de
Inspccclón
una
tral
cicrtos limlte:s stn que llcga.;e .1 a 4'Ln Minat, de Sant
manifestació, i diu: «L'hospitalitat gres de Hllrlcm 1 feien sortir dels
JIU.lltar serà de rcn\cter gencro.l o dc mo"1.1lizació.l mD!tnr. reserva y tre
la militar cuyos servictos puedan s'instrui amb motiu d'un
é3 una vella tradició francesa, però eo-tabllments els compradors.
atrtbuclón del Go- cst.adistica, a car.;o dc un general ser
slendo
parcial,
utilli.ados en organizaclones dc a una escala del carrer de
El Consulat. d'Itàha està vigtlat
¿no va massa lluny si manifestants
bi.crno, en caso dc _guerra, In Ord.en Se eleva a 47 el número de centr~ Sarudad,
de costas, ser· als dos dependents d'una
estrangerS criden a Paris: «Mori An- per contingents de policia. amb arde m<niltzación y fljar su cxtenslón. de movUlznc.tón Y reserva. toman"o vidos de \igi!ancl.a
inf01mación y otros de ria; la oontra Ramon Filrtea.
¡;laterra!t? A mitja ni~ es reuniren mes llargues 1 aparells per al UanL& movruzadón t.&mblén podrà de- ~c~ntnaclón de ccntroo de ii.o~pòsit d·armes: la !nstruída
caràct€r pasivo.
a les avingudes uns manl!estant.s çament. de ga.soa lacrtm~ens.
crctarse por a1teracl6n del 'Or.icn
BaSe nOl"ena. - Se establece la Llufs Masramon 1 altres, per
A Xlcago, .!.Jetrait, Baltimore, Nopublico, en circunstancias de indo:c
que enclaven c."'ieutrall1at; a baix la.
Base octava. - Dc acut-rdo con
d'un bosc al partit. de Vic: la
Madrid. 4. - L ...cte pollUe en el interiOr, y cou finea dc i.n&tru<'clór, la ba&e segunda d,e esta ley se re- mm·ilizaclón en caso de guerra de Slness1
va Or:eans i alt.rca poblacions, la
ruerru.
Garcia, per un article
la red nacional de t.ransmls!ones,
Foren dissolta per la policia. Ca.- Policia. ba ~t. d'lntervemr per a qual parlarà el aeoyor ll.anuel A- no deb1endo en este úllbno caso de glameu~l p¡ua él caso de ¡t;erra disponíéndose
por el mlnlstro dc la dcrat inJUriós. publicat a
tone persones s'oposaren a les snes dis!lokl.re maníiCitaclona ant1fa'tls- za.ña. ea cclebra.ri. el prà:Um di& 20, excedET su dllradón de 45 elia.'! pam la movü.i.zactón del personal remeni- ruerra la mov1llzación de los orp.- L1bertadl; 1 contra Llui3 UllltlW~
.....J
t.es de blanca 1 negres.
los individllO:'! pertenecien~.a a la no para rCflliza.r co:netidos de lO& nlsmos y corparaclanea intercsa4as...t per re,parUmcnt de fulls
ordres i f oren deUDgUdes.
1 a les onze del matf.
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ELS ESPORTS·

•

d'Arbitres ha quédD.t constitult de la
m anc!ra següent:
Jesús Arribas 1 Seijaa, president;
G uillem Comorera i Gat.uelles, vic:&president; Joan Baliu 1 Casanovas,
secretari; .Toan Armengol l Buxema,
tresorer; Sebastià Casals i Pevere,
comptador; i Enric Perts de Vargas
i J oaquim Cardlel 1 Mur, vocals.

FUTBOL
ELS

CAMPIONATS

SUPER-REGIONALS

La jornada de demà

1111!1•••••••••111!1•~

CATALUNYA
Les corts: Barcelona-Sabadell
poble Nou: Júpiter~lrona.
s ant Adrià: Badalona.-Espanyol
.,..
~a
BASCO NIA· NAVARRA
CErHRAL DEL NEUMATIC
sant Mamés: Atlètic-Osasuna.
Jl>&9lldO: Arenes-Irun.
PASSEIG DE LA REPUBLICA, U
Atoch&: Donòstia-Baracaldo,
(abans P . St. Joan)
GALICIA-ASTURIES
]3uenavtsta: Oviedo-Avilè$.
Aprofiteu agueata oportunitat
Riazor: D. Corunya.-U. B. de VIgo.
Solament el mes d'octu~re
Balaidos: celta-Sportmg.
CASTELLA· CANTABRIA ARAGO
Parral : Nacional-Madrid.
Torrero: Saragossa.-Racíng.
DEL PARTIT DE DEMA
zorllla: Valladolid-Atlètic.
A LES CORTS
VALENCIA • MURCIA
Camlno Hondo: Llevant-Múrcia.
Estadi Sard in :Hèrcules-Gimnàstic. Els equips que el Barcelona
Altabaix: Elx-Va lèncla.
oposarà als del Sabadell
ANOALUCIA
Patronato; Betls-Xen:ç
Hem rebut del F. C. Barcelona la.
Bafios del Carmen: Malacitan~
relació dels jugadors que integraran
els equips primer i se¡on Que demà
c àcliz: Mirandilla-R Granada.
seran oposats als respectius del Sabadell al camp de Lea Corts, en parEl nou Consell directiu ctel tits corresponents al Campionat de
Hi c~tatem la baixa de
CoHegi Català d'Arbitres Catalunya.
Nogués, per lesió, i Pedrol, per les
Per a la present temporada, el mateixes circumstàncies. En canvi
consell directiu del Collegi Català reapareixerà Ventolrà, ja guarit de

NATACIO

ELS DARRERS FESTIVALS
DE LA TEMPORADA
Avui a la nit a la piscina del
C. N. Barcelona el festival de
la Festa Major de la Barceloneta

la lesió soferta en el partit contra.
el Badalona. Els equipa del Barcelona els formaran :
Primer, a les 3'40: !borra, Zabalo,
Areso; Bardina, Berkessy, Balmanya; Ventolrà, Ralc, Escolà, Fernà ndez 1 Munlloc.
Segon, a. les 11 del mati: Pauné;
Arana, Aubac ; Peiró, Franco, Sàn§chez;
olé. Saurina, Rúbio, P érez, Sol l
1
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Extraordinàries curses de llebrers
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En celebració de la 100 reunió de curses. Es disput.arà la cCOPA
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oonnmicacions: Autobusos Roca, sortida Pelayo, AutobUiiOS Lesseps, Maragall, Tramvies Horta i taxis coHectius des de la Plaça
de Catalunya
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Badalona-Espanyol
Demà tindrà lloc al camp del Badalona aquest interessant encontre
entre els esmentats equips, el qual
començarà a. les 3'45 de la tarda.
Després dels resultats obtinguts
pd~r l'Espanyol en la primera volta
aquest Campionat, és de creure que
en la segona, que comença demà,
voldrà rehabilitar-se i farà els possibles per demostrar que no deb<>des
està classificat com un dels mü.ors
equips peninsulars.

In! ~~n~a f~r?
Llegiu el diumenge l'interessantíssim reportatge del nostre company

FUTBOL AMATEUR

Davant el Campionat de Catalun}a d'enguany

LLUIS MELENDEZ

UI. Lllga Amateur ha confeccionat
quatre grups de clubs propietaris de
camps de Barcelona ciutat per al
campionat 1935-36.
Els quatre grups formats 1 que
es detallen a contmuació, correspondran a la primera categoria A i el
sorteig per als partits es celebrarà.
avui, dissabte, a l'estatlle de la Lliga Amateur <Duran i Bas, 14, pral.),
a les set de la tarda.
PrLmer grup. Port, Portense, ca.talunya de les Corts, Atlètic del Turó, C. D. Garcia, Santiveri, F. C.
Segon grup. Collblanc, Paris, Florida, Torrassenc, Hospitalet, Tramvies.
Tercer grup. Carme!, Aragonès,
Juniors, Empordanès, Ràcing Poble
Nou, Mediterrani.
Quart ¡rup. Joventut Santsense,
Barceloneta, Arenes Batlló, Faeet.
Progressivament el Consell Directiu de la Lllga Amateur anirà confeccionant grups, se¡ons les distàncies dels camps de joc 1 Iee seves
condicions, i com en la preeent oca.sió, seran convocats solament per
sorteig.

BASQUETBOL
La diada econòmica
del Laietà, E. C.
Amb motiu de la seva diada econòmica, el Laietà E. C. ha confeccionat un programa en el qual són
compreses totes les activitats esportives del Club. El festival es desenrotllarà sota el següent ordre:
Matí, a les nou i a les deu, partits
de basquetbol del Torneig social.
A les onze: Partit de tennis, dobles: Boter-Castellà contra JuanicoRubio.
A les dotze: Matx de natació entre el Laietà i la Secció de Natació
del O. de Rem Barcelona.
Tarda, Festival de Basquetbol: A
lea 3'30: Laietà-Barcelona (femeni).
A les 4'30: Laietà-U. o. Joves (primers equips).
A les eis: Repartiment de premis
del darre rconcurs ooc1al. de Tenls.
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Borsí del matí RESULTAT DE LES CURSES
D'ABANS D'AHIR
Nord, 37'00, 36'90, 37'80, 37'30; Ala.la. cursa, 300 m. Guanyador: Bol,
cant, 32'20, 33'20i 32'70¡ Ford, 2.S,
vetllada d'aquesta
2:1
1-6.
CoHocat,
Zara n .
245'50, 245;
eta, 5'00, 6'10; oaa
2a.,
300
m.
Guanyador,
Clown,
22
•
·
lmpresslè E. 108, 109;Petro
a l'Iris Park
Colonial, 34"75, 34'50;
Als Deutes de l'Estat, ha sofert un Explosius, l'ñ, 12ó'~t.- 124'76; Rif, CoHocat. Seguro.
Sa.
.•
300
m
.
Guanyador:
Anda,
21
Per
a
aquesta
nit, a l'Iris Parit ee
retroc6$ el Peute Perpetu Interior 62'50, 63'00, 62'65; Aigv.e:J, 182, 181'75, :1-6. Cococat, Vicuña.
prepara una interessant reunió mixta
4 per 100 i una baixa bastant impor- 182'50, 182; chaa.e, ns.
4a., 300 m. Guanyador: Pinyol, 20 de profeSSionals i amateurs a bll.Se
tant l'Exterior al 4 per 100; aquesta
segons. Cococat, Pitillo.
del combat entre els profess1ona.ts
baixi. a l'Exterior era. ja. previSta,
5a., 300 m. Guanyador: Tremendl- FeiJ.oy I i Kid Merino, e.l qual. es
Borsa
de
la
tarda
puix que un valor tan de comptat.
tas, ~ s. CoHocat, Broad H lgway.
presenta. molt interessant per ésser
Nord, 38'10, 37'60; Alacant, 33'40, Fresh,
com de fi de mes fa osclllacions
19 4-5. CoHocat, Cirern.
dos minyons de condicions molt semtora de terme¡ rà pidament ve la 32'60, 32'65; Atgües, 182'75, 182; Coea., 300 m., Oottig Fresh, 19 4-5. blants.
contrària 1 a.ixo és el que ba. p~ lonial, S4'75; Ford, 246, 244; Docks, Collocat, Cirera.
També s'espera. amb interès la
sat al Deute Exterior. Ela amortit- 16; R11, 62'76, 82'25; ~lo61.u.s, 125'25,
7a., 500 m. Guanyador:
33 lluita dels welters Vila 1 Rossell.
zables,. quelcom sost!.nguts, excepte 125; Oaa E, 109'25, 108'50; Tramv!.ea 3-6. CoHocat, George The Llebra.,
Gay.
Completaran la reunió els combats
el s per 100, que sofri un retrocés P, 44'25; Chad.e, 415, .Uf, 415.
8&. 500 m. Guanyador, Puñales,
Jacacaybort-Sànchez, Pa<>tor- IzqulerImportant.
CoB.ocat, Bolero.
do, Novellon-Tàpia 1 Navalon-MunueLea Obligacions Municipals i Tre600 m. G uanyador: Mercuri, sa, tots ells a la distància de c1nc
Borsa oficial 339a.,
soreriA de la Generalitat, fluixes; Di2-5. CoRocat, Mr. Pèsol.
represes.
putacions i Pl·ovinclals, sense cotitNord, 38'16, 37'f6; Alacant, 33'40,
2aci6.
32'90; Chl'de, 404. paritat; Chade D,
També estigueren quelcom fluixes 78'60, paritat; Chade E, 68'40, pe.rt.
les Obligacions ferroviàries 1 les in- tat; Aigües, 182; P1llp1neBt 3f6.
dustrials; abundà. el paper als dos
rotllos.
Al sector de fi de mes,. hom notà
CAMP DEL
DE BAIX»
Ja normalització al rotllo d'Accions
AnUcs terrenya d entrenament del li' c. Barcetuna
ferroViàries i es feren bon nombre
d'operacions 1 els canviS sembla que
Lliurea
35'95
36'05
TRAVESSERA
LES CORTS
Franca
porten una orientació quelcom més
48'35
48'45
Dòlars
7'35
7'37
alenadora, però, de totes maneres,
Avui, dissabte, tarda i nit
Lires
59'70
60'00
hom no es pot fer grans lllusions,
ilo.IW\:b
¿'\j4f.
4 IlO:>
almenys de moment.
:>UISSOIS
¿JII'tJO
4Jil \Ib
També es mostraren quelcom més
KPJ.ro1es
12a'7b
124 ~fi
sostingudes, les Accions industrials.
Floriwl
4'95
4'97
Escuts
Les Accions Chade, també sostm32'60
33'00
cor Praga
80'60
110'80
gueren canvts, tot i la fluixedat de la
Tramvies: Línies
i
Autobusos: Lletra E
Cor. sueques
1 '85
1'87
plaça de Zuric, que donava. el canvi
Cor. noruegues
1'80
Servei cte t.ax:ls collectlu.s. des de ta Plaça d~ uat.alunya, de la
de 848 francs suïs:;o.s, la parttat del
1
'82
Cor. daneses
1'60
1'62
Plaça d'l!:spanya, B!I.I Xicago t Pa&seli de üre.e~a-!:!alroerou
qual fa 404, o sia que estem onze enters sollre la plaça de Zuric.
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Entre els elements dels Clubs Ca.Barceloneta, Atlètic 1 Barcelona hi ha un gran entusiasme
pel festival organitzat per la «Unló
d'Entitats de la Barcelonenta» que
avui, dissabte, a les deu de la nit, re
celebrarà a la piscina. del O. N. Bar·
celona, amb motiu de la Festa Major
de la Barceloneta, i que constitueix,
per als campions del Club degà, el
comiat de la temporada present, ja
que després d'aquest festival comencen un descans merescut.
Ha. quedat concertada pels 400 metres la participació de Bemal i el
campió de Catalunya i Espanya Lepage, del C. N. Barcelona; Buqueras,
que es compta entre els millors especialistes regionals, i Fonollà, del
Barceloneta A. 0.; Salvadó, l'infantil del C. N. Catalunya, i Mateu, del
C. N. Atlètic. En els 100 m. lliares,
la de Ribera, del C. N. Atlètic; Domingo l Farell, del C. N. Catalunya;
Olmos, del Barceloneta A. C., i Sabater, el campió de Catalunya i Espanya, del C. N. Barcelona. En els 100
m. dors, la de Brull i Martl I, campió i sots-campió, respectivament, cie
Catalunya i Espanya; Granada, el
notable estilista, 1 Devesa li, del
Barceloneta A. O.; Fontanals, el sotacampió nacional infantil, del c. N.
Catalunya, i Bos, del c. N. Atlètic.
En els 100 m. braça, la de Muñoz 1
Navarro, del C. N. Barcelona, i Roda,
en la seva millor fonna, del Barceloneta A . 0.; Pag~s i Pi, del C. N.
Atlètic, i A. Domingo, del C. N. Catalunya.
A part de les proves infantils, en
les quals destaquen les actuacions
dels campions d'Espanya Rovira, Matesanz, Salvadó, Cabrejas m, Fontanals, Castillo, Juandó, etc., la participació dels ¡¡altadors Artal, Foz i
Herbolzbeimer, del C. N. Barcelona,
i Guàrdia i Lanuza, del Barceloneta
A. C., és un nou allicient mere!xedor d'interès, que queda augmentat
amb la disputa dels 100 m. lllures
femeni per les campiones d'Espanya
Carme i Enriqueta Soriano I Montserrat Ros. del c. N. Barcelona, t:n
competició amb Arnal, Bernat, també campiona nacional, 1 Fontanellas,
del c. N. Atlètic.
.Els noms dels concursants a les
proves individuals
són ja una ga.rantla de l'èxit del festival, sobretot
tenint en compte que 1a majoria es
troben en llur millor forma després
talun~
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El.xampla l Gràcia 4 •1.
rrumv. st. An:1reu -··
Tramv. Barcelona 19:15.
Tramv. Barcelona 1930.
Tramvies Sevilla 6 •¡....
Ttrunvles Granada 6 •1.
Navi luu
l'ransatlt.ntle& 4 ·;. ...
Tran.aatlànt. 6 •¡. 1920
Transatlànt. 6 .,. 1922
Tran.a. 6 1/ 2 'I• esp.192~
Trans. 6 1/2 •1. ens 1925
Tra..ll.satllnt. 6 .,. 1926
TranatJAnt. 5 •¡ . 1928
Bona Tra.osmedlt. 6 ·¡.
U Naval Llevant 6 'I•

En cap fiar catalana no ha de
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Les més competides, la de major lDterès I màdma emoció

K ~NN~L

tJLUB

Qualificat com un dels millors d'EURO PA
Apoetet mutuea
QulnleHa a.merlcana
REUNIONS CADA Nil
DISSABTES 1 FESTlOS, rAH.IJA l Nl'I
Servat de TAXIS COL-L-ECTIU I AUTOBUSOS lletra P .
Dea tle la Plaça Cala lunya
GENERAL, 1 Qta
PREFERENCIA, 2 ptel
Conreria. Reunió, a les 5'4'5 del matí,
a la Plaça de Catalunya <Rivadeneira). Tindrà lloc el primer concurs
individual de cura, que és el d 'atletisme. El menjar és obligatori fer-lo
al camp. Pressupost: 1'25. Retorn a
les 8 del vespre, a l'estatge.
2a. categoria». - No tenen assenyalada sortida». Reunió a les 10 del
mati, a l'estatge.
«la. categoria». - Sortida a cervelló. Reunió, a les 5'30 del matf, a
l'estació de Sants. Pressupost: 2 pessetes. Pràctiques de 3a. classe.
«Senlors-Scouts" 1 «Rovers-Scouts»
- No tenen sortida oficial. Els dies
12 i 13, sortida a Pulgsacalm.

•••

La. Secció d'Excursions de l'Ateneu
Enciclopèdic Sempre Avant prepara
per a demà una excursió al Mont
Negre. Sortida de l'Ateneu a les 3'30
del matf. Pressupost: 7'50 ptes. Vocal: S. Mansergaa.

•••

El Centre Excursionista de Catalunya organitza per als propers dies
12 i 13 del corrent mea una viatge
en autocar a Saldes, per assistir als
actes a la. memòria del seu malaguanyat consoci Francesc Homedes
Garcia, mort d'accident al Pedraforca. Consistiran en una missa l
en la coliocació d'una làpida.
Per inscripcions, & la Secretaria.
de la Secció d'Esports de Muntanya.

•• •

La Unió Excursionista de Catalunya. ha. organitzat per a avui, dissabte a. la tarda, i diumenge, una
excursió d'acampada al cim de Matagalls. Diumenge s'efectuarà una
excursió pel massis del Montseny.
REN~ CAVALEFIO
l'exce»ent nedador que l'any passat
poguérem admirar en la Travessia
del Port de Barcolona, ha g uanyat
ol campionat de Franoa dels 1.200 m.
(Foto Puig-Ferran)

ATLETISME
L'equip de la F: A. E. E. T. :t
Reus

:--------11*~------

Demà, a la tarda, la F.A.E.E.T.
desplaçarà a Reua, per competir amb
el Reus «Ploms», els seus millors nedadors, entre els quals hi ha els recents vencedors de la Travessia. a.
Salou, Salvo, Albardané, Bosch, Subirats, etc., que, Junt amb els altres
nedadors de llur equip, lluitaran amb
els nedadors del club de Reus. Les
proves a disputar són:
400 metres estil lliure.
200 metres braça de pit.
100 metres estU lliure.
100 metres dors.
s per 50 estils.
5 per 60 lliures.
Water-polo.

EXCURSIONISME

Boy-Scouts de Catalunya •
~e1e': c~~~![i~~~~~~O:~~~i Agrupament de Barcelona
efectuades. Es per tot això que esSOrtidea que portaran a cap demà:
perem que resultarà una vetllada. in«Llobetons». - Sortida a la Font
teressant l simpàtica.
de l'Ara. Reunió, a les 7 del matf,
a la Plaça. de Catalunya. Pressupo.c;t:
1'50 ptes. Menjar individual. La sorCICLISME
tida es farà per .seccions i ea posarà
en pràctica. el començament del pla
del Curs 1935-36.
Una festa de l'Esport Ciclis- «3a. cate¡orla>t. - SOrtida a la

I

ta Català
Diumenge al mati. aquesta. entitat celebrarà una excursió a Sant
Joan Despí, dedicada al seu soci, veterà excursionista, Josep Ciuró, que
és el ~oci de més anys del .Club, per
h. seva constànci& i entuSiasme, en
h onor del qual es farà un esmorzar,
on 11 serà lliurada. una ensenya es·
peclal corn a record de la festa.
A més, i coincidint amb aquesta
la Secció Infantil, en nom i represrntació de tots els socis farà. lliurament al Consell Directiu del nou
banderó, adquirit per subscripció voluntària entre els socis, I que rega.
lc 1 a l'entitat, i la comitiva sortirà
amb l'ensenya antiga i efectuaran
el retorn a l'estatge social, on s'e-fectuarà un vermout, amb la nova
ensenya.
Com un dels molts atractius que
tindrà aquesta festa, hi ha el concurs de «la. gran parada. amb un
premi secret donatiu de Josep Slcart.
La sortida dels excursionistes que
assisteixin a la festa, serà com de
costum a la plaça de la Universitat,
a dos quarts de set del matf, 1 E'S
farà l'Itinerari oue assenyala el portantveu de l'entitat.

Avui
8e 50

(JlJRSES DtJ LLEBRERS

ANTIGUITATS
MOBLES

D'ESTIL

CALAIXERES
QUADRES

ISABELINES

ANTICS

I

MODERNS

MIRALLS
OBJECTES

D'ARAM

MITGES I MITJONS A PREUS DE GANGA
Sempre grans ocasions

HOTEL DE VENDES
PELAI, B
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Obllpclona lndustreala
Tabaea Filipines , ........
Hispano Sulasa. .........
Al)llcaciOilB !:Iee. e •¡ ...
9850
B.otel Rltz 6 •¡. ...... ...
Asland 6 'I • preterenta 8460
Iodústriea Atrrlcolea . ..
Aslane1 6 'I• 1916 .... .. 1111Maquln._ria Terrestre...
Asland 7 'I• .............. . 102 fiO
Asland 6 'I• Vlllaluenga 100 Asland 6 •¡. Còrdova... Q7Auxll. CollB. c6auaont
11260
Comp. Auxu. de F. o. 8450
carbons .Belga 4 112 ·¡. 56 Oolbnia Ol.lell 6 ·¡• . .. 100 50
Cons~. Pavunen¡.s 6 •¡.
40CollBt. Ferrov. 5 112 •¡. 8550
Croe. S. A. 6 'i· ........ . 108 25 108Electro Me~. Ebre 6 •¡, 102 El Tibidabo 6 ·¡• ...... 88PREUI
Com. d'Obres Ced. 8 ' I • aa ll:norg. llld Aragon 6 •¡ , 9650 9560
Eap. Carbun; Met. 6 •J.• 103 FARINES
Construccloua Elec. 6 •¡. 9860
Colorants 1 Exp1011 6 •¡. 100 50
Aragó .... :...................
f'ln. 1 Fld. Aruu...uart. 11260
Caatella (corrent) ......
Fom. d'Obres 4 1/ 2 •¡, HId.
(extra) ......
Fom. d'Obres 11 •¡, ...... 84Forca ........................
Fom. d'Obres 6 'I• 19'¿:¡ 97 75
Local, corrent ........ ....
Pom. d'Obres 6 '/•lll:.!f> 100 60
Idem extra ...............
Fom. d'Obres Bona 6 I• 102 50
Re¡ló ........................
Pom. d'Obres Ced. 6 •¡, 102
100 Preus en ptes. els 100
Ma¡atuma •RI S¡glo•- llllHotel RIU. 7 •¡, ........ . 84BLATS
Hullera Espanyola 1924 1450
Hullera EaJ>IUlYOla 19;¿6 811 75
Aragó ...................... ..
B.ullera &pauyola 111a:.1 llCi Cattella .................... .
Madrld-Parl8 6 •1• ...... 83Extremadura (corrent¡.
Manufactures de Suro
84 75
ldem
(crulxer).
Mac:¡ u 'Terres. Mar. 6 •¡,
M50
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.................... .
MetropoHtaUA de Cona. 87Navarra .................... .
Mln. Potassa Surla 7 ·t. 106 Penedéa .................... .
Productes Plrelll 1928.. 98 75
Urgell
........................
Sert. S. A. 6 •¡, ........ . 40
Preus en ptea. els 100
TelefOnlca 11 112 'I• .. . 104 50
Tencrla Moderna 7 •I ... 88 ARROSSOS
Unió Cot.oncra 6 •¡, ••. 8550
Unló Sallnera d'.&:s. 6 •¡, 102 Bomba
.......
.............
Val~n. Millores Urbanes
nIdem Calaspu ...........
BeU-lloo
o. ... ..... ... .. ..
Acerons Industrials
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Catalana oaa a. D .. ....
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C.• Tranftmecllterrànla..
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Clmeut c8a1U6na ord.C. •SallSOnt. pret. 7 •¡,
f .

Cros, ti. A. ........ .......

Coost. Ferrovl!rta ......

44 66 50
eo tas .108 107
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Civada Extremadura ...
M
ldem Manclla .. .. .. ... ...
85
Moreao Pla ta, dtspOD.....
4S
4S50
I dem pala .. .. .... .. •.. .. . ..
42 - 42 60
OreU{ Urgell ........... ,. ..
Sl
Esca oia, Andalusia ....
80

50

10

24

Se¡onea .................... .
Tercerea .................... .
Quartes .............. ., ... ..
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t9
20
Segonet .....................
18
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Segó .........................
17
11
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fiO
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Elvlsaa ......................
21
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81 50
l~Ja -.......................
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Vl.o~. neara .... ........
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DISSABTE. I

D'OCTUBRE

EL CINEMA

d'Insuperable qualitat artlstica

Noticiari Fox
Darreres noticies del conflicte !talo - etíop. - L'actualitat espanyola I mundial.

. El jardín del monasterio
Simfonia musical en colors.

La

Al Continent asiàtic

Policia i els gangsters
•
nova1orqu1ns

·- Cf) IL ff \l ft-liJ jl(.

•

DILLUNS, NIT

ESDEVt NIMENT''

la liebre y la tortuga
El més enginyós dibuix en

colors de WALT DISNEY.

L1ESTRELLA
DE LA
SUPREMA
DISTINCIÓ

Baio el mar del coral
Curiosissim cultural en tecnicolor.

EL Fll..M

DELA
SUPREMA
DELICADESA
I BON HUMOR,
AMB
EL FAMOS
GALAN

FRED MAC MURRAY

la revelació masculina
de l'any
Director:
WESLEY RUGGLES
ES UN FILM

PARAMOUNT

UN FRACAS

L'ESTRENA AL MARYLAND
DE «VIOLI NES DE HUNGRIA»

L'epopeia magna de la
Història
NOTA IMPORTANT: D~
nat l'especial Interès I bellesa de la primera part del
programa, es recomana la
puntualitat,

Direcció: Max Neufeld 1 .Jean
Boyer. Música: Paul Abra·
ham. Cançons: Lluls Potarat. Orquestral Alfred Rode.
Intèrprets: Marcelle Chan·
tal, Femand Gravey, .Jean
Worms, Robert Arnoux, .Jossette Day I Plerre Larquey.

UN TELEGR.UIA.

Fou un cop d'audàcia el que portà les bandes de saltejadors que de dia
a la Policia de Nova York a donar en dia prenien major increment.
L'estrena de la producció es- una seriosa batuda als pistolers, lla- No cal dir que James Cagdres 1 saltejadors que s'havien en- ney, l'actor de la. simpatia i de la
panyola «Don Quintin el senyorit
de )a ciutat i que eren els naturalitat, fa del jove gangster conamos de la situació.
vertit en policia una admirable creaamargao» a Madrid
Era precis posar fi a. aquell estat ció, 1 demostra una vegada més de
següent,
Hem rebut el telegrama
de coses que es !eia insostenible. Els tot el que és capaç el seu gent d'arque reproduïm amb tota la satisfac- alts caps de la. Policia es reuniren tista i fins on pot arribar un home
ció, per tal que en ell es parla de en consell privat per tal d'estudiar quan està, com ell, enamorat del
l'èxit d'una producció espanyola:
la. manera. de comoa.tre els gangs- seu art.
«Madrid, 5. - Amb gran èxit s'ha ters que es propagaven amb la rapi«Contra. el lmperlo del crlmen»
estrenat la peWcula «Don Quintin». desa d'una epidèmia i contra els serà de les peH!cules més apassioamb funció de gala, al Palau de la quals res no podien els mitjans amb nants de la temporada. perquè reMúsica. A l'estrena assistf l'element els quals fins aleshores comptaven produeix un dels temes de més paloficial 1 el cos diplomàtic. El film per a. combatre el robatori i el crim. pitant interès no sols a Amèrica,
ha estat qualificat com una. producció Després de llargues setmanes de sinó a tots els països que segueixen
nacional de .. primera. categoria. 1 sen- deliberació i de profunds estudis s'ar- de prop els esdeveniments mundials
se que hagi d'envejar les millors rea- ribà a un acord tàcit entre els dife- i que han sentit la curiositat de
tltzaclons estrangeres. Tant els autors rents departaments I s'acordà que veure el resultat de l'experiència de
com eis intèrprets foren ovacionats els policies més destacats per la se- la policia de Nova. York en el nou
llargament.-Filmófono.»
va solvència moral i la seva rectitud mètode a la captura dels gangsters
de consciència s'allistessin a les ban- que fins ara havien aconseguit esdes de malfactors 1 convisquessin capar a tota vigilància l a tot rè' amb ells i amb ells cometessin al- gim i eren el terror de les grans
gunes petites malifetes perquè els cintats 1 abusaven de l'estupor que
gangsters prenguessin confiança al produïa l'audàcia dels assalts.
recent entrat a la banda 1 ll donessin després més àmplies explicaclons prop dels seus futurs plans.
Posat aquest mitjà en pràctica
després d'haver educat la policia
.
per a aquest fi, ha donat a l'Estat
dc Nova. York magnifics resultats, ,
i ha aconseguit en poc temps refrenar el desenfrenament a què
·
. ,. ,
.•~.
s'havien llançat els atracadors ale\1- ~~ J
nats per la Impunitat en què quete:!'~ 1~'\.: •
daven els seus crims I per la publi~)
}. ...1 i""'..
*.
,
citat que la premsa. diària feia de
1
~~ ' ; 1
l'audàcia dels seus atracaments,
/"?'¡
,
,
,
·
"
D'herois de pelllcula es convertiren
I
aviat en el que en realitat eren: en
•"t~ ~
(ot~.
,
\
simples enemics de la societat als
~ ~
quals s'havia. de posar un correctiu
j
seriós per a tranquJHitat de la po~I\ al'~ ~
blació i per a orgull d'un poble que
es diu civilitzat.
Basada. en aquesta nova fase de
la lluita de la policia contra els
gangsters neolorqulns la Warner
Bros First Natlonal ha realitzat un
fUm d'alta envergadura en el qual
es po~a de manifest el nou mètode
1 en el qual s'assisteix a l'èxit obtingut per a vèncer els que fins ara
havien estat inexpugnables. Es un
film en el qual batega el dinamisme
1 l'audàcia dels pistolers vençuts per
la lnteHigèncla i la perseveràncla
d'uns homes posats al servei de la
seguretat de tot un poble isolat per

LANOvl A
.

Ricard Boleslavsky, en dirigir per
primera. vegada. Greta. Garbo en cEl
vel pintat», la gran producció de la
Metro Goldwyn Ma.yer que s'estrenaré. demà, dissabte, al cinema Fèm1na, ha. creat. segurament, la. més «Charlie Chan en Eg'1pt
0))
gran de les seves produccions.
Els antics tenien llur3 probleme.
L'acció d'cEl vel pintat. comença
en un poble alemany, amb escenes amb el servei Igual que 1a gen'
plenes de veracitat i pulcritud docu- d'avui. Durant les primeres d.fuQ&.
mental, per a seg-o.~ir desenrotllant- ties, era costum que quan es molia
se en l'imperi m.lsterlós i immens del un membre de la. reialesa es mata.
va un cert nombre de servents ~
Sol Naixent.
Una dona europea transplantada a mòmies dels pobres criats eren ·ales.
un món nou ple de terrors 1 de mis- hores coHocades a la tomba reial
terloses soWcituds, unida. a un metge per tal que al rei o a la reina no
esclau del sacerdoci de la seva pro- manquessin domèstics a l'altre món.11
fessió. El tema d'aquest fllm arriba Com que els servents egipcis er
a les més fondes i tenebroses lluites esclaus, no podien protestar de ~
de passions, e ' les quals Greta Gar- desagradable costum, pero foren sa¡.
vats de la constant possibilitat d'un
bo és artista inimitable.
Junt amb ella, ~erbert Marshall 1 mort inesperada gràcies al probl!
George Brent reahtzen, s.egurament, ma de l'escassedat de criats. Inrr
la seva _més gran creaCl,ó, com és trulr bons servents comportava tern
obligat c.avant la categona artística i treball, de manera. que les novPa
de l'estrella que secunden. Jean Hers- I dinasties decidiren &ubstitulr els ea
holt, Katherine Alexander, Warner vents per unes estatuetes de pe~cr
ra,
Oland l Cecilla Parker tenen també anomenades «Ushabti».
Era costum enterrar gran no
importants rols e~ aquest fllm, en tl
qual pot dir-se çae tots els pers~ bre d'aquests «Ushabti:> a la tom:
natges tenen un relleu humà ven- de cada alt dignatari difunt, PUU:
que el nombre de criats que tlnguéa
tablement exce)cional.
una persona indicava. la seva lmpor.
tància en aquest món. La tomba del
s ummum Amoti, de sang reial, for.
ma part central de la peHicuJa Fol,
«Charlle Chan en Egipto1, i un gran
nombre de reproduccions autènu.
ques de «Ushabtl» es veuen en aquest:!. tomba. Les petites estàtues, cada
una. de sis polzades de llargària, s6n
re;>roduccions de mòmie3 i no de
criats vius, que corroboren la Informació hi&tòrlca que orlginalmen\
s'usaven mòmies veritables.
Un misteriós assassinat que suc.
ce~lx durant l'obertura d'aquesta
tomba. forma la. base de la trama
de la. peHícula que novament pr~
senta Warner Oland en el paper de
Charlle Chan, l'enginyós detectiu xtnès, Tom Beck, «Pati Paterson, ru.
ta Cansino, Frank Conroy, Stepin
Fetchit i d'altres apareixen en el repartiment.
cCharlie Chan en Egtpto1 c rm&
part de l'excepcional programa del
Capitol, del qual és base cNuestra
hljltu, el sellS9.Cional film Fox de
Shirley Temv!e.

I

-------*

diques que dominen sobre la trama,
aquesta ha restat ofegada per complet, 1 en resulta. un conjunt d'una
grisor 1 d'un ensopiment incomprensible.
L'únic que hi ha. de bo en aquest
film és el diàleg. Diàl.; que no és
cinematogràfic però que conté exceHents ocurrències 1 joc de pa.rauVoldrlem: en primer lloc, saber t:l les. I, a més, alguns moments musiFRED ASTA I RE
caLs. Exceptuem, però, els que són
de
«Violines
~!tol
per què d aquest
Hungrfa», perquè 1 argument, al nos- · cantats especialment els d'aqueDes el renomenat ballarl-actor que des·
tre entendre1 no dóna motiu a la. escenes: francament tnaccepte.bles en préa d'have~se fet mundialment po•
putar amb «La carioca>> del film « V~
s~v~ aplicació. Es clar que també què canta Marcelle Chantal.
lando hacla Rlo Janeiro>>, ara va ca·
m ha quelcom o millor dit no hi ml
d a1xò en diuen un film, 1 el que té
de superar-se amb el seu nou ball
menys és caràcter cinematogràfic, si ha en aquest nim quelcom que no
continental>> (La dansa dels pe«El
fem excepció d'unes vistes de prats podem silenciar 1 amb el qual s'hanhongaresos amb cavalls 1 ,bous que r1a de tenir molta cura. En els amm- tons), el qual Interpreta, acompanyat
en el film «La
no tenen res a veure amb 1 assumpte el.; s'ha fet reclam sobre l'orquestra de Glnger Rogers, estrenat
ahir a
del film, i que hi ban estat interca- Rode, convençuda l'empresa del Ma- alegre dlvorcladaJ>,
I'Astòrla
lad~ a fl de ¡:rocurar el necessari ryland, 0 la casa editora, o qui sigui,
ambtent. Sl sabem que e.':lS t robem a que el seu nom havia. d'exercir atrac- -------~~-------1
Hongria és perquè ho Olm de llavis ció sobre el públic. Aquest procedir
del protagonista, I s'hi interpreten no és acceptable, perquè l'Orquestra
unes czardes per tzlgans que sem- Rode apareix únicament brevissims
blen mé;S aviat cosa postissa. De no moments en el film t, p tant, no
~er aixf, ,dif~cUment ens fartem hi té cap mena d'importància. Molts
carrec que 1acc1ó principal transcor- espectadors esperaven veure-la en la
re a B.udapes~, ja que, pel seu ca- interpretació d'algunes de les seves
ràcter 1 ~el dlbUi?' dels personatges, creacions, 1, com nosaltres, restaren
igual Podla succe1r als Estats Unlt6. defraudats
·
Es a dir, que Max Neufeld ha fraL'Empresa del Maryland, responcassat rodonament en la direcció
d'aquest film, en fallar en una cosa sable davant de la seva clientela, a
primordial com és l'ambient. Pel de- la qual es deu, haurh hagut de vetmés, l'exposició del tema manca d'a- llar sobre aquest aspecte de l'anunci,
menitat. agreujat això pel convencionalisme, per la seva. poca-solta.
En efecte, l'argument no té altra
finalitat que portar-nos a un flirt
una mica perillós entre una tal Antònia, famosa cantant, retirada de
l'escena i casada amb un ric propietari, i un jove capità americà promès de la pròpia. neboda d'Antònia.
Aquest flirt està a punt de portar a
una situació tràgica. en sospitar el
marit les relacions que puguin haver existit entre la seva. esposa I el
1
capità. Es clar que, finalment, ... egut a una feliç i oportuna intervencló de la neboda, és salvada aquella.
Una gran8iosa
situació i torna •a calma al cor del
marit, que ha e t a. punt d'ésser
superproducció
posat en ridícul. Aci trobem a man-

I

TIVOLI

I

,, 11
· _A{

,t - ,•

r~~AN,K~(-~N' rTEIM; :~:~eov:!:~:t!~~~~:~d;; I

d'intensa
emotivitat
t alt sentit
humà que
arribarà
al cor,
de les
multituds
(En espanyol)'

les quaLs el marit es sincera a la
seva esposa, la famosa. cantant q"~,
malgrat els seus anys, ha estat a.
punt de donar un do de pit, pels
seus gelos infundats,
Afegim a la ingenuïtat, al rebuscament de situacions, al seu lamentable forçament, d'aquest assumpte,
una interpretació encapçalada per
una actriu com Marcell.l Chantal, Ja
entrada en anys, mancada absolutament d'expressió, de moviments i de
gestos ampullosos, francament teatrals, i.ruldequada en un paper de
caràcter del que se 11 confia en
aquest film. Veiem després Fernand
Gra.vey incapaç de sostenir amb !a
necessària arrogància un personatge de la compleXitat sentimental
d'aquest que se li fa encarnar.
L'argument, com veleu tan senzill,
fàcilment explicable amb poques
imatges. h11. hagut d'ésser allargat c1
l'extensió d'un film de metratge !:or- ¡
mai, I en intercalar-hi coses eplsò-

CINEMA CATALUNYA

el sensacional document gràfic d'apassionant a et uaI i tat

Marcarà una data memorable amb l'estrena oe

FRANCESCA
BERTINI

N oblez a b aturr a

Potser la nova pro·
moció clnernatogràfl·
ca no coneixerà prou
bé aquest nom. Però
que es celebrarà la pròxima setmana
els que seguim el cinema des dels seus e~
mençaments, la recor·
dem perfectament en
aquelles produccions
italianes atapeldes de
mlmlca amanerada...
Ara se'ns anuncia un
film de Francesca Bertinl, sonor. Com serà
la Bertlnl d'ara? Heus
acr la gran Interrogació del moment. Pel
que fa referència a
en
dona,
Bertinl,
aque¡ta fotogrlf•a podem apreciar que no
ha perdut gens de la I
se-.a belltsa ans bé, ha
guanyat amb el rímel
._._~
que tan 1 ~._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
I el crouge
-- -b6 dissimulen els anys. 1 IIJ

I
I

No és un film de curt metratge, és el reflex exacte de t~t
¡ Escolteu el
Abissínia
Negus en unes declara·
cions d'exaltat patriotisme!

·----

M.

Obrer català conscient: el teu diari es
Jf

CINE FREGOLI
Segueix I èxit esclatant

AVUI, NIT, ESTRENA en
INAUGURACIO OFICIAL

de

-

DISSABTE,

&

la humanitat

fban·a y·c.a,

Ferrer Batlles
Camises

J O I·ES. - B R·1L L A N T S
TOT de VERiïABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI

I'undada l'aoJ 191%

ENS~NlA~ÇA COMFLET~

DOCUl\tENTS I TITOL
GA.R ANTIT

MERCAT D'OCAS.IONS

Per 1~0 ptes.

COMPRA/VENDA/CANVI

NI UN VENTIM MES

RADlOS. CAIXES Ot
.A BALB, MAQOlNES D'ESGRJURE 1 DB CO
SIR. MA.LEI'ES, DlSOOS, ete

uwt~;LnWBBtlllDtlca wrrt~ua

15 d'octubre del 1935, la magn.Ulca motonau

TOT D'OCASIO

Que ac:lmetra pa.ssataera l mercaderlel
oa rep Cln.s la vetua aet cua de auruda .al t.lo¡la4o nQm.

IIEB~

relèfon 30422

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

BARCELONA

PARRA

p~

lA. TS ('rrencats)

iO 1 60 pessetes

EL· REGULADOR carme,

COMPRA, VENDA I LLOGUER
Goya, 10 bis Telèfon 7Z4BI

VlA t..U!:I ANA. 'l

B AR C E L ONA

constant perill s1 no són ben reungude& Ela aparella que fabrica el
tècnic 1 espec1allsta PERE SIMUN
ua donaran el màxlm de garantia.
1 són al mateiX temps ela més econòmica. Preus: 8, 10. lli, 20, 25, 30.

MAQUINES D'ESCRIURE

OOl'IWUNAl'AW8:

Tel. 142SJ

Les vostres hèrnies estan sempre en

"EL AS" · Corts1 412

~14

CORTS CATALANES,

18~·

<prop Rambles>

Llegiu cada dia L A HUMANI T AT

Informeu-vos a les otlclnea

«CABO SAN AGUSTIN»

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

DESCONFIEU DELS QOB
ANUNCIEN GANGUES
Solament és per a caçar lncautea
TITOL J>E L• CLASSB

11!: MOB!..ES, PIANOS.

Mr\QUINE8

DISCOS, eto.

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

Auto- ~sco la

Preus baratíssims

--

del Moll ell B3.1eara l'el6!0D

PEL•LtCULES · PATHE · BABY
FONOGRAFS DE TOTES MENES

RAGLAN

garantia)

(de

eapaoyot.a
soruaea tues caaa lll <Uea
IANTOii, MUN rE"VIDEO l 8Ul:NOS AIRES aortlrl el dia

~:..a ct.rtera

1

Gèneres de punt; mitges F ERRO

SERVE! KAPW CAl' Ai. I:IR&:Ill. • t'l.AfA

OllP I

ADAM

(patentada) •

sorttaes cada DIMECRES a la lllt cap a VaiéncJa, Alacant, AUlaga
tleVWA. v~ao. vwagarCIA, oorunya, Musel, santander 1 BUba.o
Altero!Ult-ee Lea escale& de:
1'arragoua. t;euta 1 Buetva cada duea •etwa.oei
S&Dt Carles ~ Eo'errol cada duea aetmanea
SEHVE.l CORRENl ENTRE I:IAHC::ELONA I BILBAO
cada dues setmanes
sortides ea OIVENDRE.b a ta Dlt, cap a J.'IIJTll¡Una, Sant O&tlea,
ywaruQ ValènCia. Culler&. Alacant, Cartaaena. AgUUaa, A.l.Ulerta, Molllla MÒtrU Màlaga. Ceuta, Ct.dtz.. Sevtl.Ul, HUelva. Vlgu, 6.1ar1Jl VI..
uaaircta. f'errul. corunya, Avtles, .Muse1. l:!alltaoder, HUbao 1 PÚaJea
ED tea U.DJea rapia 1 corrent • aamet carre¡a per a ran¡er. LarraJ.J:
oasabtanca a.mb tran.sboraament a M&taga 1 també per a l'llla on.
tul1' 1 A.Ja.maote amb tranabor<1ament a Hue19&.
1:\f!:ttVE.l ~'HilS I:IAiiCEI...UNA. t:iE'U l ~&U.A
SOn.ldes qUl.llZeDa.LS ela .JJJoua cap a S6te 1 t.~ar~eu.a
l:!eCTel QUlD:GCDSJ. cap a UENOVA
c.. wreaa ea rep al nn¡lado ae ta Com~la MoU del Rebala
l'e11!tun !3D&

per

PRISMATICS • BINOCLES · CINEMES

36, SOQUERIA, 38

t<.At'1U ~E1'MANA1. I!:N1tUl I:IARCELONA 1 aJ.U:JAO

'()

APARELLS
FOTOGRAFICS

Camiseria • Corbateria

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen
I:U!:.I:tV~

11

J

D'OCTUBRE DEL 1935

<Casa fundada el 1890)

5L Te!. 12743. Barcelona

BARCEL ON A

GBA.NS LIQ'UIDA..()JONS I BEBAIXES DE PBEIJS

La Casa BASTIDA 'alleil~e~rària,l~
Gran Basar de Sastreria i Camiseria sistema·nord-americà
Amb ocasió de fonnldables compres amb baiXet de preut, 11 penneten oferirvos, aquuta temporada, crans avantatges en VESTITS I ABRICS.
Elt nostres aparadora, els més grans I mél ben presentats de tot Barcelona.
d'lndtATientàrla masculina, us donaran reflex exacte de la moda 1 anireu ben
culats per a escollir l'elegància que us convingui.
Amb BASTI DA no hl poden res els seus competidora. El l'tlnlca casa que
cada any augmenta la xifra de negocis des de la seva fundació, gràcies a adoptar
els sustos més moderns als sorprenents preus segOent11
Abrics confeccionats, classe econòmica, ile 25 a &8 pessetes.
Abrics confeccionats, classe bona. de 60 a 75 pessetes.
Abrics oonfeccronats, classe luxe, de 75 a 100 pessetes.
Vestits confeccionats, classe econbmlca, de 20 a &O pessetes.
Vestits confecclonati, classe bona, de 68 a 75 pessetes.
Pantalons confeccionats, classe econbmlca, de a a 10 pe~tes.
Pantalons confeccionats, classe bOna, de 12 a 20 pesseteL

Cl1ll&
~ del

~tra

Xde

SECCIO A MIDA
Tenim una organització que ens pennet, en cu de qualsevol compromls, sl
necessiteu veatlt de carrer, dol o etiqueta, escollinHo al mati, 11 podreu tenir llest
. a la tarda.
•
Vestits I abrics econbmlcs, a la mida, des de 60 pesaetu.
VMtlts I abrics dt gran luxe, a la mida, dea de 811 pessetes.
Pantalons de gran luxe, a la mida, det de 20 pessetes.

~

SECCIO IMPERMEABLES
Plomes, trinxeres, txecs, des de 15 pessetes.
Gran assortit d'abrics cuir i sfmll cuir, des de so pessetas.
SECCIO CAMISERIA I GENERES DE PUNT
Camises confecclonadea, des de • pessetes.
camtset confeccionades, classe superior, des de I pe¡setea.
Pijames confeccionats, des de 8 pessetes.
Batins I bates, des de 15 pessetes.
Cl!lçotets, des de a pessetes.
Mitjons de fantasia, des d'1 pesseta.
Camisetea, des d'1 pesseta.
Sueters lmmensoa assortits, des de & pessetes.
Obsequiem amb segells d'Estalvi Popular de la Caixa de Pensions per a lA
Vellesa I Estalvi, I altres presents a proporció amb l'Import de la compra.
NOTA. - Els que de fora de Barcelona vulguin servir-se de la nostra casa,
poden escriure I adjuntant 0'60 pessetes en segells, rebran flgurlna, mostres l un
1lstema especial per a prendre's les mides amb les Instruccions per a rebre l'encàr·
reo abans dels als dies.

CIS· PER PARAULE S

.U

SECCIO

Vestits etiqueta, fracs, jaqués I smokings, des de 100 pessetes.
8eocló dt vestits 1 abrics ~ nen per a totes les edats I totes les formes, amb
teles de gran uchlcll, estil anglèS, confeccionats I a mida, des de 30 pessetes.

Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i diumenges, un 50 per 100 de descompte

OFERTES
I DEMANDES

t

TALLADOR de CamlBea
a'oterelx. Escriure a La
Humanitat. Núm. 36'7.
APRENENTA m~~
falta. Mallorca, 1'74, pral.

21io..

M ANIQUI , talla oW !alta. Provenen. 255.

..

falta m.O&SO.
eARBONS,
wt.

Llw1. oJ,

ELECTRICISTA, falta
ap re ncnt. Rambla Cata·

lUD ya, 13, 2ou.

-

OF ICIALA sastressa !al·
ta aorta. 602, 2on.
N OI per

-

a. encàrreca.

Valèncla, «O, !armàcta.

REST EC de 150'000
a. lra. ll.lpoteca. Ma.prop Barcelona de reIu Bona renda. Esc.
Humanitat. Núm. 3115.

--

MODISTA, 4 pta. tall
l <~arrera prova
tot a mena de vestit!>. Con
1
do
Cent,
23'7, ler. S&.
&el
(CO rte)

.

MECANOGRAFA català , espa.nyol, troUlcèa 1
com pl.abllltat, t'ofereix.
lillcn
. ure a La H.Jmanitat.
Num • 362.

Jo 'tE d ·1'I:BQ u erra, a.mb
bou• o reterènclea 1 pr&o-

tic. desi t.J art a ad.minJ.&.
tn.r ttnQuce a1 a ·¡., Esc.
La Humanitat. Núm. 108.

-

JO VENEl amb tmm1Ilorabie& rererl!oclee a·ofé reiJ:
8 botiga o eaerlptor l!:lcrlure a Le
H umanltat. Num. 821.

rr

S'OFEREIX per a t.ra.auCCIOD.II del trnncea a
l'eaP&uJOI O cala!& perIOna apta e&orture a La
Humanctat. núm 300.

. \8000

pouet u, lalte!l
Per a negoc¡ edltortal catala Escriure a La HU•
m amtat. Núm IU.

.JOVE, de 16 BDY!I, desltJa collocacló, bones referènclea. Adreçar..¡¡e a La
Humanitat. Núm. 106.

ANUNCIEU a

la humanitat
El diar popular de Catalunya
SENYOR CATALA a e
mit}a edat o ..te conelz la
comptabWtet p a: 1 Pri.ctic en ccrrespondénc.ta
comercial 1 diversos ldlomea, solll•;!ta collocaciO
sense prHenelon.s. Dl ri·
gir-68 a
La Humanitat.
Núm. 1111.
CATALA. CorrecciO a·ort¡lnala 1 pro9es d'lm·
premta. Estll I ortogra.
tia. Preus módlca. E&crlure a La Humanitat.
Núm 105.

üm ~

TAQUI

I

PENSIO de '1 I 11 ptea,.

! uca aea de 160 ptea. tot

conten.
p ral

Pl. Maclt..

18,

PENSIO DEL CARME,
prop Raroblee. Al¡r, corrt.

PISOS A 70 I 711 PTEI.
Nous, compootoa de 5
guns 1 haoeea b.abltaclons, water. la vabO, dutxa, cuina econòmica. ~
rarelg, IIBCeneor 1 tell!too,
en el carrer ae Part&, nUmeros 20. 22 1 2• (enl.re
el de Tarragona l plaça d 'Ernest Ventós, autobús lletra El .

t . esta: dea de 160 ptea.

Carme, 1:.1. J!l

4 PESSETES dia tot estar. l'bO àpat, hab. l.n·
dependent. or. Dou. 12,
entl. 2.•
DISPESERS. 2• duros
mes. balcó e~ tracte famUlar. caaa tm. Ceca BoQueri&. 2. pral.

MUDANCES
AUTO • RECLAM
Franceso LaYre~ 150 (Pa·
rallel). Telèfon 30002
BOTIGA iü carrer Ari·
bau es lloga. Aribau, 110.
URGELL, 4:J, llogo 2
pisos nous tot contort.

DISPESES
LLOCO hnblUcl.ó, dret
cuJ.Da.. Barbarà, 35, pral.
.JOVE a pen.&IO. Borrell,
122, 1er. lra. Ascensor.
ECONOMICA
Bruc, 82, pral.

PIS A GRACIA
entsol. per llogar, recent
restaur~t. molt sol, prop
merc~t. prou econòmic.
Raó al mo.telx pla, Travessera, 1'71.

SENYORA neceaatta <Ue
pesers.
VIllarroel,
28,
pral., 2a., <lret~~o.

penató.

ARI DAU, 68 entl. "tra.
4 Joves a dormir.
LLOGO habltaciO a eenyora. Mun~ner, 71,
pral. lra.

COBERTS a 2'60. en·
ttC'tenl.mente 1 a plata a
eleciJ' a la carta. pa, vi
\ postres. to~ supertor.
Rooaa St. Pere, 11. pral.
FACILITEM dlspesea,
HospiLBl, 31, pral.
FAMILIA CATALANA 1
d'esQuerra dealtja un o
doa amtca a tot eatar o
dormtr. Anpla. 6, ler. 2a.

ES DESITJA senyor sola
dormir o tot estar. Tam.artt, 1117, pral. 2na.

PENSIO •La Mundlale,
Hospital, 12~. pral VIat.
aera I nostes. Habtta.ctone alrcJadca. bBDJ
Lclétoo.

RONDA ST. PERE. 20,
2on. &-plèndlda b.ablttlcl.ó tot estar, bany, dutxa, telèf.

VALENCIA, '69, pral,
entre Muntaner 1 Aribau.
Habitacions aigua corre.at: conron

CASA

PARTICULAR.
Jove unte tot estar. CalAbtla. 139, pral.
d~ltJa

HABITACIONS dea ae
20 Ptea. mea.
Passatae
C~lt 11 ler

- MECANOGRAFA

MOLT PRACTICA EN TAQUI·
GRAFIA, CATAU I F RAN CES
Adre<:cu·voa & La H umanitat. Núm. 605

'

VIATGERS. sola tl.abltac16 per • ptea. Coorort,
aigua corrent. tel. Aribau,
M. pral.

S' OFEREIX xofer, tota
mena de treballa. Carme,
39, :!On. pla.

2Da.

S OFEREIX mU510 per
nuan\.Zem u ae&l)a.U.
a
la Humanotat.

BONA HABITACIO sen..
ee mobUiarl amb balcó
al carrer. llSSOlellada, llo$0 a
matrimoni. Bon
preu. Trompetea Jaume
ler .. :.l, ler. 2a (llamtr&
Jaume ler.).

IDEAL PENSIO, la mél
centnca 1 confortable,
ezc. menJo.r, peu110 com·
pleta, dca de 126 pte&
mea. dl ària Gl!8 <11 6 p t.ee.
Elcuellllera. e. praJ. prop
Ramblee. Escala estanc.

llOGUER~
PISOS per a llop.r d~
ell 115 Ptea. • dormitori&
&alerta coberta amb sa.farel¡ . Pnsaatp Marl.mòD,
111. Raó: Porteria.

BA tornat a encarre,ar-se de la ena

DR. ROS ELL

consalta.

Passei¡ de Gràcia, 106

CRISIS HEMORROIDAU3
VARICES

PISETS 80 1 110 ptea.
prop Ramblce. Peu de la
Creu, 11, bla.
HABITACIO, lloo céntrlc, c:eclelzo a boD preu
per a. ¡uardar-hl ob.~ectea.
Eserture La Humanitat.
Núm. 816.
LLOQUER DE MOBLU
DOU.S, ¡raD a&IIOrtlnlllnló.
Camera l:levUiana., S. L.
eo UQul<1ac10. P¡. de Gñ.
ela. 101
LOCAL8 wauatrlala
PIS Ma1111n1, 88. Santa.
CASA NOVA. Corta.
'767, amb aace.n.. baDJ,
aigua dlrecta. mol~. uum.
1 sol, p1801 • balcona ,.,
duroa 1 DOU¡a amb Pta.
peu t.ram.vta 1 autobús.

¿
tAULER PALOMA•
RES. Aavocat. Sant Pau,
'l' · Tel. ll34411.

E. LLINAS ROIG. AC..

\'ocat. Ba1mea, 24. Tel.
:.101127 Barcelona

LlEVADORES
CRAClA GARCIA. Ll&COnsultes ¡raaaorL
t uJtea. l"lorldabla.Dca, 99,
e Dt1, •ta. Tel 36'147

'

TERESA ZURITA. Lle.
adora. Paria, lli Tel.
91
HIGINIA RUlL Lle9a.-

Dr. Jo~~P ~. ~AYf
. .
MedlclDa Interna
ela. Ellso.beta, 2 1
Vlstta de 8 a 5.
ml.ca: Dlmarta I
tes, de 6 a '1.

lDtàn
4, pra.l.
Econ().
dlssaò-

Dr. FRANCESC ORTES
PARERA. Numerart de
terna de l'Excm. AJunt~
meJl't. de Barcelona, Es~
CJaliBI.a en malalties tn.
ternea. Consulta de ' a
6. Aragó, 22.. pral. Tel.
10158.

a ora clrur¡tana. COneul-

t a ¡ratulta. Tallera. '76,
b 11. Tel

21846.

DOLORS CASALS DE
Hevo.dora del
MaternO.Ilt. VIsi·
t a e 3 a 6. Hort dela Vel lu~oers. 4, ler. 2a.

vILASECA,

I Se~o

-e

AR BO. l.Jendora ctrUJ.'o
ana. Rda St. Antoni,
4. Tel 23641

r

DR .JOAN MIRANDA.
MAla.l ttea <teta nens.· P.
d e Oràcla. 4 • TeL 12133
Barce.1ona
Pulmona,

Cor• Medlcl.na ¡eneral.
s ltllll. R&lp X. SOl art ltlelal. Dr. Llult Cueata.
u ~eu. 20, pral. Coo.auJ..
ta de a a 6.

o e

Compro. Olot, núm. 1111.

A

s

«BOSTON», semi-nova,
27 X 18 venc. Amllcar,
134 (BJ.a).
MAQUINA «SI:Dgen, ba
rata. Ca.eanova, 116, pral.
vta.
S'ADOBEN
truch, 34.

pella. E&-

QUEVIURES a Santa,
llo¡uer 60 ptea. S hab.
Aribau, 42, enteol, 2na..
MAQUINA ISI:Dgen moderna. baratlsstma. Avio- ,
ny(), 29.
BATERIES, dea d.e
ptc.s. Tarragona, 109.

50

.

MAQUINA per a deapatz.. en bOn estac, 48
drs. Sl tses. 11. 3er.. de 1

a t.

VENDES

.METGES
MALALTS.

COMPRES
MAQUINES COSIR

LLECUMS culta, m.olt
ben situat, per 16.000
pte&. R: Plateria, ó6, con.11ter.

COMPRO fustet, to~
mena, calzea, llenya, etc
Tel. 62813. S. A..
TAXI, patent, taxi
tre, venc, Paris, 176, ~
2nL
VENC <1uea botlguce d •
quevlurea, per deixar ~
ne¡ocl. Raó: Muntaner,

I

o

CoHecoa6 d'11 auadret (partiçu.
lar) d'acreditadoa finnes, entre
elles Fortuny, Meifren, Cusaoht,
Martt Aislna I d'altres.

SALO DE SUBHASTES

PIANOS de Uotruer,
nous 1 usata. Preua econOmies. cA.ngelua Balli,
B.bla Catalunya.. '1.

tel~

IJgua.

GRAN ocasi6, moblea.
no compreu aenae vtll•
ta-noe. Borrell. 68.

ADVOCATS
TOMAI JORDI BLANC,
advocat. Procurador d&la
Trtbunall. Pltlr. <te a~
c•a. n. 3r. La Tel~fon
76163 BaroeJona.

celona..

.

at 0D'!~Jra~&.':.fl~m, aa~...

MAQUINES a 'escrlure
<1ee de 100 ptea. lea mi·
Uor11 ocnaton.s. aempre 1
la cua cEUoa• 1'1aceta
del Pl. 1o. boti¡a..
SAL:DO collara, il'1lDa.
pec1rell. I)IJ u teri&, antlgulttlta.. ArtnJO. 1'1, r..
Uotgerta..

A TERMINIS vestlta
confecclonata 1 e.a peça..
Enrlo Oraoadoe, 1'1. pral.
2&. De • a 8.
VESTITS a term1Dla.
aenae e.atraaa n1 fiador
Balmea. 60. eot.rl. lr&.

SENYOR: Per vell QUe
51gu1 el vostre veatlt ua
QUed~ nou. reparat a
Ramellerea. 2, ter. la.

LA HUMANITAT.

AGENCIA TRANSPORTS
JOIGP Ftaueraa. u-tcrrovlart l"ncturac!one 1 r..
colilda ae mercac1erea per

el diari popular

mlona lntormea rerro,la..
rll. marlUma 1 aerta. ln·
fOfmacló tobro 9latcea
col!ecuua per !errcJcanU
1 auto-car. Pau (Cleslu,
~ . Tel. 11329.

El de més tiratge
de la premsa catalana

.. O:sfP Ma. ESPANYAAdvocat Ros5ellO, 253

==-

!errocan11,

CADIRES

recactera 1 ca-

I

TAULU

Olúiel.lu . 0esp
~~~UMbl, 8 (8 Ó.) . Tel:
UO¡uar.

ESPARDENYES cutr ,
treneta bOilea 1 rortea?
Exigiu sempre la •B•i
Tortellà (OIJ'ona).

INSTAL.LACIONS 1 rep:u-aclone; &lgua, ¡aa,
e1ect.ncltat. Josep VILa,
C&labrla. 186. Tel. :16432.

HIPOTEQUES n\plaea
aobre CB&e8 renda. prèlo
teca sobre terren.va 1 tln•
quea rU.stlquea. Notariat.
'1. entresol.

LLIBRES coaaoru, <11
tota mena 1 blbUoteQuea.
Lli brerta MUDdlal. rell!t,

RESTAURANT MIRA·
MAR. UDlo a l:larcelo.aa
per la sen tamperntura
agradable Que &'bl go.udeiJt. Salon.s especlala per
a bodea 1 OIWQUeta.

tHPOTEQUES, r~pldea,
&obre CBileB renoa booea
coucuclons. Notariat, '7,
entri. 'l'el. :r.w5l.

.

SALO per a aeoyorea
C1'Ailoo.a PuJol. Perm~
neota perrectea 1~ ptea.

6almeron,

11._

prat. ler

Tel. '71163, Barcelona.

.. OSEP CANUDES, IIUtre Pteua moaerat.s, sempre ela darrere moaela.
Bant Pau. 10.
FRANCESC TARAICO.
Vlo.a superiora. Servei a
aomtclll. - Caldea. 8 • T&léton 1'1656

LES MILLORS
coliocaclone soo per all
m.WorB &lumnea del LI·
ceu Dalmau.
lfaléDcla.
246. Barcelona. reL 78311~.

BALLS DE SALO
cursos de 6 a 60 Ptea Or·
questra. proteasor 1 p~
teasora. Petri \.SOl. 12 bai·
zoe. !Dt.
.. OSEP MOREY, Co.all&Oa tart de 9t.l&ella.·Pia.ta.. 4 • Tel. 13836. Barce-

DIVERSOS

ANUNCIEU A

Claret. 206. l:fosp. St. Pau .

Roser, " ' porter!&.

TRANSPORTISTES : •
Motora bércules Diesel,
amertcao.a. modela eape.
clala per a camloo.a.
Preua econOmies. Alma.coa O. ae Cent. Sl8. Bar·

.. ovE de bona prllMn
ela. amb moto. cllldtJa
relaciona:- amb aenyorel.a a'ldeea modernes. en
pla d'amatat. Escrture a
La Humanitat. núm. 10'7.

etc. Paro

PISOS mobW... noua.
tot confon, aac.. tel..
bany. moa econbmlce.

TRASPASSOS
ràpida.
Cite. Laietana. 67, lar..
Tel. 12896

CALDERES vapor uaa.dee, E. Culla. Sant An·
toni. 22 (Santa).

PISOS NOUS. 14 aurw.

asc..

VESTITS a termiDla 1
abrtca dea de 6 ptea. setmana o 20 al mea. Tra.
tatgar, 6, ler. la.. au.
trerta LoDOIJlense.

ORQUESTRINES: Veno
aaxo 1 e - baix. Adreceu.
908 & La Humanitat.
Núm. 352.

DELMIR IBAAEZ
Eacudlllera, tO bla • Ttlèf. 15842

SENYO RES, Veetlta
abrlca mooela entretempe
Plll' mclta~ del seu 9alor,
Olarla, ss. lar. la•

TRASPASSO ràpidament
tota mena <te ne¡oel o
eetabUmen•. lell!le cobrv
comlsrlò. Hospital. 6 en·
tresol.

VENC barat. uraUta,
balcona. tamborets. vltrt·
nes. ~ulell.a, 9lc1rea I ertatalla. Urgell. 121. Tel6fon 304'16.

L'eficàcia d'un
anunci va es·
tretament lliga- .
KEPARACIONS o:u pa,
da amb la difu· aigua
I electtlcltat. Casa
Bacnero. Carrer C-all, 'lO
sió del diari l:fostaCrnnca.

-

DISCOS &T&mOfOD noua.
econòmics, eneo.a a&SOr·
ttment, en Opera 1 mÚBlca
clàBalca. Corta.. Ml, lar
Tel. 8418'7.

CASETA Torraser. 9eDC
econòmica. comptat o ter·
mlnla. Alt Sant Pere, 68
Confeccions.

TALL I CONFECCIO sistema Larauza, classes dia
1 nlt. Preus econòmics.
Es tallen patrons. Venda de flgw·l na 1 mantquins. Carme, 24, praL
,( escal& a e cEl lndlo»).

BASCULES d'ocasió per
auto-camloo.a, Plbernat..
Carrer Parlament, 11.

lOna.

oiAUME QUERA, constructor d'obree ProJecce.
l pressupoetoe. Menéndea
1 Pelll.l'o. 37. Tel, '74576
BarceiODIL.
BAR fELICIANO.

~r

Vel acurat Salmaroo, 10.

MAQUINES
¡asoeea,
ocasió. &tpw veda. un.
L'ESCOCESA. Falzee
Boa

OOUUea artopéd1QU81

¡¡lt&l. 133

SASTRE
loL.rul (Rechuraal aee de
80 Ptea. Ronda S&n~ Alltoni. 90. ler.

CAMBRA BANY, ocaatO.

A\'. Mlstral, .W.

• TRESILLO• venc. AVI·
nyó, 31, pral.

7!!908.

Salm.eron,

2~i.

ARTICLI:Ii per a flat¡e, e~ trooareu a l'acre<U Laó.a casa Ramon ouvella. auc. ae F. Castell•
tort. tiOIIPita.l, 141. Tel&!OU 1'1366.
TALLER a e peara ~~.
atP<)61t.a l m01a1ce
tot.a ela d.:
con.struce10.
Franceac ~re.Ja. Uav&,
8'7 I 811. Teléton 110670.
!ICIII..l,

pa Ylmen ta l
rtYate ae ta

DINeR, pago m6a QUI
eta &lt.rea per cPape¡otea
Mootepto», Jotea, màQuines. etc. La casa mèa ll.D•
ttaa. Funaaaa al 1888
Ullló, 22, Pral.

Tall i Confecció
Acaa-mla, eueeuyamens
ràpto 1 ecouOmtc. Es u ,.
!leo patrona. Mart1 Jullà. '· ;&.on, 2,• (prop
Laletaoa) .
JOSEP ORIOLA. Matetes wetaiUquea per a au·
tomOblla de tota els . .
temea
l'orrellt Vidale~
'78. Tel 77188 Barc~on&.
MALALTS.
Pw.mona.
Cor. I.IC<llCIDB generat t)i.
filie, Rataa & . tiol artUIclal Dr. Lluis Cuesta •
Urgell, 20, pr&l Co!lliUlta

de 3 a 6

RETOLS I ETIQUETES
C18 \OLM menes per a aoaradora. t.tei'CB(:Iel'l sc.
MOBLES AL TABA. ele.
pucJa, aurada economia
No compreu sense vl.lltar
aQuesta casa JoveUA.Doe,
oum 2
PORTES
metàlllc:¡uee
v uar. uaru. AgUlló. 6G.
.

'I ell!fOD 63'l6'J.

NICANOR SERRANO .
Pln~ura 1 aecorae1.0.• a.
Cat.aJunJa. w ·Tel 764111.
Barcekma

SASTRE. Aaona l ¡tra
veeuta Nou de la Ram..
bl&. 10. orop ll&.mblea

ll~giu a'ilui I cada dia lA .HLIM.ANIIAI, eryastre diari
••

•

,.

PER ALS AMICS EMP-RESONATS

LcfÉOtiquiStó :sense glOria ::
pe~
La nOstra subscripció
•

¿Hi pot haver avui, en els italians no intoxicats
jel:rlsme, l'estat
d'esperit dels patriotes que veuen llur exêrcit i llur poble marxant cap
a una gloriosa empresa? A les planes baixes i a les altes muntan11es d'Etiopia, ¿espera als soldctts d'Itàlia la glòria que han de guan11ar amb
la sang?
Els italians, a Etie>pia, ho poden aconseguir tot, men11s la glòria. Per
braus que siguin els soldats envaïdors t per esforços que facin t per victòries que obtir1guin, la glòria veritable no serà per a ells. No ho serà
ni la vermella glòria militar que omple els hospitals i els cementiris.
Hi ha massa desigualtat de mitjans de lluita. Hi ha massa puixança mecànica per part de l'exèrCit italià. Qui en la guerra, té la superioritat esclafadora de les annes, la fa servir. Pot guan11ar batalles, corz,..
quiSlar territoris, aixafar i extenninar l'enemic. Però la glòria no està
al seu abast.

• • •
{'Jo. V.)/em dubtar que si les torces italianes que ara actuen a l'Africa haguessin d'actuar a Europa. ho farien amb igual coratge. Batent-se
contra· 'altres torces d'una puixança militar comparable, vencerien gloriosament o serien gloriosament ve1tçudes. La glòria t la victòria no són
companyes sempre. En una empresa com la que a Africa s'ha iniciat, ni
l'exèrcit italid, nt cap altre exèrcit europeu, té la perspectiva brillant f
enlluernadora de la glòria humana.
No diuer~ els tel:rlstes mateixos que és una guerra colonial? La cosa
certa és que la guerra té per objectiu la colonització d'un poble. L es altres grans potències han jet també guerres al:rl. Hi 11.a hagut en aquestes campanyes actes heroics i m.èrits militars, barrejats amb revessos i
desastres. Però mai no s'havia donat a una campanya colonial el caràcter d'una croada en què tot un gran Estat europeu s'alça espectacularment i vincula el seu destí i el seu honor a l'èxit de les armes.
Escipió l'Africà guanyà la guerra contra Cartago. Si l'hagués guanJiada contra Etiopia no sena tan famós, ni la vella Roma hauria vist
en la victòria una consagració triomfal del seu poder.

• • •

Recorcteu la guerra anglo-boer? Un anglès, LlOJid George, l'ha recordada no ja gaire. Amb orgull ha contat la seva actitud d'aleshores, contrària a l'acció del seu propi pais. «Davant d'aquella guerra desigual
-diu- jo sentia la mateixa impressió que sento quan veig un home !et
i torçut heure-se-les amb un vailet>>. I el famós politic aplica els seus
records al cas d'Itàlia i Etiopia.
L'aventura feixista és començada. Volem suposar -contra el que
creiem- que retxi del tot. Volem admetre que la terra etiòpica conquistada esdevingui amb el temps una pròspera colònia italiana. Els conqueridors podrien mostrar-se satisfets, però no pas orgullosos. Haurien
j et un guany, però no haurien assolit la glòria. I encara que a Mussolini
li diguessin l'Africà, no ocuparia en la història d'Africa un lloc com el
d'Esc!ptó.
A. ROVJR) I VIRGILI

'

:

,kl

...

Relació de donatius rebut~ a les nostres oficines.
administratives (Ronda Universitat, 25, prai.I
Rovira., vídua Bargu~. en
commemoració de l'On·
Suma. anterior... 135,068'60
ze de Setembre •.. .. . .. •
Pilar l.iarti . .. .. • ... .. • .. •
Sobrant recaptació present
3'- Esteve Casas .. • .. • .. • .. •
de boda .............. .
2'- P. P . P .................. .
Per les llibertats .. . .. . .. .
Apolònia Tomàs ... ... •..
M. T. C., per als einpreso2'- A. S. C............. .. 7 ...
-.nats del 6 d'octubre
2'Germans Ribas .. . ... . ..
Roser Coma s .. . ... ... .. .
1'- Una nena que· est.ima els
Magí Jaume ........... .
presos d'Octubre .. . .. .
1'J. A. B ... . .............. .
J. J. Petit .............. .
Josepa Avelló Llorens 1 la
6'- Joan Sansa .............. .
seva companya .. . . .. . ..
Amics del Teatre Català
Pere Dalmau 1 familia
3'del Poble Nou ........ .
<setmana 33) .......•.... .
5'- Enric Sala .............. .
J. V. R ................. ..
25'- Francesc Dla .. . . .. .. . .. •
Angela Ramon ........... .
5'- Mercè Barberà. ........... .
Coral .................... .
2'- Un contramestre 1 el seu
S. Tr!adó Prats .. . •..
5'ajudant .............. .
Josep Gironès . . . .. . ... . ..
1'- Teixidores, a la salut de
Francesca Giménez .. • .. •
5'Companys 1 Consellers
J. T. R. (setembre) ..... .
5'- S., a la memòria de l'«Avi»
M. C. A .................. .
5'- Marian Tumé ... .. . .. . .. .
Un m¡¡.trimon!. miravetà.. .
2'- Per Catalunya .. . ... .. ....
Pere Saragossa . . .. . .. •
2'- A la salut de la petita
Vicenç Alsina .. . .. . .. . .. .
Rosa ................. .Els de la Poca. Roba (ve3'- Santiago Gozalve ........ .
gada 28) .............. .
La filla d'un calderer <seJoan Roca i familia, de
gona setmana) .. . .. . .. •
SANT ADRIA ........ .
2'Fa.mllia Grau, de SANT
Josep Segura ..... .... .. .
2'- Jesús Berenguer, per CaADRIA ............ ..
J osep Barbarà, de SABA·
talunra ................. .
DELL (8.• vegad¡¡.) ......
1'Mart Arenas .. . .. . .. . .. .
A la memòria de Macià .. .
Amanda Quintana, de SABADELL (8.• vegada) ...
l ' - Isidre Mainé •.. . .. . .. •..
Josep Bar~era, de SABAJoan Moral ............. ..
DELL, 8.• vegada) . . . . ..
1'- Tòfol Fulgicó .. . •.. .. . . ..
Rafael Andreu ............
Mercè Semis, de SABA·
DELL (8.• vegada) ..... .
1'- Josep Flores ...... ........ .
C. B B .................. .
3'- Joan Alarcón ........... .
Gabriel Rota Terrades .. .
1'- Francesc Villegas .. • .. . .. .
El nen Emili Busquets
Un company ........... .
(10.• vegada) ........ ... .
0'25 Josep Sànchez .. . .. . •.. .. •
Manuel Garzón .. . .. . .. •
El sobrant de la. subscripció per a la corona de
Sr. Navau ................. .
Francesca Carreras •.. .. •
Rafael de Casanova. del
Una catòlica .............. .
«Centre Català RE'n"'·'lcà d'Esquerra» del DisCarme Solanes ... .. • •.. .. .
tricte IX .............. .
25'45 Vicenta Roca .. . ... ... .. .
Carles Diego .. . .. . .. . .. •
Nena Mercè Casanova,
Els nens Sub!rat (sisena 1
e n commemoració d e
setena vegades) ........ .
l'Onze de Setembre ...
1'VIves Cusall .............. .
Una que s'ho treu de la
guardiola .............. .
J oan Mlcàs .............. .
Florenci Magaña •.. ... •..
Josep Magafia .. . .. • .. • .. •
Domènec Gelabert .. . ...
Júlia Cusachs .. . .. . ... •..
Tres nenes d'esquerra ...
Antoni Torres ... .. . ... .. .
Emili Fonoll Segui <deure
setmanal) .............. .
Famflla Vives .......... ..
R. M., ex-pres ... ... ..... .
Una dependenta catalana
(quota setmanal) .. . . ..
Un azañlsta català ..... .
Vicenç Lluch Sàez . .. .. .
Producte de la rifa d'una
toia ballada al Centre
Republicà Autonomista
de MONTBLANC, cedida per l'afavorida, Pilar Folch .............. .
ON GRUP D'ESQUERptes,

EL SENYOR DEL RIF
EN L1 EXILI LLUNYA DE LES ILLES DE LA REUNION

2'2' -

2'1'1'1'1'-

1'1'1'-

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

1' 3'1'1'-

5'5'10'2'1'1' 1'1'2'2'-

<Foto. Centelles)

2'-

s·-

2'-

3'1'10

5'-

JO NO SOC UN INSURRECTE PERQUE SL ..

63'35

RANS:

Eduard Cervera .. • . .. .. .
Màxim Rà!ols .......... ..
(De l'enviada especial Souky de Cotte) ~· F.... ................. .

1'1'1' 1'1'-

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

~r1-t~g~~

u

El món segueix amb apassionada ex.
pectacló la guerra desencadenada a
l'Africa Oriental. Paris, Moscou, VIena, New York, Buenos Aires, Barcelona, Shanghal, Madrid, BrusseHet,
RomaM. La Premsa és arrabassda de
mans dels venedors. Els altaveus vJo
bren amb la Informació del moment.
Es la guerra que torna encesa pel fel•
xlsme. A l'Africa es lluita I es mor...

1'-

ABD- EL-KRIM PARLA ...
L1 APASSlONANT NOVEL·LA DE LA VIDA DEL SENYOR
DEL RIF, EVOCADA A L1 EXILI

-LA GUERRA!...

1'-

Damià Costa .. . .. . ... .. • .. •
Joan Orriols .. ....... ... .. .
Victorià Fomaguera .. . .. .
Joan Güell .............. .
Pere Riera ......... .... ..
Joan CasadeSús ........... .
Francesc Ordeix .. . •.. .. . .. •
Joan Pous ...... ...... .. .
Pere Bartés .. . .. . .. • •.. •..
Marti Coma ............
A. Plana s Sublrana .. . .. •
Lluis Castell ...... .........
Narcis Serra ......... ..... .
Al!ons Mauri .. . .. . ... .. .
Josep Torallas ... ... ... .. •
Pius Català . . . .. . ... ... .. •
Francesc Sirvent .......... ..
Jacint Valdeperez ....... ..
Vicenç Fa.jardo .. . .. • . .. .. •

t•...f. M. S. A., de GIRONA,
1'- per 8 vegada:
1'- Joan Bameda ... ... ... .. •
2'0'50 Antoni Bruñac .. • ... ... .. .
1'0'50 Joan Barbosa ............. ..
0'50
2'- A la. memòria de Coml'panys i Consellers .. . .. .
1'1'- A la memòria de
1'l'Avi 1
Consellers .. . .. • .. • .. . .. •
2'0•50
1'-- Benet Torellas ... ... ... .. •
3'l'_ Andreu Barbi .. . .. • .. . . ..
1'1'- F. Alexandri ... ......... . ..
1'1'o·:;o Antoli Llaura.dó ........... .
0'50
o·so E. Bosch .. . .. . •.. .. . .. . •..
1'2._ Jaume Feliu .............. .
1'- Enric Rlbas .............. .
1'._
Un
de
nou
..............
.
1'1
1'- Un ex-pres ...............
l'Joan Niell ................. .
1'En Pep de Cassa ... •..
1'0'50 Jaume Casanovas ..... .
1'1'- Jaume Rondon ....... ..
0'50
1'- Domènec Sanchis .... ..
1'2'- Conrad Niell .........
1'1'0'50
Suma i segueix .. . ... 135.484"75

Focs
de Bennala
COMITES
Un comitè de tres, talla el ba.
callà, de tet. Les circum.stàtlciU
tmposen un altre comitè de l'f!W.
I al ~'!-P de poc els ctne result~
insut~etents t cal anar a un comtté
de tretze. A aquest pas, no caldr4
esperar gaire temps perquè toll
els habitants de l'Europa a.ssocta.
da, formem part d'un comitè de
dos o tres-cents milions de mem.
bres.
Els comitès, mentre creixen açtuarten infatigablement al bar de
l'edl/ict soctal, al saló de conterètt:
ci.es t .al de passos perduts... El
d¡scutetx aferrissadament, apeRant
a una dialèctica tota nova qut
vol dir «agredir». Algú tracta de
demostrar que el fet d'oposar l'e!·
qu!!na nua a la paràbola que de!crlu un bastó, constitueix 1ma a·
gressió flagrant contra el bastó de
part de l'esquena nua. Aqueste3
teortes es desgranen sàvtament
pe!s tretze, mentre arnoen a tretze

pella ........ .
El nostre pare, conquistà, al Ri/f llegenda que em presenta oom un FJd .
enc Coll ........... .
1'Ert el moment en què l'agressió un gran prestigi moral, polític i mi· cap rebel, refusant l'obediência del V
Talen
U
So
ria
no .. • ... .. .
1'italiana a Etiopia plall'teja el greu. litar. El somni del nostre pare, era nostre Soldà.
p~~
....................
.
1'D'això ja en tornarem a parlar.
CO?t/licte àe les races, a l'Africa convertir el seu païs en un Estat in,
RIPOLL, 11 vegada:
dependent
amb
tots els avenços del Ara interessa recoUir els meus re8 ,50 Josep Coma ...... ........ .
musulmana i a l'Africa negra, hem
Cabrol ·.:·. ·:.: :·:. ::: ::: ::: :::
progr~s:
hospitals,
urbanització,
tnscor.:s
de
les
lluites
contra
0
50
Espanya.
cregut oportú. donar a e<>ntixer el
Gabriel Torrens ........... .
. haig de ter comprendre ara que Centre Republicà Federal
parer del cap rifeny, senyor del Ri/, truce~ó, etc.
Damià Costa ............. ..
Adrianenc,
SANT
En
ADRIA
1912,
vaig
ésser
nomenat
prohi
som,
el
perquè
Espanya'"
volia
su,.
Si Mohamed Abd-el-Kri?n, que per
Josep Riba ... ............
DE BESOS:
poc pren a França el Marroc, ta t~ssor, a Melilla, després caid, és a pedttar-nos, és a dir, perquè volia
Pere Bartés . . . .. . .. • •.. .. •
de¡¿ anys t que ara, com saben els dlr, 1utge; el 1915, cadi dels cadis apoderar-se dels nostres béns. Des de iosep Virgili .............. .
1' - Mart1 Coma .............. .
nostres lectors vtu exiliat a la Re- per la circumscripció de Melilla. En molt temps, per a no dir de sempre J nric ~ril .............. .
0'50 Ramon Deseuras .. . .. . .. •
1'aquesta època vaig ésser empresonat Espanya desitjava apoderar-se deÍ M~P
yol ........... .
union.
1'- Nicolau Portavella ........ .
1'1que1 Solé .......... ..
En el primer article de l'enviada p~ls espan11ols, a instàncies del ma- subsol rifeny, les riqueses del qual
0'50 Joan Basagaña .. . ... .. . .. .
1'- ----------~*~--------especial de Premsa, senJIOTa Soukv nsca~ L11autey, a causa de les meves són immenses. Heus ací la causa ~· v ............. .... ..
1'- Josep Basagaña ........... .
1'- '
osep
Isem
.............
..
de Cotte, apareix Abd-el-Krtm a l'e- relac1ons amb un tal Francesc Farle, principal de l'agitació produïda en0'50 Joan Orriols .. . .. . ... .. ... .
1' Joan
.~ateu
i
muller
....
..
xili blanc i silenciós. Dividint la ca- d'origen alemany al qual els france- tre les petites caïds caps de febles
1'- Joan Buxeda............. ..
0'50
~aur1~
Vilajosana
........
.
sos
consideraven
com
un
enemic
permehalles,
amb la intenció de tenir
0'50 Maria. Mir . . . .. . .. . .. . . .. .. .
dena dels records d'Abd-el-Krim,
0'25
Martínez .. . . .. .. •
constantment preocupat el Soldà. ~aqu
0'50 Miquel Català ...... ..... .
avui ens parla de la seva tanulia, sona!.
0'50
1
J
que
Genescà
...........
.
«Aquest
subjecte
m'havia
proposat
A
poc
a
poc
Espanya
anava
0'50
penetrant
Josep Solé . . . .. . .. . .. . . ..
de la seva formació intel-lectual i
0'50
sublevar
els
ritenJIS
0'50
Antoni
contra
Salomó
França,
..
.
en.
..
.
territori
...
..
.
del
Ri/.
D'acf
parteix
la J~ t~~s· :
0'50
guerrera i descriu la gènesi del gran
rml.
l'P. Català Serra ........... .
prometent-me tot el diner i muni- pnmera concessió, creant una expio- Joal Noguer ¡' muile"I: ..... •
1'conflicte contra Espanya.
l
'
Melitó
Campalans
..
.
.
..
..
•
, Ara es tracta d'observar. Al.rò
1'
Interessats a conservar les parau- Cians necessàries. He de confessar taeió, que establí aviat una empresa Lola. e
.....
.
ahisa .............. .
d observar és un mot que ta mòlt
0'50
v·1cenç ea.labuig ........... .
les exactes, amb totes les caracte- que vaig dubtar, car preveia el dia econòmica en el nostre pafs, que vi- R
,
0'50
a
mona.
Cull
ell
..
.
..
.
..
.
..
•
bonic. Sobre tot perquè ddna en..
0 50 Josep Pons .............. .
rístiques dlexpressió del cabdill ajrl.- de la nostra aUiberació del jou es- via en ple11a anarquia. Per exemple, J
0'50
tenent que els que el patrocinen
cà, el repòrter li deixa, naturalment, tranger. Per un moment vaig estar el1904, abans de la Conferència d'Al- oan Damià .............. .
0'50 Vicenç Fajardo ... .. . . .. .. •
1' interpreten les qüestions palpi·
tota la responsabilitat de les seves temptat davant la perspectiva de geciras, quan la revolta d'un tndivi- DE RIPOLL, 10 vegada:
1'Lleonard Gómez ........... .
tants com estrelles llun11anes i cal
allegaeions amb relació a certes na- tornar la independènCia del meu du conegut pel nom de Oiilalli Zar- Salvador Poblet
1'0'50 . Joan ~jol .............. .
pats. Però al:rl mateix us demano que hony, que s'havia creat un petit reg- Ramon Deseuras" ... ... ...
observar-les amb peus de plom. Encions l personalitats.
0'50
,
Pere R1era .............. .
1. - M. C. ".: ... .. · .. . ... .. . .. .
quan jo us afirmo que de&f)Tés e71• nat de Fez a Melilla, el qual expt~ Jose Riba .
cara que s'encengui un Joc de mll
... .. · ...
1'2
P
·
·
..
·
...
..
·
..
·
Joan
Guell
trant
en
reflexió,
no
he
pensat'
mai ccva als indfgenes que el Soldà es- P. Català i Serra
dimo11is, que fongui el plom deU
0'50
Abd-el-Krim conti· · · .. · ·.. ·.. .. .
més atacar els francesos, m'heu de tava venut als estrangers, Espanya, Nicolau Portavella. ... ... ...
peus i l~s observacions caiguin, de
l ' - Joan Casadesús ........... .
2'nua parlant...
creure. Ambdues declaracions són el recolzà. No posseint Espan11a altra J
B
"· "· "·
1:- Francesc Ordeix .. . .. . .. . .. .
retop, dmtre la foguera... ·
1'1 - Joan Pous ................. .
cosa que un petit territori a Melilla, Joan Basagaño. ... ... ... ...
1'I mentre «acf» e3tà de moda ac·
-Jo no vull pas restar, davant la igualment sinceres.
1'- Jacint Valdepérez ..... .
Tornant a Ferle, he de dir-vos que l'esmentat Zarhony resultava tm ele- ¿'sep asagaña ... ... ... ...
1' tuar en pià de Comitè, «allà», hom
història, com El Rogui, el Revoltat!
J
abrlel
Torrent
..
.
..
.
..
.
..
•
VIctorià
Fornaguera
.. .
1'comença d' actuar en ~là de coMeti no he estat sembtant cosa; jo em va trair t la conseqüència de la m ·nt preciós. Venia a ésser el guar1 - 1A. Planas I Subirana .•
mitad;i.
1' era el defensor de la independència seva traïció, tou el meu empresona- dià dels béns espanyols, és a dir, de 1:ep Coma .. · .. · .. · .. · ...
1'del Rtf, que és ben diferent. M'han ment. Onze mesos vaig estar a la les explotacfo11s minaires. Fou ba- Jos~~elS~l~tn:,~ ::: ::: :::
g:~g
W~csisCSasetrerl~
..........: ... .
J. M.a FRANCES
1'estigmatitzat motejant-me com un presó, durant els quals vaig intentar tut, i atxò contrarià enormement Es- Antoni Salarn ó .. . .. · .. .
o'50 Josep To rallas
0'50
vulgar Rogui i aquest mot em ta el evadir-me i, en un salt, vaig jrac- panya. Tampoc tingueren major Melitó Campalans ... ...
.. ......... .
o·so
~:- ¡~fons Mauri ... .. : : .... .
mateix ejecte com si cremessin la turar-me una cama. Ben atès - ho èxit altres gestions intentades per a J oan Pujol ... ... ... ... ...
2'-us Català .. . ... .. . .. . .. .
meva carn amb un ferro roent. No he de reconèixer - pels metges es- negociar la concessió sinó la -¡;enda Lleonard Gómez .. . ... ... ...
l
'
Francesc
Sircart
panJIOls
1'encara
n'he
sortit
ressentit
de
les
mines.
Quantes
i quantes am- ~i. c. ... ... . . ... ... ... ...
se m'ha de confondre amb cap d'a1'........... .
I
com
haveu
pogut
veure.
'
bicions
h{l
despertat
el
nostre
subquells rebels que manaven partides
sol, malgrat 1..0 ésser exactament co- v=ç PJ~~bÜi¡".'.. ·::. '.'.'
0'50 Un grup d'Esquerrans del
d'insurgents que tant agitaven el
Pren volum el con· t;eguda la seva vdlua/
Marroc i que el mariscal LJiauteJI
!!!!!!!!!!!!!!!!~l!!!!!~lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!o!!·!s!o!!!!!!!'!!!d~ipòs!!!~lt!!!!d;e~M;;àq;wn;
·;;es~d;e~!!!!!!!!!!!!!!! Heus act ta JOve esposa del vencedor
•
Fins els traficants d'armes acudtvencé un per un. Ja sé que tant a
1 de Max Baer, Joe Louis, la qual confhcte amb Espanya
r en davant la probable perspectiva
Madrid,
- Aquesta tardi\ ha
mi com al meu germà, se'ns ha tractragué matrimoni poques hores abans estat a la 4.Cambra
el conseller de
L'ex-gran emir conserva la seva d'apoderar-se de les mines. El meu
CONTRA t:tS
tat com a salvatges. S'ha oblidat
AERIS
del combat
la Generalitat de Catalunya senyor
Jàcilment i voluntàriament, que el calma i sembla acceptar l'adversitat germà, durant la seva estada a Pa- '.
J over Nonell, acompanyat d'algUDS
ris, va veure's obligat a rebre de•er- I
nostre parc ens educà a l'europea i puix que està escrit
<Foto. Keystone)
alcaldes, entre ells els de sant ViAra és el .,eu ge~ qui parla:
minat traficant d'armes,.
QUe jo vaig educar-me a la Univer-Quant a mi, com a conseqüència
Gardtner, un vell manner mercant
~-ttt de Fe~. mentre qare el meu ger-------*·~-----cenç dels Horts 1 L'Hospitalet, i nmb
.una
COiniss!ó d'obrers que treballamà tou alumne de l'I71Stitut de Md- dels esdeveniments, vaig abandonar anglès, va e3tabhr amb mi un acord.
•
~en a les fàbriques de la Unió In·
Iaga i dc l'Escola de Mines de Ma- els estudis i vaig retornar al costat del A .Gardiner !I intere.!saven molt les
austrial Cotonera, fàbriques que ~
nostre pare que cada dia veia apro- mmes del r .f - heu de cr~ure 9ue
drid.
cConscn·o cópia d'tmes cartes, que jundir-se l'abisme entre els espanyols el no~tre. subsol és u~a caLifa d or!
tan parades i provoquen en conse~
q~èncla l'atur forçós dels' obrers que
Són u11 testimoni de la simpatia i i ell. Espanya volia apoderar-se del - t 10 h vatg concediT elet•ats inte•
h1 prestaven els seus serveis. venen
/i71S amistat, que sempre he expert- Rí! i. el meu pare a tot preu estava ressos en les esmentades 1 1a /amo~
a demanar la intervenció del Govem
11telttat per França. No obstant, els disposat a defensar la nost;a inde- s~s mtnes. A canvi d'a9uesla concesper a la SOIUCló del conflicte, que
consells interessats m'han xiulat pendència. El 1919, ens declarà for- sió, ell ens proveiria d e.rcel/ents fuafecta
4.000 obrers.
1nanta vegada les Oïà• ; dels QUe vo- malment la seva intenció de reju- sell..s, bombes, metralladores, artUle_
1
. EI senyor Jover Nonell ha dlt que
lien que tes la guerra primer i, des- giar-se en la zona francesa, abans ria de campanJia, els famosos Tn?r1un grup de fabricants està dispo:;at
prés, la resistència. El vaper d'Espa- de veure els horrors d'una guerra. ters Stock i fins avions. Amb, la SIDi
a arrendar les fàbriques i constituJr
nya és torça curiós. No h.em d'obli- Però, finalment, el meu pare va veu- n~t!lra d_el meu germà, Si M Hamed
una Societat, però per a explotar-les
re'
s
en
la necessitat de rompre la se- n ht hav1a prou per a trametre'ns a
dar tampoc les ofertes dels comunis.
'6
·
·
hom ha d'acondiclonar l'arrendament
tes aleman)ls i les intrlgues angleses. va neutralitat, aliant-se als caps ri- les ~tres costes tot ço pr0111è~. He
D
I, a mes, desitgen que es dictin nor·
jen11s que declarat--en voler el Ri/ de dtr-vos yue aí.1:ò no ho ~nsidera
No he Jet cas de ningú ...
-Fins S'ha volgut po$ar en dubte per als rijenJis. Ale31wre~ solament va pas com un bon negoc1, car ens
~
~~ac~t,;~cló de la tndw
- continua - els meus origens. La diSposava de 105 homes equipats i facturava a 600 .tranc:~ els '!lateixos
fusells que nosa.tres cu!qulnem per
nosrra tam!lia, de la tribu dels Be- d1~posats a batre•s.
TE LA PARAuLA EL MJ-Home/ A vevre si ens fareu creu- 100 al mateix Marroc, gràcies al conni-Uriaghel, del Ri!, és descendent
L'Ateneu Enciclopèdic Popular In•
dels Ulacts Si Mohamed Ben Abd-el- re que amb 105 homes es poden pro- traband qare uJU mercaders havien
NI TRE D'INDUSTRIA
Krim onginans de les riberes de la t'OCClr desastres com el d'Anual ¡ el establert a Casablanca ..
vIta els obrera a assistir a 1a dis·
Madrid, 4. - Els comisSionats cads
xauen
(Continuarà)
aertacló I recital de poesies de F talans amb el senyor Nonell ban \'1·
Mar Roja. Establerts al Marroc, cap
Ales~i~ Abd-el-Krim, Wtà
Garcia Lorca, que amb coHaboraciÓ sltat a la Cambra el cap del aovern.
Copyright Opera Mundi
aUà el 1egle lli de la Hegerla Gmb
veu
ferma
féu:
(Prohibida
la
de
r¡•producció)
l'eximia actriu Margarida Xirgu En abandonar el des"patx de lllilll!l 'any 900 - la met:a familia l'establi
d~narà
el propi autor demà dia e tres, el senyor Jover Nonell digué alS
al Marroc entre Targui.st i la badia
-Podeu ueure-hol Fou amb 105
~ ootubre, a les onze del mati, al periodistes que el senyor Cbapaprteta
à' Alhtu:emes
homes que començàrem la nostra
eatre Barcelona.
els havia dit que, prescindint de l.es
campanvG. No heu d'ignorar que la
Aquest acte ha estat organ itzat Idees que cadascú tingués sobre I eLa joventut d'Abd- població de les nostres muntan11es
per la Secció de Literatura 1 Belles cononúa dirigida, ell accepta>& el
està tota anna®. No trobareu un
el-Krim
Arts de l'A. E. P. 1 per lndlcaoló ex• q~e ~roposés el ministre de la Insol home que almen11s no tingui en
preqa de Ganlfa Lorca es dedica als dustria. S1 es creu que s'ha d'anat •
-Passàrem la nostra ïntante1a ,· ¡.oder seu un tu.sell I molts dos... afeobrera de Barcelona. que con 1 tituel· ln regulació de la indústria. tèxttl c&ubertad al costat del nosú"e pare gint-ht que tots són ezcellettú tiraxen les Entitats Culturals de Bar- tonera;- 1 aquesta és desitjada JXIS
flors. Pesprés, a poc a poc, anaven
oncle, els q-vals ens mstnuren.
ce~na.
interessats, pot esser una solució per
Més tard m'enviaren a Tetllan I G creixent les nostres forces, daoont
.lli
habltants
de
Gibraltar
ae'ls
ha
rel
un
a·~
.a•~
•
L acte Mrl radiat. Per lnvltaclona a la cri&i que so!reix aquesta 1D'
F~ per tal d'acabar els mevs estv- l'ejeçte prodt;;t per les nostTes victòmo.tracl6 de com han de comporlat-ce en caa d'un
.....,
U&
adreceu-vea
a
l'Ateneu
Enoictopèdlo
dústria.
du, mentre que el Jneu ~ Sl ries. Les tribtl.f rent-vslasmartn a tal
ria aèria. La brlpda cl'aaistèncla IOdal cJe Glbral
atac: de rae per P!'!"~'· Carnte, H. Ateneu Potyt.eco
El senyor Jover Nonell vlslt.àrà de'
JI'Hamed, com 1a us he dit, anà a e:ttrem que em nomenaren Cap rv.
homes I d•ne-5 d'acord amb ds exercicis de sa"ln~Qe~ ~~..=::,
Alta de S&nl Pere. t7 o en mà, a les doUe el m.in.lstre de i'
Espan)la a completar els $e1U
Tirem. F.mir 11~1 Rtf. D'ací parteix la
. . , _.., altft A..,_, Pepvtu de Indústria per tal' d'exposar-U aqu~
(Express-Foto)
•
la olutat.
qUesUó.
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El conflicte tèxtil
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En obsenul a 1es
entIt ots de eu:f ura
Poputar

t
ISSer aCI I recital de poe·
si es - Garcia Lorea - Margarida Xirgu

f

Uegiu demà, a la secció
de Uetres la interessant
conversa sobre Poesia
tinguda amb el poeta
Garcia Lorca, pel nostre
coHaborador Jordi Jou
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rots els republicans llegeixen cada Clià lA HUMANiïAf
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