E L T E M P S - A Cata lunya el bon temps 6s general a to t
el pe ts Ea reg 1511 .,,. lemperaturt ttes 1 a tgurh boires matina ls a les
comarques oosteres on els vent~ són modera tl> de direccions varia·
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Detenc· , de dos famosos
10
estafadors 1nternac1onaIs

En un escorcoll fet al seu dom'lc'll'l so· n
trobats bJ'tllets motlles per a fabr'Jcar
moneda falsa
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Els fets d'octubre I

Sabem que el jutge mililar senyor
Pei\alver, sortira. aquest mati cap a
Maru~ 1 V1c per ta! de practtcar
una.; d.illgenctes en ets :;umans q~e
pel! fet.> dei o d'octubre esta tra:nuant en la. prunera d·aquelles po.
alac.ons 1 a. la se¡ona. pensa l.ns·
:.ru1r suman amb motlu d'haver-se
:epetlt ia crema de garbes pel qual
fet hi ha diversos detlnguta.
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senyaments i experiències de l'exploració de

Detenció del director
del periòdic «Tierra
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la ~~rr~ i la ~~va ~~~~~a
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J)OSICIO de l'Audltor, Slnest Garcta,
• dll'ector ael &elmd.Jlarl " 'l'.erra y ¡:¡. 1
bertad».
Tambe ha estat detingut l'extremiSta l.gna:.t Meler, que es trotlav.t
reclamat pel JULJ•t numero 5 amb
mottu de la rug1da. de pret.os d 'aquesta CeHular l'any 33
El detmgut Passà. a CÚsposicló del
ju~ja~ que el ~ reclamat.
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-Ginebra, Ginebra, st no ho ar ranJes tu ho arranjara jo I...
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A la recerca del
Món Perdut

LA HUMANITAT

I

El jutge senyor Peñalver a
Vic i Manresa per tal d'instruir unes diligències

Serbs; m lnlma , 10

Barcelona, dimecres, 31 de juliol del 1936

Per bé que ens 1a1ten dades
de l'aoasl del document SOtS·
Sl el• adversaris no Jan cap embrolla, és se¡¡ur que tindran aviat pel
crit pels caps de les forces repuollcanE:s d'esquerra de fora dt Catalucam1 democratu: dos ¡ets transcendentals per a Catalun¡¡a I la R.epúnya., senyors Azaila, Sanchez R.oman 1 Martme¿ ~arno, subralllem tol!l
Des q..1e estan en actiVItat les ges- de l'articulista Té com a objecte se> I blu:a: la tomada de les e~querre 3 e~panyoles aL Poder 1 ta restaurC!(;tó
es venen trregularltats,
registrant a Catalu-~lament, el seu escrtt, just111car la
,.
d
ns i tes
la transcendència po•lt.lca de l'acord, equ1va1ent al documcnL lcl public tores
nya · marcade:;
1 :,l)o planxa feta pel senyor Duran 1 ven· de 1 Estatut. Davant La dot>le perspectwa encoratJa ora. ets par 1
dies enrera per la coaUc1ó d'esquerres catalanes, que :>1811aven el., senyors bretot atxó es manue:;ta d'una ma· tosa en lnterventr en ras&umpte.
l ¡orces reatmer1t v1vt!s del nostre poble /ta" d.'lniciar ets treballs cte preCarles P1 1 Sun~er, Llws Nicolau d'Olwer, Joan c.;a:.anelles 1 J. F'olch I ncra ben palesa en le::; questlon& tia
Evidentment, cal fer constllr que 1 para<:IO per a ta ¡utura etapa de l 'autononua.
1
capdevila del qual ens ocuparem -en la mesura de les poqui~tme:; pos- ~ cultura. 'lenlm, en pnmer lloc, el la cosa ja no t e c~ta. E ~esto.r ,
Lu pmnera cosu que c:a1 al nostre entendre, ~s de tenir en compte
'
gestor de la Generalitat senyor Du- de cultura de 1a Genera 11ta" n<t
•
t
E
Slbl.l!tats del moment- des d aquest mateiX lloc.
ra,, 1 vem osa, quE acaba de realltzar, obrat de la m~.neta. mes ab:>urda. 1:.s les lltçon 8 que conte l'expenen<:la agredolça de la primera e apa. 1.1
Es un bon canu 1 una bona tact1ca. La consutucló ctels grans tront.S emparant--se en ta se\a autoritat, inconcebible la Se\a actuac10. Són ~ls 1 cgle~ ae reg 111~ ututan hav1en prw at el nostre pals del sent it de govern
polltlcs sobre bases d'enllaç 1 sobre punts de programa con\:rets 1 pre- actes en el ::.cu depar~ament que 11 matetxos homes del seu parttt ._¡;.¡e t certes art1Cutac10113 de l'orgalltwte collecttu es trobavert au.qutlosaaes.
han mere.;cut la repulsa mes :.oro- ho comessen. Duran I Ventosa ha
CISOS es, 1 va essent-ho mes cada dla, tenint p.resent les modalitats ac· llo:sa,
la conctucta del qual la ben poc tingut una lalltda enorme, en 110 vv- AliO rebaixa la cutpa per cer tes à e¡telènctes, peró obl1ga tambe a ur1
tuals de la llwta CIVil, la torma mes eucaç d actuactó 1 la po:.:.lblhta:. ¡ honor a un home que es vol OU' ter satisfer el pagament als subal- nou es¡orç que dot~ a' urta &UftCient a¡¡ll1tat la Catalunya autònoma.
mes segura de penetrar en extens1ó 1 en proiWldltat en el cos de "raus catalamsta.
tem!! de la Universitat. Des del ml),s071 !tomes equwocats o msmcers ets qui volen concentrar en uns
• d.a C!Ja ·~ que
Temm
tambe un la
Codola
es nega
a~uest pagament,
. 1. e11 u.rtes d et ermmu.."' ea p erso1.•e s l a respo11sabt'ltta••
zones socials. Agradl o desagradl, I ,aec 16 de gru~ a1 11aLS es ca
a !Ajuntament
de lesGualdv
seves. ment
no es qut
ta slno
desentendre's
d'uns 111_ aetermwats part1ts
mes inoperant, per tal com, mes enlla dels matiSOS de programa.. ba Ll:!- buspén colònies e::.colars permanents. teressos que té Ja Generahtat dmtre ael~ aspectes aes¡avorabtes de tu prtmera etapa autonómlca. La con&c!er¡..
guen les grans smtes1s 1 els valors gauebe abso1ULS dels problemes tcoTanmateix, es una cosa ben la· la Umversltat; per conscguent, I"Es· cia a·un ventabte patnota cutata no li permet ae ¡er l'examen d'aquell penònucs 1 de!.s lffiperattus socials 1 naCionals.
memable. l!:s tr1st que esuguem sot.- tat, aprofitant aquest abandonament rloae amb Ull cnten 1 un oa¡ecltu partlctlstes. l estem se¡¡urs que ets
.
·
• . .
mesos a aquesta perniciosa actuació per part de Catalunya, pot reinteAra be. aquesta !orma d actuaCió eXIgeix a les forc.es poll uques que dels nomes que regeixen actualment grar-se de la concessió conterldu. 11w,¡; 1111s error! ¡ ets maxuns pecats conu¡~os ac1 àe la proctumac:LO de tu
integrin els rronts un sotmetiment rigorós a cons1gnes ue dlsc1p1ma, una els desLms culturals de Ja no:;tra Cal afegir, segons s'ha dit moltes ve- segona Repubtica ença. no son pas de tes esquerres cataLanes. Peró st
clara. 1 madura consc1enc1a de la seva responsabilitat a l'opo~u;¡o I c1.l terra. A propòsit del .. as esdevmgut gades, que el Comissariat d'l!:nsenyo.- a 1gu.esswt que aqueste~ 110 call caure e¡, cap equtvocac1ó, no senem Trancs
••
de l'aler
del personal adm1- ment a Catalunya ve a sabbtltutr
d
d l'
lè t
govern 1 un sacnf1c1 permanent dels personal...,mes
al con j unt ae 1.orga.- arran
nistratiU
1 ~;ubaltern de la Univers!- les tuncions del dissolt Patronat um. 111 vend¡cs. Tots ets catatuns estem en et cas e treure e exper rw a
nttzac16 1 a ta propaganda de les idees. VInt, deu anys em·era un parut tat nomenat amb tota legalitat pt!l versltart d 'una manera Interina, 1, ctet pnmer b1e11n1 de l'autonomta lliÇOILS amargues que ctema podran ea.
pol1ttc era posSible amb la presènCil!. d'un lider, un segell de cautxu I Patronat Vnlver:ntarl, l'òr¡an perla- per tant, creiem que les relacions de str-IIOS molt u.tlls.
algunes possto!lttats econoiJUques per a la propaganda. Però allò s'ha aca- distic dels homes que la trenta anys la Gene~alltat amb aquest orgams- •
.
,
que fan catalaniSme 1 accepten la me no s han de trencar per res.
bat. L'aàverument de ta Republlca I la penetració d un sentit act1u I llei mconstituclonal del 2 de gener,
Sigut com sigui, el problema plan¿Hatem d.'anar a ta segona etapa de l'autonomia, exactament amb
responsable de ta democràcia, ha donat -sortosament- una llna sema- Ique va precisament contra Catalu· tejat, encara queda per arranjar. El el mateix estat d'espent, amb els 1rwtetJ:os procecttments 1 amb et ma..
bilitat a les multituds ciutadanes. Atur, el poble nom~ . votava. Avw, 1n ya, dediCà un comentari sobre tan Comissari, per. la seva part, torna a tecx utillatge dtguem-ho a1n, cte la pnmera etapa? Noaaltres opinem
mteres:;ant
El pertòcllc que Insistir amb l ordre de pagament, 1
•
sa.nc1ona, jucuca 1 vota. Ahlr no ealí en grans orgarutzac1ons perque ta ens ocupa problema.
podem dir que fa una Duran 1 Ventosa amb el silenci més que no. l cre1e11t que tot s els catalans con.!ctents opi/ten, en aquest punt,
lluita es redwa. als districtes. Avw són necessaris grans orgamsmes ae presentació acurada de la qtiesttó, eloqtlent.
! com nosaltres.
partit perque els tronts de combat sòn extens1ss1ms 1, mes que nom:;, , Vol argumentar d 'u. na manera docuAltlr, el personal que ens ocupà,
No seTia 1ust ct•atnbu.IT d'una ma1u:ra exclusiva a les causes lnter.
es voten idees 1 retvindlcacions morals 1 matertals. El cactc que domma mentada el llarg procés. que ens ha torna a vtsltar él éconsellbcr-gestor, l'I nes l'ecl ..,s¡ ctel
regm¡ autonomte. Prou sabem que les causes externes Iu
1"
menat a la sltuaclo actual Es vei.len qual no els volgu ni re re.
amb el seu nom o amb la seva wtluénc1a una zona rural deterrrunaaa ben clarament, però, les intencions
v. han tmgut
una participació 1111portant. Peró melltre que no esta ¡¡atre
e.s dóna encara de tant en tant fora de Catalunya. Al nostre poble, a
a les nostres mans el canviar l es circumstcl.nclea de ¡ora, de 11osaltres
part d 'algun cas excepc1onalíssim -1 negllglble als etectes polenucsdepen princtpatment el ca11v1ar les circumstàncies cte dius.
hi
h
· pon1 1ca 1 UNA NOTA
DEO LA
SECRETARIA J.
PerA.a P.
conquistar
aquest
objectiu,
la
la. no
a caCICS que racm 1 gua ny1n e1ecc1ons. L'executòna
D'ACCI
POPULAR
precomtza
l'obtenclo
d'una
Have11~ de rec:cme¡;¡;er tots ple¡¡ats que L,actuació cte la pol 1' t tea cata,.
eoclal d'un home 1 els punts del programa d un partit son, avul, els ta<.:majoria abroluta que acatl la. diSC!- lana -la dels partits governants i la ctels oposicionistes- e1t el& prltors essencials de victòria.. Pel mateix !et que els programes han Cle
plina. del senyor Gil R.obles; per això mers anys cte ta Republica, pot esser molt millorada, sl ht posem la vacontenir grans sintesls que englobin tot el neguit 1 tots els afanys del 1 1
ha llançat. davant les proxtmeJ; !untat el desinterès t et patriotisme que só11 necessaris. La Catalun¡¡a
nostre temps, en pugna amb els sectors cont:rans, és pel que calen grans
.
~~~;~~e~~· ~~a~~~tc1Y.é, r~v~;~~~ ~~ ; pot 1 ttc~ es capaç de ctonar mes rendiment del que va donar de l'any 1931
organlSmes d'acció polltlca.. l, arribant al Unal de la nostra conclusió,
afany de prosellt!.sme; ¡Cap els tres- al 1934. Les rancwues de partit ha~t of ert .sovint versio1u apassimwdes
.. major extenslò de l'organltzaclò. major sentit d'una disciplina forta.
11 cents!
i carregades ae tinte8 tosque8. que cal r ebut]ar per talsa i per desmora..
categorica mflexlble; major necess1tat d'una activitat Incansable; ma•
El t1 que perse~óelx la J.l A. P. ltt·actora En canv1 havem d'admetre ta poSSibilitat í la 11ecessitat de la
'
•
t
amb
la
concentrac1
de
Madr
d,
que
~
·
.
•
jor precisió d un ajust perfecte en re els oraamsmes tnterns de les tore.s celebrarà a la segona. qumzena. prop1a
su.peracW.
ces pouttques 1, rmaiment, major sensibilitat per a percebre 1 registrar Preparant una concentració d'octubre, és demostrar a la cap1ta1
• •
tots els atanys 1 els problemes que trasbalsen l'entranya de la coHecti- de JOVentUtS, per a l'OCtUbre, d'Espanya. la. potencialitat de les seEl dolor depura t'à11tma deia homes ¡ dels pobles. Per això les hores
vltat 1 tots els interessos i els egoismes disposats a defensar-~e I a doves organitzacions, la dl.sclpllna 1 doloroses han de servir-nos per a preparar Ull millor futur. cactascu h'l
'
'
· progressiva de la multitud.
·
M
d
J
'
d
l'entusiasme de lea masses que
nar la balalla contra. 1 aspiració
a a r
acompanyen Ja Cleda, , enfrontar
as prepurar-4J en eL- &elL c.-or, elL ¡¡¡ se¡,G Jein.a., en la seva llar, e¡¡ el ~eu
Sl, per la no:stra banda, hem de reservar-nos I no e:>tclm dlsposat.s
Madrid, so. - El secretari de la ala Indiferents i als crítics de la partit, en l'esfera de les 1evea relacions.
a prescindir del dret de critica, en un moment que estimem adequat, Joventut d'Acció Popular ba. fet pu· gran ctutat. que influeiXen, méS ~el
Es Indispensable que en ta futura etapa autonòmica stgu.tn corregits
creiem que aquesta posició ens dòna major autontat per a propugnar bllca la ~eguent nota:
end lels destmls d Esl1ptaa.ntyda, et• VICis del -nartidi&me t ell excessos de le:; lluttes personals, t que la
_
«La concentració d'octubre a. Ma.- C;Ot:nPte
I a1re pur e camp 1 a rea
e
~
"
constantment els pw1ts Cle v_ISta expressats I lnSistl~ en aquestes idee~;. dnd. S'est.a.n realitzant els prepara- tot un poble h umil, a uster 1 treba- 1erarquia espiritual ae la tnteUigéncta I de ta honestedat posi en la vtaa
Servtm el nostre pa1s 1 serv1m les nostres Idees. L absoluta consc1éncta I tlus 1 han començat a laborar les llador, que aclama un cap 1 està de- l pública catalana un principi ct•orctre autèntic t d'accfó creadora.
del nostre desmterè.!. en aquest sentit, 1 una llarga executòria de llwtc~. CoiWSSions de propaganda. 1 clrcu- c1dlt a 1mposar la. seva voluntat 1 a
A. ROVIRA
VlRGJLl
1
-que es el nostre orgull- avalen la clara smcentat de la ñostra POSICiÓ lac1ó.
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havent-se obert
un concurs per als
1 voldrlem que entortiSSlil la. nostra au to ri t a t en dl r aquestes coses. D1t cartells
1 torre-tribuna. Les previ.
això. entre parèntesi. reiterem les pnmeres paraules del nostre «guio» sions d'assll;tents són de l'ordre de
d'avw. Greus problemes 1 gravisslms perUls es remouen al nostre entorn. nug milló d'homes. En la imJX>$Sibl·
La «Derecha Regional Valen·
Cada hora guanyada o perduda, té un valor enonpa. Saber-ne cop~ar htat de poder-ho celebr ar en dues
ciana»
retira la seva mino·
'
place.s de braus 1 estadis, s'estan estota la transcendència 1 en~uadrar-h1 una tensa. n.orma de conducta, tud.lant
grans extensions obertes,
•
0
ria de la Diputació provincial
heUS ac! una po:slCIO etlcaç. Est.lmar la CritiCa O l'alatma d'altri COm Un sense haver preS una deCJ&Ió. 1..6 mosimple egoisme parsonal!sta, sense més categona QUil la de l'ambiCIO, 1 bilitzacló 1 condicionament d'una
I ELS REGIDORS HAN DIT QUE
la vamtat o l'enveja heus aci un error 1 de vegades una estupldesa. ¡multitud com la que s'esperarà, r&NO TORNARAN A L'AJUNTAMENT
. •
•
'
quermx una preparació tècnica adeValència, 30. - La direcció pollTornant al tema, mststlm que els grans fronts politlcs I les vastes or- •quada que està ja ml.Clant-se.
tlca dtl «Derecha RegiOnal Valen·
gan1tzac10ns són arma unprescmd!ble per a la llwta, que dia a d.la adL'acte serà precedit d'una Intensa
clana» ha acordat la retirada de
qwnrà noves 1 dramatlques dureses. Però els grans lronts 1 les orgamt.- propaganda de mitlngs, de car,tells,
•
la seva mmorla a la Diputació prO·
zac1ons vastes tindran una eflcacia positiva en la seva acció a base d'u· radlo, etc., com Sl es tractés d Wles
vwclat i Ajuntament de la capita.!.
1
e1eec1ons. p;,ux que la J. A P. estJEls
gestors provinctals nan presl!n·
Ol. dl:>C!pllna estriCta en els seus quadres, una activitat . constant en lS. ma que una concentraCIÓ de tal
tat la dimiSSIÓ al governador 1 els
seva v1da 1 un sentit alt, desinteressat, coratJós 1 audact66 en 1es seves magmtud a Madnd, 1 en vigilies
regidors han manifestat la seva
asplrac1ons 1 en els seus conductors.
d'una consulta electoral en la qual
decisió de no tornar a ocupar els
ha. de deCidir-se la reforma constiA les Rambles, 1 quan es disposaAmb motiu d'ésser detmgut, la seus escons mentre no cessin els dl·
tuc10nal, es de transcendenc1a deCI- va a agafar un tramvia, fou de- · policia !eu un registre al seu dom¡. vult regidors governatius de la ciu:iiva
tingut per la policia un lndjvtau cili del carrer Còrse~a, 480. Alli es tat.
L'assemblea tindrà Igual caràcter que era. conegut com a estafador I trobà una sèrie de bitllet s del Banc
L'ATAC AL «BREMEN»
El motiu d'aquesta actitud sembla
a 1es antenors de la J. A. P., amb que ja ha. complert diverses con- d'Espanya, falsos, molt ben imitats, estar en el ret que l'Ajuntament preles notes peculiars de les banderes, demnes, el qual es troba actualm~nt diversos motlles per a fabricar mo- ten, amb el vot de dits regidors gohl
d 10 lkl
pula reclamat per un jutjat de Madnd. nedes del pa1s 1 estrangeres, barres vematlus, l'emissió d'un emprèstit de
de~~·s f!~p:eg10ens. n~::
carn~
•
1 de plata. or en pols. dibuixos dt 10
110
d
te
1 d
panya. evocaCIÒ als marUrs, com a Fe~;:~m~~t;I;O.d~~ic':,;,è:a~g~~~~ ~l~~~;~~e~~ ~~:el~lsl ~~~~~ès p~~Te~~ flcit"de nl~a.n: ~frii ~a q~!~~te de es
marc del transcendental discurs del ses estafades, entre altres, una par- tes propis per a. la fabricació de bit- mlllons.
senyor Gil Rebles, que ha de pro- tlda de gèneres d'arpillera valorada llets falsos
Nova York, 30. - Testlmoms ocu· la corda., arriar la bandera de !a nunc1ar des d'una gran torre eleva- en 10.000 pessetes, a. un fabricant
Amb l'esmentat detingut viVia. a la
lars de l'agressió al cBremen» de- creu gammada 1 tirar-Ja a l'al- da darrera la tribuna per tal de po- d'aquesta. ciutat.. ~rran d'això • !ou mateixa casa un subjecte cstrnn~~.-r
claren que la Policia sabia que s'ha· gua Poc
t
d
é
der
donunar
la
multitud.
a Madnd 1 despres dc com- 1,ue igualment fou portat a la. Prenunubandera
s espr 1s laes guarco 1Aba11 s de l'octubre es celebraran de.ungut
Hi ha Govern a Holanda
v1a. organitzat una manifestació i loca. una s nova
P1tr la condemna. Imposada tornà a ectura, el qual en preguntar-li el
es posà en contacte amb el Deuts· di~s. .de paquebot havia aconseguit en tots els pobles concentractons fer de les seves i fou detin¡ut no- nom
el donà !als. Els a¡ents en
La Hala, 30. - El senyor Colljn ha
cher Lloyd. S'adoptaren mesures de dommar els comunistes. La policia preparatònes, com la que tindrà lloc vament a Barcelona per troba~·'lcl anar all!
sentiren com la dona del aconseguit formar nou Govern, de
precauctó.
eu detln¡ué SlS d'aquests.
el pnmer de setembre a la Plaça complicat en estafes de mobles l d al- Zapino l'anomenava d'un altre ma- caràcter extraparlamenta.rl.
El moll on estava amarrat el naEn marxar el navili 35 detectius de l'Obradmro, davant la Catedral tres objectes que comprava a. ter· nera
El nou Gabinet, d'acord amb el devili fou ocupat "' la tarda. per cm- l pohclcs continuaren' a bord fins de Santiago. Els leme;; de totes les minis 1 després tra.~passt.va el p!.s l
Atéshores aquest manlfe!tà que es aig de la reina Guillermina, és d'lmquanta detectius 1 es reforçà el lloc l'estació
de Quarentena. per Ull dé ¡propagandes son: 11¡Una altra Cons- es quedava amb els dmers. Aquest deia Walter Rodolf Vital, i pels an
t
Ió i
è t""~
de policia proper. El cap1ta del contmuar l'enquesta.
titució! El Poder tot per al cap!» negoci el repeU manta \egades.
tPcedents que hi ha a Prefectura- P11 a concen rac
compr n '"" m1•
cBremen» per Ja seva part prengué
• nistres nou.s, dos de catòlics I un de
disposicions per tal de repnmir tot "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!~'!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! es vingué en• coneixement que es Jlberal-c!•mòcrata.
tracta d'un famós estafador internaaldarull 1 s'mten.stflca el control dels ""
clonal l'especialitat del qual és 1&
EL «NEGUS»
VISit&nts.
fabrlcac¡o de xecs contra Bancs 1
Els comunistes ordenaren als seus
bitllets.
ot.fUlats que es presentessin vestits
Fe1a un temps que al mercat es
cde viSita» 1 es procuraren noms de
notava la presènc1a d'uns bitllets
passatgers l abd demanaren traalemanys dels que havien circulat 1
vessar el cordó.
11
que ~ense el nom que se'ls posà, en
11
A dos quarts de deu de la nit ha·
estampillar-los,
eren nuls. Aleshores
v1en abandonat ja el navili els vies posà a coneixement d'al¡unes casitants de segona i tercera classe.
ses. de canvi I Bancs per tal que
Un grup de comunistes es barrejà
La publicació de l'interesest1guessm a l'aguait I en ésser deamb uns 450 passa.t¡ers.
tln¡ut aquest Individu el reconegueLa bandera de la creu gammada.
santíssim reportatge que
ren a l'acte,
situada. davant el pont. !ou vigilada.
per una guàrdia especial.
Els bitllets Que fins ara havien
obté a cada capítol un
A dos quarts 1 cinc minuts de dotpogut fer circular eren alemanys,
ze un grup comunista atacà aque:;ta
als f!Uals a!eittn la paraula «Reich·. I major èxit continuarà en
guàrdia 1 s'entaulà. una. lluita. En
bank», paraula aquesta que era. falsa
l'edició de
auxll1 dels guàrdies acudiren poliPer les declaracion! que han fet •
cies. que s'havien barrejat entre el
fms ara sembla que també es tre> 1
passatge, I fou aleshores quan un
beQ complicatS' en la fabricactó de
comuniSta resultà ferit de bala. Dubarres d'or que temps ' enrera la po- 1
rant els aldarulls un o dos comulleia aconsegut descobnr l que per •
de demà, dijous
nistes aconseguiJ'en apoderar-se de
ara. el fil de !"afer no a'haVia posat
en clar del tot.
L'emoció del relat, l'inte·
Els detinguts ~:~ucdaren allotjats
rès de l'aventura, els enen els calabosos de Prefectura

Com es va ef ectuar, a desprt. de les grans
Precaucions adoptades

u graus a

graus a Ransoll.

numero ha estat

Guió ~del mome-n t!
concre~

un

bitS.

culminen en els successius capítols del gran re·
portatge
Es una exclusiva de

LA HUMANITAl
EL DIAR I POPULAR
DE CATALUNYA

En virtut de la. nova Reforma
agrcl.ria els pobreta «grandes» percebran 577 milions de pessetes per
aquelles terres tes quals consten
als r egistre& Jtscals amb una ta..
xaoió írrlsória.
Si d'aixo no se' n diu rectificar
un «latrocmio», demaneu informes
a La Na.clón.

•••

¡Tant1 . dirten que e!mercen les
corporac!Oitl publiques per a ateltuar ¡'atur /Orços i ningu no es
preocupa del so~teniment d'aquests
pobres t rebalLadors que es passen
la 10r11ada als confessionaris! Si
que n'hi ha d 'in]ustlctes ert aquest
mó11 detJ:at de La mà de Deu; però, va1a. atxó d'h.ater de con/essar 1 d1r missa 1 al damunt passur mlserta, e8 trancameut mtoterant. ¡A veure, senvors catòlics, st
ho resoleu amb ela vostres mtt1ansJ

...

Me11tre ets diputats governamentals es mostren 1nolt satts¡ets àe
la tasca «patrióttca>> portada a
cap per lea actuats Corts, tes esquerres quaUJiquen aquella de negativa. Només cat repassar la Utsta cte Llets aprovades per a corr~
boTar et criteri de les esquerres.
En electe: Jurats MtJ;tos, Reforma agrdr~a, reJormes militars, article 26 de la ConBtitució, Llet dita
de Termes municipals i Estatut de
Catalun¡¡a. totes tenen una co~
tra-llei que anufl a llur ejic~a.
Les actuals Corts no han ¡et
altra cosa que desfer et camt
que, ttmidament, emprenaueren les
Constituents
E11cara que amb criteri contradictori, dretes t esouerres cmwe·
nen que aquestes Corts han treballat molt!sstm, que s'han excedit en el «sacrtflcb>. Com que el
pals no vol que els diputats actuals es desagntn e1~ un sacrifici,
que a li de comptes resultarà com.
pletament estèril, reclama e2ecctons. ¿No caiguerert les Const;...
tuents perquè l'opinió es mostra.
va allun¡¡ada d'elles? Ara també
ht ha una optnió t aquesta dema..
na, amb Ininterrompuda tnststè~
eta, que ea va11i a una consulta

electoral.

•••

Pel que respecta Catalunya, la
¡¡ent es pregunta a qui represen..
ten ets partits Ceda, radicals t
Lliga. ¿Per a quan se'ns retornarà
la normalitat 1urldica que la LU..
ga-que acaba de votar la pròrr~
ga de l'estat de guerra-ens anunciava 1a ta mesos com a immediata;!
Els partits que ens governen a
l'empar de la llet del 2 de gener
és veritat que es preparen per ci
unes elecctons; però aquestes, les
municipals, no ¡an cap mena de
falta i. en canv , són tmprescindi·
bles t urgents les generals per a
les Corts.
De cara a les eleccions de reg~
ctors, el senvor Jover Nonell està
tent una tetneta que si lt surt b6
-alludtm l'obligatorietat de treure
la cèdula per a obtenir el Carnet
electoral-es Jarà mereixedor d'una
coaztcló electoral amb els liquida..
dors de La Colónta de Berg(I,-(Ll.
ludlm la Lliga-. La Ceda, pensen
els lltgalrea, no t~ cap vot a Bar.
celona, peró l'invent del sen¡¡or Jo.
ver Nonell valdrà per a evitar-ne
molts deia contraris. I amb aquesta
comptes, ¿qui tlndrd cor per a negar-los una aliança electoral?

...

Ja ht som! Tot 1ustament vota..
~a la retonna de la Ref orma, etc.,
1a han sorgtt dubtes sobre la va..
lldesa de la seva votació t la seca
constitucionalitat. La campanya
dels dtarla d'esquerra, que posa de
relleu la manca de tota torm au..
tat regtamentàrla perque es pu¡¡ui
considerar substttui da la ve lla Ref~rma, t, després, vdlida la urgènCia amb què s'ha votat la nova
Reforma, ha posat de mathumor
lea dretes i el propt senyor Alba
tot& els quals 14 temen trobar-sé
un altre cop, .sota l'angunia de st
ea promulgard o no ta llei.
Per nosaltres que no s'ht capf;...
qu_ln m~Usa .amb això dels «trd.1JlltS». Perqu.e esteu. una qu1nze11a
te11t tota mena de vaticinis sobre
una llgnatura t u& surten de trascantó amb l'estirabot que heu perdut el temps perquè el «trdmít»
ta l'ha acomplert t amb escreix.

•••

El Debate diu qU6 les cose1 es
van arrenglera~tt ¡¡rtlctes a l'obra
de les Cort& actuals. ; St en van
/er de mal aquelles Constituents!
s' exclama l'Enemic Públic núm 1'
I dels atputat s, què me'n dieu? "1
en van ter de dtsbaratll No passava ur1a aessió que no s'i nventés
un problema artificial
Ningu
abans de l'adveniment dèl nou rè:
gim_, no conetxta ni el problema
soetal, ni l 'a¡¡rarl, ni el catald etcètera, etc. Tot, tot inventat de

si

nou.

u

._________*~--------

El Comitè Local de «lzquier·
da Republicana» de Saragossa

Acorda celebrar un
míting en el qual parlaran Azaña i Martínez Barrio
Saragossa, 30. - Celebrà ana reunió el Comlté local d : Partit d'Esquerra Republicana 1 acordà celeb r un nutlng en el qual parlamn
els s~myou Manuel Azai'ta. 1 Didae
Martmez Barr1o. No s'ha tixat etlcara la. data, puix que depè~ dels compromisos que tinguln els esmentats
poUtle&

la humanitat

DI ME CRES, 31 D E JULIOL DE
L 1935

ESPECTACLES PUBLICS

•

TEATRES ..

TEATRE BARGEl ONA

Companyia de Comèdiea Valen•
c ianes d lr lchlda per el primer
actor

2 UNICS DIES, 2
Tarda. a les 4'30 1 nit, a lea
10'15:

- i'

PEPE ALBA

Gran Fregolino
(L'home de les mil cares)
Olvendrea. 2 d 'agost. Tarda, a
lea 5'30 1 nit. a les 10'15:

Lo que no torna

GRAN FREGOLINO
Companyia Oficial
de Teatre Català
1
'

amb la mlxlma atracc10 «Rosa
Negra Molinet» 1 el 1amoa compo~•tor cuoa L. Qulntero, amb
11111 seus 10 protessors.

Grandiós exlt de Pape Alba. Se¡on. Estrena. Estrena. Estrena de la. bonica. comèdia en dos
actes de F, Mallà I Xusep Llu ls
Almunla:

a.mb la seva. Co!Illlanyla

RIALLES

ANE U DEMA AL

Una de les més ¡rans creacions
de Pepe Alba

Nicolau • Martori

TEATRE TIVOLI

ANUNCIEU A

Representant: Lluls Boh lcas
Enrlo Granados, 61. 2on. 2a..
Telèfon 81496

Espectacle modern. Llibre Cle1s
senyors Vela I 81erra; mublca ae1
vu.c:.rttt.:.rtu que dlrlilra
1 Or<¿uestra ael l..uLU>.:.u.M 1 ae1
Su•ULCA!' MUS1<.:..U. de CArALú~ 'íA • Superba I laStUOSa pre·
senta.cio. BO A.t:l.'rlST.::S en EISC.I!:~A. 80.

LA BORSA
lmpressl

•

Dobles de fi de mes, Raport
B ons Or, 238 - 1'00; Nord, 48 - 0'30;
Alacant, 37 - 0'22 1/2; Andalús, 9 •
0'08 3/ 4; Orences, 17 - 0'12 1/2;
Transversal, 20 - 0'13 3/ 4; Tramvies
O., 31- 0'17 1/2; Montserrat, 85- 0'60;
Tramvies P., 47 - 0'23 3/ 4 ; Filipines,
390 - 1'65 ; Sucres, 32 - 0'17 1/ 2 ;
AlgUes, 193 - 0'90; Cbade, 434 - 1'50;
Chade D., 84 • 0'35; Chade E., 84 •
0'35; Oas E ., 122 - 0'55; Felgueras,
.O • 0'20; Explosius, 128 - 0'65 ; Rlf,
68 • 0'35; Hulleres, 50 • 0'25 ; Petrolet 5 - 0'05 ; Ford, 291 • 1'45; Aslan d, 77- 0'40; Colonial, 40. 0'20; Plates, 17- 0'12 1/ 2; Docks, 16- 0'11 1/4.

Borsa del matí
Cotitzacions a fi d 'agost: Alacant,
37, 37'30 i 37'10; Rlf, 68, 68'85 1 68'75;
Asland , 78 i 79 ;AlgUes, 194'25, 194,
195'75 i 195'50; Ford, 293 i 294'50;
Hulleres, 50 ; Explosius, 128'75, 130'85
t 130'25; Filipines, 393, 1 Tramv1es
31.

o.,

Borsí del migdia

Pord, 294; Explosius, 130'50, 131'35

1 131; R i!, 68'65 1 69'25 ; Aigües, 196

1 195"15, 1 Felgueres, 40'50.

Borsa oficial
Dobltl de f i de mes concertats
prhlament
Interior • %, 80 - 0'275; exterior
TANCA

Ant.

MERCATS
DE CATALUNYA
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L'èxit d'aquest estiu. Un altre
esclatant trlomt d'aquesta Companyia. Tendresa, comicitat, emo.
ció. L'obra del dia - Demà, 1
cada dia, tarda 1 nit: SOL DE
OTORO.

LA SOTA DE OROS

co 'L. fSEUM
Avui, tarda, a les 4 . Nit, a. les
10: REVISTA PARAMOUNT QUIEN COMPRA UNA CANCION
(Dibuixos). 1
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la humanitat

Es ven a Madrid

Quiosc, Glorieta 14 Abril (davant núm. 4)
Glorieta Bilbao, cantonada Saga3ta
Puerta del Sol (davant «Bar ,-,or»)
Carrer Alcalà, número 22 (davant
Teatre Alcàzar)

I

MARICEL • PARK

EL EMPASTRE

Cra n

I desencaixonament d'una corre-

f-aro

A València:

d' Atraoolone. -

guda. de

!ntrada, 0'75

Ant.

Vídua de Vicenç Pastor, Nau, 15
«Ouiosc Modern», Plaça de Castelar

Fresc • Divertime nts
Entrada, 60 oè ntims
Fun ioular I entrada, 1 pta.
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Mercat de L l otja
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11107, li '/• ...
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11118 o ., . ..
11140 6 •¡, ...
CJ, de Wata.Junye ó ' I ·

• U..utrau a Arqo ,
r U ueat UlktollYilll 1
r e Crt~wLIIera 11 1 .. .
r . <.; t>ecuuClar11 ....... ..
Ura.n MeU'U Ul:l'J 6 '/•.. .
Or&D atetzo, Ul:.l5 6 •t .. ..

04 25

C>4 Ib

Cl1

MOLT

I

Band

Esdeveniment ! !
Esdeveniment ! !

AYUI

Va lon amb a rantla da I'Eitat
Oalxa a•t:uua. b '/• , ..
91 Ib
87 25
81 50 Bic1ro¡ràUca Ebre 6 ' I•
114 511
Deutea 1 Obll..clon a
09 25
ue<1utea Ar¡¡eut!Jlee ""'
1 66
Emprés~. Ar¡ent16 "I• A 100 w

•

CONDICIONS

CANVI .

I

BRAU S • MONUMENTAl

per Emll .Ja nn ln11
Dlatrlbulda per Artiat11 Associat•.

l!:mpr. Auatrlac 11 •¡, A
Empr. Auatnac 6 •¡, ~
Empr. Austna.c 6 •¡, C

I

VENDA

FRONIO NOVETATS

EL REY SOLDADO

ootltun oom eteo~t
DÚblio¡
Ba.nc Bip. d 'Esp .• 4 .,,
$450
•
•
•
o •¡,
81 -

99 /5
99 Ib

r

¡

SEMFRE

E. E. CUFINER

-·

-·¡

80
t>4-

UNA CANCION
Y UNA MUJER

Rodamon ~s

triomf de La ura Plnlllos, Alady,
Lepe i tota la Companyia. - Gran
presentació.

Ant.

I

Pelai, 8
COMPRA

I

AVU1, tarda., S'lli. Butaques, 1
pta.: LAS VAMPIRESAS, per Lau •
ra Plnlllos. Alady i Lepe, Nit, a.
les lO'lli. El gran ènt:

1'89

Antlauea DIPUta olona
l:!arcelona. 11 mlUons ...
IH 15
»
b mlllona •• .
/1 16
»
llèrle l:! ......
81 60
11
ter1e o .... ..
81 :a
6 'I• 111:.!6...
110 »
6 •¡, 111~0...
118 t
Provt nClala.
loS Mancomuntta~ llllt ...
t4Manoomunlta~ Ul:ro ...
69 Calxa Cr6d.tt Com. ......
74 -

Valora aue

~1-

QenaraJita1
Da o.Dera11tat o •¿., J lot -

SOL DE OTOÑO

1'84
1'64

l 'Sl

I

Frontó Principal Palace

La sala m és fresca de Barcelona. Preus Popular lssi ms. Buta·
qu es a 2 Pte•. A les 5"30 i 10'15 :

124'75
4'98
ll8'40
30'80

1'62

111~1

»
•
•
•
•

100 10
100 11.1
10u 1CJ
1UU 11.1
1110 1CJ
100 10
1111 -

h leton 220 28

239'75

124'25
4'96
83'00
30'60
1'87

Hotel de Vendes·

VARIETATS

TEATRE ROMEA

36'40
484b
7'35
60'10
ll'1166

48 '~b

l:!adaJ.una 11 ' I• ........... .
Ba.rcalon&. semestre ...
•
11106 A ..... ,
•
11106 .I:S ..... .
•
11106 o ..... .
•
1.1107 u .... ..
»
11110 u .... ..
•
191:.1 .I:S a.mpl
•
1111:.1 J$ .... ..
•
1111:1 p ..... .
»
111UI ts a.mpl
•
11110 l:! ..... .
•
11117 l:! .... ..
•
11118 l:! ......
•
111111 .I:S ..... .
•
111:.10 .I:S ..... .

9V9V 9V511
1111 11112:>

1UU:.,

UN

reu·1gerat. Temperatura
molt tresca. Bu taauea, 1 pt~. •
General. t arda, 0' 40. Nit, 0'60.
Molt av iat :
LA MEVA DONA..... ES UN HOME

Ant. Awul

lhl-

1111 9V 15

COM MES COSINS ...
Locll.l

RIVIITi l

AJuntamanta
/8 75
/8 7o
19 7o

CAPRICHO IMPERIAL

AVUI, dimecres. Taraa :
UN
ME;:; ll ABSTINt::NCIA. Nit, èxit
sorollós:

TEATRE COMIC

CANVIS DE MONEDES
Lliures
!<ranca
Dòlars
Lires
Marca
Sulssos
Belgues
Florins
Escuts
Cor Pra¡a
Cor. sueques
Cor. norue¡ueà
Cor. daneses

Awul

19 50
19 7()
1Y 15
7~ lo

VODEVIL CATALA
Visita López • G1ménez Sales

CINEMES

Passeu per

I

OR O

EL M ERCAT DE DIJOUS

Dautea de I' Eitat
1Dter1or 6

GRAN PRICE

Les mongetes, a 48 pessetes els 70
litres; cigrons, 45; civada, 13; ordi,
16; moresc, 23 ; faves, 21 ; veces, 26 ,
patates, 18 ptes. els 100 quilos; gallines, de 12 a 18 ptes. parell, i pollastres, de 10 a 16; conills, de 4 a 5'50
pessetes cada un, I els ous, a 3'25
pessetes la dotzena.
La recaptació per arbitris de plaça pujà '1.031'65 pessetes.

i

Am6rlca. - e\' o v la emperatrlz». cAUela en el pals Cle las maraviHau t
«Un mando en apuros».
Arenes. - UibUIXOS, et-ruta verda» 1
urc¿uestra l''atxendes.
Actualitats. cl:!aboona» 1 Noticia.
ri Fox.
Arr. .. u .
cEl modo Cle amar», «El t.emeut" seduc~or» 1 eLa. canclón de
1
Pans».
Astoroa. - «Las cuatro herma.nit&a»,
~OtlClarl I Uii>UIXOS.
Avln&uda. - o<.:ouaeuado a. muerte»,
eLa benda sangnenta».
Ba rcelona. - «La venus rubla», «El
AERODROIU DE L'AERo
Sess10 continua. l:ielent UNA PElStigre uel mar negro• 1 •Un bravo
NAUTI()A NAVAL
•
.:>.:.lA: tHH ICIARIS · DOCUM!.N·
eu~re oravos:t.
Boneme. - &!A senaa ae la ven¡a.nTALS · VIATGES. etc.
Procedent
de
Valèncta,
arrtbà
,
U», oEsltimoa 1 cEl aouelo àe la
vtó posLal espanyol a les 9 «Fokk:1acnatura».
,
Bosc. - c.\~andalay» , eLa caue ~· ,
VAIXE LLS ENTRATS ll Ec-Ppa», amb S1S PasSaLgers er
t
Ulllulxos.
D'H
b
·
1s
b mercad.er.es.
sonem•• · - eLa lsla del mtsterlo». cAt
arn urg, p asajes
I e~a e • arn
Procedent de Madrid, a les ll'Sa
t.~>.e su. rumbo» 1 oMUJerclt.a de un passa~ger de traDSit 1 amb car- arnba 1'av16 postal
espanyol «F k'
gran seflor:t.
reKa general 1 de trànsit, el valXell ker 10 Ec-Ama», amb correu mer~
Avaa. Pta. An&el, 11 1 1a
Telelon 14644
Broauway. cJa<:k es el nomore., an~1es «<.;ano»; de Palma, amb cor- denes
1 nuu passatgers.
'
«Ml ~"'sado» 1 «.t.il tigre Clel nn¡».
reu mercad.enes 1 208 passa¡,gers el
--------~~~---Collseu m - «El rey SOIClaClo».
'
.ft.
SEMPRE
I e
EL PROURAMA MES
. d.e P~ucedent de berun, amb escates
t;enlrlo
Cmema.
•La
mtreplda»,
motor
pos
......
.
espanyo
u
tuaad
Af KAt;IIU I EL SALO Pk ..FEril 'l
Umebra i Marsella., a
•.e:.• muuao :nu ca.reta» 1 c::Sh•mvre Palma»; de Filad.elfla, Nova York 1 ales S~uLgalt,
f'lill LA li~:VA Al.òttAUAbL!: VeN·
14'~4, arrtba l'avtó postal alemany
eu m1 corazon».
Va.Jencta, amb càrrega general 1 de «Junkers», amb correu, mercaderies
TILACIO
Ta rda, 4. r.n, li 45: Brl&it te
Ca11•: o1. - c.ttaa1o Revista 111:$5», ctne trànsit, el motor noruec «Tonsbert- I 11 passatgers.
Helm eu
~ea.cules mes 1 dlbmxos.
jord»; de G1jon, amb carbó mmeral,
Sorti, a les 8'50, l'avió posta.t aleComtal. - 1.:.1 cluo ue wedla noche», el vatxell espanyol «Antomo de l:)amany «Junkers», cap a Berlin, aOlb
:~~;;~~:r~:.llgrosas»
i
•Alguacu
de
trústegWJ>;
ae
Batàvta
1
escales,
amb
(so.~ .... ~ ....... rda.)
escates a Marsella, Gmebra 1 StutDiana. - ovamlnn del !nUerno», eLa càrrega general I de trànstt, el vai- gart, amb correu mercaderies 1 11
Marlene lllltrlch en
ma~anza» 1 11.El tlscal ven¡ador».
xel! alemany «Sauerland».
passatgers.
Espla i. - cEl ultimo vals ae Ulloptn»,
VELA. De Sant Carles, amb
Sort!, a les 9'40, l'avió postal es~~~ n•Jo perdldo»,
cEl modo de arròs el llaud a motor «Mlgueb> · de panyol «Fokker 11 Ec-Ppa», cap a
Manha E&&erth I Gusta u Froe·
amar~
•
•
lich en
fo c NoÚ. - eLa casa ae los muer- Valenc1a,, amb melons, el llaud «Do- Madrid, amb correu, mercaderies 1
tos», cYo y la. empera.tn:u 1 cDesli- lores»; d Agulles, amb càrrega gene- vu1t passatgers.
•e ae CandUeJa.s~.
ral. la goleLa «Adela Villanueva» ;
Sort1, a les 14'30, l'avió postal esGoya.
- « IIIOJeta.s imperlales», «Los de Ciutadella, amb efectes, el pal· panyol «Fokker 10 Ec-Ama», cap a
Bt:.~O
!'loelungos» I «Avena. en. !a. linea». lebot «Carmen Picó».
Vl!..lencia, amb un passatger 1 marca..
OJ.Ul\lu!.,,l>E, MAT1NAL,
10':$0.
lns. cl{.mg Kong», acar¡a.meuto
AL DIC - Ha pujat al dlc a nete- denes.
PREU U~lC, 1 pta. - Dilluns VI•
satvaJe» 1 «Al t.ste de l:!orneo».
·
nent : VAMPIRII:SAS · MASCARA·
Ku rsaal.
c.E'ar1s medlterràneo1 • ja~ fons el motor postal «Ctudad de
DA • LA PRINCESA PE LA
cWnoope», 1 eLa princesa de la Zar- Alicante».
t;;t;ARDA.
AERODROI\1
da».
DE
L'AJR.
Laietana. - cVolando llacla Rlo Ja.
DISTANCIA
NAVEGADA
FRANCE
nelro», cOesllces» 1 cRoule&evUle
aviador».
D EL S B AIXELLS SORTITS
Procedent de Tolosa, a les 'l'13,
M ar~ n a. cLetty Llngton», cEl ranA H IR
arribà l'avió postal francès amb cor ·
ta.sma de Cres&wood» 1 «Bollche».
reu, m ercadenes 1 dos passatgers.
Ma ryland. - «1!:1 ~arewltsch», «El rey
Fóra d'horitzó es troben els espa.Procedent de Marsella, a les 7'13,
de los Campos Ellseou.
1 «B 1s
b
· ·
Metropol. - eLa mu,ler desnuda.», eLa 1:\YO s
et », arn passatge 1 carre- arnbà l'avió postal francès amb cor·
señora no qulere hiJos».
[ ga general, cap a Valèncta; ei «Vll'· r eu, mercadenes 1 dos passatgers.
Mistra l. - eLa 1sla. del tesoro», cVia- gen de Africa», amb passatge 1 càn-eProcedent d e Casablanca, amb esje teliz; cPrlslonero de ml corazón». ga general, cap a Castelló 1 escales; cales a Rabat, Tànger 1 Alacant, a
Avui. êllmecres, tarda.. RICARMon
umenta
l
cEl
presldlo»,
cMarrue.
el
«Navemar»,
amp
càrrega
general
l
les
12'51, arribà l'anó postal trancès
DU • ELOLA l i contra GU1LLER·
cos» I cl:'obre Tenorio».
1 de trànsit, cap a. Qènova 1 esca- amb correu, mercaderies I quatre pasMIN - SARASOLA. Nit: GURUMundial.
- cMuraUaa de oro»
les,· l'italià «Luii:l Boer»,
amb càrre- satgers.
CEAGA - CAZAL1S li contra TA·
«Anla.txark».
,
BOADA • ULACIA I.
Nü ria. - cFatalldad», cCaprlchos»
ga general i de t•ansit, cap a LisSortí, a les 13'03, l 'avió postal fran·
cChert Bibl».
boa 1 escales; el motor suec «Sca- cès cap a Tolosa, am bcorreu, merParla. - cCaprlcho Imperial», cUna. rua», amb nou passatgers de trànsit caderles 1 quatre passatgers.
canciOn un beso, una muJen.
I amb càrrega general 1 de trànsit
Sortí a les 13'03, l'avió postal franPathe Palace. - «Bolero», cuente ae cap a La Leyne; e l correu «Ciudad cès cap a Marsella, amb correu, ~
arriba.» t cEl valor del chlno Cban». de Palma», amb passatge i càrrega caderles 1 tres passatgers.
Pr~~:l~a~ib;:;tx~andalay», eLa calle general, cap a Palma.
Sortí, a les 7'24, l'avió ~al franAvui, dimecres, tarda, a. les •:
Publi Cinema. - · Reportat¡es · d 'acVELA. - L'«Isla de Iblza», amb cès cap a Casablanca, amb escales
GALLARTA
11 - SOMORROSTRO
tuallta.t.
·
efectes, cap a Eivissa; el «Peplto», a Alacant, Tànger 1 Rabat • rnb
contra CHISTU I - PUJANA •
Ram bles. - cSola con su a.mou, cCa. amb efectes, cap a Vinaroç; el «José correu mercaderies 1 cinc passatNit, a les 10'15: SOLOZABAL •
sa
lnternactonab.
Fer
b t •ft
p 1m
URZAY co~tra GALLARTA III Royal. - -cVolga -en lla.man. cEl lr¡o
ren arn e ec ...s, cap a a a. gers.
PASAY. - Detalls per cartells.
de las damas» l «Un mal PUO».
lect Cinema. - Extasis», cCa.rlta. de
!----~ Seangeb
i Dibuixos.
Smart. - eLa muerte de vacaclonea»,
cTltanes del cielo:t.
Splèndld. - aQue noehe àe boàas»,
cMuchachas de armas tomar• 1 cSalvaà a las mujeres».
oiAU
BRASS ERia
Ta lla. - «Pescada en la. calle», cLuees de Buenos Aires• 1 «El desapa..
rP.Cido».
Trlomt. - cNoches de Nueva York•.
VIa Lalatana, 11 ·, ~el. 15618
eLa espia núm. 13» 1 cQue vale el
dlnero·•·
Tet uan. aCuando hace falta un
amigo», «Héroes del a.zar».
))¡
Vol&a. - cEscla.va. de 1& moda» 1 cYo.
tu y eUa».
Xile. cCaba.Uer08 rústicos», cFue)}
ros human08» 1 cSor Angéllca».
DIJoua, 1er. d'ac ost, ta rda, a lea 5
Wal kyria. - «En mala compatHu.
cMalaca• 1 cPaso a. la juventud».
)}

---------------· 1

*
GRANOLLERS

I

CINEMES

CINEMA PARIS

m~stre

4 %, 98 • 0'325; Amortitzable 3 %
1928, 84 - o l!'/5; Amortitzable 5 %
11131, 99 - 0'325; Nords, 23;¡ • l 'lO
pessetes; Alacants, 185 • 0'!10 pt.es.;
·o· Andaluses, 9 • 0'10; Orenses, 16. 0'10;
Metre Transversal, 20 • 0'1375; T r amEls deutes de l'Estat varen seguir vtes Ordmanes, 30 - 0'20 ; T r amvies
6ost lnguts, però en el rotllo es des- 7 % Preterents, 45 • 0'25; Colonial,
envolu pà molt poc negoc1, qut. es el 200 - 1 ptes.; Rlo de la Plata, 80 •
que p assa la majoria de dtes.
ú 50 ptes. ; DocJts, 155 - 1; Accwns
Les obligacions municipals tam- Gas E ., 120 • O':>ii; Chades A, B, e,
be obtingueren millores. 'l'resorenes 42b - 1'35; Chades sèrie D, 420 • 1'35
d e la. Generalitat repetiren canv1s; pessetes; Chades sèrie E, 420 - 1'35
1 poc negoci en les provmctals.
pessetes; Atgl.les, 188 • 0'80; FilipíEl sector d'obligacions ferrovtàrles, nes, 360 • 1'25; Hulleres, 50 • 0'25;
m olt abandonat 1 segUint la tenden- ExplOSIUS, 625 - 2'50 ptes.; Mines
c ia de depreciació que ja fa. temps Ri1 (portador), 320 - 1'40 ptes.; Suq ue dura.
carera Ordinària, 31 • 0'20; EspanyoLes Industrials amb poca. cotitza.. la Petrolis, 24 • 0'25 ptes.; Ford,
ció, però sostmgudes.
1.300
5'50 ptes.; Asland, 75 - 0'35;
En els rotllos de fi de mes, les Indústrtes Agrícoles, 225 - 1; Acctons
accions ferroviàries gens de negoci, Cros. 160 - 0'70 ; Accions Telefònica
les accions Alacant semblava que es ordlnli.ries, 125 - 0'60 ; Aeri de Montvolien animar quelcom, però tot se-I serrat, 350 - 2'25 ptes., i Foment d 'O¡uit quedaren paralitzades. Les ac- bres, 180 • 0'80.
clons Nord ni es cotitzaren.
Cotitzacions a fi d'agost: Nord,
D e les accions Industrials tracta- 47 ; Alacant, 37'10; Tramvies O., 30;
des a f1 de mes, obtingueren mlllo- Coloma!, 40'25; Gas E., 122':i0; Chares d 'Importància els Explosius, Rif, de, 434, paritat; Chade D., 84'80, paAlgUes, Asiand I Ford.
ritat: Chade E., 84'80, paritat; AiLes accions Chade no es cotitza.. gües, 194'25 1 194'35 ; Filipines, 393,
ren 1 les Filipines, sostingudes.
oper~~ocio.n&; Explosius, 130; For d,
29~'50, L Asland, 78'75 i 79.

TEATRES
Barcelona - rar da i nit : Espectacle
Internacional Gumanaya¡ua • Haba..
ne ra.
Com 1c, rarda : r.La.s va.mplresu»
Nit: •La sota de oros•.
Cran Price. - Taraa: «Un mes d 'ab•
tiDènCiaJ I «Com mes COSIOS... lt.
Rom ea. - Tarda 1 nit : ebo¡ de o~onu».
Principa l Palace. - Tarda : «Las ae
Vllladlego». N1t: «Hi¡as de ml alma ~ ~~
Poliorama. Tarda 1 nit:
cOran
Fre¡ollno».

La mar i l'aire

¡ Hip! ¡ Hip ... ! ¡ Hurra !

·COMERÇ I FINANCES·

Necessiteu canv1ar
els vostres mobles?

PUBLI • CINEMA

NIT 10'15.
ESDEVENlMENl
TEArRAL! PRESENTAC10 de la
UrtAl'IUJ.USA CúM.t'Allo YlA Clel
<.:ULJ.b.c:.Ul\1 ae MAUri.J.U amb lea·
t rena de .

LA HUMANITAT

Dobles del Mercat lliure
de Valors

CAPITOL. - Avui, tarda, a les
4. Nit. a les 10: RADIO REVISTA
1931i la pelllcula musical :!e
l'anv: FUMISTA MODELO : EX ·
POSICION
t'EL AUTOMOVIL :
ESCUPIENDO
METRALLA : EL
CAN.\L DEL PANAMA : PROYEC·
TILES HUMANOS i DIBUIXOS.
EXCELSIOR. - Aauest local
es t a nca par reformes.
COMTAL. - AVUI. seaslo COn·
tllltaa ae 3'45 a l:l"JO : ALCUA·
CIL Dé LA FRONT ERA. en espanyol, per Ueor¡¡e O '.;nen, MU .,a; lio;;:, l'fLICttOò:IAS, per Warner l:!axter; t;LUI$ Oio MEu 1A
NOCHE, en espanyol, per Chve
~rooca i Ueor¡e ka!t I DIBUIXOS.
WALKYRIA. - AVUI,
sess10
contmua ae 4 a l~"JO : PASO A
LA ~u'tliN 1 Ull, per Jean to..lepu.
ra 1 Manna l!.¡¡genn, MALA(;A, el
m•llor 111m de 1eres comeu~at en
e&panyo¡; Et~ MAI..A CO MI'AIUA
ver t"reaenc l\l.arcn 1 ::>llv1a bid·
ney 1 DIISUIXOS.

Espectacle internacional
GUMANAYAGUA
HABANERA

Dlchous, 1 d'a¡ost. Nit, a. les 10'15
Butaa ues, 2 pt u . Debut de la
Compa nYia. Primer: la. comedia.
eu un a.cte de Fellpe Mallà:

ESPECTACLES PER
A AVUI

EMPRESA GAPITOL

GRAN TEATRE ESPANYOL

TEATRE POLI ORAMA
TOURNEE ARTISTICA
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Les garanties
constitucionals
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1 A L L li R S
T eltton 1444ti
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Llegiu LA HUM ANITAT

CIUTADANS:

. . . Heus act UJla nota oert mter"s· .sant etd concsponsal ae EI Qt¡U·
Llegtu aqut&ts pàrà\'10 a Mactr~: .
gra/ls amb els quala 11ne1J: @:¡ ::iol
·~;:¡:.., , · ,
el aeu edltonal.

pre~a.

Trameteu llibres per a la Biblioteca
per als obrers en atur forçós a la
nostra Redacció.

diaota mucha prna. por :;al!r ael
«Comlllua. lfa)endo cola el pro· ato::aaero.
C
aercelona. un mea
41 anunamos b&cta el dec1mo :nes ~ecto ae ley cre· la wntrarre1oru:a
"
•
fora, un trimestre
10 611
Lo!, • ¡etes ae la.s ITUnonas natnan
de :,w,penSlón de garantia~. para el a~lalla. Nadle! ::.auc "' Clt!Hc:u clt:rf,merloa Llallna 1 Portuea1 a·:.e ba oo~nldo ~u ptorrvga a t tdS ta qu~ & io- qnc nah aptubaoo .-1: a~ocil.<lO t.Q<;10:, .o.:, recur:oo,pp..ra q ue
"
1
un trlmutre
Cor~. como en IOl> ant~::nure, ~ <.Jon.e;:~ Lu~': p.,r;uatsta~ 110 10b 41110 ,1 a:pJ~ados r:::m~ter:ate5 no ,u:.cno;eAltriS DIIIOI, un trlmestre 27'e..o, cuando nada JUSt!llca mt:<Ua~ el a~ua ClaJ!I.-¡;-ell c:.~.e no lli• .Jt'•lO t ar. .a pet:c:on ac: ~c¡:lurum.,, ·Emen•
\
!!!!!!!!!!!!!!!'!!~-,!!"!"--!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!! a e tlpo ~xcepc 1 on!l.l, pcn:;a.aa... .)i t::.· :r tl!. 010. ::.el! Ull a.guuo::. pouucv:., ... e: erou que .:.1 Oi:Jaban p11.ra e. dia
taolécla~ por el leg¡:,,aaor para n~~..,te.)i· nu Ll~il.t: ~va\:"> •u:. tt:QU1!>l~O.:- nc- ,.¡;U1.:I.~t la vm ..C!O,) dellll:tiVti e,cer Ir~nte a CU'lUll~Là.11cl~~.:> ue nlu· ct<>cutu:._ <J-U~ · ot: • ::.Od~.;ltan ~.;vll•v ld• tao•n p<!rdl<lu'>, • •po~-que IU tema
menUJ, t!ll que pel.lgr¡¡, ¡a l>t:liUriQad l~y AQUit:c;e aet ~ICIU ae lli\;VIl'>ll• Ml llUrUlllll ül ley Ol pvà1a :0\<0l:>IStlr
del Mtado. pero no para que un ru::-~ tu~:I.Pwutoau, , 1-!,tll'O "'"Lo 110 H'"ç<·~ el voo1ernu - con ho ae:ocompostc:On
11
ue ¡a, mayor1a.
n
·~ ,.IWJ;IlO
•
te r ou1.aao
•
c1 '"" at:t~..:1 ..1~.
vobtenlo, poeu e,crupv- que W".,u 1e.,..
'i como &tas Cortes Vlenen ac- ¡
lo:.o o poco a.li!l>tldo por la opuHon ~~ otla :.u prt:QCupaclou. Ja .... ~.1~uu
nactonal, :.e d t::;envue.v a cun como- · que u~::11..e a e~a .. u~:~p<an..~u \clt.' •:t.· tuanao oaJO Ioc; aw;plcto::. de ban
a. 1 Cl.\nunos vecm&les.
dl<lad. t'or ~. aw1 ::.lendo mu> t:Il· gweraa:.. Aqu~uzl. 11h~t:Ll<u.u a ¡: quo: l:,;,peolto awa1~ron 4 ra urgencJt,, y 1 Madrtd, JO. - La J uma Nf!clonal
y abastecl·
o¡ AtUlllOiamiento
pubuc
teL
na
caces las cnt.Jcal> que 100 dipu,aaos nu "~ ¡·e(;ot!V..:t:YJ\i 111. .e~ ~ ,o 4 ... ;: en ~;-u .. n11."1 rcsu.taau w"ll•v:. como tontrll. 1 Atur tor.,:oo
ITU<!nto ae aguas.
1
~t:~uenl.$.
¡ ta;)() entre puerta~ 1!.6 pcoballe que ~~" IIOI.t:.
<1~ la. opostCIOu nan lOriiiUiaau a lll - ¡e, qWLI:II e. ~~""e) bane&IIUI;!llto e big¡ène de Mupor
vota_da
Paro
el
con''"
l.:y
•La
manera como el vob1e1·no aCúllJUI$· f Esto~ ~:oellorone,, gtanae·,., ao-..lltl'" e:.to be nag ... .:u 111 ex4r<~:nJero, • p~;;ro la:, l.-or,,¡s en ¿:¡ de ¡uruo a e 111Jil IUclpiOt> rura1es.
"" w 'aqut · no !:>t: mw nunca
•t d
t1a :.us
a¡ ::,uptt.:>ton de pe.so¡ a mvel. Sua·" Llt.'-!l'i
..rt:• :lU\'Itavu
:rtclU.Con ew, VICIO, ~ uu.:as.o no pue- 1 t.u,poue lèi crtat:tou ae una· J un Lli PLc.:>tOn ue traves1as de poblaClónes
·
..
en bullCI e18cu.,.. a e.; cXLl'dOl'WllilrJ~ ta.., uu¡;
"'
0
"HI·
1>1:
lllhll.
(1¡:
Ui.>••UI1Ut(hV
L;vlllú
bl;!
"Ue
p8l't.JQ~
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,.e
'I
I
~
que- 0 a Cle en 1a~ cal'reLeras a <!t L.u-cu.to ae .l.'lr·
de nrev¡,,d:tr LII¡Q .e.'J 1.<111 mOIU.ti'UO· 1•11'-•vml j l:011~rli ~~ .-lifO
,...
"'
u
èi1CUenL an
eu•uv•,li •~ til uucua .,._.... _.
eu e1 •Uuer. Llelll;! mils '"·•lt:ll
:,o. comu ._.,a qu~e q..ilert ap.tt:fH UI· Wl'lbll 1a poll~.>ca geu enl.1 "' aebli.Cr~ me:, c.~>VGC11ile5 y ae pnmt:r orcreu. 1
~~""'
Ull¡.JOtla r
l ll!ii en ~J,llillli coul.l a wcno proble·
luCQia.amente tl .:>r lfe.a\~
"'" vUU lluuvlll,;;> U\: pl~t:~\1:. U<:l ........u
I1Cili, y envue.....lllljUf Lfd.:>
61 Utb~tl..laCJ01le5 para eStaCIOneS
be~un ayer .utunCJO ¡x;r raa:o el lnll., ~ a 111 qu~ :.e 1e oOlli ·cou là
wrno para la VJ<1a Clt!1 IJdto, 1:1 .Oc· e!J wucc¡;cu : a~' lu.t.u::luw..uc..J . . '->.
6..co.~o.> o vc:.:uttnal> y meJoramlenLO
cho de convertir c:n mewao permt~-- hueth• ..., "' inL.r,uu Ut' nacu::11u.. mm;,tro a e A¡¡.il:ch.ur,. !o.> '-ll!llLO cauuuaa ae ¿.¡u llli1lones a e . P<l~>Clt>.S, c~ue
111 v1<1a rural.
,.. o
nente
va er ,.den ¡¡oo1erno tO que ¡,O.u ac:ul! t;u. :w OJ.>(,U~ p~ u4!U11C'uluu ~::• • ., ' PICó ae IIU••onc:s at: p e,et~~.:> que què I~<• ut: W:.••"Ollll en ••·e e¡ se¡;un..
lJ heu u~awul.lai Cle &los.
~ CHUPOPTEROS MOLESTOS
""u..• ~::.....:..;a ¡a; .a. c.~ c.u: ¡NUlL.> nu• . 'ueue et 1.11::.lltl.l.w ae J;W.orma c~gr~~.. ~"'""''" v.~ • ••••v " " '""'::.o ,>- " 1o ¡!J
~'\.li up remt:uJo n t.:rotco en oc 4 •
de
:;ton
t\t:iO¡JUt:aU:. Y llUW,I)i'>LaS.
Al leon rlaco todo se le vuelven
.: ,..
r0 IUUUI:I.l> ..:on~uroactvllt.ll ~""'""'li'> 4 ...~ c~u.::.u lt'JI uc nc~l1H r<ll a su Cl!~¡>o.>lc.on ::.c:na1l Ul\crU· 1ati;O ael ano l!IJ6.
l.,A.JIIb•• U<A:IUU a e !JO. l'COl> aaeu)
pu fps.~
l.-Orrc'>pOUUe In\ entr en es te se·
·;¡,ue'> ¡.Ht;H'> ¡,t; IU' 4 l:O.IJO .<Jil ut ' CliJ~ :>lli peiU.Uii Qe tlempo ¿o ¡Ja~ar
Uc:t OrQ~O ¡JUOllCO.
..:UIOUOb ...,.u~~o e1 c.J.n::.vur~oe a~: uu~
lDe cEl L..iberabl
IW aJ<I.l<lt! rwuu..o .¡u~ ~UJ>ta.n de !~~~ ~~.'!.u":::~11f_':!~ci• Hu. "~ 1:vw¡;c1 l .a.:. expro¡J 1 a~•one, necesanll.l> para. gulluO ~;::mestre la ~.;anuaao de óo -.~.:>•i.ullUU> a lli t:~)>O• •liCIQO, JJebt!¡ UII>u\ütOlli::S ac: p~:>et..~. ~.¡ue "e apuc..- Ct: Utl uu..¡Ut:S ¡J e~úi;IU, Qtl Cab()O Ue Els problemes socials contorben tam•
l;vl) 1 a otra. t.. ,¡:. a,<'1n., 1h.cllto::..
bac~:r nuc::..ra... Qt:l'ecllati ot :;u:; pn::- ., ~ ,..... ~......
I Ull n:~peuciVèilnCULe, a tenc,)t ae ltlb Wd.V.L•a ~ UI:: tt:!li!IUI CI~ V•ua llld.S Qt! bé la vida dels fins ara apaclltles
¡l\1a- ae··•dC." 'I - Vela<"·
wuwda~ llllledO ~ Qtl I>U li!'fillgv "VV" a''ev. \Uv,uh~';"~·l·c~~ "'Ud j¡l wliJ•C:;>tv••
1
01
1
ta 1e a 1 · SJgu1en
J...,..
.... ~ •
~...
~
• u .... u 'oa ""'-'1.1•' " ~"' ~ .........:..pu.ar» se cumpa¡¡unl. uuu <..vu t:.t: L~:• 1U a.n....;, .lilt~mpn:: que sea..o ¡;;UlJt.JLW· patsos nord1cs. Els pagesos danesos
O.:.
>·
l'lo :.e pu~ae a¡:,¡:;oner wa<~.vt& ae Ul!>P~""..:•Ot)t:!'> at
mor al CIJSlrULI;! ue 1a., UDth~>Otti m- ~'"a• ue tl..lhd. uç:_1 c.c.a, que ¡Jvuc "'
UU:. por O~ll.\> u e nu~::va COilSti'UCUIO.U. han efectuat aquests dies una sig·
wvtdualtll> y pouuca:, Que 1a lÀlll:.· "uw elf Ci C•t:•(r a1 colo.cw¡.Mu :o" eso~ nul Oli"" de pc::.t!Las. 'X wao m· tes concep~~1 6
Pllnmero. 0t'ar:e~~~~~a~e npf.e~~: ._,9 AU CUI""-Ut:41lUOt:t i;Olllv Qè~IJUil.ta· n111oaóa marxa de protesta sobre Co·
LILUc1on conuere a LOdos lo:. cJuou. cowagu, que ttU U!. na..:l<.uu¡; uac.;cu au~.;e a peu:oac. Que :.1 .u~w1 d1a :.e
. ulll> •..., ouques pe:,queros de OlliCiera
~ ::.u:. llllilOb aan•m1:ot1auv• "" ouu cw· pcldlt!re wspouer Cle e llu~, no ,erta 1 no o ue ~ .
danos, pero que eLa.; - la:. 0 <~tt:· llOnes ~ peb~ta:s lll.l ~::s un gra11o de w1 numsllv tan p;ucld! t:omu e• qu~:: c.omra el paro torz~~o. u~o~uo pLab. ut: n •.., Ot: 10 anos, que .se venuan penhaguen. Heus ac:t el cap d&~-fflo•
v1ment, Knud sacn.
bt:¡¡UlldO. r'lifQ lt>. COl1C~~JOO.O c¡e ¡;CI· tU t;>.c• o.l~ct·o.
lOb di::;~rtpuyt:ra
~~~~~~ ~~CClp~:~J~u~~ QJ~r~~~"Oen_COn~= Qllll:>. blU ~lUOd• i!.U, t:• """u' vu"i'"" t1rma la lej QUiti) ay0b,
ma!:> ClC.lipa- mas a los Ayuntamumtoo lputact~
ue.:.pdCIO, ::>r ve1
pllt!L1l ·:,e ve 1 n 1 .,.oleu~t: ¡.lata vuu~l
""
~·
..
D
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lFOto. • . erstone)
partlculare&.
Y
.t::mpresa~
ncl>.
maci.rugar
mut11o
por
no
gamos.o a.st-, por Sl no luera ya. cuw a e::;to hnfllQttl 111 ~>v•Uc10•I "'"' cw Ql!t:
¡JtudUC..o.\J a~ ta ulClUS•fla y agnculque te sean aCIJUWcaaas para la ~ura naciUJ)ales, hnplan taclolt à e
l)astant.e PrJVlleglo el qu e en cundl- .:acnullbtno ouw~;• aucv: clal eal .::;e aman~ce mtJS temprano .
La ley que lleva :;u nomorc es I ~onstruccloll de cammos vecmates, a· nucvos t:umvos y eQ.UlpWlllento d e
ctones norma.~ tes proporcJonan :sus t¡·ouou:.4 boSIJtt,te (lt'• luncluutulbwu
lumbrilmlentó y abastecnhlento de
al&pomollt<laa~ econonucas para el oum\il. e.s Clel'Lamellt..e Ull buen . 1le- nula pur lo::. cuatro costado::.
dellctentes o m ..l.uJclell·
D' l~J.Lr>r.i:> PJ::R. ALS T.RE~
::>e na perdldo un uem¡>o preclo- I agua!:>, saneanuento e ht¡¡l(.'lle de Mu· uiUU::.Lilas
mtenso ejerctCIO de ta. e; dert:C1los.
600 ; ¡I\ u !, 1-'t:•u tlel¡at h•l:Olluu" "":;
~'--• sle.ttpt·e que et!le no eXlJa unporBALLiuJORS •
' Ad ver:.os dic nos se(; LO re.¡¡ polluuus o~.ro elll;ll\IH'>mo. e::¡:.~ gt au t:HC•Il11IS· so. q llt puao :.erv;r para otr3 ca:,a mclplOs, rurales, supreSióq de pasos tactón de maquinaria.
«CA LO Re IB ILIS
al esptntu liberal eu que se lllSPJ· mu rt:Cieu·~.e qu~ ~e uu" vtett~ ,tdcJ- en la ult1ma semana par.amenta.- 11 mvel, supres10n de tra.veslaS ae
~eg w1a11 . «.¿ue 1a IJI1.1Ila sohcttada
poblacJones, m~Lalac10nes _\ e>ara esta.dedla. pe~nallqdd nta, a e tub g1 a1~d&~ ' lll~UWlüJ~ota:., . " na.»
~~=~ ~= :~~~d~, ~~n d~s:;o~!~: ~~~.J~;,~ arannatbtas
t.Stado no sea. supertpr &1 50 por
Clones a"ncola:; o pecuanas, r~d del
tan e procurar en nos antoJ~ . Ulli!. u •r•'IPI" lllJ"'Llc1>
·u a ,
1uu a~l vaJ.ot de la. oora.
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1
d
a"'"'era
al
c~so
toda
aquel
màs
mucho
sudé
Yo
no.
-Yo
aeropuertos
stlos.
de
nacional
~"""' rbe e U001er- 1:.1 seuur <.;bapaprle~.a debto n~~...:t::
.. ·
d'abril .l>
fa11'1o&o
Tercera. (ctue la peuctóo sea pre:t autoptstas, construccton o des14
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de c..atalunya, d 'amodos seies,
za<la ahora. por la nec!!btdad de ocu!- tas uqwerddli;, 'y 1o n 1c 1~con tau cas Nos p.·t::ocu¡Ja .a llt::na de 1~ vos culttvos, 35.100.000 ptas.
~tue t.egons UJbpos.ctoru. del liÓTe1-cero Para contmu.ar aquellas ance:. a el l.• de enero ae 1937.
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complir aquests reqwstts 11 per
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querres.
tecruca. sera prectso qui! en
Op seslón celebrada el d1a 11 del ITUSO\O raleza,
verbal, pero contradichos s1empre
- Y tu, ¿para qll6 estudias?
Allto no ha de p~ssar. Cal ad:...
se consl.gnen:
I mes se acordó abnr el concurso para. la:,a)pettctones
Desobediència. _ Acusat d'aquest
.,..¿ Yo? ¡Para soldado desconll" por los hechos Y por el tlempo?
qu..cll' 111. ccdula per a aespresEl coste total ae la obra y
Me 11 tre el mart~ca.L xan(l-.1\at· lo. construcctón de edificlos pt\bllcos CUtlntia
Es muy de temer que la actu&1 si- dehcte oompare¡¡ue davant el Tri·
cldol »
¡JJuer terur et carnet elec~or~l
~~Jlt. pnma que t5f! SOllCtta
Lml.clon nunU;tena.l no qwera, y aee,- bWlaJ. d'U[~I.}etaJAU~~~lh'fli. f ' IQU " •xe~ • a~arà-' ta gut:,rra. a . t'op 1 11a que-,hace referfiDC}a. el. artJ.c~lo 6l
<De c.El Sol»)
votar. c.¿ue no ¡¡·ooudin· que: Jlli~
bJ Ca!ltlclid .Qu& en ef presupu~sio
:· ..~·~- "', , ·.- 1, co»llnmà n~ ~~~~ll~ , ltde~Jt.::tw 1 ¡'inet-¡ de la ley_ A este ~Ol)ClJ.rSp pueden a,. total
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nale& IIUentras se mantenaa. en el
veucer lt::. e:.......n~:,. J. com S,lgw·
el Numero IIllnlmo de obreuAS
pres1d 1, el Japo, mstakut a ta x 1• bhcas, tas Empresas de construccloPoder. Y sólo su talta. de vit.alldàd, ~cz 1 P~uat tambe Jou absolt. be
que les ebquerres són, numçtl..:
se cotooaran en la obra proyecna ael Nora coll~ un. ru 11a a ca~a ¡nes partlculares que lo deseen, pre- que
los strnos de de~compos1ci6n que 1 acusa\'a ae tmença. illJctta d arma
--c! t..e~,·
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d'una meuca, ¡omenta tant c.-om sentando proyectos y presupuestos ta<la, ast como el nwnero de JOrna.presenta., const!tuyen esperanza pa- de; foc.
l'u.>lu .. n I!•• JuC tots els obstapot et co11 ~um de ta aroga ha para. la constr ucclón de edihclos pu- Jes que se nayan de rendir.
ra. la cludadanla, arblt.ranamente
d ) El compronuso del vt:tlcionano
cles possibles a fi d'evitar qve>·
a ttopet Ull MoJLÓpotl I 'trcu.:-j!Jllcos que vengan a sustituir preciTRIBUNAL DE VACANCES creat
dl~mulcja. y coartada.»
pugwn votiu els trebaUadurs.-- i ·
La ae ¡er amb t'opi u 11 ctels ~eus samente. a aquelles otros en los que a. someterse ~n todo momento a las
Ja cont:len que els paraii
a_ctua.hnente estàn alojados servictos mstrucctones que se dlcten por la
miLlors t mes estaoJ.cs ne(locis.
-4v.OOII a tsarcelona- no es
bL penoaw xmcs <Jluna veeltly del Estada y por los que actualmente Juma en orden al rttmo y ej'ecuc 10n
Furt. - Davant d'aquest 'J;'rlbunal
J;)OS!bilidasus
de
dentro
obra.
la
qe
preocuparan d'aaqwrir la ceRewtew ae xang-haL, aeJIUitclU. este viene pa¡¡;~n!!_o _lln _alquller con
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COSLI, tots, elS parl\tS· l els ' q~~
El pnmer es va ~uto1:n'i~_,r 1
de Ma.Q.rld :
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«Para. acogerse a. Joe t~eneftck>S a
treballen, dones 1 hom~ ma.n"
tcuusttques OJlCtuts pQ.rlelt de cent cursos que se $l'ltn,¡ ~ pago del va\(En reawnen: la ley de Contrarre· 1 la. pena. de aos tneoos t un clíe. de
de procurar-se !a. cedula. perso-·
vmt 11m ¡uuwaors a•op 1 a ta Man-~lor de las mlst~tl~Ji. el hJll'fl por el E&- que hace rererenCJa el art.1culo 6 o
presa 1 ci segon a';nb 126 • pc:¡~ete::.
forma no es t&l ¡ey, pore¡ue le
nal I despre~ fer-se lliurar el
xuría., tes c.'OVE:s e11Coiurnu.aes, aa11• Lacto en un max1n:o de 50 plazos a- ae la ley de Paro en cua.ñto a. ta. 00¿.
~ ,
tan las caracterl!lt.Jca.s unpre,o,cmdl- ae multa.
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tesqu.es, -on l'opi es fUI1Hit 1 pa11oen nuates de cuan~ J_guaLa.ta cantldad tmuac10n de aquetlas
L'advocat det senyor Ve.lllla deble~ para su aprobaclón; y suponeNo s'ha de perdre un moment.·
de 7UU.OIJU. A ixo vOl d¡r que a la actualmente constgnada. en presu- das con Cll.r¡¡o a. los ronúos que admos que no ha de pasar mucho • mana. la mblb1clo a• · l'auwrttat mt·
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Cal que tot treballador es preotlempo sm que se declare a.s1.
los edthctos que se suStitllyan, ade- sers preciso que los mt.eresados se
manca. u11 zero.
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una guerra a l'J1npert
ga se a celerara. seguramente el pro- ouUtar a la ctur::.a que seguet...x conel triomf que ens ha de lliurar ·
-1 Lo veo muy neg rot>J
«la f¡uerra de l'opll>, perque aquell que habràn de termmarso preciSa- nuar la obra. ld1 el lDlorme 14e1·a !a·
ceso de de~composlclón de la.s tuer- tra I esnlentaL ' àn'VOCat.
del govern de les dretes.
lDe cYu>
~·opo.sava a la tmportaclo de ta ment..e, antes del 1 de enero de 1937. vorable, el Ministeno correspundlet.l·
El JUtja~o nUtnelo ll ha admes
zas que sirven de apoyo al Gob!erEl concurso ba quedada ab1erto en te lo pondrta en conoclmlento de la
metzina. éïs Estats Umts varen 11
no. No es que creamos en una. mo- l'escrit 1 l'ha envtat a. l'autorJLat
. de JUlio Y el pla.zo i:te presenta- JWIL& Nac1ona1 contra el Paro para
destruir mes pells roges amb alcoc:Ufic-ación mimsterial: ::;1 acaso, en IIUlitar.
por esta. se estudiase la postbt·
de pltegos Y proyectos vence en que
hot que amb pólvora. 1 u11a de les cton
___ ent. _ Ha. estiu
Aute de proces_sli__ m
algun renuendo. Nos retenmo.s &. las
1
uaad de conceder el credlto necesade septlembre próXliDG.
maneres ae aominar et ccmttnent
fuerzas parlamentar1as. Al rea.nuPor separada figura el ¡;>llego de rlo pare. la contlnuación de las
negre es expor tar-In la St/iliS.
dar;;e la VIda del t>arlamento, allà dlctat aute de procèssament I preSò
L'opi en una ¡orma o altra, es condiciones que ba de ~ecvtl" de ba- obras.»
u·a. el otoño, ser& el momento de amb d 4eS ITUl~ per li la llloerl'aliat de l' mtrus que vo' esclav¡' sr para este concurso.»
tat provlstonal contra. Artur H.eptso,
¡amar con ur¡enc Ia a consUlta al ei qual, tent-se passar per m:.pector
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zar-1ws. De vegades és opt vegecuerpo electora.!. El Parlamento serà. de l'ArrendaUU'ta de Tabacs, mtenT ota l'actiVItat Industriat, agrícola
«En seslón celebrada por la. Junta
tal, altr es oratort o escnt. Peró
tava. fer vlctlma d'una estaiada el
un cadaver.»
econòmica. del món, ba. de passar
opt sempre. Anem amb compte, Nactonal contra. el Paro el 18 de
capità d'un -va.btetl anglès.
per aquesta. secció del Treball Un
amics, amb els qu¡ ens vulguin jullo acordó dlrig¡rse a. los D epartadia es R ussia, l'altre ItàJia, França
fer empassar opt.
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mentos ministenales a. qu1enes e~
o Alemanya. AvUi parla1·em, lleugeJ . M. FRANCES
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pafs tetxlsta. Iugoslàvia.
Gaudler 1 l'agen~1 f!enyor LJ:a.dó, que
primas a que se refiere el articulo
Hom sap que l'actiVItat econòmica
anaven en un; cotxe 1 foren · vicu,- contra. el seu espòs J oaquim Costa 4 o de la ley de Paro y que son ca.nAPORTACIONS
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La demandant va contraure ma.- ban de rewlir, necesanamel)te tas tatn, de Joan l.'ruUaa.
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Una lectora de LA HUMANITAT nen el rendiment que seria de deIiMdUdablemente, los hombres no ti ..
Primera. Que se trate de una. de em.
Ha correspost al jutjat nwnero 9
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DUANA
LA
de
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s'ha
v1ls,
Sitjar.
ba fet uonaclo de dotz:e vo!Wilb ·
... ..morlal •..J•
per Concepció Sub1rana, pro- la. tramitació de l'esmentat expe- las obras expréSamente enumera.du
(De fl..a V~l
ecU juramento de :Sibliau d'A11c~
Una. revtsta anglesa acaba de fer
L'Havre, 30.-Les autontats .dua- divorci
en el articulo 4.o de la ley de Paro: Pujo.
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934,
l
l'any
Barcelona.»
c.MiSS
•
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una. mventan de les rtqueses eooeneres han descobert un nou 1 formi·
...,.!.._ .__
utllmu gemela.sn, de Llws 0 gudes al subsul de Iuguslavta: Acda.ble e:;càndol. S'ha ~ut compro• tualment hom extreu els següents
Bosch.
var que la Hisenda Pública ha estat
ltM.lSSatge a l\lacia)l, de Dlclac JluJ.z. metalls:
defraudada en mh de, l50 ~
:M~NIFESTAClONS DE VAGUISTES A SIOUXS FALLS (EE. UU.)
ctLOto tnc>ros del Ritu (dos volUliiS)
Ferro, coure, or, plom, zinc, alumtcie !rancs.
' nl, ant~onl, crom, manganès. ,••
de l'ere 1Uata.
Aquest afer s'ha desenrotllat precJ.vosegon
1
(primer
pnndan
11Vida
Les mmes de carbó són abundants
sament &. L'Havre, on fa a.lgu~ dl.es
lum), de Saprra.
encara que hi hagt l'Inconvenient
es descobrf la misteriosa. desaparició
Espala
pell'
apologética.
ccOracion_
el combusttble extret no pot
que
d'un important carregament d'armes
ña. Y su mento Uterarlo», de J. Paolo donar coc.
i municions, el qual fou extret de
Forner.
Les mines cie plom I de zinc;. són
les calxea 1 substlturt. a.mb pedres 1
ttLa J:Seata Bernardeta de Lourdesu riques, 1gualment que les de coure
sorra.
' explotades a Bor per una societat
de J. Blasy.
I Des de ta. mes de docs anys funuLos wtuooa bohemioen, d'Antoni francesa.
c¡onava. a França. una extensa Ol'Ja•
Guarcuola.
Una societat alemanya es proposa
mtzaet6 amb tutals a diversos punts
uDeboran, de Tomàs ~tlcbelena
explotar . directament els jacun~nts
del pals, la qual aconse¡ui mtrc.r
c<t'uencl!tcla Moyanon, d'A. de san- de bauxtta 1 crear una gran tndüsd uir per tones aparells tot.osrt.fics
doul.
tna. d'alumim.
i de ràdio, bombetes. etc., se~ pactimàru>, de Ramon J. Sender.
gar un ctntim de duana.
~er altra banda. la. produçcló d'or
La pol1c1a practica mvesttgacions
està cada dla. en progresSió.
Gracies, i esperem que ens faran
relacionades amb aquest nou ~
«CAMISES
El capttal IUgoslau, poc emprenenoves a portacions a la. nostra Redac- dor, de1xa. el carni lliure als capitals
dol.
- Les voldrleu de color7
~5.
Lniversitat,
&onda
clo,
estrangers per tal de desenvolupar
- Noi que sóc demòcrata: les vull
les rtqueses naturals c;ie Iugoslàvia.
blanques! ¡qua la taca mú lleu s' hi A PARIS NO ES PODRA N fER
P_e r aquest mottu, Iugoslàvia esdeFILMS NI . OBRES DE TEATR E
NOTICIARI
oonegull »
VIndrà una espècie de colòma. dels
QUE ATAQUIN L'EXE RCIT
(De c.La Publlcita.U)
SINDICAT UNI() OBRER1 caplt&l1stes
estrangers. quelcom semDE LA L~DUSlRIA tA8RÚ, b)ant a Espatlya. Exemple: la TelePans 30. - El Prefecte de Poll1 TUUL OE BA.I:Wr.!.ONA fonlca.
eta. de Pans, Mr, Mus. ba dictat
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una ordre en la qual e5 preveu que
. Per la present s·a&abenta. als assono seran a utontzadts les representa·
Ciats que, compi.unentant él dlsposat
clons teatral$, les pellicU1e& cinema.tograflques. etc. que contlnruin alen _l'article 34. dels esta.tuts¡ el dla
guna cosa en contra l'e~ercit.
4 d agost, a les deu del mau, a.quen
Sabem que són molts
Aquesta ordre form& part del proSindicat celebrara a1 seu estatge 110els comerciants· que cons·
grama que es desenrotlla; a Fn.nça.
cla.l, Portaferrissa, 7 1 9, pruner, l'ascontra les propags.ndes antlmilltari.S·
s emblea generat ordlnàrl& 80ta el
taten a diari com els comtAs.
seguent orctre del die.:
1 Nomenament de mesa de disen afavorir ·llurs
pradors,
CUSSIO.
UN CO LLAR DE LA R EIN A MARIA
NOVA
A
ROIAT
establiments, fan referén·
AN'f' ONI ETA
• 2 Lleg¡da l aprovació de l'acta anYORK
terior.
cia a l'anunci que d'a·
3 Discussió 1 aprovació de l'estat
Nova. York. 30 - El collAr de rude comptes.
ha estat robat de l'aparaquests han llegit a
que
bls
•
t Informe del Comlte pro sUbSidi
dor d 'una jolerl& de lll Qumt& Avitl·
HUMANITAT.
5 Elecct6 de clrrecs de Junta va~
_ ,Olot mto, que solos se quedan guda.. I que fou propteut da la. rei- vaaulat .. atacant als gulrdlu amb barres de ferro I pedres Resultaren 50 fen~ - Una vista. d• la \'aaa a
Slo ux Falls (EE. uu. Fotografia rad ia da)
• .¡
cant&
lo. muenosta
na ~la.rta Ant.onleta, de !'ranç.a. e&- J
(EXpress l"ot.o.)
M.a.
..
& Preruntes 1 llfOJ)051dons.
t.& va taxat en 250 000 dòlar&.
<De cEl Siglo Futuro»)
\
.t'liO ot••
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· LE S LLETRES
Unes quartilles punyents
de Jean Giono
Sota el titol «Certitud» les ha escrites
a «Monde»
Cada any, quan retorna l'amversa- I No vull serv1r maJ més de mater:la
ri del començament de la guerra, pnma al govern
renovo les meves resolucions.
j 1 JO d1c que tot govern que té
S1 va1g abell' la pnmera vegada . necess1tat de Ja mort dels homr.s
terua excu&es. s1 obelS aquesta ve- · com a primera matèria per a gog"'da, no lts tmdna.
j vernar es l'enemic del poble, dels
S1 jo obeis l'ordre d'una nova guer- obrers.' dels menestrals, dels campera -no unporta quma-. quedana I rols, dels muntanyesos, dels marms,
deshonorat davant les generacwns · dels pescadors dels bons essers Vl·
futures, davant l'encadenamtnt del vents pf!'ls quals, nomes, és fet el
món.
u aquells que el sol de les cinc
del mati 1Humma al treball.
Que aquests es redrecrn I resiste1·
xrn.
Durant la "uerra del 1914, hom em
de1a q;_¡e em bat1a per l'estabhment
de Ja pau dennmva damunt el món_.
Hom em deta. cTu et bats perque
els teus fills no s.¡:urn ma1 mes soldats.»
No.
Es ara que jo em bato per tot
&.IXO. :c.s ara: estant-ne assegurat en
els meus desigs, prest en el meu
corat¡¡e 1 tprenc damunt la meva
consc1enc1a Lata la responsaou1tat
del que va1g a dlrJ totalment desenlbaraçat de tota pietat per !Sis
adverslins de Ja pau, stgum qurns
s1guin.
Jo em redreço 1 resisteixo.
No cal pas 1er excepCIOns.
Si admeteu :.ma guerra. la mentida dels governs us sabrà presentar
la vostra guerra al mat! del pnmer dia 1, després, sereu a l'engraJEAN GIONO
natge i e. la roda 1 com el nedador
que a1xeca el braç a l cel abans d'enmón. davant de tot el que existeix , gollr-se en la tumultuosa roja del
i davant del que, en aquest moment, tauró.
és Immortal.
Els homes no tenen necessitat d'aJo no sóc pas an defensor immó- mos per a dubtar.
bll de la pau.
Jo aporto una certitud.
Jo soc un defensor cruel de la
pau.
Jean GIONO

I_NICIATIVA

L'escriptor Victorià Garcia Martí propugna
la idea d'ofrenar una finca a Ramón del
Valle lnclàn,
La. gran fig-._¡re. literària de l'eximi ministre hà. correspost a la Invitació
Don Ramón és prou cone¡uda entre amb la l)etr.a que repradulm :
nosaltres perquè ens creguem dis pen«Sr. don Vtctoriano Garcia Mart! :
sats de fer-1 ~ Ja presentació. Aild
Ml querldo
Su propóslto
de
mateix és proverbial i pública la seva rescatar
para amigo:
don Ramón
del Valle
inquietud 1 el seu ferment _de rebt:l· Inclàn u nas piedras h1dalgas Y un
lía contra tota forma tll'àruca o diC· predio amable para eomarcar los
tator¡aJ.
.
ai'los maduros de esta figura, que si
Pr~edent del tradicl~nahsme -un 1 es la primera del habla castellana
trad!c!Onallsme romànt1c-. Valle In- lleva dentro 10 màs vlvo del pasado
clan ha derivat fins 8 les avançaà~s gallega, debe recoger las adhesiones
més extremes del senttmen~ de lh· de cuantos -quieran amar Y realzar a
bertat. En temps del p~1monver1Sme la tierra nuestra.
absolut, ell, fis1cament mvàlid. sense
j
lib
d
{
d
cap més arma que la ploma, li va
Los me ores
ros e ese ecun o
plantar cara I li va adreçar despita- Ingenu~ estàn asentados en nuestras
des manxmles. Recordeu aquella no- montanas, ml~an a nues~ros mares
veHa curta «La hija del cap1tàm>, que turbulentos, t1enen la e up _u I a de
va ésser denunciada i recollida. En nuestros Clelos, a veces sonnentes y
«La rosa de oro» va dedic'lr a Isa- a veces tenebrosos: exprlmen el alma
bel II l el seu «ento~rage» l'or9:c:6 deàslo,s_ slglos pa~a. ex~aeriddedella el
100
fúnebre que es mereix1en. En «Tll'a- m
zumo e ga egu a ·
no banderas» va donar-nos un tast de¡ Su hablll._es nuestra babla;_ remela seva pOderosa reacció contra :a mora eL ongen fraterna o filial del ,
dictadura, encarnada en un dèspota... babla ci& Cervantes, que en mamenEns plau extraordinàriament que tos parece no màs que una (llllntah om honori el magnific traductor esenciada traducclón del romance
d'Eça de Queiroz. Valle Inclàn va pa- regional. Qui.zà, baja una apariencia
sant anys l faria molt bonic que 11- castellana, nadle ha penetrada tan a
lumlnés Ja seva vellesa la realitzac16l fondo en los mlsterlos e intimidades
del projecte del senyor Victorià Gar- del !doma gallega. Y, con el ha bla.,
cía Martí.
en sus llbros va nuestro proplo esAquest va suggerir, en principi, que piri tu; va toda el alma compleja y
el ministre de la Governació, sooyor mul~ple, soñadora y certera, mistePortela Valladares, gallec com Don riosa y clara, ge nuestro pueblo. HanRamón assumís la presidència del rar a Valle Inclàn es honrar a GaliPatronàt que hom va e. constituir. El ela, y seria diftcll encontrar en
nuestras letras. en nuestro saber, de
los presentes y pasados tiempos, alguno que sobrepase en aciertoa de
belleza. y en aclertos de pensar, o se
puslera a Ja par, de nuestro don R&
En L'assemblea general, tlnguàa món del Valle Inclàn.
Restltuirle a Oalicla, devolverle a
r ecentment pel F. C. Barcelona, Uit
d'aquells socis que rebentarien si su tierra, sltuarle en ella, hacerle
no demanessin la paraula, va de- sentir otra vez las emociones de d!as
manar-la per a dir, com diuen seu¡,. pasados. para él serà un dulce anbeJo. que a tados nos atrae, de resplpre aquesta mena d'oradors:
-He demanat per parlar, per tal rar el aire natal, de ordearse de Jas
de dir que estic completament d'a- lndebles emociones de los años !dos,
cord amb el que han dit el senyor de vaiver a sentir y a vlvlr los reA, el senvor B, el senyor C, i molt cuerdos que, perennes, alumbrarou
assenvaladament, el nostre illustre nuestra exlstencla; y para Gallcia debe slgnltica.r la esperanza de que sea
con&oet. «Pau» Casals.
Astorament. L'auditori cercà per ella la vísión esplendorosa del sol potot el ¡amostssim músic. Feina inú- niente que excite la fecundidad !util. L'orador es r eferia al nostre es- tura de nuestro insuperable artista.
No tengo calidad bastante para entimat amic Francesc X. Casals, exca.bezar el Patronato de esa noble Iniconseller de Treball del Govern de elativa.
Sl para sumarse a. ella el priCatalunva.
mera y para contribuir en cuanto
•••
pueda redundar, moral y materialH om torna a parlar de nudis- mente. a que se lleve a efecto. Disme. En un cercle és comentada. la ponga usted de rrti para. cuantas coofacècia dels tranquil& que deixaven peraciones sean preclsas para reallanar un badell, enmig d'un camp zar esa finalldad.»
nudista. I la salvatjada dels que cre-Per la nostra banda, per èlomll!it
maven una barraca on els practi- de petites discrepàncies idiomàtiques,
cants es desvestien.
que no és el moment de recordar, ens
Algú r ecordà qu.e un «charmant>l adherim a aquesta idea, 1 ens oferim
polític francès, va convertir-se, sob- al senyor Garcia Mart1 per a tot allò
tadament, en nudista «enragé», ell en quê puguem servir-lo.

ECOS

la seva esposa.
-No m'estranva. estimat, - li dt·
gué un amic de confiança-- que us
exhibiu vós nu, sí voleu .... Però permetre que s'hi exhibeixi la vostra
muller, tan gentiL.
-Què voleu fer-hi? -es justificà
el polftic-. Bé ens cal ter alguna
concessió si volem veure nues les
mullers dels altres.

fNFORMAC IO DE ~ ' f! $ :fRAN GE R

l'informe ~~n~r~l Hel [on~ré~ ~a e~tat ef~[tuat ~~~ ~ele~at alem~IJ
S'ocupa dels resultats de la política del
Front Comú a França :: El secretari
d'Estat de Nord-Amèrica, davant de les
deliberacions del Congrés, demana una
confirmació a Moscou sobre les prome·
s·es fetes per Litvinov de no fer propaganda a Amèrica

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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EI confiicte italo· abissini
(Ve de la pàg. 8)

ELS COMER.CIANTS D'AD
D1S AbEB.>\ S'd.AN DECLAKA'f J::N VAGA
Paris, ~u . - Una iniol·maciO d'Addis Ao-.ba r ebuaa a J:>aJ"lS aq._¡.:st
111aL1 c!lu que a ~~ c::t..,.vttl ab'~'¡¡,a
s'han declarat en vaga els comerCiants I importadors que demanen
al vovern la revalor.t.za.ctó del "thaler".
La matelxa informació afegeix
que han tancat les sev..s po1·tes el
lk> per 100 Cle1s comerços d'tmportac,o a AdulS Abeba.

Un altre polític -espanyol aquest
i d'extrem4 dreta-- tenia horror a
dur al teatre les seves filles .
-No se puede ir allí - voetferava--. Se pasa uno la noche_ oyendo
hablar de amor. I JIO no qu1ero que
mtS h.iJas se contaminen.
A les no;es, peró, els agrada1.'11 torça i no para~;en d'amoinar-lo per tal
que les hi dugues Ell es resistia.
Finalment va anunctar-se un drama en vers, les referències del qual
eren tan satisfactòries que, a l'últim, el pare refractari va cedir.
-En mi obra no se habla. de amc;r
-va dir-lt L'autor en person~.
Vtngué el dia. de la. representació
t el t:ltden> ultramontà, amb el seu
equtp tamUiar ocupà una llotJa.
Tot an~ be fins que a la meitat
deL primer acte va sortir el galan
10ve i va dir, sospirant:
-¡Ay, amor! .~
- i Ay m .....l -udolà l'home-.
¡Esta 11Íl me la teñia 110 trag_a dal
En un dir Jesus es buià4 la
llotJa.

I

I

-----------*=-----------

s

¡ls

:en

ne

deU
;in

clllf

diU

pali

d'a'
b]P

co
ver
re

pra
Flll

ra.

DOll

e! I

I p

ell

R
ol
DYS

ClOI

d~

Get
TUl

~~

Sldi

e

er

ls.

ca

seq
se
No¡

PrE
gUl
l

rir
tus1
un

ac~

sell

vet
I

~,

pr¡
dI
p

rel

¡

en
ci<
ta
ta

pe
cit
)~

l'a

m
vil

de
v·
so

~

p<

n¡

~~

te

m
m

t~

J1

dl

lli

La reacció
a Romania

ACABANT UNA CARRETERA SOBRE EL DIC MES GRAN DELS EE. UU.

Pel setembre es reunirà el
Congrés de Minories nacio·
naiS europeeS

Nou submarí francès

Ginebra, 30. - AvUI s'ha anunciat que del 2 al 4 de setembre vlnent es reunirà. a Ginebra el Con· '
grés Internacional de les minories
nacionals europees.

Tolon, 29. - Aquest mat1 ha. estat
llençat a. l'&.l~Ua el nou submarí de
la marina de guerra «Perle».
Aquest submarl està armat amb un
canó de 75 mil-limetres l 5 tubs nan·
ça- torpedes, 1 a mes pot condUll'
32 mines. La tripulació està. composta de 3 oficials 1 35 mariners.

I

1

Ha mort el fundador de a
Cap comissió del Senat de primera escola de periodistes
Danzic no va a Varsòvia
Columb!a <Estat de MlsUri~·a!

EL I ONOR

Danzlc, 30. - L'oficrna de premsa oficial del Senat de DailZic desmenteix rOdonament lli. noticia CU'·
cUlada a l'estranger sobre el fet que
una CoJD1SS1ó del Senat de la Ciutat
Lliure vagi a Varsòvia. per tal ue
negociar amb el ministre polonès c!e
Finances un acord que posi fi a la
competència de restnccions duaneres
que enste!X entre ambdós pa.lsos.

contes de

SOL

amb un pròleg de

Joan Puig i Ferreter
que acaba. de publicar-se dins
els «Quaderns Llterarw

Preu : 0'75 pessetes

*

COURE I LLAUTO D' UN VAIXELL
ESPANYOL ENFONSAT DUR ANT
LA GUERR~ RECUPERAT
Paris, 30. -Comuruquen de La Rochela que un vaixell 1taha ba recuperat grans quantitats de coure
del valxeli espanyol aNoviemore» enfonsat durant la guerra.
El coure 1 el llautó han estat transbordats al vaiXell 1talià que ba marxat e. Gènova., on el carregament
servirà per e. la fabricació de municions. ·

LAVAL CREU QUE LA Sl·
TUACIO HA 1\flLLORAT
!\-!OLT
Paris, :so. - En el ConseJJ de mi·
nistres celebrat aquest mat!, el ~enyor Lava! ha in.ol'mat els :.eus
compauys de Govern ae l'estat del
cOniJICGe !talo-abiSSini. .
Segon.s uua uuv. '""<1clo ae oona
font el senyor Lava! ha declarat
que 'ta Sltu&Cló havta' mtl1orat bP.stant, ¡ hl ha mes esperances d'ar·
ranJameut que fa WlS elles, e.spec1a1ment P\ll". hav.:r-se aclarit ¡'8.lllb.e~lt
despres de les da1 ~tres dec!arac.ons
d üalia i Abissioia.

EL GRAU DE SEMITISME
QUE PODRAN TENIR ELS
SOLDATS ALEMANYS
Berlin, 30. - S'ha publicat Un
eret relatiu a l'admissió dels no ~
en el servei actiu de l'Exèrcit
Totes les persones els dos P~res i
dos av1s de les quals siguin Jue;¡g
no podran ésser allistades. Sl són
vàlides. queden afectes, sense excePció, a la reserva. Els que sols tinguin jueus els dos aviS POden gaud.Jr
d'un tractament especiaL
El . reclutament .s 'electua sense cap
cons1d~rac1o de I afimtat ètruca. Un
no an afecte a. la segona . reserva
pot demanar Ja seva admiss16 en el
servei _act1u. '- n com1te de recluta.
ment, mtegrat per un comissari s-._¡.
penar. un oficial 1 un metge espe.
clal. dectdelX la qüestió.
JUEUS SUICIDES
Berlin, 30. - Comumquen de Ly:
chen que Rodoll H~ss, suplent del
«.Fuhrer», durant una excurs16 en
barca pel llac passà per davant d'un
camp de tendes aixecades pels mem.
bres de ta I;;Ocletat nàutica jueva Welle Pose1doo, els quals feren signes
I demostraciOns de d1sgust.
Moments abans, els membres ae
l'esmentat Clab jueu havien cantat
cançons lubnques, que obhgaren a
abandonar aquells llocs diverses persones que hi acampaven amb llurs
fills.
.L)'altra banda, un membre de la
Joventut h1tler1ana que passava per
aquells v1aranys, fou insultat i atacat per SIS ISraelites.
f\ lli. tarda d1versos membres d'orgarutzacwns nacional-soclallStes toren insultats per jueus que ocupaven
;_¡n automòbil.
Per a protestar contra aquests fetS,
la població de Lychen ba fixat cartells ex1gmt als jueus que abandonrn
el terme mun1cipal en una data determmada. Els israelltes han 8.1Xecat
el camp.
HOTELERS I PROPIETA·
RIS QUE NO VOLEN TREU·
RE DINERS DELS JUEUS
Kolberg, 30. - Els prop1etar15 ae
restorants l hotels 1 els Smdlcats cte
propietaris, comerciants, etc., han
lliurat un document a l'alcalde cte
Kolberg expressant llur decisió unànime de no acceptar. d'ara endavant,
estiuejants jueus.

I

No deixeu d'adquirir aquest
Interessant llibre

JOSEP

Alemanya sota Hitler

EL DISCURS Dt::L Ot::Lt:.- nuca de revolució per a l'Europa
<..AT ALI:.t\lANY P1J::CK
central.
Moscú, 30. - L'Agencia 'lass puUn aelegat polac acusa el Uovem
blica J'mlorme 11eg1t en el <.;ongres del seu palS de preparar la gueua
de la 1!1 lntem<1.:1onal pel ae.e:e~at contra la lJruo Sov¡euca.
a.temany Plec~ soore l'aCL!V!Lat uel
Un delegat angles na !er rt!marcar
corru1.e execuL1U ae 1a lnternaclOlli:il 1I ~ugment de l'espera revoluc10nan
ELS Al\liCS- D'ABISSINIA
LAVAL 1 EDEN FARAN El
comurusea mtorme sotmes al <.;on- d Anglaterra.
A LONUR.ES
\'JA'.a.uE J UN.l'S
grés a Ja 'sess10 ael divendres.
.Un representant del partit comuParis, 30. - Semo1a con!irmar-se
Despres d 'allrmar que 1actltUd msta_ de Noruega ha crltlCat les aLondres, 30. - La Soclet!lt Amics que UlVal 1 Eden ewvrtlnuran Jun..S
dels socialiStes na estat Ja causa dei g1tac10ns del partit 1 ha promes pro- d'Aui-!.Sima, tundada P~r mdlgtnes aques~.a nit el VIatge a GJnebra i
fracas ae va6ues 1 1eoelllons alS 1!.&- pagar a Noruega la Idea duna reva-- a!ncans ha ce1eora'{; U11a Asseu1o.1ea aluran acompanyats d'una venta.',le
tats units, Aug.aLerra. .tio1anda, A· Jucto umversal.
en Ja qual han part¡c¡pat uns 2JO leglo de àlp¡om~~ot.lCS tecruc.> 1 JUClSmerica del Sua 1 altres pa1sos Ptecll:
afrlcans procedents_de totes les parts tes del }'ore1gn u•'nce 1 cel ~o~ual
ha lamtñt.at que totes aquestes naEL GOVERN NORD AMERI- del mon.
d Ursay.
Clons no hagm pogut lograr l'orgaCA DI::MANA COtliP fES DE 1 Els oradors, ~l"tre -els quals f¡gu]:;deu arribarà d'un mom~nt a l'alniL;08.ClO de totes le:; ma:;:;es 1 reau1r
L.-\ PRU.~lESA DE Lt1 \' 1- ra va el 1lll del cap, de la miSSIÓ tre a Le Bow·get, procedent de J"ae·
zar e! trohL comu de toLs els tre-1\ üV u a:. "
.!olt P~tui'A· a.blS&rnla a Londr-:s. han !et l?r,opa· roport Jonàm.:nc a e C1·oyaoo i imballaaors sota el comanaament co-GANDA ALS EE. UU.
ganda per a 1aws,aJn~nL a I l!:Xt:r- medlatamtnt s'eotreVl5t.ara amb
murusr.a.
en ab1ssml 1 per a;.Ia recapta de s ub- Plerre La val.
Despres na tractat del desastre ael
Washington, 30. - La notic1a, se- venc1ons.
comumsme alemany 1 ha declarat gons_la qual la IU _InternaciOnal haCOMENTARIS A LA REU·
que nomes ht hague un mitjà per v1a mv ta_L E:l part1t _comunl5ta dels
MANIFESTA-CIO A FAVOR
NiU U t:L \Ju!'l ~t.LL D.t: LA
impedir l'aixafamvllt dels comurus· Estats Um~ a mtens1t1car la propal)'AJhSI::t.I.NíA QUE HA ESSUl:lt.".I.'A'l' Ot: !I.ACIU:NS
tes alemanys, la unió completa ael 'ganda de I &.g1tac10 entre els obrers
TA'. f PROHIBlòA
Paris, 30. - A vint-i-quatre hores
front roig amb la bandera del Re1ch, americans, ha proyocl\; gran emoc10.
Paris, 30. - El mov1ment nacioja que els comurustes son desgraEI sots-secretan d Estat, senyor nallSI.a nvrda!rica "L'b;:n.rella de l'A· de Ja reuruó extraordmaria del Conciadc~ment, massa de~.~.Js per 51 sols I Fe~s. ha demanat telegràficament fnca del Nord" havia invi~at elS seil de la ~Societat de Nac10ns ja es
per a 1mpedll' .el desastre. A 'l'xecos-- 1 a I AmbalXaa:; amencana de Moscou seus ahHa•s a una manifestac10 po- pt·ec¡sa la POSICió dels ctiversos p&.lsos
mte1·essats al lit1g¡ italo-ablSSlDl 1
lovàqu¡a tambe· est.an en mala s1tua- la tramesa d un informe.
lltlca que fou prohibida a darrera la 51tuac1ó s'ha aclarit bastant.
ció els comurustes. La burges1a lla
Aqu_est informe serà sotmès a un hora.
La contestació d'AblSSll'lla mdlca
atavorit el partit felxlsta de Con- mmu c1o~ . examen. que s'ampharà a
Nombrosos manifestants !oren dis- que està ctisposada a a~ceptar que
rad Henlein 1 empresona els comu- la quest10 de saber Sl aquesta ordre, persats
la Pohcla, que pràctica. es reprengw 1'arb1tratge sota a1guues
rustes.
donada des - Moscou, està en oposi- diverses par
detencions que ban estat conctic1ons d'ordre general, la qual
Dels setanta-set part1ts comumstes cl_ó amb les seguretats del senyor Llt- mantingudes.
cosa ha estat rebuda als cercles ourepartits per tot el món, nomes 22 vmov d.e . no realitzar la més pet1ta
Clals francesos amb certa satls1accl0,
tenen una èxtstencia legal o semi- propaganda als Estats Umts.
ELS AIDSSI:I'US ESTAN per entendre que constitueiX la pdlegaL Amb tot la Unló ~ovi étlca, en
ESPERANÇATS EN LA RE· mera ma.caclo que, 1& sess10 del
la qual el pla quinquennal progresUN
I o·n•AVUI
dimecres no reservarà sorpreses que
sa sense parar constltue1x la base 1
Addis Abeba, 30. - La noticia que pugwn comprometre el créctit de l'orel baluard de la revoluCió universal.
LA CRISI HOLANDESA
Itàlla està disposada. a acudir a la gamsme gmebri.
Recolza els prolet.arls dè tot el mon
reunió de la Societat pe NaCIOns, ' Segons les_crònittues ·que es reben
en la seva llUita per la creació de
Governs sov1etics. La mtllor prova es Sembla que Colijn formarà que se celebrarà demà a Ginebra, de Roma, Italla sostmdra _a Umebra
h a produït gran satisfacció en aques- que el Consell ba de preciSar en un
ara França. La tàctica dels comumsta ciutat on s'entén que la reunió sent}t les determmac10ns de la resoGovern
tes francesos ha demostrat davant
de demà a la ciutat sUissa. serà de- luc10 del 2b de m&.lg per tal de_~txar
el món sencer com el bolxev¡quisme
Amsterdam, 30. _ El Govern dl- cislva
per a Ja pau 0 la guerra en- la competenc1a de la C~mlSSlO de
pot
lluitar
1 tnomiar.
El front comu missionari ba romàs reunit "ns a la
f
· ·
d
u
tre Itàlla 1 Abissínia.
¡ Conclliacló. Ho~ creu, pera. que !taELS CATOLICS DEL SAR·
rances es un e1s exits majors de matinada.
RE NO PODR AN ACTUAR
Encara que no s'han produït més ll_a es mantmdra en ~1 seu _punt de
la idea de la revoluCió universal, La
Als cercles ben Informats s'lnter- incidents,
PO LI TI CA MENT
l'emperador Haile Selas- , v~sta, en el qual la C:OrruSSlo haura
sltuac¡ó a França es tant important preta la dita reunió com un indici sie ha donat
Sarrebruck, 30. - ~1 comissari del
ordres perqué es pren- · d exammar un1cament les agress10ns
que la sort de la III InternaciOnal clar que el senyor Colijn s'encarre•
.
de Ual-Ual, pera no el problema de Re1ch al territori del Sarre, ha pudepèn en gran part de l'activitat de garà novament de la Presidència del g~..n mesures de_ pre~ucl(> per tal les fronteres. El Govern brltamc, en- blicat un deçret prohibmt a les orles masses
Consell amb Ja t:ondició que els par- d assegurar les. Vldes !fe tots. els es- cara que cerca viVament una fórmula ganitzacions exfstents de Joventuts
En la darrera part de la seva ex- tlts que hagin de col·laborar en el trangers residents a Abissirua. La entre la tesi d' Ablssinla ¡ Itàlia, per- Catòliques, tota act1v1tat que no Sl·
posició, Pieck ha tret conc!us10ns de seu Govern li garanteixin formal- policia secreta especial, dedicada a siste1x a considerar que. de no pro- glll de caràcter religiós, aixl com
la Situació actual del món per a la ment que aprovaran Immediatament aquest treball, ba estat considera- dwr-se un acord abans o durant la l'us d ·umformes I banderes.
In~ernacional comumsta. El punL les mesures que considera indlspen- blement reforçada.
sess16 del Consell, aquest haurà d'ocuprmc¡pal es avui una bona_ propa- sables per a saneJ·ar el pressupost
A més, han estat adoptades algu- par-se del conjunt del problema.
EM IL .JANNINGS TE LA
ganda que glonhqw I
I1t
·
tal
BEN ARIAa semi-ofits
d
nes importan
lSPOSlcions per
Als sectors Informatius de Paris
Berlin,SANG
.
es rea zac!O!lS de l'Estat
30_ _ L'Agenc
d'evitar l'especulació . de la n~oneda. predomina la creença que _la dlscus- ela! de Premsa
del Re11ch publica
~ lad'~~?ó s~~~~~ft~c~~mp~n ~r~:~ I
·
El
Govern
et1op
ha
f1xat
el
t1pus
de
sló
que
començarà
a
Gmebra.
no
una
nota
dient
que
s'ha demostrat
pals capitalista. La propaganda ha
El Tractat comercial
la lliura esteri na a 30'5 amb relació proporcionarà cap resultat aelmitlu que la campanya que es fe1a contra
ba provar que els soVIets, són run 1ca
h'
al
dòlar
"Maria
Teresa",
que
és
la
previ,
pel
que
es
refereix
a
diversos
al
uns
actors
alemanys
entre ells
soluc1ó a la crtsi del món. Cal reviUre
ISpano·portuguès
moneda corrent a Abissínia. No abs· extrems i detalls i que la discusst,ó 1 elgcèlebre Emil Janru.ngs', 1 als quals
la lluita de classes 1 ha de formarL'-boa, _ - .Per tal d'acabar al- tant, es nota alguna nerviositat en- del fonamental
no podrà escometre s s'acusava de no esser descendents
se un partit comunista únic.
"'
30
El congrés ha aplaud.Jt entusiàstl· guns detalls de) Tractat comercial tre els banquers a causa de l'impost ftns la vinent reunió del Consell, a d'aris és completament falsa i que
l'esmentada campanya anava encacament el programa de la revolució entre Portugal i Espanya es troba a del 30 per cent en la venda de mo· darrers d'agost.
Els òrgans de prémsa es mostren minada a desprestigiar Janni_ngs i
unJversal
Lisboa l'agregat comercial espanyol nedes estrangeres. Alguns establi·
·
senyor Antoni Mosquera. Per a la mf'nts bancaris ban tancat avu1 com bastant mesurats en els comentariS altres companys. La nota afege1x que
seran severament cast1gats els que
LA INTERVENCIO D'AL- signatura de l'esmentat Tractat es a protesta contra aquesta diSposició. sobre les perspectives ginebrines.
En general, tenen esperances que raem tals campanyes falses.
TRES DELEGATS
diu que vindrà des de San Sebastlan
pugw
establir-se
una
fórmula
de
conUN
MANDAT
INTERNA·
a Lisboa. el ministre d'Estat espacòrdia almenys proviSional.
ClONAL?
ELS CATOLI CS ALEMA NYS
Moscú, 30. - E..n el debat sobre nyol, senyor Rocba, que començà les
"No ens fem moltes !Husions soNO TENEN CONTACTE AMB
Addls Abeba, 30. - Als cercles gol'ln!orme, de l'alemany Pleck un de- negoc1ac:ons del Tractat quan ocuELS COMUNISTES . _
legat holandés féu notar el constant pava el càrrec d'ambaixador a Por- vernamentals s'assegura que ha estat bre el curs dels esdeveniments de
Pans, 30. - Als circols catòlics _de
augment del moviment revoluClonan tugal.
feta, a l'emperador d'AbiSSínia, una G.nebra. -escriu "Le Temps"-.
a Holanda en els darrers anys. Ha
nova proposició per a la soluc.ó dels Hem de considerar que de moment PariS es nega tot tonament a _la mdecle:rat que el partit comunista hoproblemes pendents, consistent en l'essenctal és que es reunelXi el Con- formació ctrculada per J'agènc1_a ofl·
landes mtenta ara aprofitar les dl·
la creació d'un mandat internacional sell 1 que hi assistelxl Itàlia." El c1osa alemanya D. N. B. atnburnt
L'explosió
de
la
fàbrica
vergències d'oplmó entre els part1ts
europeu sobre Ablss!nia, sota els aus- periòdic analitza. l'actitud d'Itàlia. als catòlics alemanys suposades conburgesos per a portar endavant la
picis de la Societat de Nacions. Se- amb la qual srmpatitza vis:blement. comttànctes amb els comuniStes.
de
Taino
revolució munctial.
gons la nova proposició, cap potència "Seria Wl error voler estendre l'orUn representant nordamer1cà ha LA XIFRA OFICIAL DELS 1\fORTS no tindria privileg s especials o predo- dre del dia del Consell a la totalitat
fet l'elogi del desenvolupament vamini sobre les altres. Per la seva de les diferències, perquè no es pot
gulsta en aquell pals. Ha afegit que
ES DE 35
part, I tàlia rebria algtmes compen- discutir seriosament, que, segons els
~mb ~t serà necessari aconscgw~
MHa. 30. - El nombre oficial de sacions de caràcter econòmic; però termes de Ja ressolució adoptada el
1adhesió de major nombre d'obrers vict1mes ocasionades per Ja catàs- amb la condició expressa que la in- mes de maig passat, el Consell no tè
amb una pr~paganda més Intensa, Lrofe de la fàbrica d'explosius de la tegritat d'Abissinia hauria d'ésser perquè examinar el fons del proble- Són expulsats de l'exèrcit
encara. Ha dit que el nombre de ne- «Societa General Explosipí Municlo- respectada.
ma abans del 15 d'agost. En aquest
gres ha_augmentat considerablement ¡ne de Taina», s'eleva segons ln!orNo se sap d'on surt aquesta pro- punt, l'actitud d'Itàlia es justlflca tots els oficials que tenen
a les fileres del partit comunista I mes oficials a 35 morts.
posició; però es creu que prove <l'un plenament. Per això no comprenem
idees avançades
que són d'esperar senoses pertorbaLa investi~~:àció oberta per a deter- acord conjunt d'Anglaterra i Fran- com en alguns cercles estrangers,
clons les quals seran àmpliament a- nunar las causes del desastre ha de- ça, com a prova per a trobar una amb el pretext de posar a prova l'auSofia 30. - El Govern ha iniciat
profltades pels comunistes.
mostrat que fou degut al fet que una solució.
toritat de la Societat de les Na- una de'puració en les forces arma·
El ~elegat txecoslovac ha declarat ca1xa de municions, ja carregada 1
.eix a voler preci- des de la nac1ó 1 ha separat els rn·
Sembla que, en principi, l'Empera· cions es p::
especialment que els obrers txecos- dtsposta per a la seva expedició, va dar no fa objeccions a la Influència pitar les coses, amb risc de compro- dlv:idus reconeguts com d'idees avan·
lova_cs estan disposats a combatre el relllscar del lloc on es trobava ¡ en
a Abissinla.; però el sobirà metre-ho tot, 1 àdhuc de provocar la ~des.
. d
feiXIsme. El partit comunista txecos- c.aure a terra pradu! l'explosió que europea
Per ordre del Consell Supertor e
insisteix
la dita inlluèncla retirada d'Itàlia. De voler ampliar
lovac es proposa fer del pals un ba- s'estengué a la resta del matenal ha d'ésser que
Guerra
han
des
d'ara
estat
els
separats
debats,
s'obrirà
de
l'eun
porsolament
de
caràcter
ecoluard contra l'agitac¡ó feiXiSta i una preparat.
tllló i e.s crearan les més greus difl· xèrc•t vwt caps 1 ofictals am1cs del
nòmic, sense cap caràcter polltic.
cuitats tant per a la poUtica ge- coronel Velcheff, consideratS com a
neral a!ncana com en la pròp1a Eu- actius propagandistes republicans.
ropa.
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El CONGRES DE LA 111 INTER NACIONAL
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El elm del gran dic de roca. Heus acl Ja carretera gairebé acabada que condueix per damunt d'aquest.

La dita carretera, que aviat s'obrirà al públic, condueix des de les Va ga1 (Nevada) a Kingrnan (Arizona)

<Express-Foto)

- Als 7l anys d'edat ha mor de 1a
ter Walter W111íams, fundada~ del
Pnmera Escola. de Per!OdlSco;grèS
món, el qual preSldl edl
5 a
munctial de la. Premsa e1 191
1925.

Més incidents a Xina
ToqUio, 30. - L'Agencia Ren~
comumca que el diumenge es
dUI a ies ¡mmedlaCJaClOnS de
"·-g el descarrilament d'un tren s.
'"''
1 t en}
causa de trobar-se estovat e ~rr xi·
per les mundacions. Els banctits ets
n esos atacaren els v1atgers a tr trr
i resultaren bastants morts, 1endos
ells nou audadans japonesos
manxús.
1 tren I
Els banctits saquejaren e · tgers
s'emportaren presoners 25 Vl8
de qualltat.
rtl
Poques hores després del fet so
cap a Hsing1nk un tren ocupat per
300 soldats Japonesos per a perse·
guir els bs.nciits.

J'sm.

LA TIV
A.'iTOR
COl\tER-I
CIAL E~""TRE
POLONJA
LA CIUTAT LLIURE ES
CADA DIA ~IAJOR
Poznan, 30. - Degut a la tlvantor
de rt:lacions econòmiques existen•""
entre Polònia I la Ciutat lllure de
Danz1c, les autoritats duaneres poloneses d'aquesta ciutat han contiscat un vagó d'arengades salades,
consignat a un comerciant de Poz·
nan 1 procedent de Danzic. El mat1u de la conflscactó es la diferència
dd pagament de drets en mom•da
polone.:.a I la Intervenció dels dua-¡
ners de Danz1c, segons sembla inde- DOS MIL QUILOS D'OR QU E
guda.
VIATG EN EN AEkOPLA
A aquesta confiscació han . segu1~
Paris, 30. - Procedent.:; d AmSter~
d'altres, pels mateixos motius. de dam han arribat a. raeròdrO~,;]~
productes de Danzic, co~ta a Le Bourget, en aVIó, ·2.000 ......
Poznan.
d 'or.

I
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GOVERNGtNfRAL

•

G overn d eiiberà soore la
UNEIXEN CONSEll ACALDES data del l.er d'agost.- "t stan
D'ESTRAC
I
t t I
.
.
I
s ense que es sàpiguen els motius. p reses O es es precaUCIOns' -

El GOVERN GESTOR ES RE-

El

tingues cura de les principals !un· La dimissió dels regidors de
c1ons de Marma.
Els problemes de caràcter interna- la «Derecha Regional Vaclonal, en el seu aspecte comerc1al,
no han pogut esser t ractats en el lenciana» és molt comentada
Consell d'avui a base de l'acostumad ~ informació del ministre d'Estat,
ELS MOTIUS D'AQUESTA
el qual no parlà sobre les negocia- ,
R ETIRADA
clons que es porten amb altres palsos per a concertar tractats. El &e·
Madrid, 30. - Avui s'ha conegut
nyor Rocha m!ormà principalment a. Madrid la dimissió dels gestors
sobre el contllcte internaciOnal !talo- mumc¡pals i provmc1als pertanyents
etiop, 1 sobre La reunió del Consell a. la dreta reg10nal valenciana.. de
èe la Societat de Nac1ons per t~~.l l"Aluntament 1 de la D1putac1ó de
d'mtentar resoldre'! en les sess1ons Va encia.
que començaran dema. Don& compLe
Una persona assabentada de la pode les noticies rebudes per conducte Utlca valenciana ha dit que en readiplomàtic. El e: ern estudià la Htat es tracta d'un assumpte de mol.
d
ta gra vetat que podna tenir ¡mpor-

Camí

UNA ESTADISTICA DE LA T ASCA
REAL ITZADA PER AQUEST ES
CORTS O' ENC A D'OCTUB RE

de

la restauració grega

Es reuneix la Diputació
Permanent de la Cambra

L'ex-rei Jordi s'avindria a

Madrid 30. - A tres quarts de
governar si tingués el 60
set arribà a l Congrés el President
de les Corts per a presidir la reumó
per 100 de vots del plebiscit
que en segona convocatòria havia
Viena, 29. - Segons una informade celebrar la Diputació Permanent ció del corresponsal a Atenes del
de les Corts.
penòdic v1enès Neue Freie Presse,
El senyor Alba rebé els periodiStes 1 alcalde de la cap 1tal grega que ha
elS gestors de la Generalitat decldlI els lllurà una. extensa ~ota que I tornat de Londres, on ha conferen1en celebrar el Consell correspoconte
La relació de les lle1s decre- ¡ c¡at amb l'ex-rel Jordi li, ha. ma~:~:s.a.l d.l8 d'ahir, dimarts, a Caltades 1 san?lonades per les Cort_:S mfestat que l'ex-sobirà es troba dlSdes de 1.er d octubre del 1934. Aque..- posat a tomar a Grècia. s1 el plePer tot comentar¡ publiquem a contes lle1s van agrupades en diversos blSClt que es celebrara el mes de nounuacló la. nota que !ac¡hta l'Ofi·
la
sortida,
el
senyor
Lucia
manifest
à
que
El
!et
exposat
per mmlStens 1 altres co- vembre dóna un resultat favorable
ci08. de Premsa i QU.! textualment
1 a les reunions del Consell, el senyor
Pre.; del ButlleU Oficial del dia 21 apartats,
miSSIOns especl81s. com pressupostos, a la restauracto monarquica en una
diU:
cA les dues de la tarda sortl del sols s ' havia t r actat d'afers a dministratius ~Pfat~~~àdlr~~e¿~ea~u;;ra~¡~ s'ha publicat a La Gaseta !"anunCI pensiOns, etc.
proporció del 60 per 100 de la poEl nombre de sess1ons celebrades blaciO grega.
blema. el senyor López Olivàn, si ar- d'una subhasta que no te precedent
palau de la. Generahtat la caravana
durant
aquesta
etapa
pn
les
Corts.
d·automoblls que ocupaven l"HonoraMadrid. 3?. - A dos quarts d'onze ha donat compte de les mesures nba el moment, exposara concreta- des que exiSteix la Gaseta t:;sCANVI S EN EL GOVERN
blr Sr. Governador General 1 els del _mati, s ha reurut et Consell de adoptades en prevlsio que pogues ment el pensament d'Espanya, que panyola. que és una subhasta anun- és el seguent: Mes d 'octubre, 12 ;
del 5 de novembre al 31 de gener,
Atenes 29. - El President de la
consellers, de Governació, senyor Jo- mm!Stres
a la Pres
dencla, 1 ha aca- prodmr-se alguna alteració de l'or- concorda amb el des1g d'arribar c1a
c¡aaa
per
l'AJUntament
de Valen1
b
t
d
d
per
un
termlnl
de
solament
30
del 1.er de tebrer al 23 de, març, R.epubllca senyor :¿aunlS ha celebrat
ver Nonell; el de Treball, senyor Tora a os quarts -e aues de 1a tarda. dre publlc el pr mer d'Agost. Per a una solució amiStosa pel procea1- d1es 1 per una suma de 64 mllions de 39,
rens; de Justicia 1 Dret, senyor De
..El senyor Luc1a ha donat la se- de prompte pot avançar-se que no ment d'arbitratge, 1 aconseguir alxl pessetes. A mes en aquest anunci es 29; del 6 de ma1g al 26 de juliOl. 51. 1 importants con1erènc1es amb els
Total
119 sess1ons.
.
caps de d1versos partits polmcs 1 han
prat; de Samtat, doctor Huguet; de
re1erencta verbal:
succe~rà res, perquè les mesures l'harmo01a entre ambdós pa1sos. f'lS concedeiX el dret de tanteig a una
El nombre de lleis sanciOnades 1 tractat de la convemenc1a d'un canvi
ymances, senyor Escalas; de Cultu- gut:nt
-El Consell ha con1ençat amb l'a- adoptades ho lmpedir$n.
q~als són membres de l'organisme de titulada
Societat
catalano-balea.r,
decretades
per
les
Corts
en
d1t
pe•
de
Govern.
ra. senyor Duran i Ventosa; d 'Eco- costumada exposició del Pr~sident
També se 11 ha preguntat sl lm- Gmebra.
que Sigui el que sigu1 el preu que riode, es de 182.
.
El pruner dels consultats ha estat
nomia 1 Agncultura, senyor Sedo 1 del Govern de les peticiOns rebudes mediatament
començaria
a
redactar
S
'acordà.
que
a
partir
d'avui
sols
els
concurrents
o1ereixin,
tmdra
A les set de la tarda quedà reun1t el cap del part1t liberal, senyor Kael d'Obres Publiques, senyor Vallès durant la setmana. Mer-elX<m atenc1o els decrets relatius a la llei de res- se celebri un Consell de
MmiStres 1:1. sempre el dret d 'ésser l'adJUdJcato- el President de la Cambra amb la fandans
i Pujals. De1xà d 'assiStir al Consell destacada, pnmerament la de J'Ajun- tnccions.
¡
la
setmana!
1
queda
assenyalada
.a
r1. l-'er a mlllor coonr-se encara s1
D1putac1ó
Permanent de les Corts, ¡ Altras dos poemlnents membres
el d' Asslstenc1a Social, doctor R.aul tament de La Uranja soiJre la s.- No - ha contesta~. Podeu data del dljous, llevat del dia 15 d'a- tos molt 1ntenor el preu dels altres a la qual reumò assistiren ela di· del part1t llberal, els senyors Teoaoviralta, per trobar-se a Alema- tuac10 d'aqu¡;ll Ajun.t~.men• qu~ estA anar
a
est!Ut:Jar
tranqulls. l!;n g_ost, d1a festm; <..1 aquesta ocaslo el concur&ants a I 01ert per l'esmentada putats senyor Alvarez Robles. del tokis 1 Mavrommalen, han sortit cap
nY& en v1atge d'estudlS de les institu- mancat a J.Ilgr~os per al compll- el mes d'agost no sortira
res, en can- <.;onsell . se celebrara el dtmecres.
I entitat 1 aquesta_ no volgues 1er us R.10, Carrasca! 1 1gJes1as
a. Londres per tal de comerenc1ar
CIOns sarutanes de caracter benèhc mem
ae
les
St!ve:;
obligacions.
La
1orvi
apareiXeran
alguns
d'aquests deEl mm,!Stre de. la Governació ~:s del seu dre•. laa.JUOicato' 1. naura de
No navent-hl assumpt.es a tractar, amb l'ex-rel Jordi Il.
d aquell palS.
mula
de
l'Ajun~am<:nt
és
modesta
erets
en
setembre,
abans
de
la
reorefen
a
I
ordre
publlc
1
donà
compte
lllW"a.r
en
concepte
de
pruna
una
es llmitaren els reumts a. cobrir els
Acompauyaven al Uovern de I&
el seu pla t 10ancer, en la qulil berLwa del Parlament.
de les mesures de v1gllanc1a que .i.e quantitat, supenor a un m!lló ae pes- carrecs vacants. Fou designat nceSEiU.BLA QUE CONDYLJS
Generalitat els alts empleats senyor en
soHlC!ta
la
Ce5SlO
de
terrenys
da
Ha
acabat
dlent
el
m
n!$tr
d
adoptades
perque
el
d1a
pnmer
dasetes
a
I
esmentaaa
soc!t~at
cat.ald.·
VOL LA RESTAUltA<.il O
presldent l'ex-muustre senyor G!meTUrell. engmyer cap d Obres Publl· l.l!.Stat.
pas:;at a estucu d~l w- Fmances que a uesta Wda a~t! gost, festa comurusta. s1gu1 un cua no-balear. Pero el greu sembla nez Fernandez, 1 v1ce-secretan el seS.t.•"61:. .. ::.Pc..ó.A& .t.L l'LEques; l'interventor senyor Bo:;ch; el mstre deHahnances.
~
re.ereu
a El Escorial. q
en el qual no s al ten la pau publica. esser que els tecrucs de ta Dreta Re- nyor Alvarez Robles.
lH::.<.ilT
cap de Negoc1at de prliDera de Pre- tra petlClO a la provmC!a de • l'alLoEl senyor Porteta Vailadares exposa g10na1 \lalenctana des1gnats pel ml·
Per s1 el Govern cons1deres oportu
Atenes, :-Jll. - Als cercles pollt.lcs
s¡dencJa, senyor Millas H.aurell, e! s~
~
d
les mesures adoptades 1 avança Jll. ¡u:..re de t...;omurucac10us senyor Lucretan particular del Pres1dent de gronyo, e camps e ta qual nan
LA R.EFERENCIA OFICIOSA seva creença que la JOrnada trans- Cl8 nan exammat !"expedient 1 ban decretar una nova pròrroga. de l'estat s'espera per a dlntre poc una decislo
ie. Genera!ltat, senyor P1c Salanc; ci t:Stat les pnme..:.> v1ct.mes de tes
La nota oficiosa del Consell, fa- correra sense mc1dents. Ind1ca tam- trobat una duerenca en els preu:. de guerra a. Barcelona 1 la seva pro- sobre la constltUCIO que ha de docap de la ::3ecretana de Pres1denc18, g!açades que acaoar~m amo els ceps c!L.ada pel mm;stre de Comunica- be que no creu necesean que les me- un ..uls comparac.s amb els corrents. vmcla, ta. DlputaclO Permanent es nar-se a ¡·~ta&. J:;s cr¿u que el plesenyor Ba.uza; el cap de Cerunorual, 1 amb _les collites d aqu~t any, 1 a cions, diu aixl:
sares d 'ordre tingum caracter extra- que excedeiX de 23 milions ae pe::.- tornarl8 a. reunir el cua 28 d a¡:ost, 1 blSClt serà. ajornat i es pensa en la
senYor Rubl ; el corresponsal de «El mes hi ha haguç les aiiircres temTrabalL _ Decret disposant que ordman, smo que, a jUdiCI seu, n·ru setes. I.Javant aquesta S•tuac¡o acor· 1gualmem Sl considera oportu o ne· poss!OU!tat de la reuruo d'una ASsemDebate», senyor Anguio; els senyor:; pestes. 1.ots eis d•PUtats d'aquesta qued..n en suspens les tacultats de haura prop amb les babttuals en aa.na per uua ma.Jona ae conseut!rs, cessan prorrogar l'estat d 'alarma 1 blea nac1ona1 per a una data bastant
la D¡putaclo es tornara propera. Alesnores plantejaria
Nogareda. i Esteve de l'Ollcma de provmcia han soH1c1tat obr~s publlel
article 4 u del regw.ment de coHoca- aquests casos
no d'e1ecc10 popular, smo guverna- prevenc10,
reumr el dla 13 de setembre.
Premsa, 1 el 1otógral senyor Domm- ques per a reme1ar aquesta sJtuac1o, 1c.o obrera
del t> d'agost del 19;s2,
Els úrucs decrets que tenen lnteres tiUS, ta a¡recc¡o pont1ca de D•eta ke- a El
TsaJaar..s la qtiestlo de consenyor Alba emprendra el di· senyor
guez.
peí.!Cio que ha passat a estudi del concealdes a les comissions inspecto- mtormatiu es relaciOnen amb la clas- g10nal Va.Ienc1ana, en la reun1o cefiança, i sena possible una modlfiL'Honorable Sr. President va ole- numster• del ram.
d' !
ls
sl!lcacló de benefico-docent 1 algunes 1.:urada a¡umenè>e so.a !a preslden- jous que ve un viatge a Suissa. on caCiO minlSterlal.
El Conse!i ha estudiat després tot res o lcmes 1oca1s 1 provmC!a .
rtr en la seva. esplèndida !inca, SItundacJOns antlqulsslffies que esta· Cia del seu cap senyor LUCia, acor- pa~ra les vacance~ d 'estiu.
En certs cercles pollt1cs circula el
tuada. al terme de Caldes d 'i!:strac, e! que es refereiX al compliment de
Guerra. - Normes p.;.r a la con- ve!l re¡s1aes pel aesaparegut !:'atronat aa re~lrb.I" no :.u1amet1t ia represenrumor que el vice-president del Conun cocta1l i un magnlhc dmar. En l'execucló de la llel de restnccJons, cessió de r ecompenses per sel"Ve!s de reiaL Ara se'n farà càrrec, pel QJ.e taclo que sort! de les urnes el 12
M/'.N II-Iob fA t. •u NS
DE L sell, general Condylis, demana. Ja.
acabar aquest, es reun~ren en Con- esp.::cla!ment en el que es refereiX a ~~;e;;:!de!. pels prestats per uru- fe. a Benencencla, el Mmisterl del daorll, smo a mes els gestors que
PRESI DtNT, SR. ALBA
tornada Immediata de l'ex-rel J01dl
sell els elements que mtegren el Go- la reorgamtzaclo mmlStenal. La poConcesslo al comandant d'infante- Treball, I pertocant l'ensenyament, te a ta Uiputac!O. Aquesta sttu_a cló
Madrid, ~o. - El senyor bantiago i s'afegeiX que ha amenaçat amb dlnènc a formada pel Pres.den& del
vern de la Generalitat.
el
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1 i els mimstres de F'mances ria diplo.nat, senyor Lluis Angula- nat esta.ra encamat en el President re:;so a la Dtputaclo Ja que la Dreta Alba ha e. unes ec aracJOns a un mitir en cas que no s'atengui la seva
La reunió del Consell durà fins a Consell
tteg!Ona! Va1enc1aua creu que no pot perwdtsta sobre la tasca portada a petició.
dos quarts de vu1t, i, a. la. sortida, i Guerra es reun~ra. demà r tal de no Garcia, de la medalla de Solr!- de la R.epubllca.
el senyor Pic manifestà que avui, di- veure si 'és possible portar~ propo- ments per la Patria.
Un altre dels temes d'interès tou tenir dues condutactles dllerents l!n cagl~e~ll~sre~~~t de la Cambra:
mecres. rebr1a. els representants de la sicló al consellet que se celebran el
Concurs d'arrendament d'un local la posstbllitat que sJgum signats <:ls una mateiXa capt ·
-La detallada estadist1ca de la
premsa, als quals donaria compte dijous abans del Consell que pre- amb destJDació a la CaiXa de reclu- decrets destmant dos coneguts getasca realltzada ès el millor 1 més
dels assumptes tractats a la reunió. Sldlfà. S. E. el President de la Re- teSt l Junta de classificació, d'Alba· ner!!-ls, un al Marroc I l'altre a Ca- Lj demanen Vint meSOS de convement elogi en pro de les Corts LA GESTORA PROVINCIAL DE
l\lADRlD
Seguidt~.ment, els consellers i acomce~n!~rmactó dels empleus obtin- nànes.
presó i el condemnen a pagar que acaben de suspendre temporalpanyants emprengueren el viatge de pública.
S'ha
acordat
que
durant
l'estiu,
guts
per
mèrits
de
guerra
al
persoEl
ment el seu tr eball, davant a la criretorn a. Barcelona.»
Una nota del Governador civil
t sl la pressa. dels assumptes no exi- nal de caps i oficials que figuren en
senyor e ayos una penyora de cinc pessetes tlca fàcil o mspirada en la passió
Madnd, 30. - Amb relació al plet
geix altra cosa, que només se cele- el mateix, conseqüent al disposat
sevilla, 30 - Davant el Tribunal pol1ltlca. ?.. _en certa frhlvolitat antlEl «Butlletí Oficial» bn un Consell setmanal, que pro- en la llei de 8 de juny darrer.
no
vol
dl
'
mt't'rr
d'Urgència es va veure la causa par amenwuia, que no a sabut tlns de la gestora provmcial de Madrid.
En la seva edició d'ahir publicà blement serà els dimecres o dijous.
Marm·a. _ Decret concedint la
.
... Co- ¡ara. oferir-nos
que
el Par-1 el governador c1vll ba fet pública la.
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entre altres, les següents disposiEl Govern ha deliberat sobre La Gran Creu del Mèrit Naval blanca, I
lò b
é d'h
amen . qaes tre a a 1 re
1 d
E nota segilent:
1
data del pnmer d'agost, perquè, com al senyor Joan de la Cuerva I Cocions:
«Los alt.os mtereses de Ja provmct~
CreU que no ha de desertar ta"f ~nd~~~~ pe~l·~~dlèn~;J:ra ~ pla contra l'atur obrer, el règim a..pro«Presidència
ja sabeu és la. des!gna"a
per
a
la
dornlu.
del seu lloc f'Ins que eIS t er- pena que est•a comp1"mt • per a t emp- tiples
visiona.!convenis
de Govern
Catalunya,
mul- y obhgac10nes melud1bles e maplazab 1 ta
pollatics
I comercials,
Decret creant una Com!ssió mix- F esta Roj a. EL G O:Y:ew ~...
bles,
entre ellas, como la màs desFi.nances. - Concedint pensió excontra. el f¡"scal··· dir¡·gt un e~.,. la. llei de Restriccions. els Pressupos· .:.,~ ' ""
1 a so
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· eS tar ben tat
ta de representants de la Generali- segure t a t en ell t:na""""'
tacada, la custrlbuCión mensual de
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de
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a
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en
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Irrespectuosos
I
ofentos.
l'organització
del
Suprem
amb
tat i de l'Ajuntament de Barcelona. ça que ha de bastar ella perquè guàrdia. d'assalt
t
'I
sius a la Sala.
la nova Sala del Contenciós, les - oa- fOndos con que hacer !rente al pago
per a. resoldre respecte a la. instaHa.- res passi. De totes ""Ulllneres està. acte de servei. per inutllltzació en
ranqUI S
El fiscal demanà un any l vult ses per a 1a. nova ¡¡ ei Municipal .els de las nómlnas de personal y aten"
i
1 ¡ t
ció del grup escultòric de Josep Lli- a t ent a aques t a -uat.a
pe m nis re
Fixant en 4'50 per cent l'emprèsMadrid, 30. _ Al Ministeri d'Agri- mesos. El processat donà toda classe Bons ferroviaris. llei d'alcohols, etè.: clones de la beneficenc1a, impelen
mona en el monument als Herois de
al goberuador en ménto de deienla guerra de la. independència de de la. Governació han estat exposa- tit del Mat jzem, m!llorable per con- cultura. han facilitat avui a la Prem- d'explicacions I el Tnbuna.l el con- etc., posen ben de relleu aquesta t~~.~>ca sa de aquellos intereses y estas oblldes les mesures de precaució pre- curs.
sa una nota que diu:
demnà a la multa de 5 pessetes.
realitzada.
.•
l'any 1809.
gaciones.
a resolver por si la anòmala
ses.
Instrucció Pública. - Decret qua«Alguns periòdics han donat Ja
Les Corts no han desatès, d'altra
Economia l Agricultura
Ampllament, com en tots els Con- llfica.nt com a benemèrits docents de noticia que el ministre d'AgriCUltura Consell de guerra contra un banda, la funció fiscalitzadora, m1t- situación creada al organlSmo pr.oOrdre disposant que el reconeixeducídos
tan
recientemente que resutment mèd1c dels aspirants a la pro- sells, S'ha tractat de Ja. Situació in- Caràcter particular, la Fundació lnS- pensava dim!tir per trobar-se deli- cap"ltà d'art'llleri"a • un sots• I jançant debats plantejats entorn les taria lnnecesarla
su reseña. en el
1
visió de quatre places d'oficial segon ternac.onal en llurs dos aspectes, po- tltuïda per Felip n ¡ anomenada cat de salut, i al min1stre li interessa
anomenades proposicions no de ilel. dia de hoy.
de l'Oficina tècnica de comerç, pre- lític i comercial. P el ministre d'A- Mo~estir de Sant Llorenç de El Es- fer constar que no ba resolt, per ara, OfiCial d'enginyers aCUSatS Hi ha hagut dies en què he estat
El problema ocupó s1empre el plavist en l'Ordre del 4 del mes que gr¡cultura s'ha exposat també els conal; l'instituït a Madrid, denomi- ~ abandonar la cartera; ans el contra. •'
complint durant set hores les meves
mas destacada entre las preocusom, resti Circumscrit als concur- seus projectes sobre els problemes de nat Col·legi de Nostra Don_11. qe l-<1- ri, i a part que la seva salut és ja.,
de
sediCIÓ
obligacions al silló presidencial, a no
que produce regir esta prosants que resultm proposats pel Ju- la remolatxa., a.lcoholer I del tabac. reto; Premi F'~tentath la. Ba.sll!ca. a.fortunadamertt, bastant bona, hi ha
pad; qel .concurs inteH.igent dels dig- pac!Ones
VlnCia
y el gobernador desea expreRespecte aquest darrer, s'ha. acordat d'Atoch 1 CoHegi de Santa Isabel enmig raons poderoses que l'obliguen
rat quali!lcador
Madrid, 30. - A les dependències nes vke-presldertts:
3
sar
su
gratitud
para cuantos no reprorrogar l'actual règim sobre con- inst. tuït per Felip l i el 1595
moralment a continuar al front del de Capitania. General s'ha celebrat
Sanitat
El nou reglament. enéara que apitOrdre en v1rtut de la qual són Jm. reu del tabac, en espera. que les
Creant amb el nom d'In~tltut del M1msteri, d'et;ttre les quals enten mol avui el Consell de guerra. contra el cat amb criteri tolerant, dóna res'-11- gatearon sus concursos leales, y su
ll058des sancions als industnals se- Corts fixin el definitiu en els pri~ Llibre &panyol al ministeri d'Ins- digna. de tenlf-se en compte la que capità d'artilleria senyor Pere R.ome- tats positius. Aquells debats polltlcs corCUal aportación, atanosos de banyors J oan Josep Colell, de Guixers, mers dies de la propera etapa parla- truccló Pública i a la Biblioteca Na- esta rebent nombrosos telegrames 1 ro i el sots-oficial d'Enginyers senyor qae duraven setmanes 1 setmanes llar térnuno defirut1vo al estado ac-1 Juli Illa, de Berga., per matança ment.àrla.
cional, un organisme encarregat de cartes d'encoratjament i fellcltac16 Ulpià Panlagua, acusats del delicte han desaparegut. per a no tornar. tual de la D1putac1ón provincial de
clandestina 1 utilització de carns no
Un periodista li ha preguntat:
la tutela. econòmica
cultural del per la recent aprovació de la Uel de sedició 1 propaganda subversiVa Ara. en una tarda. es desenrotllen Madnd.
1
Màs los afanes, a veces, como en
tolerades per a embotits, respectiva-Podeu dir-nos a quina hora es llibre espanyol
de Reforma Agràna.
a la. caserna del campament de Ca- tots. Cada fracció parlamentària. t:X·
ment, i suspenent de càrrec amb for- reunirà la ponència ministerial?
Jubilant el ¿atedràtlc de mate à
La gran labor que encara queda rabanchel. en el mes d'octubre de posa la. seva actltud i després les la ocastón presente, no se compademació d'expedient a l'inspector vecen
correlauvamente con la. eXIgen-Crec que serà aviat, cap a les tlques de l'Inst"t t N .
m - per realitzar, els compromisos con- l'any paisat.
votacions finals afirmen o neguen la
deu del mati.
termarl del dlstncte.
ona ensen an 1 u
aC!onal de se- trets amb l"opmió publica pel partit
Aquest Consell era. presidit pel ge- confiança. El precepte constitucional cia imperat1va del t1empo, y por ello
Treball
En sortir el minlstrè de Finances ~eros de M~drl~a !~ O~den!l sCi:- : agrari espanyol que el ministre d'A· neral Miaja i ha actuat de fiscal el restringint les lnlciatlves dels dïpu- el gobernador, con la vista. fija. en
Ordre nomenant vice-president del ha manifestat als informadors que rez somont
•
or gna< u - gncuitura té el deure de servir ¡ senyor Cayo Ortega, que fou separ,¡,t tats en matèria de despeses, ~,molta aquellos intereses i obligac10nes, ha
1 ~o: ~~8. de Maó, altres moltes circumstàncies de tÒts I de i'Exè;c1t a. conseqtiènct.a dels suc-- eficàcia I són molts els països que r esuelto volver la gestora provmc1a.l
Jurat Mixt del Treball de Cinters, el Consell havia estat molt adrru- el senyor J;~ep
de Catalunya, el senyor Ramon Mo- n strat!u I de molt _papereig però
Governació
Rel é d
conegudes, són un poderós esUmul cessos d agost i que despres remgres- tracten de portar a la seva llel ro- al punto de su anterior constltuc1ón,
list 1 Arau.
sense noticia. polltlca de cap classe. sos oficials ·d;;- 5e ngrt st e dlver- perquè. oblida~t convemèncles per- I sà. Ha actuat de pone~t l'a\ldltor de namental allò que tan bons re¡¡ultats dirig1éndose a. los antJguos gestores
Ordre nomenant vice-president de
-Han tractat de la qüestió de l'or- l'any
para que se reintegren a sus puestos
gure a separata sonals I fms s1 n'hi hagués. exlgen- 1 brigada senyor Antom Izquierdo, 1 ha donat a Espanya.
.
l'Agrupació de Jurats Mixtos del dre públic?
Ob 1933Publl
eles de salut, el min1stre considera ¡ de jutge instructor de la causa. el
Ara el ,que falta es que totes IPS i sacr1ficando a dos miembros del
Treball als Ferrocarrils de BarceloEl mmlstre ba contestat afirmat!- funci~~ pert~ue~ ~ Definint le.s que no ha. de d_esertar del seu lloc tinent coronel ~'Infanteria senyor comissions treballin intensament dln- partido radical, a fin de dar entrc~.da.
na el senyor Miquel M.~ Coma i de vament.
rior d F
en
0 onsell Supe- de llmta 1 sacrifici, on, salvant l'Im- Josep J!ménez Figueras.
tre d'elles mateixes, com ja ho fan a las representaclunes de los pa.rtiCalva.
El Dllnlstre de la Governació - ha
A e er-~lls.
previst, continuarà desenvolupant
fiscal s'ha ratificat en les se- algunes: d'aquesta manera s'ev 1taran dos agrario y liberal demòcrata, que,
Ordre nomenant inspector de Tre- afegit el senyor Chapapnet&- ens T provfn et dprojecte de moU del seva modesta 1 patriòtica labor». la vesEl conclusions
I ha sol:licitat per al debats detallats al saló de sessions. a. su vez, la tlenen en el Gob1emo y
ball interí, amb destinació a la Deuna a por e València.
capità senyor R.omero la pena de
El règim de dietes, absolutament a.sl veman reclamàndola».
legació de Treball de Uelda., el se--JA HAN SORTIT AMB LA SEVA tres anys. i la de dos per al sots- just I necessari en un règim demonyor Joaquim Pui¡ i Bàyer.
ollcial senyor Paniagua..
cràtlc I de republicans. ha;,¡ria èe
ELS NOUS GESTORS DE
El Tribunal s'ha retirat a delibe- tenir una realitat congruent amb
LA DIPUTACIO DE l\1AAMPLIACIO DEL CONSELL
A Saragossa ja tenen una rar I després ha dictat sentència l'assistència de cada diputat a les
DRJD PRENEN POSSESSlO
condemnant a sis mesos 1 un dia Com'sslons l a les sessions. com es
DELS CARRECS
altra vegada l'Acadèmia d'arrest
al sots-oficial Paniagua, el practica en diversos Parlaments PS·
Madrid 30. - Aquest mati han
Els perills d' anar
qual
com
que
es
trobava
a la presó trangers.
El Gabinet s ' ocupa de la tasca
realitzar
pres possessió dels càrrecs els nous
General Militar
des del mes d'octubre, ha estat alllRespecte a la data de reobertura gestors de la D1putac1ó provmclal de
Madrid,
30.
Han
començat
les
berat
per
haver
acomplert
amb
excrec
més
en
la
data
constitucionai
Madr1d. La formen, el president sepel carrer
pel Parlament després de les vac ances i de obres de consolldació de l'Acadèmia cés aquest temps.
del primer d'octubre que la que ha nyor Nogueras, 1 els senyors Garcia.
General Militar "" Saragossa. A tal
S'Ignora quina és la sentència que anunciat la premsa. L'expenèncla en· Trabado J Estébanez, radicals; Pérez
erecte, el Ministeri de la. Guerra l'a ha recaigut contra el capità. R.ome- senya. a tot rrreu, que no és un bon
l' aplicació de la Llei de restriccions
reform!sta; Lafuente RlvaCal vigilar els balcons
glfat la quantitat de 400.000 pessetes. ro; però es creu que és també de sis sistema sotmetre la Cambra a. perfo- Toledo,
corba, agrari.
Anit en passar pel carrer Consell
Aqu
E::t~s
obres
tornaran
a
Saragossa
mesos.
des
de
treball
massa
llargs.
El
GoMadrid,
30.
El Consell de Ml- carà al saló d
¡
i
No h1 han assistit els gestors de
de Cent la. nena de 5 anys anome- n!stres celebrat avui
ha estat d'o~·
e sess ons qu na
és, en aquell Centre d'ensenyament militar.
E! capità Romero ex-diputat de vern necessita sobretot, per a l'obra la CEDA.
~ prmclpl, la seva. actitud,
1 espera
nada Encarnació Dols, tingué la des- càs interès en la major part dels
les
Constituents.
que
es
'trobava
la
llet
Electoral
en
111estarà
econòmica
aprovada
I
financera
I
per
a
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de
Fou aprovada l'ordenació de pagagràcia que es desprengués un bal- assumptes
defensa nachnal, uns mesos de tre- ments per al pròxim
tractats. Pocs temes de abans del dla 15 d'octubre. També Més detalls sobre la troballa bertat provisional.
mes, i s'acordà
có de la casa nilmero 141 del susdit caràcter
ball Intensiu. al qual s'ha òe dericar
polit1c,
í
en
aquest
aspecte
abans
d'aquesta
data.,
el
Govern
ded'
h
.
celebrar sess1ó passat demà
carrer, la qual es troba en reparació. solament es parlà del compllmen~ sitja tenir aprovada Ja llei de ReU
n
Orne
mort
Carbonitzat
UN
INFERMER
RECOM
ANABLE
abans
de
reprendre
les
sessions.
Algunes de les pedres despreses del programa de lleis de que tractà població forestal,
El cap de la m1nor1a provmclal de
per considerar qne
Ovi d
abastaren la menuda, la qual re- el
la CEDA ha lliurat una nota a la
LA LLEI DE RESTRICCI ONS
Govern. A l'objecte de, ter ressal- la seva aprovació es urgent puix q
e o, 30. - Es coneixen
de8Ultà amb diverses ferides al cap tar la. tasca realitzada per les Corts, una vegada acabats els treballs ~! talls S?bre la. troballa d'unmés
premsa
en la qual diu que el seu
home En lloc d'un purgant dóna uque li foren curades al dispensan en cas que el Prestdent de la Carn- les collites, l'aplicació d'aquesta Llei carbomtzat a la part alta de Cuarpartit els ratificava en la seva posd'Hostafrancs de primera Intenció, bra no faciliti tot seg-.1lt l'índex de permetrà de minvar l'atur ob
na metzina que costa la vida E! senyor Chapaprieta no vol S!cló
de no posses~10nar-se dels càrtementero. a Llanes.
recs.
1 moments després passà al Clinic. les lleis aprovades, aquesta relaetó Amb aquesta finalitat de minvar ~~:~
Quatre joves de Portilla han ma- a dos reclosos i en deixa al·
Les ferides sofertes són de pronòs- es demanarà a l'oficial major de la tur obrer en algunes zones. el Go- nlfestat que _ve~eren el foc. que semdir res fins que no es reuneixi
A OR ENSE
Uc reservat.
Cambra, per tal de fer-la pública. vern vol també la ràpida aprovació 1
, blava P~Uit per un líqUid inflatres
dos
de
greus
la ponència
Està vist que sl hom va pel mig
Els nurustres no feren cap mena de la llei de Combustibles IIQUtds m~ble, S aproparen al lloc on t'S prodel carrer s'exposa als perills de la de comentan sobre el tancament del Després d'aquesta data. el GovenÍ du1a 1 mcendi l r etiraren el cadàver
Valénc1a. 30. - El governador ha
Madrid. ao - Preguntat el IIllillS
Els obrers del ram de la
circulació 1 si, pel contrar1, hom vol Parlament I de la data en què ha pensa dedicar-se rexamen detmgut de 1& bardissa que cremava.
mamfestat que s'havia donat ordre
6
tre d'~enda. sobre el que s'hav~
construcció
han donat per
assegurar la seva v1da. anant per la de començar la pròxima. etapa de dels pressupostos.
Les extremitats mferlors estan in· de detenCIÓ contra l'Infermer de la. tracta~ en el Consell d'aquest
mati
vorera, el penll dels balcons el per- treball, però aquell propòsit atribtut
En el consell d'avui s'ha parlat tactes. Conserva part del pantaló, presó, que el dissabte passat s'equisegueix com ombra !a.tldica. El m!- al senyor Gil R.obles d'avançar al 15 també d(! l'aplicac16 Immediata de la nf'~rre amb ratlles gnses, les lliga- vocà en donar un purgant a qua- ~~!~~rq~~ :n=~t ~~
~ute co~: acabada la V~ga que SOS•
llor serà. no sortLr de casa.
a Ou
temen
de setembre la reoberLura. de les lle1 de Restriccions. En exposar el cames, els mitjons i les espard('nyes. t re reclosos. la qual cosa origmà que C'lo.s&.
r~sultessln.
intoxicats
els
quatre.
Dos
Corts, sembla que no tindrà realitat. nuniStre de Fmances les seves Idees 1Sembla que el mort era bru, fort 1 d ells mor~ren.
taQuant
que t a1s ~oeus proJectes, marutesOrense,
30.
Ha acabat la. vaga
Si no s'hagués retardat tant el co- sobre el particular, féu veure que ;>er alt.
nó
ampoc no po<i!a afll1Il8r 51. dell¡ obrers del ram de la construc-«81 ES DESPULLA, PERQUE ES mençament de les vacances, segura- a. realitzar una labor conjunta en
Al lloc del succés h1 fou trobada
re~~¡~~·
lA
les
QVESTIO
deu
d_,el
mat!,
BLADERA
es
~ió¡;¿s
quals ja s·ban reintegrat al
DESP ULLA...»
ment que la futu ra. actuació de la l'aspecte ampli de la reorganització una cartera mig cremada, amb cinc-DllnlStre de e ¿ap del Govern 1 el ~ ~ En ~I cas del patró que no
Cambra hauria. començat abans d':!l dels Ministeris era Indispensable que centes pessetes en bitllets de cent,
1a
los
a
C011t:lX
u~~ra
per
a
donara
e
a 1 obrer. que ha estat la
1
.
d.
.
primer d 'octubre, data establerta per la ponència formada pels senyors 1 entre les cendres h1 havia. quatre
U
t d 1M
que ment
er a ll<ú.>.:>v ulvu..o • I causa del cvn!rlcte. mter\·indra el
na no a e inisteri
Un aI QUI no eiXen VIUre la ConstituCió; però essent ja tan Lerroux, Gil R.obtes 1 ell es reuneixi duros t alguna xavalla. Tambe fou
re aquests no els conegwn governador.
Ahlr fou detingut un subjecte ano- avançat l'estiu. el Govern haurà de com més aviat mUlor, a l'objecte trobada UJ?a botella que semblaV&
1
d'A · lt
di:-v~-;ha qc~elllpcrendreu
que no puc La causa contra el diputat
menat Miquel Gómez, perquè s'ha- deslStlr de presentar-se al Congrés d'assenyalar les Unies generals a què haver contingut gasolina 1 una capgriCU Ura
OltSlSte1xen. I.Jespres
. .
via apoderat d'un vestit que pensa- els pr¡mers dies de la. segona q<un- s'ba d"atenir el ministre per a portar sa de llum~ns. El cadè.ver no ha esMadrid, 30. - Una altra nota ra- ~ ~a:~lre donant
a conelXer el que SO C!ah~ta senyor Bilbao, el
va. fer-se'l seu.
zena de setembre. Això és degut IU a terme aquesta reorganització ¡ L'l· tat Identificat.
cllitada al Ministeri d'Agncultura
En ésser portat davant de l'auto- fet que es disposa de poc temps per troduir les economies pertinenta eu
dlu el següent:
' '00Sebou diKUe que tu haVl8 cert re- pertodtsta Bernal i vint perntat quedà tot astorat de 1a seva a estud~a.r la. reorganització admi- e1s pressupostos.
La
policia
a
Madrid
pren
En determmar la llet de reten·
m n uavam la lleJ d Res
detenc1ó ja. que dles aba.ru. havia nlstratlva, punt fonamental de la llet
No es parlà per a res de la des'
•
'
•
cions de bLat, la pnmac¡a per a la. ClOns, l el lninlStre contes~·
tnc-SOneS méS
estat detingut 1 ~t a disposlClÓ d~ Restrl~ClOns, els preceptes i ~ apariCló de cap Mmlsterl, Sots-secre- grans precaucions per evitar Ct>mpra per l'Estat d'aquells que estl-No, el QUe hl ha es molta exHuelvt~., 30. - ~ causa que per
<i.el jutJat com a desvagat per exer- d econom1a de la qual han de temr tar1a. o D~recC!ó general. Aquest proI
.
gue5Sln pignorats al Crédit Agricola pectaCJo per a veure com 1 a
rebeHtó se seg-J.eix contra el diputat
Cir el nudisme 1 ara que pensava expressiÓ en el pressupost del 1936. blema serà el que estudiara prlnc1a propaganda COmUniSta
a Voluntat dels seus amos. feu que N&~.uralment. Ja he dit repeur11q~e socialiSta Cresccnclano Bilbao el pe1
anar vest.lt segons ell d.lgue que ~ pruner treòb-~11 del ~arlament, p~ent la ponèncl8 en la seva re- Madrid 30. _ Amb mot a de la haguessin d~ SllSpendre's els préstecs u.o
all1r~ contra el& mtere.ssos le . rtodista Bcrnal I vint individÚs mes
igualment el detenien.
en es seves pr xunes sess1ons, serà 1uruo de demà. 1 el res-..ütat d'aquust
.
d l'
D
amb garantia prendana de blat que
deia 1unclonar1s. Au;ò 00
estat tramesa a la Sala Segon~
1 ::al
Aquest tranquil quedà. a disposíClÓ exa.mmar el projecte _de llei Elcct.O- I estudi el coneixerà el Govern en r~~~~~t g~ve~~;~th~ '!d~r:t feia aquella. entitat per tal d'evitar
r que adhuc el$ que no ::.: Uin
e Supre"!l 1 al Jutjat de Huelva.,
del jutge espeCl&l que porta l'afer ral. . Amb aquest proJecte es Simul- I el Consellet del dijou3. En el Con· moltes precaucions a fl d'evitar la el confuSionisme que podia establir- tecta::t:ent lcg 1 ~ es COUSI~erm~r- perquè practtqum
noves diligències
<iels de::;vagats 1 malfactors.
tamara la di.:.cuss1~ de la repoblació sell que després se celebrara ~0'-8 la propa~da comunista que amb mo- se amb els nous préstecs que portava
1 prutestin
e- 1 El fiscal del Suprem ha d
·
forestal 1 combustibles UquiCis. Res· presidència de s E . el cap del Go- tlu d'8Q.uesta data pénsaven portar amb la lle1 aparellada la seva com- $lonats
r.a:g
wr
a
VIllena
,
~;ro
est~
que
1
pet1c1o
de
llibertat
provl!.ion!f~\{~
pecte a la llei Electoral, ~s molt pos- vern, o bé el ministre de F inances.
d
r
pra
per
!"Estat,
al
mateix
temps
que
sible que el Govern. no a.cloptl una explicaran al President de 1a R.epu-j ~~?t, a 1guns e1ements e esm('ntat facilitava el treball del crédit esguta- u~~~Cl_~~n~ h~ e.. que lle reout.
processats.
pos!cló fixa I deixarà la resolució 1e blica, detingudament.. les orlentaciOltS
dor aleshores per haver de llquidar a realitzar w••gr....n,.s anwtaut-we R
lt
.
Pec no voler pagar les costes !"assumpte al criten de la COttussiÓ acordades per a portar a efecte les Les Joventuts soc'l al"lstes pre al dJa totes les o¡>eraCIOns d'aquesta Ciada.
la tasca. QUe està anuneSU en feritS Un químic j
de Presidència., encarregada. de dic-- reorgamt.zacions.
• classe per a coneiXement dels orgad'un judici
tamlnar el resultat de les conversados obrers i destruït
El senyor R.oyo Vlllanova. no com
paren Un acte públiC
niSines provtnC18ls que havia de !er pe~~~: ~ell J,>teguntà respecte les
Amb motiu del procés que per un clons que es vénen celebrant sobre a mm!Stre, smó com a catedràtic de
la compra..
Un pavelló
delicte se segui contra un detmgut aquest particular. El Govern expll- Dret admin..stratiu, féu un discurs
a
Còrdova
Desaparegudes aquestes causes 1 Granja, quu {j~~::~:tno~
i que fou condemnat a les costt:s
sobre el que, a judici seu, ha d'esser
coneiXedor aquest ministeri de la fun- ~~~n:e~ ~~s~~ól dlgue que ~~ un~or:~1~~~a, a~so.labo~~l'locorregut
del JUdic.t que no teu e!ectJves es prola reorgan1tzac1ò 1 La forma en què
Madrid, 30. - Les Joventuts socia- CIÓ SOCial tan Important en aque:.t
la ponèncl8 pugui realitzar-La. AHu· listes estan organitzant un acte pu- moment que exerceix el Crèdit Agrl- seub l'expedient, el ~~alte e:t.=;~
Cedi a l'embargament d'una ca~
s."ha incendiat un pavelló. Àa~~:
at un ferit i amb cremades el qui
Que po.;seia a Taialla.
di
la
creació
del
Minlsten
de
DeOlie
que se celebrarà a Còrd0\"8. en cola en aquesteS operaciOns, es res- am tot Inh res.
quantitats de 15 pessetes que repreCom stgul que en la subhasta que senten les desp;:ses del jutjat 7, 12 tensa oac1onal, en unífica.r els ce el qual prendran par& els diputats tabliran immediatament els prestecs
se celebrà de la. dita casa no sorti pessetes del jutjat 15. 60 pesaetes a Gaerra l Manna. problemes de que de la mmona, senyors L'uts Romer.>, sobre el blat, si bé subjectant-se a tu~~~~~~:~rrtat relatiu a ta sl- ~~t~lf~~ ~~~:· {!ue fou extret
Po6tor, el jutjM de Tafalla oficià la primera de les esmentade& re:a- es ve parlant de fa temps. Dtgué Josep Prat. Ramon Lamoneda 1 Ge- noves modalitats per tal de salvar VI~; ocupat d'a?~~ ~:c~~e dseh~ ferG1des els obrers · Fio~~~ ~¿;~~
que li convlndrl8. tenir en compte la rom Bujeda.
~ les secretanes 7 1 15, dels jutjats tones 1 85 a la segona.
.1 ca tnttrnatlonal
els lnconveruents QUê la. pràctica ha
"
regon San Emeterio
Les pèrdues . Són de conSlderaC!ó
e Primera Instància d'aquesta caL'acte se celebrarà a l'Estadi Es- posat de mani!est, i aqueSta mateiXa ren alguns aclarlmen1 que abordaSegons la llei els esmentats se- necess1tat de sostenir alguns orgarusf¡tal 1 a. les r elatories Serrano 1 cretarlS tenen part a la casa per mes penna.nenta pel qud es refe- panya. i hom te la mtenció que cons-- setmana podran ésser represes aques- demanat la Comlssló tsueque havia ja que • j¡flC1 ha guedat destrmt'
sera, que tenien possessió de l'es- les quant.ltats que detXem ressenya- retX a l'Armada. 1 lnslnuà la conve- ut..elXi una concentrac16 d 'elements tes operacions que tant. beneficien terunt. una conversa ccimer es~ ~ Els bom..,ers de TorreLavega, despre~
niènc.i& de crear Wl a.lm1rallat, que sOCialistes andal~.:sos.
lllentada. ca.sa embargada. per les des.
Anglaterra.
Cl
de grans esforços, evJt.aren que el
el petit agricultor.
foc es propagues a altres pavellona

d1gue
• ' e I m •1n1stre
•
de f •1nances

~~t~u\.ag>~e~~~~:r~~~ ~;~s~~; ~n!~ s~~~~~~enc1es.

A

I

I

I

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

VI

'I
l

I

a

l

I

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

--

I

n::s

j

f

l

I

;::ns

tat

__________*___________

fo

=

j

I¡&

---- -----*

It

po

T EA T RE I C I'·N E·M A

L'ORDRE
PUBLIC

(

Un gran espectacle·
al Teatre Grec
de Montjuïc

...

Dl

!!

FERES A Ml!

la immortal obra «L'Arie·
siana» serà representada
amb tots els honors

l

:

L'!mnlortal drama. obra dels dos
genis Daudet i el music Blzet, serà
representada el proper dissabte a la
nit al Teatre Grec de Montjuïc, amb
tots els honors.
Aquesta representac!O de «L'Arleetana» es celebra amb motiu de la.
Inauguració del Museu Alfons Daudet a Paris. El Govern francès v~
lent honorar la memòria del gran
escriptor, adqutri el moU on Dau. det escribl les seves cèlebres «Lettres de mon moulim>, 1 el convert! en
Museu, el qual conservarà èl record
el' tan !Hustre escriptor.
L'anunci d'aquesta extraordmàrla.
representació al Teatre Grec ha. desvetllat una. expectació extraord!nà·

Avui es compleix el cln
aniversari de la mort de J~ué
Gamper, fundador del F ~n
Barcelona
· ·

Avui ta cmc anys, rnun eJ
Joan Oamper. el glon<is 1 &enyor
del F. C. Barcelona: con•e d~04ldor
cordar, 1 aprofitem avu 1 pernes 1'!ho, el molt que 11 deuen els a ttt.
ttus de Catalunya 1 Espanya ~.
dels homes que m~::s han lluit ~ un
a mtrodutr l'esport a Es a Per
principalment el tutbol, tent ~JYa. I
Barcelona el primer club d'Es F. C.
Del que sigmlica Joan Pany¡
1
1 per al Barcelona pOdeu consga.znper
avui en dia els joves e~
tat-bo
1
llll tmguereu Ja sort de ~~~us Que
segumt 1 h istorial del Barce1onlXer-Io,
aparegut el malaguanyat a. Oe¡.
el cercle blau-grana començesporttu,
caure. 1 per no haver trobataeJa deOampe' que .pogués substlt
.nou
perduL bastant valor duran~lr-lo, ba
darrers anys.
aquesj.s
Es, done~. d'esperar que l'h
nat~t: a uamper, a proilt de la 0~&
VI(iU~~o, es w1 dels més me
~eva
es poden tributar. i .no esr~~t& QUe
rar molt de temps.
eape.

I

ALARMA

La dona encarreaada de la neteja
de la làbrlca Orfebrena E~panyol¡¡,
del Torrent dt! Vldalet, nwnoro 36,
toca l'aparell d'alarma el qual es
dlsparà.
Hi hagne uns. Corr.a alarma per
aquell veïnat.

j

I

ELS ESTRANGERS SOSPITOSOS
Un estran~cr anomenat Israel Kt.·
temberg, domlctliat en una pensió
del carrer d'Enr1c Granados, tenia
al seu poder diversos documents que
penanyien a un 1ndlvld.u espanyCJl
que havia estat a Munte Cario.
La pohc1a practtca gestJons per
tal d'a~sabentar-se on son els citats
documents, qw és el propietari I
com arnbaren a poder del jueu esmentat.

I

ria.

La. Interpretació anirà a càrrec de
ta Companyia. Oficial Catalana de
Merce Nicolau 1 Ramon Marton; Or.
questra Filharmònica de Barcelona,,
dirigida. per Josep Fontbernat I l'Ins·
titut Folklore de Catalunya. dirigit
per Joan R!gall.
El reputat pintor Ramon Batlle na
tet unes magnifiques decoracions per
a. aquesta. representació, la qual deixarà, sense ca.!' mena de dubte. un
bell record en els annals artístics de
la. nostra ctutat.

PREN ELS POLICIES F ER
ATRACADORS
Uns agem.s de la Brtgada d'Inspecció Crürunal ve1eren a la Rambla.
del Çemre Wl mdtvidu que els va
inlondre sosp1tes. S'lli acost~tren 1 el
des.::oncgut feu com s1 es trcgués una.
arma.
Portat a la Prefectura de Policia
marutesta que éra Cora~ter i que hu·
v1a vingut a Barcelona per Lal d't~.d
quirir W1 decim de la rifa i crèiQ..
que els agen¡s de policia. eren uns
atracadors a jutjard per la. forma.
com se b. tiraren al amnut.

Al Teatre Tívoli tindrà Uoc
demà l'estrena de la revista ·
«¡ Hip ! ¡Hip! ... ¡ Hurra!» :
Demà, dtjous, fara la seva presen- 1
tació al Tívoli la companyia del Leatre Collseum de Madrid que dirige1x
el mestre Guerrero.
Aquesta companyia debutarà amb
l'estrena., a Barcelona, de la revis·
ta de gran espectacle «¡Hipl ¡Hip! ...
¡Hurra!», llibre de Joaquim Vela I ,
Ennc Sierra, amb música del mestre
Guerrero.
Hom diu que es tracta d'un espec·
tacle de gran visualitat, presentat
amb tot luxe 1 en la Interpretació
del qual Intervenen artistes tan n~
tapies com Maruja Gonzàlez, Olvtdo No 11 tan pas por a vrrglma Ro ra, com es pot . eu re en ls. totograha ..
Rodrlguez, <<La Yankee», Conxa Le~ I la rera no és sm tètica, noi Però esta · amansida, qui sa sl per la
nardo, Margarida Balaguer, Aurèlia
bellesa da Vlrgfnla
Ballesta, I:¡abel Nàjera, «Los tres
Diamantes Negros», Paco Gallego,
Ltno Rodriruez I Francesc Bernal,
entre altres.
Amb l'estol d'artistes tan suggesaplicables als Ingressos dels cine"NA LI NIA A SEGUIR?
tives com les esmentades, 1 un formes. mustc-halls 1 teatres.
~
m6s conjunt de vlce-tiples delicadaFins ara, l'!mpost de l'Estat elament seleccionades, és de creure que
~E
~
Govern.
francès
decreta
~~~~~ ~1r5a~~~.re:lus5 ~~s~~~ ~~~a l~n!
aquesta nova revista del mestre~
Guerrero obtindrà un sor ollós èxit,
30.000, el lO; de 30 a 50.000, el 15 ;
almenys, per Ja suposada gràcia de una reba1xa considerable d1.. 60.000 a 100.000, el 20, 1 de lOO.OOO
el 25.
la. seva interpretació.
en els impostos dels teatres endavant,
En el successiU pagaran: fins els
10.000 francs d'Ingressos mensuals.
i els cinemes ,.
el 1 per 100, de 10 a. 30.000, el 5 .
de 30 a 50.000, el 10; de .,o a lOO.ooo',
.. Paris. - EI !Dja.rio Oflc!ab puQ¡i. el 15, 1 de més de 100.000, el 20
ca Wl decre:t lllmnt els impostos per:.. 100.
tl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!'!!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!
AVUI, GRAN EXtT

¡

~~~at~r~l~o~~~n~~t~o'lÍcl~t~reèrnc~!í

I

de tradUir-los i saber de què es
tracta.

~1.\S
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SQRTIDA DE COLONIES ESCO& I T M El
LARS
OB.l G J N A LI TAT J
' E). dla/ pt·lmet· d'agost sortiran de
Ba;r~tbna envers llurs llocs de residencia les colònies !i 'in!au,t& . de les
Xampany d' honor a l' Asso· escoles
catalanel> que patrocma J'AsP1·otectora. de l'Ensenyança
ciació Andreuenca de Teatre soc.ació
Catalana.
Amateur
L'horari de sortida és el següent:
Colònia Escolar de Sant HHari SaDiumenge passat, a la. nit, a la
Còoperativa. L'Esperança, de Santa calm, composta de 29 ruumnes sota
Eulàlia de VUap1sclna 1 com a dar- la d~ecciò dels professors senyors
rera de les !estes que se celebraren Joan Muntanya. 1 Ramon. Mestre.
durant la Festa Iij.ajor, va. tenir lloc Sort1da de l'Estació de França, a les
un xampany d'honor, per a r etre un 7'44.
<..:olónla Escolar del Castell de Vltribut d'admlraclo 1 afecte als components de l'" Associació Andreuenca lafortuny (Cambrils>, composta de 25
de Teatre Amateur", eis quals han alumnes sota la direcció de les prosabut en el "IV Concurs de Teatre fessores senyoretes Manuela 1 ValenCatal& Amateur" class1!1car-se en el tina Escolà. Sortida de l'Estació de
quart lloc i adjudicar-se el titol de França, a les 8'28.
Colònia. Escolar de Ripoll, comPrimera. Categoria.
La sala-teatre on tingué lloc l'acte posta de 29 alumnes, sota Ja direcpr'-'enta.va un animadlsS.m aspecte ció dels professors senyors Josep M.
1 le. testa va transcorrei' enmig de Miquel I David Aubà. Sortida de
l'Estació del Nord, a les sis.
l'entu.slasme 1 la. cordialitat.
El dia 18 del mateix mes, sortltà
]l:nrlc Estany, secretari de !'" Associació" inicià els parlaments. El el segon torn de noies.
President de l'" Associació", senyor
EDITORIAL PEDAGOGICA
Ricard Sàez, féu l'oferiment de
L'Editorial PedagOg¡ca de l'Assol'acte i a cont.nuació feren us de ciació
Protectora. de l'Ensenyança
la. parula.: la &enyora. Maria Slscart,
en representació c;1e les actr.us de 1a
companyia; Josep Llu!s, en nom de
la. "Oòopera.tiv~L L'Esperança."; JoaUNA
quim Pou (escenò¡rai), el comediògraf J . Navarro Costabella, el director de l'" Astlociacló" Marian Co1·tes,
1 clo¡ué l'acte el senyor Claudi Fernàndez 1 Ca$ta.nyer, secretari de la
"Federació Catalana. de Societats de
Teatre .Am~teur" i de l'Associació
de Teatre Selecte", que ocupava la
pre&Jdèncla.
Tot.s els parlaments foren llargament aplaudits 1 Ma.rian Cortès, el
director 1 l'ànima de l"' Assoctacló"
fou objecte de sentides i cordials felleita.ctons, extensives a les seves
companyes i companys per la. classificació obtin¡uda en la gran competició de teatre amateur suara celebrada. a. Catalunya.
De sobretaula, encara, les nenes:
Masada., PedreJa i Valls i els nens:
Cortès, Sala, Font 1 Pedrosa, de la
secció infantil, dirigida 1 creada
també per Marian Cortés, recitaren
adlnlrablement fragments de comèd!e& i poes!es.
Fou una. !esta llutdissima 1 StunnlAment aaradable de la que en guardarem un bon record.

CAMISERS
I

ta ..:asa mJilor assortlrus
PüH.TAfi'Ett.t<.lS:SA, 24 1

*
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Sota l'estat
de guerra
*

GOVERNACIO
EL SENYOR JOVER I LA
VEDA
El Conseller gestor de Governació,
senyor Jover, en t'ebre els perlodlstes, es disposava a marxar a CaJdetes, per tal d'a~sistlr al Consell del
Govern de la Generallte.t. Eis ha d1t
que no els podia facilitar cap nottc.a. perquè no passava res.
On periodista li ha preguntat sl
aquest any s'allargaria com l'any
pa~ el temps de veda, I el senyor
Jovet 1 Nonell, U ha contestat que,
segurament, 5eria aixecada en l'època que fixa Ja llet.

'b
vots per tal que la nova Junta l)¡.
guetxen arri ant nous Inscrits l
La prewsa Italiana assenyala el rect1va encért1 encarnlar be els gteus
cooperac.Qns per a la gran cursa que cas de Bartali com a un1c en l'hlsto-¡ assumptes plantejats, l'objectiU de la.
na. de disputar-se el dlS~.abte a Ja rial del ciclisme Italià. No es recorda qual es el de ter respectar les lletS.
tarda al Parc de Montjuïc. L'adhesió de cap altre corredor que als 20 per a la detensa de Ja r1quesa. PISd'entitats, corredors, constructor 1 anys nag1 fet uns aebuts ae corr.:dor c1cola mar1t1ma 1 nuvial de Cat:t.
I a!!clonats és ~enera.l i es p1·eveu J'è- tan formidables com els d'aquest JO- lunya. 1 per la. depuracio
dels cur,xtt.,Al,le ~'*:.~QUI!§~ ~d~tlni.tni!Ut ve tosca. Quant a ta M..IJà-:Sam Remo sos d aigua.
e~portlu · ot•ga,¡utza_t a -1a memori& de êi'e¡;¡guany (Í!urlia- ..en- la qual va de, linfortuttat Francesc Cepeda i a ·• butar com a protessiena:l!-, v~:;ncedor
I honor de Cardona, Prior I Bachero.
I aestacat del Gran Premi de la Munf elétons da
S'ha mod.ficat l'ordre d'llll>CrtlJ()lO tanya de la Volta a Itàlia en llUita
1
de la llista dels c~rredors. S'ha esta- amo camuso, Vtetto, B--rtom. Venceblert la que segueiX:
dor del Gran Premi de les Nac10us
I ~. Salvador Cardona; 2, Antoni de Ton davant de Guerra, Bwda,
Redaccio: 22122
Pnor; 3, VIcenç _Bachero; 4, Vtcenç Hergamascm, r..aers, lJe' Caluwe. ArDemetrto, S, M1que1 Bover; 6, G. chambaud1 Martano, etc. Vencedor
1moremta: 14446
B&rtall; 7, Camil Erba; 8, RICard del .LI Gran.j'fp-~Ji Reus 1 te1·<;er del
Fer·ando; 9, J . Campama.; 10, Joa- <..:r.tt:rium du Midi del 1.4 de J'acLual --~-------*:-----------qu¡m Tudela; 11, s. Monreal; 12, després d'l'lavel.ll·guanyat destacat la
Joan Salarfeil; 13, M. Gasca; 14, L. pmnera. etapa emre 142 participants
BASQUETBOL
Mora; 1~. ~gt¡llar; 16, .!!'. Ch1va; 17, sacnficant-se eQ..l~ se-tona per a ta~
!>. Oller; l'(!, Ses:arra; 19, Ventura; cll1tar Ja. ruc~dl€ (ie.Js..seus com);)anys
~o ~erradell; 21, .Bena¡¡es; 22, B. Fla- Negr1n1 i Scont®l1t, eompJint indtca- L'Assemblea de la Federació
quèr; ~3! Rafi\Bl Pou; 24, L. Valent; Clons del secretari g~neral de 1a
Catalana de Basquetbol
25, Pa.ll~? J2.6, F: Borrell; 27, ~s- Un o Veloc!pèdica Italiana, qu~ setr1eúx, 28, Pujol, 29, Sancho; ::lO, guia Ja cursa 1 gràcies a. aque:;ta
El d1un1ence &.e C.;Jebr<~. 1AssemGonzà.lez; 31, Ruiz; ll2, Barres; 3a, I tacüca 1 a la supenorttat de Bartali blea ae 1a 1' c:derac.o <Jata.lana ae
BaptiSta Cat1lllrasa.; 34, Pu ggerma- I'-ll1la va poaer copar e1s u·es prm1~rs Basqut:•Dol. L otdre del d¡a, que con·
nal; 35, Gras; 36, Pérez; 37, R. Roig; llOC$. Mr. Chretten, el presttgtos cn- tenia SIS apartats, semb,ava que lat38, Lluch, ~9, Llo~en.s; 40, B. Valia; tic de "~a Depeche", 'de Tolosa, JU- ria l'Absemolea exces&lvamem lldr·
41, Sangles, .42, Vtla, 43, Carcel; 44, dlcant 1 actuacto de Bar tali escriU· ga, pero contranarnent alS augurt~
Botanch.
"pero Ja JOVentut 1 Ja qualitat d 'at: que s lla v1tl1 tet • transcorregue pla,
_ • • •
letes tr.is com Bartall han determt- c1aarnent i porLUda amb ll"ugeresa.
- _
Fou aprovada l'acta cle Ja sess.o
nat el trtom1... Bartali ha estat ova.
clonat per Ja. seva decisio 1 valentia antenor 1 després a llaver dou..t
La !nscripc1ó es tancarà demà, di- escapant-se quan mancava. enc.u·a lectura a. la mt mona. el secretari,
jous, a les deu de la vetlla, al local cobva Ja major part ael reconegut fou sUspesa J'A.ssemolea per cmc au·
de la. A. O. Montjuic, Avmsuda 11 acreditant-se vcntablemeut als seus uut.s per tal que t:ls d<He¡ar.¡¡ aets
l-'rancesc Lau-et, 126. Drets, 2 pt:S::.~- dinou anys, com el sucessor del cam- cJubs ~s pcse~.n d'acord. rtt!presa
te6 mtegramez:¡t reemborsables a tOts ptonll:stm Binda que ja el co11s1deren J'asséRlblea., els delegat.; presenten
els que retorrun el dorsal.
a l'altre costa~ delS Al ps... "
una soia candlaatura 1 aema.nen
que s1gul llegida 1 que per tractar-iii!
a un¡, sola lus.a ets nolllS que tu son
çompresos s1gu1n elegits per aclarnactò. El st:nyor '.L'rur,o, que el reeleLes ·organitzacions de «Piscines Esports»
g en per aJ càrrec de president, teu
COlls¡,ar Ja tmpo:;stbll!tat en que ea
veia. de conLmuar ocupant el carree
1 per tant, pregava quil eJ relleveJ·
s!n 1 nomenessm w1a altra persona
per ocupar el dit carrec. oespres d vn
nou canv1 d ·unpressiOns entre el$
delegats, es contecc1oua una altra
llista, que 1ou aprovada per aclaDla:.
ci6. El nou Comite D.rectiu qued&
Malgrat la redui(ia propaganda que Cients del gran prestigi que assoli· compost de la seguen' man~:ra;
durant aquests darrel"s dtes ha estat rten a ¡estranger ell cas d Obtemr
Prc;:;;dent, Per.: Mar1; Vlce-prf!l·
po$Slble ter, ae¡ut a la prec1pu.acto et tnomt en e¡ S'!U pruner 1 dUlcll den•• LJulS Dupre; &ecletarl, rraode les gestions que s·hs.n reautut mat¡¡ mt.ernaclonal.
cj!Sc Mata~osch; v1ce-secretar1, 0&ha. proau1t gran expectac¡(l 1 entu:
brud u-uix; tre:sorer Jo::.ep Ar<~&lloS·
s1asme l orgarutzac10 de~ testtvals
A proposta. dl!! d~Jegat de J'.UJ,JI'O,
que, amb mouu ae Ja visita de I'«AlL'ho 1 t
es p¡~n&ue l'acord dc nom~uat Pre·¡;ena .:.ports» prepara PEr al prOXIm
n ena ge
6:dent J:O:l0l'ti11 da la h!der.tCiO et
QI~Sab~e el «vluo J:.<'erne¡U I dE..Miró, Fo"'tsere
I
. ~,.~~?:. An;~l. 'l!Uno, el qual (t;U•
por~.t. amb Ja. couaboraCIO de Cf'I&Cili
er deju
nas y &pons», eu els ma.gmhcs ter.\,.._,.,,, n •.en ~.s socis de Ja ~><e~,.., co¡._.,a¡ la s,,.¡;s,acc<O amb que ac~
rE:f!H que aquesta nova .l!;mpresa. P'll>- I a tols els s1mpautz.ants en geue al llta el nomenament.
see1x a la carretera de tiarrta.
que el proper Cllun1enge dla 4 r
A commuac o es passà a dlSCUtlr
Les 11.t illes del Sol», 4 ue es com c..a lloc 1 oomenatge alS atlet~s u~- el ll;JU rc¡:.;un~nt di:l Collegi d ~ 01 :
anomenen a le& at.Jo;~oes a.11enne¡, a JaC'•c··c¡o uu'"" ''""· "Vl>,.l-• • 0 .,,.s~o. : [ tres, el que! !ou aprovat. amb ueu
l!rança, on gaude1xeu d 'un pre>tl&l I ..rancesc Verdejo per la brlllanus- ¡;~res esmenes.
1 d·uua populantat 1.an extraordma- 5Jnlt aC(U&CIO que porten
·
na. com merescuaa, arr1ba.ra11 a Ja tt:rnporaaa.
aquesta
Al:.SEiUBLE.-\ DEL COL.LEn~tra ctutaL avu1, dlmecre:. a les
Ac¡ue~t fest1va.l, que es celebrara
úl D'ARdJ.!RES
ï'o3 del mau, per J Estac1o dé f 'ran- COliJIIDlamem amb les secctons de
El CoHC!!.I d & ·.,iere;. ae la Federaça A mes a mes de les represen- 1:1""'-Da,, 1 .u • .:~o~, t.~ a~.o.!.~>~alp.ua c e clo Catalana de Ba.squelbol. celebratactons o11c1als, es d esperar que acu. la ~era seguent :
rà A.5semblea general extraord_lilàt18
dua.n a rebre-les un gran nombre
A les deu ael mati, partit de rut- el vm~nt dtmarls, dla 6 d agosL•
a e;.porttu&, per tal de tesumomar a bol. 1 a la mJtja part, les seguenls 1 pe; tal . d'eiEgu el nou ComJte 0 1:
les atletes &Jgennes 1a ~>tmyaL.a amb ~rov~ aUet1ques : 50 m. , 1.000 m lectiu. La rewuo se celebrarà al car
~~~ ha estat aco&d.a llur VISita a. llançament del dlsc 1 salt de uargaaa' rer de Les carolilles <GràCia. 6,,
L~!~o~:(: d I'«Al .
..~c~~des les proves esportive.:, tln: bar, a les deu de I& vetllsr Es prega
comutut.e 16 - e
gèna Sports» usa. ~ el Vl d'honor.
•
l'asslslencla de tots els coHegtats.
IX, ~nse cap mena de di$·¡'
cusslò,
un
ventable
e:;devemment
es--¿-----------------.---~~---¡l
1
portlu, ja que, ccm ja s ha dit no
e.; tracta d'un club qualsevol smo de
1enuta:. !emeruna mes pertecta, mt"-'
llor orgarutzada 1 Qe. classe supenor
dc tota r rança, ta qual cosa no dubCAMP O E L
L
E B AI X
tem que tmdran en compte les nostres esportives per a. treure·n ca.
Antics terrt!nys d entrenamem del F o Barc~:ona
dascuna d elles, I totes en conjunt,
profitoses ensenyances per a. J'esdevemdor dei nostre ' esport femen! 1
Avui, dimecres, nit
a i¡ual manera que hv leren els !u~
bobstes catalans quan en temps d'a·
gradable r ecord, rorj!n VIsitat.> pels
equips europeus de maJor relleu. entre ells 1aleshor€s tamCJSisaun t.Spar- 1
ta», de Praga.
Tramvies : Llnies 7 ¡ 15 ••• Autobusos : Lletra E
Tenun
nouc1es
que
les
nostres
ju-¡
Servat
de tam c:ollectlus. des de la Pla"&
... oatalunya 1 de la
¡adores de basquet s estan preparant
.. ...,
amb ¡ran entusiasme per a. poder
Plaça d'Espanya
Se

I

ha orgamt~at

l1è

w1 curset sobre «Aplicacions prll.cLI·
que s del terro en la consLraccio d 'eOificis», a carrec de l'aparellador sé·
nyor Isidre Pa,louzle, tècnic de la casa Torras H . 1 C. Aquest curset tmdrà lloc a l'Ateneu l'olytchnlcum
Alt de Sant Pere. 27. pral., tots tls
dijous, de dos quarts de vuit a. les
nou del vespre, a partir del proper j
dia. 4 d'agost.

ent~~~;:e a';;~?: r:~:m~. re!:~:;~;

i francesa, inscrit en aquestif;prova'

l A H UMAN I T AT

CMUSt;S t'LAIJA I l.AMP
amb fU I seda

L'Assoclac~Barc111ona
!!~~~~~t~ d'Apare- 1
llador
0

c.

*:- ------

-

La Cultura
Ra~io-reñ~ta l~l~ Associació
Protectora

L'Assemblea de la Federació
Catalana

Parc . de Montjuïc que organitzen l'A.
Mo·ntj'uïc «El Mundo . lren. nñtivo>\

Capitol Cinema

Catalana acaba. de posar a. la venda.
la tercera edlciO de Ja Geografia de
Catalunya de Pe1·e Bl3.SI. 1 el nou
llibre "SaluL ", cartilla. d'higiene esco.ar de Ramon Fagells..

LA PISCICUL T~A CATAL.UNYA

L' es d.evemmen
· • t de dissabte a la tarda al

1

EL SUPREM HA DENEGAT
LA SUSPENSIO DE CON·
DE~INA
SOL. LICITADA
PELS CONDE~INATS PELS
FETS DE CORNELLA
El jutge militar, senyor Marttnez
Peflalver. es r>ersonarà. demà a, 1&
presó, per tal de notlllcar als condemnats per la causa de Cornell&,
Isidre Comes i Fabre, que solllcltaren Ja suspensió de la condemna, la.
negativa del Tribunal Suprém, a accedir al 60llicitat.

i

Avui ~r·riben les atletes franceses de
l' «Aig_eria Sports», que hàn de jugar
contra les del Club Femení i d~Esports

ESCOLA AMBULANT A XANG-HAI
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WALLACE
BEERY

DIVENDR ES, ESTR ENA.

»

Grans Carrer es dc Llebrers

El Kuomrntang ha organitzat una aotrwa c.ar.1~anya contra l'.tnalta':e tlsme xinès. A Xang· H&I 1 les seves
comarques Circulen aquests cur~o 50S carruatges on s'ensenyen les regles elementals de lectura i uer I~
t ura a tot aquell qu& lo¡ wulgul apren dre

per AOOLPHE M.ENJOO

o

T RAv E s s E R A o E L E s e o R T s

EL PODEROSO
BARNUM
<Foto Keystone.)
-

vu

"'d

Madrid, :!9. - El Conute
zador dels Jocs Oltmpics deort~¡ut.
pcst ha concedit a Espanya una pr~
r~a de dos dles per a tormaltt~
la mscnpc10. Rom espera que aq
afer qued1 resolt en el Conseuu~st
Min!&tres d'avw.
e

La Federació Regional de Piset
cultura 1 de Pescador::. Esportius d ·
·
Bat<:elona celebrara I'Al>Sembl
e
A Wlmbledon-ba tingut lloc el matx de tenls per a la uCopa Oavls» Austln telJla anunciada el 21
d'
ea c¡u.e
·
aquest
mes
guany à a I segon . rouno del desafiament. El matx entre H. w. · Aust111 per tal d .elegtr el
seu pres 1dent car:
(Gran Bretanya) · I W. Alllson (Estats Units) tou un dels més brillants rec l'acant per la mort del seú pr!.
que s'han Vist. Bunny A~stln (a la dreta) saluda Alllson després de gua·l LmlcurspBre.;tdcnt IN tundado.r, el senyor
1 arra 1 1 ualart
_
nyar el matx
Per unammttat resulta elegida la
· <Express. Foto.)
Junta Directiva, Integrada pels seDETENCIO D'UN ESTRANnyors seguents: Prestdent, J osep M.•
Rut~ 1 Cerezo: vtce-pre::ndent, AlGER
bert Oars1 1 Lacasa: secretart Joan
A . Sant fi'elm la policia dehngu~ I
Sebarroja I Ballonga; VlCe·seèretan.
un alemany, al qual toren trobats
·
=
Ricard Sola Coderch; comptador. An~~~[~~~~~t~~uments i un!L ¡nàquina.
~~li c!~~cv\la0~y~~~. tre~%0:t~.J~~:
La poliota creu que es tracta de
·
..
., ~ ~ .!i
tur Bernades V!ladesau. Joaqutm Ju.
documeqts. relacionats amb el coha I Fontanilles, Vicenç Cabot I
murusme. El dctmgut dtgue que es
·.1
;r' ~ ..
I
Planas, r rancesc rna 1 Rernàn<tez.
tractava d'una propaganda de catre
.
•
--: .' ~... ·
voaqutm Ral I Basas I Marc ~
científic, ))ér la. qual cosa nan estat
Bartall, el nou Bmda, segons ,la proemsa ~italiana
dOndo I Valèucik.
.

I

~

et¡:

La participació d'Espanya
en els Jocs Olímpics
de Budapest

I

LLADRE DETINGUT
En una taverna del carrer de l'Arc
del Teatre, la pohcla detingué VI·
cenç Benavent. al qual se 11 trobà
una cuma de gas que ha via. rot>at
al mercat de Sant Antoni.
Fou tambe detmgut el propietari
de l'establiment per s1 pogués tentr
complicttat en l'afer.

I

I ClNEMA D'AQUELL
QUE ENYORAVEU I
MO V.I MEN 'I l

--

MATX PER A LA COPA OAVIS

*

AUTOl\tOBIL INCEN DIAT
Segons una no~a del cap de recorregut, a la muntanya de la Rabas·
sada es va mcenalar el motor de
l'auromobll numero 59.880, que que-I
da destrmt.
I Hom tgnora a qUl pertany l'aut~
mòbil mcendiat.

donar llur màxún

J

.. >'1

r~

rendUnen~ co~ ~----~--------------------------------------~~-------
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p

la humanitat

DIMECRES, 31 DE .JULIOL DEL 193$

LLE í~ GUA CAl~ ALANAVtArGE~ A MALLOl< CA

TERRES DE

3 dies
71 '80,

TARRAGONA

GIRONA

LLEIDA

INFORMACIO LOCAL
Contra el que es <11gue en un prmc1pt. la. topaaa de trens ae ~aot
VIcenç. sorwsameut, no tml!'ue •e:>
~a¡¡lq<.Les CUill>t:QUtOCie;, que lo Ull.VltO
prO!J8UI.L. l::lt oe tu na. quatre ter1c.s
¡reus. semoia que puuran esser Slt.l·
vaLS.
-Durant aquests d1es s·na prvdUlt. un gran t11renou 1 mal¡¡"na..:lo
aavant. el cas a uaver esta~. "u"""'t:~
& 1 ouse!Va.c.:lO Sli.luL.d.J.l& un ~us o.lUc
navm wv:.l>t:I)II.L \.tO C•u>c~.Qd. W..• ..sv..U.
bt:lllUJa que a:uxo va eli.Str pv¡,¡,w•t
¡rac1es 1:1. m w.uueuc1a u uu 1Jc1·~
.ua•l't! àt: !a t-eua (!ut, ¡,¡a...::.1U1~ Pt:I
Qlt.W..ill~ dt4b Lt:¡¡llUUcllLS I t:UUI) Ulld.
acc1o mou¡,.ruo::.<>, ltu wruar el "~
&I piOpttl.ol:L.rl St:41St: IJ.ii.Vtr t::SLII.\. UIJs&VI:I.t.
v w•·era.mtnt, a avant el c!aru ~
pl.Ull.1', t:l " 1:> t.ll 4.Uc'>l;l(l 0tt. ~VrU4L
¡, ¡ uu::>t;L Vb.O:IO Sli.IU•d.l'lll..
- Ull lt:C~Ut I)C>V<> -.e ! UriUI.t at: UI
QOSLr"' l,;luuao l>c 4¡;:, Ull. \iUCI.A.. u 1Jc:! 1<!1.
(<ut: ¡,¡tv~t;:,~;c..búll (,¿1.4t: c:li , ...-... Jll.l:·
u!US IU 1/V!WW.~ Ut: 1ll. .IJUI.Illll:lU, WW
et !.illt Illa e~:> 111. a..:; ....... -..~ l>"'uv•c•"
.1. UI~ UI 0t:1! t.JI.C:;:, a'iUC<>Io lCO:W.C o.lllc
nu,.,. 4-..d UU lol'ULltlU ll!lt.>llu!CUL lli
¡uu.u....:1v O. a4Uc:;:,~.~> J,.¡·tuu,:,, '>=V ot"c
Clt:IC:W 4Ut: l:l.l.lil.llb c.¿...t: ll,4Ut:buQ ~···

INfLitiMAliiO LOCAL

SUlCLDl : ..... !>.L .. . u .•-L\AlU uPOLE-

~CA>,

::t Ud.J.l Uc

Willo !,)e!

1C~.&.Wt::

tu~ e,:,

~o.

ICI:<U4Ce.""' ~ ._.
Wt:I.!Uu!U>4 .IJCL" i.ul
Qt lel•IU::. Wi<I.UI:>!.al.l4t:l:l. UH I:U••C Cèli)
Q W~~llCill. ~b t l Uii.<>I;!.C 1t:b VU!C:!'Cb
a. ¡a (;li.Ut:l.t:ill. Ut: .bli.J.,.c!VI.•a., VU CUU·
UUUIUllcllL !U Ub. aCI,;IUcuw; U4::6u.::.
qut: 1a ~ellL na. at WiLU'>I....,.I. !Jet !411el
¡¿.:¡ V111.1 Ub.tl t:JI<Ui:l, ll.llll.l WWI. ffit:Ud.
at: Yt:WCit:" pt:IIUVSUS.
~IS Jarumt!~ Jd. t:stan be, peco
s · ~.~ ..... n.:•t ut: t~ uu cu~ t:St.l¡¡um ~:~.r
ra.alJ~<"'c"' I.VI;t:b tL4<40:..1oC" l.li.Ut:<> ut: I urO!I.IUi>IIIt: Ut l..liSa llUStra..
- l!.JS IV1v~v" u .,..,..,.......ra a e Xtna
Jlli.U UtalU!IClii.L el Vt:! Ut:l lJODlll. C.t: .!...oli.
tawutua Juau t<UJaUt:li ut: l{.ucamura.. pt:.r naver tallav ~uo pu~:~ :st:me
lll. Qt:~-.IQll. II.U~VUo.t.aCIO.
Com Stmlprt, nom s na. aaunat at
1a lll.lLa a auwnuacJO quan eiS PlOS
1a eren ta.Uats.
~¡>~pit:,

ilUUl> liWU

~Ulli.

:\ilVA>> :

*

Ca!sotels~e

~úVr..!)

ALJ.J:i.t..S

.J l.i..:x.¡\,U:hC.\.40..

UÀWJ.lt:

l

~t!J.d.l.t.

_..cu t'vl.x.t.t, '·""'~ U.&.U ~C;;.)Io)~'"'c;:òl ~ J.a oc:~
'I~ Ultt.Lc:, 4.lt.4Ç t..C::uui. b""U.t.YC4\4t:b U. L.Uu.l
t,;C:a.!Ci.1.At:.nl!. .L.ul \4\JUQ. • Q. \..V~ a, ..,, UVd.•
Ulc

l:lt.u,ui

WJ

~ t.:.&.Uh&.

beU.

~.nl.Uü.le, cu cr,),.)c¿, ""'""''"J.""gi:i.L, 'la
UCU.a..t.c;:;J. C::U CUut.o.t."""''"'"'"'vu~ ¡...u... u.Uc:~·
~

"""•

1a qua¡

cv;:,c~.

I!( U~.

ua c:::...u. uc:•w·

- .1:1ll. tstat atUUIICiil.t t:1 Vt:l at: rt·
Lcla.Ua. t.IVG.U
(;¡U

.;)(.UQ.

1 rAé~O:.. ~C:L

U..U.Cd.(.;-

Uc lli. UC:I Ut: 1,;1<\jd..

- bJ t.¿uUvLU~~o~ .. c: • Ut: la Ca.!lt:L-t:J-:4
Qc: JJ~~•4 al. '-.,.U\Ja.•d., "--~•'-\...1 nJta~
J.C,U4\4~1

4,\iC b.ug¡..-d. CU

Vtt cÀ.,;t., tle •c:av"""wa."'•

UUc.l.

Uh,•W,
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or
UNIO R Ao!O, S. A.

Emissió Ràdio Barcelona
PROliRA1\1A PER A AVUI,
DIMECRES
7'15: Pri mera ed!c.:.tp ne «La. Parau
la». Dian rawat de H.ADJ.ü .bAttvl!.Lüt'IA. - DISCOS.
8'- : :senyals norans de Ja Catew ·aJ. - Lhçò de gunnas ra<Uat a
caaec de la .t<·eaerac1o de l>JmtJaS..

tlca.
o

-

-

JO : Segon¡¡. edlc1ó de ü.a Parau-

la». J.)Jafl radlaL ae H.ADLO HAH.v~LU•~A. .l!.a!CIO aeàlcaàa a les comarques catalanes. - Dtscos
Senyals h oraris de la CatedraL
u·-: Senyals norarJS de la Catedri!J. ::>ervet Meteorologtc de ia
uen~ralltat ae Catalunya.

s·-:

Ml li DIA
12'-: Senyals norans de la catedral. - :::.ecc10 Femenma. Musica seJt:Ct.a. en ruscos.
12'30. «Plat del dia» del R~St.a.U·
rant '.1'1vou. - <.;ommuac1ó del progr1Ull8. de d.lscos.
13'- ; SenyalS norarts de la Catedral.
1~'02 : Cotttzactons.
13'08 : «Coclttall ael cila» de Ped.ro
Ctucote. - Programa de d.lscos variaLS.
1a' 25: cCocktalJ d'avUI.» del Restaun.nt Brasserle Tivoll.
13'30: lntormacto 'J.eatrat i Cartelera. - Contu1Uac16 del programa
de d.lscos.
13'4:0: cComentarl TeatraJ» per Va.lentl Moragas 1 Roger.
13'5: Secc1o Cmeruat.ogràflca.
14'- : eLa Paraulu. J:ln:uss1o ae les
dues de la tarda. - Informac1o àe
Harce!ona.. Actualttats Teatrals 1 Musicals.
14'aO: cEl fet del c11a... per Joan A·
iaved.ra. - Butlletl Oficial de la Generautat de Catalunya. Suman del
numero publ!cat avw. - Continuació
de les ActualltaLS.
14'55 : Borsa de Treball a'E.A.J. 1.
15'- : Sesstó radiobene!ica. - Discos escollits.
15'15 : «La Paraula». Emlssió d'un
quart de quatre de la tarda. Directament des de Madrtd. Ministeris.
Resum de la Gaceta. - Contmuac!ó
de la Ses&ó radiobenè!lca.

TARDA
16'- : P rogran1a de cilscos.
18'-: eLa Paraula». Enussló de les
sis de la tarda. Informació general.
- Programa del ràdloo1ent. Discos
a petJCtó de senyors subscriptors de
RADIO BARCELONA.
18'30 : Suplement de eLa Paraula» decilcat a la Secció lniantil de
RADIO BARCELONA. Rondalles,
contes consells utlls. etc. - Conttnuacló del programa del ràdloo¡eut.

HI'-: 'l'l"&nsnuss¡o des a el «Mu:tt:u
•tuUIJl a~; ::...u;uur¡¡ \.1\Ustrla).
A nn.trrut:w vv.ow....;!Ollb at
lllUllt:UcS. - tu..a. 1-'ll!.b.WII.», n uLIUIWï I
""iJu•wu. NOI.lt:U•rt u at:.ouauwca, 11.
'-~>ac:e a · All rea .uomt:tlt:c, plloL av¡a,.
aor.
"u ;>O : Notlc1an aes ae la H.eaacc1o
de «ua 1-'UOIII:lLat».
;¿u ;).J. w~.l~\-tuus ae mercaatr1es.
vawts 1 cowr.s.
;¿1'- : ::x:nya1s norarls ae la Uate·
onu. - ::st:rve¡ MeLeuroJogtc de Ja
uçllt:rii.Utat. ae Catalunya..
;¿1 li;> : Orqut:stra dt tttU.>lü HAH.- •
Ut:LUt'IA.
:.11 .>U. uConllàencJes»,
per Josep
Carnt:lr. - IJOlltlllUil.Ctò ael couc.:ert.
;¿¡¡ u;>: «La t'arliUJa». .l!:rrulo.SIO at: les
àeu I ClOC IIllllULS dt:i Vt:::>¡.trc:. UlrtC·
Lament ats Ot: Milana. tt~ ..11 àe lt:S
mlurmacJUfJ.l> rawa.aes au.aul. tl <11a.

PREUS

.__,.....,._ . -- - - ·-··

E~r~,::: ~~~~v!.Ad~:~sNA

A 1~ 1;¿: UOt:rtura; :senya.J.S norans; JNLUSlc.:& vanaaa en CUl>cOl>. A Its
14: Mus1ca selecta. A les 14 au : F1
ae l'l~JnJSSIO. A 1es 111: Uoenura;
beny~t!S norans; Musica selecta. A
les lll'ao: & diSC ctel rad.loo1ent. A
leS 2\l : UOtlL6aC.:IODS. A Jes ;d\)'Ol>; MU·
s1ca vanada. A les 21: Not!Cian 1
:servet Meteor ològtc. A les 2l'lb: H.ad.laclO ae la seleCCió «La ca.nc10u ae¡
OIVIdO». A les 22: Jazz. A les :.12'1b:
Not 1c1es de premsa des de Madnd.
A les :.!2'30: Jazz. A les 22'45: Fl de
l'EnuSSló.
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La puresa
aigües del mar

'

t'erque es veg1 duna manerll Clii.Ie~.
el pt:I'.u..J ae cvu..a~r,l que Leuen lt.. al·
¡cut:" aet 10ar, au.cm que t1 cou 1 t:J
uacc.etJa causaut::. ae! IJ.lUS VlUt:O t.U
a;;:ues .mar1t.unes catoru <Ut:s. en
I b.lj¡ll& aeJS llaCS, atU¡ I se~ t:ll • !.1·
gua aestutaa.a; ae manera qile Jts
&lgues ae Ja Harceloneta, <,¡Ut rtoc:.l
aw.nament. l'l;> mwons de uc.res c.111.1· 1
t¡Ues .estaualS, Sl num ru pren un
oany na ae comptar que es uou... a 1
eunug a 'Ulla llllilleus& quaattt.al ..:e
cou 1 aCCJaenta.menL d .:.on.:n, tJUr·
tats aurant catoru a1es per c~nL <>t:·
Lanta-cmc mwons de u.res àld!IS. -'o
es d 'estranyar, per LaD.t. que en illll·
hSls oactereologu:s s nagm troo.~.t
mnomorables COlomes de coll I>J..rtc:jant nomes un cc. en tres hLres •1 "I·
gua pura.
.
Per <Ussort el coll, sempre d on¡en.
e"cremenuc¡, tambe e::. troba en :uultes a~gues cata.anes que s ·¡¡,en per
DeUL t:; aJ.XI, per c;..elTI"'"• e~ OliU I,~ ••':
uas.e!Lctetels son oun.>, pe.ro " Ull \le
Lenu cm compte 1 &li!U" que es vc:u
car 00 tenen cooaU<.:CIO a ,u~UtS. .,¡.
no pous, molts a ells de P'X-11. luu ·
aa.ru&. Es oponu de portar-se-ia •úl
mateiX o oeure cervesa o 111. Les ¡¡asoses son sempre molt. SO.SPIS~
ca.r s lgllora. quasi sempre, l'oructn
de llurs ~es.
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a~~:
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Davant la IOSOhta qJ.antltaL a a1- l
gites r.:s1duals en el mar, born queaa
astorat en veure la tranquU:lltat IUDD
que ia gent es bauya en taiS &l!lUes.
Detxaat a part eJ perill que repr~::
senta, semniallt conaucta es exempte
ae la talLa ae senttt de ump1at::.a
que entre nosaltres per dlSSOn ~o
cara regna.
Sl llom pregunta per que la geut.
es canya. en ~~o1gues ta.n w..ensawt:ut
tnlec~aes. Ja resposta es sempre Ja
maLelX&. CLatgua. ae mar LUt llu
purmca». \lerttat com . un wmp1e,
¡.~tro 1uegmt-ru que alXo no 1a tml·
prant mol LS rues.
Les &~,gues ae1 mar son mes cau&a
de v1da que ae mort, 1 to.nom rt·
conta els panorames de v~¡¡t:tat.;JO
e!>pumctlaa, prupli¡¡ai.S pel Cllle!nu.
4u.e en el sea 10us exiSteiXen. Ut
v1Ga m~crubw.ua es en e1 mar t.amiJ~
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LES SARDANES

L'AGRUPACIO SARDAN ISTA
L'AgrupaCIÓ Sardanista de Bru-celona ba orgamtzat per a aquesta. 1ut
una a udició de sardanes a la Ronda
de Sant Pau, davant el cafè Ol1mp1c,
a càr rec de la cobla Barcelona..-A. M.
1 per a demà., a la nit, una altra
audició de sardanes a la Plaça úe
I'Angel, a càrrec de la cobla Catalònia.

de

;11!a'C.Vt.l t<.Ak'IL- ~NI M.J! tiAI:<.Vt.L.UNA I tsll...l:IAO
ourtlaeto WLoo ""' OIMtCfU:II it la n if .:&.¡,¡ " llaleOChl A lbl:li.U~. MAla&&
Sevilla. 1/l~ru VluagarcJa. <.;oruoya Muse1. òantanaer 1 I:IUbao.

MERCAT D'OCASIONS

" AMICS DE LA SARDANA" , DE
GRACIA
Organitza per a avui dimecres, ella
31 de juliol, una audició de sardanes al f'asse¡g de Sant Joan, xamtrè.
'l'ravessera, a càrrec de la cobla
Montseny.

regulars

que es detallen

-~---_.,.,.......,_ _ _ _ _. - - . . - . . - - - . . . . . - - - -

UE MUHL..t;::s 1-'lANUI::I,

~

.J

Unies

Carrer de Sant Pau, 6
Ll)fiiiJ t<.><IIIUitl$) I el IU:n

\.ASA BAGUES

___________*___________

URINARIES

Carrer Hou cJe ta Remota UI
.. ELL
SAHG
VENERI
PROSTATA ·
MATRIIJ
IMPOIE.NCIA
OIAIERMIA
Oar eotor • Or Riu Porta -

t-OfOGRAFICS
PRISMA TICS
PU. ·LICULEIS

BARArtSSIMS

- VIES

CLIN ICA GALL EGO

--

A~· ARt:LLS

:.S:.S ¿IJ; .ttAJJLÜ- .l.r.AJ..n.~ a ·~.A.J. 1.

La comeàla ae H.atael Lope:¿ ae ha·
r o: «~:>er o no sen.
24'-: «La 1-'arautalll. Enuss1ó ae les
dotze cte la rut. Darrtres m.tormaCJons. - Ft Dí:: L'~M.U:S.::S10.

DomiOIII

l&radables per a rest1u, ::.~ ....... ,_v:;I.U·
es w a r rugues. De vencia a Arpu,
ton.da de Sant Pere, 8; ~1anuel Vap.
ltVUa, Boquena, 31: Casa ~arret,
loauerta, 2; ~L Lopea Dura.n, Avm
uda. del Portal de I'A.llgcl, 12; ~epu,
OCietat Anonima; àliqueJ Teixida.
Arcs. 2; Ftllp Torrent, Pl. 13
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REUS
lNFOnnol\vou o.UCAL
L'any passat.. I'AJWtw.mt:nt. d 'Es·
quena que re"Ja eiS destlOS ael nu;,tre poble, prev1 eiS asst:>.>urwnt:nLs
ae Jt:ls autonLaLS mea...ues 1 persvnes compt!tenLS, va res01<1re a ·una
manera remarcable el pruu1ema. ae
les Coiòmes esculats. Es van 10rmar
àos grups mtegrats ae 100 noiS 1 100
notes c~o~.aascun, r esp ec LI vament. üada un d'eUs va trl:I.Siiauar-se aurant
un mes consecutiu a les platges ae
::>alou. Sol't.len a. Jes vu1t dei mati 1
tornaven a R eus vers les nou ae la
mt. Durant tot el dla estaven a la
platja sota les ordres de pruiess01·s
de gJmnàst1ca assessorats per auturl·
tats medtques. Ei reg¡m aiJmentos
era. noanuor 1 aoi.!Daant, pm.x que,
a altra mane•- haur1a exiSLlt el !Jerlli ae aesmlilora, com a consequenCIIl. ae l'mtens exerc1c1 realitzat. Dt:l
resultat obtlllgut per les colomes t.:StoJars ae l'any pas:;at tothom en va
r estar sat!Siet. l!.IS metges tambe evidenciaren la satiStacciO pelS resultats ootmguts. úna sota lamentació
eò proaw als llaviS aels tacultat1us.
De1en que ei resUltat sena msuperable st tos possible ae..xar els lll·
t ants a ~alou durant la mt. Fuu lla·
vors quan el nostre Ajuntament d 'esqaerra anava a Ja creac1ó d 'un magronc Pavelló de Mar.
,
Ha passat un any, 1 eJw que ara
ocupen els escons ael nostre Ajunta.
ment s' han trobat davant el problema de !es Colònies escolar s. i:'erò
aquests senyor s. que volen donar 1ii·
çons de tot 1 que no poàen donar-•1e
«absolutament» de res, han enàegat
la qüestió d 'acora amb un cnter1 lamentable. Com ho han tet? Han
sacntlcat una qulllta part dels mfants que gauruen d'una S1tuac1o tan
favorable per al sea millorament uSIC. A més, per a arroaomr-ho, nan
suprurut el sopar que es proporcu>nava als mtants 1 l'han subSt1tu1t
per un moaest berenar. A ixò sembla
monstruós, pero es ai.Xi, a part de la
sèrte d 'uregula.ntats d 'orgarutzac1o.
AVUi ocupa. la pres1denc1a de la
Com1ss1ò de U"u.ltura un senyor de la
Lhga. que l'any passat va prestar lll
seva contormltat al Sistema establert,
1 per aquest motiU calla. esperar que
no patrocinana certes coses. Formen
part a·aquesta ComlSSIO de Cultura
alguns joves, dels quals calla esperar respecte I amor per als mtams
humils.
Dissabte vment, al Teatre Bartrina, serà. represa la fw1cló de sarsuela que a prol1t de les testes nel
oarri es va celebrar darrerament.
Les obres que es posaran en esceua
són: «La sala de rebre», «Los oe
Aragón» 1 eLa vleJeCita».
Convlndna que I AJuntament t'S
preocupes que eiS carrers no empedrats, 1 sobretot aquells que són pas
Obligat per COtXeS I Caffi!OOS, lOSSUl
regats amb ass1duttat, puix q ue cis
CIUtadans qae Iu v1uen 1 ht transiten sembla que es trobm en plena
::a.rretera 1 no en una CIUtat de 1a.
.:ategona de la nostra.
-La CooperatiVa dei Flu1d Elècl.flc ha tet puollca una nota. expo:oant els motiUS pels qual.; s 'lla. VISt
.mpossloliltaaa ae suommiSLrar tl
1\llCI e!ectnc a les testes ae barn
iel Raval Mac1à. 1 carrers llladants.
::.1 pnnCJpal 'ltlu es aquest: els or ·
~amt.zadors de les esmentades testes
;o~¡cttaren conJuntament un pressu·
XlSt a la Cooperativa 1 un altre a
:tecs i ¡.·orça de l'Ebre. El serve!
ecmc de la Cooperativa mtorma que
tarant eiS set <11es de testes de barn
'S consummen 4.000 qwlovats, que,
.ense mcre ae e&{> mena., o1er1 Pt:l'
a quantitat ae 1.200 pessetes. Recs
Força de l'Ebre demana, per 1guaJ
.Ubnun!Strament de 11u1d, 400 pesetes. Sembla que no calen camenar¡s; direm, pero, que aquest preu
le competència de Recs 1 Força oe
'Ebre ha estat possible gràcies a
XIStír la Cooperativa..
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Ja humanilò.l

Dimecres, 31 de juliol del 1935

Barcelo na - Any IV - Número 1.070

LA PROPOSl'A DE SOLU CIO DEL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

Se ria la creació d1un ma nd at de la Sociètat de Na dò ns sob re Etiopia?
o

0~!!!'!!!!!!!!'!!!!!11!1!!!1!!!!!!'!'11!!!'!!!!!!!!!'1!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!~

PER ALS AMICS EMPRESONATS

la nos1ra

IE!s obre rs itali ans "vo lunt asubscripciÓ ris'' a l'Africa cree n conflictes

Relació de donatius rebutf a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Ptes.

Fam1ha Sabaté ... .. .
Pau Banet ........ . ..
Sum:t aterior 113.974'05 Emih Sanche.o~ .. . ... . ..
Els amics de oANT LLOJ~;.ume Bo1o1x .. . .. . . ..
RENÇ SA VALL, <quota
Francesc Montones .. .
¡,etmanalJ ....... ..
2'- x . x .......... ............
Cooperati va eLa Actlvtdad
Pelai Vallcorbo ..
•..
Obrera>> de ::>AN rA MA·
.l<•amlha Jaume Escola .. .
RIA DE CORCO .. . ...
150'- Domenec Momfor~ .. . .. .
Sindicat de Raba~u·es
Manuel Pehjero .. . . ....... .
d'ALELLA ......... .. .
30'- Baldlrl Pérez .. . .. . ... . ..
J . J Petit ......... .... .
AnWn VH...nova .. .
J 'J oan Srmo 1 Dolors FlaAgu~tl t:asas ... . ..
manch .......... ....... .
h.amon
Ma~aganer .. .
6'R. M .......... ......... . ..
Jaume Cottmas ... .. .
1'EJs de la Poca Roba, <21
vegada¡ ......... ..... .
3'V1dut1. 1 lllls a la memona
de Pere B1osca, <6• vevegada) ... .. .......... .. .
2'I<amwa 8amus .. . .. . .. . •..
s·Fanuba Ciu ret .. . ... .. . ...
s·El nen Jol:lllet t:aroo ...
5'Lola Cullell . .. .. . .. . .. ...
5'1-'rancesc A.)<!l.F, per a la
salut - del ~s ......
3'Aquell ~~;.i)p d MUCS em·
~ la. Barcelone sa
-1i'~l~Mic1Lat,

(7.•

::sèU

Otto I Frltz. ........... . , ..
Una dona. catalana ... .. .
Jaume Riera . .. .. . .. . .. .
Marta Rosa Riera ........ .
Josep Roca D ....... .. .

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

Pere Camprub! ......
Tnadó Prats ... .. .
Antònia S1mó .. . .. • . ..
I sidre Aleman .. . .. . .. .
Carme Nlcolas .. . .. . . ..
cmc catalans de la Casa
«M.D.» (19 vegades¡ ...
Grup humanitar is <2.• vegada) .......... .... .

s.

4'3'3'2'2'2'4'-

··1'2'1'-

L'atenció intern~cional sobre el conflicte
està concentrada a Ginebra :: Els italians
sembla que no volen que es parli més que
de I'Uai-Ual

I

ELS OBRERS ITALIANS
QUf: HAN ANAT "VOLUN'lARIS N A L ' Al-' RlCA ,
Ctti:t.N CONFLIC TES

A ABIS SINIA CAUSA 1~1PRESS IO LA SORTIDA DE
LA DI:.LEGAC lO ITALIANA

EL VAPOR «EUROPA» CELEBRA EL SEU VIATGE
CENTENARI

público. Ja dejaclón rnès absoluta

.,u~ funciones, de sus orgamslllos ~
Ya no se tra ta solamente de te.

l

ner a los runc1onan os de p
etlliel'lanza, a los maestros trneu,
dente mtenorlda d econónuèa ~ne,,.
laclón con otros func1onar10s re.
81
lares, stno que ademas, aJ rebaJar~·
consignación para matenal se 1
tende que su labor no rindà el ~re.
que toao3 anhelamos .
t()
Es de esperar, y ya que no •-que los maestros detendera Ow"'l,
mstituc1ón que con su estuer~ he:.a
creado, mtentras se rectltlca es a.n
teno pequeño, absurdo
e Crten que hoy se desenvueive ~e!~ble.
la nac1onal.»
"""ue-

1'-

s·2'-

:r-

7'50
,. O'SO
o¡:,...

2-

1'1'-

2'1'50
2' -

2' 1'-

1'4'50

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

J osepa Avelló .......... ..
La. seva. companya. . .. .. .
Una. esquerran a de 70 anys
Un nen de cinc anys .. . .. .
Gabriel Rota. Terradas (8.•
vegada) ......... ..... .
El nen Emili Busquets <4.•
vegada) ......... ..... .
Enriqueta Roca .. . .. . .. .
Una devota de St. Macià.
(4.• vegada) ......... .. .

x. x : x .......... ...... ...

Mana Rosselló .. . .. . .. . . ..
Rosa Casals .. . . .. ... .. .
Guadalup e Gatell ........ .
Montserra t VIves ........ .
Joan Sanza .......... .....
Joan Imbert . .. . .. .. . .. .
:Pere Ra.rwsa, de la meva
primera setmanad a .. .

M . P .......... .......... ..
Els fam!Uars, parents 1

Copollera .......... . .
SanUaga Gonzalbes .. .
A. C.......... ...... . ..

J.

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

La tllla d'un calderer
Per Catalunya .. . .. . .. .
Enric Garrindo, <quota
mensual> .......... .... .
Armmyo, <quota set.) .. .
Nena Maria Arbonés (quota. setmanal> .. • ... .. . .. .
V. A .......... .......... . .

Apolòma. Tomàs .. . . .. .. .
A. S. C... . .......... .... .

Una. catòlica .. . .. . . .. .. .
Carme Sola .......... .... .
Vicenta Roca. ... ... ~... .. .
Carles Di ego .. . .. • . .. . ..
Carles Jeremias ... ... . ..
Tomàs Ribalta . .. .. . . .. . ..
J òaqu1m Raull, <28 veg.)
Adellna Serinyà, <28 veg.)
Rosa 1 Esperança .. . .. . ...
P. Mart! ........... . .. .
carles Saragossa .. . .. .
Francesc Formatge r .. .
J . Llopart .......... ..
J . A .......... .......... . .

Ermengol Canut Darany
Un nacionalis ta de Tremp
Antoni Torres .. . ... . .. .. .
Baptista Soler .. . .. . .. . .. .
Un grup de mecànics socialistes, <3.• vegada) ...
Tres amics, (quota set.)
Mart! Arenas .. . .. . . . . ..
Josep Segura .......... ..
Rafael Andreu ......... . ..
Josep Flores ........... ... .
J aume Moral ... ... . ..
I sidre Mame . . . ... .. .
J osep Sandrés ........ .
Un company ...... .. .
Francesc Vll!egM .. . . ..
Joan AJarcon .......... . .
MOLINS DE REI, grup
de velns del carrer de
Joan Maragall:
Lluls Noya. ...... ........ .
Carme Berenguer .. .

Bilbao, ~o. - A Ja l)¡putaclo na
estaL pJantt:Jat otlclaunem 1 assumP·
te 1ehi.Clonat amb ¡a, ~.:onstruccto o.e

1 autopl&ta entre l311oao 1 Batcetuua,
autop,s.a qu~ W1tr1a. t:l& po¡ t.:. mllJ~;.>
a·amOC!ues poo.actons. t.s cll!cuu•
que per aque:.ta aut.opl&t.a tu htiUC\8.
un traUc anual de merca.derlt:S de
quall~ nruuvn& de tones, mercade·
ries que avw marxen des ae ~aiCt
lona alS ports de Marsella 1 Oenova:
La Otputacto adoptara unport.an~
acorcts tobrt: el palLICUl&t en la prolUIDa reunió que celebri.

EXPLOSIO AL NIAGARA

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

Han estat batuts els 774
vela

LA DELEGAC IO ITAU>\NA
l:.S t.~l>h ~AD.\ A GI.N.c:.BliA
G nebra. 30. - AquesLa Olt ..on

D'un temps ençà es venten observant grana esquerdaa en un banc
de sorra sortint da les rataratea del Naaaara. Creient que
constitula un gran perill, les autoritats han fet suprimir la partalxo
perillosa
amb una bona oàrrega dl dinamita, - Una vista de l'exploll6

elSperat.s elS membres de la dek¡¡aCló
d'Italla.
s ·espera que demà es trobi a GInebra tot el Consell de rorgaOISme
1ntern.a.clon.al.

