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EL TEMPS. - A catalunya el oti apareix amb ntlvols a tot el
pals, llevat al Baix Urgell.
Els vents són moderats I de direcció variable.
Les temperatures ha n experimentat un lleuger descens.
Te~p eratures extremes: Màxima, 30 graus a Seròs I m lnlma, 7

graus a Ransoll.
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Ba rcelona, divendres, 2 d'agost del 1935
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Ahir, pr1mer d ago st, no hi hag ué tal
1

' a rreu de la
lA CAUSA CONTRA El PRE- f
e
regu
r
SIDENT DEl PARlAMENT CA- ransco
TALA, SENYOR CASANOVAS PenÍ ns u Ia sen se incide nts
POSICIO NS El Tribunal Suprem falla el
El Govern adoptà grans precaufa·
a
competència
de
recurs
En un dels nostres recents editorials fèiem referència -destacant-lo
cions a Barcelona, però resulen tot el seu valor- al document signat aquests dies pels senyors Azaña, vor de la jurisdicció militar
El TI·ibunal Suprem ha dictaminat
Martínez Banío 1 Sànchez Roman. Sense conèixer poc ni gens els tertaren innecessàries
el
mes en els quals estava redactat el document de referència. subratllàvem sobre la causa instrwda contra
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tota la seva transcendèn..:•a política en relació amb el moment actual i
amb les perspectives de conjunt de Ja República.
Per bé que seguim desconeixent el detall i els termes concrets de
l'esmentat document, creiem saber, per alguna referència de bona font,
que en el document dels prohoms de les esquerres republicanes no catalanes es propugna en forma. categòrica. per al restabliment integre de
l'Estatut de Catalunya. Aquesta informació, naturalment, no pot estran yar-nos ni venir-nos de nou. Al contrari. En recents -1 memorablesdiscursos del sen~or Manuel Azaña, en textos autoritzats 1 en tota la
seva actuació de governant, i en declaracions recentissimes de Martinez
Barrio, la posició en aquest sentit quedava perfectament precisada. No
més enllà del dimarts passat. un diari barceloní publicava unes declar acions politiqucs del cap d'«Unión Republicana». En el!es. i en relació
amb l'autonomia de Catalunya, el senyor Martinez Barrio deia textualment aquestes paraules, autoritzades per la censura :
«Mentre no es restableixi en tota la seva integritat l'Estatut de Ca·
talunya, l'Estat espanyol 1 la regió catalana viuran d'esquena, amb els
s ubsegüents perills per a ambdós. Les esquerres desitgen consagrar a
aquest problema atenció preferent. Per de prompte és una de les
qüestions a la qual s'ofereix solució en el programa que havem redactat.
els tres caps dels grups esquerristes...»
Per Ja seva banda, en el famós 1 alliçonador discurs de Baraca!do,
l'illustre lider de la «lzquierda Republicana» pronuncià, entre altres, les
següents paraules, referint-se al projecte de reforma constitucional:
«Més greu és l'estrictament politic, en què a titol d'experiència es
comença per donar al peu un cop de destral al règim de les autonomies.
Aqui hi haurà molts als quals el problema els interessa. A ml m'interessa com a republicà. A molts de vosaltres, com a bascos. Soscavar el règim d'autonomia 1 llançar amb això un nou germen de discòrdia una
altra vegada al sòl espanyol, a pretext o amb motiu que el règim autonòmic implantat a Catalunya, els seus representants legals s'han sortit
de la Llei, nosaltres no podem admetre-ho, no ja com a republicans, sinó
com a persones de bvn judici. I menys podem admetre que quan els homes que representen una institució infringeixen la llei, pagui la. culpa
no ja els homes, sinó la institució mateixa. ¿Quin sistema és aquest que
quan un home comet una infracció legal, politica o no, la institució que
ell dirigeix 1 en nom de la qual actua va a pagar les penes, que no poden ésser més que personals, i no institucionals?
Ja. ens haviem habituat, mesos enrera, quan ocorregué allò de Barcelona, no a corregir davant l'estricta ju.stlcla els que havien infringit la
Llei, sinó a segrestar un règim constitucional i legal de tot un pals espanyol, prenent pretext d'una culpa per a satisfer propòsits polítics, Infringint la pròpia Constitució y com que això és una infracció constitucional, ara sortim amb què s'ha de reformar la Constitució per a escapçar l'autonomia i fer-la punt menys que Impossible.»
Sl remarquem avui aquestes declaracions és, simplement, per a constatar com en aquesta transcendent qüestió catalana del futur, el pensament dels homes representatius de la democrà.cia no catalana és el
de sempre, confirmat i reiterat constantment. Cal subratllar-ho així davant de l'opinió i cal recollir Ja declaració concreta continguda, segons
les nostres noticies 1 segons declara el mateix Martinez Barrio, en el
document de referència.

Llegiu cada dia LA HUMANITAT
Limitem-nos a assenyalar fets concrets. Actituds 1 determinis. I remarquem, una vegada més tota la transcendència del document que
acaben de redactar els homes representatius de les esquerres espanyoles.
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També fór a convenient que se'ns
expliqués com va anar la presència dels diputats Florensa i Massot en un acte de protesta que els
bladers realitzaren diumenge passat a Lleida contra la legislació
«triguera» votada per aquests mateixos diputats.
La presència d'aquests dos senyors e1~ un acte que contradia la
seva actitud a les Corts ¿vol dir
q!le es creu possible la 'continuaetó d'aquella política d'habilitats i
esc:arni tan estimada pels illustres
cteu:ebles de Prat de la Riba?

•••

El mateix diari, que pel que es
veu no té aturador, té •a gosadia
d'enyorar públicament "aquell cos
electoral que votava aquells Ventosa, Cambó, Vallès i Pujals Tries
Nadal, Gabarró, Aunós, Marquès
de Camps, Miracle í tants i tants
altres, esdevinguts personalitats
per obra i gràcia de l'incenser de
tu1n que és La Veu de Catalunya.
A~!'1ba a tant la seva despreocu~aCtO: que_ mentre decla1·a patriòtic
l na010nal1Sta el cos electoral «1917.
1924», proscriu per inútil el dels
anys 1931-1934, o sigui, justan•t>.nt
el cos electoral de la Repúi. !!ca
que els ve bandejant amb una saludable insistència.
No. és estranya aquesta pre¡e.
rèneta. Al contrari, és d'una lògica aclaparadora, perquè mentre
e~s electors de 1931-1934 jeien posSible la República i l'Estatut de
Catalunya, els de 1917-1924 elegien
repre~entants que oferien les minses lltb_ertats catalanes de la Mancomumtat al dictador Primo de
Rivera.
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Si hem de jutjar pels epfgrajs que ha posat La Veu de Catalunya
a la r eproducció de dos recents articles nostres sobre la necessària dissolució de les corts d'Espanya, al diari de la Lliga no li plauria que aquestes corts fossin dissoltes. I tanmateix ht ha, a favor de la dissolució,
dues raons cabdals, a les quals no haurien d'ésser insensibles els homes
de la Lliga i de La Veu.
La primera raó és de caràcter democràtic. Es nota una minva fortíssima, i cada dia més accentuada, de la força i del prestigi dels partits ministerials, i una gran puja de les esquer res. Tota una sèrie de regions peninsulars estan ja perdudes per les dretes. Qui ho diu, això?
Ho diu La Veu. Ho diu, reiteradament, el seu observador polltic a Madrid.
Quan un diari ha jet aquesta constatació objectiva, no pot estranyar
que els lwmes d'esquerra demanin la dissolució de les Corts, ni pot decantar-se cap al mantemment d'una Cambra que ha deixat de representar la majoria del pais, si és que alguna vegada l'ha representada.
No seria plaUSible que La Veu l imités l'aplicació del criteri democr~
tic als casos de l'estranger, i especialment de la Gran Bretan11a, que acostuma a tractar-hi el senyor Pellicena.
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E• c .. le.;;;.t angles senyo r Eden a 1
d'assistir 1\ la reunió del Consell do ~asSVa l ''NbadJ. ~ Ginebra, per tal
ltalo-ablssi~l e • mo ttvada pel conflicte
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Els homes de La Veu i la Lliga encara tenen, o haurien de tenir,
una segona raó, 110 solament per a acceptar, ans per a desitjar,_ la di~
solució de les corts actuals: 1 és que tot Ja creure que de la dtssoluc1ó
i de les noves eleccions depèn el restabliment de l'Estatut de cataluny!l.
Per als catalanistes que ho són de debò, aquesta raó de caràcter aud" 1
.
. d'ésser pnmor
ta .
tonomista hauna
L'òrgan de la Lliga sap tan bé com nosaltres que mentre hi hagi
les Corts del 1933 no serà restituït a Catalunya el règim autonòmic sustrabajo inc::~te g~ í:erced al pès de jet el dia 7 d'octubre del 1934 i esberlat per la llei del 2 de gener,
~putando ~almo a palmta:ef~ que ha estat impugnada per i7teonstitucional. Si continuessin governant
~,~, ~e~m_veles Y barrancadas les dretes, catalunya es trobaria, en el millor cas, que al cap de 1noltJ
c~tíva~le»~üA~~ ~1~;stde terreno 1mesos, potser d'an;¡s, li donarie1t un Estatut mutilat i d:sfigurat, que no
des, alliberades deq ra;:ssg~trat seria ni ombra del que l'any 1932 van aprovar les Constituents. Mentres~epara~is~es, canten i ball:~ s de tant, contiPuaria a la Generalitat -és a dir, al que resta de la Genc,';:V~qu¡~ltat, una tranquiRitat que ralitat- el règ1m de gestors, amb els seltl/Ors Duran i Vallès o sense ells.
Heus aci una perspectiva que no pot plaure a cap demòcrata, nt a
biica~ Ai;t~j_;gu¡ t amb l_a Repú.
"" . t
s es maJors!, exclama . 'ó
, 101 s, l'Angula. I té tota la cap catan.nts a.
• • •
més
són
alegries
raó, perquè les
Adhuc els adversaris reconeixen que les esquerres dominen avui ell
~~~~~~~e~/ih tene'! contrast, si se
i té per passe~gq~~slam~~l~a8 :fagre l'opinió. ¿Què més cal per a declarar procedent i necessària la dissolució
no"!bra. Co~ r~fUa 1~ t~of:i 1 d'unes Corts que tenen en contra la majoria dels ciutadans?
I si és evident que la restauració de l'autonomia catalana va lliga~:;r:1 ~1 h~Óia tmqut un to tan
llJ~·t Està ela~ da a l'elecció d'una nova Cambra, ¿què més cal a un catalanista per a
que les s~~ei
muntanyes i ressonena 11~1a:gf~~e' trobar raonable i desitjable la dissolució de les Corts caduques?
Convindna que La Veu deixés de parlar de biaix sobre aquestes qüesenè alg!ln clos de proscripte.s, per~
Pller taixò precisament tions importantíssimes i que, traient les conseqüències lòg¡ques de les
~: q:;
!:tt~[~,;':~1~ a ~olla, premisses que ella mateixa ha proclamat, declarés st hi ha o no motiu
ronjós
eZ.s peus salten de con~e~ssae:ta,l~ per a procedir ben aviat a la convocació de les eleccions legislatives.
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la humanitat
En un nou esforç per a situar la Premsa catalana al nivell dels grans rotatius europeus

e

la humanitat
acaba d'adquirir. l'exclusiva de publicació
a Catalunya dels reportatges del brillant
periodista fra n eè s
Jean Allóucherie, el
qual, arribat a Addis
Abeba com a enviat
especial de Premsa,
s'ha allistat en qualitat d'oficial a l'exèrcit
abissini, per tal de
seguir totes les incidències que poguessin
produir-se en el conflicte entre Itàlia
Abissínia.

la humanitat
començarà, a partir
de demà, dissabte, la
publicació del primer
article de Jean Alloucherie, adscrit a l'Estat Major del Negus.
~.--.olf~e .... , _...._

U.ULE SELASSJE,

Emperador d'Abissínia
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El títol d'aquest primer reportatge, de
palpitant a et ua I i ta i
internacional, serà

Dels deserts DanokU als
carrers d'Addis Abeba

Un po~le ~enrer e~ prepara a[Om~afre
El gran públic català acull amb progressiva expectació el sensacional reportatge

que publica bisetmanalment LA HUMANITAT

. A la_ Seu d' Urgell, i sota la preSidència de la Il-lustríssima local
té lloc .la Setmana «Pro Ecclesia
et Pa~na». ~n pobre home posat
a conJerenctant hi acaba de dir
qu_e «els de dalt han comés el sacrllept dt: _servir-se de la bandera
ge~ Esglesta per a cobr ir les seves
a eses». I com que els diners
han estat llançats «a cabassets»
p els cal!Jlics això ha portat la implantaczó de la Constitució laica
Que Déu Nostre Senyor perdo'ni
~quest . bonyac:t d'orador. Perquè
<-~n qum dtan monàrquic ha ileg~t una tal cosa? i Si sempre havtem es_tat tan ben tractats! El sen~o!' B_lsbe ho ~ap que això no és
v~ntat, sa1? au:o i altres coses
més, com es ara el per què dels
conflictes de la F. H. A. s. A.
• • •
L'Angula, que e11s acaba d'innof-%t que els {?estors de la Genera1
bona ~ ellueuen per falta d'una
pel Per':eJ~;a, i~acodonat un tomb j
ccabrupmarcas'ha
·
t a.rC:SQ_ue brajada,
conhostil»
vrtlt - .explica - en una «fera-l
~~~rm:ro~1¡~~ez~, a~icoln», ¿gràcies

1

UN GRAN REPORTATGE DE

~er~ut"
n
"Mó
~el
re[eHa
lla
La dissolució de les Corts

•••

No sabiem que existissin desnod'arrendataris. Ara ens
n acaba d'assabentar el Consell de
l? Generalitat, el qual, segons
l 4ngulo, _per arranjar aquests con/ltetes dtran als propietaris que
afluixin en «els seu.s drets».

creu
fert-

gències oportunes per tal d'aclarir
les sospites pollciaques.
A darrera hora de la. tarda s'or·
denà que les camionetes passessin
per les fàbriques 1 altres llocs de
concentració 1 es manà que la força
que allí hi havia. es retirés.
El general cap d'aquesta Divisió
Orgànica. a un quart de nou del
vespre, en arribar a la. Divisió, donà
les ordres oportunes per tal que s'ai·
xequés l'aquarterament de les tropes en vista de la tranquiR!tat amb
què transcorregué l'anomenat «Dia.
Roig».

MANIFESTACIONS DEL SE·
NYOR PORTELA
Madrid, 1. - En entrar al Consell de ministres, el senyor Portela
a preguntes dels periodistes sobre el
començament de la jornada denominada «El dia roig», contestà:
-Res, no passa res. Les noticies
rebudes fins aquest moment són
completament satisfactòries. Tant a
Madrid com a provincies, tothom ha.
entrat al treball. J a dic, la tranquillltat és absoluta.
Al Ministeri de la Governació el
senyor Portela rebé els periodistes
després del Consell 1 a preguntes d'a·
quests sobre el desenvolupament de
la jornada d'avui, digué que l'ordre
LES TROPES ACASERNA· era complet i la tranquillitat absoDES 1: JUTGES MILITARS luta a tot a rreu.
DE GUARDIA
Afegi que en relació amb el desAmb motiu del primer d'agost han cobriment de facturació de botelles
estat acasernades les t ropes i a amb liquid inflamable, s'havia coml'Auditoria han quedat de guàrdia provat que els senyals digitals trodos 1 jutges militars: el comandant bats en una de les botelles reco111des en un vagó da ferrocarril, eren
Bibiana i l'alferes Palacios.
A l'Audiència s'han establert torns les mateixes que les del que la poper a les causes o sumaris que pu- lleia havia assenyalat com a autor
del fet i que està convicte 1 confés.
guin entrar en torn.
A Guadalajara -continuà d ient
• ••
el ministre- es cometeren ahir a
A la tarda continuaren les pre- la tarda dos robatoris en una tencaucions als llocs estratègics de la da de sastreria. Es sorprengué als
ciutat.
lladregots quan fugien amb gèneres
En alguns llocs, com és la Plaça. robats. L'agent Eugeni Fraule en de·
Conla
de
de Palau, davant l'edifici
tingué un d'ells 1 recuperà gèneselleria de Governació, Plaça. d'Es· res per valor de 1.500 pessetes, I l'alpanya 1 en altres indrets que tenen tre que logrà fugir, fou perseguit
sortida cap a les barriades extremes, per un guàrdia de Seguretat que per
també hi havia camionetes d'assalt f1 logrà capturar-lo després de fer11 cinc dispars que 11 ocasionaren
amb metralladores.
En diferents llocs es situaren for· dues fer ides lleus. Tant a. l'agent
ces dc ~- Gu~rdia. ci··u t de Segure- com al guàrdia de Seguretat, se'ls
concedirà un premi en metàHic.
tat.
A migdia es reberen noticies a
El senyor Portela continuà dient
Prefectura que en algunes fàbriques que a Madrid havien estat detinguts
de les barriades extremes s'havien avui dos individus que per tots els
practicat algunes coaccions que no antecedents estan qualificats com
uns criminals del màxim perill
feren efecte .
Als carrers de l'Aurora 1 Rlereta, i en poder dels quals han estat trosens dubte per una falsa noticia, es bades diverses armes, entre elles.
presentà una camioneta de guàrdies pistoles metralladores.
Cal assenyalar -digué el senyor
d'assalt 1 aquests verificaren alguns
escorcolls en domicilis prèviament Porteia- l'exceHent servei que véassenyalats. Per e.ra no tenim notí- nen prestant totes les forces que
eles que aquests escorcolls donessin depenen del Ministeri de la_ Governació, les quals estan reahtzant
resultat.
Els agents del rondi de saboteja- una tasca de neteja i persecució
dors, que sortiren igual que altres de bandits, ja que no solament trodies a fer el corresponent recorre- ben els autors dels fets en un nogut, procediren a. la detenció de qua- ranta-cinc per cent dels casos, sinó
en
tre individus que estan fitxats com que descobreixen crims comesos
havien
e. elements que intervenen en aques- altres èpoques i que fins ara
policia,
La
impunitat.
quedat en la
ta mena de delictes.
Els detinguts foren portats a Pre(P assa a la p à g. 5.)
fectura, on es practicaran les dill-
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President del Parlament de Catalunya, senyor J oan Casanoves 1 MaMAN IFESTACIONS DEL GE·
NERAL DE LA DIVISIO SE·
ristany, en la causa que fou elevada
al Suprem la qüestió de competèn·
NYOR SA N CHE~OCARA
cia.
general d'aquesta Quarta DiEl
El Suprem ba determinat que la visió orgànica rebé ahir al migdia
causa ha d'ésser seguida 1 fallada els periodistes i els va dir que s'haper la jurisdicció militar.
via celebrat un consell de guerra
contra un individu que fou detingut
quan fixava uns car~lls de caràcter comunista i d'excitació a. la sedició, 1 que ha estat condemnat, el
processat, a la pena de dos anys de
presó.
Ha afegit que la tranquillitat era
absoluta i que s'havien pres les degudes precaucions per tal d'evitar
La Veu administra diànament qualsevol incident 1, que a. més de
ai.s seus lectors els tòpics del pre- les forces de Seguretat 1 de la Guàrt ès confusionisme de l'Esquerra f dia Civil, que estaven en llocs estradels mals i dissensions que la cor- tègics havien sortit de passeig disequen. La cosa es ta tan insis- verses forces de l'Exèrcit per tal
tent que té l'eficàcia de l'opi; de cooperar, en cas necessari, amb
adorm els seus lectors i els Ja som- les forces de Seguretat, al manteniment de l'ordre.
niar victòries.
Els representants dels corresponDesprés de tant repetir que «és
evident» que l'Esquerr a no gua- sals U han pregat que prengués innyarà cap més elecció, ¿a qué ve terès prop de Ja censura per a les
tant preocupar-se de la seva vida? noticies de Madrid 1 provincies i
¿No comprenen els «iUustres amics>> s'ha conseguit que els corresponsals
que a l'últim arribaran a portar a s'entrevistessin amb el comandant
l'ànim dels seus seguidors els dub- encarregat de la censura 1 veure la
tes sobre l'eficàcia d'aquelles ab- manera d'arriba¡: a una solució fa·
soltes que ens canta cada dia l'e. vorable per a ambdues par ts.

La guerra a Abissínia?
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Gravíssim accid ent
A ra carretera de Girona, en un accident
d'automòb il, mor un ex-príncep rus i resul·
ta gravíssimament ferida la seva esposa
EL MORT ES UN CUNYAT DEL PINTOR SERT
Girona, 1 ~Per telèfon, a les 23'30). , la catàstrofe, que oferia un especta!I
-Aquesta rut ha ocorre2ut un gra. ela impressionant.
Correspo~L
vissim accident automobilístic al lloc
conegut per la Creu d'Albons.
En un auto marca Rolls, que anava a una velocitat fantàstica viatjaven l'ex-princep rus Alexis Medivani 1 la seva esposa, quan a causa
d'un baden molt pronunciat que hi
ha en aquell lloc, el cotxe bolcà i
quedà materialment destroçat. Im«El Liberal», de Madrid amb
mediatament que fou coneguda !a
autorització de la censura ha
desgràcia, hom corregué en auxili
publicat l'entrefilet que ens lidels accidentats. L'ex-príncep rus el
mitem a reproduir:
qual resulta ésser cunyat del cone«Vamos a explicar nuestro en·
gut pintor Sert que estiueja a la. Costrefllete u¿Qué pas!l en Càdiz7¡¡
entre
mort
ta Brava. - fou trobat
En Càdiz pasó lo que ha pasa·
les despulles de l'auto. La seva esdo en otras ca pítales: que un
posa, en estat gravissim, fou trasllaico ha publicada clerto
periód
dada en un cotxe particular, a la
manlflesto imbécil contra la ReClínica del doctor Coll, de Girona.
públic:l y · las autoridades ha n
Presentava fractura de la base del
recogido la edlclón.
crani, i els metges es disposaren a
Los amn istlatlos del 10 de
practicar-li la t repanació amb uragosto se hacen la iluslón de
gència
que preparan otro 10 de a gosto.
El cadàver del mar.t resta. a la
Y no saben que ahora estàn en
carretera fins a altes hores de la nit
peor s ltuación que nunca para
en espera de l'arribada. del jutjat.
intent!lrlo.
La nova en ésser coneguda, causà
i A pesar de to do! u
gran emoció. Foren moltes les persones que es traslladaren al lloc de

Aqu est num ero ha esta t vis at per .~- la cen sur a

la humanitat
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lfEATRES
TOURNEE ARTISTICA

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyia de Comèdies :.<aten·
cianes dirlchlda per el primer
actor

PEPE ALBA
Avui, tarda, a les

s.

Gran Fregolino

GUERRERO • MENDOZA

(L'home de les mil cares)
Avui, tarda, a les 5'30 1 n1t,
a les 10'15:

amb la reestrena del drama de
Tamuo I Baus:

amb la seva. Companyia

Lo que no torna
Melià:
PARE VOSTE LA BURRA AMIC!
representada. mf!s de 400 n1ts per
PtPt Alba. Nit, a les 10'15:
MIQUETA I

t

c-ompanyia dol Colisoum, de
Madrid

Gran Companyia de Revistes
Frlvolea Guiró

AVUI, DIVENDRES. Nit, a les
10'16. Lea millors butaques a 5
ptes. EXIT CULMINANT! del meravellós espectacle en 23 quadros,
llibre dels senyors Vela I Sierra:
música del mestre GUERRERO:

Tarda, Butaques, a 2 ptes. •
Nit, a 4 ptes. Avul, a les 6'15,
ESTRENA en a<1uest teatre de la
LAS
revista d'f!xJt sorollós:
LEANORAS, per tota la Companyia. Nit, a les 10'16, la revista. de les grans ovacions, en
dos actes 1 17 <lUadros,. dels senyors Sierra 1 Vola; musica del
mestre Alonso:

RIALLES

._,
~,. ··~:

TEATRE TIVOLI

Principal Palace

1 la tan desitjada reposició de

I~

Locura de amor

GRAN FREGOLINO

·Butaques,

1 pta.:

~

Avul, nlt, a. les 10'15. Debut
de la. Companyia.

-

Avui, la Companyia oficial de
TEATRE CATALA

Nicolau - Martori

i Hip! ¡ Hip .•. ! i Hurra!

HIJAS DE Ml ALMA!
per Cèlia Montalvan, MaPY Corth, Mary Cell, lsna.sl Loó_n, Vi·
cenc Aparici, Valer~ à Ru1~ Pa·
ris i la parella de ball S1mono
1 Cardona. 40 bclllssimes vlcetlples, 40.

r epresentnrA l'obra de LI. Ell ea:

MADAME
a Masnou

• COMERÇ I FINANCES·
135'25 134 so· Rif, 69'50, 69'25, 70'25,
69'75;' Aigües: 197'50, 197; Chade, 433.

LA BORSA

Borsa oficial

Impressió
Els deutes de l'Estat no assoliren
cap moviment d'importància. puix
que no feren més que sostenir els
l:jmvis anteriors, però això sl, amb
la falta de negoci quotidiana, puix
que fa llàstima veure 1~ infrmes
quantitats de pessetes noiD.lll9.ls cotitzades la qual cosa vol dir que el
negoci es fa a base de canvis de
cartera de la mateixa banca i no a
ordres de client.
També els deutes municipals no
feren rr.és que sostenir canvis sense
cap variació digna de fer-s~ notar.
Les Diputacions, del 4 i m1g cotitzaren ::unb fermesa i milloraren llurs
cotitzacions. La Tresoreria de la Generalitat perdé un octau.
, Les Obligacions ferroviàries estigueren més fermes que en dies anteriors. Es nota encara certa desigualtat 1 les industrials amb tena.ència. més aviat de sosteniment.
En els rotlles de fi de mes les accions Alacant donaren una petita
esbranzida i en el rotlle d'industrials
també tractades a fi de mes a l'obertura de borsa, seguiren la tendència. de la sessió anterior i comença'ren la sessió amb fermesa i àdhuc
guanyaren canvis nous, però a mesura que transcorria la sessió els ànims
es refredaren un xic i a la sessió del
borsí la tendència fou de fluixedat.
Influí en l'esmentada tendència algunes vendes que es notaren d'acclons Explosius, ordres procedents de
la plaça de Madrid.
Nosaltres no creiem en aquests
moments amb aquests grans optibursàtil-financer,
mi.srnes d'ordre
puix que les circumstàncies tant nacionals com internacionals inviten
més a la. meditació que en aquestes eufòries de puja.

Colonial 41'00; Gas E., 126; Chade,
431 darrera paritat; Chade D., 84'60
darrera paritat; Chade E., 84'60 darrera paritat; Filipines, 392, 136'50;
Rif, 70'35; Ford. 295. 289, 291; Asland, 79'25.

*

TORTOSA
Cotització mitjana dels preus de la
setmana. del dia 26 del mes proppassat:
Olis d'oliva: Del pais, 1 grau acidesa: 25'50 pessetes; 2 grs., 25; 3 grs.
24'75; 4 grs., 24'50; 5 grs., 24'25; 6
grs., 24; Aragó: menys d'1 gr., 27;
1 !dem d'1 a 2 grs., 26. Tot per cantirs de quinze quilos.
Patt~tes.-Novelles de Tortosa, superiors, a 20 pessetes els 160 quilos.
Garrofes.-De qualitat de la comarca, a 6 pessetes els 60 quilos.
Sigrons.-De Màlaga, supe1iors, a
85 pessetes els 100 quilos.
Llonguets per a pollets.-De Daimiel, a 65 pessetes els 100 quilos.
Farines de blat.-Corrent mitja
forca 1 forca magna, 62 i 68 pessetes
els 100 quilos.
Cereals, despulles 1 quartes. - Segó de fulla de blat, 38 pessetes; segonet, 37. Els cent quilos. Quartes
corrents, 22 pessetes; extra B, 24;
superior B, 25, 1 superior e, 26, pessete,s. Tot a base dels seixanta quilos. Polpes de remolatxa corrent i superior, a 9'50 1 10'50 pessetes respectivament.

Nord, 48'00; Alacant, 37'30, 37'90,
37'80; Ri!. 70'75, 71'50. 70'50; Asland,
t;8'50, 79'50, 78'75; Aigües, 199, 197'35;
Colonial, 40'50, 41'00, 40'85; Plates,
•16'25, 15'75; Tramvies D., 31'25; Ford,
295, 288, 292; Sucres, 32'25. 32'65,
32'50; Explosius. 135, 134'50, 136'75,
135'50; Gas E., 126, 125'75; Felgueres, 41'50, 41'25; Chade, 433.

Escu~s

Borsi del migdia
Alacant, 37'60, 37"70, 37'60; Ford,
291; Asland, 78'25, 78'00; Explosius,
TANCA
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LA
AVUI, divendres, tarda:
PRIMERA VEGADA. Nit. Gran
de:
éxlt

COM MES COSINS ...

TEATRE ' ROMEA
La sala més fresca. Esplèndida
terrassa. Preus popularissims. Butaques a 2 ptes. A les 5'30 1 a
les 10'15:

SOL DE OTONO
L'obro. d'a(luest estiu. Un altre
gran èxit de la Companyia titular d'a<1uest teatre - Dem& 1
diumenge, a les 5'30 1 10'15: SOL
DE OTOAO.

TEATRE COMIC
REVISTES
AVUI, tarda, 5'15. Butaques, 1
pta.: LAS VAM~RESAS, per Lau•
ra Pinillos, Alady i Lepe. - Nit,
10'15. El gran èxlt:

LA SOTA DE OROS

triomf de Laura Pinillos, Alady,
Lope 1 tota la Companyia.

83'10

30'80
1'85
1'84
1'64

Avui, tarda, a les 4. Nit, a les
10: REVISTA PARAMOUNT QUitEN COMPRA UNA CANCION
(Dibul:ros). I

EL REY SOLDADO
per Emll oJannlngs
Oistribuida per Artistes Associats.

Ant. AvUI

xos.

Aquest local
EXCELSIOR. continua tancat per reformes ·
sessió
WALKYRIA. - Avui,
continua de 4 a 12'30. Un programa complet: PASO A LA o.IU·
VENTUO, per Jean Kiepura i
Martha Eggcrtb; MALACA, el mlllor film de feres, comentat en
espanyol; EN MALA COMPAf;IIA,
per Frederic March 1 Sllvla Sidney 1 DIBUIXOS.

PUBLI - CINEMA
Sessió continua. Seient UNA PEsSETA: NOTICIARIS • OOCUMEN·
TALS • VIATGES, eto.

AnL

e al&a

8G-

gg Tf>

100 25
co 25
1118
_

CINEMA PAR I S
Avda. Pta. An¡;el, 11 I 13
Tel•fon 14544
SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU I EL SALO PREFERIT
PER LA SEVA AGRADABLE VEN•
TILACIO
Tarda, 4. Nit, 9'45: Brlgitte
Helm en

ORO

(Solament t:uda)
Marlene Dietrich en

CAPRJCHO IMPERIAL

•
~:! ~~ot!i ~.;~:~::

d 'Atraccions. -

OBERT CADA OIA
Fresc • Alesrla
Entrada. 60 cèntims
Funicular I entrada, 1 pta.

FRONTO NOVETATS
Avui, divendres, tarda, a les 4:
MUROZ - ARRIGORRIAGA contra CHISTU I - PUJANA. Nit, a
les 10'15: CHIQUITO BU.BAO UNAMUNO contra PASTOR - PA·
SAY. - Detalls per cartells.

Frontó Principal Palace
Avul, divendres, tarda: SALSAMENDI I - ELOLA n contra
URIA n - SARASOLA. Nit; ABTIGARRAGA - VICENTE I contra GABRIEL n · MAGUREGUI
primer.

ESPECTACLES PER
A AVUI
Barcelona. - Nit: «Locur& de amor~o.
Cbm1c. - Taroa: «Lal! vamplresas».
Nit: eLa sota de oros».
Gran Price.- Tarda 1 nit: ccom més
cosins...»
Romea. - Tarda 1 ntt: cSol de ototl.o».
Principal Palace. - Tarda: cLns Leandra». Nit: «HIJas de m1 almal».
Tivoli. - Nlt: Rlpl Hlp ... Hurra!»
Esnanyol. - Tarda: «Lo <1Ue no torna» 1 «Pare vosté I& burra amic».
Nit: «Rialles».
Poliorama. -Tarda 1 n1t: cGran Fregollno».

CINEMES

UNA CANCION
UN BESO Y UNA MUJER

VARIETATS

Rodamon s Band
E. E. COFINER

PLAÇA BRAUS ARENES

MARINA

Maria Espinalt
Hipòlit Làzaro

i

M I U R A S ! ,!

PACO

MADRID

6

6

Paco Madrid - Perlacia
Carnicerito de México

Avui

Ant.

I ¿5 1

•

DIVE
~

LA MA R I L'AIRE.
..
ld
.......
.....

EOITC)

VAIXELLS ENTRATS
De Trieste 1 escales amb sis passatgers per a aquest port i 13 de
trànsit i amb càrrega general i de
trànsit, el motor italià «Paganinb;
de Rotterdam, amb dos passatgers i
càrrega general 1 de trànsit, el vaixell holandès «Jonge Johanru\l>; de
Bilbao i escales, amb 10 passatgers
1 càrrega general i de trànsit, el
vaixell espanyol «Cabo Villano»; d'Algecires !escales, amb 89 passatgers
1 càrrega general, el vaixell «Maria
R.»; de Londres, Anvers i Gibraltar,
amb un passatger per a aquest port
i nou de trànsit 1 amb càrrega general 1 de trànsit, el motor anglès
«Ponzano»; de Sant Esteve de Pràvia, amb carbó mineral 1 de coc, el
vaixell anglès <<Fito»; de Màlaga, en
llast, el vaixell «Vicente Puchal»; de
Marsella 1 escales, amb càrrega general i de trànsit, el vaixell «Cabo
Blanco»; de Gènova, Livorno i escales, amb càrrega general 1 de trànsit el vaixell alemany «Genua»; d'Argel, amb 45 passatgers per a aquast
port 1 123 de trànsit 1 amb càrrega
general 1 de trànsit, el vaixell francès «Sid1 Moubrowo>; de Vaiènciaí
amb passatge i càrrega general, e
vaixell espanyol <cBeti.S>>; de Ceuta
1 escales, amb passatge 1 càrrega genera~. el postal «C. Segarra»; de
Bombai 1 escales, amb càrrega general i de trànsit, el vaixell anglès
«Maihan; de Huelva 1 escales, amb
mineral, el vaiXell espanyol «.Sac 6»;
de Gijon, amb carbó mineral, el
vaixell «Inocencio Figaredm>.
VELA. - De Castelló, amb garrofes, el llaud «Virgen del Runedlo»;
de Palma, amb càrrega general el
pailebot «Vicenta Ferrer>>; d'Alcúdia,
amb efectes, el paile~ot «Virgf.>n Dolorosa»; de València, amb sulfat, el
pailebot uCala Falcó»; de Palma,
amb càrrega general i de trànsit, el
pailebot «Cala Mitjana»; de Palma,
amb efectes, el pailebot «Roberto».
NAVEGADA
DISTANCIA
DELS VAIXELLS SORTITS
AHill
Fóra d'hor1tzó es troben els vaixells espanyols «Isla de Tenerife>>,
amb passatge 1 càrrega general, cap
a Santa Cruz de la Palma i escales; el «Morisca», en llast, cap a
Castelló; el «Mar Negr >>, amb càrrega general i de trànsit, tap a València; <<Arriluze», amb càrrega general, cap a València; el correu «Ciudad de Palma», amb passatge i càrrega general, cap a Palma; els noruecs «Tore Jarb>, amb càrrega general, cap a Gènova, i «Tonsber!jorcl», amb càrrega de trànsit, cap a
Marsella; els alemanys «Auerland>>,
amb passatge 1 càrrega general, cap
a Rotterdam 1 escales; el postal francès «Sidi Maubroux.», amb càrrega
de trànsit 1 123 passatgers de trànsit, cap a Marsella; l'italià «PagaDini», amb passatge i càrrega general, cap a Tarragona, València 1 Gènova; l'holandès «Venus», amb càrrega de trànsit, cap a Gènova; el
motor petroler «Campoamor», en
llast, cap a Filadèlfia; el motor «Darro>>, amb càrrega general i de trànsit, cap a Casablanca i escales.
VELA. - El «M. de la Encamación», amb efectes, cap a Dènia; el
«Cala Murta», amb efectes, cap a
València; el «Carmen» amb efectes,
cap a Palma; el «Cala Castell», amb
efectes, cap a Gandia 1 escales; el
«Cala Mitjana», de trànsit, cap a

...
Reportatges d'acPubli Clnomn. tualitat.
Rambles. - «Cleopatra» 1 altres.
Royal. - cAl compàs del amor», «Noches de N<1eva York» 1 «Un protesor
Ideal t.
Select Cinema. - E:rtasls», cCar1ta de
angel» 1 Dibuixos.
Smart. - cCarollna» 1 eLa ciudad de
cartón:o.
Splèndid. - eLa reina Crlsttna de Sueela» 1 «La rubla. del Folles».
«El
Talla. - uun Ilo de tamllla»,
fantasma del oro», «Charlot patinadO!')) 1 altres còmiques.
Triomf. - «Lo. reina 0nstlna de Sueela», &Bolero» 1 «El últlmo rodeo».
cüuanoo nace latto. un
Tetuan.
amigo», cBéroes del azan.
Volsa. - cVIva Vllla!» 1 eLa ciudad
de cartón».
Verdi. - «Calles de Nova York», cPor
el mar vlene la lluslón» I cNo soy
nlngún angeb.
Xile. - «Cnoaueros rustlcos», «Fueros humanos» I •Sor Angéllcat.
Walkyrla. - «En mala compatl.lat,
uMalaca» 1 cPaso a la juventud».
AnL

Ant. AVUI

Avui

1

=:

l'aro

Amèrica. - eLa casa de los muertoS»,
cEl mlsterlo del AcuarlumJ 1 cEl
Martha Euorth 1 Gustau Froefantasma de Creswood».
lich en
Arenes. - Dibul:ros, cFruta verdeJ 1
Or(luestra Fatxendes.
Actualitats. - «Baboona» 1 Noticiari Fox.
Arnau. - cDo!$.a Franc1squ1ta», cUna
Preferència, 1 pta. Especial, 0'70.
de !ellcldad» 1 &Aa-ua en
semana
10'30.
MATINAL,
DIUMENGE,
el suelo».
PREU UNIC, 1 pta. - Dilluns VI•
cEl nmuleto» 1 altres.
Astòria.
nent: VAMPIRESAS • MASCARA·
Avinguda. - uCondenaoo a muerte:t,
LA PRINCESA DE LA
DA
sangrlentu.
senda
eLa
CZAROA.
Barcelona. - cVola.ndo hacla Rlo Janeiro», cDel mlsmo bnrro» 1 d.a casa de Rotschlld».
Boheme. - cTarzàn Y au compafl.era»
«Agua en el suelo» 1 cEl adorable
embustero».
Bosc. - cMandala.y», 11Lo. calle 42»
Dibuixos.
1
Bohèmia. - cUn secuestro sensacio.
nal», «Condenado a muerte» 1 cAs
de ases».
oJAZZ BRASSfRIE
BroadwaY. - cA&:ua en el suelo», cUna
semana. de fellcidad» 1 cDa. Franclsqulta».
Coliseum - cEl rey soldado».
VIa Laietana, 8 • Tel. 16688 Cèntric Cinema. - «La cen& de los
acusados», «Una aventura nupcial»,
cMedlo millón y una novia».
Capltol. - c.Radlo l:tevlsta lii:J5J, cinc
peH1cules més 1 dibuixos.
Comtal. - «Caballero de capa y espada» i «La nave del terror».
TEATRE DE LA NATURALESA
«Luces de Buenos Aires»,
Diana. «Ml últlmo amor».
Demà, dissabte, nlt, a les 10'30
Esplai. - «Cieopatra», cEl negro que
tenia. el alma blanca» I cConttaba
en tb.
Entonca. - cEl novlo de mamA», «Ale¡,er l'eminent soprano
gria estud1ant1!J I cMujeres alerta».
Foc Nou. - eLa lsla de las almas perdldas», o:El misterlo del Acuarlum» 1
cEl fantasma de Crestwood».
- uLa matanza», cCanción de
Grya.
divos
i el divo de
(;Una» 1 «Erase una vez un vals».
«<a hija de nadle», o:NobleIris.
entre braza baturra» I «Bravo
vos».
Cadires, TRES PESSETES - Enmediterràneo»,
«Paris
Kursaal.
trada general, UNA PESSETA
uWhoope», 1 «La princesa de la. Zarda».
Laietana. - cEl secreto de madame
Blanch!:», cEn nombre de la ley» I
cUn Uo de !amllla».
Marina. - eLa reina Cristina de Sueela», «Bolero» 1 tEl últlmo rodeo».
Maryland. ~ «Oro en la montatl.a»,
Diumenge, 4. Tarda, a les 6
tEl Congreso se dlvlerte».
en punt
Metropol, - cTartarln de Tarascón»,
«Oro».
i
Mistral. ~ eLa isla del tesoro», •El
mundo es mio» I «La setl.orlta. de
REAPARICIO del formidable malos cuentos de Horrman».
tador de braus
Monumental - cEl presldlo», cMarruecos» 1 cPobre Tenorio».
Mundial . - cEl amante improvisaimponents braus de O.
do», cVIdas nocturnau I cOn loco
oJ O S E I O. A N T O N I O
de verano».
MIURA
cCieopatra», cCapturadosJ
Núria. 1 cBa.Jo el clelo de Cuba».
Pathe Palace. - cSln!onia del corazón», ct.Iús1ca en el aire» i 11Pap&
bohemio».
Entrada, 2 pessetes
Principal. - cMandalayJ, ;Lo. calle
42» 1 Dibuixos.

0
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MARICEL - PARK

BRAU S• MONUMENTAl

COLISEUM

:.!"1165
240'00
124'60
4'99

A\'UI, tarda, a
CAPITOL. les 4. Nit, a. les 10. Estrena de
la darrera produc('ló de Waliace
Beer:v 1 Adolpl¡e Menjau: EL PO·
DEROSO BARNUM. un fUm de
la. pròxima temporada; LLAMA
A UN POLICIA, còmlce; SINFO•
NIA RUSA, varietat musical;
EQUILIBRIO, documental esportiu; EL REY NI:PTUNO, dibuixos
en colors, de Walt Dlsney.
COMTAL. - _Avul sessió continua de 3'45 a 12'SO. 'Formidable programa: CABALLEROS DE
CAPA Y ESPADA, per Weesler I
Wolsey; LA NAVE DEL TERROR,
per Nell Hamllton· GERCAS Y
BALAS, per Buch Jones 1 OIBUI·
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p .........
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Q860
11860
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Cor Prs¡a.
Cor. sueques
Cor. norue~ues
Cor. daneses

86'50

AnL Avui

Deutea de l'Estat
79 75
Interior t 'I• A .........
a ......... Tll 75
•
o ......... 79 75
•
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•

CANVIS DE MONEDES
41!':-15
7'33

VODEVIL CATALA
Visita López • Giménez Sales

CINEMES

...

Lliures
~ra oca
Dòlars
Lires
Marcs
SuÏSOS
Belgues
Florins

GRAN PR ICE

Local re!rlgerst. Temperatura
molt !resen. Butaques, 1 Pt<l. •
General. tarda, 0'40. Nit. 0'50.
Dem&, nit, estrena: L'AMOR TE
COPS AMAGATS. - Molt aviat:
LA MEVA OONA..... ES UN HOME

MERCATS
DE CATALUNYA

Borsa del matí

Triomf sorollós dels seus 1ntérprets Conchita Leonardo, Olvldo
Rodriguoz, Reyes Castlza ceLa
Yankée», Maruja Gonzàlez, Los
tres Diamantes Negros, Paco Callen ( Galleguito), Li no Rodrlguez, Paco Bernal, Aurèlia Ba·
llesta, lsabelita Wúera, 30 be·
lllsslmes vice-tipies, 30. Ma¡n1flcs decorats de CASTELLS, de
Barcelona - 800 vestits d'ANTONI LOPEZ, de Barcelona. Sobre
figurins de CELlA HIJON. Or<lUestm del Collseum de Madrid
1 del Sindicat Musical de Cnta1unya. - Demà, dissabte, tarda
1 nit. L'ESPECTACLE de grandiós
. 14.11
èxit•
"1 HIP!, IHIP! .... HURRA!
DUluns, tarda. RepOSició seneaclonal:
EL SOBRE VEROE

._
1
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DIVENDRES, t

Cartagena; el vaixell danès «Alta¡,
en llast, cap a València.
AERODROl\1
FRANCE

RON

L'All.

Procedent de Tolosa, a les 6
arribà l'avió postal francès, amb c~e,
reu, mercaderies i tres passatgera, r.
Procedent de Marsella a les 8'38
•
arribà l'avió francès, amb co
mercaderies 1 quatre passatgers.rrtu;
Procedent de Casablanca, a 1
12'0à, amb escales a Rabat, Tàn ea
1 Alacant, arribà l'avió postal f ger
cès, amb correu mercaderies i q~
passatgers.
Sortí a les 12'15, l'avió p~stal !ran
cès cap a Tolosa, amb correu zner"
•
'
caderies 1 dos passatgers.
Sort!, a les 12'15 l'avió postaJ. fran.
cès, cap a Marsella, amb correu,
mercaderies 1 dos passatgers.

AERODROM DE L'AERO.
NAUTICA NAVAL
Procedent de Berlin, Stutgart 1
Marsella, a les 10'02, arribà l'aVi()
postal alemany amb correu, cap a
Amèrica. del Sud.
Procedent de Berlin, an1b CSCalea
a Stutgart, Ginebra i Marsella
les 14'55, arribà l'avió postal
many amb mercaderies i deu passatgers.
Procedent de València. a les 9
arribà l'avió postal espanyol amb
passatgers 1 mercaderies.
Procedent de Madrid, a les 12'50
arribà l'avió postal espanyol amb
correu, mercaderies i nou I>assatgers.
Sortf, a les 8'40, l'avió postal alemany cap a Berlín, amb escales a
Marsella, Ginebra i Stutgart, amb
correu, mercaderies 1 17 passatgers.
Sorti a les 10'20 l'avió postal alemany, cap a Sevilla 1 Larache, amb
correu, mercaderies i cap a Amèrica
• .,
del Sud.
Sort1 a les 9'40, l'avió postal ~
panyol cap a Madrid amb correu,
mercaderies i nou passatgers.
Sortf a les 14'30, l'avió postal espanyol cap a València, amb set passatgers i mercaderies.
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TRAFIC DE VAIXELLS I
PASSATGERS AL PORT
El tràfic maritim mensual corresponent als vaixells, iots 1 velers
entrats i de passatgers desembarcats
al nostre port durant el passat mes
de juny es distribueix de la següent
forma:
Nacionalitat

Nombre Pas.

5
238
38

183

9
4

De Guerra
Espanyols .. . . . . .. . .. •

(

8.335
1

152
26
24
21
19
17

Espanyols .......... ..
Anglesos ............
Noruecs ............
Italians .............. .
Alemanys ........... .
Francesos ........... .
........... .
Suecs
..... .
Danesos
Nordamericans .. . .. .
Romanesos........... .
Iugoslaus ............
Finlandesos... .. . .. . .. •

4
1
1
1

2
10

2

-

LA
erlas

El total de vaixells entrats al port
és, doncs, de 286, amb un total de
passatgers de 8.812, la qual cosa suposa un augment, en comparació
el passat mes de juny, de 12 vaixells i 117 passatgers.
Dels vaixells considerats a vela 1
motor han entrat al nostre port:
156
1

Espanyols .............. .
Italians ................ ..

A més han entrat al nostre port
nombrosos iots d'esbarjo, els quals es
nera:
es distribueixen de la. següent maNacionalitat

3
2

1
1

Ant.

AIIUI

14S 25
IKI-

114 60
128/0 -

114 50
180 50
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tim
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I I
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18
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1

rave~>
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«
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6
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e 1s 40 qulln:>
P
GARROFES

~~:~uo, negra ..........
.,...,..,.,a ......................
Mallorca _.................

oree¡

HOI

zae

DESPULLES

t:>e¡ooet ••• ,••••••••••• u•.u•

aaa

'7
4

4

Espanyols .......... ..
Francesos ...... . .... .
Argentins ...... ..... .
Anglesos ........... .
Nordamericans ......

ll/luuupuU .l:'etruu.a _......
saunera Catalana ptes
Ieletòntca 'I •¡, pret ...
l'eletOnlca ordlnl\rles .
Onl6 6al1Dera Espanya
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Mercat de ·L lotja

u.......

T A

BASE AERONAVAL
Sortf, a les 7, l'hidroavió llOStal
italià «.Saboya I-Volo», cap a Roma,
amb escales a Marsella 1 Gènov
amb correu, mercaderies 1 17
satgers.

Avui

Obll&aclons lndustrlala
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RONDA UN I V ER 8 I TA T, U
Te l•t on 22122
empremto
N U M.
Te ' èfon 14448

T A L L E R S

PREUS DE SUBSCRIPCIO
3'60 otn.
Barcelona. un mes
10' 60 •
Fora, un trlm.,trt

Amèrica Llatina I Portuaal
•
13'un trlmutre
Altres oa lsos, un trimestre '27'- J

•
«NO'T'ICIAS DE PRENSA
-Quleren celebrar un acto en Madrid, donde hablarà Gil Robles desde lo alto de una torre.
-Bueno. Torres màs altas han
caldo.•»
(De «Hera.Ido»)
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«LO VEREMOS EN OCTUBRE?
- Voy a dofender el proyecto de
ley restituyendo a los grandes de Es·
pana el derecho de pernada...»
(De cEl Libe,ra}»l
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<<MATER DOLOROSA
LA GUERRA, - iA ver Sl me lo
crias blen I>>
(De «El Sol»)
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«LAS <<IMPERIOSAS VACAC IONES
El diputat de la majoria es disposa a fruir el repòs tan ben guanyat.>>
<De «La. Publicitat»)
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«De Prensa:
Los elementos de las J. A.
P. preparan una concentraclón en Madrid con el lema
de «I A POR LOS TRESCIEN
TOS!».
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El diari dels monopolis- citem

La Nación -diu que subscriu el

que sobre les J. A. P. ha dit l'altre consoci A B c. I demana que
vagin més d'acord el cervell de Gil
Robles i el cor de les J oventuts
cedistes. c¡Duro y a la cabezal»,
ve a dir el diari de Barreto. Llegiu-ne algunes cosetes més:

Ja ht tornem a ésser! Unes mesures d'una «Junta Superior Provincial de Barcelona» que no serveuen per a jer vendre la collita
bladera han exacerbat certa gent.
Informaciones pren peu d'una prot esta de la Diputació de Burgos
uNosotros no declmos que se va.ya
per a dir que na es pot afluixar a producir un desgarrón material
en la c. E. D. A., pero que extsmés. Coptem-lto:
«La Diputaclón de Burgos ha acordado protestar contra. el acuerdo tornado por la Junta Superior provincial de contratación de trlgos de
Barcelona, prohibiendo la entrada
dc ninguna partida de trigo de otras
provincias, entanto no se haya consumldo el trigo de Catalw1a. Con
el mismo derecho, evidentemente,
podra acordarse en Màlaga o en
otras provinclas donde se fabrica ya,
perfectamente, el tejido de algodón,
prohibir la entrada del género que
se !abrica en Cataluña, mlentras el
mercado no haya absorbldo la producción local. Per o toda via es màs
tmportante considerar el hecho absurdo de que en Barcelona exista
una industria harlnera, que no tiene
razón dc existir sl no es en los tiempos en que se Importa trigo extranjero, es decir, que funda su prosperidad en la mlseria o en la rulna
de los agricultores españoles. Y como todo o casi todo lo que no es
natural es dañoso, de la existencia de esa lndustrla artülclosa se
desprenden una porción de males
para el resto de los españoles, como
el acuerdo de que viene a protestar
la Dlputación de Burgos.
A la cual, naturalmente, esperamos ver atendida. Por muchas consideraciones que se dediquen al C.'1·
talanismo, aún deben de quedar algunas para dedlc.'U'las a los agricultores, en los que se apoya, en su
base mà.s amplia, la economia de
España.»

te ya una discrepancia espiritual entre lo que piensa el cerebro director y lo que siente el corazón de
los afillados -sobre todo de estos
afiliados jóvenes e intrépldos-, por
estar patente, es lndudable.
Con ello creemos, aslmismo, que
no se va. perdiendo nada, sino que se
gana mucbo, porque cuando las masas vean que ni el grito de c¡Otra
Constltución!» ni el de «¡Todo el
Poder para el jefe!» tienen eflcacla
positiva, puesto que la reforma proyectada no representa lo sustanclal
a que estos deseos se refieren, y el
Poder no irà a parar a manos del
jefe en mucho tiempo, tendràn que
subir el otro escalón y plantear ya
el problema en toda su lntegridad,
y entonces, o la cabeza se queda
donde està y el cuerpo se marcha a
donde estuvo antes, o ambos, colncidiendo en la mlsma apreclación,
t-endràn que volver a sus prunitivas
posiciones, en cuyo momento babrà
que examinar muy detenldamente
por los que permanecemos en ellas,
cuàl ba. de ser la conducta a se-

Després
del «día rojo».::'
parla del «dia
rojo» en el qual ht ha barrejats
socialistes, comunistes t els r epublicans d'esquerra. La finalitat de
la diada, segons el portantveu de
March, és aquesta:
«'l'ras del Sr. .Azafía, y, como es

Informaclones

natural, de los Sres. Sànchez Romàn y Martínez Barrlo, unidos para
una obra común, estàn la U. G. T ..
organlzaclón revolucionaria marxista, cuyos fondos ignoramos por qué
suerte de extrañas complacencias no
han sido intervenidos, y el partido
comunista, que ha pretendldo organizar «el dfa rojo», y cuyas aspiraclones depreda.torias y sanguinanas
son notoriamente conocidas. Gentes
que asplran a instaurar un régimen sangriento de expollaclones, de
robos, dando a las cosas su verdadero nombre, a acabar con los propietarios y los comerciantes, arrebatàndoles sus blenes de un modo fulminante, y tratàndolo:¡ como en Asturias o peor, son las que se han
adherido «Oficialmente» al Sr. Azafia, y, por ahora no lJUeden celebrar
el «dia rojo» a su gusto, porque el
Gobiemo lo lmpide, son las que, !si
llegara el caso, operarlan a sus anchas -como el dia de la quema ~~e
los conventos, sólo que con màs amplitud- sin que se les «recomendara prudencia» por el hombre a quien
apoyan. Hordas de energúmenos y
de malvados destruirfan en pocos
dlas lo que todavia es un pueblo organizado, y harian de España un
lnfierno inhabitable, en el que los
excesos crlminales superarfan a los
de Rusia; porque ya se ha visto,
como los cbispazos de una tormenta, lo que son capaces de llevar a
cabo cuando un momento, como en
Turón, se creen triuniantes.
Y esa es la significación y la lecclón del «dia rojo». Y su utilldad
para recordar a los hombres de bien
que en España esas fuerzas infrahumanas no estàn encadenadas sino
momentàneamente, pero que hay
quienes piensan servlrse de ellos para
satiSfacer su soberbia, su sed de
mando y de venganza. Aunque iuego fueran los primeros arrollados
por la avalancha de cieno, de sangre y de làgrimas, Poco consuelo
para quienes, simplemente por ser
hombres pacfficos y honrados, ba.brian perecido prlmero.»

Allò de «màs administración y...»
El Sol, de Madrid, Ja un resum
dels conflictes sorgits en nwlts
A;untaments entre governamentals
i diu que això no és ez tractat.

Dlógenes. - 1Pues no son poco optimis tas estos Jóvenesl lA lo major
creen que es màs fàcil encontrar al
«Pero una de las co.sas que con
HOMBRE porque dlsponen de fuer- màs de3Caro se manejaron para jusza etfl:trlcal»
tificar estas invaslones era la de
(De «El DlluvioJ)
que con elias se purificarian los
Ayuntamlentos. Esta es la purlflcación ofreclda. No se resuelve ningún problema, no se inicia ninguna
mejora, no Ee plantea ninguna poUtlca beneficiosa. Una especie de
postrac!ón dramàtica paraliza toda
la vida local del pafs. Sin fe, sln
allentos, sln ilus1ones, estas gentes
estan acampadas en los Ayuntamlentos por aquella. orden de movilizaclón general que se dió contra
los Ayuntamlentos republlcanos. Mas
a la hora de lanzarse sobre lo3 esquilmados presupuestos municlpales,
a la h<lra de filtrar en la.s COrporaciones a algulen que pueda ocu• COSAS DE HITLER
par un puesto vacante o un puesto
- Miro usted que encarcelar a un inventado,
surge la disputa, apareoura. por hablar mal del régimenla dlscrepancia y el suce~o de
ce
- , Cuànto tlene que ap render de
nómlna abre entre los
una
captar
nuestra República ll.lca!>l
gestores los ablsmos màa escandalo(De «La LibertadJ)
sos. Esto es todo lo que da de si la
inV'BSión cedlsta y radical.
El Munictp!o bilbalno tiene una
tradición de austerídad que a111 se
cuidaron de conservar derecbas e 1z.
quierdas. Una moral rígida ha presidido siempre la adm.inistración de
los 1nteresc3 de la villa. Por añadidura, ni radícales ni cedlstas tuvieron all1 nunca el menor arraigo. Es
planta exótica en aquellas latitudes
politicas, que estàn polarizadas h.v
cia otros núcleos de larga ejecu~
ria. en el País Vasco. Por esta razón
serà màs desoladora la inquietud de
los bilbalnos. Ven sustltufda y faisenda su fisonomia polftlca. Pero al
mismo tiempo contemplan aterrad.os
EL OBLIGADO TEMA DEL CALOR los nuevos modos y la nueva tàctica que esta. flamante poUUca ofre- ¿ Y a que atribuye us ted esta ca- ~· Pensaràn, s1n duda, que esta polor exceslvo 7
llica que les han importado es la
-1 Como no sea a que han cerrado que caracteriza al resto del pals.
el Parlt.mento... !J
Convengamos en que tlenen derecho
<De «El Siglo FuturoJ)
a hacerse tal reflexión.»

guir.

Se dice vulgarmente, que estas esclsiones pueden ser perjudlclales a
la causa del orden; pero nosotros
creemos que no, porque en el momento de pellgro para la sociedad,
sc· puede, desde diversos campos politicos, contribltir a la misma causa
antirrevolucionaria, ya que nosotros,
siendo monàrquicos, demostramos el
6 de octubre que estàbamos al lado
del Gobiemo del Sr. Lerroux, siendo republicano, porque se decidió a
mantener el principio de autoridRd,
pero sin que por ello necesitàramos
abandonar nuestros ideales, como ne.
cesitaba abandonarlos la C. E. D. A.,
·que ahora. empleza a rectificar su
criterio, con el deseo por nuestra
parte de que esta rectlficaclón llegue a que se unan positivamente elementos de la misma significaclón.»

•

Com eS defensen eiS pr0p1e·

Encara que sembU estrany l'Angulo es queixa, des de El Debate,
que en 11.0 tenir la Generalitat zes
atribucions que Madrid concedia
als homes del 6 d'octubre, no pot
r ealit2lLT una tasca eficient. I com
que en el mateix comentart es diu
que ara es solucionaran els pocs
Els propietaris ban fet pública una.
conflictes de la terra que ht ha a
Catalunya i altres coses més, na nota. en la qual es diu «que, en comvolem privar els nostres lectors de pliment dels acords Rprovats en la
recent assemblea celebrada per les
llegir-lo:

tariS de Barcelona

Llegiu LA HUMANI TAT

cOtro asunto importante tratado
hoy ha sido el relacionado con los
«rabassaireS» para excitar el celo de
los propietarlos, a f1n de que no extremen la base de SU3 derecbos promoviendo jlticios de desahucio. Son
muy pocos los casos que se dan en
Cataluña, y aunque en definitiva
han de resolver los Tribunales con
arreglo a estricta justícia, la mera
presentación de las demandes slrve
de pretexto para campañas de discordis., y el Gobiemo de la Generalidad hace valer su influencia para evitarlo.
El actual Goblemo de la Generalldad tropieza, sJn embargo, con el
serio inconveniente de que carece
de la plenitud de atribucione.s que
disfrutaba la Generalidad antes del
6 de octubre, y no C\lenta por parte
de Madrid con el cúmulo de las asistencias y facilldades que concedlan
al Goblerno de la Esquerra. Pero lo
màs triste para los actuales consejeros e3 que sus desvelos y buenos
propósitos apenas trascienden. No
t1enen Prensa, ademàs, y la censura
ha de poner freno a las critlcas de
los periódlcos adversos.
y la. gran masa popular Ignora,
por ejemplo, que después del 6 de
octubre los valores municlpales han
ganado en Bolsa. doce enteros, y que
los de la Generalidad se cotizan ya
por encima de la par.»

L'«A B C» es queixa
Sense po!ar-ht ni treure res
piem de La Libertad:

EXEMPLES ~ER ALS LLOGATERS

Si no fossin les traves de Madrid!

Cal refer el camí

El blat, la farina
i els catalanistes

co-

«Un periódico monàrqulco, lacayunament~ monàrquico, cuyo mayor timbre de gloria es haber estimulado y aplaudido el fusllamlento
de un 1nocente, de cuyo amor a la.
vcrdad es buena prueba aquella invención falsa y cobarde, atribuyendo a los revolucionarios astures haber sacado los ojos a los hijos de los
guardias civiles para oonsegltlr que
en la represión de octubre no hubiera compasión ni pledad; ese periódico, enemlgo declarado de la. República, que ataca con todas las malas artes de qulen es diestro en el
navajeo y la puñalada, se indigna
con nosotros porque combattmos la
figura siniestra del rey felón. Y nosotros lo celebramos. Porque estimaríamos como una gran desgracia
coincidir con él. Seria estar a su
mlSJilo nivel. Y hay cosas que nos
repugnan demaslado.
Pero hay algo en el suelto que
ayer nos dedica que nos ha hecho
quedar un Jnstante pensativos. Es

GOVERN.. GENERAL
....
~

COMMEMORACIO DEL XVIII
ANIVERSARI DE LA MORT
D'ENRIC PRAT DE LA RIBA
Amb motiu de complir-se ahir el
diVUitè an:versari de la mort del
que fou primer President de la
Mancomunitat de Catalunya, Enric
Prat de la Riba, va celebrar-se un
acte de commemoració. El Govern
Gestor de la Generalitat va dipositar una corona de flors davant del
bust del patrici català que hl ha
JnstaHat al Pati dels Tarongers del
Palau. Al peu del bust s'hi dipositaren altres ofrenes de flors.
Aquesta cerimònia la portà a terme el Governador interf, senyor Ple,
acompanyat de diversos gestors de
la Generalitat l de l'Ajuntament.
Després, alguns consellers-g,;l:ltors
de la Generalltat i de l'Ajuntament
es traslladaren al Cementiri Nou,
davant la tomba de Prat de la Rlba,
1 dipositaren una altra corona. de
flors amb una inscripció de la G eneràlltat. Es trobaven presents a
aquest acte bon nombre d'elP.ments
representatius de centres catalanistes.

Al marge de l'homenatge
Els que presenciaren l'acte de commemoració de l'aniversari de la mort
d 'Enric Prat de la Riba, tingueren
tema de !er variats comentaris que
haurien molt bé pogut ésser estalViats. L'acte de la Generalitat, que
tingué una si.m plicitat molt escaient,
no tingué, per part de molts, el callu d'emoció que hauria calgut. Però això és posar-se en interioritats
que es fa dlffcU sondejar. El fet clar
1 evident és que no hi !eren acte de
presència tots els , gestor3 del Govern. En mancaven <:'.latre Dos es
troben fora de la ciutat, però en resten encara. dos més. Un de radical 1
un altre dels anomenats tècnics.
Tanmateix 1 malgrat les poques
qualitats que trobem al senyor Ple
cal confessar que ahir, el Governa~
dor interf, demostrà. una major discreció que no pas el Gestor de la
LliGa senyar Duran i Ventosa. Ple 1
Pon, mancat tal vegada d'entusJn.sme per altra cosa, va saber prescindir de discursos 1 de complicacions
durant l'acte. ~ llmltà a dipositar la
corona de nor.s 1 amb tot respecte
procurà sortir del pas.
El senyor Duran 1 Ventosa en
canvi, després de dipositar l'ofrena
digué als presents: "En lloc de discursos resarem un parenostre per
l'ànima del difunt." I començà l'oració, a la qual s'ajuntaren uns
quants.
No és pas aquest l'homenatge que
Prat de la Riba podia esperar del
senyor gestor de la Lliga. Per altra

Cambres de la Propietat i Associaclons de propietaris de Catalunya, al
saló d'actes de la Cambra Oficial de
Ja Propietat Urbana, contra l'impost
del:; solars estiguin o no edi1icats, el
Conseller municipal senyor Agusti
Culllla 1 Gil ha presentat a l'Ajuntament de Barcelona, per a discutir-se
en el pròxim ple consistorial, unt\
proposlcló per la qual, tenint en
compte la gran quantitat d 'arbitris
que actualment graven la propietat
urbana com una de les més Importants fonts de riquesa pública, etc.,
es demana el següent:

-----------*:-------la pretensión, aflrmada y repetida,
de que la Censura debiera defender
al Borbón. ¿Defender la Censura al
rey felón? Si; eso pretende y pide
el periódico alfonslno. Em desean
los monàrquicos todos, deseosos de
que el pueblo ignore que el Africano, basta en el destlerro, sigue haclendo uborbonadas» con sus propios vasallos. Porque esto de las
«borbonadas», de la divergencia de
objetivos de los lideres monàrquicos
a fin de recoger la mayor clientela
posible; ese resultado asombroso de
los viajes a Paris de Cosculluela y
Romanones, no lo ha podido des·
mentir el diario que tiene a gala
llevar tatuada en la espalda una
flor de lis.
Lo otro, lo de pretender que la
Censura defienda al monarca valeroso que escapó ràpido por Cartagena, t1ene, en fin de cuentas, cierta explicación. ¿No se estàn mandando archivar todas las responsabllidades monàrquicas? ¿No se absolvió a los responsables de los fusilamiento3 de Huesca y se sobreseyeron los procesos de Annual y Ontaneda"Calatayud? ¿No volvió ya el
proplo Martínez Anldo? ¿No se van
a pagar m.illones y màs mlllon~ a
los llamados grandes de Espana?
Pues entons;es, ¿a quié~ le puede
extrañar que un periódico monàrquico a la vista de estos sintomas,
olvidê que la. República està en ple?»
part, era un acte oficial que no podia
mlstüicar-se, i, admetent-ho alxi, és
lamentable convertir en humorístic
un acte tan seriós com el quP. se
celebrava.
Sàpiga, doncs, el senyor Duran
que quan no es pot fer un discurs,
no es diu res més, o bé es guarda un
minut de silenci perquè cada ass!stent l'interpreti...

A la Generalitat

El Governador general lnterf, no
rebé ahir els periodistes. No tenia

res a. comunicar.
El Gestor de Treball sensor Torrents, toma a ésser a. Madrid. Afers
del departament. Marxà en avió 1
pensa estar de tornada el dissabte.

El «Butlletí Oficial>>

En la seva edició d'ahir, publlcà.
entre altres, les següents disposiclons:
Presidència. - ordre donant publicitat al decret del mlnlsterl d 'Obres Públiques de la República, del
10 del mes que som, relatiu a la
constituc > del COnsell Superior de
Ferrocarrils.
ordre donant publicitat al decret
del m!nlsteri de Treball, Sanitat 1
Previsió, de la República, del 10 del
mes corrent, en virtut del qual és
modificat l'article primer del decret del 29 de març darrer.
Treball. - Decret disposant, peLs
motius que s'esmenten, la formactó
d'Un nou Cens Electoral Social de
Catalunya.

M!S & ROC!
CAMISERS
CAMISES PLATJA I CAMP
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El sindicalisme
i la política
Un editorial de «Solidaridad
Obrera» -- «La democràcia
respecta les llibertats
públiques»
Ahir, r eaparegué l'òrgan de la
C. N. T. a Catalunya, «Soliòandad
Obrera», després d'uns mesos de no
sortir per motius d'organització interna.
Per la seva importància, reproduïm
l'editorial inserit en l'edició d'ahir
amb el contingut del qual, que considerem profundament equivocat en
la intenció, no entrem ni sortim:
«No dejamos nosotros de apreciar
la diferencia existente entre las formas clàsicas de la democracia y el
fascismo. En réglmen democràtlco
se guarda respeto a las llamadas
libertades públicas. La dictadura o
el fascismo las suprfrnen de raiz; lmponen en todas partes el acatamlento
&bsoluto a sus dictados, oprimen las
manifestaciones de libertad en todos
los terrenos.
Pero r esulta perfectamente inocuo
en las actuales circunstancias, concentrar la suma de los esfuerzos
populares en la reconquista. de estas
llbertades humanas. Esto equivale a
gastar las fuerzas en el mantenimiento de un «modus viven<lli> que
se derrumba, y cuya primera consecuencia consiste justamente en el fracaso estrepitoso de la propia d~o
cracla. Los réglmenes de fuerza que
van extendiéndose por toda la corteza terrestre son el resultado de la
necesidad de autodefensa que experimenta el sistema actual.
Fijar, por lo tanto, como objetlvo
supremo de esta hora, la vuelta a
un sistema de gobiemo màs o menos liberal, es vivlr por completo
fuera de la realidad, alimentarse de
lluslones suicidas. Vivlr fuera de la
realidacl, desde el punto de vista de
los intereses del proletariado. Para
la pequefia burgesia y clase media,
cuyos intereses encajan perfectamente dentro de las linias fundamentales de la vida actual, las osc!laciones
pendulares de la polltica pueden ser
de 1mportancia. A ellas qulzàs convenga el retorno al espiritu del 14
de abril, dentro del cual encontrllrian expresión màs adecuada sus in·
tereses materiales.
El procedim.iento para llegar a esto. solución no es un procedimlento
electoral. El camino serà. encontrado
en una unlón estrecha del proletariado industrial y campesino para. obtener, por medio de sus esfuerzos
lndestructlblemente soldados, la justlcia económlca y social.
Todos los esfuerzos que se hagan
por reedificar la vieja fe quebrantada en el parlamentarismo son esfuerzos hechos para desencajp.r a los
productores de la ruta de la libertadNo han fracasado los organismos de
lucha del proletariado. Si ésta no
ha logrado llegar a la meta de su
Ideal, no es porque fallen sus métodos, slno por la razón contraria: porque estos métodos no han sldo comprendidos ni practicados por todos
los tra.bajadores. Porque una esctsión
profunda les ha dividido desde los
origenes mlsmos del modemo movlmlento obrero. Una parte considerable del proletartado olvldó la vieja
consigna de la Primera. Internacional, entregàndose en brazos del parlamentarismo. Y las consecuenc!as
las tenemos a la vlst11, particularmentc en Alemanla.
En momentos menos apremiantes
que los actuales, la desviación pollUca de la clase obrera no Importarfa tanto, aun reconociendo los enormes perjuicios que esta desviaclón
ocasiona. Pero ahora la situación es
declslva. se concibe el parlamentarlsmo y la democra.cla en los periodos
de equ1llbrlo. Hoy estàn rotos todos
los equllibrtos y manda la fuerza.
Todas las tendenciflS que aspiran a
regir los destinos del mundo chocan
entre sf. Menos que nunca, pues, el
proletariado debe renunciar a. sus
objetlvos flnales. Estos han de inspirarle, marcà.ndole la ortentación y
el método para llegar a ellos.
¿Se puede pensar en serio que este movimlento de fue~ mecànica
Y regimentada serà contenldo agitan-

Primer. QUI} la proposició slg-Ji
declarada urgent.
segon. Que el Consistori es declari contrari a. l'arbitri que grava
el valor dels solars, estiguin o no
edificats.
Tercer. Que, com a conseqüència
e l'anterior declaració, el Consistori
acordi que, a. partir del primer de
gener del pròxim 1936, es suprimeixi
dels pressupostos vigents o de les
seves pròrrogues o modificacions, o
dels nous que es facin, l'esmentat
arbitri, l
Quart. La Comlssló d'Hisenda estudiarà els mitjans jurídics 1 econòmics necessaris per arribar a la supressió».

Llegiu LA HUMANITAT
do una papeleta electoral y unas
cuantas fórmulas juridicas vaclas de
sent!do?
El proletariado necesita una dlrección en sus actlvidades. ¿Dónde encontraria slno en sus propias necesidades y aspirac!ones? No puede aceptar l.lrrutaciones de rcgimen P<'r
lo mlsmo que lo que para él resulta
fundamental es transformarlo.
Para los partidos democràticos y
de izquierdll la cuestión es «i.r tiraudo». Pronunciarse por el mal menor.
Pero el proletariado necesita carnbiar la situación, cada dia màs dura
para él. Y no cree que la reacción
sea contenlda. con la fórmula màgica de las amalgamas electorales, en
las que la masa obrera es la base y
el conejlllo de indias. Estas am¡llgamas no pueden nada contra el turbión reaccionarfo. La socialdemocracla votó en Alemania a Hindenburg,
qulen entregó a Hitler las llaves del
Poder.
La socialdemocracia. austríaca se
acordó demasiado tarde de r ectificar. ¿Valia la pena entretener al proletarlado, durante medio slglo en las
contlendas electorales, para reconocer, al fín, la tremenda equlvocación
y lanzarlo tardlamente por rumbos
distin tos?».

Ha mort Luigi Fabbri
<<Sol!dartdad Obrera» d 'ahir anuncia la mort, ocorreguda recentment,
del pensador anarquista. Italià Lulgl Fabbrl.
Fabbrl era un escriptor, autor de
nombrosos volums entre els quals
destaca «Dictadura l Revolució. No
era un agitador com Malatesta, ans
era un home dedicat preferentment
als estudis. Seguia al dia el moviment social, politlc i econòmic de
tot el món.
L'anarquisme, perd amb Fabbrl
un deLs elements de més acusada
personalitat. Un home comprensiu,
tolerant amb els amics, però ferm
davant l'adversari.
Fabbrt ba. mort lluny del seu pafs,
d'on fou exilat per la brutalitat feixista.
D'INTERES PER ALS TREBALLADORS
~

El CARNET ElECTORAL
I lA CEDULA PERSONAl
Fem avinent als treballadors
de Catalunya, d'ambdós sexes,
que segons disposicions del Govern General, s'obrí el període
de cèdules el dia Z2 del present
juliol i que fineix el 3 de setembre proper.
Ens fem ressò d'aquesta disposició governativa, per tal com
és indispensable la cèdula personal per a. proveir-se del carnet electoral, el qual no serà
lliurat sense la prèvia presentació de la cèdula.
Que pensin els treballadors
que les dretes, confien que bona part dels obrers, dones especialment, no es preocuparan de
complir aquests requisits i, per
tant, restaran vots a les esquerres.
Això no ha de passar. Cal adquirir la cèdula per a després
poder tenir el carnet electoral 1
votar. Que no s'oblidin que en
les properes eleccion s les dretes
faran un va.-1-tot per tal de
vèncer les esquerres. I com sigui
que les esquerres són , numèricament nperiors a les .u-etes,
posaran en joc tots els obstacles possibles a fi d'evitar que
puguin votar eLs treballadors.
Ja confien que els parats
--40.000 a. Barcelona.- no es
preocuparan d'adquirir la cèdula. I en canvi, costi el que
costi, tots, eLs parats 1 els que
treballen, dones I homes, han
de procurar-se la cèdula personal 1 després fer-se lliurar el
carnd electoraL
No s'ha de perdre un moment.
Cal que tot treballador es preocupi de recordar als amics el seu
deure I preocupar-se dels familiars-

Amb optimisme 1 pensant en

el triomf que ens ha de lliurai"
del covern de les dretes.

L'HORITZÓ
PERIODIC SETMANAL D'ESQUERRA

GOVERNACIO
EL SENYOR JOVER I NONELL PORTA UNA CORONA A LA TOl\IBA DE PRAT
DE LA RmA

El conseller gestor de Governació
senyor Jover i Nonell, en rebre els
periodistes els digué que havia anat
amb el President a dipositar una
corona damunt la tomba de Prat de
de la Riba amb motiu de l'aniversari
de la seva. mort.
Afegi que havia presidit la Junta
del COnsorci de Port F'ranc.

Sortirà demà, dissabte. Preu: 20 ctms.
Hi coHaboren: Carles Pi i Sunyer, Humbert Torres, J. Puig i Ferreter, Jaume Serra
Hunter, J. Puig Pujades, Pere Cavallé

Esquerrans, compreu L1 HORITZO

EL SINDICAT NACIONAL FER·
ROVIARI, EN UNA REUNIO
PLENARIA, APROVA LA SUDS-

c~~~~c!~~cl~n~~~~E~i~~~

celebrat una reunió amb assistència
de tots eLs seus components i ha fet
pública la següent nota:

«Prèviament convocat per la Comissió executiva, d'acord amb el que
dtsposa l'article 17 dels estatuts, o>l
dia 29 de l'actual, a les de't del matf,
V.J. reunir-se el comitè nacional del
Sindicat Nacional Ferroviari, reanió
a la qual assistiren tots els senyors
que Integren l'esmentat comitè, que
són: Antoni Pérez Garcia, Josep Gómez Osorio, Antoni Arias, Valerià
Oliva 1 Antoni Martinez de Goñl,
d':! la Comissió executiva; Pere Pinto, de l:l. primera zona, Madrid;
Francesc Mateos, de Salamanca; Fidel Parra, dels Consells obrers de la
Corunya;
tercera zona, Monforte
Francesc Dlez, de Lleó; Josep Ramon Flórez, d 'Oviedo; Climent Martm, de Valladolid; Jesús Cotelo, de
Bilbao; Manuel Castro, de Saragossa; Josep Martínez, de València; Pius
Turon, de Barcelona; Melcior Guerrera, de Múrcia; Francesc Clares, de
Granada; Marti Sanz, de Còrdova;
Gumersind Llzano, de Sevilla; Manuel Cabanellas, de Mérlda; Valentf
Collado, de Ciudad Real, Clodoald
Sànchez, de Pamplona.
Constiturt alxi el Comitè nacional,
i designat per a presidir les reunions
Climent Martin, foren llegides i
aprovades les actes de les re~lons
anteriors l seguidament es procedí a
l'examen de la Memòria confeccionada per la Comissió executiva, explicativa de la gc.stló que ha realitzat durant el primer semestre de
l'any en curs, l que s'expr essa en els
següents enunciats:
Activitats de la Comissió executiva; fdem del C-.:uitè nacional; d'organització; moviments d'associats;
oficina jurídica; designació d'advocats; Jurats mixtos; Consell Superior de Ferrocarrils; relacions nacionals; r elacions lntemaclonals; propaganda; publicacions del Sindicat;
peticions l r eclamacions; problemes
dels companys seleccionats; desmobllitzacló del personal ferroviari; llei
d'Associacions; conflictes; les pagues
extraordinàries; solidaritat l assumptes administratius.
Després del detingut examen de
cada un d'aquests enunciats, el Comitè nacional aprovà unànimement
la. gestió de la Comissió executiva.
A continuació la Comissió r evisora de comptes donà lectura al següent dictamen de les corresponents
al perlode comprès des del 16 de desembre del 1934 a fi de juliol del
present any, que ha. estat aprovat
pel Comitè nacional:
«Al Comitè nacional:
Els sotaslgnants, integrants de la
Comissió revisora de comptes, han
portat a cap llur missió en el dia
d'avui emet el següent dictamen:
Examinats amb tot detall els Jllbres i comprovants, tant de tresoreria com de comptadurla, aixi com
també el compte que per separat
pvrten de la subscripció «pro seleccionats>> durant el període de temps
comprès entre el 16 de desembre del
1934 al dia d'avui, els troben absolutament conformes, per la qual cosa
proposa al Comitè nacional no solament l'aprovació dels dits comptes,
sinó que acordi veure amb satisfacció la cura 1 claredat amb què els
companys encarregats compleixen la
seva missió, l que h ~m pogut apreciar en el transcurs de la nostra.
revisió. - Signat: Manuel Castro,
Josep Martlncz l Jesús Cotelo.»
Amb l'acceptació d'aquest dicta..
men queda aprovada amb absoluta
unanim.Jtat la gestió de la Comissió
executiva en el doble aspecte social
l administratiu.

•••

ConegudeJ pel Comitè nacional les
dates assenyalades per a la celebració del Congrj s de la Federació Internacional dels Obrers del Trans.P<>rt, n'ha examinat l'ordre del dia
l Memòria, i han estat elegits delegats per unanimitat Josep Gómez
Osorio 1 Salvador Sànchez, efectl;~ l
suplent, respectivament. El Comitè
nacional r esolgué, també unànimement, que aquesta Delegació slgut
compartida per Trifon Gómez, membre del Consell general de l'expressa.da Internacional professional.

•••

Avul el Comitè nacional ha continuat reunit, per tal de tractar ('IS
Importants punts de l'ordre del dia
que falten 1 adoptar sc' ·p cadascun
d 'ells les resolucions pertinents.
Madrid, 30 de juliol del

1935.~

*

EXCURSIO DE LA «INTERNACIONAl TRAMPING TOURS»
PER CATALUNYA
Després de tres dies d'estada a
Barcelona surten avui cap al seu
pa1s un grup de dinou joves 1 senyoretes de la cintematlona.l Tramptng
Tours» de Londres.
Des de la frontera francesa han
resseguit Catalunya a. peu 1 han aprofitat l'ocasió per a estudiar detingudament pobles 1 comarques, per on
passaven.
La I. T. T., té per finallt.a.t orga-nitzar viatges a l'estranger per estudiants, obrers 1 empleats a base
d'un pressupost redwt. Mr. Kenneth
Goom, lider d'aquesta expedició, ens
explicà. que l'interès de l'organització
és fer entrar en relació ciutadans
de tots els pobles del món, per tal
de desenrotllar l'esperit de cordlalltat entre els pobles, tan necessari en
aquests moments.
La Internatlonal Tramping Tour
té esperit coüectivlsta 1 qualsevol
benefici que puguin obtenir a base
deLs seus viatges 1 estudis efectuats
per ells és repartit entre els seus
membres. Fou fundada fa s1s anys,
en ocasió d'una expedició que va fer
tma visita a Alemanya l que, de retom a Anglaterra, es propoeà. lnl·
ciar el club que compta nctualmenb
amb centenars d'aherits 1 delegacions
a França, Alemanya, Suïssa 1 països
nòrdics.
Catalunya ha causat una gran lmpressió als expedicionaris l Mr. Goom
ens ba. anunciat que In ruta catalana
serà Inclosa definltlvament en els
programes anuals que prepara l'organització amb tot detall 1 la lnformacló necessària.

[~ TOtes les ta uses Justes frobetf'·ress.ò· en tA 'HUMANITAT
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El «Fortuny», de Joaquim Ciervo ,
honora aquest artista internacional
tuny -assegura Clervo- encara
que s'ampliï a gran format, queda
construït 1 resolt sense defectes 1
per això un cop reproduïts quadres
de Marlan Fortuny (de reduït format) fan l'efecte que són pintures
grans directes.
Com exemple podem citar "La
VIcaria", model de preciosisme, I "El
jardí dels poetes", composició petita,

a1

ALEMANYA SOTA HITLER

fi ~~v~rn alemany ~iu que [Ontinuarà la lluita [Ontra iueu~ i nini ~m
Diu que no serà suspesa la represen- o
tació de la «Passió», d'Ober ammergau
QU E S'ACA·
EL REICHFU H RE R HA FET
POSAR EL SEU B UST ENTRE EL S DE GUILLEM I
I HINDEN B URG

D ESMENTEN
B l LA L L U I T A
ELS J UEUS

CONTRA

(Ve de la pàgina 8)

Berlin, 1. - A l'estranger ha estat dit aquests dies que a Alemanya
ja s'acabava la campanya antisemlta. En relació amb aquesta noticia al Ministeri de Propaganda. deciaren que «es prosseguirà amb tota
la lluita contra els eleactivitat
ments enemics de l'Estat nacionalsocialista».
Als cercles oficiosos di':Jt'J? que els
enemics del nacional-socialisme són
els catòlics 1 els jueus.

no solament a Grècia.! sinó també a

PANTALEONI GE . MANS

Per fi de temp orad a
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Rumania, EscandinàVla, etc.

CON.USSAR IAT GENERAL
PER LA CONSTRUC CIO
D'AR:\IES
Roma, 1. - El Govern es proposa.

oonstitulr el Comissaria t Ge~eral
per a Ja. fabricació d'armes, la. direcCIÓ del qual estarà a mans del president de Ja Comissió per a. la Mobilització Civil.

AL YE~IEN ES PREPAREN
MILITARM ENT
El Cairo, 1. - Les notícies que es

ltben del Yemen confirmen que en
¡¡quest territori s'estan portant a
cap grans preparatius militars que
~ relacionen generalmen t amb el
litigi !talo-abissini.
Es nega categòricam ent que les
acumulacions de material de guerra
que s'efectuen a. Yemen vagin adreçats o estiguin relacionats amb les
antigues diferències entre Yemen 1
el Hedjaz.

•••

El Cairo, 1. - Noticies de Yemen
diuen que en el port de Nodeida han
estat desembarca ts importants quantitats d'armes i municions en les
darreres setmanes.
S'afegeix que aquests preparatius
no van adreçats contra el Regne de
Hedjaz sinó que són mesures de
precaució davant Ja. gran inquietud
que existeix a tot el món.
!TALLA NO ACCEPTA LA
PROPOSTA FRANCO-A .lllGLO-RUSS A.- NOVA PROPOSTA FRANCESA

Ginebra, 1. - S'ha rebut a Ginebra
la negativa d'Itàlia a l'acceptació de
la fórmula proposada per Mr. Eden
1 recolzada pel senyor Laval.
Després de la negativa, la delegació francesa ha redactat i lliurat una
nova propos'ció, que difereix bastant de la del senyor Eden.
En la nova fórmula, en lloc de l'obligació expressa. de no començar les
hostilitats, s'expressa que Itàl!.a i
Abissinla. no traspassara n els llmits
del se uacord del 1928, l'article cinquè del qual disposa que cap dels
signants recorrerà a les armes mentre els conflictes que es presentin
es trobin a mans de Comissions d'arbitratges o en negociacions diplomàtiques.
Hi ha encara la d ificultat de salvar la negativa d'Itàlia al fet que
Abissínia participi en negociacions
diplomàtiques directes amb les tres
grans potncies sobre les bases del
Tractat del 1906.

cipacló d'Abissínia en les negociaclons, les quals han d'ésset· dirigides per França, Anglaterra. i Itàlia
sobre tots els aspectes del problema
1 cenyint-se al prescrit en el Tractat del 1906.
També s'ba. trobat l'oposició d'Itàlia a aquestes negociacions per haver
estat iniciades per la. Societat de
Nac'ons i la potència mediterràn ia
soHiclta que el termini limit ha
d'ésser fixat per negociacions entre
les tres potències abans citades.
No es té cap noticia oficial sobre
l'actitud d'Abisslnia; però es té la
impressió que no donarà la seva conformitat si el Comitè d'arbitrat~
s'ocupa solament dels incidents
d'Ual-Ual sense referir-se a Ja deli.
mitació de fronteres.
A Ginebra existeixen les opinions
més oposades sobre la. fórmula anglo-franco- russa; però als cercles
ben informats domina la impressió
que, malgrat les objeccions presentades per Itàlia, s'ha donat un gran
pas en la solució del conflicte.
Els senyors Laval 1 Eden han conferenciat aquesta. tarda amb el baró
Alolsi delegat d'Itàlia i el professor
Jeze, 'delegat d'Abissínia; però és
probable que no s'hagi obtingut cap
resultat pràctic.
segons un rumor que no ha E>stat
confirmat, França, Itàlia 1 ~~~
terra celebraran una Conferencia.
tripartita. en una ciutat italiana, _>robablement a Vintlmiglia, en el cas
que no s 'arribi a un acord per a la
solució del conflicte 1talo-abissini, a
Ginebra.
En alguns cercles ..1a produ¿t mala
impressió el fet que les negoclac~ons
per a la solució del repetit conflicte
hagin quedat exclusivam ent a mans
de les grans potències 1 que dura~t
el debat de la sessió secreta del dimecres cap membre de la S. de N.
que no 8i.gu1 França, Itàlia 1 Anglaterra, pronunciés cap discurs.
LA SESSIO DE LA TARDA
HA D'ESSER SUSPESA .l
CAUSA DE LA INTRANSl GENCIA D'ITALIA

Ginebra 1 (Urgent.) -

S'acaba

d'anuncia~ que la sessió pública del

Consell de la S. de N. convocada per
a aquesta tarda a les cinc, ha estat
ajornada fins a demà, divendres.
Es declara que aquesta decisió ha
estat adoptada a causa de la intransigència d'Itàlia. que es nega a accedir a la proposició francesa que
Etiopla. assisteixi a les negociacions
entre França, Itàlia i Anglaterra.
NOU ENCARREG AT DE
NEGOCIS NORDAME RICA
A ADDIS ABEBA

Addls Abeba, 1.- Avui ha presenITALIA NO HA NEGOCIAT tat les seves cartes credencials a
CAP E~IPRE ,.'IT A AN- l'emperador Haile Selassie, el nou
GLATERRA
Encarregat de Negocis dels Estats
Londres, 1. - L'ambaixad or d'Ità- Units a Abiss!nia, Van Engert.
lia a Londres ha desmentit rotundaFINS A L'ARGENT INA ESment l'espècie circulada. que Itàlia
TAN CONTRA ITALIA. SJ
havia tractat de negociar uns crèdits
LA S. D. N., NO EVITA LA
a Anglaterra.
MOVIMEN T DE TROPF.S
ABISSINIQ UES
Addis Abeba, 1. - Segons una in-

GUERRA ELS P A I S O S
SUDAMER ICANS ES RETIRARAN DE GINEBRA
Buenos Aires 1. - La gran prem-

formació de bona font, continuen els sa del pais, a~b tot i la influència
moviments de tropes abisslniques en- italiana que pesa damunt ella, con·
vers les fronteres del Nord del pals. sidera que Itàlia. és l'agressora. en
cas que s'arribi a la guerra amb ETRACTAT COMERCIA L tiopia..
SUEC
ETIOPICOEls diaris no s'entretenen a exaAddls Abeba, 1. - Al ministeri d'A- minar qui té la. raó en el conflicte
fers Estrangers ha estat signat avui 1 si solament treuen la conclusió de
el Tractat de Comerç 1 Amistat en- què' si arriba a. esclatar la guerra
!talo-abissini després de l'ocorregut
tre Abissínia i Suècia.
en el Chaco' 1 a. Ja Manxúria, s'hauLA SEGONA INTERNAC IO- rà demostrat davant la societat la
NAL CONTRA ITALJA I inutilitat de l'organisme de Ginebra,.
Com que els diaris dels altres palPROTESTA DE L'E::\IBARen forGAMENT D'AR"MES A sos sudamerica ns s'expressen que
en
témer
ABIS SINIA. CONSEQUE N- ma semblant és de
italo-etíop,
CIES EN EL GOVER~ cas d'esclatar la. guerra general dels
es produirà una retirada
BELGA ?
països sudamerica ns que tenen renter...
BrusseHes, 1. - La. Segona
presentació a. l'organisme internaciont
conjuntame
nacional Socialista,
nal.
publicat
ha
Unions,
Trade
e,!s
amb
Itàdurament
atacant
manifest
un
ELS DIARIS ITALIANS JA
lia par la seva actitud amb Abisslnia
TENEN UN ALTRE PAlS
1 demanant a la Soc!etat de Nacions
PER ATACAR
que apliqui a Ja dita nació europea
les sancions que preveu el Conveni
Roma, 1. - El «Giornale d'Itàlia»,
de l'or;::tnisme gtnebri.
alterna els seus atacs a Anglaterra.
El maliifest protesta de l'embarga- 1 al Japó amb els que ara ha coment d'armes y municions que van mençat a. adreçar a Suècia.
Aquest diari diu que Suècia sedirigides a Abissinia.
Es probable que el m:J.:illest t ..;¡ut gueix el curs del litigi italo-etiopic
co:tseqüències politiques, ja que la «amb interès de germà d'Etiopia».
El lCGiornale d'Italla. recorda que
protesta contra l'embargam ent d'armes va. dirigida contra el Govern el prtncep hereu de Suècia l'any
de Bèlgica, un dels que ho han or- passat va realitzar un Viatge a Edenat, 1 d~l qual formen part c!nc tiopia en el curs del qual fou molt
dis
tni.nistres socialistes, un d'ells el lí- complimen tat pel Govern d'Ad
per
der Vandervelde, que és al matcJ.X Abeba i protesta enèrgicamelant mistemps President de la Segona Inter- l'activitat que desenvolupa la qual
sió militar sueca a Etiopia
nacional.
està encarregad a de la instrucció suA LES SET DE LA TARD~ perior de l'exeèrcit abissini.
Es refereix al general suec VirES TORNEN A REUNIR
ITALIA, FRANÇA I AN- gin, que forma part de la mlssló militar, i diu el diari que és un ltaliaGLATERRA
nofob 1 que no s'està d'expressar aGinebra, 1. - A les set d'aquesta quest sentiment públicamen t.
tarda s'han tornat a reunir en conAcaba dient - el «Giornale d'I!erènc'a privada els delegats d'It.àlia talla» - que si Suècia obra d'aquescontinuat
han
1
França 1 Anglaterra,
t~t manera no és per amor a la pau
les seves converses sobre el contllcte sinó per Interessos materials.
amb Abissínia.
EL CORONEL LAUWREN ELS DELEGATS A GINECE D'ETIOPIA NO ES EL
BRA, SI NO S'ENTEN EN
!\lATEIX CORONEL LA WAQUELLA CIUTAT A.'liRANCE, SINO UN ALTRE
RAN A VINTII\UGL LA. VOLondres 1.-Eis que tenen motius
LEN PROVAR EL CANYI
D'AIRES!
per estar ben Informats sobre el parent que
Ginebra, 1. - La fórmula elabo- ticular, afirmen categòricam
està
rada pels senyors Eden, Lava! 1 Lit- el famós coronel Lawrance

I

Vinov per a la solució del conflicte
1talo-abissin1 no ha trobat segcns
sembla, l'acollida que s·ésperavn.
Amb l'objecte de guanyar temps I
poder segu!r les converses, s'ha deCtdlt que Ja reunió que aquesta tarda
havia de celebrat el Consell dc la
S. de N. s'ajorni fins a demà, d!venCires a la tarda. Segons sembla,
aquest ajornament és degut princiPalment a l'oposició d'It.àlla a acceptar el contingut de la fórmula, a causa que Ja proposició indica. la partl-

guàl

. esta
llur
amb

deli~

El

•

El conflicte ttalo. abiSSI ni

Berlin, 1. - El doctor Schach,
ministre d'Afers E e on ò mi e s del
Reich 1 veritable dictador en aquesta matèria, el qual compta. amb la
confiança completa de Hitler, ha ~·
tac1ó
1
a presen
de obra
pro!itat
del repudel Fuhrer,
bust l'ocasió
del
tat escultor Thorak, per a pronunciar un important discurs.
El doctor Schach ha. elogiat l'encert que ha presidit en la decisió de
collocar el bust de Hitler al gran
hali del Reichsbank , entre els de
EL GOVERN ALEMANY DIU
Guillem I i Hindenburg .
QUE NO SUSPEN LA RE•
Ha seguit dient que l'actual AlePRESENTA CIO DE LA PAS·
manya ha de realitzar una tasca
SIO D'OBERAM MERGAU
d'extraordin ària importància .
1. - L'Oficina de Premsa
Berlin,
quala
i
Elogia la labor de Hitler
avui una nolifica de ¡randiosa. tot presentant del Reich ha. publicat
la. noel dictador com un màrtir de la sal- ta. que desment areso!tamao1t
part de
major
la
ticia apareguda
vació d'Alemanya..
es
qual
la
en
francesa,
premsa.
Declara que són pocs els alemanys Ja
deia que les famoses representaci~ns
labor
la
exa~tame~t
que coneixen
de la Passió d'Oberamm er¡au senen
gegantina. que realitza. Hitler, el qual suspeses
i substituïdes per les d'usegueix detalladam ent tots els a- na obra antisemítica.
fers d'importància. per al pafs.
La nota de l'Oficina de Premsa
Fet aquest elogi de Hitler, Schach
d'absurd el rumor 1 afegeix
n'ha deduït que «la sort d'Alema- qualificaseva
publicació posa de renya. depèn de la política del Fuh- que la.
lleu la mala voluntat que certa part
rer».
la premsa estrangera té contra
«Mai no s'hauria pogut concebre, de
Alemanya.
ni menys executar, la. polltica. audaç
RESI
i grandiosa del rearmamen t d'Aie•
SET MIL ALEMANY 8
manya sinó s'hagués desenrotlla t
DENTS A NOVA-YOR K HAN
prèviament una polltica econòmica.
CELEBRAT UN MITING DE
talnbé audaç i grandiosa.>>
E A LA BANDE·
DESGREUG
RA ALEMANYA
«No es coneix en la. Història un
altre cas com el d'Alamanya., nació
anèmica després de la. gran guerra. , Nova-York, 1. - Set mil alemanys
i pels tractats de pau, que amb un residents en aquesta. capital hana. cela
grandiós esforç ha refet ràpidament lebrat un miting de desgreuge que
la seva economia gràcies a l'energia. bandera alemanya, per l'ofensa
li feren els comunistes en arrencarde Hitler.»
«Cal que tots ens posem a dispo- la de la. popa. del «Bremem> 1 llensició de Hitler, a fi de permetre-li çar-la. al Hudson.
Els alemanys entonaren l'himne
portar a feliç terme la ma&'nifica labor empresa. '¡'ot desviament supo- nacional del seu pafs 1 el naclonalsaria. un perill greu i tota pertor- socialista. També aclamaren Hitler
bacló en la concentraci ó de la. vo- i el Reich.
Diversos oradors atacaren duraluntat, tant en el terreny econòmic
senyor
com en l'espiritual, seria. la ruïna ment l'acalde de Nova-York,
del gegantí pla. de reconstrucc ió Laguardia., per haver ne¡at autorització per a establir-se a la ciunacional.»
fou
AquareHa de l'època de Roma, per M. Fortuny. - Pertany al Museu d'Art
«Nq¡¡altres no tancarem els ulls tat l'alemany Kress. La policia
de Catalunya
davant les enormes dificultats que titllada de comunista i ju~va i enesorgeixen, però les atacarem amb miga d'Alemanya i de la colònia
germnno-am ericana de Nova-York.
lector oferint-li, amb un estil remar-¡ 1 però grandiosa. reblerta de proble- braó tins vèncer-les.»
gamalment.
cable, la trajectòria personal 1 artfs- mes resolts
hagués
Fortuny
que
Es de doldre
t1ca del gloriós "Marianet" -nat a
trenta-set
Reus el 1838 i mort a Roma el 1874- mort tan jove, als
anys!
amb
t
que ha passat a la immortal;ta
El llibre "Fortuny" és el primer
una senzilla però grandiloqüe nt dede l'edició de "Els quaderns d'art",
nominació : el pintor Fortuny.
Hem de recalcar que aquest "For- editat per "Llibreria Central", que
tuny" és el primer llibre imprès en regenta Joan Balagué, a la nostra
català (que nosaltres sapiguem> que ciutat. Mereix lloança l'haver donatt
tracta aquest tema tot i que Cier- al públic aquesta obra acuradamen
vo ja ha escrit nÓmbrosos articles presentada d'impressió i gravats.amb
Cal, doncs, que hom aculli
en català 1 castellà, sobre el nostré
~,E
gran artista, ha pronunciat diverses afecte ".Fortuny", per tal COJ? és
conferències, etc., etc., 1 el llibre "El una bella obra catalan~ insprrada
Sobre els preus marcats en totes
Arte y el vivir de Fortuny" (edició en la noble font del ventable art.
F;nalitzarem copiant un bonic
esgotada).
les confeccions per a
El nou llibre de Joaquim Ciervo concepte de l'autor:
"En un artista del tremp de Forés molt reeixit. Aquest ponderat escrlptor de temes d'art és infatigable tuny és tan lloable el talent com el
l'I ~;~
sobretot en el que afecta l'e:ximi saber-sa mantenir entusiasta, lluitahonrat;
i
lleial
bo,
conseqüent,
dor,
internac:oprestigi
pintor català de
Veritables oportunitats
nal. Llegint les pàgines de "For- i potser és més diffcil reunir totes
a
arribar
que
qualitats
aquestes
molt
la
de
RES DE SALDOS
s'assabenta
tuny" hom
interessant vida Intima del pintor; ésser un artista notable.
Nosaltres hem compendiat les quahom assaboreix l'anecdòtic i l'artistic, aixl com els triomfs en la curta, litats de què estigué dotat l'J:lome 1
però gloriosa carrera de l'autor de agermanan t-les amb les gemal:tats
"Odalisca." , "La morta", "La bata- del pintor, hem pogut presentar un tra. Les seves figures destaquen, amb
-Pebroti! - contestli, seriós, Pilla de Tetuàn", "La Vicaria", "El extracte pel qual ens és fàcil compela deguda perspectiva, però en cap tarra, talment com si hagués dit un
jardi dels poetes" 1 de moltes altres netrar-nos amb l'art 1 el viure dc coment no les velem velades com compliment .
creacions estètiques verament mera- Marlan Fortuny."
veiem Heli.
•••
velloses.
s. R.
També hi ha homes, ultra HelJ, al
El nostre Molins i Fàbrega, duClervo ens presenta un llibre que
brivall, T(I.nt
Un
Dames".
les
de
"Llac
un acte recent, va tenir al cosanalitza. tècnicamen t la ¡\:"oduccló
Matz, que és una joia, un baró Dob- tat un significat element de la Ceda.
del Mestre en el dibuix, aquareHa,
seun
";
magnifique
"coeu
bersberg,
-· ·- Parlaren de política i, com és naaiguaforts 1 olis i ensems la v'da,
nyor Birndl que val tots els xelings tural, no es posaren d'acord.
les penes, les lluites, les esperances, HELL,
volgueu; un cavaller d'1ndústria
-Jo no havia jet mai politica, ni
AL LLAC DE LES que
les decepcions i els tr:omfs indiviesplèndid i un doctor Mayreder he- m'interessa va - s'escridassava el ceduals, ja que F::rtuny treballà alluroic. Amb tots aquests elements, hà- dista-. I si en faig és per a de jenDAMES
nyat de tot allò que fos "oficial".
bilment bellugats, assistim a una sar contra les esquerres el pa dels
Aixi, doncs, el llibre devé imporNovella, per VICKI BAUM. successió
d'episodis divertidissims,
/tils. Però, en el fons, sóc apotant per tal com comprèn tres asEditorial Atenca.. 1935. Trad. sense que per això deixin de tancar, meus
litic, apolític...
pectes de vàlua: crític, històric 1
F. Payarols.
fortes dosis de filosofia.
-Sí, sou apolític- va dir-li M ogràfic. Es un bell volum que conté
Amor, esport i gana. Aquest és el
EI senyor Lyssenhop, és un caràc- li ns i Fàbrega- com ho són tots els
unes quaranta reproduccio ns de les tríptic on s'ha recolzat l'autor per
com
operetesc,
m~ca
política quan
principals obres de Fortuny (alguna a donar-nos una noveHa englnyos- ter potser una admirablem ent trac- que només volen jer
però
fer-la sense control ni aturamajoria,
la
poden
d 'elles inèdita>.
síssimamen t tramada i que es lle
tat. Culmina el seu valer en l'escena dor.
L'escriptor puntual.tza la mort del geix amb gust de cap a cap.
de la petició de mà., que té la gràcia
••
gran artista català, desfent fantasiotroens
Sota una aparença frívola
Pel Vallès Oriental circulà un
ses versions, el llegat artístic, els ho- bem, sense adonar-nos-en, presos en per tones mètriques.
No aconsellaríe m pas la lectura tractant de porcs conegut per «Jumenatges, l'ambient d'art en ple se- la malla de la narració. Aquesta és
alhora, metó», abrevtatu~a arbitrària de
gle XIX 1 fa constar que Marlan àgil, desimbolta i pintoresca, tres d'aquest llibre tan graciósa I,l'exègesi
Jaume.
Fortuny va fer una "revolució" pic- qualitats de primer ordre per a fer- tan emotiu, als aficionats
o a la metafisica. Però sl que l'aconEs home de moltes unses, però
tòrica que ha estat mare de la pin- nos simpàtic un llibre.
sellem als éssers normals, homes o do- d'una cultura... molt més adient
tura realista actual.
film a què va do- nes,
el
co::J.elxem
No
als quals pugui plaure alleugerir- a la seva professió que no pas a
Ell, primer que ningú, va plas- nar lloc aquesta noveHa, però tenim
mar, a Granada, la llum del sol, amb entés que va ésser força ·reexit. Per se les cabòries ass·stint al desenvo- la de professor de geografia, posem
lupament de les aventures d'un home per cas.
tot el seu esclat damunt les teles.
poc que el director i els intèrprets el cor 1 l'estómac del qual han de
Com que sempre es vana d'haver:
El llibre "Fortuny" l'avalaren uns endevinessi n la missió
respectiva
judicis de renomenats art stes cata- creiem que podia ésser quelcom me- suportar durant tot l'estiu 11na pro- viatjat molt un dia un contertult
va capaç L~ tombar un rinoceront.
volgué trapÓ.r-lo amb la descripció
lans sobre l'art del Mestre, la qual ravellós.
Editorial Atenea ha pres:mtat el dels Pirineus t les seves neus.
cosa reporta un remarcable interès.
de
pretensió
la
té
hom
Quan un
amb la pulcritud 1 exceHènci:~.
-Be ... bé, ¿de quins Pirineus parEl que en aquestes columnes que- fer-se
passar per autoritat en matè- volum
a què ens té avesats. I el traductor leu vós? -digué «Jumetóll
da dit referma el coneixemen t pro- ria
~s
de
penJant-se
i
lectures
de
Payarols ha vestit l'original
-De quins he de parlar? Dels ca.fund que C¡ervo té de l'art i de Ja
les ulleres de carei es disposa Francesc
figura de l'artista, tan imitat -per orelles
germànic amb un estU català per- talano-jrancesos.
coberd'una
sota
ha
hi
què
escatir
a
-Ah... Jo conec els Pirineus de
dissort-, però no superat ni pels ta, sembla molt Indicat arrufar lllft fecte l una fraseologia. insuperable .
cSuissiar.... A lli n'hi veu rieu ~e neu.
seus admiradors ni per aquells que celles en veure un atleta, en sllp,
F.
11 han regatejat mèrits.
I no us cregueu qUe és bò~1a... El
que estreny contra el seu cos una
viat11e em va costar set mtl endoA continuac:ó copiem un fragment gentU bany:Sta. Aixi ho hem fet i
le!.. .
del llibre on l'autor transcriu un fet hem començat la lectura afectant
entre el pintor francès Regnault 1 un cert posat d'inquisidor s. Poc a
A Fontrielle hom ha inaugurat un
F<!~tuny al taller d'aquest a Roma. poc, però, hem anat deixant-nos dur Museu Daudet, instal:lat al mateix
NOTICIAR I
Amb motiu d'un èxit que acanacabat per trobar-nos- hi tan molí on l'im1nortal creàdor de Targuia romàntica. de Catalunya.
Una
segui Regnault, aquest artista digué 1béhem
va escriure les seves famoses
qu-e, en cloure el llibre, ens ha tari
- En llegir els nostres romàntics del
lletres.
que ell era un colorista invencible· dolgut que no continués.
Fo~uny aleshores convidà el se~
-E1~ aquest museu hom ht veurd segle passat, com Rubió 1 Ors, com
I a fe que podria continuar, per
an:_11c al seu. estudi 1 li prega que mica
l'evocació de les millors obres del Aribau i com Piferrer, ens sentim
proposés.
s'ho
Baum
Vicky
que
vistes
les
de
patriòtic i l'emoció
:faci una còp a d'alguna
tot de caps Que es presten Mestre, aquelles en les quals s'hi atr~ts Í>el sentit
els te~es
que hi havia per allà escampades. Queden
altre din.. I havia abocat tot-manife sta un en- estètica amb què tracten
un
lligu.¡
els
l'autor
que
debta
desanimat,
francés,
Quan el
històrics, artístics 1 literaris. Aixi
tusiasta.
11 ho agrairem.
Barcede
la paleta i els Pinzells, estreny la mà. nosaltres
belleses
-Totes les obres del Mestre? ¡Que en els "Records 1
Cenyint-no s a la novella, ella madel nostre pintor 1 balbuceja: "Uni- te:xa,
el seu fill Léont lona" 1 en els "Records 1 belleses
ben
pas
molt
exposi
no
trobem
hom
que
direm
cament tu coneixes el secret de la vist el personatge de Heli. Però, ens
de Catalunya" , que la "Collecció
•••
-veritable llum".
En aquells temps gloriosos de les P opular Bare no" ha publicat en
tots
descrits
ben
més
molt
semblen
Qui sapl -respon Fortuny-, qui
85 I 100) • Pau
altres. El protagonist a -~r trifulgues entre els partidaris de versió catalana (núm. nombre
de dasap I ; el colorista "únic" no exis- els
l'afició a Piferrer evoca un sens
a conseqüènc ia de la gana que el Gayarre i ds devaMassini
teix.
arribar a límits tes i d'ambients dels quals en dóna
l'òpera itali4na
destan
SOvint
tot
queda
devoraI quan l'evoluc!on' sta del nostre dibuixat 1 incolor, que U ventariem extraordina ris, fins el punt que eren una sensació plena. de color I de
art pletòric treballà al Marroc, la una
inter- melangia. alhora.
sl el tinguéssim da- molts els qui en la conversa
seva personalita t -va anar creixent vant.plantofada
La reintegració d'un escriptor ea.calaven mots en la llengua del
1'asso.
de ma_n era prodigiosa; la tècnica del
talà. - L'ed1cló de les "Poesies Comdona
de
figures
les
totes
canvi,
En
grandi66 llenç ""La batalla de Te- que U fan de constellacló, comenPitarra, sempre mordaç i burleta, pletes de Manuel de Cabanyes" <vertuàn" és majestuosa i molt, molt çant per May, i passant per Puck, feia molta broma amb els qui em- sió, pròleg 1 notes d'A.lfons Maseres),
personaL També en el volum es despraven Italianismes . Una nft anà al de la eoneccló P opular Barcmo
Karla, per .An.Jca, la BoJan i les LiCeu,
va asseure•s f va demanar uns (núm. 114), ens permet de conè xer
glossa el minfaturism e de l'artista per
sense
Birndl,
1
Mayreder
s~nyores
que permet comprovar el dibUix irre- oblidar la Ven, robusta 1 sensual Ja binocles a l'acomodador.
perfectame nt Ja personalita t i l'obra
Aquest, contagiat per la moda, en d'una de les figures més Interesprotxable i la fermesa en les pinze- tendra sord-muda 1 la geperuda del
Foramatent:
per
digué,
produït
allargar-~hi,
llades, ja que ~t el
sants del moviment romàntic al nosservei, estan en!O<'ades de mà mes-Tomate.
tre pals.
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Un llibre d'art oportuníssim
Per segona. vegada el crític. d'art
Joaquim Clervo dedica. un llibre a
l'obra 1 a la personalita t del nostre
genial pintor. Aquell que havent nascut humil fill del poble va assolir
diners 1 glòria i arribà a ésser un
dels catalans que més honor fan a
la nostra pàtria.
El biògraf de Marian Fortuny,
amb extraordinn rl domini, guiri el

D I VENDR ES, ~ D ' AGOST DEL

mort, però en canVi admeten que es
trobi a Abissinia un personatge anglès que realitza la tasca. d'Unificar
voluntats entre els caps etiòpics perquè a Abiss1nia es faci el front comú en el cas d'esclatar la guerra
amb Itàlia i fer fracassar els propagandistes pagats pels Italians que
cerquen discrepànci es entre els caps
etiòpics.
S'aCirma. igualment que l'esmentat personatge, efectua aquestes gestions com a particular, serue cap caràcter ni representac ió oficial.
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EL JAPO AJUDARIA ARIS
SINIA?

Londres, 1. - Els diaris angleSOs
procuren no profunditza r molt en
les diferències !talo-japoneses, que ~
posen clarament de manifest a tra.
vés dels diaris italians.
Amb tot, però, els diaris d'aquest
matí publiquen, en lloc destacat, una
informació de Ginebra, la qual dóna
compta que ahir a la. tarda, se ce.
lebrà una llarga conferència. telefò.
nica entre Ginebra i Toquio... h Gi.
nebra parlava el cap de la delegarió
d'Abissínia a la S. D. N., 1 a l'altre
extrem hi havia d'interlocut or una
alta personalita t japonesa.
Els diaris londinencs formulen su.
posicions sobre la. identitat del !>er·
sonatge japonès 1 sobre el tema de
l'extensa conversació 1 es creu P<>s.
sible que l'interlocuto r del delegat
d'Abissínia sigui «una personalitat
molt pròxima als cercles més inti!ns
del palau del Mikado».
Algun corresponsa l eixit creu saber
que en la convers¡¡. telefònica. entre
Ginebra i Toquio es tractà de cert
ajut important de Japó a Abissínia
a canvi d 'algunes concessions que
Addis Abeba. faria a Toqu!o.
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LA CAl\mRA DE COl\IUNS
S'OCUPA DEL PROBLEMA.
1\ffi. HOARE DIU QUE TOT
S'HA DE SOLUCIONAR A
LA S. D. N.
Londres, 1. - En la sessió d'aques.

ta tarda a la. Cambra deis Comuns
s'ha celebrat un debat sobre la s!·
tuació creada pel conflicte !talo-a.
bisslnl. .
La discussió ha estat començada
pel líider del partit laborista de l'oposició George Lansbury, el qual ha
dit qué el seu partit recolzaria el Govern tan lluny com aquest volgués
anar, sempre però, del que precep.
tua el Conveni de la Societat de Na.
clons. Ha. afegit que no demana al
Govern que actuiï sol; però sl que
ha. de permanèlxe r, sense cap mena
de reserves, al costat de l'organisme
internacion al de Ginebra.
A continuació ha parlat slr Her·
bert Samuelt, E'l qual ha dit que en
l'essencial, Anglaterra. actuaria. amb
altres potèncie~ en solidaritat; però
especialmen t d'Acord amb França I
que la Societat de Nacions ha de seguir els preceptes que ella mateixa
té establett, e.onpr¡mt tota classe
d'esforços per a. l'adopció de mesu·
res de conciliació; però sense do!lar
en cap moment .~ignes de debilitat
o indiferència .
Diu després que és d'Incumbència
seva l'intervenir eficaçment í enrrgicament en Ja disputa italo-ab~ssl
nla I que la Soclefat de Nac:ons
fracassaria. si no adq.'tirís una bona
1 fidel Informació sob1 e la situaci&.
Després hi ha. inter1•!ngut el ministre de l'Exterior, S 'r ílamuel Hòare, el qual ha manifestat que Anglaterra havia anat a Ginebra no a fer
discursos decloratorls , sin,\ a efectuar una labor real 1 pràc\lca., r'intre del que parmet la conlplexlta•.
del conflicte 1 que està disposada !\
efectuar tota classe d'esforÇt'S raonables per tal d'evitar la guern ltlllo-ablssin'a.
Des>;>rés diu que els efectes d'ma
guerra entre Itàlia i Ablssinla, fos
llarga o curta I fos qui fos el ventedor serien desastrosos per a la S\1cietat de Nacions i els paisa-> petl\s
i dèbils veui"len perillar la proteccM
que els és necessària per a la seva
subsistència.
Diu després que l'esmentada guer·
ra faria aparèixer com a trosso9
de paper, sense cap valor, els trac·
tats concertats entre els països euro.
peus, després de tan laborioses gestions.
Sir Honre continua dient que tam·
bé fóra d'Europa la Impressió seria
deolorable.
També diu que Anglaterra i Fran·
ça de molts anys enrera, vénen laboraÒt pel comú desig en una pollt!ca
generosa d'eliminació de la. llwt3
entre els blancs i les races de color
i que Ja. guerra abissina, a la qual
qualifica de guerra de les races blan·
ca. i negra aixecaria un obstacle
gairebé Infranqueja ble en el carni
de la completa reconcUiacló entre
les dues
Manifesta. que, com ja ha dit a la
Cambra en altres ocasions, compren
la necessitat Que té Itàlia d'exp~Ó
slonar el seu tetTitori, comprens1t
a la qual Anglaterra ha. demostra
amb alguna cosa més que en parau·
les; però que si Itàlia té quei!'res
d'Abissin la ha d'arranjar les di erència de manera regular, ja que
tenen la. Societat de Nacions, la qual
està disposada a estudiar .1 resoldre
la. qüestió de manera Imparcial:_,.
Afegeix que la Cambra pot tt:UU
confiança que el Govern anglès farà
ús de tota la seva. influència. per tai
d'evitar les malvestats que segulribeniS
a una guerra entre Itàlia I A •
sínia.
Sir Hoare continuà el seu diSC!o/.
dient que, mentre el Consell de "'
Societat de Nacions celebri reunions.
no pot preclssor el que el Govern
anglès podia fer; però que encamlt
narà tots els seus esforços per a
d'aprofitar- ho tot a favor de Ja ~
Continua dient que la qüestió
a mans de la Societa de tNaclo05
1 que a Ginebra farien tot el Q~:
estigués al seu abast per tal .
manetnir I aprofitar la seva 1nf1Uèn11
ela i i adoptar totes les avantatges
oare
favor de la causa de la pau.
A continuació, Sir Samuel, H U
fa esment de la pregunta. queent
dirigí Sir Herbert Samuel, refer .
als rumors circulats que a la
ferència de S tressa, els Governs trit
França i Anglaterra havien adqU tAuna espècia de compromis amb IaíS
Ua per tal de deixar a aquest
les mans lliures a Abissinia, I 1~
«Parlant en nom del Govern d:_ft,
S. Magestat, jo desitjo manife~
que no existeix fonament de !rea~
mena a tals rumors. Vull afeg • 0
més, que la qüestió d'Abissínia
fou ni tan sols esmentada per redelegacions de les tres potències ert!
Unides. Pel que respecta. al aov r
francès, estic completam ent ióserue
que no ha adoptat cap ace uga·
sigui contrària. o vulneri les oblttUt
clons que haVia contret en v Ns·
del conveni de Ja Societat de
clons l dels tractats existents.ll
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Obrer català conscient: el teu diari es LA-__HUMANI'fA'f
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El dia roig ha transcorregut
arreu de la Península sense
. .d
tnct ents
11

El Consell de ministres d'ahic

, .
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lA CONCENTRACIO DE lA
El Govern ·:· seg?ns I~ ref~~en01a of~ct~· JAP El MES D'OCTUBRE
1. - Es molt comensa •·• estud1à la sttua01o poht10a, economt- tatMadrid
el prÒblema d'incompatibill·
tat plantejat en gairebé tots els
ca ¡ de l'ordre públic
Ajuntaments i Diputacions d'Es-

lA RETIRADA DElS CEDiSTES
Unes manifestacions de
l'alcalde de València

COMARQUES
TARRAGONA

València, 1. - L'alcalde de València, senyor Manuel Gisbert, parlant
NOTES DIVERSES
amb un periodista sobre el que s'ha
Ja. h¡¡. aparegut el diari «Catalònia»
dit entorn als motius que han pro- òrgan
de la sucursal a Tarragona
vocat Ja retirada dels regidors de la
Ceda. de l'Ajuntament, h~ man!f(•s- d'aquell partit que té per lema: Esadicals
r
gestors
els
entre
panya,
panya? Catalunya? Pessetes! ...
Contin uar en els escorcolls 1 les de(Ve de la pàg. 1 )
tat el següent:
1 els gestors de la CEDA.
Té un format com el «Diari de
.
tencions.
-En el que s'ha. dit sobre la. consun diputat d'aquest
reguntat
P
El sots-director de Seguretat mat r ..lcc!ó de les escoles de València hi Tarragona», «La. Cruz» i fins les madarrer grup sobre les causes
guàrdia civil i forces de seguretat, nifestà. aquesta tarda a. pnmera bo~a
ha un cúmul d'inexactit'..lds i false- teixes pàgines, però està imprès a
d'aquesta. situació, manifestà:
estan portant a cap a la. perfecció als per iodistes, que durant tot el dm.
dats producte d'haver estat sorpresa can Sugranyes.
-Obeeix a diversos motius:
llur tasca l acabaran, sens dubte, no h i hagué cap incident a Madrid,
Contra. el que hom anunciava amb
primer, que els nostres gestors
la b~>na fe dels periodistes aHud!ts.
amb els Intents d'aquesta mena de 1 que es tenien noticies de les prono troben garanties per a. la
cinc afirmacions: P ri- bombo i platerets, la seva redacció
fa
hi
Hom
delictes.
vincles que acusaven tranquiHltat.
seva gestió; després, a. la tormera. Que es tracta d'u~'\ subhasta és del més justet que s'ba vist i alE!l ministre acabà dient que a
A :Madrid han estat detinguts dos
pesa amb què desenrotllen llur
publicada per sorpresa. Segona. ~ue guns comentaris veritablement bai·
Bilbao fou mort a trets Pc.nctà. Se- individus que tenien preparat per s.
actuació els gestors radicals. La
la xifra import d'aquesta subhasta xos de sostre.
rafín Mor eno. Tant a<¡,uest com E;l demà. un atemptat contra un guàr·
El comentari polltic, que el dtdica
CEDA adquiii el compromis de
svbrepassa la xifra de 90 milions de
seu agr essor, CrescencJa :V~rga Pe- dia de Seguretat.
prestar ajut i coHaborar amb
pessetes. Tercera. Que s'ba de lllu· a l'Esquerra, apareix redactat com
' rez, són de filiació tradiCIOnalista.
A les quatre de la tar~a, ~eva
MANIFESTACIONS DEL Ml·
els r adicals a condició que
vulgar xafardeig de safareig,
un
del
onze
les
de
Des
1.
Madrid,
ra: un mutó de pessetes al projecEs desconeixen les causes del crun. ment manifestaren a la Dll'eCCJÓ de mati fins a la una de la tarda esNISTRE D' INSTRUCCIO PUaquests r ecoízessin dues aspira.·
dri!t
un
existeix
Que
Quarta.
tista.
no
hora.
aquesta
fins
que
Seguretat
BLICA
clons elementals del nostre partigueren reunits els ministres a Pade tanteig inconfessable i que els
EL DIA A MADRID bavia ocorregut cap incident, però lau, primer en consellet que durà.
tit: l'acusació contra el senyor
Al ministre d'Instrucció Públlca
preus unitaris del projecte són exserel
continuava
obstant,
no
que
Con&la
de
reforma
la
i
Azaña,
mitja hora 1 des de dos quarts de hom li preguntà. en sortir del ConMadrid, 1. - Amb motiu de la ceclusius, fins al punt que l"J ba hagut
NOTICIES LOCALS
titució.
dotze sota la presidència del cap sell si estava informat de la noticia
lebració de l'anomenat «Dia r oig», a vei extraordinari de vigilància.
projectistes de la Dreta Regional VaLleida, 1. (Per telèfon) - El dia
renit
la
publicada en una diari de
Davant l'actitud - segueix
f
.
A LES de l'Estat.
lenciana que han ofert executar el d'avui
Madrid es prengueren nombroses
ha transcorregut sense cap in·
El ministre de Comunicacions a- ferent a les matricules gratuites en
T RAN QUI L .L I TAT
les
dient el mateix diputat - obprojecte pel 50 per 100.
Precaucions. Foren lntensifi<.ades
PROVINCIES
les
t
cilità. als periodistes l'acostumada els exàmens d'ingrés als Instituts
servada pels r adicals en l'acte
aquestes afirmacions con- cident.
totes
A
Madrid, 1. - Tots els telegrames referència
rondes volants i s'augmen o.ren
L'autoritat milltar adoptà moltes
verbal en els següents de segona ensenyança, puix que
de la votació contrl\ Azañ?:, qu.etesta l'alcalde dient que tot quant precaucions.
forces d'assalt destina:ctes. a... aquest que es reben de provincies r eferents t ermes:
sembla. que les despeses que ocasio·
dà. palesada la inconsequènc1a
i d'
servei les quals es d1stn bu1ren en
s'hi afirma és fals. La subhasta no
us
que
despatx
del
volum
Pel
són
- Diumenge se celebrarà. la reunió
na l'expedient per a optar-les
els nócs estratègics. A les places. de a la celebració del «Dia ro g» 1uen
dels radicals. No caldrà que el
hn. estat per sorpresa, ja que es pageneral de la. Unió Esportiva de Llei·
¡ la Clbeles Espanya. 1 llocs cèntr1cs, que no es produïren incidents 1 que lliuro 1 per l'hora. en què ens hem majors que el cost de la matricula
senyor Lerroux pronunciï el seu
extrasessions
en
pres
l'acord
blicà.
reunit comprendreu que de pocs as- ordinària.
\ea situaren grups de forces d'assalt s'havien practicat algunes deten- sumptes
anunciat discurs assenyalant els
ordinàries celebrades per l'Ajunta- da, per tal de tractar d'assumptes rehem pogut tractar. S'ha fet
El senyor Dualde digué que es
c::~mps; ja declarà. a Mestalla,
rrent de València els dies 28 de juny ferents ¡¡. l'organització dels pròxims
elatot un lleuger esbós d'allò
trobava informat d'aquesta noticia.
;;b~m;e;t~ra;ll;a;d;o;re;s;·~~~~~~~~c~io~n~s~·~~~~~~~~~~~~ amb
,r;m
que ells no s'han mogut d'allà
i 1 de juliol d'aquest any, ratificat Campionats provincials d'Atletisme.
borat ahir per la ponC:mcia que en- i que aquesta tarda resoldria l'as·
on estaven, 1 això és acusar-nos
L'Assemblea. tindrà. lloc al Parc
en sessió del 3 del propi mes, amb
de claudicadors a nosaltres, 1 no
ca com a classificacions I autoritza- tén en l'aplicació de llei de Restnc- sum pte.
I d. t ·
\'
el compliment de totes 1 de calla d'Esports, a un quart de cinc de la
cions.
cions d'exportació d'oli en general,
Ministeri d' n us rta
ho som.
una de les disposicions que regeixen tarda.
El G<lvem, per iniciativa del seu
LES NEGOCIACIONS COpodran ésser presentades davant la
r
D'altra part. encara que als
al Ministeri I els quòrums correspoDirecció General de Comerç i tin- president i sense previ requeriment
I orne Ç
MERCIALS AMB FRANÇA
directors de la politica governamnts, a més d'haver-se inserit en
dran efectivitat mentre es tramiti de ningú, ha acordat honorar la milmental els animen els millors
També fou preguntat el ministre
els «Butlletins Oficials» dels dies 5
mòria dels heroics obrers que mori- d'Estat
el recurs corresponent.
JOVE QUE
ruptula.
conciliació.
de
desigs
rebudes
notícies
les
respecte
i 10 de juliol els anuncis previs dels E L DIA RO IG ::
A proposta de Ja Comissió Mixta ren per salvar un company a Tetuan de Paris relatives a la po.ssible rera acabarà per imposar-se per
per l'ar- ES M ATA PER UNA NOIA :1 AL•
exigides
condicions
de
plecs
fales
a
murant
Victorias,
las
de
de l'Oli el director general de CoTRES NOTES D 'INFORMACIO
pressions dels de baix.
comerticle 26 del reglament de contracta20.000 pessetes que seran presa de les conversacions
merç i política. aranzelàr ia adreça- mílies
-¿Aleshores -li preguntà un
Amb motiu del Dia
Girona, 1.
1 el senyor
ció vigent.
repartides proporcionalment en aten- cials franco-espanyoles,
rà a les Duanes 1 al Centre Oficial ció
properiodiSta - creieu que el
-Es fals -afegeix l'alcalde- que Ro!g, a la nostra. ciutat s 'han adop..
a les consideracions que estimi Rocha manifestà:
de Contractació de Moneda les co· pertinents
plantejar-se
pot
polític
blema
Hom ba vist
pre~uclons.
un
que
serioses
~
més
t1..
existeix
no
-Encara
la xifra import de la subhasta passi
el president.
municacions o!lclals necessàries o
abans d'octubre?
dels 90 milions de pessetes, puix que guàrdies d'assalt, policia, guàrdies
La part del Consell presidida pel bon desig. L'ambaixador de França
convenients al bon compliment d'a- cap de l'Estat, fou dedicada a. es- es troba a San Sebastlan, i com que
-La CEDA no transigirà amb
en l'expedient apareix ben clarament civils de peu i de cavall, prestant
els projectes de reforma tribucr..1e el seu import total és de 63 servei a les fàbriques, edificis ofi.
\ Madrid 1. - S 'ha publicat un de- quest decret.
tudiar la situació polltica i d'ordre jo he de tornar immediatament allà.,
tària del senyor Chapaprieta.
cret a. proposta del ministre d'Inpúblic que exposà. el cap del Govern, m'entrevistaré amb el senyor Hermllions, dels quals 52 estan calculats cials, lliS carrers i barriades extreTancades les Cor ts, no es pot
'dústr ia i Comerç, prohibint taxatJi l'econòmlca. que àmpliament trac- bette i després és segur que donaré
com a import de les construccions, mes. Però no s'ba alterat l'ordre per
UNA NOTA ttnERESSANT
tal
ara,
Per
l'entrevista.
de
compte
planteJar aquesta qüestió sinó
vament l'exportació d'ol! d 'çliva en
tà el ministre d'Hisenda.
i la resta, com a. indemnització èel a res. La tranqulllitat ba estat abper aquest assumpte, per ésser
També el senyor Chapaprleta amb com us he dit, no hi ha més que
envasos de marca que emetm o no
terreny i material escolar. Cal tenir soluta.
desig.
bon
un
transcendental.
més
el
Home, es comprèn! ¿Q 1i voleu que
{expressin de manera inconfosa i en De la Junta provincial ma- autorització i en nom del Govern,
en compte la subvenció de l'Estat,
Després li fou preguntat si
~orma ben visible l'origen espanyol
th,gui ganes de suar amb aquesta
exposà. les grans Unies de la p;oml26
de
expressa,
llei
per
atorgada
EL SR. LERROUX CREU
la JAP insistia a celebrar la
sobre la reorganització mide la mercaderia.
drilenya de «Unión Repu- nència
llons 1 mig de pessetes. En comptes, calor?
QUE L'ORDRE PUBLIC ES
En les litografies dels esmentats
seva concentració d'octubre a
nisterial.
dels 90 milions de pessetes, Llegiu LA HUMA N I TAT
doncs,
ABSOLUT
envasos haurà de figurar la fras_e
blicana»
Madrid.
que es d!u, l'Ajuntament de Valèn<<Oil pur d'oliva espanyol>> amb tlMadrid, 1. - Acabat el Consell
LA NOTA OFICIOSA
-Naturalment - contestà-.
Madrid. 1. _ La Junta provincial
n'lm de pagar 27, disolament
cia
p us de lletra clara, en lloc ben VI- del partit d'Unió Republicana, de
El senyor Lucia lllurà. als infor- de ministres el senyor Lerroux desI la farem estant al Poder. En
ferència notable fins als 90 mlllons
sible i en tants idiomes, a més del Madrid. ha pres els següents acords: madors la següent nota oficiosa:
r.mb
signatura
extensa
una.
patxà.
cas de topar amb obstacles, tot
de pessetes de què parlen les infor\ castéllà, com s'emprin en la llegenda
Guerra. - Adquisició de material el President de la República.
Primer. Posar de relleu la falta de
està previst. Si en sorgissin,
macions, que els Tribunals de jus- LA BARALLA DE L '« ENXUFISME ».
de cada envàs.
En sortir manifestà. que l'index el
seriositat polit!ca que revelaren en d'artilleria de 7'5.
els alsiguin,
que
l'indole
de
NOTICIES DIVERSES
tícia hauran de qualificar amb totes
Serà facultat de la Comissió mixDecret disposant que els obrers donaria a conèixer demà.
d
à
xafariem.
El senyor Ramon Molist, de la
les seves conseqüències, a fi que no
A preguntes dels informadors mata de l'oli aprovar o refusar els mo- una reunió agr ria recent els is- de les fàbriques i establiments mlen surti malparat el prestigi de Ceda, ha estat nomenat vice-presidels d'envàs de marques per. a l'ex- cursos i actituds dels diputats cedís- litars no puguin pertànyer a. soete- nlfestà que havia quedat promulgade'1t del Jurat Mixt del Treball oe
València i del seu Ajuntament.
p ortació quant a. la. seva aaaptac1ó tes per la provincia, els quals en co- tats de caràcter politlc, social o da la llei modificativa. de la llei
agrària.
sindical.
pola
de
fracàs
el
tocar
a
mençar
Es totalment fals també l'extrem Cinters, i els senyors Alabem i Fera. allò disposat anteriorment. .A
a l'afirmació tercera, rer, consellers gestors, també de la
Acabà dient el senyor Lerroux que
Proposta de llibertat condicional
aquest efecte l'exportador que ,des~t litica bladera de les dretes pretenen
Les relacions comercials corresponent
el ministre de la Governació du·
quan diu que haurà d'abonar-se un Ceda, el primer metge, 1 el segon
gi utilitzar un nou model d e~v~s defugir la plena responsabilitat que a favor de diversos reclusos.
al projectista; l'A- gerent de la sucursal del Banc UrConcessió de la medalla de Sofrl- rant el Consell no havia. dit res reshaurà. de trametre a la Com1~1Ç> en aquesta tenen no solament pel
amb la República Do- milió de pessetesValència
acordà. no quijo, han estat nomenats president
juntament de
' mixta de l'oli dues còpies htografl- seu partit, sinó personalment, per ments per la Pàtria pensionada, per pecte l'ordre públic, per la qual cosa
minicana
abonar cap quantitat pel projecte, en i vice-president del Jurat Mixt de
ques en mida natural, de cada una haver-la votada 1 sostinguda al Par- haver resultat ferit menys greu pels suposava que fins a la una de la
cas d'ésser a djudicat, amb la qual Mineria, respectivament.
.
ije les seves cares.
sediciosos, al comandant d'infante- tarda, almenys, l'ordre públic era
lament.
Càdiz, 1. - Procedent de Centre- cosa defensava els interessos de Ja
Donat el favoritisme amb què han
Els m.Jdels actualment en cll'culaSegon. Protestar de la situació anò- ria senyor Lluls G<lnzàlez Auguiano absolut a tot Espanya.
Amèrica ha ancorat en aquest port ciutat{ àdhuc davant el que disposa estat atorgats aquests càrrecs 1 la
ció h auran d'ésser tam~ ~otm~sos mala creada a. la Diputació provin- i Ga rcia .
Elcano»,
Sebastiàn
«Juan
el vaixell
. a l'aprovació de la. ComiSSló mJXta cial per les apetències personals i
la lle d'Obres públiques. En el cas incompetència per a. exercir-los dels
Marina. - Decret modificant el
Ampliació del Consell
a bord del qual ha arribat el minis- que es proced!s d'acord a la llei, al senyors sobre els quals han recai\ d e l'oli i a aquest efecte hauran de les pugnes governants, amb les d'li de juliol del 1934 sobre creació
especial
enviat
i
plenipotenc-iari
re
t
trametre's les dues còpies litogràfl- quals han tingut paralitzada la ges- de la Delegació de l'Estat a la Soprojectista 11 seria lliurat el valor gut els nomenaments, el fet ha. prode la República Dominicana, senyor pericial 1 contradictori previngut per duït una estupefacció general 1, a
,:¡ues corresponents din~re .4els vu1t tió dels interessos provincials.
cietat Espanyola de Construcció NaRafael Cèsar Tollutino, que porta la la llei, que en aquest cas no seria més de desvirt-uar la campanya que
d ies següents a la pubhcacw del deTercer. Assenyalar que segueixen val.
cret. No obstant, aquells que sense regits per consellers interins 36 Ajunmissió de concertar un nou Tractat d'un milió de pessetes, sinó de 375 fins ara havia. fet el diari de Ja
un altre admetent la dimissió del
complir els requisits indicats, no por- taments de la provincia de Madrid, càrrec de delegat de l'Estat a la
comercial amb Espanya.
mil.
Ceda local <<La. Pa.tria», contra la
I tin en els seus gravats ni en la seva. entre ells el de la capital, sense que Societat Espanyola de Construcció
Es igualment fals q1..e s'hagi ator- coHocació de funcionaris a l'AjuntaUegenda res que a judici de l~s ~d fins b data hagi sorgit expedient ni Naval, al senyor Josep Basbastro
capriciosament un dret de tan- ment gestor lliguero-radical, ha. ha·
La Comissió que revisa els gat
minlstracions de Duanes, tract1 dm- cap acció fundada contra els aju- Samper. coronel d'Intendència de
teig, amb perj'-!dici per a d'altres en- gut de desvetllar del seu silenci l'òrdu!r a confusió sobre l'origen de la dants legitims elegits el 12 d'abril. l'Armada.
titats municipals. L'Ajuntament, des gan de la Ll!ga «E'l Pla de Bages>>,
traspassos a la Generalitat del
' mercaderia podran ésser ut.ilitz~ts
Un altre nomenant per al càrrec
Quart. Aprovar la. constitució de
maig del 1933, en què fou pre- el qual, ahir, dedicava una nota molt
purant un termini inicial de 30 dies. diversos comitès nous i delegacwns.
Madrid, I. - El consellet celeanterior al senyor Nicolau Franco
reunions
celebra
encara
el projecte, fins al juny del violenta als homes de la. Ceda. locaL
sentat
quasi
Per l'Oficina de 1'011, amb la coldedicà.
es
Palau,
a
avui
brat
Bahamonde, enginyer naval.
193~, no declarà. cap dre ~. Per con- que ha posat fora de si aquests, ja
d'assumptes
laboració de les Associacions intedespatx
al
complet
per
pretarda,
Aquesta.
Madrid, 1.
u~ altre disposant que el contraImportant incendi en un almirall
seqtiència, ha instruït l'expedient d'a- de naturals acreditats energúmens.
grants de Ja Comissió mixta de l'oli,
de l'Armada senyor Manuel de caràcter ordinari. La reunió co- sidint el sots-secretari de la Presi- cord a. la llei votada a les Corts de Aquesta baralla. d'«enxufismes» denoes disposaran les inspeccions conRuiZ de Atarin, cessi en el càrrec de mençà a !es onze i a tres quarts de dència, tornà. a. reunir-se en aquest la República el dia 11 de febrer del ta fins a. quin punt imperen la degaratge
vocal a Ja Comissió designada per dotze ja havia acabat.
departament la Comissió mixta que
\ venients I es facilitaran a les Duad~:et de 5 de fe- cència 1 l'honestedat pública entre
nes !es lnstrucc1ons oportunes. .
Seguidament els ministres passa- revisa els serveis traspassats a la 1934, conforme1 al
Madrid, 1. -A les onze de la nit a la redacció dels reglaments orgàbrer del 1935 d'acord a l'aprovació la gent de dreta de la nostra ciutat.
Quan en algun pals estranger exiS- es reberen a la Direcció de Segure- nies de Marina.
presidència
la
sota.
reunir-se
a.
ren
Catalunya.
de
Generalitat
-Ahir va estar a. la nostra ciuMinisteri d'Inspel
projectes
dels
teixin restrlcc1ons a l'~ntrada c;le. les tat noticies que al poble de San
Un altre nomenant l'anterior, del senyor Alcalà Zamora .
Segons manifestaren en sortir,
Pública, que determinaren, tat el jutge mUltar permanent semercaderies a la sort1da de d1v1Ses, Martin de la Vega s'havia produït cap de la jurisdicció governativa de
El senyor Lerroux pronuncià une.s canviaren impressions sobre diver- trucció
la llei d'Obres públiques, el nyor Martínez Peñalver, a. fi d'inso per a l'exportació a algun palS s'es- un incendt d'importància.
Marina. a Madrid i de la secció de paraules en les quàls expoSà l'actual 503 assumptes pendentS de discussió, segons
reconeixement del .dret de tanteig trair dil!gèncles relacionades amb el.s
lablelxln a Espanya normes.que af!!c7
variat
ha
no
que
polltica,
situació
Mlnisten.
d'aquest
personal
·
del
t
1
de·
acord
cap
a
arribar
sense
però
que ~utomàticament atorga la dita fets d'octub~e. Amb aquest objecte,
t ln a. les nostres exportaciOns d oli
Expedient de llibertat condicional en res absolutament en els últims
servei
•Hi ac~ di e erce~ parc
finitiu. i continuaren l'estudi dels llei v1gent, amb menys requisits que han estat cndats a declarar diversos
d'un reclús.
d'oliva s'haurà de donar preferèn- d Incendis de Madnd.
temps.
restants.
serveis
els exigits per l'Ajuntament de Va- dels encartats en els esmentats fets.
cia, qÚe no ha. de revestir caràcter
Justícia. - Nomenament de !isAvançada la matinada, s'ha sabut
Acabada la breu exposició del cap
Els periodistes preguntaren a. al- lència.
- La propera setmana començarà
d'exclUSIVa per a realitzar exporta- que el foc s'havia declarat en un cals.
President de la Re- guns
el
G<lvern,
del
dels seus membres, ja que no
clons als esmentats països, a les sig7 garatge situat a l'entrada del poble,
Falsa també l'afirmació que els el tom de semlcolònles que la Junta
Instrucció Pública. - Decret au· pública donà compte al Consell que
natures d'exportadors, productors 1 on es tanquen els cotxes de linia.
toritzant el ministre perque presen- ja havia quedat promulgada Ja llei hi assistiren tots, per la marxa dels preus unitaris del projecte tret a de Protecció de Menors organitza al
treballs i la valoració dels serveis subhasta siguin excessius, fins nl bosc de les Marcetes.
sindicats agncoles que habit_~:~alment
tl a les C~r~ un projecte, de lle!
rotdos
cremat
s'han
que
Sembla
r eforma de la Reforma Agrària. d'Obres
puix que el G<l- punt que hi ha hagut regidor de Ja
exportessin als mercats en questló. . xes i han quedat destruïdes dues derogant 1article 227 de I aparta. deDesprés
-El Gremi de Cansaladers de la
manifestà. el senyor Al- vern de públiques,
les tres propostes presenta- Dreta Regional que hagi ofert exe- nostra ciutat ha organitzat un viatLa Direcció de l'Oficina de l'Oli naus del garatge, però que no hi ha segon i article 206 de la llei de 9 calà. Zamora
propòels
davant
que
lllcèncles
corresponents
les
neexpedirà.
es
però
una,
per
decidit
s'ha
des
coJ.lectiu a Madrid.
ge
Els
cutar el projecte pel 50 per 100.
(
de setembre del 1857.
sits que animen el Govern d'una
d'exportació, sense el qual document hagut d esgràcies personals.
!dem, declarant que tots els A- reorganització ministerial en el de- garen en absolut a. fer cap mena de preus unitaris de x·eferència no han
les Duanes no admetran per a de~.A I~ d~es de .la matinada a. la juntaments 1 Diputacions provind'arribar a una anivellació pres- manifestació, limitant-se a dir que estat confe.:cionats per l'Ajuntament
patxar expedicions d'oli per als pal- D1recc1ó d IncendiS i a la de Segu- cials estiguin obligats a contribuir sig
de València, sinó per l'Oficina tècanava a fer algunes continuaven els seus treballs.
supostària,
sos que estiguin en aquest cas.
retat no es tenien noticies de l'in- al sosteniment de Centres de for- indicacions que li suggeria la seva
nica del Ministeri d'Instrucció PúTambé queda prohibida l'exporta- cendi de San Martin de la Vega. El mació professional obrer.
blica 1 amb b intervenció de cinc
.polftlca i l'estudi que
ció d'oU d'oliva, sense distinció de sots-director de Seguretat es posà
Agricultura. - Declarant que no exp,erlència
arquitectes pertanyents a l'esmentat
aquests ultlms temps havia. reapaïsos de destinació i qual~evol que en comunicació aml:> la telefonista es puguin lnstaHar, amp:lar o tras- en
ba quedat signat un decret que es Ministeri, 1 amb la coHaboració d'un
sobre el particular.
sigui el model 1 la mida dels enva- de San Mart!n per a inquirir noti- lladar, fàbriques de subre sense prè· litzat
Parlà. tot seguit sobre la possible publicarà demà a la «Gaceta» asse- sol tècnic municipal de València, que
sos, als particulars o societats que cies del sm!stre.
via autorització atorgada per acord supressió
de Ministeris i estimà. que nyalant la data del 5 de setembre fou l'arquitecte major. Tot això a.
no siguin socis de la Federació d'Exresultes i en compliment del dispoA dita hora sembla que el foc es- del Consell de ministres.
ha. d'arribar-se a una fusió d'orga- per a la conversió de Bons or.
portadors d 'OU d'Oliva d'Espanya, tava dominat ¡ que sortia cap a MaTreball. - pecret r eorganitzant nismes que portaria com a. conseAquesta conversió no suposa un sat pel ministre d'Instrucció Públl·
comerciants individuals o compa- drid el servei d'Incendis, que treba- el Consell Nac10nal de Sanitat.
Mo$cou, 1. - El <<Pravda» publl·
qüència la desaparició de nombro- avantatge molt gran per al Tresor, ca, el 19 de gener del 19::5, a apronyies mercantils i que estiguin sub- llà coratjosament a les ordres del
Id_em, aprovant el reglament de ses sub-secretaries 1 Direccions ge- ja que solament significarà uns 14 var amb la seva autoritat els pro- ca un article denunciant- la intensa
r j ectes al pagan1ent de la contribució capatàs senyor Pavon.
Sa~tat interior de la Direcció de n erals que s'han prodigat exceslva- milions de pessetes; però això ha vin- jectes tipus 1 les unitats d'obra. No penetració japonesa a. la Xina Sep.
industrial per l'epígraf 21 de la secSamtat.
ts
.
gut a demostrar que dels Bons or obstant, sl aquest regidor o qualse- tentrional.
Idem autoritzant a les Comissions ment.
Als pnmers momen es va creució segona de la tarifa primera de
Diu que nombrosos agents japoemesos solament es troben a. poder vol particular té el valor de sostenir nesos
exposà.
l'Estat
de
cap
el
últim
Per
Dlputai
d'Ajuntaments
gestores
imn;tés
tenir
pod·ria
foc
el
que
re
recorren aquelles regions fent
l'esmentada contribució, o societats
l'afirmació que pot realitzar-se l'obra.
pesde
milions
30
uns
d'estrangers
convela
estudiés
que
Consell
al
n
a.
préstecs
concertar
a
per
cions
ha
realltat
en
que
la
de
portància.
per
solament
tributin
que
{ anònimes
propaganda a. favor de la indepenque les sessions de Corts setes, amb la qual cosa, una vegada amb aquesta rebaixa del 50 per 100 dència
d'aquestes.
contribució sobre utilitats i en l'es- tingut, ja. que les flames arribaven d'acudir a!s concursos d'obres con- niència
es reprenguessin dues setmanes a- feta la conversió, el centre de Con- l'Ajuntament de València espera qué
criptura social de les quals figuri e. enorme a!tura, i es temia que es tra l'atur.
Els agents japonesos declaren en
per
mitjans
1
l'oferiment,
compleixi
d'una.
disposarà
Moneda.
de
tractació
el
sia.
o
d'octubre,
primer
del
bans
! dem aprovant l'Estatut d'emcom a objecte de la societat el ne- propagués a un dipòsit de gasolina.
o. fer-ho no n'hi manca, puix que Ja la seva. propaganda que, una vegaAban3 que arribés al poble el ser- pleats 'de les Caixes d'Estalvi Po· 17 de setembre perquè la labor que massa. de numerari de 270 mllions subhasta a. la baixa està publicada da independitzades les regions del
~ gocl d'exportació d'oli d'oliva. i sem.
or
en
pessetes
de
i
s'atropellés
no
pendent
havia
hi
puJar.
veïns
els
Madrid,
de
des
tramès
vel
pre que un o altre disposin de maPel que es refereix a. la conversió a la «Gaseta», 1 - repeteixo- tots nord de Xina, els ferrocarrils queComunicacions. - Decret jubilant en aquest interregne pogués aprogatzems i d'utillatge necessari, etc. treballaren en l'extinc16 del sinistre.
de Deute, r epresentarà un benefici poden acudir en règim de licitació daran sota la vigilància japonesa
Com ja s'ha dit, s'han cremat dues el cap d'Administració de Correus, var-se Ja. Llei electoral.
Les resolucions negatives de la.
publica, fent honor a aquestes afir. mentre s'establiran al pafs milers de
Com que el Govern j a coneixia que s'apropa als 180 milions.
Comissió mixta de l'oU, tant en el naus del garatge i dos cotxes de U- senyor Jaon López, amb honors de
sucursals de cases comercials e in·
Per últim, el ministre d'Hisenda macions.
el propòsit del President de la Recap d'Administració civil.
que es refereix als envasos de mar- nia.
Queda ben demostrat sintètica- dustrlals japoneses que donaran
pública. de fer un examen de la si- parlà. de la Llei de Restriccions. No
tuació econòmica, el senyor Lerroux es concretà res en relació als minis- ment, punt per punt, tota la. false- enorme impuls a l'activitat econòhavia delegat en el senyor Chapa- teris que seran suprimits, i solament dat que existeix en la campanya so- mlca del pals, mitjançant l'aprofl·
prieta perquè, en representació del es parlà. en Unies generals que no bre els edificis escolars de València tament de les riqueses naturals, es.gabinet, contestés a aquell discurs es podria produir-se amb l'esmenta- 1 l'Alcaldia es reserva en nom èé pecialment l'agrícola 1 la minaire.
1 fes un avenç d'allò que en Unies da supressió, sl allò arribés a tenir l'Ajuntament, l'exercici de les acgenerals es proposa realitzar el realitat, cap conflicte politlc, 1 més clons judicials corresponents per tal
davant la. perspectiva d'anar a la de perseguir els autors de la dita
Consell.
A continuació el senyor Chapa. reforma constitucional per a la. qual campanya, 1 no conse:ttirà de cap
formidables
prleta passà. a tractar de pressupos- és necessari l'eixamplament de la manera que ningú posi en tela de
tos. En referir-se al de l'any actual, base del G<lvern. Arribat el cas de judici el prestigi municipal de la
digué que en principi s'havia cal- la reorganització, encara després de tercera capital d'Espanya, ni de cap
cUlat quil hi hauria un dèficit de disminuir la proporcionalitat de la de!s elements que l'integren.
710 milions de pessetes, però tenint representació de cada partit dintre
UNA CONVERSA RADIADAen compte la rebaixa que s'ha ob- del G<lvern, si fos precls, podria arritingut per augment en la recaptació bar-se en ús d'atribucions constitu1 les que s'han de produir en el suc- cionals al nomenament de ministre
Pic i Pon, economista
per fi de temporada
cessiu, quedarà reduït pròximament sense cartera. pel periode de temps
Ahir al vespre, i per mitjà. de la
a la meitat. Després, amb vista a la necessari per a resoldre aquest proconfecció del pressupost per al 1936, blema.
ràdio, el Governador gener al, interi,
suposa el senyor Chapaprieta. que
i Alcalde-gestor de Barcelona, senyor
Amb això es donà per acabat el
amb el reajustament que es faci Consell; s'acordà. que el pròxim, que
Plch 1 Pon, es féu fer un interrogatori per un periodista.
de les xifres a les dels diferents ha. de presidir de la. República, t e
La cosa va ésser llarga 1 pesada,
crèdits - ja que fins ara existia el celebri el dia 19, 1 que els ordinaris
amb un to de mlting molt poc a.·
criteri de dotar els serveis d'una tinguin lloc el dimecres o dijous de
l'expulsió
a
per
proposat
estat
Ha
manera excessiva- per la supressió cada setmana.
a la. conversa que volien slsúbdit alemany que venia diaris dient
dels crèdits ampliables, s'obtindran
mular els Intèrprets. Ple i Pon va
Segons noticies que han arrlbnt el
Barth,
Max
Catalunya,
de
Plaça
la
a
voltant
al
oscll:laran
que
economies
temes econòmics, especial·
fins a nosaltres, sembla que fins ara,
a Sant Feliu de Guíxols, tractar
de 100 milions de pessetes, més els amb vistes a l'aplicació de la llei detingut
ment, 1 fins algun de social, en els
180 milions que hauran de produir de Restriccions, existeix el propòsit d 'idees comunistes.
quals, ni cal dir-ho, es perdé el
Tenim noticies que ban estat de- ucon!erenciant».
les conversions i els augments ¡>er de fusionar els Ministeris d'lndús·
recaptació, i les economies que su- tria. 1 Comerç 1 Agricultura en un tinguts cinc individus els quals es
En el tema econòmic el senyor
posa l'aplicació de la Llei de Res- de sol, sense determinar les econo- troben incomunicats a. Prefectura 1 Ple arribà. a la conclusió que el que
Com els anys anteriors, a més d'altres
que són els que anaven sempre amb cal és intensificar la. construcció,
triccions, es p;od.rà arribar a una mies.
anivellació quasi perfecta, encara
En el Consell fou nomenat D~- l'esmentat alemany. Se suposa que amb la qual cosa quedarà reduïda
presents d'interès, obsequiem els comque tenint en compte que allò que es t. r general de Telecomunicació el se- servien d'enllaç amb altres elements. la. crisi dels altres rams que tenen
pot economitzar per classes passives nyor Lluís Montes. L'oportú decret
r elació amb el de la construcció. Dl·
reforma tributària, etc., no aconse- fou signat per S. E. el President de
gué que aquesta era la. base per a
pradors amb bitllets a MONTSERRAT,
guirà. segurament el citat pressu- la. República.
ter de Barcelona. la. ciutat més im·
post, ja que la posada en marxa
portant de la Mediterrània..
El ministre d'Estat exposà també
a MANRESA, a SITGES, a CASTELLDEFéu història, molta història, del
de la nova estructura durarà cinc al Consell la. situació de les delaque !ou l'organització de 1'Exposició
o sis mesos després d'aprovades les cions comercials r mb França. La
a SANT SEBASTIA-MIRAMAR
FELS
1respectives lleis al Parlament.
de Barcelona, l'any 1907, per arribar
g-.1erra de tarifes danya. per un igual
a la conclusió que va tenir lloc preAixò permetrà que l'any 1937, en ambdós països 1 per ambdues bancisament l'any 1929 1 en un periode
per l' Aeri del Port
ple desenvolupament de la politlca. des són lògics els desigs de reprenMilà, 1. - El «Corriere delia Se- de circumstàncies especlals. Ells, els
que ara S'introdueix, el pressupost dre les conversacions. Aquest fet no
ra» publica el següent telegrama: que impulsaren aquella obra, es sen·
pot tenir superàvit, el qual es dedl· es farà esperar.
carà. segurament en un capitol de
En acabar el Consell el l'resident «Bucarest.- Un aeroplà. desconegut ten orgullosos, malgrat haver gra·
deutes amb vista als plans de de- de la República felicità novament ha llançat una bomba prop de Cor· vat per sempre els pressupostos de
fensa nacional.
el Govern per la. politlca que des- buldesus que h a produït alguns per- la ciutat.
Al cap de tres quarts d'hora de
Després es refer! es senyor Cbapa- enrotlla, 1 sobretot per la. que afecta judicis materials. Les autoritats han
això
sobre
1
parlar ... abandonà
conversions,
les
a
prieta
el r.1inisteri. de Finances.
obert una enquesta.•

El senyor lerroux diu que ha

quedat promulgada la contrareforma agrària
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\UN DECRET DE GRAN INlE·
(RES PERAlS EXPORTADORS
D'OU D'OliVA

MANRESA

I

VA PARLAR-SE DEl PROPOSIT D'UNA REORGANITZACIO
MINISTERIAl?

I

*:- -----

LA U. R. S. S. DENUNCIA lES
MANIOBRES DEl JAPO Al
NORD DE XINA

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

F IN S EL 17 D'AGOST

*

EBA

XES

VIATGES D ESPLAI
1

___________*___________

Ultima hora
*

EL VENEDOR DE PERIODICS
AlEMANY, ES PROPOSAT PER
A l'EXPUlSIO

COMPLETAMENT GRATUliS

*:--------

UNA BOMBA I UN AEROPLA
MISTER lOS

Mag atzems JORBA

;

LA HUMANITAl esca·~pa arreu els ideals repUbli~ans , i c~talaniste_s

IQ humanitat

6

•

E l S E S ·P O R T S_.

N~:~~::.~T~Q:~e d'Esquer-~
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ra. Republicana de Càtalunya, Districte 11 (Badalona), celebrà el dia.
20 de juliol proppassat junta extraor dinària per tal d'acordar la nova
J unta d'aquest Centre 1 es complau
assabentar que el Consell Directiu, « Catalunya Teatral» ha pfl·
LLUITA
ALS ESTATS UNITS S'ENTRENEN PER A LES PROXIMES
1h a quedat constituït de la manera. blicat « La farsa de l'honor»
següent:
OLIMPIADES 1936
«La. farsa de l'h onor», obra que en
Esteve Arboix, prestdent: er1spl
Maloney vencé Dom George
' Martínez, sots-president; Domènec el seu número 82 acaba de publicar
,
popular biblioteca quinzenal d'ola
sotsGorchs,
Josep
secretari;
s,
Gorch
en e l COmbat per aJ títol mUn•
secretar!; Manuel Barberà, tresorer; bres escèniques «Catalunya Teatral»,
'lai de llu'¡ta ll'r ure
d
Lluls Gabarró, comptador; Francesc és una exceHentlssima comèdia draCom és sabut «Associació de Tea- llor la. seva aportació a «Ats» <Bor
Lladó, ponent CUltura; Josep VllRes- màtica de caràcters, la qual fou es•
fou honorada en rell, 111, pral. lra.).
EL CMIPIO :MUNDIAL JlllES pesa, Bartomeu Cabrera Pere Ber- trenada per Enric Giménez amb un tre Selecte» que
Ensems, tots aquells elencs ama.
cridada a. formar part del Co·
ésser
BRADDOCK, QUE ARBITRA EL tran, Ramon Clerc, Josep Juvé, i Ar· èxit veritablement extraordinari, que
mitè Executiu de l'Homenatge a A· teurs de Catalunya. que, ad.hertn
PARTIT, POSA K. O . ALS SEGONS tur Gros, vocals.
ha estat confirmat suara en posar- pelles Mestres, com a organisme re- se a. l'homenatge i d'acord amb
DE GEORGE
la en escena el quadre Mossèn Cinto, presentant de les activitats literà- convocatòria dels organitzadors. ttn.
que dirlgeL'< Andreu Guixer.
Boston, 1. - Davant de 45.000 esries de l'iHustre català, és la que aceLa farsa de l'honor», ultra la dig- tualment té cura de l'organització i
pectadors s'ha. disputat el combat
nitat literària que posseeix, és una. celebració del projectat homenatge
per al campionat mundial de lluita
obra. que, pel seu assumpte emocio- popular al degà dels nostres artistes,
lliure de totes les categories entre
nant, fortament humà, desenvolupat el venerable ApeHes Mestres.
Dan Maloney 1 Dom George.
amb una tècnica teatral molt sòlida.
Podem avançar que va. a retre's
El combat fou guanyat per Maloperfecta, en ésser representada ad- la solemne consagració d'Un home1
ney, que d'aquesta. manera ha que- Agradables per a l'estiu. sense costu·
quan
sobretot
relleu,
gran
un
quireix
popular al català pròcer que
natge
dat Investit del campionat del món. res ni arrugues. De venda a Arpo,
El matx fou arbitrat pel campió &onda de Sant Pere, 8; 1\lanuel Cap- la figura central és Interpretada per amb el seu talent, el seu art, la seva
vida exemplar i, sobretot, el seu
mundial de boxa de totes les catego- devila, Boqueria, 31; Casa Sarret, un actor conscient.
«Catalunya Teatral», com de cos- amor sense limits a la ciutadania ries Jamcs Braddock, el qual, fóra Soqueria, 2; 1\L López Duran, AVin·
de programa, féu una. intervenció guda del Portal de l'Angcl, 12; Sepo, tum, es troba de venda a tots els en el sentit més ampli I èlevat boxistica. que el públlc aprecià dc Societat Anònima; 1\liquel Teixid6, quioscos a l'econòmic preu de sem- que tant ha. enriquit el tresor espiritual de Catalunya.
Arcs, 2; Fd ip Torrent, Pi, 13
pre.
molt diversa manera.
A més, a més de les innombrables
En efecte, en un dels descansos,
adhesions rebudes de particulars 1
dos segons de Dom George discutientitats, gairebé tots els AJuntaments
ren apassionadament amb Braddock, .~
dc Catalunya s'han adherit a l'hoal qual arribaren a agradir. Alesho- • "><· •
•
1
menatge, donaran el seu nom a un
res, el campió mundial de boxa els
carrer 1 han tramès als organitzadonà alguns cops a la cara. 1 els
dors una còpia de l'acord pres adCom que s'acosten les Ollmplades del 1938, a ls Estats Units es cela- posà. als dos k. o. per molt més dels
herint-se a. l'homenatge, acompadeu segons reglamentaris a la boxa.
En a tletisme, el negre
bren entrenaments de tot:l mena d'esports.
nyant una quantitat que destinen a
públlc,
del
majoria
Immensa
La
o wens durant una cursa de 220 Iardes, cobertes en 21/5 segons
la. subscripció oberta per a. l'executenint en compte que els segons de
<Express-Foto)
ció del bust-retrat d'Apelles Mestres,
George havien agredit Braddock a
UN GRAN ESDEVENIMENT LIR(C
que ha. estat encarregat al notable
cops de puny, ovacionaren al camescultor Víctor Moré.
APEL•LcS MES'T RES
pió de boxa, però altres espectadors
De tots els documents dels Ajun·
BASQUETBOL
xiularen furiosament.
CURSES DE LLEBRERS
celebrar, des dei 25 d'a.
decidit
guin
un
farà
se'n
Catalunya,
de
taments
La victòria de Maloney es produl
àlbum el qual serà lliurat a. l'inte- gost fins el 28 d'octubre una vet.
quan aquest, en una jugada. emocioELS FESTIVALS DE D E1\1A
llada dedicada a l gloriós vellet arressat el dia de l'homenatge.
nant, agafà furiosament Dom GeorLa reun ió de d imecres al Ca·
A PISCINES I ESPORTS
«Associació de Teatre Selecte» re- tista, són pregats de comunicar-ho
ge 1 el llançà al pati de butaques.
«Ats» per tal de fer constar la
nòdrom Park
Dom George tardà més dels vint
Es evident que «L'Arlcsiana», no escaients. «Pastoral» que comença. corda que està a. punt d'acabar-se afesta
en el programa general que
aportales
de
d'admissió
termini
el
bellament
1
tranquil
tema
un
al
amb
tornar
en
reglamentaris
segons
ni
inèdita,
talment
restat
hauria
Resultats de les curses celebrades Presentació a Barcelona de
d'homenat..
ring, per la qual causa. fou declarat tan sols oblidada, encara que Geor- senzill seguit d'un motiu camperol clons a. la subscripció, les quals anl· culminarà en els actesBarcelona
el passat dimecres al Canòdrom del
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1.• carrera, s.• cat., aoo metres
curta Introducció, constitueix aquest motiu prega a. totes aquelles quals
Femen! i d ' Esports
------------*:------~---- lla formidable inspiració que glossà d'una
Guanyador: Coliban amb 22 seque desitgin contribuir-hi. tat de Catalunya i a l'Aju,,t~~·~n t
damunt els fulls on l'autor d'«El l'«lntermczzo» que serveix d'entre- persones
gons 3-5 seguit de Tabala, Cinc-Ctne,
Barcelona.
de
Són objecte d'innombr ables mosNabab» colpi la història magnifica~ acte al darrer quadre, el qual aca- vulguin trametre com més aviat mlVoy, Aie Tuney i Clbeles.
tres de simpatia i atenció per part dapest, fou la representació france- ment tràgica de la famosa publlla ba amb la «Farandola» que ritma
deixà
de tothom, les esportives argelines sa. la que més bona Impressió
2,a carrera, 3.• cat., 300 metres
d'Arlés, la més bella i més festejada el tambori. després del tema de la
Guanyador: Mérito V amb 22 s. que es troben a Barcelona des del tant pel seu treball de conjunt, sem·
«Marxa dels Reis .Màgics o de Turela Comarca provençana.
3-5, seguit de Toledano, Osnola, dimecres al mati, 1 a honor seu s'han pre matemàtic i prec!s, com pel seu deAlfons
Daudet l'havia colpida amb na» 1 que incrementa damunt d'orTrasto. Careta 1 Gorrion.
organitzat diversos actes 1 recepcions. ritme, la seva flexibilitat i la seva tota la bellesa,
un xic a l'estil del questra fins que el compositor en
Una clara idea de la vàlua de bellesa, elegància i perfecció de mo- seu temps, d'aquell
3." carrera, 3... cat., 300 metres
temps venturo- una combinació magistral entrellaviments.
el
dóna
la
ens
Sports»,
l«Algèria.
Guanyador: Joy amb 20 s., seguit
sos per l'art en els quals, nosaltres, ça. ambdós temes progressivament
AVUI, ESTRENA
El programa combinat pel Club poguérem
d'Aguilot, Mick the F!uk e, Guarda- fet que, en ocasió dels Campionats
Instaurar un Teatre Ca- animats en un brillantisslm final
La pròxima peH.fcula de Cari BrisMundials d'Educació Fisica de Buda- Femení i d'Esports, organitzador d'a- talà gràcies
bosque, Gato i Sandy Gay.
l'enginy del nostre
son serà «The Bouncer» (El valent).
el Comitè seleccionador fran- quest festival amb la coHaboració de gran Pitarra; a que
poguérem crear
s.• carrera, a.• cat., 475 metres pest,
Seguirà aquesta producció «Stormy
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tots
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cès,
amb
Bangs
Whinmore
Guanyador:
Concerts d'Euterpe, degut a la
Spring», una. comèdia musical en la
a. la Festa. Federal (alguns dues parts: a. la tarda, cultura fislca uns
3J s. 2-5, seguit de Tontuela, More- pants
clara visió de l'immortal Clavé i en
qual Carl Brisson actuarà. amb Hecentenars) escolli, per un gran marge i el matx internacional de basquet- els
no, Ballarina, Llta. 1 Bronze Wolf.
toassoliren
altres
i
uns
quals
Ien Hepson, estrella. del Teatre Mede puntuació l'«Algèria», justüica- bol entre l'equip visitant 1 una seavenels
amb
que
esplendors
les
tes
de Nova-York.
tropolltà
6.• carrera, s.• cat., 475 metres
damcnt influenciat pel seu magxúfic lecció catalana, 1 a. la nit, un gran
- Fa poc temps va córrer la veu
Guanyador: Glpsy amb 35 s. 1-5 conjunt 1 amb l'esperança. que sa- festival de gimnàstica i danses, en el ços del nostre temps no hem sabut
a Hollywood que el nou contracte
seguit de Berlina, Bandolero, Corzo, brien deixar a bon lloc el prestigi qual ens serà donat apreciar tot el .servar engolits per les preocupacions modernltzants 1 per totes les
signat per Blng Crosby amb la PaAmazona i Young-Boy.
esportiu de la veina República, com mèrit artístic d'aquest admirable con- tècniques
que han trencat l'estabiramount 11 permetria de fer una pel1.• carrera, 5.'' cat., 475 metres
alxi sueccef, en efecte, ja que de junt que tant èxits ha assolit a tots
litat de les coses d'art avul tan
llcula cada any amb unn. altra comGuanyador: Bogotà amb 35 s. 4-5, tot l'clement femen! destacat a. Bu- els llocs que ba actuat.
agoblades per les inquietuds d'unes
panyia, 1 des de llavors són cinc les
seguit dc Tània, saltarín, Betty Pon,
estètiques tan iHògiques com arbique volen obtenir-se els serveis, o siLogroi1esa i Vlcuña.
Cosmopolitan, Columbia, Jesse
gui:
tràries.
s.• carrera, s.• cat., 475 metres
Per això, «L'Arlesiana» representa
La.sky, Emanuel Cohen 1 Fanchon 1
Guanyador: Ra.sputín amb 37 s.
Marco, aquests darrers novençans al No es un f ilm vell!
per a nosaltres, un retrocés al vuit4-5, seguit de Derby, Tac 11, Iguana,
camp de la producció.
ccntisme, amb tot el regust d'aqueValència 1 Gitano.
-La pròxima peillcula. de J oe
lla època tan ben fruïda pels no.;Es un gran film de la ·
Cal fer remarcar l'import pagat
Morrison serà segurament «From
tres avis i fins pels nostres pares,
per bitllet en les quinieles 2.•. 5.• i
Little Acords», que es basa en les
Preus r 0 b entats
que Daudet situà. en un ambient 'JSi·
propera temporada!
'1.•, que fou de 100'80, 116'40 i 99'60
activitats dels nois reclutats pel Gocològic no accessible als gustos ·del
pessetes, respectivament.
T rand(\rmacio n s
trea
per
Units
Estats
dels
vern
públic parisenc del seu temps, pottelèfon amb dotze periodistes de dl·
ballar en la. repoblació de boscos.
ser tan distanciat, per la seva <.lfls- La Paramount ha reunit un verses poblacions dels Estats Units.
públic
nostre
el
com
fredor,
sica
CICLISME
nombrós grup de celebritats per a Harold Lloyd s'ha. comprat un pad'ara pel temps recorregut en plena
' o t es le s mar q ues
la seva grandiosa pr oducció «Big reU de sabates amb sola de goma.
evolució dc l'obra, que conté un
BIZET
Broadcast of 1935» (Caçadors d'es- per no desvetllar els ciutadans du· '
fons imposant 1 que la fa exceillr
ha guany at el
E zquerra
a. tot desavantatge circumstancial. encomanat als dansaires en unió trenes>. Entre les recents adquls),.. rant les seves excursions matinals
c ircuit de Guech o
clons h1 ha. Ruth Slenczynskl, una en companyia dels lleters que .li)
Degut a això l'obra d'Alfons Dau- del «tutti» instrumental.
det no aconse&UI l'èxit que era de
Durant el transcurs de l'obra l nena. prodigi de vuit anys que toca- suggereixen idees per al seu pròxim
Bilbao, 1. - S'ba celebrat el IX
preveure en ésser estrenada a Pa- entre e!s números cabdals que dei- rà tres estudis de Chopin. Les no- fUm «The MUky Wa'/11 (La via làc-'1
Circuit de Guecho, sobre un recorreris, amb tot i la música modèlica. xem apuntats, l'orquestra mterve ta.bilitats contractades fins ara són tea). Henry Wilcoxon es disposa a.
gut de 106 quilòmetres. Hi ha que
amb la. qual Georges Blzet va !Hus- nombroses vegades en uns breus co- Bing Crosby, el cor d'escolans de tallar-se el cnbell. Henry ha viscut ¡
recórre'l vuit vegades I es fan 13 qullò
trar-la. Les situacions de forta ten- mentaris que serveixen de coixi a Viena, el tenor Richard Tauber, a Hollywod durant més de dos anys
metres cada volta. La. prova ha consJessica Dragonette, Charlie Ruggles sense poder tallar-se el cabell. CecU
sió dramàtica, amb tot l'apassiona- alguns recitats.
tituït un triomf per a Frederic Ezha tingut aquest actor ocument i amb tota la senzillesa ruda
Georges Bizet, no pas vençut per 1 Mary Boland, Sir Guy Standing, DeMlllerepresentar
querra, a pesar de no ésser-li molt
una sèrie de pa1 brutal de la trama, no arribaren la fredor amb la qual fou rebuda Gai! Patrick, l'orquestra de Ray No- pat a
propícia la sort, pel fet d'haver sofert
pers que requerien cabell llarg, tals
Aragó , 270 i 272
a interessar, perquè en ella s'hi acu- «L'Arlesiana», recolll en una «Sul- ble, Jack Oakie 1 la. parella Burns com
diverses avaries les quals el retardael «Marc Antoni» de «Cleopa.Alien.
sava una manca de teatralitat qt:e te» els quatre primers números qu~ and
ren una mica; però com que això
- Pauline Lord s'encarregarà del tra» i la seva més recent interprei Passeig de Gràcia, 45
el noveHista atenuà més encara en foren donats als Concerts simfòmcs principal
ha estat a les primeres voltes, 1 Ezde «Ricard, Cor de Lleó» a.
t:.\Ció
desproducció
d'una.
paper
deixar inconeguda la figura central al més just d'ésser l'obra escènica tinada a presentar la vida dels in-¡ «Les Croades».
querra, per circumstàncies que hom
Claure Rains ha re·
Telèfo ns 11 550 i 11559
del drama. L'arleslana, tenia però, estrenada.. Els números restants fo- !ants or!es reclosos als orfelinats. tornat a. Hollywood
sap, terua un especial interès a. reper a. prendre'
una. bellesa que cadascú podia acc- ren recollits més tard en una segona El titol provisional és «The Baby part en una producció titulada «The'
habilitar-se, en la resta de la prova
modar a una imatge determinadcl., «Suite» pel mestre Ernest Guiraud Market» (El mercat d'infants> i Last Outpost» <La darrera avança· '
ha demostrat trobar-se en gran foral ¡¡eu gust, quan a través dels tres 1 figuren sovint en els més Impor- Baby LeRoy i altres famoses cria- da). La seva fama ve de la lnterma.
actes l'han coneguda tots els per- tants programes.
Escuriet i Salvador Molina, que
que féu en «L'h~
«L'Arlesiana» s'estrenà a Parts, tures hi interpretaran importants pretació notable
sonatges que viuen l'acció dramàtis'han classüicat junt amb el venmc Invisible» en la qual peHfcula,
ca ,tots, menys el públlc que en tota com ja tenim d'antuvi man!Iest.at, papers.
cedor, han realitzat també una gran
l'estel no apa-(
d'ésser-ne
desgrat
a
Mae
Hollywood:
de
Reportatge
o~ra teatral és el personatge mà- l'any 1872. Bizet havia compost la West ha. celebrat una entrevista. per relxla en persona. fins al 'final
cursa. Manuel Pelayo també es desl
música per al drama d'Alfons DauXIm.
tacà.
«L'Arlesiana», però, serva un in- d: t instat pel famós director de
La classüicació ha. estat establerta
terés culminant que després del teatres Mr. Carvalho i si bé el dra.de la següent manera:
amb una certa frede Paris ha retrobat una jus- ma fou acollit
ment lliure que vulguin sollicitar ma1 Frederic Ezquerra, 3 h. 10 m.
que bé podríem qualificar de
UN IVE R SITAT
tricula gratuita per la pròxima co:t- ela no menyg justa per tardar.a. dor
44 segons.
amb tot I ésser
música,
la
glacia.l,
Per la matricula ,ratuita dels es- vocatòria d'agost presentin la cor- A:Ul el drama d'Al~ons Daudet no
2 Antoni Escuriet, a una roda.
força. discutida, assoli per part dP.
amb
D'acord
nosla
Medicina.
de
de
tudis
modalitats
le~
a
fr;alxa
prila
durant
Instància
responent
3 Salvador Molina, a una roda.
parisenca un acolliment
d actual. Orientació teatral, és evl- la premsa favorable.
4 Manuel Pelayo, 3 h. 13 m. 15 s. el que disposa el decret del 2 de mera quinzena del mes en curs.
Retirada rr>
maig d'aquest any, hom preveu que
Institut ((Auziàs 1\larch>~. - Es po- r~f;;pero, que arriba al fons . ie certament
5 Leturiaga, 3 b. 13 m. 15 s.
dels cartells després
el termini per la presentació d'ins- sa en coneixement del públic que I
a per la seva forta emotlvl- maturament l'obra
Aparategui, igual temps.
6
de Bizet no read'estrenada.,
tàncies per sollicitar Matricula gra- a l'Institut «Auzià.s March» (carrer ~~ per la. se~a ab~gadora pm- paregué
7 Fernàndez, igual temps.
fins l'any 1886,
tuita pels cursos 1935-36, de la Facul- Campany, Sarrià), queda oberta la èdi~· per la mtens1tat de la tr:\; època en alal'escena
8 Martinez, Igual temps.
s'uni
el
qual
• que ja en començar plana. a. en matrimoni amb compositor
tat de Medicina serà durant la pri- matrícula lliure per a la convocatò- ~
9 Bilbao.
del seu
la
mera quinzena del mes en curs.
ria de setembre del dla primer al amunt del paisatge, fins 1 tot en mestre J acques Elies filla
10 Baptista.
emUn degà. que marxa. - Havent 30 d'agost, ambdós inclusius 1 per el moment joiós on la «Farandola» prenent llavors amb el Halevy,
11 Abad.
major cora td'absentar-se de Barcelona el degà. els alumnes oficials, del dia primer P~~. on el drama d'Alfons Dau- ze
12 Elguezàbal.
davant les Injustícies de què fou
d'aquesta Facultat de Medicina, doc- al 30 de setembre.
det s'ha quedat a mig caml on tal objecte, la composició de la seva
tor Pere Nubiola. i Espinós, s'ha. enordrt: del:. Rec:tor.at queda. ober- volta la mateixa popularitat no obra definitiva, «Carmen» que ben
FUTBOL
carregat del Deganat, durant la seva t~P~r
1 admlss1ó d mstàn~aes per a so~- hauria assolit consa ar 1 immor- aviat esdevingué una de les òperes
absència, el doctor Antoni Salvat 1 Cltar
gratwta, des del dia talitzar «L'Arlestana»~hi ha arribat més famoses, i a l'estrena de la qual,
ma.tricul~
Navarro.
Georges Bizet amb la. seva inspira- el 3 de març del 1875, un tan sorollós
primer al 15 d !lgost.
DE L' EXCURSIO DE L' ATHLETIC
I nstitut Elemental .de Sego~! Ense- ció preclara amb la qual l'ha ar- com inexplicable fracàs acompanyà
DE BILBAO A MEXIC
MAGISTERI
nyament ~e Sant Feb u de .Guuols; mada des del començament fins al Bizet en presentar al públic l'obrn.
Pagament d'havers. - L'habilitat En comp~ent del que disposa 1 O. final amb els seus 27 números mu" que més tard havia de bastir i redel Magisteri Nacional del partit de M., del dia 15 de desembre del 1~34, sicals, més de la meitat dels quals, colzar la seva celebritat.
En el seu segon partit perdé Barcelona, pagarà. els havers de ju- r~ta. oberta e~ aquest Centre la ms- no compten més enllà de sis a vint
Barcelona conegué per primer CvP
1 també els de les c11:~ió condlctonal de la. matricula compassos tan magnfflcents, però, «L'Arlesiana» a la tardor del 1894,
proppassat,
liol
per 2 gots a 1 amb el Soccer professores especials, al lloc de cos- oftc1al per al curs 1935-36, i es recor- que un sol d'ells és prou per a en una temporada. lirica catala"ta
da. que el primer pagament d'aquesta. qualüicar-se en magnitud a la glo- que tingué lloc al Teatre de NoveMèxic, 1 - L'Athlètic de Bilbao tum en l'ordre següent:
tats 1 en la qual fou confiada :11
Dia 1, de cinc a. vult de la tarda.: matricula és dc 30 ptes., en paper rilicació universal
ha celebrat el seu segon partit en
Inicia el preludi a l'original cscè- mestre Celest! sadurní la tasca de
aquesta capital, i contendi contra el perceptors dels Municipis limitrofes, de pagament de l'Estat i de 20 pesi dels de la ciutat, els compresos en- setes, en metàHic, nou timbres mò- nie denominat cÓuverturet un te- concertar-la. Amb tot 1 l'èxit aconsots-eampló mexicà Soccer.
b~ de 0'25 ptes.. 1 una pòlissa de ma. folklòric extret de la musa. po- seguit, des d'aquesta data, tardà
Guanyaren els mexicans per dos tre l'A 1 la D.
pular provençal nadala en forma encara alguns anys l'obra. de Blzet
Dia 2, d'onze a una mati: els de la l 50 ptes.
gols a un.
A més, de conformitat amb el que de marxa, enèr~ca 1 moguda, CIJ· a reaparèixer a1s nostres escenaris,
ciutat, lletres E a LL.
El mateix dia, de cinc a. vuit de disposa el Decret del 2 de maig dar- Deguda altrament amb el nom de per be que encara que de tard en
nora. les causes de tan contundent
Conferència esportiva a l' Es- la tarda: lletres M a R.
resolució.
rer, ~esta. obert el termlni d'admls- «Marxa de Turena» o pel de o:Mar- tard s'ha reproduït darrerament ài·
Dia 3, de cinc a vult de la tarda: Sló dinstà.ncles en soH.ic1tud de ma- xa dels Reis Màgics», el qual tema verses vegades en alguns teatrt!s
Robatori. - Francesc Marttn P&societats
algunes
en
barcelonins,
cola del Treball
Uetres s a z.
trlcula gratwta per al pròxim curs, reprèn el cor ja en plena acció del
dro denuncià que en una obra en
Nala
de
teatres
als
i
particulars
Els dies 5 al 15, llevat els festius a partir del dia primer fins el 15 drama i en harmonització diversa
construcció del cnrrer de Francesc
Avui, divendres, a les set de la
TRIBUNAL
D ' UR GEN CIA
1 en forma de ccànon» més tard, tura, muntats a Vallvidrera, a. Les
de l'habilitat, de deu a. dues d'agost corrent.
Arana. es presentà un camió que
tarda, tindrà lloc a la. sala d'actes ade casa
Arenes i en altres diversos paratges.
que
«Farandola»
la
començar
en
cada
oberta
restarà
tarda.
la
Secretaria
La.
.
carregat de diversos materials 1
de l'Escola de Treball, Urgell, 187,
Causes diverses. - Es veieren tres fou
Recordem, entre altres, una remarprecís
moment
el
en
l'accló
tanca
dies
tarda
la
de
cinc
a
tres
de
dia,
restarà
Inclusius
30
el
fins
15
Del
després desaparegué. I gnora qui pOla segona conferència del cicle or- tancada l'Habllita.cló.
cable representació al T eatre Olym- causes: Una contra. Robert Per clba den ésser els autors del robatori.
dramàtic!l.
tensió
major
seva.
la
de
hàbils.
ganltut per la Federació d'Aluma uns guàrdieS
Altres números musicals es succeet- pla ara fa un any sota. la dlreccló acusat de resistència
Sumari conclús. - El Jutjat nilnes 1 Ex-Alumnes de l'Escola. de
del mestre Fontbemat, represcnta- de seguretat, per la qual cosa fou mer~
arrihan
set
a
fins
quals
dels
xen
13 ha declarat conclús el su·
Treball, a càrrec del senyor Antoni
ENSENYAMENT
CURSETS
prede
mig
i
mes
un
a
condemnat
organitzadors
a
per
assoli
que
Clé
bat en dues csultes» als programes
man . que instruïa contra Francesc
Armengué. el qual dissertarà sobre
pel Balmes.
¡ratuita
rícula
ltlat
multa.
de
pessetes
300
a
1
só
Federació
La
forcatalà.
de
verament
Curset
èxit
un
executants
1
Concerts simfònics de
Màrquez, autor de la. mort
e1 t.ema «Practicar esports és un L'Institut Balmes posa a coneixe- d'Alumnes 1 Ex-alumnes dels Grups dels grans
L'altra causa. fou contra. Ramon Martmez
major importància. Són aquests. r:nb midable.
deure».
seu gendre, Joan Fabregat, al
ment de tots els alumnes d'ensenya- Escolars ha. orga.nltut un curset de el preludi. un <:Minuet» conegut per
Una veritable expectació ha. moti- Castor Roda, per tinència l.Hicita. del
carrer de Galileu.
català que començarà. el di.\ 7 d'a- «Minuet dels Vells» 1 per cMinuee- vat l'anunci de la nova. representa- d'arma i fou condemnat a dos me.Jutge malalt. - Es troba malalt
gost 1 es donarà cada. dilluns, dime- Vals» construït damunt un deliciós ció que al Teatre Grec de Mont-- sos 1 un dia. de presó.
el jutge del Jutjat núm. 14 senyor
La. darrera. va ésser contra Jaucres 1 divendres, de 8 a 9 del ves- tema en «allegro giocoso» que ser- juïc es donarà dissabte de «L'Arle~ernàndez Cavada. Ha pres
Pe;e
pre al seu estatge social, Bellafila, 3. veix d'entreacte precedlnt el ter- sia.n:u. La !omudable obra llr!ca me Rojas Silva, que resultà amb la po.sesstó
el suplent s&
Aquest curset serà donat pel pro- cer quadre del drama; un «Adag!e:- d'Alfons Daudet, meravellosament condemna d'un mes 1 un dia. de nyor JosepdelM. Jutjat
Masramon.
~essor de català senyor Josep Salas, toll contingut en el breu espai de musicada pel mestre Georges BiZet presó per tinència iHicita d'arma.
En llibertat. - Ha estat allibera..
BAIX »
DE
«S OL
DEL
CAMP
1 el preu de la inscripció serà. d't•na 34 compassos d'una tendresa senti- acoblarà. els prestigis fonamentatS
da Montserrat Subirats, que intell•
Antics terrenys d ·ent.renament del F. c. Barcelona
pesset.s pels socis de la Federació i mental 1 «Carillon», descripció imi- d'artistes de tal categoria com l'acNOTICIARI
tà sutcldar-se al carrer de la :Ma·
de Dues pessetes, pels no 5oe1s
tativa d'un joc de campanes da- triu Mercè Nicolau i el mestre Josep
LES
re dc Déu del Coll.
DE
TRAVESSERA
CORT S
Es d'esperar que els companys so- munt tres notes que es reprodue:- Fontbernat, sota la. batuta del qual
Sutcldl frustrat. - Fou denunciat
Com hom recordarà la detenció
ets aprofltaran aquest!\ avinentesa xen amb recalcitrant insistència. en l'exce.l:lentlssima Orquestra. Filhar- al Jutjat que la serventa Roser Gll s'efectuà
per no voler' declarar QU!
Avui, divendres, n it
per a conèixer la nostra parla.
un «Allegro moderato» d'un ritme mònica de Barcelona amb un con- Agustin, dc 21 anys, domiciliada. a. li havia facilitat
el llquld amb el
contundent, amb efectes contrapun- junt de prop de setanta executants la Ronda de Sant Antonl 45 inten- qual Intentà atemptar
contra la. seplaen~ mobilitzarà. l'atenció del nostre gran tà suïcidar-se bevent unn.
d'una
seguit
perfectes,
tístics
quanNOTICIARI
.
va vida.
«berceuse» calla slclliana:t, gra- public, aquest gran públic constant- titat de lleixiu.
La. Montserrat ha dit que conel·
Estudiants a la tomba de Macià..- ciós moviment d'candantino» el qual ment atent a les grans manifestaIngressà a l'Hospital Clfnic en xerla qui l'hi lliurà i la farmàcia. on
Eotre les Innombrables ofrenes que fineix amb una reproducció prime- clons d'art 1 que a la categoria ele- greu
Tramvies : Línies 7 i 15 ••• Autobusos: Lletra E
estat.
li vengueren l'ingredient, per bé Cll!e
aquests dies s'han fet a la tomba rament un xic timlda. del primer vadissuna de tan magues empreses
SuTcldl. - Joana. Quljada. Vic, de sols recorda que era al carrer de
servei de taxis coHectius, des de la Plaça de Catalunya t de ta
de Macià., hi ílgura un m.agniflc ra- temps, que avança en un ccrescen- sap agermanar la fe lncrebantable
Plaça d'Es¡¡anya
mell de l'alumne de les Colònies de do:t de meravellosos efectes. A con- de la més a.lta 1 Incontrovertible ca- 16 anyg, es tirà daltabaix d'una fi. la Diputació, cantonada a un al~
nestra Interior del seu domicili del cnrrcr. Ha promès que ho di.rà ...
Vaillogona de RJpoll (Girona) An· tinuació, l sempre Intercalades a talanitat.
carrer de Camp Sagrat, 27.
toni Crespí.
Juatjat tan aviat com esbrini quJll
l'accló escènica, hom pot oir unn.
Camll OLIVERAS
Mori instantàniament i hom tg. és l'establiment.

L'HOMENATGE
A APEL.LES MESTRES

{i

*:----Calsotel~iij!J

....

LA MUSICA

•

---

«L'Artesiana», al Teatre Grec

NOTICIES
() A PI TO L
DE HOLLYWOOD

WALLACE

I

-,

NEUMATICS

Service Station, S. A.

•

LA .CULTURA

•

{fB:cà.s

Vós coneixeu les subhastes
de l'HOTEL DE VENDES
del carrer de Pelai, 8?

Es la veritable rematada d'ocasions en tota mena d'articles,
al preu que en valgueu pagar

Tots els dies a les quatre de la tarda

La Justícia I

CANODROM--PARK
Grans Can·eres de Llebrers

iran

...

-l'

Tots e.ls rep_u_bllcà n_s llegeixen cada dia LA HUMANITAt
...

I
-

.~
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DIVEN DRES, 2 D'A COST DEL 1935

SORTE IG D'AHIR

EL

QUINZE Mn.
003 017 061 07'1 094 106 139 142

LA

ALACANT -

LIJUA -

036
182
310
568

018
251
541
826

030
621
933

011
224
484
643
'179
974

043
252
486
652
796

046
267
503
656
845

021
212
341
555
826

025
236
402
568
839

MADRID- SANTA FE- CORDOVA- HUELVA-

~~RID -

BARCELONA -

BARCELONA-SANT FELIU-MADRID-VITORIA-SAN SEBASTIAN

LA LOTERIA DE LA SORT
de MIQUEL VALDES -· Rambla de les Flors,

J2

SEGUEIX REPARTINT LA FORTUNA ALS SEUS AFAVORI·
DORS ja que en el sorteig d 'ahir ha expès el bitllet número
32.928 que ha estat afavorit amb el

i de

009
339
453
639
871

30.000 pessetes

021
269
472
773

al.xi com també les seves corresponents aproximacions, NORANTA
bitllets de les centenes de tots els Prinlers Premis 1 el bitllet
núm. 10.258 (tercera sèrie) afavorit amb 1.500 pessetes
ENRIQUIU-VOS ADQUIRINT SEMPRE ELS VOSTRES BIT·
LLETS EN AQUESTA ADMINISTRACIO

017
224
649
809

Premiats amb 1.500 pessetes
1M58 BARCELONA, Algeciras, Vigo 1 Bilbao.
37.7J5 Madrid.
12.377 BARCELONA, Palma de Mallorca, La Linea, Màlaga
i Madrid.
33.602 València.
27.048 BARCELONA, Avila, Grananada, Pontevedra, Madrid
1 San Sebast!an.
25.364 BARCELONA, Madrid, Sant ander, Vitòria i Avilés.
26.268 Tudela, Melilla, Cartagena i
Màlaga.
10-536 BARCELONA, Madrid, Ayamonte i Saragossa.
32,652 Madrid.
6.455 BARCELONA, Mieres, Cartagena, Santa Cruz 1 Saragossa.
27.'171 BARCELONA, Madrid, P izarra, Jerez, Sevilla, València.
40.941 Granada.
4.237 BARCELONA. Badalona, Zamora, Cartagena i Las Palmas.
13.127 BARCELONA, Còrdova, Sevilla 1 Càdiz.
28.510 BARCELONA, Alacant, Ov1edo i Vic.

076
359
456
556
778
202
460
632
918
005
478
335
478
731
989
022
453
742
896
015
246
476
646
902
994

AMB 300 PESSETES
DESENA
072 083
CENTENA
146 214 216 274 276 278
348 355 404 428 430 537
609 628 642 647 649 672
729 733 754 778 784 807
962
Mn..
041 057 082 112 124 203
265 363 393 406 420 422
456 474 497 509 566 571
604 638 686 738 760 764
829 841 895 909 933 946

2&7

251 306
458 460
636 663
946 951
148 153
272 290
489 501
802 821

001
270
DEU MIL
465
098 115 200 264 279 302 320 694
388 394 400 413 415 446 447 864
471 478 {84 503 516 540 544 972
563 621 718 745 757 766 777 117
782 786 885 938 983
414
ONZE MIL
6~
219 239 290 351 405 407 430 978
464 485 617 554 559 581 611
708 711 744 787 830 875 894
032
966
157
DOTZE MIL
436
058 108 187 217 218 319 328 742
549 569IL33612,1-z,lz60M- 343 346 349 422 439 455 473 980
549 569 622 652 660 694 697 007
735 742 775 789 908 930 955 223
991
403
TRETZE MIL
644
054 069 119 163 169 262 308 929
468 532 544 603 614 651 682
767 769 771 815 848 876 992 016
899 907 914 944 953 983
222
452
CATORZE MIL
904
065 082 085 104 158 180 236
265 295 303 329 360 386 424
529 531 592 619 620 635
640 1016
647 661 687 692 837 840 892
355
914 934 948 956 974 982 989 582
996
814

059
274
616
673
869

100 175 176
316 351 470
558 695 628
703 722 732
877 936 960

DINOU MIL
035 111 122 128 178
240 241 316 318 322
406 407 417 461 600
585 651 713 797 818
896 913 950 963
VINT MIL
050 062 114 169 301 302
344 353 372 376 390 425
461 500 630 536 573 587
653 694 731 790 834 837
883 897 900 928 940 943
VINT-I-UN MIL
033 065 163 173 192 220
319 323 382 403 412 420
489 567 628 667 724 763
824 848 874 898 915 944
VINT-I-DOS MIL
036 076 156 157 158 180
239 241 258 267 304 430
683 '103 715 717 749 793
822 833 857 918 920 935
VINT-I-TRES MIL
051 128 142 148 177 193
309 322 336 368 384 405
470 471 530 568 580 602
748 751 754 762 823 831
886 891 919 921 928 930
989
VINT-I-QUATRE MIL
118 186 202 216 237 280
424 428 453 528 637 557
666 725 730 809 839 883
986 998
VINT-I-CINC MIL
103 108 111 114 151 152
170 199 219 224 365 378
496 520 536 588 669 717
758 '184 805 846 916 968
990
VINT-I-SIS Mn..
020 040 060 114 125 195
229 253 285 309 344 362
429 442 519 537 546 572
665 676 762 782 813 847
040
263
551
905
089
365
589
826

VINT-I-sET MIL
077 091 103 160
267 300 327 334
664 573 613 711
961 968 999
VINT-I-VUIT MIL
093 094 109 204
375 397 422 445
616 669 710 729
828 901 920 926

173
405
787
250
493
737
942

RAD I O

EXCURSIONS DE ~<VIATGES BAIXAS,_ .~~ L.>i

RUTA

UNIO RADIO, S. A.

Mallorca, 3 dies i excursions, 75 ptes.
VIATGES BAIXAS, .S~ LL
RAMBLA CENTRE, 33, .(PASSATGE BACARDil

221
VINT-I-NOU MIL
474
631 019 021 024 026 062 067 096
759 114 194 241 255 290 312 350
962 455 550 591 600 601 605 645
707 731 741 759 778 787 808
846 915 968
TRENTA MIL
182
323• 003 083 093 094 095 170 188
514 221 243 244 248 288 351 371
823 397 504 644 547 551 599 629
712 788 791 817 856 878 898
TRENTA-UN MIL
336 013 020 078 104 135 147 201
427 252 266 275 287 300 314 316
62S 367 384 396 397 447 448 467
843 514 518 525 538 567 688 600
950 616 646 667 688 710 711 717
765 785 79 884 904 910 911
946 980
258
TRENTA-DOS MIL
466 007 056 083 112 123 179 182
730 197 223 301 321 377 396 425
973 616 518 527 548 591 595 601
686 711 713 725 764 789 792
189 856 880 906 974 980 984
613
TRENTA-TRES MIL
798 031 061 065 068 073 082 100
952 117 139 145 176 185 239 255
307 363 437 455 457 476 503
240 531 644 596 618 699 704 709
461 726 758 769 773 820 827 895
627 930 994
850
TRENTA-QUATRE MIL
963 016 024 033 083 119 124 127
244 270 304 336 344 357 388
492 494 510 601 696 729 794
313 862 867 891 905 933 940 962
565
TRENTA-CINC MIL
959 027 047 051 058 073 081 095
158 159 181 227 246 260 293
338 347 349 885 390 415 502
153 595 600 G51 676 714 725 732
434 780 786 867 872 912 950 951
737 961 977 983 t 85
979
TRENTA-BIS MIL
021 023 037 041 068 075 077
106 115 119 137 174 216 217
204 230 236 255 275 309 325 342
371 378 387 458 460 498 507 517
624 539 593 594 612 615 673 676
867 653 767 790 816 844 845 901
987
TRENTA-BET MIL
195 028 043 076 077 079 091 093
443 123 137 152 157 162 163 180
848 230 351 395 447 450 461 466
518 538 637 642 676 743 754
830 831 851 856 890 894 914
TRENTA-VUIT MIL
295
502 093 120 121 146 174 184 188
799 223 238 259 331 334 340 369
946 380 403 414 423 425 431 466

538 554 568 606 619 622 626
098 674 681 704 710 751 82S 843
376 869 870 928 951 973 965 969
663 985
TRENTA-NOU MIL
816
018 048 055 111 155 172 183
204 270 294 374 408 472 491
204 614 618 630 642 659 665 692
396 737 772 824 840 870 882 889
697 955 985
QUARANTA MIL
992
101 103 137 1~ 184 197 268
366 377 393 394 409
364
342
235
326 424 444 448 450 479 482 509
473 611 634 680 703 740 745 765
613 789 793 829 830 831 893 902
QUARANTA-UN MIL
749
912 001 054 055 068 074 076 093
106 113 114 126 135 147 155
181 205 209 230 233 261 331
185 350 408 443 622 525 542 550
462 581 607 611 622 651 679 708
673 H5 754 758 796 845 871 913
856 939 985
102
288
516
722
903
158
QUARANTA-DOS MIL
480
820 010 041 062 084 095 121 124
9g2 163 175 198 206 232 234 236
326 344 345 354 379 434 454
493 500 629 546 553 561 565
130 584 598 634 640 649 672 690
335 719 748 751 754 759 774 777
~83
829 842 857 885 887 925 927
738 947 948 958 967 972 987
958
QUARANTA-TRES MIL
002 004 039 057 058 069 091
079 131 133 138 149 162 225 237
224 258 265 273 304 311 321 341
372 360 374 396 406 418 438 443
6~6 487 660 565 569 572 603 607
742 638 652 663 697 713 722 755
976 809 825 827 836 880 889 895
908 921 924 952 955 965 983
QUARANTA-QUATRE MIL
113 001 025 035 037 047 049 070
225 107 131 146 148 149 162 189
500 213 234 245 265 274 301 318
821 325 336 361 362 363 365 387
971 430 448 459 480 481 493 509
639 547 588 669 705 715 723
209 745 769 789 801 829 877 883
362 910 924 930 931 936 950 975
618 985

I

*
Emissió Ràdio Barcelona

DE L S PIREN EU S

vall d'Aran. Luchgn, Lourdes, Pau, B iarrltz, San Sebastlan
1 Saragossa
sortides 5/11, 12/18 1 24/ 31 agost. Tot comprès, 300 pessetes

128 142
474 485
775 794

DIVUIT MIL

Quart premi, núm. 32.928, premiat amb 30.000 pessetes

Q.11art pt•e

854

UTRERA

BADALONA -

246
377
605
905

014
158
309
542
848

Segon premi, núm. 10.717, premiat amb 70.000 pessetes
Tercer premi, núm • .14.980, premiat amb 35.000 pe$setes

242
376
595
863

SETZE Mn.
074 083 121 130
214 231 249 261
339 361 380 462
588 645 726 729
879 933
DISSET MIL
062 090 092 093
262 279 312 388
638 691 740 732
959 985

HUELVA

GDRONA -VALLVERDE

240
363
590
833

219
426
503
736

Primer premi, núm. 26.643, premiat amb .100.000 pessetes
MASNOU -

323
339
523
742

163
324
462
676
985

El VIII Congrés Internacional
de la Premsa Tècnica

671
859
979
203
649
735
932

FROGRAMA PER A AV'UI,
DIVENDRES
7'15: Primera edició de «La Paraula». Diari radiat de RADIO BARCELONA.- Discos.
8'-: Senyals horaris de la Catedral. - Lliçó de gimnàs ·radiat, a
càrrec de la Federació de gimnàstica.
8'20: Segona edició de «La Paraula». Diari r adiat de RADIO BARCE·
LONA. E Q!cló dedicada a les comarques catalanes. - Discos.
9'- : Senyals horaris de la Catedral.
11'- : Senyals horaris de la CateServei Meteorològic de la
dral. Generalitat de Catalunya.
1\UGDIA
12'-: Senyals horaris de la Catedral. - Secció Fero.enina. Música selecta en disco8.
12'30: «Plat del dia», del Restaurant Tivoll. - Continuació del programa de discos.
EMISSIO DE SOBRETAULA
13'-: Senyals horaris de la Catedral. - Lectura del programa.
13'02: Cotitzacions.
13'08: «Cocktail del dia» de P edro
Chicote. - Programa de dls1 os va-

D urant el vinent mes de setem bre
tindrà efecte a P olònia, organitZ11.t
per la Federació Internacional, el
VIU Congrés de la Premsa Tècnl·
ca, al qual anunciaren la seva participació r epresentants dels 25 països
que formen part d 'aquella.
D urant el Congrés, que tindrà lloc
a Varsòvia, Cracòvia, Wiel!zka, Katowice, Poznan, Danzic i Gynia, es
r eantzaran nombroses visites de caràcter tècnic i en les sessions es tractaran dintre de les cinc comissions
següents: a) La situació actual d e
la. premsa tècnica arreu del món ·
b) La circulació internacional de
les publicactons tècniques i professionals; c> La documentació ~nica
internacional; d) La Premsa Tècnl·
ca i el Dret Internacional, i e) Dl·
versos, tota una sèrie de temes d 'especial Importància.
L'Associació upaoyola de la Prem.

sa Tècnica que concorrerà al Congrés

per mitjà dels seus directius senyors
Teodor Colomlna, president; Josep
M. Rabassó, Frederic Montagud.
320
Raul M. Mir, Camil Rodon, Rafael
416
Bor!, Lisin! Atldreu, Francesc Carbo658
nell, secretari gener al, presentarà
776
nombroses ponències sobre tem es re958
ferents a treballs efectuats en relació a les comissions esmentades.
100
172
Aprofitant el Congrés, que és continuació dels efectuats a Paris, B errs~
lin, Roma, Ginebra, Barcelona, BrusseHes i Viena, l'Associació Espanyola
738
ha organitzat diversos actes que tln·
933 ~~25: «Cocktail d'avUi» del Res- dran lloc a Alemanya i Suissa d 'ataurant Brasserie Tívoli.
cord amb les entitats de premsa tèc13'30: :rnrormacló Teatral i Car- nica d'aquells països.
telera. - Continuació del programa
de discos.
-------------------*:------------~--13'55: Secció Cinematogràfica.
14'-: «La Paraula». EmisSió de les nes 1 Ex-alumnes de l'Escola del
dues de b tarda. - Actualitats T ea- Treball.
trals i Musicals.
19'45: Cotitzacions de monedes.
14'30: «El fet del dia» per Joan ANIT
lavedra. - Butlletí Oficial de la Ge20'-: Noticiar! esportiu de «La
naralitat de Catalunya. Sumari del
128 número publicat avui. - Continua- ParaUla». Emissió del divendres a
càrrec de la Unió Catalana de Fe302 ció de les Actualitats.
14'55: Borsa de Treball d'E.A.J.1. deracions Esportives.
488
15'-: Sessió Radiobenèfica. Discos
569
20'15: ProgralllA de discos selectes.
G91 escollits.
20'35: Excursionisme. Emissió de15'15: «La Paraula». Emissió d'un
825
936 quart de quatre de la tarda. Direc- dicada a aquest important esport.
20'45: Noticiari des d e la Redactament des de Madrid. Ministeris.
Resum de la «Gaceta» i Consell de ció de «La Publlcit.at».
20'55: Cotitzacions de mercadP.ries
108 ministr es. - Continuació de la Sesde valors i cotons.
254 sió radlobenèfica.
TARDA
353
21'-: Senyals horaris de la Cate16'- : Programa de discos.
485
dral. - Servei Meteorològic de la
18'-: «La Paraula». Emissió de les Generalitat de Catalunya.
625
775 sis de la tarda. Informació general
21'05: Orquestra de RADIO BAR898 Informació del Consell de ministres. CELONA.
986 - Programa del ràdiooient. Discos
22"05: «La Paraula». Emissió de les
a petició de senyors subscriptors de
deu i cinc minuts r el vespre. Direc092 RADIO BARCELONA.
ses re Mairls. Resum de les
tament
18'30: Suplement d e «La Parau193
321 la». Dedicat a la Secció Infantil de informacions r adiades durant el dia.
22'15: Transmissió des de la pla397 RADIO BARCELONA. Rondalles,
531 contes consells útUs, etc. - Conti- ça de l'Església de Sants. Concert
la Banda Municipal.
per
725 1 nuació del programa del ràdloolent.
19'05: Transmissió des de l'Escola
915
24'-: «La Paraula». Emissió de
979 del Treball. Cicle de Conferències or- les dotze de la nit. Darreres inforganltzades per la Federació d'Alum- macions. - FI DE L'EMISSIO.
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TORRE SMI SEBASTlAN. (Telèfon 14342)
Menjadors lnstaHats en tlptques barraques valencianes - Especialitat en la paella, llagosta barceloneta 1 pollastre a l'ast, estU Horta

373 455
573 603
797 835
937 941
TRES
029 049
193 209
558 576
768 796

{59 469 533 634
609 640 662 709
838 843 855 872
977

VENDA I CLINICA

.MIL

075
217
600
820

092
341
664
827

QUATRE MIL
027 028 055 086 116
247 262 264 269 277
348 377 391 447 469
527 539 545 548 568
675 692 697 '106 '131
804 916 922 996
CINC MIL
025 046 072 075 083
133 187 224 231 288
423 494 511 535 551
603 636 647 648 664
742 782 868 916 957
SIS .MIL
044 055 166 170 255
350 371 392 430 459
534 579 634 646 682
756 761 780 874 877
929 944
SET MIL
042 045 048 084 092
154 173 181 19'7 216
312 318 320 328 348
522 555 560 579 591
679 684 719 779 749
848 863 877
VUIT MIL
048 053 172 199 279
379 381 443 452 476
541 575 590 628 639
844 889 907 938 949
NOU Mn...
061 113 194 202 305
391 410 443 455 459
518 575 597 605 613
744 756 777 784 792
962

097
385
671
939

137
386
703
944

122
310
477
598
772

164
338
495
631
779

125
308
566
672
960

127
318
578
689

274
464
692
893

305
472
'132
909

113
230
451
601
810

124
286
481
611
814

U 'EN(.;ENElJO.I:U:l
1

CASA SUBI ROS
Hospitat 42 - Tel. 13651

ANUNCIS
OFERTES
i DEMANDES

l

CAPITALISTA
SOCI
per a muntar ne¡ocl de
bons rendlments. Escriu.
re La Humanitat. Nú.m.
316.

I
I

I

I

L'AS de l'automobilisme

I

DISPESES
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TOT 75 PESSETES
Preu wúc

N.umes act. Raptdel>a 1 economJ.a
L uruca que en vUlt dl es pr&para els alumnes per a e:ratnl.
~ • se de 1.• classe 1 v espect.aJ

• us volt.u convencer,
oticiDes:

consw~u

CORTS, 412

PER

Sabem que són molts
els comerciants que constaten a diari com els compradors, en afavorir llurs
establiments, fan referència a l'anunci que d'a·
quests han llegit a LA
HUMANITAT.

PARAULES

MAURlO: Passeta <1e ta t.'astella.na lt. - HAlWELONA: VIa L..llletana. l!
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA • CADIZ • CANARIE8
setmanals els CUS8abtes, a tea 1~ Erectuaran el serve1 tes mot.onaua
aCIUDAD DE SEVI'.LA• I a VILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • PALMA OE MALLORCA
6orttdes cada cua (llevat ela dlu.menl{ea) de Ha.rcelona L Palm&, a lea
:.11 nores per tes motonaus
aCIUDAD DE BARCELONA• I cC IUDAD DE PALMAa
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORC"'-. BARCELONA • MAO I BARCELONA • EIVISSA
UNIA COMERCIAL AMH ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MElJl·
TERRANIA. NOliD U'A.l''Rl<.:A 1 OANAR.lES. - Sortides Qulozenals ae Bar·
celoua ela d1Jous. LlNlA COMERCIAL BlW3AO • CAL>IZ • 0 ANARI.E8 AMB
Sortides' Quln·
~ALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD O ESPANYA. zenals Cie BUbao ela c:t.IJOUS. WNIA RAPWA REUULAR ENTRE ESPANY A
Sor·
1 l'ERRJ'l'ORlS L>E LA OULNE.A ESPANYOLA tFERNANL>O POO) t tdes el dla 1'7 Cie cada mea, IUJlb escales a València. Cacttz. .Las Pataíaa, l::lants
Cruz de Tenerlte I Freetown, Santa !.sabel de Fernando Poo. Bat.a, Ko¡o 1
Rlo Benlto pela vaixella
«CIUDAD Dl! CADIZa f uLEGAZPh
MELILLA
LINIA REGULAR ENTRE UAROELONA • ALACANT • ORAN
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA i VICE·VERSA
Bort.ldes ae Barcelona cada dtumen¡e a lea 11 b ores· d 'Alacant ela d1Uunt
d'Oran ela dlmarts; d'Oran cap a Alacant, ela <11InArt.a l d'Alacant cap a
Barcelono.. elS dlmecrea.
~tldes

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

CATAlA. Correcció d'orlglnals 1 proves d'Impremta. Estil 1 ortoera010
316 334 !la. _ Preua mòdics. TeL
351
511 534 80990.
XOFER cerca colloca661 776
539
cló, c..sa part.lculnr, traus
827
993
ports o bé per temporada. Escrlure a La Huma·
037
325 346 1 nitat. Núm. l!ll.
372
462 479 I PER CORRESPONDEN·
ho.
514
G40 683 CIA en francès dues
708
837 873 ~f:.~~;.~;~ ~0 ~~~~:
876
n itat. Num. 312.
MOSSO O COBRADOR,
45 &úYS
~------------.a 1deSitJa
Esrererénclcs.
bonescollocacló
criure a LA &UMANITAT
núm 534
SRA. VIDUA amb Informes desitJa treball per
a hores o tot el dia, de.
patx. cllnlca, etc. Esc.
a uA HUMANITAT núm .
ao:;
~'U naàda l'any liH 2
PER A TREBALlS , ~
slr o repassar roba. a do.
mtclll s'ofereix senyora
Esc la Humanitat num .
304
S'OfEREIX per a tra.ducctons del rrancés a
l'es;>anyol o català, persona apta. Escrturo a La
• Humamtat. uum. 300.

~'nsen}ança completa a e cou.
ducc16 hns a obt.erur e1 TtLOl
t~lament. Me<.1Uuca 1 cotte per
& l'examen

'80, més

.
(passatge d'anada i tornada)_
Total: .100 pessetes

Prinler, O. Bellver: segoo. souer; tercer, C. Drac (amb entrada).

DOS MIL

233
541
724
894

(qu~!sl2~?p~s~e~
IVI3~e!!:~x~ursi!
28'20
7J

RESTAURANT HORTA VALENCIANA

l
FAMILIA cat¡.lana
1 d'esquerra admetrà un o
dos amics a tot eatar.
An¡:els. 6, ler. 2a.
PENSIO de 6 a 9 ptes
tlxos, dea de 150 Pte&.
tot. conrort. Pl. Mncl!l
'
18. Pr10.L
FALTEN 1 o 2 amlcs
SOls dormir o tot estar:
Raó; carrer Freixures 11
· '
Lleter:a.
PROP DE LES RAM·
BlES, amb hablta.cló Independent es desitja un
o doe senrors t.ot estar
Doctor Dou. 12, pral. 1S:
COBERTS a 2'50 ent.retentmenta t s plats a
eleatr a la carta. pa, l'I
I 1>06res. tot superior
Ronda ::>t Pere. 11. praJ:

HABITACIONS pròpies
MOLT ECONOMIQUES
llogo habltaelons. Tama- despatx, bt~.lcó c. prop
Rambles. Raó: Pl. Bonrlt, 82, pral. Sra.
RAMBLA CATALUNYA. succés, 3, 2on.
GUARDAMOBLES PÚ·
20, 2on. 2na. Econòmica
pl1o 1 econòmic. campo
pensió, confort.
PENSIO BELTRAN, 5 Sagraao. 21. Tel. 35804.
LLOGUER DE MOBLES
ptes. dlàrles, setmanals
30 ptes. Tot comprés. per a plsos 1 torres. RamCarme, 64, pral. T. 24240. • bla. Catalunya, 97 (OaSI DESITGEU pensto sa Moreno).
PIANOS DE LLOGUER.
en pla o torre. visiteu·
Bruc. 18, entresol. c. Blenos. Estalviareu temps
Rbla Flors, 11. ger.
diners
ter
MOLT ECONOMIQ UES
llogo babltacions. Tama·
rtt 82. pral. 3ra
OLIS I SABONS. Josep
MENJARS per a estiu, Salvador Porta. Servei
li ptes. Ausiàs March. 31, acurat a domlclll. Coloprat 2na.
mines. 6. Telèfon 14.946.
L'ESCOCESA. Faixes 1
ESPLENDIDS cobert.s.
entreteniments 1 3 plats. cotilles ortopédlques. Hos
133.
pltal.
a 3 ptes. I 2''75 per aboMAGATZEMS de monament de 15 àpats. &erUnló». Vendes
eLa
bles
vel acurat. Pensió tAle·
a terminis 1 al comptat.
tana PI Berenguer. 2
LLOGO babltactO a se- Carrer de Sants. n. 125
nyora o senyoreta.. amb 1prop del Mercat de
referències. prop tramvia Sants). No deixeu de villotes 12. 14, 15. 59 1 58. sitar-nos. Telèfon 31'704.
RADIO. Aparells de toEscriure a La Humanitat
num. 303.
ta onda. Paloma. 20.
REPARACIONS RADIO
Paloma, 20.
SALA GASPAR. Ualerles d'Art. Consell de
HABITACIO, lloc cèn- Cent. a2a.
tric, cell.eta.o a bon preu
At'GEL MARTI . raJter
i>er a lr\laTdar-hl obJecLes. d'enquadernació ( MarttEscriure La Humanitat. ne:t: de la Rosa, 11. TeNuru. 315
leron '15:$52 - &rcelona¡.
PISOS nous, 45 Ptes.
Pulmons,
MALALTS.
4 donrutoris, 2 bal. gran Cor. Mt.'<IIClDCl generat
satarel&, lloc sanitós, a Stt111S, Raigs X, Sol ar:
S. Adn à. P.aó: Borrell
tlflclal. Dr. LlUll Cuesta.
' Urgell,
111. bar. Barcelona.
20, !>ral. CODSul·
DESITJARIA pensió fo- ta de 3 a 6
ra ll.e Barcelona, prefeRETOLS I ETIQUETES
rentment. muntany&, per
menes per a
un mes. Escriure a La de ~oles
Mercaders. 36
aparadors.
Humanitat. Núm. 302.
HAB ITACIO per a. seUN t'OM I UNA ADRE·
nyor, ;,O ptes. AVinJó, 34, CA Que eaJ rccord:u- per
2on. lra.
veaur amb dlstlncló. Creu
LOCALS Clars, propis Coberta 99. 6as~rer la cEl
per a indústries lleuge- NegrltOll.
res. amb o sense hnblREPARACIONS en gas,
tacló, Raó: Carretes, 13. algun
I electricitat. Casa
MUDANCES: Conll.uc- Bacbero.
Carrer Oall. 10.
tores-autos, des de 8 pes. HOiitarrancs.
~~i~ h.. Cadena, 22. Tel.
CONSTRUCCIONS de
PISOS, 16 - 17 duros fusteria.. Mobles 1 decoJosep Cblva. Carrer
raclo.
Vallirana, 33 I 35. S. G.
4 dorm. AilrUa 1 porteria VllaideU. 18. Bostatrancs
gratis.
ORXATES Vda. EspluPISOS. nous. b:my, asc. gues Són les preterides
Corts. SOO, prop PL Es- r>eia bons paladars. Creu
panya.
Coberta. 32.

DIVERSOS

LLOGUERS

•.

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

VESTlTS BMIY :: BAHNUSSOl:>
CAMISES PLATJA :: Camisa RA
GLAN (Patentada) ; Mitges FERRO
de garantia

eREUS BARATISSIMS

Ybarra y C. S. en C.
3
,

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen
CSElt V& tf.A~lU ~ili UU!. I:SA~\jJW..ONA i tllW3A0
Sortides tots ela DIMECRES a la nit cap a \'aJénela. Alacant MAla&&
sevtua, Vl¡o, VIUa¡arcta. Corun.va. Musel, !:Santander l Bllbao.
A.lteruant-6e tes escales ae.
J."arra¡ona, Ceuta I Huelva cada dues setmanes
Sant Cartes 1 Ferro.t cada auea setmanes
SElt VEl COI:tREN'l ENTI:t.l!. HAI:tCEl..ONA 1 B~AO
cacta d ues se~manes
Bot'tldes ets DIVENDRES a la ult, cap a l'acra¡runa l::lant Carles
Vluaroç, ValénCJa. Cullera, Alacant, Carta~teo a, Agu.Uaa' AUuerta M~
!U!a, Motrtl. Malaga, Ceu~1 <.!àCUz1 • Sevilla, Huelva. VIgo Ma.rui VI•
uagarcta. Ferro!, Coruora. liVUea, ~~auset, &ot.ander, BiJbÏw 1 PnàaJee
1$EI:t VEl EN Uih HAHC.I::WtU•, tiE'l'S 1 MA~El.J...A
t10rt1dca QU1oz.ena!8 el5 d1Joua cap a t:>éte t Ma.rseua
Servei autuzenat cap ,¡, OENOVA
1..a carre¡a es rep aJ l'log1aao ae ta Co.mpao.sta Moll dat tc.ebau
IelélOD La685
~

Ca!)

li

tiElWU l:tAi'W CAl:' Al.. tiHAbU. - PLA!'A
per mol.o-transat!ant.tca ourreua espanrola
bOruaes uxes caaa :.11 cues
SANl08, MONTEVIDfO 1 BUENOS AIRES ~rtlr* o1 1111

13 agost del 193fl, la magnlCica motonau

«CABO SAN AGUSTIN»
QUe admetra pa.ssntgera t mercaaerle11
La cArreaa es rep uns la vetlla de l dls a e sortida. al tln¡Laao nam )
del MoU de Balears telé!oo IB:l7•

3 dies amb 3 excursions (quilòmetres 351), pessetes BO, més 28'20 (passatge d'anada i tornada).
Total: J08'20 pessetes
Primer, SOlier; segon,

o.

Drac <amb entrada); tercer, Inca-Pollenl Fonnentor

sa

4 dies, pessetes 95. 5 dies, pessetes 107'50 (3 excursions) sense passatges
Condició TOT PAGAT, botels primera, autos o autocars, bene!lcèn·
ela, impostos, propines, etc., etc. SORTIDA DlARlA des d'una persona.
Agents especialment autoritzats per la COMPANYIA TRANSMEDI•
TERRANIA per a la venda 1 reserva anticipada de passatges. Descomptes especials a Entitats Culturals, Esportives 1 Obrerell
Solament tracteu directament amb l'UNICA

AGENCIA DELS HOTELS DE MALLORCA
,(RepresentaclO, sense lntennediarls, dels millors Hotels)

Rambla del Centre, 35 : Tel. 15457 : Barcelona
Resten lliures algunes Delegacions per a pobles de Catalunya

r~ ~ lC AT

D'OCASIONS

COMPRA I VENDA I CANVI
UE MOBLES, Pl~OS, H.AU!OS. CAiXES lJl•
UABALS, MAQUINES D 'ESCRIURE 1 DE CO
SlR, MALETES, DISCOS, etc.

TOT D'OCASIO
CORTS CATALANES,
Telèfon 30422

BARCELONA

CLINICA GALLEGO - VIES URINARIES
PROSTATA ,
VENERI
PELL SANG
Carrer Nou de ta Ramola, 18
OIATERMIA - Dlreclora Or Riu Porta IMPOTENCIA
MATRIU
Consulta, 11 • t, 4'30 a e. F. 10 a 1

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS

BINOCLES · C!Nt.MES

PATHE BABY
PEL·LICULES
FONOCRAFS OE TOTES MENES

VlA I..AU!:TANA. J

En cap llar. cataiRlla no -h~--- de mancar

MAQUINES
DISCOS, elo.

RELLOTGES · OBJtCTES DE PLA TA

JOIES .. BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

OOnsl¡natarla:

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C~

~J4

CASA BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6
(prop R.a.mblea)

TeL 14231

B AR C E L O NA

Barcelona .._ Any lV - Número .1.012

Divendres, 2 d'agost del .1935

EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI A GINEBRA

Itàlia no accepta la proposta anglo-franco -russa
SOBRE

PER ALS AMI!=S EMPRESONATS

LA

o

JUSTICIA

Relació de donatius reb ut~ a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)

Si no hi hagués entesa a Ginebra, és possible que Itàlia,
Es parla
França i Anglaterra es reuneixin a Vintimíglia
d'un ajut del Japó a Etiopia •·• L'emperador d'Abissínia ha
signat un acord comercial amb Suècia ··• La Segona InterPronacional es posa contra Itàlia i a favor d'Abissínia
testa de 1'embargament d'armes contra Etiopia, cosa que
podria provocar la dimissió de Vandervelde del Govern belga
per ésser aquest l'únic país que ha embargat

P tes.

CERDANYA DEL VALLES:
Cultura Popular (Secció Fem enina):
Encarnació Llobet .. . .. . .. .
Antònia Capella .. . .. ...... .
Margarida N......... .
Maria. Franquesa ... .. .
Pepeta Garriga .. . .. . .. .
Vicenta Ribatallada .. .
Maria Valls ... ... .. .
Rosa Llargués .. . . .. . ..
Innocència Alguilar ...
Rosa Artadó . .. .. . .. . .. .
Antònia Ustrell .. . ... . ..
Maria Solé ........... .
Eva Pallarés .........
Carme Guillem .. . .. . .. .
Montserrat Roca ...
'Jarolina Gimbau .. . . ..
Carme Roselló ....... ..
Maria Riera .. . .. . .. . . ..
Palmira Vilaginés ... .. .
Roseta Piera .. . . .. . .. . ..
Mercè Ri batallada .. .
Teresa Castells . .. . . . . ..
Maria Castells .. . . .. .. .
Laura Sanjuàn .. . . .. .. .
Maria Rosa Torrents .. .
Montserrat Garriga .. .
Rosa Llargués ........ .
Montserrat Montpart .. .
Matilde Montpart .. . . ..
Raimunda Capella .. . . ..
Roseta Buscada .. . .. . .. .
Teresa Lasdiez .. . .. . . ..
Magdalena Llonch .. . . ..
SANT ADRIA DE BESOS
Centre Republicà Adrianenc:
Francesc Abril .. . .. . . ..
Josep Cabús ........... .
Josep Virgili .......... ..
Enric Abril .. . . .. . .. .. .
R. M. F .......... ..... .

3'2'1'-

1'1'-

1'1'1'1'1'-

1'50

2'2'2'2'2'2"2'2'1'-

2'2'1'-

1'1'-

1'-

2'-

1'-

1'1'-

1'-

2'2'1'-

1'1'1'1'1'-

0'50
0'50
1'-

0'50

1'1'-

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

0'50
0'50

0'50
0'50

20'-

1'-

0'50

1'0'50

Mateu Vlura i muller
Joan Moleu ..... .
M. Jofre .............. .
Josep Jofre ... ... ... . ..
Enric Jofre .. . ... ... .. .
Josep Borràs .. . . .. . ..
F. W. S .... .. . ...... ... .. .

Joan Abril ................. .
Joan Damià ........... .
Dolors Cahlsa . .. .. . . .. .. .
Rossend Cabús .. . .. . .. . ...

El Consell de guerra sumaríssim d'ahir

Condemnà a dos anys de
presó Josep Oncino Torres
per fixar pasquins a~lusius al
«dia roig»

lles consisteixen que de fracassar
La Legació d'Itàlia, tot agraint ela
les negociacions sobre la base del oferiments, els ha refusat.
el
tractat del 1906, sigui examinat
problema en tots els seus aspectes,
ABISSINIA I SUECI A HAN
SIGNAT UN ACORD CO.
tre els senyors Eden, Laval, Lltvinof el setembre vinent, pel Consell de la
N.
de
B.
l\1ERC I AL. ¿SERA PE&
1 Alolsf, continuaren anit i han duARMES?
rat fins a primera hora de la matiUNA PROPOSTA QUE NO
nada d'avui, 1 s'ha trobat una fór Addis Abeba, 1. - Ha estat signat
POT ACCEPTAR ABISSI- un Tractat de Comerç entre Abi&mula perquè sigui proposada a ItàNIA
lia i Ablssinia.
sinla i Suècia. en el qual ambdós paiLa dita fórmula proposa. que el
Ginebra, 1. - En relació amb el sos es concedeixen el tracte de nació
afavorida.
més
Comitè de conciliació reprengui lm- projecte de compromls es declara que
mediatament les seves reunions, amb aquest preveu que la labor de la
No es coneix encara el text integre
l'addició d'un cinquè àrbitre, proba- Comissió d'arbitratge se circumscri- del Tractat i per tant s'ignora a1
blement suec. Aquest Comitè infor- gui exclusivament a l'incident d'Ual- s'autoritzarà l'exportació d'armes 1
maria sobre el resultat dels seus tre- Ual, sense prendre en consideració municions de Suècia a Etlopia.
balls abans del dia 4 de setembre vi- la qüestió de la delimitació de les
nent. En virtut de la fórmula, Ità· fronteres.
ITALIA C O .l\:1 pR A VA[.
XEL LS
lia i Ablssinia es comprometrien a
En relació amb aquesta puntualitno començar les hostilitats fins la zació es· creu saber als cercles ben
Londres, 1.-El «Financial TimeS»
dita data.
informats que Ablssinia no accepta- es refereix a l'activitat desenrot~
S'espera que Mussolini accepti el rà mai aquesta proposta.
da. pels agents italians encarregats
proposat en la fórmula. abans dita.
En canvi, la delegació italiana l'ac- P_el Gove.rn de Roma per a l'adqut.
Es proposa també que abans de la cepta integrament perquè la consi- stció a. 1 estranger de grans vaixells
data assenyalada del 4 de setembre, dera inclosa en les instrucc10ns que de mercaderies per a ésser emprats
es reuneixi a Roma una Conferència ha rebut de Roma, les quals no pot en el transport de material de guertripartita, en la qual assisteixin Ità- variar en el més mlnim.
ra 1 tropes a Ablssinia i diu que alia, França 1 Anglaterra, per a tracquestes activitats es por ten a cap,
tar del conflicte !talo-abissini.
LA SESSIO DE LA TARDA
SERIA LA D ARRERA
( Segueix a la pàgina e)
S'ENEDEN
I
LI TVINOV
Ginebra, 1. <Urgent.) - En el
TREVISTEN
moment de comunicar encara no se
Ginebra, 1. - Litvinov i Eden han sap sl aquesta tarda se celebrarà o
celebrat aquest mati una nova i de- no la sessió pública del Consell de Ja
tinguda conferència en la qual el Societat de Nacions que s'havia
President de la S. de N. ha explicat anunciat per a les cinc de la tarda.
al delegat britànic alguns punts poc
La decisió final ha de partir del
clars de la fórmula franco-russa re- senyor Lltvinov.
lativa al litigi !talo-abissini.
Als cercles francesos es considera
Leningrad, 31. - S'ha confirmat
que la sessió se celebrarà 1 que amb la noticia de la pèrdua d'un subEL !:IATI PASSAT EN EN- ella es clausurarà la reunió del Con- mari de l'armada soviètica.
TREVI STES. - LA PRO· sell.
~om sap que es prOdui a. conse-POSTA ANGLESA
qüència d'una colilsió durant unes
DE
ARLAR
P
A
TORNA
ES
que s'efectuaven al Golf
maniobres
Ginebra, 1. - Durant tot el mati
TANCAR EL CANAL DE de Finlàndia i que hi moriren, tal
d'avui han prosseguit les negociacom es temia, els cinquanta-cinc
SUEZ
cions diplomàtiques concernents al
homes que integraven la. tripulació
Ginebra, 1. - Als cercles italians del
compromís d'arbitratge elaborat per
submergible.
Laval, Eden 1 Lltvinov durant la nit de la S. de N. ha causat viu disgust
bussos ja han localitzat el subEls
rumorejar
a
tornat
s'hagi
que
el
del dimecres.
mari al fons del mar 1 ara s'efecAls cercles ben informats es de- aquest mati, sobre la possibilitat que tuen els treballs preliminars per a
clara que els anglesos demanen cer- l'organisme internacional aconsellés la seva extracció.
tes modificac:ons en el mOdel de el tancament del Canal de Suez com
La tripulació habitual del vaixell
el mitjà més pràctic de dificultar 1 enfonsat
compromls proposat.
la integraven quarantaAnglaterra reclama que les dues impossibilitar la guerra italo-etlò· vult homes, però en el moment de
parts interessades renunciïn for- pica.
la catàstrofe anaven a bord set camalment a la violència com a mitjà
dets de l'Acadèmia Naval de KrosELS ANGLESOS DESCON- tandt, que efectuaven pràctiques
per a la solució de les diferències
FIEN DE FRANÇA
italo-ablssinles i que aquesta renúnL'enfonsament del submarí es 'va
cia es mantingui també després del
Londres, 1. - La. premsa britànica, prOduir en poc més d'un minut 1
3 de setembre, data de reunió del en comentar el curs dels esdeveni- no hi hagué temps d'organitzar el
Tribunal d'Arbitratge.
ments a Ginebra., sembla desconfiar salvament de la tripulació.
de l'actitud de França. a la qual es
UN ACORD FRANCO-AN· considera desitjosa de donar satisLES AUTORITATS CON•
GLO-RUS QUE NO SE SAP facció a Itàlia.
FI RMEN LA PERDUA DEL
SI SERA ACCEPTAT PELS
SUBMARI
També als cercles oficiosos es deI NTERESSATS
clara que França sembla que vol afaLeningrad, 1. - Les autoritats sovorir encara més els desigs d'Itàlia viètiques, en confirmar la noticia.
de limitar els debats de Ginebra amb de l'enfonsament d 'un submarí soel fi de guanyar temps suficient per viètic al Golf de Finlàndia, per ha·
a fer noves temptatives de mediació. ver estat abordat per un petit vapor,
No obstant, el Govern britànic, te- declaren que el casc serà recuperat
nint en compte la considerable con- 1 que als cadàvers dels seus cinquancentració de tropes italianes a l'A- ta-cinc tripulants els seran tributats
frica Oriental, sembla preconitzar grans honors. Les famllies de les
la necessitat absoluta que la Societat víctimes percebran pensions.
de Nacions tracti la qüestió a fons.
En l'actualitat, l'estació de les
pluges impedelx que s'Iniciïn les hostilitats, però com que aquest perlode
acabarà el mes de setembre, un nou
ajornament a Ginebra no deixaria.
temps a la S. de N. pera intervenir
novament.
REUNIONS DELS DELE·
GATS DE FRANÇA, AN'GLATERRA I RUSSIA
Ginebra, 1. - Les conferències en-

1'2'1'2'1'-

1'2'1'-

Hi ha una nova

no vol que Abissínia intervingui en les nego.
ciacions. -- Suspensió de la sessió d'ah ir tarda

l a nostra subscrip.éió
Swna. anterior .. . ... 114.972'55
ELS MATEIXOS D'AVINYO:
1'Miquel Molins .. . .. . . .. .. .
1'Josep Solé ................. .
1'Jacint Riera ............. ..
1'Pau Bové ... ........ . ..... .
1'Francesc Marca . . . .. . . .. .. .
2'Francesc Figuerola .. . .. ....
1'Ramon Bavià .. .
1'Joan Segui ........... .
1'Minguillón .. . .. . .. . .. . .. .
1'Un Bilbai .............. .
1'A. Pujol ................. .
El pintor Suara (rifa. del
6'quadre) ...... ...... .. .
1'Rossend Forch .. . .. . .. . .. .

Obrers treballant en les obr es de r enovació del cèlebre Palau de .Justlcla a la Clty de Londres

(Express-Foto)

La personalitat del «Negus»

,

•

An

--

Qui es I com pensa
HaiJe Selassie

----------*---------

UN SUBMARI RUS A FONS
ACAUSA D'UNATOPADA

*------

Focs
de Bengala
RABIA ...

El mot «rdbia», ultra una malaltia perillosfssima, rejlectei:I:, de
vegades, urt estat primari de l'Itome, que, sovint, destria els individus com a gossos i gats. Així que
hom va a estudi, indefectiblement,
encara que sigut més bo que el pa,
topa amb un noi o altre que «li
té rdbia» sense saber per què, sense haver bescanviat una sola paraula. Jo m'hi he trobat i crec que
tots vosaltres també. No cal, doncs,
ponderar com és d'incómode aquut
primitivisme tan arrelat per al
q~t h~ de suportar-ne les conseq~èn~es. Els qui escrivim per al
publte hi estem abocats cada dia.
Pot haver-hi, si voleu una majoria. de lectors, als quals hom plagul
i /ms palesin conformitat í simpatia per allò que els servim a diari. Però no manca mai qui en!
tingui el dit posat a l'ull i ine:c·
guerpltcablement, ens declari
ra, . gu_arnint-nos de penjaments. I
atrtbumt-nos dejectes imaginans,
cant si no en tinguéssim ben bé
prou amb els que Déu. ha estat
servit de dotar-nos.
Entre pobles i estaments i nacions passa quelcom semblant. Im·
portantissimes ciutats de catalunya han donat lloc a moltes ma~lifest~cions d'aquesta rivalitat. in:
1UStiftcada que creix i es multfpl!·
c;a en lloc de desaparèixer. El pit·
10r de tot és que la ràbia que tU
té un condeixeble de mal ferra r
la resol, generalment un dia o al·
tre, un intercanvi de mastegots.
La que es professen dues locali·
tats veïnes es dilueix ert un partit de futbol. Però les antipatieS
rabioses de nacions ens dueJt a es·
pectacles molt més lamentables
que no pas les velles lluites•. a
cops de pedra, de barri a barn o
de carrer a carrer. Caldria cercar
una vacuna contra aquesta me11a
de rdbia.
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LA HUMANITAT lluita pels ideals catalans i reP~biÍ~~·~;
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