EL TEMPS. - A Catalunya el oel apareix cobert per tot el pals,
llevat al pla de Llejda I Baix Ebre. Ela venta són f lulxoa per l'lnterlor I moderats pèr iês oostes de G'lrona I comarca de Tortosa I és de
direccions varjable,!:_ Sthan reslstrat a lgunes precipitacions de caràcter
tempestuós. Ha arribat Ja màxima Intensitat a Tarragona.
Les temperatures•extremes han estat de 34 graus a Seròs I a graus
a Angolaster.
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En la nostra edició del dia 26 de juliol publicàvem una nota relativa
a l'actuació de la minoria parlamentària catalana d'esquerra en Wla de
les Ultimes sessions del Parlament. Amb tots els respectes per a tothom.
no tenim perquè rectificar-ne m Wl mot. Es do!orós que quan -entre
dllicultats de les quals només pot tenir-se Idea en la lluita diària de la
r edacció- s'expressa serenament un criteri, que respon a Wla honrada.
1 clara posició polltiea, 1 a un principi tàctic 1 doctrinal -fet present al
seu moment des d'aquestes pàgines, que encapçala, amb honra per a
nosaltres, un alt nom català-, les paraules trobin Interpretacions peUtes, irritades, lamentables.
Es possible que, com dèiem el dia que vam reproduir la rèplica del
s:ap de la minoria parlamentàna, 1 il:lustre figura del republicanisme gi_~:oni, senyor Santaló, no haguéssim, de moment, tornat sobre la qüestió.
Expressada. la nostra. posició, 1 reproduïda l'oportWla rèplica, ens semblava per ara suficient. Però amb posterioritat s'han prodwt noves manifestacions, altres comentaris que, encara que ens pesi, ens obliguen
a precisar determinats antecedents per tal que l'opinió pública catalana
no es .desorienti. Ens dol, però ho considerem Indispensable. ¡Què més
voldríem nosaltres que tots L cadaseWl dels militants de la democràcia
catalana actuessin d'acord amb Wla norma d'eficàcia 1 amb el to 1 en el
lloc a què obliguen les actuals circumstàncies!
Els antecedents de la. qüestió són els següents:
a) La nota publicada pel nostre diari el dia 13 de novembre dal
1934, abans de produir-se la dissortada. intervenció de dos diputats catalans en la sessió parlamentària del dia 15. Deia aixi:
«El senyor Pere Coromines, ha declarat, a prec de les més destacades
personalitats de l'Esquerra que estan detmgudes que, salvant tota la independència 1 les opinions de representants politlcs afillats a l'Esquerra
que estan en llibertat 1 poden actuar polltlcament, no pot ningú atribuir-se llur representació. Creuen les personalltats detingudes, a mé3
d'això, que s'han produït fets nous I que caldrà orientar sobre ells en
i·esdevenir la politlca a CatalWlya, 1 es reserven el dret d 'explicar en el
seu dia la seva actitud 1 la de tots.»
b) El Directori d'E. R. C. no podia acordar la reintegració de la
després del 6 d'oêtubre,
~minoria parlamentària d'esquerra al Parlament, M
per Wla raó: perquè no hi havia Directori ni podia actuar. El que fou
Govern de la Generalitat de CatalWlya detingut aleshores jWlt amb
altres personalitats dirigents 1 representatives del Partit, a bord del
«Uruguay», era contrari a la. reintegració 1 aixi ho féu saber oportunament. Tant és això d'aquesta manera. que la minoria parlamentària féu
pública, el dia 29 de novembr e, la següent nota que el senyor Trabal
envià. als periòdics:
«Els diputats de la minoria. parlamentària d'Esquerres de CatalWlya
senyors Ventosa Roig, Mestre Puig, Rubió Tudurf, Palet 1 Barba, Calvet,
Serra Moret, Masco.rt, Barjau, Ferret , Senyal, Mangrané, Trabal t Sunyol, en aquests moments transcendentals per a la vida del nostre pais
en vista de certes notes publicades a la Premsa, fan constar que, mentre no puguin actuar normalment els organismes dirigents dels respectius partits per raó de les circumstàncies excepcionals que vivim, no poden tenir altre guiatge que els propis acords, per tal com la dita minoria
és l'únic òrgan representatiu que pot actuar amb llibertat 1 ple coneixement de causa.»
Per la nostra banda hem de !er l'aclariment que no tots els diputats
alludits compartien el mateix criteri.
t e) Es possible que, posteriorment, el Comitè Executiu d el Partit,
1 tots els homes representatius allWlyats incidentalment de la vida pública, transigissin amb el fet consumat de la Intervenció parlamentària
Com podien fer altrament, ja? ¿Era qüestió dc fer retirar una representació que no ho havia !et després d'octubre, ni quan la llei de 2 de gener
per a la qual nlngú no demanà. ni votació nominal ni «quòrum», etc? Evidentment, no.
I acabem aqui. Sense Irritació, sense passió, sense altre Interès qu~
el d'una trajectòria d'eficàcia 1 d'autoritat moral en la polftlca d'esquerra a Catalunya. Heus aci l'únic que compta. en la nostra posició I l'únic
que voldríem que comptés en la de tQts. Alts - 1 dolorosos- exemples no
en falten. Gallardia en tots els moments tampoc. Només la norma d'una. conducta diàfana, digna, exigent, garantirà el futur 1 mantindrà viva
la fe 1 alt l'esperit de les multituds. No cal ofuscar-se ni regirar-se amb
veu irritada. Es suficient un plantejament serè 1 sobri dels !ets, tal com
són, no tal com es voldria que fossin, i la convicció que l'opinió pública
ens jutjarà a tots.
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Un poble sencer es prepara a combatre
ELS HOMES QUE CORREGUEREN DIA I NIT PER lA MUNTANYA, POR·
TAREN IMMEDIATAMENT lES PARAULES DEl RECENT DISCURS DE
l 'EMPERADOR PER TOTA l'ETIOPIA, I l 'ETIOPIA VA PRENDRE lES
ARMES·· l 'ESTAT MAJOR DEl NEGUS ENCARA ESPERAUNA SOLUCIO PACIFICA

.Azaña.

Per tractar-se de persona de l'intima confiança de l'ex-President del
Co~ll, que ocupa un càrrec d'im·
portàncla dintre la "Izquterda Re·
publ.cana" 1 ocupà. llocs de la major
responsabilitat durant el bienni, al
costat d'un dels seus ministres més
destacats, estimem d'interès repro·
duir les seves paraules, que publica
l'aHudit eoHega baroolonf.
Diu aixf:
"En relació amb certes manifest acions atribuïdes al senyor Azaña,
podem afirmar que en la seva posició respecte a l'Estatut de Catalunya, l'ex-president del Consell manté absolutament el seu pensament
exposat repetides vegades des del
Poder i des de l'oposició, en els seus
discursos i en l:l seva obra de go·
vern.
Qualsevulla interpretació que es
doni a les paraules que s'atribueixen
al senyor Azaña, en oposició al seu
'penSa.~ent de tothe>m conegut, manca de fonament."
En r'elació amb aquestes suposades
declaracions i amb les conseqüències que algú n'ha volgut treure, hem
de dir per la nostra banda que,
mentre no vinguin rectificades o rati
ficades pel senyor Azaña, com ens
sembla adequat tota vegada que c.s
tracta d'Wla interpretació, no creiem
necessari recollir-les ni comentarles. Altrament les posicions de tots
són tan clares, tan clares, que més
eloqüència que les paraules que puguin escriure's la tenen les conductes que s'han mantingut.
L'iHustre ex-president del Consell
de ministres, gran figura de la democràcia republicana, coneix tota la
lleialtat, tota la claredat i tota l'amistat dels homes de CatalWlya 1
no ha de menester que- amb tots els
respectes deguts a tothom-hagin dc
venir tercers a Interpretar el sen
pensament en declaracions als diaris.

-----------*!----------.ELSESTALVIS ANUNCIATS EN
El PRESSUPOST MUNICIPAl

PREAMBUL
Amb l'article que publiquem a continuació, LA HUMANITAT tnlcta
la sèrie interessantíssima de reportatges especials que d'una manera re gular. f per cable, ens anircl. trametent l'enviat especial de Premsa a
Addis Abeba, Jean Alloucherte, sobre el curs dels esdeveniments a l'Africa oriental i les possibles conseqtl.ències del greu conflicte italo-abissint,
a primer pla de l'actualitat mundial.
Dissortadament no caben gaires optimismes quant a la garantia de
solució que la Societat de les Nacions pugui aportar al gravíssim plet.
Els homes d'Estat d'Europa i Africa, que actualment deliberen a l'org~
nisme de Ginebra, no encerten camt de solució pacifica. L'imperialisme
feixista es dreça, per un costat, vanitós f aventurer, perquè veu en un
conflicte armat la possible sortida de dificultats intertors f la bandera
heroica d'una joventut educada per a la guerra més que per a la civi·
lització i per a la llibertat. Enfront. amb les seves profundes arrels clavades e1t l'antiguitat del món t de la història, la raça negra -ombrtvola,
obstinada, dura- es disposa a de/en$ar-se t a vendre cara la seva independència. Més ençd i més enlld, la «<nternacional dels armaments» empeny; els pacífics «cargos>> del mar Roig passen el Canal amb caixes d'armes i municions a lu bodegues. A Ginebra, els enormes interessos i les
incontessades apetències dels grans Estats, entrebanquen la gestió -POt·
ser ben intencionada- de la diplomà,cia. Dies enrera, a la frontera d'Erttrea, sonaven els primers tnts i queien els primers quaranta homes...
L'interès dels possibles esdeveniments és enorme. LA HUMANITAT,
el diari popular de Catalunya, receptor sensible de les preocupacions del
món, ha volgut -a costa del sacrijict matertal que calgué~ proporcionar als seus lectors informació rdpida f de primera md sobre el conflicte
italo-abissini, i una visió dels jets sobre el terreny. Jean Alloucherie, enviat especial de Premsa, S'ha allistat, com a oficial complementari, a l'exèrcit del «NeguS>> i hem contractat amb ell els reportatges que anem
a publicar, el.q Ç!uals ens só1¿ tramesos directament i per cable des del
teatre d'operacions.
Alloucherie ha fet famós el seu nom de periodista a la gran Premsa
francesa amb els seus formidables r eportatges del front del Chaco, on
treballà, l'any passat, des de l'estat major dels exèrcits belligerants. La
seva versió és àgil, apassionant i objectiva. Amb el primer article, que
avut comencem a publicar, LA HUMANITAT es complau a oferir-ne
l es primfcies als seu.s lectors .

Addis Abeba (per cable). - Addis
Abeba ha estat desvetllada aquest
matí pel sonar de clarins que venia
dels qua.tre costats de la capital d'Etiopla 1 que repetia d'una manera
aproximada els principals crits militars de les casernes franceses.
Al Parc de l'Hotel Imperial on sojorno, un escamot d'infanteria, vestit amb l'uniforme de tela kaki, però
amb els peus nus, evoluciona amb
molta de disciplina sota la direcció
d'instructors índígenes: és l'escamot
especial compost . pels . "Astara i" ,
que són al mateix temps empleats de
l l'hotel, que fan la instrucció abans l
després de llur sel'Vel militar.
Als carrers veïns es desenrotllen
escenes semblants. Addls Abeba s'assembla al pati d'una gegantina casema durant la instrucció dels rcclutes.

A N T 'EN A
:

Aquest~

bre Addis Abeba, ciutat desmesuradament estesa, situada a 1.500 mPtres d'alçada i perduda en l'espessor d'un bosc d'eucaliptus i voltada
d'un cercle grandiós de munta·nyes.
Quan hom ve de Djibouti, on tot
~ sorra i calor tòrrida, el contrast
es frapant. Actualment, és l'estació
de les pluges torreLeials; cap allà
a les nou del matí, un diluvi veritable can de l'espai ratllat pels llamps
i sorollós del roncar dels trons,
Els soldats s'abriguen, però reprendran les maniobres tan aviat
com s'aclareixi, encara que només signi per alguns instants.

La processó dels no·
tables
A l'artèria principal de la capital,
el carrer del Capità Escarpess -molt
mal empedrat per cert- és ple
d'una vi<b intensa; els vehicles s'obreu camí difícilment a través de Ja
multitud, i díntre el tumulte dels
claxons, els cavallers desfilen interminablement. Un cap militar abis·
sini, muntat en una mula eixerida
trob enquadrat d'un cos d'honor Í
seguit de l'indispensable portador del
paraigua. Més lluny, es veuen els
portadors de fusells, alguns dels
quals estan en camí ja fa dJverses
D'uns quants dies ençd, certs elements ministerials t dretiste.! d'Es- setmanes, i n ombrosos notables de

EL CONREU DE LA POR

llegiu, demà,

panya mostren una significativa tendència a inflar el volum dels actuals
problemu de l'ordre públic, fins a t'extrem que, de vegades, fan una JetI na à'~larmístes. Llegint determinats article~~ periodístics t algunes declaraciOn$ de personalitats de la situació, el bon ciutaàd té la impressió
, talsa que la terra peninsular torna a trontollar perillosament.
Ens sembla, però, que no és di/icil de descobrir un to d'insinccritat
1
en .zes paraules a què alludim. Prou sabem que persisteixen els episodis
derwats de la degeneració truculenta de grups extremistes massa coneg~ts. Però la zona de criminalitat especial no presenta la transccndèuCia que 1~m. pretén veure-hi, ni arriba a afectar el conjunt social en for·
ma que 1USt1fiqut les mesures generalitzades.
No costa gaire de comprot;ar que aquestes exageracions i aquestes
propagande$ formen part d'una tdctica política i psicològica que podrfem
anomen«r el conreu de la por.

totes les races i de totes les religions, plens de dignitat, muntats en
llurs petits muls. Van al Palau I mperial de Guebbi per tal de testimoniar a l'Emperador la seva adhesió i
confiança ensems que reiterar-U una
inerebantable lleialtat. A1eshores reben una gradua.ci6 en l'exèrcit regular, armes i municions, per tal d'equipar els vassals de retorn a la
seva provincia.
Cada dia, són dites algunes pregàries públiques a les esglésies, a la
salut d'Etiopia. "Déu, al nostre costat, inspirarà el n ostre Emperador,

EL DELEGAT

Als p oblets m és p e•
tits de les r e gions
m és desolades •••
Durant el meu viatge de Djiboutl
a Addis Abeba, he fet tres etapes
diàries, dues d'elles en el desert hostil del país Da.nka.U, privat d'aigua,
No he pogut esvair una. certa emoció en trobar en els pobles més ml•
serables, al vespre, a la llum de les
ton::es, tot d'homes que aprenien
llur tasca de soldats moderns, els
W1S ja equipats, els altres en vestit
primitiu 1 n omés armats d'una
llan ça.

D ' A~IS...S1NIA

A GINEBRA

Tcclé Hawarlate, conversa amb Laval. En la seva conversa es va lamentar
quo les t res potències, Fra nça, Anglaterra 1 Itàlia es reuneixin una 1 altra
vegada per a pactar a l'entorn de Ja Independència del seu pals, sense
comptar amb el seu parer per a res. El delegat etiòpic ta dos dies que
es lamentava que s'ha via hagut d'assabentar de coses tractades per mitJà
de la premsa
(Foto. Keystone}

tal com va inspirar el gran 1\lene-

lik."

Tots, des dels xicots de dotze anys
fins als vells de cabells de neu, s'entrenaven amb el mateix entusiasme
ferotge, per tal d'obeir l'ordre de
l'emperador que digué:
"Més val morir lliures I amb ho·
nor que viure esclaus."
He assi>tlt als exercicis; les ordres
principals, que es donaven en francès, i l'emoció del moment, m'h an
privat de somriure, en escoltar els
instructors, sovint tan espellifat s

Etiopla sembla sortir de l'ensopiment en què vivia des d'alque·
guns anys. A1guns europeus
viuen des de fa algun temps en
aquest país, n'estan tots estranyats.
L'un d'ells em diu:
-Fins aquests darrers mesos, l'administració d'aquest pafs estava sota
un règim ritual; com es din per ací
"segons la fórmula d'Esehi Naga"'
la qual cosa signl.fica: "Tot aniri\
(Passa a la pàg. 5.)
molt bé, demà." Però de sobte, tot
ha canviat, i el que necessitava una
setmana de converses, es realitza ara
Demà: " Addis Abeba:
en poques hores. El recent discurs
que l'emperador Hai!e Selassie ha
a la capital hom troba
pronunciat davant l'Assemblea exaventurers d e tot el mo'n,
traordinària de notables, la qua.l reunia els "ras" i governadors de proatrets p e r l'olor i el soroll
vincla, ha tingut una profunda. ressonànela a tot el país. Les baralles
de la pólvora••• "
internes són oblidades i el sentiment
pregon d'independència !la pont ._____

I

----------11.

I

la continuació de l'apas- l
sionant relat de

Wtlliam la Varre

I

en la seva exploració a la
jungla de la Guaiana
anglesa

i

A la recerca del
11
Món Perdut 1 1
és un dels reportatges
de més emoció i de més
interès que ha estat publicat a la Premsa
mundial

(Amb profusió d'originals
i fins ara inèdites fotografies.)
a la pàgina 5 ¡.__ _ _ _ _ ___~

,nena

quest paú. Les part.ules de,l' em•
p erado.· a traves d el
país
1\-l'expllquen que va fer-se un gran
silenci qua.n l'emperador va acabar
la seva arenga. Després, un tro d'a ·
ela.maeions va arribar fins a ell. El
DELS DESERTS DE DANAKIL ALS CARRERS D'AD DIS ABERA
Negus estava una. mica pàlUd, per6
somreia tot 1 que les llàgrimes cor •
rien per la cara dels vells abissiniS
del temps de 1\lénelik. Uns missat •
gers i corredors portaren immediata·
ment les paraules de l'emperador a,
les províncies més allunyades i cor•
regueren dia. 1 nit a través de les
muntanyes del desert.
Les províncies han respost a la
crida del "Rei dels Rels", Després
del pas dels missatgers, tot el poble
es prepna per a la guerra.
Els oficials etiòpics, i.Jistruïts per
missions militars belgues i suéques,
són enviats contínuament a través
del país, per tal de convertir els abis•
sinia en soldats capaços de combatre
Del nostre enviat especia l J EAN ALLOUCHERI E contra un exèrcit modern i vèncer-lo!

La. preparació dels Pressupostos
municipals va a pas de gegant 1 la
seva orientació completament d'acord amb el criteri d'estalvis que,
segons els senyors gestors ha d'imperar a la casa, sobretot quan es
tracta d'atendre les peticions més
que justes dels empleats municipals.
Mireu sinó:
En el nou Pressupost, que es do·
narà a conèixer la setmana entrant,
es preveu un augment de vult mil
pessetes a favor d'Wl alt funcionari
de la Corporaci. Quatre mil per als
caps de secció, excepció !eta del pobre ~nyor Conde, que només l'aug~~n ran de sis mil pessetes. I rn1
a r.e taugment a alguns caps de negocta , no pas a tots.
Per raons d'economia, els empleo.ts
E ntre d ues llums
que cobren salaris inferiors, no tln·
dran cap augment. Demà parlarem
Un avió militar "Pot~z" , acaba
d'aixecar-se de l'aeròdrom 1 vola soPineda, 1 Jaume Tresserras de 22, de la qüestió amb més extensió.
'
vel de Malgrat.
Seran traslladats a Palau Sacosta, on seran enterrats.
La noticia d'aquesta nova catàstrofe automobilistica ha causat penosissima impressió.

Girona, 2 <per telèfon>. - A dos
quarts de sis d'aquesta tarda, davant la fàbrica Benet!, a la carretera de Barcelona, ha ocorre¡¡ut un
rsenslble . accident que ha costat la
{,v ida a tres persones que viatjaven
,en un camió propietat de F.rancrsc
IBarbonés, de Pineda, conegut per I
«Sanet de Pineda», carregat de verdures. Eren el xofer 1 dos agricultors.
Darrera d'ells anava un camió
carregat amb bi¡¡ue.c de ferro 1 en
l.ntentar passar-los topà amb el caDl1ó de verdures, que s'estabellà contra. un arbre. A conseqüència de la
topada es produí l'l.ncendl del dipòsit de la gasolina 1 el cotxe quedà
destru1t en pocs moments. Els seus
ocupants quedaren carbonitzats.
El camió causant de l'accident
de ...paregué.
ks vfctimes són: Joan Palau Boada, dc 66 anys, vei de Santa susaanna.; Joaquim Argestós, de 34, de

errar
o al-

Igots.

"Qualsevulla interpretació que
e s doni a les p araules q ue s' a·
tribueixen al senyor Azaña, en
o posició al se u p ensament de
to thom conegut, manca d e f o·
nament. "
El corresponsal de "La Publicitat"
a Madrid, en la seva correspcndència d'ahir es refereiX a unes recents
declaracions atribuïdes al senyor

·Tre s morts en u n a ccid ent
d1 automò b il
ENEl BOLC I fdCENDI D'UN
CAMIO, A GIRONA, PERDEN
lA VIDA, CARBONITZATS, ElS
'TRES OCUPANTS DEL VEHICLE

unir elemen ts sovint antagònics d'a•

~~~ ~~nyor ~laña

ANTECEDENTS CONCRETS

Al

• • •
L es dretes espanvoles veuen que la gent els fuig, que llur paper bai~a, que són a les acaballes de l lur bienni. I no confiant en l'acció de la
Ideologia ni en l'eficdcia de llur tasca àe govern per a promoure una
reacció favorable en les classes conservadores, intenten d'obtenir-la
obrant damunt un instint que aquestes classe~~ tenen 111Qlt viu: el de la
por a les pertorbacions.
Els conreadors d'aquest instint esperen que la seva agudització els
permetrq, e~ reco~rament d 'una part almenvs del terreny que han per.
dut en l opanf6 publica. No podent t enir una suficient quantitat d'culdiotes convençu~s i entusiastu, treballen per alçar el contingent dels porucs.
Els polltiCs t els periodistes a què ens r eferim r epresenten doncs
una comèdia. Però la represent e7l malament. No tenen ni la tr~a del;
bons actors. No saben prou el paper i es refien de l'apuntador I z •
e pu·
blic S'adona del 1oc que hom pretén tirar endavant.

Llegiu LA HUMANITAT
A. ROVIRA 1 VI RGILI

«E n aquest moment, !o penava en e ls bells 1 valents milicians Italians e oncentrats al canal dc suez.. que ant•
maven d'aquesta manera la fa en la seva missió•.»
(Foto. Luee>

ha· estat · visat

censura

la humanitdt
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TEATRES

e

O

•

"

GRAN TEATRE ESPANYOL

TEATRE TIVOLI
Companyia del Collseum, dt
Madrid

c ompa nyia de Comèdiu Valen·
olanes d irlchida per el primer

TEATRE 8 ARCEl ONA

a oter

Continua renovació d'aire
Companyia Guerrero • Mendoza
Avui, dlssubte, tarda, e. les 6'16:

Avui, tarda, a. les 4'30 : PA·
T RONS I PRO LETARIS, MIQUE•
TA 1 el sorollós éxit:

Locura de amor

PARE VOSTE
LA BURRA, AMI C

Nit, a les 10'15:

't

Nit, a les 10'16: LO QUE NO
TORNA 1

EL ABANICO DE LAOY
WINDERMERE

l'êx:lt detlnltlu d e Pepe Alba

,...,..

Principal Palace

Nicolau - Martori

Gra n Company ia de Revist es
Frlvoles Cul ró

rep rcaen tart. al Teatre Grec, de
Montju!c

T arda, Butanues, a 2 Ptes. •
Nit a 4 ptes. Avui, a les 5'15,
G ran matluée amb la revista. de
sorollós éxlt: LAS LEANDRAS,
per tota la Companyia. Ntt, a
les 10'15, la revista bom)?a. en dos
actes 1 17 quadros; música del
popuiar mestre Alonso 1 Utbre
del8 senyors Vela 1 Sierra:

L'ARLESIANA
d ' Al fons Daudet, traducció de
Vilares u t, a.I!lb lllustracions
muslcal.s de Jord i Blzct.

s.

í~-----------------------~

Hip ... I

j

Hurra!

HIJAS DE Ml ALMA!

TEATRE POLIORAMA

per Cèlia Montalvan, Mapy Cort 6s, Mary Cell, ls n asi León, Vi·
reno Apa rlo1, Valer ià Rui_s Par is 1 la parella de ball Simone
1 Cardona. 40 bell.iss!mes vlcetlples, 40.
Molt aviat, estrena de la monumental revista:
LAS DE ARMAS T OMAR

TOURNEE ARTISTICA

Gran Fregolino
(L'home de les mU cares)
Avui, tarda., a les 5'30 I nJt,
a les 10'15:

GRAN FREGOLINO

REVISTES
Avui, tarda, 5'16. Butaques, 1
pta.: LAS VAMPI RESAS. Nit, a
les 10"15. A honor dels jugadors
de tutbol del Club Alady 1 Paia
del Sidral :

LA SOTA DE OROS
Acte de CONCERT per eminents
artistes. Controvérs!a per Alady
I Lept • Gran FI DE FESTA.

VODEVIL CATALA
Visita López • Giménez Sales

~W28

L'amor té cops amagats

El teatre m ils fresc. Esplèndida
Terrassa. Preus pcpufarlsaims.
Butaques a 2 ptes.
A les 6'30 1 10'15:

CINEMES

l'aro

d ' Atraoclona. -

Obert cada d ia, t a rda I nit
Freso • Alearra
Entrada, 60 c èntims
Funicular I entrada, 1 pta.

FRON TONOVE TAT S

...·-

Avui, dissabte, tarda, a les 4:
PRUDEN - SOMORROSTRO contra ROBIO - PUJANA. Nit, a lea
10'15: GALLARTA m - URZAY
contra AZURMENDI • PASAY.Detall8 per cartell.ll.

Avui. tarda, a les 4. Nit, a les
10: REVISTA PARAMOUNT QUIEN COMPRA UNA CANCION
(Dibuixos). I

L'èxit d 'aquest estiu. Una altra
creació de la Companyia Titular
d'aquest teatre - Demà 1 cada
dia, a tes 5'30 1 10'15:

ANUNCIEU A
___
so_L_D_E_o_T_oA_o_ _ _ _ J
L A HUMA NI T AT

EL REY SOLDADO

pro:

Avui, d!sse.bte, tarda: RICAR-

SARASOLA. Nit: TABOADA ULACIA I contra GURUCEAGA •
RAMOS I l.

Deml, tarda, a les 6
en punt

TRIBUNAL DE VACANCES

MADRID

Imponents braus de D.
J O S E i D. A N T O N I O
MIURA

6

Paco Madrid - Perlacia
Carnicerito de México
Entra da, 2 pessetu

Avui, d issabte, nit, a los 10'30

MARINA
Dir

l'emine nt soprano

Maria Espinalt
Hipòlit Làzaro
Cadires, TRES PESSETES - En·
trada general, UNA PESSETA

·COM ERÇ I FINANCES·

-

LA BORSA
Impressió
Els d eu tes d e l'Estat . s'han m ostr at u n xic m és fluixos que en sessions anteriors, seguint la norma.
de p oc n egoci i això es veu que és
de costum. Tant si puja com si baixa el poc negoci és sempr e igual
amb tot i la propaganda. i l'interès
d esplegat pel ministre d e Finances
interessant-se per la borsa. El seu
m andat h a estat «!omplit amb això.
J a pot estar satisfet e l senyor mlnlstre.
Les Obligacions m unicipals han
tornat a millorar. Ara sembla que
h l ha c erta predisposició per a fer
·~orar aquests deutes i s"han to;.:.
à lguues operacions en l'esmentat
r otlle. Les Obligacions de Tresoreria
"d e la Generalitat tam bé han millorat q uelcom .
\ També les O bligacion s f erroviàries
s'h an vist un Xic més soHlcitades.
per ò aquests valors costen molt d'arr en car 1 és qne ningú té cura. dels
c arrils. Les Obll¡ac10ns industr ials
bastant sostingudes. però, sense n egoci.
E ls rotlles que cotitzen a fi d e
m es llurs accions, s'han vist un Xic
'a epreciats amb tot i l'interès que h1
h a de mantenir el caliu de puja. Ara
també pot donar-se el cas que l'es·m entada depressió fos purament oca
's lonal degut a ésser darrer d ia de
la. setmana, però nosaltres seguim
TANCA
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NOTICIARI

Rodamon's Band

.Avui

651111
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TEATRES
Ba rcelona. - Tarda: «Locura de amon
Nit: «El abantco de Lady Wlnde·
mlére:t.
Còmic. - Tarda: «Las vo.mplresas1.
Ntt: eLa sota de oros»
Gran Príce. - Tarda: cCom més co.
sins...». Nit: «L'amor té cops amagats».
Romea. - Tarda 1 nit: «SO! de otollo».
Principa l Palace. - Tarda: «Las Leandra». Nit: cHljas de ml alma!J.
Tlvoli. -Nit: Wp! Blp... Burra!»
Espa nyol. - Tarda: «Patrollll 1 proletaris», «Miqueta» 1 «Pare vosté la
burra amic».
Poliorama. - Tarda 1 nlt: cGran Fregollno».

UNA CANCION
UN BESO Y UNA MUJER
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ESPECTACLES PER
A AVUI

Amèr ica. - lLa casa d e los muerton,
«El màterto del Acuar!Um» 1 cEl
Ma r t ha E&&erth I G ustau Frot·
fantasma de Creswood».
lich en
Arenes. - Dibuixos. cFruta verde» 1
Orquestra Fatxendes.
Act ualitats. - cBaboonat 1 Noticiari Fox.
Arnau. - «Dolla Franc!sQulta», «Una
Preferència, 1 pta. Especial, 0'70.
semana de fellcldad• 1 cAaua en
DEMA, DIOMENGE, MATINAL,
el suelo».
a les 10'30. Prou ú nic, 1 pta. Ast òr ia. - «El amuleto» 1 altres.
Dilluns vinent: VAMPIRESAS •
Avmguda, - «Condenaao a muerte».
MASCARADA· LA PRINCESA DE
«La senda saugrlenta».
LA CZARDA.
Barcelona. - «Volando hac!a R!o J aneiro», «Del mtsmo barro» 1 1La ca·
~a de Rotschild».
Boheme. - «TarzAn y su compatl.erlll•
cAgua en el suelot 1 cEl adorable
embustero».
Bosc. - cMandalay», eLa calle 42»
Dibuixos
IAU
Boh èmia - cUn secuestro sensaclo.
BRASSERII
nal», cCondenado a muerte» 1 cAs
de ases•.
Broadwu. - «A1111e. en el auelo», «Una
semana de fellcldad» 1 cOa. FranVIa Laietana. 8 • Tel. 16681
c!sQuitat.

ts·a6

MBICI!

•

1UJ -

CAPRICHO IMPERIAL

36'30

l'nu. <.:a

Dòlars
Lires

I

IIQ 60
•11 -

ORO

(Solament tarda)
Ma rlene Dietric h en

CNVIS DE MONfDES

~:,

~~~

SEMPRE EL P ROGRAMA MES
ATRACTIU I EL SALO PREFERIT
PER LA SEVA AG RAOAULE VEN·
TILACIO
Tarda, 4. Nit, 9'46 1 Brl&ltt e
Helm en

Nor d , 45'85; Alacant . 35'65; Chade, 430 par itat; Chade D., 84'20 p a ritat; Chade E., 84'60 p a r itat; Aigües.
196 ,196'25; Filipines, 392 operacions;
Explosius, 134, 134'25; R lf, 69'50, 1
70'25.
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Sessió continua. Seient ONA PE:>
SETA: NOTI CIARIS • DOCUMEN·
TALS • VI ATGES. tto.

creient que la fòbia d e p u ja d 'aquests d a rrers d ies ja h a a cabat les
for ces.

Deu te• de l'Estat
I.Dterlo: 4 •¡ , A .... ...
1
.b .........

PUBLI - CINEMA

10-

6 •¡,_

C);l6(¡

Coliaeum. - cEl rey soldadot.
Cèntrio Cinema. - eLa cena de los
acusades», o:Una aventura nupclalt,
«Medlo mlllón y una oovla».
Cap itol. - «Radio Hevlsta l\1:!5», clno
pelllcules méa 1 dibuixos.
Comtal, - cCaballero de capa Y espada» 1 eLa nave del terror».
Diana. - «Luces de Buenos Alres:t,
cMt últlmo amon.
Espla i. - «Cleopatra», cEl negro que
Dos que es desafiaren a qui bevia
tenia el o.lma blanca. 1 «Con!laba
en tb.
m és vi, - Jesús Ballester Garrido i
Entenoa. - «El novlo de mrunàt, «Ale- Moisés Segarra Sales feren una jugria estudlant!ll I cMUJeres alerta». guesca per veure qUi dels dos beuria
Foo Nou. - eLa isla de las almas per. més
vi. Com sigui que no disposaven
didas», cEl mlster!o del AcuarlumJ
del vi necessari per a dò.U' a cap
cEl fantasma de Crestwoodt.
Goya. - eLa me.ta.nza». cCa.ncJOn de l'aposta, entraren a una masia prop
cuna» 1 cEra.se una vez un vals». <:! ~ Sabadell i en robaren una garIris. - eLa hlja de nadle», cNobJe- rafa.
ze. baturrat 1 «Bravo
entre braA la carretera i a l'ombra d'Uns
vos».
arbres començaren a posar en pràcKursaal. cPar!s medltorràneot, tica l'aposta. El cas és que no pocWhoopet, 1 eLa prtncesa de la Zllr- gueren assabentar-se de qui ha via
dat.
La ietana. - cEl secreto de madame estat el que n'havia begut més, car
Blanche», cEn nombre de la ley» 1 tots dos quedaren absolutament emcon Ilo de tamma..
briacs 1 adormits allí mateix. Fou
Marina. - «La reina CrlsUna de Sue- descobert el robatori p er haver-los
ela», «Bolero» I •El últlmo rOdeo».
la garrafa buida al seu costat.
Maryla nd. ~ «Oro en la montatla», trobat
Tenint en compte que tots dós són
uEl Congreso se dlv!erte».
reincidents
en delicte.:; contra la proMetropol. - &Tartarin de Tarascónt,
«01"0».
pietat, el fiscal demanà. la pena de
Mistral. ~ «La !Bla del tesorot, 1El trtl· anys de presó per al primer l
mundo es mlo» 1 eLa setl.orita de de dos per al segon.
los cuentos de Bortman».
a l c inema per a r obar·
Monumental - «El presldlol, cMarrue- losE lsel Inviten
p is. - Manuel i Francesca
COS» 1 «Pobre Tenorio».
Mundial . - cEl amants Improvisa- Garcia invitaren uns veïns al cmedo», cVtde.s nocturnas» 1 cUn toco ma, i mentre eren fora aprofitaren
de verano•.
l'absència per a buidar-los el pis.
Núria. cCleopatraJ, cCapturadoSI
El fiscal aprecià en el Manael un
1 cBajo el clelo de Cuba».
de furt, amb l'agravant d 'a·
Pathe Palace. - cSinConla del cora- delicte
bús
de confiança, i li demanà la
zOn:t, cMúsica en el alret 1 «Papà
pena
d'un
any vuit mesos i 21 dies
bohemlq».
Principal. - &Manàalay», «La calle de presó, i per a Francesca, considerada únicament com a còmplice,
42• 1 Dibuixos.
Pubil Cinema. Reportatges d'llc> la pena de quatre mesos d'arrest.
tualltat.
Rambles. - «Cleopatrat 1 altres.
Royal. - cAl compàs del amou, cNoches de Nueva Yorlt» 1 cun pro!esor
Ideal».
Nin gll no vol la pate rnitat d ' un
Se lect Cinema. - Extas!s», cCartta de brillant fa ls . - Al Jutjat de guàrdia
angel» 1 Dibuixos.
fou presentada una denúncia uer
&mart. - cCe.rollna• 1 eLa ciudad de estafada que tot fa suposar que do·
cartón•.
narà
molt de joc. Es tracta del fet
Splèndid. - eLa reina Cristina de Sueque Josep Abrebenel va comprar per
ela» 1 lLa rub!a del Folles».
Talla. - cUn Uo de tamllla»,
cEl mil pessetes una papereta de pignofantasma del ot·o». uCbarlot pati- ració d'un brillant de gran volum
nador» 1 altres còmiques.
que estava empenyorat a una casa
Triomf. - «La reina t;nstma de Sue- del carrer de Pelayo per la quanticia», cBolero» 1 o:El ultimo r0deo1.
tat de 10.500 pessetes. Pagà l'import
T etuan . - cuuanao na<.:e talta un de la pignoració i, a més a més,
amlgot, cBéroes del azan.
Yol&a. - cV!va Vlllal» 1 eLa ciudad unes 500 pessetes, que era la quantitat a què ascendien els rèdits.
de cartón».
Quan arribà a casa seva intentà
Verdi, - &Calles de Nova York», «Por
el mar V1ene la 1lus!ón» 1 cNo soy netejar-lo e.mb alcohol i quina no
ningún angeb.
fou la seva sorpresa en veure que el
Xile - cCaoaJteros rustlcos», cFue- brillant que havia desempenyorat,
roÍI tlumanos• 1 cSor AngéUca».
b lanc l brillantissim, es tornava groWa lkyr ia. - cEn mala compatl.lat. guenc 1 sense cap brill.
cMalacat 1 cPaso a la juventud•.
Immediatament s'adreçà. al domicili del que 11 havia venut la papereta i li notlilcà el que li acabava
d 'ocórrer. Aquest digué que aquell
no era el brillant que ell havia empenyorat. Reunits tots dos, s'adreçaren a la casa de Compra-vendn, on
el propietari negà que aquell bri- ~
llant groguenc fos el que havia empenyorat i lllurat al reclamant.
L'afer preocupa els joiers, car és
un cas desconegut que hi hagi cap
CAMI SES t'LA lJ A l l:Al\ll'
matèria que pug-..tl donar a un briamb fil I sed a
llant fals la lluentor d 'un de bQ,
la casa autlor assortida
fins a l'extrem de confondre un de
l'ofici.
PORTAFEI:tl:tllil:$A 24 l 416
Es vol renovar els m obles dels Jut·
FONTANELLA. 16
jats. - Per ordre del Conseller cte
Justfcla, hom estigué ahir al Palau
de J usticla. per tal de veure els mo-

*

¡ ¡ M I U R A S ! ¡I
REAPA RI CIO del form idable ma•
tador de braus

6.

AVU I

Noticiari

La Justícia

8RA US• MONUMENTAL

PACO

~~----~-----*=------~~----

Tots els dies a les quatre de la tarda

DO - EOOZCUE I contra GAONA

I el divo de d ivos

per Emll dannmu
Distribulda per Artist u Associats.

atnb

Frontó Principal Palace

TEATRE DE LA NATURALESA

COLISEUM

Sumari conc lús. - El jutjat n·
mero 12 ha declarat conclús el ~
mar! contra Rafael Lansegundo
motiu del planejat atracament de
cinc comerciants que-havien de Pla.
sar pel moll de Barcelona.
D' un tra mvia que fou cremat, _
El jutjat núm. 12 ha r ebut declara.
cló al cobrador 1 al conductor d'llll
tramvia qu" fou cremat durant ~I
mes de març a l carrer de Pere IV
Per aquest fet hi ha cinc
cessats.

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

PLAÇA BRAUS ARENES

"'~

«charla», per Glm énez Sales
Butaques a 1 pta.. General, tard:~ . 0'40. Nit, 0'60. Dlumen.
¡e, nit. Sardanes al café del Gran
t>race - Ulmat·r.s, ESTRENA de :
LA MEVA DO NA.....ES UN HO ME

SOL DE OTOí\íO

Cran

.

Avui, dissabte, tarda: COM MES
COSI NS... Nit, estrena en aquest
local del vodevU en tres actes:

TEATRE ROMEA

Vós coneixeu les subhastes
de l'HOTEL DE VENDES
del carrer de Pelai, 81

MARICEL • PARK

T.EATRE COMIC

GRAN PRICE

amb Ja seva Companyia

hteton

j

Triomf sorollós dels seus 1ntérprets Conchit a Leonardo, Olvldo
Rodr lguez, Rens Castiza «La
Ya nkt!n, Maruja Gonzàlez, Los
tres Diam antes Nearos. Paco Ga·
llego ( Gallesuito), Lino Rodrl·
cuez, Pa co Bernal, Ramon Ma n•
zano, Margarida Ba lasuer, lsabelita NaJera. Aurèlia Ba llesta, En·
r iq ueta Triay, 30 belllssimes vi·
cetiples, 3 0 • 30 magnU!cs decorats de CASTELLS 1 LOPEZ, de
Barcelona - 300 vestits d'ANTONI
LOPEZ. de Barcelona, sobre
figurins de CELlA BIJON. Orquestra del Col!seum de Madrid
1 del Sindicat Musical de Catalunya - Demà, diumenge, tarda i nit. L'espectncle do grandiós
éxlt:
i HIP!, I HIP I.... HURRA !
DUlunB, tarda. Reposició sellllacional e. PREOS POPULARS:
EL SOBRE VERDE

RIALL ES

Avui, la Companyia oficia l de
TEATRE CATALA

Hip!

j

bles del despa tx dels jutges cie p>~
mera lnstàncla 1 r en ovar-los.
•..
Peix en males condicions. _ ~
Jutjat de guàrdia 1nterv~ en l'at
d'una familia del carrer de l'Arc et
Teatre que sofreix sfmptomes d'in~
xlcacl.l a causa d 'haver m enjat ......._
en males condicions.
..• ._..
S'han donat les ordres per ta¡
sigui cercat el venedor , 1 la mer~
ria que se li trobi sigui PQrtada ••
Laboratori per al seu anàlisi.
"'

VAR I·ETATS

Refr l&"erat amb temperatura asradablllsslma.
AVUI, DISSABTE,
TARDA, a les 5. NIT, a les 10'15.
Lea mil :ors buta ques a 6 ptes.
EXIT DELIRANT de la merave.
lloSA SOPERREVISTA en 23 quad ros, llibre del8 senyors Vela I
Sierra : música del mestre GUE RRERO:

PEPE ALBA

D ISSABTE, 3 D' AGOST DE L 11¡s

1

M!S & ROC!

- L'Associació d'Empreses de Pu.
bllcitat de B arcelona. en seSSió da
Junta Gener al ordinària ha. nomena~
els càrecs sergüents:
Isidre P . Mateu, president; Frederic eosta, sots-president 1r.; Alfons
Brunet, sots-president 2n.; Francesc
Balañà, tresorer; P. Conesa, secretari; J. Alonia sots-secretari; Enr!o
Gabernet, Rupert Roldós, vocals; Eduard Arànega. 1 Sebastià Blanc, vo.
cals adjunts.

AnL Avui

Obll&aolcns lndultrtal•
APIICftCIUWI l!:t~. tl ' / •.
1111astaoo 6 •¡, pretereotF
1111111 1>\o
ASlanQ 6 'I• 11116 ·••••
AsJan<2 'J •¡, ............. . . ¡u2 1>\o
Aslaua 6 •¡, Vlllatuenaa
111 ASltlnà 6 •¡ , Córdova..
~1 Au&ll Uons. c::lanson•
ab IM.
Guwp. Auxll à e f. C
1146(¡
!Jarbons l::ltHga 4 1 /~ .,
o7 CotOnia u ueu 6 •¡, ••.
111 61,
IS] 61.
uunst. t'avu.nenta e ·¡.
Oonst. ~·errov 6 1/:il •¡.
11661..
IJr l.lB. 1:1 A 6 •¡, .........
1'-li 1>\o
l!:tectro Mot. Bbre 6 'I· lU21!:1 Tlbtelabo 6 .,, •••••
87 61,
(.)om à Obres (.)ed 6 •¡.
tsOt.nerg. 1na Ara¡¡on 6 •¡
WGW
t.Bp uarours Met.. 6 ·¡. IW oonstrucctuns ~:!;Jec. 6 ·¡.
"" Ib
lJolnraut.a 1 E1plos 6 ·¡. IWI>\o
rin 1 no Aruus-Uarl
llibi.
t-om d"OOres 4 1/~ '
114rom. d"Obrea b ' I • ••....
114r·om d"OOrea 6 •¡, 19:.!J
Jl¡ ~om a·oores 6 •¡, 111:.1:.
lli611
rum. o "Obres Bona 6 ,
1111 rom à Obres Ueo ts .,
1/V Ma¡¡at<:ewa •El til¡¡lo».
1111 tiotel WL<: 'I •¡, •••·•····
114t1w1ers l!.bl,laDYOIA 111:.14
1}4 l:iuuera &iVIWYOia 1ll:.!b
Cid 2:.
liUIIers MPIWYOla lll.l:.
1111Muano-Pans 6 ·¡• •• ••• .
114Mauulacturea oe l:luro
~· Maqu. l'erres Mar 6 I·
83
Tb
MeLropolll,aua Qtl Com
1111MJU POtiii>Sa tiW"la ·¡
1113t•nxiuctes t'JielU LY2!1.
~611
:>ert, 1:1 A 6 •¡, . ..... . . .
4U1 e1etoruca 5 l/:.I ' I• ••. 1113 l"euerta MOderna 'l •¡,,
IIC:I Unlo Uownera IS •¡, ••.
42UUJO tlalluers o Es 6 . ,
11111 611
Valen. M.Wores uroan~
116-

·-

*

«Al\lANTS DE LA D ANSAn
Organitza una extraordinària. ba·
llnda de sardanes pel pròJdm diumenge, a les 10 de la nit, al 'carrer
de F loridablanca, cantonada Casanova (davant del Gran Price) a càrrec
de la Cobla Catòlonla, sota el programa següer.t:
Tot jugant (Sans>; Bona festa,
(Vicenç> ; Cantant la festa, (Rim.
bau) ; L'anell rte prometatge, (Bou>;
Noies poblenovines (S'lderra); Escolta, publlla (Bonaterra).
AL CARRER V ILAD OMAT

Laoe.ca B'lllptnee
~litsvano
I:IU1.68a ............
l:fut.m Hit:t b t . ........ .
lnelust.nes Agrlcolee .•
Maquln&rta rerrestre...

8112
~

-~
_

"I

L .\ P ENYA "Su
Orgnnltz.a per a. avui, dia 3, àí.è's
10 de la nit, una gran audició de
sardanes, que tindrà lloc a 1¡¡ Plaça
Berenguer El Gran ( Via Laietana) a
càr rec de la Cobla Montseny.

e1

*

GOVERNACIO
EL CONSELLER GESTO R
S ENYOR .JO VER CONFE•
R EN CIA AMB EL SENYO R
SEDO

El Conselles gestor de G overnacló, senyor Jover, a l'hor a que acostuma a rebre els periodistes, estava
reunit amb el Conseller d'Economia,
senyor Sedó. Per aquest motiu no
els ha rebut.
El seu secretari par ticular els ha
dit que no els havia de comunicar
cap notfcla.

•

"I

14
I

No responem de la PU·
blicació immediata de les
notes pregades que no
estiguin en el nostre po·
der abans de les nou del
vespre

A4unopoU .Petrol.ll
t:laUoera Catalana Ptee
Leletontca 'l •¡, pret .•
1 eletontca oratnartes •
UntO SaUnera .Espanya

M .... ..

.:88 ~>7 -

re

Sar ònnes que ser!ln t-xernt adP.s per
la. Cobla Barcelona. (Oficial de la
Geueralltnt>. al carrer de Viladcmat.
entre Manso 1 Parlltm<"nt demà diu·
menge, a les onze del matf.
Cristineta, Vora Tosca, A un nadó
Dalt les Gabarres, Girona aimada,
1 la Santa Espina.

Avut

,sg _

qa

Ant.

AVUI

148
2$
1111-

114g-

114 60
180 60
IU -

114 60
1211 -

IJ
IJ

Mercat de Llotja
PREUS
$8

PREUI

76
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;T -
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~6(¡
I!Ouer¡. .tJec. Clli.IU. 6 ·¡. 101 102 Euerg. Elec. Cat. 6 ·¡, 01 100Energ .tJec. O. 6 ·¡. 111:.111 hA O...
l!;nerg. E1uc. O. 6 ·¡, 111i$4! llA w 104 60
ISller. Elec. C. llana 11111:1 IIJ/88 25
I!Ouer. Etec. C. Bona 111:.!4 105.eaec¡.nca Cluca u ·¡• ... IW ; a 60
E;Jectrlca leneute 6 •¡.
IId~:!;Jec. 1 Uas Lebon 6 •¡.
1U2 ~ Itt.! 2lí
AJ¡;ues ~an:etoua ;s •¡,
18Algues Barcewua 4 ' / • 83 Algues l:larcell.lua 5 /• IUOAtguea .ba.rcetoua IS ' I• O I~S ]IS 104 60
AlgUes l:larcetouu 6 •¡, u 1114 ~ò 10:> 102 60
Ueneral ttega<11us 6 •¡.
ll(lWum 1 l•urca Llevant...
;J 60
v7 Mauresana Elec 6 ·¡,,.. lldPrud. l'or~ Motr. 6 •¡,
81g36(¡
Pra. f·or. M. llone 'l ·¡.
no. For. M 6 ·¡. lll:.!<l
~~ ~:>
Acc1on a l n o uurtala
Can. 1 Hega.nt.s Ebre ...
111 2:1
1'. o. Uruns t'enoen~.~o
lillone Hegaas Wevant- 104 2$
~UnlCUiar MOD~JWC ••
Ui Hega<llua Wevan' 6 •¡,
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'l
•¡.
41
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CRI g;¡_
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eo
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10J 2:>
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131 Unió Eléet. cat.a.~unya
1U4 cat.aJADa u as s. U • ••• •• IUI ,;atalana Uas s. B •••••• 14 Tramv111
Ca tala.Ull Oas a. fi 6 •I. 1íi4 unu. l 'ramvlee • ·¡, ••• 13 H.ISP AmeJ: hlec A l:!C
4J.:I Oral. TriUllvlea ó •¡• •••
15 50
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li3 4U
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011 tiiSP Awer ~ec a. rs
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80611
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cet
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l'ramv. Barcelona 111:.!6
1111 11 ~JSlec. u u LeboD a tl .•. •
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1S4
l'ramvles sevwa 11 ·¡••••
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tS to
71 60
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ll - I
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90 rransatlànt . 6 •t . 111:.1:1 111 e o&nllou t . pret 'l •¡,
~ l'ran.a. 6 1/ :il '/• esp.111llb
11660
croa. s. A .... ......... .. 111 l'tana. 6 l /~ "/• llOS 111., lo6Oonet. Fer rovtarta ...... 100 81I'ransa tlàD t . 6 •¡, 111416
l;ooertes 1 1eu1ae1ea ...
;2 rt&nsatl&llt 6 •¡, 111~ 842$
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AnàaJ.usts .........
44
Làem Ertremadura -··
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Ioom Mallorca ........... .
Favone AnQalusJa ••••• .
làem ISatrewadura _ ,.
Vecee An elaJ USI li . . ...... .
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~
••••••••·••••......
••••••••
ldemt>ala
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42
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57

\ CXI

eo

estran¡ers _,., ••
Làllm PIUI •••••••• ••••••••· •
I.Jentlllea Aodaluala ••
làem Salamanca
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110

120

PALLA l ALFALS

80

15

90

100

I I
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]IS

I

~avew

Uutz es ·············•••••••••·
Pé8u18

CIGRONS

'\DdatUSla

~

I

I

50

115

21

ORDI, MO!lESC I CIVADES
Ctvaoa t:nremaours •• .
Sl
Ià em Manclla ....... .. ,,.
87
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48
48
ta em pa ta . •.... .... •.•... ..
41 bl.
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E~
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Preub en rals la auarter11 ae IU litres

611
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"'"h•••tt••uttu.._._..

:ttl

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

..........................
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"''avarra ••••••••••••••••••···
t'enedea ..................... .
&
Jra:ell .•••••••••••••., .•.•••..
bU
Preus en Ptea el.S 100 QUilOS

tSomDa

24

I I

Menuts orlma ..............
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~o

BLATS
Cast.ella .................... .
li:xLleuoadure (corrent)
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L'ex.mintstre t ex-President del
Tr ibunal de Garanties Constituctonals, senuor Alvaro de Albornoz, en un briUantlsslm article publicat a La Libertad, conta la seva oposicl6 a rehabilitar el Palau
Reial en Palau Presidencial i evoca el seu ambient:
cEra peligroso 1nstalar Ja Repú-
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blica en el palaclo de 1~ Borbones.
Cuando se penetra en aquella3 estancias, lo prtmero que llama la
atención es el espesor de los muros: se comprende que no bayan llegado jamàs basta aquel interior los
c:amores del pueblo. Se comprende,
asim1smo, que bajo aquellos techos,
entre aquellos cuadros, en med.io de
aquel silencio, en el fondo de aquellas salas, bajo la mirada fria de los
muertos, las personalldades màs !uertes se sintleran anonadadas, la sinceridad se belara en los labios y el
gesto de ret>e;.dia se trocars. en cortesana genuflexión. Bastaba, siD duda, trasponer los umbra!es de aquellas càmaras para quedar prisionero
de la etiqueta, del respeto, de un
supersticloso temor. Vac10 de cortesanos, el tnmenso palaclo està poblada de e3pectros. Cuando se atrav1esa el salón del Trono se perciben,
leJanos, los go!pes de alabarda. En
el salón de Co!umnas se diria que
han quedada petrtflcadas las últimas notas de la Marcha Real. El
comedor de gala evoca las nupclas
de Alfonso Xll y Maria Cristina, y
el salón Gasparini invita. a. las conversaciones banales. La imaginación
trata. de reproduclr las escenas históricas, y la. curiosidad inqmere dónde pasaron aquella s cosas: dónde
galanteaba. Godoy a Maria. Luisa,
dónde se reunia Fernando VII con
los weces plebeyos de la camarilla,
dónde fué la encerrona de Olózaga,
dónde cuchicheaba. Isabel l i con «la
monja de las llagas», dónde departia. el rey Francisco con el padre
Fulgencio. Se oye el rumor de los
sables históricos: el de Espartera, el
de Narvàez, el de O'Donnell, y en
el largo desfile de mltras destaca la
pintoresca traza de fray Cirilo Alameda.
Fué alli donde se hfzo la. ~torla
que aún estamos v1viendo. Alli resucitaron los carllstas que hab1an
perecido en el Norte. Alli claudi~
ron «los clmbrios» y alli fueron sepultando sus convlcclones tantos revolucionarios. Alli quedó enterrada
la revolución de Septlembre. Alli
a.!>andonó D. Alejandro Pidal «la tesis» y se convlrtió a «la. blpóte.sls».
Alli claudlca.ron Sagasta, Montero
R1o3, Moret, Canalejas. Alli cambiaron de opinión sesudos varones teDidos por sabíos y enmudecleron los
màs elocuentes tríbunos. Los repudiad~ por el sufraglo universal aJ.
canzaron alli el honor y la compensacíón del regio espa.ldarazo. Alli se
hicieron y de3hicieron hombres, partidos, Parlamentos. El Congreso «de
familia» y las Cortes «deshonradas
antes que nacidas» se fraguaron alli,
De alli salieron consagrados estad!istas los polJtlcos màs adocenados, y
las listas de mln!stros anónimos que
fueron primera regocijo y después
ca.."tigo de España. Y no es cosa. de
que sea también enterrada alli la segunda República., bajo la mirada
burlona de los reye3, entre los chlstes y sarcasmos de los enanos y bufones red.iv1vos, actuando de plruüderas las duefias y azafatas de las
reinas libertinas y de las relnas
monjas.»
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"TEATRO DE VERANO
Vam011, animese, señor presldente
de la Gestora. ¿Lo clausuramos ta.mbién?"
(De "La IJbertad")
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".t>Itk.OCUPAClON
-El amo de la casa. - ¡Me pareee
que este rablnete no hay quien lo
reorranice!"
(De "Heraldo">-
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"EL OTO:RO ES 1\IUCHO ESPERAR
-¿ Y no babrà hojas que caigan
en el verano?"
(De "El Liberal")
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"EN LA SOCIEDAD DE NACIONES
-¿Qué os pal'ece sl los dejàramos
eolos?
-No estaria mal, porque es potible que no se pelearan."
(Dc "El Sol")

Una rectificació
que ho espatlla
El portantveu de March-Infor-

maclones.-torna a parlar dels blats
i ara hi barreja els teixits cata-

lans:
«El ministro de Agricultura ha. he-
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LA UNJO DE LES ESQUERRES I
LES DlVEBGENClES l\IARXISTES
-Vaj"l•.. que tanmateix sou mas53.
crans..• l aou homes...!
(De "La Publicitat")

"MENDICIDAD
"El gobernador general dljo que de Barcelona. los
mendlgos se habian corrido a los pueb1os próximos."
<De los períódicos.)
-¿No te quedas en Barcelona.?
-Pero, ¿por qulén mc tomas? Este vera.no yo me voy a Sit¡'es."
(De "Las Not:.cias")

ebo unas declaraciones en las que
justifica, en cierto modo, los acuerdos de la Junta Superior ProVincial
de Contratactón de Trigos, de Barcelona. Indudablement~ estàbamos
equlvocados nosotros, no aJ enfocar
el problema en su conjunto, slno aJ
suponer que merec1an màs atención
que los catalanlstas los agricultores
españoles. Porque sl no fuera que
pesan en el ànlruo del señor Vel.av
yos estas oonsideraciones, no seria.
POSible que eludlera el tema como
lo ha ce. «L<>s trigos españoles- ha
venido a decir-pueden circular por
Cataluña. libremente. Lo que ocurre
es que mientras Cataluña. tenga trigos de una. clase determinada, cosechados en la. reglón, no podràn introductrse de ninguna. otia. trigos de
la misma clase.»
Pues e90 es, prec.lsamente, lo intolerable. No se pueden esta.blecer
fronteras en favor de una regl.ón
exclusivamente, ni hacer de la economia nacional departamentoe e&tancos. O en todo caso debe regl.r
un principio de igualdad y que no
se admita. tejido blanoo catalàn en
Màlaga mientras quede del que se
produce en las fàbricas malaguefias,
n1 muebles en Valencia en iguales
condiciones, y ast sucesivamente. Seria terriblemente perturbador, pero
màs justo que aplicar el principio,
con caràcter de privilegio.»

Un que volia fer feina
El periòdic mondrquic
La. Unlón rezpl!ca afxi:

sevilld.

«Formularan entonces los cedlstas
su injusta proposiC!ón contra. Az&.
ñn. Injusta, porque la justlcia es
distributiva, y si de los autos resultau acusaciones contra otros magnates de la República, entre ellos
Lerroux, no hay tal distrtbuclón al
proceder só!o contra Azaña y Casares. ¿Es que se pensaba, càndldamente, que a la hora de votar los
radicales votarian contra Azaña?
¡Càndldo pensamiento! Porque una
vez llevado el procel¡() al Tribunal
de Garantia.s, éste, en el estudio del
"DEL TIEllPQ
sumario, veria otras complicaciones,
-¡Yo, ayer, me asé de calor!
aplicables a otros
co-¡Ciaro! Como que estàbamos en mo las hemos vtstocomplicados,
los que hemos
e1 rejot
pa.sado las hojas de aquella.s volu<Da "El Diluvio".)
minosas piezas sumartales; y por
muy llstos que se creyeran los autores de la proposición parcial bien
pudleron suponer que los secuaces
parlamentarios de Lerroux no !ban
a. ser tan tontos que se metieran en
la ratonera.
¡Cuànto mà.s ¡al.lardo y màs e.ficaz y, por de contada, mà.s justo 7
digno hubiera. aido suscribir la proposiòón contia. todos, absolutamente t.odo6, los compllcados, respondienda as1 a la vtndict& del pa1s!•

Dl DON

RiflES[ fi. IDEAL. · AcaUs I bars

La J. A. P. rep
reforços
Ahir era La Nación que S'introduïa al clos cedista per a prestar
ajut a les Joventuts de la Ceda,
que exigeixen més ritme t menus
republicanisme; avui és El Siglo
Futura que es posa al costat de la
J. A. P. per a assetjar la plaça.

cOcho meses van transcurridos del
ensayo eedista, y sus elementos comienzan a sentir la incomodidad; y
ast como en novlembre el mov1miento español pujante llevó a la vlctoria. a. sus elegldos, a31 abora, las masas honradas, que vislumbran la claridad de la aurora española, no contlenen la. impaciencia. y reclaman la.
posesión de la fortaleza. siD mediat1Zadores ni coparticipes, y dan el
santo y seña: ¡Otra Constltución, y
todo el Poder para el jefe I Lo dicen voces autor1zada.s en la organización cedista: «No tenemos confianza. en la. ronfianza; no queremos
reformas en la. Constltución actuaL
Es dec.ir, lo queremos todo, y una
Constituclón adecuada al esp1ritu
nacional. una Constltución nueva.
Otra Constitución.»
La acutud de las masas bonraclas
es la de sallr cuant-o antes del alcàzar del Poder, para situarse como
sltiadores. volv1endo a las posiciones de novlembre, con los mismos
aliados, con las mismas banderas,
con el mismo e3plritu, con el misma designio, con el mismo plan. Y
la Constitución, que ha. de ser «otra»,
es la Constitue~ón que las falanges
de votantes del 19 de noviembre propugnaba.n; una. Constitución que
responda al esptritu y sentimiento
nacionales: catól!ca, antlparlamentaría y jeràrquica.
Qulen como nosotros fulmo3 a la
unión electoral de noviembre de 193~
con el màx:lmo entusiasmo, con Ja.
màxima. lealtad y con el mè.xlmo
desinterés, ¡no bay que decirlo! a
eua. se volverà, s1 el momento uega,
con iguales fervores; porque nada
personal debe importar ni mover,
porque sobre todo està el tnterés de
España; porque no se debc dar asllo a. rencillas ni a rívalldoades; porque hay que mlrar màs alto, sln tropezar en una concup!scencla., ni una
vanidad, n1 un interés bastarda.
y aqul estamos, donde siempre y
como siempre, con nuestra bandera
al vtento, para llevaria y tremolaria
a! mismo grtto que abora. dan las
organlzaclones de la J. A. P.: ¡Otra
Constitución! La. que rotTesponde al
ser nacional, Ja que es propia y
genUlna de la Pa.tria españoln: católica. antiparlamentaria jcràrquica ,.
'
.··

L~o~~~?~r~~= r~~bl:a~~ A França continuen les ges·
E~~~ E!~d~üe¡¡~ tions

de Córdoba:
«Tranfcurrido3
afios hemos
sklo
sorprendidos cua.tro
los campesinos
españoles con la. presencia en el campo de aquellos señor~ que se titulan de sangre azul. Acompañan a
éstos sus adm.lnistra.dores, con el lAplz rojo en la mano, espera.ndo órdenes. Detn\s vtene su séqulto, compuesto de guardas jurados uniformados, armados, con sus banderalas, luciendo el emblema señorial,
dlspue3tos a. cumplir las órdenes de
su gran señor.
Es tal el espanto que ha causado
entre los campesinos la presencia de
estos grandes terratenientes, que en
sus tertullas cortljeras no aclertan
a. comprender cómo se atreven estos
grandes latlfundistas de la sangr~
azul a reconquistar, sin regimientos
de esclaves, sus tlerras ya. pcrdldas
sin antes liquidar con el Estada la.
cuenta que tienen pendienie de todo el tiempo de su poderio y al misma tiempo justificar cómo fueron
adquiridas estas grandes propledades rústtcas.
Es tal la sorpresa-decimos--que
nos ha causado a los ca.mpesinos la
presencia inesperada de estos señores. q.1e recordando aquellos tiempos cuando se sentia en el campo
el tropel de los caballos y la llegada
de é5tos a. las puertas de los cortijos con la palabra q>ie a tlerra» de
su capitàn. No les producina a los
de entonces el pavor y la sorpresa.
que nos ha. producido a los de abora esta. inesperada e indeseable visita.
i i Ay de los colonos li IIAY de la
agricultura! I ¡¡Ay de la economia
nacional! ! y 11 Ay de la República
sl esto3 grandes terratenientes de la.
sangre aZul reconquistaran sus poder1os!l»

per tal que sigui un fet
Ia Uni•tat Sln
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Reunions i converses entre els delegats de la C. G. T. i la C. G. T. U.

BIBLIOTECA PER
ALS OBRERS EN
ATUR FORÇOS
DAVID B. ALO~. t¡uatre volums
dels quals ès a utor:
«Aparatos de Luz y Fu(nan,
c<Bateries de Pilas y acomuladoresn
ccTecnica de Uuminadon elécttica>J
ccAparatos eléctricos de calelaoclónu.
J . 8., tres volums:
elLa conquista del pann de Kropotkln.

continuen les reunions entre els nió, feta al marge del Sindicat, en
o!Palabras de on rebelde>J, de Krodelegats de les dues centrals sindi- tant que ciutadà.
potkin.
cals de França. per tal de veure sl
La llibertat d'opinió 1 el funcionauEl dolor unlvers.'lh•, de S. Faure,
s'arriba. a. un acord. Han estat abor- ment de la democràcia, coses previsBERNAT ALEGRET, quinze vodats problemes que r estaren en sus- tes 1 assegurades pels mateixos prin- lums:
pens. Han adaptat, les dues dele- clp!s fonamentals del sindicalisme,
ccUo àlbum de segells>~.
gaclons, el text següent:
no poden justificar nt tolerar la
ccMod.erno secretaria me:dcaoo,.
«El moviment sindical, en totes les constitució d'organismes actuants en
ceLa. vengadora11 (primer i segon voel sl dels Sindicats, com a fraccions,
seves activitats, es desenvolupa i de- amb el fi d'influenciar 0 falsejar la lums), de Carolina lnvernWo
uEls cami.~s de la sortn (primer 1
cldeix la seva accló en la més ab- normalitat democràtica sindtcal.
soluta Independència v1s a vis del
Els Sindicats, que per llur pròpla segon volums), de R. Raventós.
uAmor de madre11, d'A. Carrillo
patronat, dels governs, dels partits
i ió
11
1
t b 11
poUtlcs, de les sectes filosòfiques o campos e
acu en e s
re a aul!:l penjoll d'or11, de .l'.lontse;;.a&
quo.lsevol altre moviment alie.
dors d'organitzacions diverses, ban Puigmal.
sempre es reserva. el dret de con- de donar constantment proves d'un
uJov1tan, de J . J esuald,
testar favorablement o negativa- ampli espertt de tolerància per tal
uhn nap Dut. detectiun, de J. Lade mantenir la unitat.
ment a les indicacions que pooen
ELs Estatuts ban de preveure els guia
uLes històries d'oncle Seroocen. do
ésser-li fetes per part d'altres agru- mttjans de mantenir la cohesió, el
paclons en mires a. una acció de- respecte dels prmclpls admesos per Llws G. Pla,
termmada. Aix1 mateix es reserva
~<En Jan Petltn,
de Montserra&
el dret de prendre la iniciativa en les dues delegacions 1 pels seus res- Pw¡-mal
·
pectlus programes.
H
la
l
Ó
bo
ccCapcigraoyn, de Blai Einer.
re et a es co a raciOns momenEls Sindicats han d'assegurar la
tànies, estimant que la seva neutrad f
dels
t<Amor de .l'.ladreu, d'Aivaro Carrilitat amb relació als partitS politiCS, lluita constant per a la e ensa
Ilo,
nc.. implica una. indiferència. quant interessos obrer~.»• •
uLa cl,!ldad sepultadan, de Jesús
als perills que amenacm les lllberDesprés es discutí sobre la repre- de Aragon.
tats públiques ensems que en tracal 1
· é
ctL'heroïna d'Alsàcian. de G .._
tar-se de les reformes en v1gor per sentactó proporc 1on
no reca1gu
• UD
.
acord,
puix
que
la
C. G. T. U. de- Ly~
f
d
1
uista
1
d
a e ensar per a. conq
r-ne a • rensa. el principi proporcional aJ qual
•
tres.
s'oposa la o. G . T.
Aportacions a la nostra Redacció
Solament estan qualificats per a
F'ina lmcnt, els delegats estimaren Ronda Universitat, 25.
prendre decisions, els Congressos sin· que aquest tema pot ésser dilUCidat
dlcals.
per les assemblees dels Sindicats.
La democràcia sindical assegura
Les delegacions iniciaren la. dis-a cada federat, plena garantia quant CI'SSió sobre el problema lnternacloa la defensa. del seu punt de mira nal. Pel que fa referència a aquest
sobre totes les qüestions mteressant tema, acordaren continuar-lo en una
la vida 1 el desenvolupament de l'or- pròxima reunió.
Com els nost.-es lectors hauran po.
ganltzació.
Signen les dues delegacions: Per
Els Sindicats, pel fet d'agrupar la C G. T., Lenolr, Bard, Laurent, gut veure, per l'editorial que repro.
dulr~m
ahir, ja torna a publicar-se
La. Publicitat publica el seg'ilent proletaris de totes les opinions, cap Perrot I Cordler. Per la C. O. T. U., «Solidaridad
Obrera». Inútil dir que
adherent no podrà ésser molestat Fracbon, Crolzat, Brout, Reynaud,
editorial:
ens n'alegrem. Celebrem que es pu.
cAvut no tenim tema. El pals no per la manifestació de la. seva opl- 1Semat, Paul Marcel l Parsal.
bllqui la «Soli», com celebraríem que
recorda haver vtscut una època traumal cap diari o periòdic deixés de
pubUcar-se, fossin quines fossin tes
qulHa. com l'actual. El Parlament
idees que defensés. La lliure emisha tancat les seves portes després
D'INTERES PER ALS TREBAsió del pensament és el que sempre
d'una etapa. altament fecunda, CaLLADORS
hem defensat 1 defensarem amb méa
talun;ya. mai no s'havia. sentit tan
ent-t.IS.!a.sme. Però hem de confessar
, identificada amb les seves autorique ens dol veure com la «Soli» bon
tats, 1 la polJtica ha caigut en un
punt reprèn la seva publicació' torestat soporifer 9ue la felicitat dels
~a a parlar de «l'heroi de Casas Vleciutadans justifica.
Jas»,
en referir-se a Azaña talment
Aix1 les coses, per no tren~ar el
com sl des de nou mesos' ençà no
nost~e contacte amb els lectors-i!ns
Fem avinent als treballadors
hagués passat res a. Espanya, de méa
sabna. molt de greu haver de passar
de Catalunya, d'ambdós sexes,
important, que el ja massa. tristeun dia sense aquesta acm:tumada coque segons disposicions del GoFrança continua la seva politlca ment cèlebre afer de Casas Viejas
municació-, ens hem decidit a puvern General, s'obri el període
de protecció als treballadors france- que tant han remogut i remouen etS
blicar alguns fragments de la Consde cèdules el dia 22 del present
sos. Trobem que !a be 1 que esta en monàrquics i cedistes del nostre pals
tltució de la República. Són aquests
juliol i que fineix el 3 de seel seu perfecte dret. El ministre del I encara_ la «Soli» faria bé de provar
textos que per manca. d'hàbit de
tembre proper.
Treooll de la verna República bo que Azana fou «l'heroi de Casas Vlepracticar-los podien caure en l'oblit
Ens fem ressò d'aquesta disconfirma. amb aquestes paraules jas>>. Nosaltres no defensem Azafia.
1 no estarà. de mé3, per tant, que els
posició governativa, per tal com
aparegudes a. «L'Intransigeant», de car prou bé que s'ha. defensat i .>ap
recordem.»
és Indispensable la cèdula perdefensar-se sempre, però entenem
Paris:
1 com que seguidament es posa
sonal per a. proveír-se del carque en tot cal, abans que tota altra
La Premsa mondrqu!ca, la que
eLa
nostra.
politica
és
suprunir
4
reproduir
articles
de
la
Constinet
electoral,
el
qual
uo
serà
cosa,
claredat. Act"ualment combaten
/eia campanyes patriótiques per a
tots
els
treballadors
tuct6,
estrangers.
que
nosaltres
En
ta
els
tenim
lliurat
sense
la
prèvia
presentaAzafia
tots els reaccionaris espasalvtlr certs interessos econòmics,
el curs del 1935 n 'hem expulsats no- n~ols. Enfront d'ell, s'han unit ela
coneguts, fem punt.
ció de la cèdula.
enyora la guerra. Heraldo de Maranta mll.•
felX!stes, els monàrquics, els cedlsdrid els surt al pas:
Que pensin els treballadors
Es calcula que la tercera part d'a- ~s. els lerroUxistes 1 els tra.que les dretes, confien que bo«Los perlódlcos monopo11zadores
questa. xifra. són espanyols, els quals clmlalistes. Si la «Solli> vol fer el
na part dels obrers, dones espedel mmor al orden, a la patria, a
cialment, no es preocuparan de
han hagut de retornar a Espanya, co-':. a tota aquesta. gent, que contila. cultura». etc., etc., al ocuparse
complir aquests requisits I, per
on resten sense treball. Això agreuja nul parlant de Casas Viejas. Ja sa.estos dias del pleito italoabi3inlo
tant, restaran vots a les esintímtament el problema. de l'atur bran agrair-li-ho.
pretenden que España. renuncie al
Farien bé de 1~0 oblidar, però, el
querres.
forçós, al nostre pals.
paclfismo, que es consustanclal con
que afirmaren en el seu editorial d'aAixò no ha de p:1ssar. Cal ad- 1 Però sl
França.
expulsa
el espfritu de la República y del pueels
trebabans d'ahir, en dir que !a democrà-quirir la cèdula per a desprès
blo espafiol.
lladors espanyols ¿per què el Go- cia respecta les llibertats públiques
poder tenir el carnet electoral 1
ORFEO GERVASIENC
Un periódico de la nocbe recordavern
espanyol
permet
que
eLs
trani
que el !eL'Clsme les ofega. Sàpiguen
votar. Que no s'oblidin que en
Avui, a les 10 de la nit, l'Orfeó
ba.. para. hacer prosélitos, aquella
cesos ocupin les places dels espa- que Azana representa la democràcia
les
properes
eleccions
les
dretes
Gervasienc,
donarà
un concert al
frase oonocidi$ima - «neutra.lidades
nyols en territori de la República 1 els que el combaten el feixisme.
faran un va.-i-tot per tal de
que matan» - que se repltió tanto seu estatge social, carrer de Babilòespanyola.? No ens anima cap sen- No oblidant això, pod 1 continuar
vèncer les esquerres. I com sigui
nia,
2
en
obsequi
als
seus
socis
i
en los comienzo3 de la conflagratiment d 'animadversió vers els tre- parlant de Casas Vieja:;.
que les esquerres són, numèriprotectors.
ción europea..
cament superiors a les dretes, 1 balladors francesos establerts al nosAquesta mateixa. massa coral el
«A B C» de boy, bablando de la
tre pals, però entenem que és fer
posaran en Joc tots els obstaUN COMENTARI DE «LA
«necesidad» de la guerra, publica el pròxim dia 7 donarà un concert dauna politlca insensata respectar el
cles possibles a fi d'evitar
PUBLICITAT~>
slguiente comentaria al ple de una vant el micròfon de Ràdio Associació
·
lloc
als
francesos
quan
el
Govern
que puguin votar els treballanostre conega «La. Publicitat»,
de Catalunya., a profit de la. subsfoto:
francès expulsa de França. els es- enElanunciar,
dors.
t;U la seva. edició d'a«La guerra no dlebe ser un resto cripció pro-restauració del Monestir
panyols.
Ja confien que els parats
hir, la. reaparició de la «.Soli», dia:
de barbarie que perdura entre los de Poblet.
I
A
Espanya
hi
ha
tècnics
parats
i
40.000
a
Barcelona
no
es
<cAhlr va tomar a. pu blicar-se «8oAmbdós concerts seran dlrlgits pel
hombres, pues en tal caso se iria.n
preocuparan d'adquirir Ja cèmoltes places són ocupades per lidaridad o:,rera». Ben vingut.
espaciando cada. vez y la e'tJ)erien- mestre director de l'Orfeó Ernest
dula. 1 en canvi, cosll el que
francesos.
Inconcebible.
Oltra
rebaiRecordarem que el nost re coHega
cia. nos demuestra que acontece lo Cervera.
costi, tots, els parats i ets que
xar els nostres tècnics i els nostres anarquista deixà de publicar-se per
contrario. Los mejores y màs gran.
treballen,
dones
I
homes,
han
obrers,
que
mentre
estan
parats
no
voler sotmetre's a. la censura ae
AvtJI, MARIA ESPINALT
des e3tuerws de los Gobiernos se
de procurar-se la cèdula persoveuen altres treballadors que tor- premsa.. Almenys aquesta fou la verI HIPOLIT LAZARO CAN·
ofrecen a esta necesldad de estar
nal i després fer-se lliurar el
hen de França. després d'haver-hi sió que va circular.
TARAN tcMARINAn, A LES
prepara.dos para guerrear en los
carnet electoral.
Ara torna a. aparèixer amb cenpassat alguns anys, és motiu d'l'xasARENES
pueblos màs adelantados.»
sura., l estat de guerra.»
No s'ha de perdre un moment.
peracló pels que no troben treball.
¿La necesldad de la. guerra? ¿Los
Aquesta niUes dues màximes figuCal que &ot treballador es preoUn bon ¡avern hauria de prenpueblos màs adelantados?
res de l'art lfric, Maria Espinalt l
cupi de recordar als amics el
dre mesures de defensa dels treba- Convocatòria per a la con¿Cuàl es enton~ el sentlm1ento Hlpòllt Làzaro, artistes ambdós de
seu
deure
I
preocupar-se
dels
1 lladors nacionals. Tot simplement
crlstiano en que dicen inspirarse es- fama mundial. en unió dels excel:lents
familiars.
això. Res més.
fecció del nou cens electoral
tos «redtentores» de la sociedad? ¿A artstes Mercè Roca, 1\faties Ferret,
Amb
optimisme
i
pensant
en
quiénes pueden acusar de bàrbsros, Canut Sabat, Jordi Frau l August
el
trioml
que
ens
ba.
de
lliurar
social de Catalunya
de destructores de la paz, de sem- Gonzalo, cantaran l'obra cim de l'imdel rovem de les dretes.
Sobre l'aplicació dels sous Rebem la nota següent:
bradores del odio, los que !fan en mortal Arriets. «Marina», al Teatre
la guerra como base de todos sus de la. Natura, de Les Arenes.
Per disposició del Govern de Ja
del Laude del Comerç a l'en- Generalltat
1deales?
de Catalunya <Decret .puL'expectació que ha produYt l'exEl odio a la democracla les rebosa cepcional repartiment d'aquesta «Mablicat al cButlltl Oficial» de la GeneCrida d'estrangers
gròs, a Badalona
a cada momento. Por eso reacc.io- rina», amb elements de tal vàlua
ralitat de Catalunya del primer d'aL'Oficina Central Coordinadora
nan contra. los verdaderos sentlmien- artistica, ha quedat a bastament degost corrent> l a proposta del conEl "Centre de Dependents de Ba- seller
tos populares.
de Treball, es procedeix a la.
mostrada., per Ja qual causa s'estan del Servei de CoHocació Obrera de dalona
..
recorda
a
tots
els
depenconfecció del nou Cens Electoral soEn este easo concreto, el del pue- esgotant les localitats que, als preus Catalunya interessa que passin per dents de la Secció
a
l'Engròs,
que
des
les
seves
Ottcines
(Via
Laietana, 16.
cial de Catalunya.
blo espafiol està bien explicito en popularlssims d'una a cinc pessetes,
la. Carta fundamental del Estado: han estat poslldes a la. venda per a. pral.), els senyors de nacionalitat del dia 10 del proppassat mes de juPer tant, les entitats professioliol,
han
entrat
en
vigor
a
Badalona
alemanya,
que
a
continuació
s'esnalS, patronals 1 obreres, poden acucEspafta renuncia a la guerra.ll
la representació esmentada.
els sous assenyalats en el Laude del dir des d'ara a. les oficines lnstal.·
menten:
Walter Auernald, Adolf Baer, Fre- 14 de novembre del 1935.
lades per a aquest servei en una de
Són diverses les cases que, sense les dependències del Departament de
deric Brunn. Anna Eksta.dt. Henwig
Jacob!, Georg Calb, Hugo K1nk cap resistència han pagat als seus Treball de la. Generalitat <Laietana.
Kuns,. Szvel Lerrelbaun, Edgar Ll- empleats, a fi de juliol, d'acord amb 16, principal), tant per la p1esenta.·
nick, Emmy Mallam. Joan Romann, la nova escala. de sou.s.
ció de la seva soHicitud d'mscripcló
Walter Schmldt, Grelt Slmon, FreAquest "Centre de Dependents de com per a consultar qualsevol dubderic Sllberberg, Meta. Estatser, Ell· Badalona •• reitera el seu oferiment te, sobre els quals els seran donasabeth Strobel, Karl Heinz Kleim, a. tota la. dependència afectada, per des tota. mena d'informació 1 !aclllKatbarina Siepenkort, Rodolf Hei- assolir que tan important millora. oer tats.
ne Ballma.n, Guillem Grosch, Rodolf
remarcar l'absoluta conveniènMorguenstein, Marti Hess, Enric la classe mercantil, que tants tre- ciaCal
per part de les entitats profesPUger, Ursula Wmckler, Carles balls 1 sacrlflcls ha costat, es com- sionals de sol:l.icltar la
seva lnscrip..
Bohm, Adolf Matti, Jordi Mullen- pleixi sense cap excepció a la nostra ció al Cens Electoral Social
de caho!! Woods. Eva Bruck, Erlch Gun- ciutat.
talunya, ja que únicament aquest éa
therberg. Karl H. Klein.
A tal fi, en el nostre local socl.al, el que ha de regir en les eleccions
Sant Anastasi, 3, segons pis, de set per a la representació patronal 1
a nou del vespre, seran atesos tots obrera a tots els organismes de treels companys que desitgin 1n!orma.r- ball, que tingUin lloc dintre el terse d'aquesta qUestló.
ri tori català.
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«SOLIDARIDAD OBRERA», JA
TORNA A SORTIR

Coses de la calor

FRANÇA HA EXPULSAT NOEl CARNET ELECTORAL RANTA MIL TREBAllADORS
I LA CEDULA PERSONAL ESTRANGERS, EN El CURS
DEL 1935

Encara volen me,S
guerra?

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

La Música

I

*

I

----------*:---------«L'Horitzó»

Hem rebut el primer número del
setmanari L'Horitzó».
Es tracta d'Un setmanari que ens
ha d'ésser familiar, car el fan homes prou coneguts de les esquerres
catalanes 1 bons amics nostres.
En primera. gàgma de.."taea un article signat per l'alcalde popular da
Barcelona, Carles Pi l Sunyer.
El cos de redacc.ió està format per
Claverol, Gr~U;eS, Marc Aureli Vila
1 Xuriguera.
Desitgem al coRega bona sort per
a ccapejan la censura 1 molts anys
de vida..

___________*___________
WILEY POST A SEATLE

Seatle, ~. - Ha arribat a aquesta
ciutat 1 aviador Wlley Post acompanyat de la seva esposa. Procedex
de Los Angeles. Ha cobert al:rl la
primera. etapa del seu ratd a Moscou.

L'HORITZÓ
PERIODIC SETMANAL 0 1 ESQUERRA

S'HA POSAT AVUI ALA VENDA. PREU: 20 CENTIMS
Hi coHaboren: Carles Pi i Sunyer, Humbert Torres, J. Puig i Ferreter, Jaume Serra
Hunter, J. Puig Pujades, Pere Cavallé

Esquerrans, compreu L'HORITZO

Tots el~ te·pllhlicO_n_sJiê~ieixen cada dia. LA HUMANITAT

la humanitat
.
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51 haviem de cercar, dins la bi- l'esport del pensament cenyit l ben
bllogTafia. catalana, antecedents a la traçat trobaran llur fet en el Dis·
«Coll.eccló Popular Barcin_o», només curs del mètode de Descartes, traels trobariem en la Blbllot~ca Po- dwt per Joaquim Xirau, i en La
pular de L'Avenç, que apare~a ~u disciplina mental de Turró, prolorant els dos primers dece~ . da- gada pel Dr. Leandre Cervera. Alquest segle, 1 en la Coll.ecclo M•':Jel"' tres obres de Lluis Vives, Balmes,
va editada per la Mancomurutat Kant fl¡uren a la sèrie filosòfica
QUE PASSA A ALEMANYA'l
d~ant els decennis segon i tercer. de la uCoHecció Popular Barcino».
Les finances, l'excursionisme, el
Berlin, 2. - L'Oficina oficial de
Estroncada la tradició que a9~elles
els
d'urgència,
medicina
la
folklore,
Premsa del Reich ha publicat arul
dues col:leccions havien ree~t a
crear fou represa el 1925 per 1 Edi- fUms, l'aviació, entre altres activi- una nota desmentint categòricament
'torlaÍ Barcino - ara fa,. doncs, de~ tats interessants, tenen els seus pe- la not1c111. publicada en els princianys- amb la publicac1ó dels P~l tits tractats a. la <<Collecció Popular pals periòdics nordamericans. semers volums de la seva Coll.ecc1ó Barcino». Heus-en aqui uns quants gons la qual, la policia de Berlin,
tltols: Resum de comptabilitat de les tropes d'assalt 1 altres grups de
Popular.
La nova colleccló tenia, i ha anat Kühnel, Els valors borsaris de Pe- topada del partit nacional socialista, havien estat posades en estat de
augmentant fins ara, ~!:S ~vant~t
prevenció davant l'anunci de desorges que donaven 1'expenenc1a i 1 adres.
venç general de la cultura del pais,
COl:HCCIO POPULAR BAitciNO
La. nota. de l'Oficina de premsa.
un esperit més obert per a la capdiu que els milers d'estrangers que
tació de valors 1 la llibertat de. ~o
vlments d'una. publicació no of1mal.
'Avui la uCoHecció Popular Barcino»
'compta ja amb 121 volums, i el preu
ESCLATA LA CALDERA D' UN
a què es venen, oscillant generalTREN EN MARXA :1 EL MAQUI•
ment entre una 1 dues pessetes, la
NISTA HA RESULTAT MORT
fa, també des del punt de vlsta e2. - Aquest mati ba esGinebra,
conòmic, verament popular.
A . aon••
tat a punt d'ocórrer una catàstrofe
Sl hom classifica per matèries els
·• Tta .. u .c
a l'exprés de Ginebra a Paris, quan
121 volums de què consta actu!'-1el tren es trobava. prop de Tenay.
ment la coll.ecció, s'adonarà aVlat
La caldere. de la màquina ba. esque la seva publicació obeeix a un
CONSTITUU
clatat l és anada a parar a una displa d 'ensinistrament nacio~al. Cade 150 metres. El cos del matància
racteristlcament, el seu pr1mer voCIO INTERIOR
quinista ha estat trobat, completalum és una ortografia, i una ortoment destroçat, a cinquanta metres
grafia escrita per Pompeu Fabra.
DE CATALUNYA
del lloc on ocorregué l'explosió.
D'acord amb aquests inicis tan raoMiraculosament, la resta de la. lonables, l'ensenyament ~e la gr~mà
~DIT O IIAL IARCINO Pnhr•u nu tJ
comotora l els vagons han romàs
tlca és un dels objectms princ1pals
sobre els rals, motiu pel qual els
de la collecció. No solament hi fiftll 87
passatgers no han sofert cap dany,
guren diversos volums de Pompeu
1 no s'han adonat de l'ocorregut fins
Fabra on aquest exposa la. doctrique el tren s'ha aturat. Aleshores
na ~amatical de l'Institut d'Estula
de
edicions
les
de
Facslmll
els viatgers han ba.lxat del tren per
'dis catalans, sinó encara els sis yo<<CoHeccló Popular Barcino»
tal de saber les causes d'haver-se
'lums dels Exercicis de Gramàtica
\Catalana de Jeroni Marvà, famo- re Mas Manual d'Excursionisme de aturat.
Com sigui que en el moment de
sos arreu de Catalunya.
1 Roca, El Camplng, d'A- l'accident es desencadenava una forAquesta tasca de difusió dels co- Batista'
un
auxiliar
cal
Com
Serch,
madeu
tempesta sobre aquells llocs, amb
ta
neixements gramaticals és flanque- ferit del Dr. Gabarró, Com es fa un
jada per la publicació d'obres com film de Carner-Ribalta, Resum d'A· grans trons, els passatgers han conEls barbarismes de Bernat Mont- viació de Marià Foié... Sobre orga- fós l'explosió amb un d'aquests.
TRASLLAT DE LES RESTES DEL
sià obra. apareguda recentment, que nització
polltica, la coHe::ció ha ~u
és 'una. u¡uia per a la depuració del
Na~•o·
La
obres,
altres
entre
blicat.
POETA ALEMANY HERMANN
nostre lèxic», i de manuals de corde Prat de la R1ba
LO ENS
lespondència 1 de redacció de docu- nalitat catalana
ipteressantissims
estudis
diversos
i
ments. com la Correspondència a Berlin, 2. - Han estat traslladades
del nostre eminent coll.aborador ~
morosa de Carles Soldevlla, el For- toni
Rovira i Virgili, com El prm· a Luneburg les restes mortals del
mulari de documents en català de
de tes nacionalitats, La ~ons· cèlebre poeta alemany Herma.nn
c. A. Jordana, Com s'han d'escriu· clpl
poc ha romàs el
re les cartes comercials, Com s 'ha tltucló Interior do Catalunya 1 EIS Loens, que fins fa de
Loivre. Loens
cementiri francès
electorals.
d 'escr iure una carta en català, Cor- sistemes
Finalment, cal no obJ:a,ar un dels morí el setembre del 1914, en una
respondilncla familiar I de societat,
aspectes més interessants de la col- batalla que es lliurà prop de Reims.
etcètera.
el que es refereix a la divulAsslstf a. la cerimònia una comUn altre aspecte de la cultura na- lecció
cional que mereix l'atenció prefe- gació' de bona literatura. Goethe, panyia de solt:ats, que ha retut hoM~
Voltaire,
Moliere,
Shakespeare,
militars a les restes del poeta.
nors
rent és el geogràfic. Un especialista
Tolstol, Poe, Keller. flen qüestions ~teogràfiques, Pau Vila, set, Schlller,
els seus autors. Li hteFORD HA COMPLIT 72 ANYS
ha escrit per a la. «CoHeccló Po- guren entre
oriental hi és representada
pular Barcino» un Resum de Geo- r atura
York, 2 . - Comuniquen de
Nova.
grafia de catalunya, publicat en pel famós drama de Kalidasa Sa• Big - Bay <Estat de Michigan) que
1 els dos grans poemes è- el gran industrial nordamericà Hennou volums, que és des d'ara l'obra kuntala
el Ramalana i el ry Ford ha complit 72 anys d'edat.
bàsica per als futurs estudis gene- pics de l'índia,
Darrerament han a- Ha
rals sobre la geografia de Catalu- Mahabarata.
passat el dia en companyia de
nya. Enllaçant la geografia 1 la bio- paregut a la coHecció les Poesies la seva. esposa al Huron Mountain
~abanyes,
de
Manuel
de
completes
grafia tenim a. Ja popular coHeccló
en ple bosc, al nord de Michial nostre ld10ma per Club,
gan.
els VIatges d'All-Bel, on és narrada incorporades
de
coneixement
El
Maseres.
Alfons
que
la. llarga 1 perlllosa exploració
Domènec Badia, esdevin¡¡ut gTan les literatures estrangeres és extra- ¿\'[NIZELOS HA PERDUT LA
senyor musulmà, féu a principis del ordinàriament facilitat pels resums SEVA FORTUNA EN EL BANC
segle passat pels països musulmans d'història de la literatura que han
TRAVELLERS'l
'del nord d'Africa i l'Asia. menor. aparegut a la coHecció, fins ara els
s•a:::segura que a la
2.
Paris,
llaUgrega,
catalana,
literatura
de
Quant als estudis biogràfics, van
fallida fraudulenta de l't:Stabllment
apareixent-ne a la coH.ecció de les na provençal, russa 1 anglesa.
Ó1tem, per a. acabar, d~s la sè- bancari americà Tra vellers Bank de
grans figures catalanes. Gulfr6 el PI·
gairebé tota la. seJós, per Rovira 1 Virg111 1 J ll;ume I rfe literària de Ja. uCollecCló !"Opula Paris, ha perdut
les Pàgines esco~hdes de va quantiosa fortuna el faulós poBarcino»,
de F. Soldevila. inicien la sène, que
conté estudis sobre Vicenç Ferrer, Ramon Llull, bella antologia luHla- litic grec, Eleuteri Venlzelos.
Rafael Casancwa, Narcis Monturiol na amb moltes anotacions; una a~
1 Carles de Vlana, els dos darrers tologia. general de la nostra poes1a LA CALOR FA DE LES SEVES ALS
ESTATS UNITS
(Les cent millors poesies de la llenacabats d'aparèixer.
• Sense sortir de la coHeccló podem gua catalana) 1 les edicions popu2. - L'onada de calor
York,
Nova
iniciar-nos en l'estudi de la filoso- lars de Els Clàssics catalans m~der que re¡na. sobre els Estats Units,
fia mitjançant la Iniciació a la fi· nltzats, dins la qual han sort1t el afecta principalment a aquesta caJosofla de Llorens 1 Barba, obra que Llibro d'Amic I Amat de Llull I El pital, on la temperatura. és realment
mostra, entre altres coses, que els desafiament de Bordeus de Bernat insuportable.
estudis filosòfics poden delitar sen- Desclot.
Avui ha calgut una formidable
CANDI lWOSSA tempesta de granlçada sobre Lang
s& encapa.uaments. I els amics de
Island, que ha causat grans destroces, especialment en la collita de
fruites. Algunes de les pedres caigu«L'ARLESIANA», AL TEATRE GREC
des són gairebé com un ou de colom.
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·· ,ee_ :~ ALEMANYA soiA HITLER·

Eduard Herriot, el gran polític francès,
s'adhereix entusiàsticament a la festa

dia de Lió, signada per Herrlot, l'expressiva lletra. que reproduün:
uCar e llega :
M'alegra saber que els nostres
amics de Catalunya es proposen celebrar dissabte la. glòria vivent d'Alfons Daudet.
Aquesta representació de «L'Arlesiana., dins el quadre que enteneu
donar-U, serà el digne homenatge
d'un poble mediterrani a un geni
clàssic.
Alxi els atenesos, sota un sol Igual
al vostre, aplaudien els versos sonors dels poetes 1 voltaven d\m culte
unànim el record dels herois i dels
déus.
En celebrar Alfons Daudet afirmeu la vostra fidelitat a aque8t.a civilització de llengua d'oc, l'esplendor
de la qual es vessava fa uns vult
segles, tot al llarg de la mar llatina
1 d'una banda i altra dels monts
Pireneus.
Va haver-hi un temps en què els
nostres travadors ana\·en a recitar
llw¡> estrofes a les o.ltes sales dels
ca.st.eUs. Tanmateu:, els vostres doctors ensenyaven els nostres estudiants. Conservem encara la memò.rla del vostre Ramon LluU, el vostre
Arnau de Vilanova i, sobretot, aquest

..

Sibiuda. Aquest R amon Saibon, que
professava a Tolosa I hi recollia,
sembla tantes admiraclom; femenines com lloances universitàries.
En fi: ¿en quin pais el nostre Alfons Daudet, tan mesurat, tan delicat, tan humà, podria trobar-se més
a casa seva que en aquesta Catalunya on el gran Cervantes situà la
els «arxius de la cortesiaJJ?
Jo us demnno, doncs, estimat collega, que transmeteu a ls amics d'Alfons Daudet els meus regraciaments
1 les meves simpaties. A vós, que
sou un promotor d'aquesta bella manifestació, us adreço els meus compliments cordials, amb l'assegurança
dels meus sentiments més distingits
i afectuosos. - Eduard Herrlot, Alcalde de Lió.»
La carta transcrita a.fegeix, encara, major transcendència 1 valor a
Ja magnifica festa que ha satr.1t coordinar, amb fins nobllissims, l'activitat Infatigable de Fontbernat. Cal
creure que el poble de Barcelona s'\brà correspondre al seu esforç 1 emplenarà. el recinte de Montjwc, cridat a enquadrar a meravella aquesta alta. manifestació e.rtística 1 humana.

ECOS
La, xafogor d'aquests dies va, obligar, abans d'ahir, el qui això escriu
a sortir a escriure al pati de la Redacció.
De sobte, d'una galeria, immediata, va volar una agulla d'estendre
roba i and a, parar damunt les ·quar-

tilles.

-Amb això vole1~ dir-nos que poseguir treient drapets al sol.
ens Jacililell les agulles -conclogué e¡ diputat Sauret, collaborador eficaç de la nostra secció d'ecos.
den~
Fi~

•••
En una penva d'escriptors, hom
comenta la vida als països exóticB.
Algú.-que ha vist Es!.:imo-assabenta als altres que els groenlandesos
són tan innocents que, a canvi d'una
arma de toc, us donen un lot de
pells de guineu igual a la seva alçària.
- Aleshores-conclou un, molt seriós-el negoct rodó fóra anar-hi a
canviar pells de guineu per espingardes.

•••

El$ polonesos cultiven molt la sàtira política, a despit de totes l e&
coacclons. Així, la revist4 Mucha, cte

sas...

•

D

la situació interior dlAlemanya no és gens clara

Les autoritats alemanyes diuen que no
passa res i que la pau a Berlín és completa

EOUARD HERRIOT

~

I N F0 -RM1A. C·t O ,. DE L'ESTRANGER

que
assegura
Sl
Barcino»
Popular:
;«coHecció
121 volums publicats

El nostre estimat amic, el mestre
Josep Fontbernat, organitzador 1 ànima de la magna representació d'avui
'al Teatre Grec, de «L'Arlesiana», de
,baudet i Bizet, ha rebut de l'Alcal-

DISSABTE, I D'AGOST DEL 11a:

El conflicte italo· abissini

base el tractat del 1906, per tal d'ar
rlbar a una solució pacifica del M ..•
--~·
tlicte.
Altres referències puntualitzen
les esmentades negociacions sobreq~
base del tractat de 1906 revestir
la forma d'una COnferència Tri 8.!1
tita, que se celebrarà potser e P:u-clutat del nord d'Itàlia, la pr~Ulla
~ra
setmana de setembre.
"Le Temps" es mostra satisf
la primera jornada de Ginebr:t de
tant pel que s'ha assolit com' no
que s'ha evitat. "S'ha Impedit -S(1
-la retirada. d'Itàlia de l'organts 11
ginebrí, 1 cal fer justícia al sen~e
Mussolini perquè ha demostrat un r
vegada més un gran sentit poUtic :
Examina les versions que circule
sobre les parts que constitueixen n
projecte de resolució, i entén ei
rl conservador, que encara està au·
torltzat l'optimisme. "No hi ha e •
dubte que en el projecte de resso1~P
ció figuren els elements d'un acord
susceptible de posar fora de perUJ
tots els interessos que es discuteix
i de permetre a la Societat de N~~
clons capej:ll' un dels pitjors tempo.
rals que ha sofert."
A "L'Echo de Paris", el redactQ
cap, senyor Kerlllis, al qual dies en.
rera concedi una extensa entrevista
el dictador italià, es pregunta aVUi
sl Mussolini és capaç de fer cas Olllls
de la voluntat d'Anglaterra: "Pot
Mussolini no tenir en compte per a
res la voluntat d'AnglatelTa? Aques.
ta interrogació se la formUlen ara
quaranta mlllons d'Italians de ma.
nera directa, 1 de manera. indirecta
diversos centenars de milions d'habi~
tants del planeta. La resposta és molt
diffcll, perquè des d'alguns Punts de
vista Mussolini és un enigma i eu
mateix ignora sens dubte flÍls on
Poden arribar els impulsos del seu
temperament."
Després de referir-se a les pess¡.
billtats estratègiques d'Abissinia 1als
recursos de tota indole amb què
?.ompta Itàlia, l'articulista escriu:
No crec que Mussolini, que ús un
home conscient de la seva. força es
llanci a una aventura. Per de prompte, no desitja un conflicte amb An·
glaterra.. Per la rest;l, aquest nacionalista Italià, per estrany que això
sambl1, té l'esperit europeu. Veu 1
tem la decadència del vell continent
la qual cosa el porta a témer n¿
tan sols la guerra, s 'nó tota discussió que sembri l'anarquia. Per això
tinc la impressió que cada vegada
que Anglaterra dóna. un pas envers
ell, Mussolini, joiós, avançarà envers
ella.
OFICIOSA!\'IENT ES DIU
A ITALIA QUE ELS Al\UCS
I ENEMICS SERAN QUALIFICATS SEGONS LA POSICIO D'ARA
Milà, 2. - El «Popolo d 'Itàlia» PU•
blica un article que es creu inspirat, sinó escrit, per Mussolin1 en e1
qual, referint-se al discurs pronunciat ~hlr a la Cambra dels Comuns
P~r S!f Samuel Hoare, es diu que la
questtó d'Abissinia constitueix ·aètualment no solament la pedra de toc
del moviment patriòtic ita11à sinó
també de l'amistat I l'enemistat amb
les altres nacions.
"Nosaltres podríem dir ara -eontlnua dient-- quines són les nacions
que observen una actitud correcta
respecte Itàlia 1 quines es mostren
hostils i deslleials 1 ar:rmarem que
serem amics de les nacions que de
fet s'han mostrat a1n1gues d'Itàlla».

els oradors es referiren a les cam·
panyes de la Premsa italiana presentant com a inferiors les races de
El "Times" acaba dient:
"Sl passa el pitjor 1 no s'adopten color.
sancions contra I tàlia, el Govern
LA FEDERACIO DE JO·
etiòpic no comprendria Anglaterra
ISLAl\IIQUES
VENTUTS
i modificaria per complet la seva
D'EGIPTE A FAVOR D'A·
actitud amistosa i agraïda envers la
BISSINIA
D'EX• Gran Bretanya.
CATOLIC
GRUP
El Cairo, 2. - En la reunió celeCOMBATENTS DISSOLT
ELS ABISSINIS Sl SON brada. en aquesta. per la Federació
Cobienza, 2. - Les autoritats han
ATACAT6 PELS ITALIANS, de Joventuts Islàmiques, s'ha pres
ordenat la dissolució del grup reper unanimitat l'acord de recol.za.l'
DES~AN ELS RIUS
nà de la Lliga d'ex-combatents caLondres, 2. - L'Agència Reuter la causa de la independència etiòpica
tòlics.
publica una informació segons la davant els atacs italians. Per a això
qual, els tècnics belgues instructors s'efectuarà. una activa propaganda
de l'exèrcit abissini i consellers de entre tots els països musulmans.
l'Alt Comandament etiòpic, han proUNA ALTRA SESSIO SEposat a aquest un interessant pla a
CRETA DEL CONSELJ,
executar.
Ginebra, 2. - Els senyors Lava.l 1
Els esmentats tècnics belgues, que
durant la gran guerra s'encarregaren Eden han dinat junts a l'hotel on
de la direcció de la gran maniobra sojorna. la delegació francesa. Desque detingué els exèrcits alemanys prés de dinar ha arribat a l'hotel el
la inundació dels camps delegat italià baró Aloisi, i aleshores
La seva gestació ha durat mitjançant
provocada per la ruptura intencio- tots tres han celebrat una conferènvuit anys
nada d'alguns dics, han proposat a cia que ha durat tota la tarda.
A última hora de la tarda s'ba
Londres, 2. - La Constitució de l'Alt Comandament etiòpic que en celebrat
secreta el Consell de
l'índia ha adquirit avui força de iniciar-se l'avanç de les tropes Ita- la S. D.sessió
N. convocada. pel senyor
llei en rebre l'aprovació reial a la lianes siguin desviats els cursos d'al· Litvinoff, amb
que les grans
l'objecte
Cambra dels Lords. Han assistit a guns rius, la qual cosa privaria com· potències informin les altres, meml'acte nombrosos membres de la ple tament d'aigua vastíssimes zones bres també del Consell, de l'estat
Cambra dels Comuns, que han vol- que en aquestes condicions no pogut presenciar la històrica escena. drien travessar els soldats Italians del conflicte italo-abisslni.
A l'hora de comUnicar, 1~ reunió
La nova Constitució de l'tndla. ha perquè la sequedat els cre¡¡rla situatingut una gestació de Vlllt anys i clons gravíssimes i el petill immi- del Consell continua.
consta de 478 clàusules i 16 apartats nent d'epidèmies.
NO ES TREU RES EN
Mltjança.nt la rapldisslma consmés, que formen un volum de 455
CLAR DE LA REUNIO SEpàgines impreses. Es la llei més trucció d'alguns dics, serien desviats
CRETA
extensa aprovada pel Parlament an- cap al desert diversos importants
Ginebra, 2. - La. reunió secreta
glès d 'ença de la seva. fundació.
rius el curs dels quals haurien de
Com hom sap, la. Constitució ha remuntar lògicament seguint les vo· celebrada aquesta tarda pel Consell
de la. s. D. N. ha acabat a dos quarts
de substituir l'actual forma de go- res els exèrcits d'Itàlia.
vern de l'tndia, considerada com a
Aq·¡ esta tàctica es desenrotllaria de ruit.
unitària 1 centralitzada, per una Fe- a diversos llocs vulnerables a l'atac
Quan els delegats hlln sortit del
deració formada per les onze pro- italià 1 a judici dels tècnics bel· saló on s'ha celebrat la reUnió hnn
vincles indo-britàniques 1 els estats gues, podria tenir importància deci- fet algunes d eclaracions als perioindis que estiguin preparats per a siva, sobretot a la. frontera amb la distes. El senyor Laval s'ha mostrat
ésser-hi agregats.
optimista, 1 ha afegit que possibleSomalla italiana..
Tant a. la capital de la Federació
ment el Consell es tornaria a recom a les provincies es nomenaran
BA POGUT unir llquesta nit.
NO
ETIOPIA
governs constituïts per ministres
El delegat portuguès ha declarat
OBTENIR UN El\fi'RESTIT
responsables davant les legislatures,
que el Consell esperava encara les
D'ANGLATERRA
de manera molt semblant a la que
Londres, 2. - Als cercles de la contestacions definitives dels dos
el Govern anglès és responsable da- Clty
es declara que el ministre d'E- Governs: de Roma, sobre alguns
vant la Cambra.
Londres, no ha pogut acon- punts de la fórmula francesa 1 d'AdLes facultats reservades al gover- tlopla aque
Abeba sobre la totalitat d'aquees faci al seu pals un em- dis
nador general que, com és sabtil, ha seguir
lla.
d'ésser nomenat per An¡laterra, són prèstit de dos milions de lliures esEl representant abissini Hawariats,
les de defensa, afers estran~ters 1 terlines que serien invertides en l'ad- que ha assistit a la reunió com a
mun:cions.
i
d'armes
quisició
qüestions eclesiàstiques. Sobre totes
delegat d'una de les parts interesles altres matèries els governs ac·
sades en el conflicte, ha. declarat
EN·
ERA
NO
MIGDIA
AL
tuaran conjuntament amb el goverque Ignorava el text de IQ. fórmula
CARA SEGURA LA SESSIO proposada, estan assabentat solament
nador general, assessorats pels mlDE LA TARDA
n1stres. S'estableixen també regles
d'alguns dels seus punts principals.
Ginebra, 2. - Al migdia s'ha de· Ha afegit que per aquest motiu no
per a la protecció dels interessos de
les minories i l'estabilització finan- clarat que encara no és segura la pot dir sl la fórmula serà acceptada
cera.
sessió extraordinària del Consell de o refutada pel seu Govern.
Birmània queda. separada de l':tn- la S. D. N.
La impressió a darreres hores de
dia i gaudirà d'Una Constitució a
la tllrda és que Ja situació no està
part, però semblant a la que ha esES FAN NEGOCIACIONS aclarida encara.
tat aprovada per a. la Federació.
EN LES QUALS NO ES
El senyor Litvinoff, a petició d'alDurant la discussió de la ConstiCOMPTA PER A RES Al\fB guns delegats, ha publicat una nota
tució s'ban acceptat alg-unes ImporABISSINIA
del tractat a la sessió secreta, en la
tants esmenes al projecte, tals com
Ginebra, 2. - Durant el mati d'a- qual es diu: «El senyor Lava! ha
la reserva de sis llocs al Consell rrr VUi s'han celebrat diverses converses fet una exposició detallada al Cona les dones 1 la substitució de la entre els d-elegats de diverses potèn- sell referent a les darreres proposiproposada elecció directa per un sis- cies, totes elles encaminades a tro- clons, que ell espera que podran ésser
tema Indirecte.
bar solució al conflicte italo-abis- sotmeses avlat a aquell».
La nova Constitució afecta 350 sinl.
milions d'habitants de l'índia. anAlguns delegats han conversat
LA CONTESTA ITALL\NA
glesa, els Estats indis 1 Birmàn1a. amb els periodistes, i s'han referit
NO ACLAREIX RES
especialment a la nova fórmula fran2. - Avui a migdia ha
Ginebra,
BOMBERS QUE CALEN FOC
cesa.
a Ginebra la contestacl~ d'ILa resposta d'Itàlia s'espera amb arribat
a la proposició francesa que
confiança que serà satisfac- tàlia sotmesa
S'incendia l'edifici on cele- alguna
ahir a l'aprovació del
tòria; però h1 ha, no obstant, força fou
de Roma.
Govern
braven un Congrés els
inquietud amb relació a l'estat geel contingut de
italiana
nota
La
OPTIIUIS!\t:ES
n eral del conflicte. Les esperances
qual no s'ba fet encara públic, no
bombers
Ginebra, 2. - A poques hores de
es basen principalment en el fet la
que
d'incertituds
l'atmosfera
aclareix
la probable reunió d'aquesta tarda,
Detroit 2. - Al Congrés de la que el baró Alolsl, delegat d'Itàlia,
les negociacions, ans bé fa la Impressió als cercles de la SocieFederaciÓ de Bombers de l'Estat de complint les instruccions de Musn- envolta
és
segons
confusió,
la
augmentar
Michigan ha ocorregut un fet ve- Uni, està, en certa manera, d'acord la impressió en les cercles ginebrins, tat de Nacions és més optimista
TSALDARIS, A BAVIERA
ritablement insòlit. Un bomber llan- amb els senyors Lava! i Eden. Com en els quals es declara que la nota q!le ahir a la nit arran de la probab1lltat que s'arribi al desitjat acord.
Atenes, 2. - El president d el Con- çà descuidadament un llumi encès és sabut, la fórmula disposa que es italiana
manifesta que ella no consEs declara de bona font que els
sell senyor Tsaldarls, portant una en un bidó que contenia gasolina nomeni un cinquè membre per a la
de l'ac- Italians es mostren favorables a
bena que li cobreix la lesió rebuda i que féu explosió immediatament Comissió d'arbitratge 1 conclliació; titueix la darrera declaració
titud ltalian~. 1 es rumoreja també l'acceptació de la proposta perquè
dimecres en un accident d'automò- i provocà un incendi.
però que aquest, reprenent immediabil ha sortit amb direcció a l'Alta
Els congressistes no pogueren po- tament els seus treballs, no tractnrà que tracta principalment amb algu- sigui nomenat cinquè àrbitre en el
Baviel"'a on passarà una temporada sar en pràctica els seus coneixe- més que dels incidents d'Ual-Ual, nes formalitats a les que es pot do- litigi ltalo-ablss1n1, el senyor Max
nar major I menor importància, se- Huber, que fou President del Tri·
de repòs en un balneari.
ments professionals per fo.ltar-los el
Oficialment s'anuncia que Tsalda- material adequat i el foc es féu amo sense tocar la qüestió de fronteres. gons la posició que ocupa cada pals. bunal de Justícia Internacional de
La. situació, doncs, Sl!gueix sense La Haya.
ris es deturarà a Iu~toes làvla. on con- d'una gran part del saló i obligà La labor de la comissió quedaria
ferenciarà amb el cap del Govern se- a fugir els bombers. Després arri- acabada el dia 3 de setembre, i men- llClarir-se per no haver-se rebut enAnglaterra,
i
França
Itàlia,
trestant,
EX-OFICIALS E G I P CI S
cara la contestació d'Abissinia a la
nyor Stoyadinovich 1 amb el príncep baren els seus companys de servei
CAP A ABISSlNIA
continuarien les negociacions per fórmula francesa.
regent Pau.
l el foc pogué ésser apagat.
El Calr, 2. - Als cercles egipcis
El sinistre revestl gravetat i en mitjà de les vies diplomàtiques, d'aS'HA CELEBRAT L'ANIVERSARI resultaren amb ferides o cremades cord amb les prescripcions del TracROOSEVELT ESPERANÇAT afectes a Abissinia es declara. qae
DE LA MORT D'HIINDENBURG
QUE TOT ES SOLUCIO- és cada dia major el nombre d'ex·
de diversa consideració 32 bombers tat dels Tres del 1906.
of~clals de l'exèrcit egipci que s'!nsTannenberg, 2. - Entre les coro- congressistes.
Existeix l'opinió que sl Itàlia acNARA
cnuen per tal de servir a Abissínia
nes enviades al monument commecepta aquesta fórmula, se celebrarà
RooPresident
2.-El
Washington,
moratiu de la batalla de Tannenberg,
sl es declaré~ la guerra amb Itàlia.
una Conferència de les tres potènamb motiu de complir-se avui el pri- CONSEQUENCI ES DE LA CRISI cies citades, en una c:utat italiana, sevelt, parlant sobre el conflicte itaMITING DE PROTESTA
mer amversari de la mort del madurant la setmana propera, proba- lo-ablssini s'ha expressat en termes
CONTRA ITALIA A ALE•
riscal Hindenburg fl¡uren les envia- Conseqüència de la crisi blement Vintimiglia. No s'ha decidit de confiança que s'arribarà a un
XANDRIA
conflicte
del
solució
la
a
per
acord
des per l'ex-Kaiser Guillem II 1 per
en
part
prendrà
encara sl Ablssinia
Temple (Estat de Texas), 2. Alexandria, 2. - L'Associació de
l'ex-Kronprint.z.
sense arribar a una guerra.
descarrilat un tren de mercade- aquestes negoclacloil$.
Hitler ha enviat una magnifica Ha
Wàshlngton, 2. - S'ha. fet pública Joves Islàmics ha celebrat un ml·
bitsense
resles
viatjaven
rebin
qual
es
el
com
en
ries
aviat
Tan
corona de llorer amb una dedicauna. declaració del President Roose- ting de protesta contra Itàlia, per
tòria de gran lloança per al vence- llet uns 50 vagabunds. 15 han mort postes d'Itàlia i Ab'ssinia, s'infor- velt, en la qual es manifesta l'espe- l'actitud d'aquest pals en el seu con·
rules
entre
aixafats
horriblement
text
del
i
d'això
oficialment
marà
flicte amb Abissínia.
dor de Tannenberg al qual enalteix
n es dels vagons 1 altres vint sofrei- de la moció que serà sotmesa. al rança del poble 1 el Govern nordaEls oradors propugnaren per la
com a. mariscal 1 cap de l'Estat.
merlcà de trobar una. solució harConsell de la S. de N.
Un dels primers a presentar-se xen greus ferides.
creació d'una organització d'ajut a
ltalo-ablss1n1.
conflicte
al
mònica
aquest mati davant la tomba del maLa declaració és interpretada als Ablssinia, la qual podria ésser esta·
SOLDATS I l\IATERIAL DE
r iscal ha estat el seu fill el coronel QUARANTA INFANTS MOREN EN
orientals I
com a expressió del blerta a tots els països
cercles
DACIO
INUN
UNA
Hindenburg.
GUERRA CAP A L'AFRICA desig delpolltlcs
que facllltés a aquella nació mitjans
concedir
de
americà
Govern
Toqulo, 2. - A conseqüència de
Nàpols, 2. - En el vaixell "Qulrl·
per a defensar la seva independència.
les inundacions s'ha enderrocat una nale" han embarcat en direcció a tot el seu ajut moral als països que
El Comitè organitzador ha tramès
escola durant la celebració de les Eritrea mig miler de soldats 1 gran realitzen esforços per a la solució un missatge a la Societat de Na·
del conflicte entre Itàlia 1 Ablssinia. clons 1 a totes les nacions, en el
Varsòvia, dond un d'aquests dies la classes Resultaren morts 45 infants. quantitat de material de guerra.
següent versió del nou r eglament de
manifesta que Itàlia desenrotlla
LA FOR~roLA DEL l\10- qual
L'EX-EMPERADRIU ZITA A
la cambra:
una polit!ca imperialista.
l\IES VAIXELLS, MES H0SERA
QUE
SDmLA
MENT
BAYONA
«El diputat d'oposició rep un priEntre les nombroses personalitats
1\IES I MES MATERIAL
ESPERAR FINS AL SE· eg !peles que assistiren al miUng, fimer avis aixi que apareix a l'escó.
Ba.yona. <França), 2. - Procedent
Nàpols, 2. - Durant les darreres
TEl\mRE, LLAVORS JA NO guren l'ex-ministre de !a Guerra
En disposar-se a fer ús de la parau- de San Juan de Luz ha arribat a 24 hores ban sortit en direcció a l'APLOURA
la e:;colta. el segon. I el tercer i dar- Bayona l'ex-emperadriu Zita, acom- frica Oriental, fins set gTans vaixells
d'Egipte, Saleb Sami Bel 1 l'alt dig·
rer - que l'exclou per deu sessions panyada dels seus fills.
atapeïts d'homes 1 material de
2. - L'enviat especial del natari de l'Església Islàmica Shelk
Paris,
Romandran a aquesta ciutat una guerra.
consecutives - li és Inexorablement
"Petit Parlslen" a Ginebra, que Taftasanl.
aplicat aixi que s'aixeca per a votar temporada.
del
més
a
sortit,
han
Nàpols,
De
per trobar-se perfectament inpassa
contra el Govern.»
EL PERIODISTA JONES NO ES "Qulrinale", els vaixells "Vinzl" i format de tot el que es relaciona amb A Turquia queden totalment
consols
ambdós
Entre
l'actitud del cap del Govern franHAGI ESTAT POSAT "Ro~lo".
due:xen unes 3.000 homes, entre ells cès, comunica oJ seu periòdic que el prohibides les sectes i les or·
Important treball estadístic CERT QUE
EN LLIBERTAT
d'obrers.
terç
un
projecte de resolució sobre el qual
des religioses
Pequin, 2. - Es desment que el
del doctor Jaume Aiguader periodista
s'ha arribat a un acord, segons semanglès Jones hagi estat
Estnmbul, 2. - Per disposició del
El doctor Jaume Aiguader ha pu- posat en llibertat
A
S'AGITEN
INDIS
ELS
qual
la
en
reunió
d'una
després
bla,
pels bandolers que
Govern, han quedat prohibides a
blicat un opuscle titulat eLes estaFAVOR D'ABISSINIA
estaven representades França, An- Turquia les ordres religioses I Jes
tenien aiQ.fat. Pel contrari s'anundistiques de la mortalitat espanyola, el
Calcuta, 2. - Augmenta l'agitació glaterra 1 Itàl:a, constituirà una es- lligues religioses secretes.
eXJgeu:en
aquests
que
oflcialment
cia
cato.lana i barcelonina».
a l'India en contra de la poUtica pècie de fórmula transacclonal entre
8 .000 lliures pel seu lllberament.
La policia ha practicat la deten·
Ha estat repartit a tots els metEl Govern de Chahar ha ordenat d'Itàlia enfront d'A~a.
les tesis britànica i franoesa. Segons cló de nombroses persones a I~
ges de Catalunya l Balears l forma a les autoritats de Kalgan que traEls dlrlgents del moviment ablspart d'una nova coHecció, cPubllca- metin l'esmentada suma als bando- sinlòfü tonen molta cura a declarar aquests informes, el Consell de la. quals s'ha sorprès organitzant noSocietat de Nacions invitarà la Co- ves sectes religioses.
clons de Monografies Mèdiq-Jea».
lers.
que les se>es simpaties no van en- missió de Conciliació perquè prosAquestes ordres afecten també als
vers Anglaterra, sinó en\'ers Et!opia. segue!.xi les seves tasques, i que de- religiosos catòlics d'ambdós seX~S.
A Calcuta s'ha celebrat un miting signi al mateix temps un superàrbl- però llur permanència a TUrQUl!l
monstre al qual han assistit confo· tre; soHicitarà de les parts adverses queda tolerada per considerar el Gosos musulmans i indis, I s'han pro- que es comprometin a. no r ecórrer vern turc que desenvolupen en le~
nunciat violents discursos atacant a l'em.~rament de la força armada escoles I establiments de benef1cè~
els propòsits imperialistes d'Itàlln. mentre duri el procediment de con- ela, una apreciable tasca social. l'úS
t
També s'ha atacat "les potències ciliació; assenyalarà una data per a que no se'ls autoritza és per a
Imperialistes incapaces de so.lvaguar- la pròxima reunió del Consell, que d'hàbits, per la qual cosa han est:1
dar la pau".
Estomac, Feue. Melsa, Reumatisme. Dlabetu
serà probablement els primers dies molts els religiosos estrangers qu:
Els oradors han atacat d'una ma- de setembre, 1 recomanarà flnalment han abandonat el territori turc. pr~e
BALNEARI a Caldes de Malavella <Grrona)
nera genèral els règims feixista i hit- a les potències interessades ~ a dir cipalment, germanes franceses .
Preus redu111 fins el 31 d 'a "ost
Caritat, les quals .foren acornl~.
Administració: Rambla de les Flors, 18 · Telèfon 1855'1 · BARCELONA lerià, però han estat particularment França, Allglaterra 1 Itàlia- qué la
Violents els atacs contra Itàlia quan lniciin negociacions, prenent com a dades al moll per una gran gen .
da sense diStinció de religions o rt
(Ve de la pàgina 8)

viuen a Berlin, saben que l'ordre és
complet i que la tranqulll.ltat no ha
estat alterada ni a la capital ni a la
resta del Reich.
Per últim. la nota. diu que la noticia publicada a Nordameèrlca és
una fantasia malintencionada.
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DISSABTE, S D' AGOST DEL 1935

a n te n .a

Jo crec ba afegit el senyor Ve·
lez- que en el fons d'això no b1 ha
més que el desig dels elements ce•
distes d'aquella regió, d 'apoderar-se
dels ajuntaments 1 diputacions. Jo.
anteriorment es mantingueren con·
verses amb el senyor Salmon, el qual
interessava una :renovació de les
Com que la calor ho aplana tot,
comissions gestores per a donar un
<ve de la pàg. 1)
avut no ens sentim amb car d'heumajor nombre de llocs als elements
re-nos-les amb els «mustres amics»
cedlstes. Es basava el ministre del
eom uurs b ornes, quan manaven amb
de La Veu.
rad~cal
Treball en el major nombre de carun accent terrible:
.
tt!'e:.lag':a~y~~:~ües
i tats hi sortel·es ministerials que tenen els ele·
-:1\fitja volta a la dreta! -0 be:
públic un manifest molt extens, en ments de la Ceda. Jo dubto que aiXò
• •
Ahir maU, tingué lloc a la. Gene-Atenció!
MANIFESTACIONS DEL SE· trems s'alleugera la càrrega.. Em pro- el qual contesten els discursos pro- sigui un argument amb base sufi·
La monarquia produi aquella ralitat 1~ reunió convocada pel goAquests bornes, f?Ssin ~s, Danposo tenir cura dels ja existents, nunciats pels gestors de la Ceda al c~ent.
NYOR CHAPAPRIETA
política hidràulica que va cau- vernador 1nteri, de les autoritatskllis 0 Abyssl.n.s, son consc1ents. de
dels quals no s'obtenen avui tot t:l banquet del passat diumenge, als
sar
l'admiraCió
de tots els «Cast- gestores 1 «forces vives» de diverses
Madrid, 1. - Preguntat el minisla gra.vebt de l'bora per ~ti!lp~a i
«Bafios del Carmen».
noS>> i «Circulos» de la Península. poblacions de Catalunya afectades tre de Finances sobre les dificultats rendiment que són capaços.
de la necessitat de la dJsetplina.
Al document, després de dir que
Cada
vegada
que
un
polític
inque
es diu ban sorgit per a la repel problema de les casernes, per
Guerrers per atavism_e .i per gust,
COMENTARIS ALS PRO- prefereixen aquest mitjà de publicifluent casava una Jüla o el cel veure d'arribar a una solució, si és fundició en un ministeri de Defenpoden com•ertir-se rap1dament. en
JECTES DEL GOVERN
tat
a la celebració d'un altre acte
havia jet crèiJ:er un nebot, la po- possible, semblant a la que s'ha po- sa Nacional, els de Guerra 1 Mamagnífics soldats pel s~u _va!or. i la
Madrid, 2, - L'atenció pública 1 públic, es fa constar el següent:
lítica
s'engrandia
amb
un
nou
diUna interessant informació
rina,
manifestà:
sat
en
pràctica
a.
Barcelona.
seva resistència. La restStènc~a. ~ la
el comentari polltic giren únicament
«Ens sembla inadequada 1 intemputat. Gairebé sempre, aquests
Sota la presidènCia del senyor Pic
qualitat essencial, en aquests paiSos
-No hi ha cap dülcultat.
s'ha entorn de l'aplicació de la llei de pestiva l'aHusió del senyor Hernúda de «Heraldo de
Madrid>2
diputats es donaven a conèixer i Pon, es reuniren més de 30 repre- parlat concretament d'aquestNo
o altre Restriccions, i especialment al vol- a. les últimes eleccions a. diputats a
d'altes vaUs 1 de &Tans alçàries on
en les qüestions «hidràuliques». I sentants d'Ajuntaments, Cambres de ministeri, sinó de manera genèrica.
Madrid,
2.
«Heraldo
de
Madrid»
la set seria una prova temible per a
hi tenien tant la mà trencada en la Propietat i de la. Indústria Co- Jo recordo que quan valg ésser mi- tant de la reorganització adminis- corts per Màlaga, en les quals anà- diu, amb un titol destacat
altres homes que no s~guin aquests,
trativa que el Govern projecta, però rem aliats amb els cedlstes, i no ceraquest ram que al poc temps d'ac- missaris i elements de la Juntp. d'Ur- nistre la vegada anterior, érem
«Nos consta que d!as pasados las
~u dita reorganització encara. no està
el barbarisme ancestral dels quals
tuar no es movia -tal com con- banització de Barcelona.
1 sospito que n'hi havia més dels perfilada, ja que fins ara solament tament a requeriment nostre. Això autoridades ban practicada un lm·
conté tant d'ascetisme.
ta el senador de l'obra de RossiForen nomenades comissions de r.ecessaris. El succeït és que el se- s'han canviat Impressions i sols s'ban hagué de tractar-bo el senyor Pere portante serviclo que basta el moEn el seu discurs, l'emperador va
Armasa en una carta. liquidadora de mento presente ha sldo silenciado.
nyol- una gota d'aigua, no es po- cada «provincia» per tal d'estudiar nyor Royo Vilanova plantejà el proadreçar-se també a les dones d'E·
dia ter cap estadística que no es l'assumpte en les seves respectives l'llema en el darrer Consell dient que exposat en llnles generals els pro- dites eleccions, que no fou contes- Algunes periodlstas conocian cuanw
tiopia i Ja. seva crida, dirigida a elles,
comtés amb l'assessorament del comarques 1 redactar el projecte cor- no s'oposava al fet que el :Ministe- jectes del ministre de Finances, tant tada per cap dels elements als quals se tramaba, persa sabedores también
a la reunió de la Ponència com al directament es feien càrrecs. Si hi
fou igualment escoltada amb emonou i eixerit «tècnic».
responent que en el seu dia, una ri de Marina anés a Guerra, però
de que la
terúa en su poder
celebrat a Palau.
deslleialtat, no fou per part el bilo dev:>licla
El país està ple d'obres <<hidràu- comissió integrada. per membres de amb el que no estava conforme és Consell
ció. Sota els auspicis de la Creu
la trama no quisieron
No obstant, aviat s'haurà de do- hagué
liques», planejades per aquella po- les quatre «províncies» catalanes, les que es denominés al ministeri resul- nar
nostra;
si
es
trencaren
urnes
<sola.Boja Internacional, començaren a
dificultar su función, en espera de
rapidesa a l'obra davant la pos- ment n'hi hagué una,
lltica, de moltes de les quals la presentarà al Govern, a
funcionar a Addis Abeba de seguida.
en la qual te- que, bien por el minist:t;.o de la Gofi que tant Ministeri de Defensa Nacional,
que el Parlament reempren- níem majoria) no podiem
gent en conta picants anècdotes. siguin creades les esmentades juntes slnó Ministeri de Guerra 1 Marina. sibilitat
ésser
nosuns cursos d'infermeres etiòpiques.
bernación o por el sufxiirector de
gui les seves sessions el 17 de setemSi la guerra esclata es veurà alçar-se,
1 posats en vigor els esmentats pro- No hl ba cap més acord ferm que bre, puix que essent propòsit del altres. L'acta del partit radical per Seg-.Iridad, se biciese una declara•••
la
capital
quedà
consagrada.
en
una
no solament els soldats, sinó Ja nael
de
reduir
jectes
ministeris,
de
caràcter
sUb-secretaobligatori.
ción
oficial 1 oficiosa para que la
ministre
de
Finances
que
els
decrets
Com que la política <<hidràulició tota sencera sense distinció de
La setmana pròxima començaran ries i direccions generals. Encara no es publiquin a la «Gaceta» abans de votació parlamentària tan brillant opinión republicana se d!ese cuenta.
ca» era una mena de rebost per
sexes ni edat.
als diputats llestos, cada vegada les reunions de les Juntes, al Saló se quants; però resultaria grotesc la reobertura de les Corts, la reor- que coincidiren Primo de Rivera 1 de cómo aquelles hombres que enque s'anunciaven unes eleccions Jofre de l'Ajuntament de Barcelona. haver aixecat tot aquest cobert per ganització haurà d'estar en vigor a Largo C:1ballero, passant per Cam- carnan las mas altas representacloa suprimir un sol ministeri. Crec la. primera desena del mateix mes. bó, Azaña. 1 Martlnez de Velasco.
••
tot era recórrer a aquell perquè
nes del régímen vclan por éste y de.sLes repercussions del
No votà al senyor Hermida ni tan truyen las maniobras de los enemiEl governador general Interf, no que quan menys haunm d'ésser dos
els facilites cabals per a jer més
Fins ara solament hi ha un acord
recent interviu de
pla¡¡er el sistema electoral de va rebre ahir, els periodistes, per els que desapareguin.
concret: els ministeris d'Indústria I sols la totalltat de la Ceda. Alguns gos de la República..
l'<<encasilladon. Ccmtem un cas d'a- trobar-se reunit amb els gestors de
Mussolini
Referent a les classes passives, es- Comerç l Agricultura en formaran diputats d'aquesta minoria votaren
Creemos que una vez puestos al
plicació d'aquella política esdevin- les poblacions que tenen plantejat el tic dedicant diverses bores del matl un de sol que es denominarà d'Eco- el &enyor Armasa Briales; el propi descubierto aquelles · elementos, ea
L'interviu conudlt ~r :1\tussolini
gut en una ciutat de la nostra problema de les casernes.
a l'estudi d'un projecte de llei es-- nomia Nacional. Aquest nou depar- senyor Càndid casanueva no pogué llegada la ocasión de bablar y de
a un confrare francès, i que ha esmuntan11a catalana. Aquella ciupecial. Es el problema més com- tament no tindrà al seu càrrec els obeir el seu llder-la seva conscièn- hablar clara, sean quienes sean los
tat reproduït ací, i el paràgral sobre
plex, potser, de quants hi ba plan- tractats de comerç, els quals passa- cia no 11 ho permetia-i s'abstingué comprometidos y sln tener en cuenta
tat tenia un dtputat que coneixia
La
reforma
del
Dret
els "negres endarrerits", ha desvettots els recons dels ministeris. I
tejats acl Entre altres projectes tinc ran a dependre, com en altres temps, d'emetre el seu vot.
la función que en vlrtud de su callat una viva indignació. Respecte a
No parlem, doncs, de confiança; rrera. les estaba confiada.
cada vegada que s'apropaven eleca la vista el que preparàrem el 1917 del Mlnlsteri d'Estat. La sub-secreCivil
Català
aiJ:ò, em cal, per tal de restar im·
tarla
de
la.
Marina
Civil
segurament
l'interès
de
Màlaga
i
de
la
RepúbliPor boy nos llmltamos a pregunel
senyor
Alba I jo. En aquell projeccians l'home se les enginyava per
El gestor de Cultura de la Gene' parcial afirmar que durant el meu
proveir-se de cabals, a l'ombra de
te s'abandonava de moment l'in- oue també passaria al Mlnlsteri de ca, per a nosaltres sobre totes les tar al sefior ministro de la Gobernaviatge '-jo era. l'únic europeu del
l
l b
' bl'
p
l
·
ralitat, ha publicat
en la tent de capitalització, respectant els éomunicacions, departament que en coses, no ens permeten aquests re- clón: ¿Es cierto que d!as pasados,
qua sevo o ra pu zca. er a CIU· qual diu que és obrauna
de nota,
tota urgèntren-, vaig poder prendre notr.bro·
tat hi passa un riu i va tenir la
drets dels perceptors 1 dels funcio- realitat té pocs assumptes per a cords, 1 portem la nostra generosi- con ocasión de unas detenclones, fué
ses fotografies sense un sol gEst
pensada de Jer construir un mur cia estimular la reforma del Dret naris al servei de l'Estat. Imposava subsistir, però molt personal perquè tat fins a excusar al senyor Herm1- encontrada cierto ficbero en que fio una paraula hostil, I que a Addis
de contenció que preserves els Civil Català.
restriccions Importants a aquests, pugui tornar com una. Direcció ge- da aquests intempestius desfoga- guraban nombres de personas de al·
\Abeba., els europeus circulen amb la
veïns de riuades i altres perills.
La nota, que és molt extensa, diu com la de no satisfer l'import de neral a Governació. Per a evitar ai- ments.
guna significación social? ¿Es cierto
·mateixa tranquiHitat que abans dels
La cosa es f étL amb tots els ets entre altres coses:
la jubilació, retir, vlduetat, orfandat, xò passarien a més a ComunicaI res més. No volem ésser culpa- que estos elementos, puestos de
i uts. Costà moltes pessetes... I
esdeveniments recents.
«La part de fixació del dret, lò- nt cessantia a tota persona que us- cions, aqueUs organi~m~s que avui bles del trencament, que ni desitgem acuerdo con otros, hab!an flnancia.aixó rai encara! Les actes de di- gicament, correspon al Departament defruités de rendes, salaris o Ingres- radiquen a Obres Publ1ques 1 que ni temem. Tenim moltes preocupa- do la iniciación de algaradas y desL'emperador ha donat ordres molt
putat s'han de renovar -àissor- de Justicia, però el conseller de sos de qualsevol classe iguals pel es relacionen amb els transports per clons "en aquests moments, prou órdenes? ¿Es cierto que el propósito
estrictes, molt severes, per tal que
taàament- i a les envistes d'u- Cultura entén que l'obra de prepa- menys al doble de la pensió que li carretera i ferrocarril, en el que a greu3 i difícils, 1 volem la major era bacer ver que dentro del régles respectin els estraJllers. Ahir vaig
nes altres eleccions calia realitzar ració d'aquesta tasca pot correspon- correspongui; no abonar drets pa- explotació es r efereix, i les línies identificació amb les forces afins. men republicana no podia baber ort.robar un oficial etiòpic afecte al
una
altra obra que produís ale- dre en bona part, al seu Departa- sius als que resideixin fora d'Espa- aeripostals que depenen de la Presi- Les diferències que existeixin amb den?
'ministeri dels Mers Estrangers, Atto
gria i altres coses més. Després ment. Per això, a manera d'inici, 1 nya, etc. Per als nous funcionaris dència del Consell. D'aquesta ma- le& organitzacions d'Acció Popular
Nosotros dar!amos boy mlsmo conTecle Demeke, i em digué:
de pensat i estudiat no es trobà per tal de facUltar l'aplegament del es concertarla. amb l'Institut Nacio- nera, tot quant es relaciona amb Co- no són Pere, ni Joan, ni Antoni els testaclón a estas lnterrogaciones, pe'- -Per què se'ns acusa d'ésser nemillor pensada. que tornar a re- material que després hauran d'a- nal de Previsió la constitució de pen. municacions estaria concentrat i po- qui ban de resoldre-les; en els par- ro esperamos ahora la referencla de
rres endarrerits? Nosaltres respectem menar el riu. Es jéu una desvia- preciar en el seu just valor els or- sions de jubilació, retir, etc., cedint dria donar-se-li una cohesió que avui tits democràtics com el nostre són labios oficiales.»
les nostres antigues tradicions, viv!m
ci6 del riu, fent-lo passar uns ganismes idonis, ha convocat un con- o. l'Institut la quantitat necessària no té.
seus organismes oficials els qui
segons les lleis del Senyor. No tanUn altre ministeri que sembla cri- els
deu metres més enllà, canalitzat. curs per a premiar la millor mono- dels descomptes dels salaris dels
tenen facultat per a la seva definiquem pas les portes absolutament al
L'obra s'acabà i totes les autori- grafia o estudi sobre algunes de les funcionaris, fins arribar a la totali- dat a. desaparèixer, és el de Treb9:ll. tiva solució, àdhuc l'assumpte de
'progrés, però creiem que un contats, empresaris (que eren amics Institucions de Dret Civil Català, tat si fos precis. Es clar que des Els serveis que d'ell depenen es diS· l'Alcaldia de Màlaga, que si no s'ha
tacte massa ràpid amb la civilització
del diputat, és clarJ i poble, feren que en tot o en part, calgul modifi- de l'any 1917 fins ara ban canviat tributra nentre els departaments de resolt ja ha estat per aquest afany
'dels pobles moderns, que comporta
cap a la cerimònia. <<Som-hi?ll, de- car o reformar, d'acord amb l'espe- le!. ctrcun1Stàncies. però la base del Justicla Finances i Governació. Al de concòrdia que tenim els radicals
l'seJnpre esgotaments mora.ls, s'h3.
manà el diputat. «Vinga!», contes- rit jurídic del nostre poble i tenint meu projecte serà el que preparà- primer passaria tot el que es r elacio- i l'haver-se dirigit el senyor Gonzàfd'etltar. Doneu-nos temps.d'adoptar
rem en aquella data essent jo sots- na amb la magistratura del treball lez Ruano al nostre president, se- LA POLICIA FA UN ESCORéOLL
taren els empresaris. I es donà en compte la seva evolució.
1 justicia social; a Finances les as~à~J,Uesta civllltzacló a les nostres nepas lliure al riu pel nou llit tot
El més eficaç mitjà és estimular secretari de Finances.
nyor Armasa, dient-U que re3 no ba- A LA IMPREMTA DE «POLEMI·
Referent a les Caixes especials, segurances socials, l a Governació viem
lluent de ciment... Quan la comi- els estudis de caràcter jurídic. Es
'eu&ita.ts. ¿Per què se'ns ha d'insulde fer a Màlaga, sinó deixar
CA>> :a AL TRES NOTICIES
tiva anava a llançar-se a la més amb aquesta finalitat que acaba d'és- ja hi ha un funcionar! d'aquest mi- els serveis de Beneficència, que ES· el plet a mans dels caps de Madrid.
tar? Eis etiòpics no som, per de
sana alegria es va sentir com un ser signat, un Decret obrint un con- nisteri acumulant totes les dades tadella portà a Treball durant la
Lleida,
2 (per telèfon). - Avul,
prompte, negres, i és enverinar el
Signen aquest manifest el presigemec. Ai que tinc, ai que tinc, curs per a premiar la millor Mono- sobre aquest problema. Tinc l'obli- seva etapa ministerial.
cap al tard, un parell de guàrdies
conflicte el fer-ne una qüestió de
dent
del
Comitè
provincial,
diputat
Està
en
estudi
si
serà.
convenient
gació
d'esperar,
segons
la
llei,
un
les febles parets del canal maqui- grafia o Estudi sobre algunes de les
raus. Com s'augmentaria el prestigi
a Corts, senyor Pere Armasa; el se- de Seguretat es presentaren a la lm·
llades de ciment s'afluixaren el Institucions de Dret Civil Català, mes per tal que les Caixes ens tro- la fusió dels ministeris de Guerra i cretari, senyor Adolt Alvarez Uriar- premta «Sol», on s'editava el setde la clvmtzació europea sl hi haMarina
en
un
sol,
anomenat
de
Demetin
les
dades
de
llur
constitució
1
llit
tampoc
d'esquerra <<Polèmica» i que,
no
estava
preparat'
per
que
en
tot
o
en
part,
calgui
modi·
guessin bombardeigs d'avió, a pobles
el president del Comitè munici- manari
funcionament. Amb aquestes dades fensa Nacional, però a. això sembla te;
a un cos tan jei.tuc i s'esverà i to- ficar o reformar.
com és sabut, fou suspès l penyorat
sense defenses? Remarqueu que en
pal,
senyor
Eduard
Maldonado,
1
el
que
s'oposen
raons
d'ordre tècnic i
tal que parets i terrossos i llit i
El termini per a la presentació i les que jo estic preparant, resoldré
el cas de conflicte, l'estació actual
secretari d'aquest, senyor Eduard amb 2.000 pessetes.
aigua rodolaren cap avall en una d'instàncies, que ban d'ésser adre- ln qüestió abans de la reobertura del alguns aspectes de la vida militar. Fernàndez Gómez.
Llegiu L A
de pluges ens seria favorable, car
H U M A N I T A T
Aquesta
serà
segurament
la
pauta
contusi6 espantosa.
¡ çades al conseller de Cultura de Ja Parlament.
A conseqüència d'aquest visita el
nosaltres estarem alefia allà. on l'eque
es
seguirà
en
la
reorganització
En
el
fa
referència
a
la
refom1a
Cuita-corrents calgué tornar a ter Generalitat i presentades al Reglsnemic no podrà p:1.ssar i s'hi entreMES DETALLS DE LA DI- redactor de l'esmentat setmanari
~n forat a la presa de desviació tre General, acabarà el dia 23 de tributària estic treballant en un pro. administrativa, amb la consegüent
VERGENCIA ENTRE ELS Josep Comabella ha prestat declarabancarà. Però tenim confiança en la
jecte únic que comprendrà tots els supressió de sots-secretaries I Direc-1..
.
tornar
a
.
'
er
passar
el
riu
pel
desembre
pròxim,
a
les
dotze
del
GESTORS VALENCIANS
ció respecte a l'afer.
Societat de les Nacions per tal d'imtributs. Estic examinant tots els tri- cions generals. També s'introduiran
lloc
d'abans.
migdia.
El
Jurat
emetrà
el
seu
verepedir les bostiiit:l.ts. Si la guerra esMadrid, 2. - Referint-se als dl-~ - El proper dilluns al Camp de
buts un per un. Ho llegiré amb al- gran modificacions en el servel de
•
•
•
dicte
el
dia
23
de
gener
de
l'any
1936.
versos Incidents a les Comissions Mar es celebrarà la fira ¡setmanal
devé Inevitable, creieu, senyor, que
L'import del premi, que serà ad- tres projectes de llel en llegir els Caixes oficials, que quedaran reduï- gestores municipals i provincials pro- de bestiar.
aquests "salvatges", com se'ns anoPerden el temps els xicots de judicat en el present concurs és de pressupostos, com a complementaris des a la _més min!Ipa expressió, PUlX duïts
per la determinacjó general de
- Per promoure un fort aldarull
mena, moriran fins a l'últim, per tal
les <<Jap)) .que ara P!eparen una dues mil cinc-centes pessetes. 'si cap que .són. Fonamentalment, no hi hau- que el ministre ,de Finances ha po- retirar-se
d'elles els representants a la via. pública han estat detlngu' de defensar el seu terreny i el seu
concentractó a 111adnd per a de- I obra de les presentades a criteri del rà nous tributs, sinó un retoc per gut comprovar l'abús que se n'havia de
la
Ceda,
com
ocorregué
a
Madrid,
des
Pilar Clavell. de 40 anys, l Joemperador."
manar coses que, en realitat, ja Jurat, no fos merebtedÓra del Premi a igualar-los. Fins 1 tot en alguns ex- fet.
València, Múrcia i altres provincies, sepa Cabanes, de 36.
1
I, en aquest moment, jo pensava en
les ~enen. Pctser ho Jan per a el Jurat tindrà la facultat de deixar1 com que els elements populistes
despistar, perquè la gen~ es er~: lo desert o de repartir l'import en
els bells i valents milicians italian.c;,
L 1. barreja explosiva es confecciona- n.graris han manifestat que es trac- -----------*:----------~
gu¡ Q!te encara dur!l la. mnova-cw accè!!Sits de la quantia que cregui
concentrats al Canal de Suez, que
I va amb s-.1cre, clorat potàssic i sufre. tava de simples discrepàncies en
esdevmguda el 14 à abnl.
J conn.nient.
animaven d'aquesta manera Ja fe en
Dintre d'aquesta barreja es colioca- l'administració dels Interessos conla seva missió i la certesa de la bon• • •
El Jurat, integrat per les personava un tub de vidre, petit, amb àcid fiats a les Corporacions respectives,
dat de la causa que anaven a deQualsevol dels nostres lectors litats de més autoritat jurídica de
sulfúric, tancat amb un tap de suro, com assegurà el ministre de Comunique s'hagués trobat l'altre dia al Cat !l.lunya I per rt prest>ntants cie les
fensar.
de dimensions calculades, de tal ma- cacions referint-se al de València, el
Cementiri davant la tomba de Entitats consagrades a l'estudi del
Copyright Opera Mundl
nera que l'àcid tardaria a destruir- senyor Lucia ha manifestat qne no
El conflicte italo-abissini
Prat de la Riba, no hauria sabut nostre Dret el formen eL~ senyors:
lo:; deu hores. Desfet el suro per obeeix a mòbil politic de cap mena.
.<Prohibida la reproducci'ó.)
com sortir airós de l'acte. Peró Ramon d'Abadal l Calderó, presil'acció de l'àcid, aquest es posava Pn
-Jo,
com
a
ministre
-afegino
el senyor Duran i Ventosa -mes- dent; Ramon CVll i Rodés, serrctari;
contacte amb la barreja I produïa he intervingut en la qüestió. Ara bé,
~~~~~·----------*:------------ tre en oportunisme- arranja la i com a vocals, els senyors Amadeu
l'explosió. Perquè aquesta fos inevi- els meus amics em consultaren rescosa d'una manera ben senzilla. Hurtado, presidellt de l'Acadèmia de
Madrid, 2. - Sobre els treballs table, el preparador coliocava dt>s pecte al cas 1 jo els valg dir que
La comitiva teia rotlle davant ta Jurisprudència; Josep Roig 1 Berga- que ha realitzat la policia per a de· tubs; aixl, es coHoqués com es vol- obressin conforme a la seva
constomba 1 tot era esperar el com se'n dà, degà del Collegi d'J\dvrcats i tenir un grup de sabotejadors l in- gués la caixa, l'àcid atacava un dels
ciència. No es tracta, com dic, d'una
sortiria. L'«iUustre amic», que no Joan Maluquer 1 VIladot, president cendiaris de trens, noticia de què d<r suros.
qüestió politica.
està per més complicacions des- de la Comissió Jurldica Assessora.» nà compte el ministre de la GoverEs veritat que en cobrir-se 18 llocs
UN DECRET D'HISENDA
pres del d1scurs de Vendrell, ho
nació, es tenen interessants detalls.
de gestors, aquests han recaigut en
va resoldre amb una elegànCia
D'ençà que el mes de març s'incenelements autonomistes, per la qual
que deixà parada tota la comitidià un tren en marxa, la policia ct>- La liquidació de les contribu- causa
Manifestacions del Rector
l'hegemonia d'ells a l'Ajuntava <<Senyors -digué- ara resamençà els seus esbrinaments per tal
ment és absoluta. Però la qüestió
ren~ un Parenostre». «Parenostre Un
av10 militar de caça de detenir els que portaven a cap
El delegat abissini ha de
cions de Catalunya
accidental
que
es
debat no és aquesta, sinó senque etc , et-ell.
aqwests atemptats. Si bé en els pnMadrid, 2. - La «Gaceta» publi- Zillament la tra.mítació d'un subhasta
aterra
violentament
a
Santa
consultar a Addis Abeba
mers moment:; no es pogué dete1úr ca un decret del Ministeri de Finan• •
per a la construcció d'escoles, a la
Ginebra, 2. - Mussolini ba accepels autors del fet, s'evità, amb d ces que diu aixl:
La premsa porta un telegrama
Coloma de Queralt
els elements municipals de la. tat el projecte de resolució relativa
seriós servei de vigiHància establert,
«I.a complejidad de la labor que qual
de Tarragona segons el qual els
Ceda
no
poden
donar
la
seva
conforque
es
repetissin
els
al
atemptats
litigi italo-abissini que es venJa
als
lleva consigo la pràctica de la ll- mitat. Això en la politica nacional
A la Comandància Militar es va
inspectors del timbre van anar .:z
elaborant des del dimarts entre els
quidación dispuesta por el articulo no tindria repercusió.
reviMr les dependències de la rebre ahir a la nit un telegram:~. t::-ens.
Per la meva senyors Lavali Eden.
Com és sabut, els sabotejadors 38 de la ley de Presupuestos de 29 part, no penso plantejar-la.
Generalitat d'aquella ciutat. I això de l'alcalde de Santa Coloma de
Laval 1 Eden han conferenc!at
ha causat disgust perquè el se- Queralt en el qual participa que acostumaven a facturar paquets amb de junio del año en curso, ha ImpeNo
obstant,
d'aquestes
manifestanyor Comissari entén que els un avió militar de caça en viatge liquids inflamables, que en un mo- dida que pudiera llevarse a efecto cions del ministre, un destacat parla.- aquesta nit amb el delegat d'Etlopla
inspectors l'havien d'haver visitat de Logronyo a Barcelona, hagué ment determinat s'incendiaven i pro- en la fecba marcada. La necesidad mentari autonomista valencià ba dit senyor Hawariate al qual ban comu.
d'aterrar vio!entament i resultaren voca ven l'incendi del vagó. Es vin- de que cuanto antes se dé cumpli- que es tracta d'un senzill problema nicat el projecte de resolució, 1 E'l
primerament.
a lo dispuesto en dicho pre, En rebre ahir, al migdia, el Recdelegat d'Etiopia
contestat que é!l
Les coses al seu lloc hem de els dos tripulants, capità Rafael gué en coneixement q;¡e a Madrid mlento
cepte, asi por lo que se refiere a politic. La Ceda. -afegeix- tractava principi no teniabaque
tor accidental els periodistes, els maformular cap
donar la raó als inspectors. Si els Araujo, amb la fractura del maxt- havien estat facturats per una agèn- la
d'apoderar-se de les Comissions gespràctica
de
dicha
liquidación
1nlfestà que tenia interès a fer constar
lar
inferior
i
commoció
cerebral
de
cia
quatre
paquets,
amb
destinació
a
inspeccionats tossin advertits quin
tores, tant la municipal com la pro- oposició a l'acord acceptat per Francomo
en
lo
que
afecta
a
la
forma
lina rectificació sobre una informacaràcter
greu,i
el
caporal
Pere
f.1aLa
Corunya.,
San
Sebastiàn,
Gljon
I
dimoni d'mspecci6 es faria/
.
de hacer efectiva la renta de la vincial. La qüestió és aquesta. Està ça, Anglaterra 1 Itàlia.
èló publicada.
No, les coses al seu lloc. I rina, amb la fractura del terç mig Santander. Aquests quatre paquets misma, induce al Gobierno a adop- ben clar en la nota que ba facilitat
El senyor Hawariate, invocant la
de
l'húmer
esquerre
de
pronòstic
sortiren
facturats
en
el
tren,
el
qual
doncs?
~ El doctor Soria digué als repretar las medldas precisas para con- l'alcalde d'aquella ciutat. No hl ba transcendència de l'acord proposat,
reservat.
es detingué tres vegades durant t'l cretar
sèntants de la Premsa que havia de
la forma en que ba de eJe- ni discrepància ni rivalitat en la ba declarat que preclsa.va consultar
•••
Ambdós ferits quedaren hospita.- cami, per incendi. Aquest mateix dia cutarse.
;odesmentir una informació publicada
tramitació d'aquella subhasta. Del amb Addis Abcba.
es trameteren quatre paquets més
Els lectors que van voler-nos litzats en aquella població.
Per aquesta raó s'ba decidit que
en un diari madrileny, en la qual
que
es
tracta,
simplement,
és
d'eviEn
consideración
a
lo
expuesto
y
cap
a
Granada,
Barcelona,
Sevilla
creure quan els vam dir que 1lo
L'avió, que quedà. destroçat, per-hom assegurava que el Rector de la
tar aquesta construcció d'escoles per la sessió plenària del Consell, anundubtessin de la promulgació de la tany a la base militar de Recajo I València, I provocaren també In- a propuesta del ministro de Haclen- tal
Universitat Autònoma de Barcelona,
que el partit autonomista no pu- ciada per a aquesta nit tingui noc
da y de acuerdo con el Coosejo de
cendis
en
alguns
vagons.
reforma
de
la
Reforma
etc.,
ara
(Logronyo).
iloctor Pere Bosch Gimpera, hav1a
ministres, vengo a decretar lo si- gui apuntar-se aquest èxit a favor a primeres hores de la del dissabte.
Al¡r.I.ns
d'aquests
paquets
no
s'inhauwn de convenir que ha¡¡ jet
signat. durant aquest darrer perlode,
.Aixf, dones, 1 donat que es dóna
seu en unes futures eleccions, la
guienJó¡P
un bon negoci. Ja saben que noscendiaren i, exammnts pels tècnics,
la documentació oficial del RectoA:l.:!cuio primera. - Se constituye qual cosa, per altra part, sembla que per descomptada la contestació afiraltres
els
portarem
sempre
pel
dictantinaren
que
havien
estat
preuna comisión integrada por el de- els elements de la Ceda volen retar- mativa d'Etiopta, es considera que
tat.
parats per un expert tècnic. A m.!s, legado de Hacienda de Barcelona, dar tot el possible, per a, amb altres demà a la nit, quedarà
bon camí.
El sumari contra uns repar- aquests
la
El Rector accidental s'expressà
sabotatges eren realitzats un funcionaria de la propia depen- procediments, apoderar-se dels llocs qüestió 1 que s'ajornarà finsresolta
a. setem•••
amb el sentit que el doctor Bosch no
per un procediment idèntic al que dencia designada por aquel y dos directius.
tidors
de
fulls
clandestins
bre l'examen global de la qüestió
havia intervingut per a res en les
produi els primers incendis de va.- funcionaries afectes a la GenerallQue no s'emboliqui el Sant Pare
Respecte al cas de Múrcia hem i talo-etiòpica.
sembla despr~ de revi- gons de trens.
funcions rectorals.
dad de Cataluña nombrades por parlat avui amb el director general
si ens vol creure! Ara diu que sé sarSegons
actuacions dels detinguts en
Les sosp1tes recaigueren sobre un esta, para que en el plazo màs brelt ha anat a proposar que s'ad- un les
Dit això, el doctor Sorta s'acomiaferrocarrils senyor Dàmas Vélez, DE L'ACCIDENT AUTO~tOBILJS·
poble proper a Barcelcnn, per ex-ferroviari que explicava qulmlca. ve posible proceda a practicar la ll- de
hereixi a una lliga antinazi. Res, repartir
dà dels periodistes.
TIO D'ABANS D'AHIR A
fulls clandestins, s'ha de- S'activaren les gestions 1 la policia quidación del importe de las contri- el qual ens ha dit:
fóra tm mal negoci.
No estic assabentat dels detalls
GffiONA
Està clar que de motius no en terminat que el sumari no sigui su- pogué conèixer altres dos individus buciones cedidas y de los servicios d'aquesta acusació que es fa contra
falte¡¡ per a cantar-les clares al marlssim. Serà amb caràcter urgent. que mantenien estreta amistat amb traspasados que han sldo atendidos l'alcalde de Múrcia, però les crec
ENSENYAMENT
el professor de qulmica. Aquest In- por la Generalidad de Cata~uila hasnazisme. Ai, sl n'hi ha! ¿No saben
injustificades. La qüesdividu s'anome:.1a. Josep Antoni Ja. ta primera de julio de 1935, tomando completament
Matricula a l'Escola Normal de la
els nostres lectors que s'han potió
de
les
clavegueres
era quelcom que
como
base
a
este
efecto,
la
valorareño
Muñoz,
ferroviari
acomiadat
c!e
Ger.eralitat. - Per tot el mes d'a·
sat delegats governatius per a
s'havia de resoldre, ja que es donava.
ción
de
los
servicios
y
contribuclola
Companyia
del
Nord,
el
qaal
dogost resta oberta la matricula per a
<ccontrolar» els sermons? I de ve- Detenció d'un lladregot de
el cas que una ciutat com aquella
nava classe de Fisica i Qtúm1ca. Es nes cedidas.
1-ingr<!S. Els asptrants hauran d'haxacions no en vulgueu més. Però,
Sl en la pràctica de dlcha l1qui- no tenia una xarxa de clavegueres
Girona, 3 (Dos matinada):"'- S'ba
trobava en relació amb aquest un
,·er acomplert 16 anys abans de prts'ha de donar Uit marge de COlt«postím>
altre individu anomenat Josep Anto- dación no existiese unànime contor- que respongués a les necessitats hi- comprovat la personalitat de la dam"'r è.e setembre, 1 ésser batxillers
fiança a Hitler, potser es repengièniques
de
la
població.
La
Dictadumidad
por
parte
de
los
miembros
ma ferida en l'accident que costà la
Ha e3tat detingut i ha ingressat ni Martin Sendera.
o ~me~tres. H11uran de presentar els
sarà. Al cap i a la fi el na::isme
La policia buscava els autors dels que forman la Comisión, esta eleva- ra. féu unes obres que resultaren ca- vida a. l'ex-princep rus Mdivani. Es
documents segilents: Partida de nluhavia estat presentat per totes als calabossos de Prefectura un inrlsslmes
l
ra
a.
al
més,
ministerio
incompletes,
de
Hacienda
1
no
las
actracta
de la senyora Moad Thyssen
fets
i
vigilava
dividu
anomenat
sense
descans
Angel
els
Abad
mLarin
xemc:lt · titol, certificat de dipòsit
les dretes com una mena de sotuaclones realizadas para que a pro- b1 ba més remei que completar n.- casada amb un familiar de Karl
o d'c::.Uldis· certificat mèdic d'éSSer
lució a Imitar. No, vagi amb cau- de 24 anys, natural de Rclnosa dividus que creia sospitosos d'ésser- puesta
de este depart.amento sea questes 1 admetre la càrrega que Thyssen, fundador del Partit Catòho. Finalment establi un serve1 t!e
revacuna t i de no sofrir cap matela Sa Santedat, 11ingú no ens <Santander).
per el Consejo de ministres. aquelles obres representen.
Es tracta d'un jove ben vestit, flll vigilància prop de la casa núm. 137 acordada
lic de centre, d'Alemanya.
laltia que l'inhabiliti per l'exercici
d lu que Hitler no pugui tornar pel
la
definitiva
liquidación.
d'una distingida familia i, que se- del Passeig d'Extremadura i detinbon camf.
de la professió. La mstància impresa
Articulo
segundo.
En
tanta
se
serà facilitada, el mateix que la inSi es tractés de jer una croada gons s'ha descobert, es dedicava a gué Josep Ant~ni Jareilo Mui1oz. forma la expresada liquidaclón. los
contra llfaura o Azaña, encara ... robar als hotels I cases de dlspeeses Efectuat un reg1stre en el domictll agentes recaudadores de Cataluña informaclo nece:;sària, a. la Secreta.ria,
EXCURSIONS DE «VIATGES BAIXAS, S. l.»
carrer d'Urgell, 187, de nou a una del
¿Peró contra Hi!ler, que al cap i de tot Espanya. Per a portar a ter- d'aquest, es trobaren productes quf. gresaran en las delegaciones de HamaU I de quatre a sis de la tarda.
a la fi si és un moro, és un smo- me les seves malifetes llogava en mies iguals als que contenien !t's clcnda respectlvas, el producte incai.,es
que
no
s'mcendlaren
en
els
cada
lloc
la
corresponent
habitació.
ro amiço» no. Compte/
tegro de la recaudación por la conCom en les ultres Escoles Normals
.M algrat el temps que portavn. en vagons.
tnbución territorial cedida, con apllen aquest Q;:n, re de règim miXt
•••
Al principi el detingut negà tota cación
aquest beneficiós negoci no havil
una cuenta especial en la
<Estat. central 1 Generalitat) són
Vall d'Aran, Lucbon, Lourdes, Pau, Blarrltz. San Sebastlan
¿Com ha anat això dels radi- estat encara detingut cap vegada participació en els fets, però després segundaa parte
de cuenta de Tesorecursats els e~tudis per a obtenir el
cals de Girona? Què no ho sabeu? car ningú no sospità mal d'ell.
es declarà autor dels sabotatges 1 ria «Secc1ón acreedores
1 Saragossa
del Tesoro tit.ol 1 coHocació immediata de mesVolen alçar «el gallo» tot pretezLa detenció s'efectuà perquè en· digué que no tenia còmplices.
Varies conceptes», que se denominaSortides
5/11,
12/18
1
24/31
agost. Tot comprès, 300 pessetes
tre oficial de la Repdblica amb el
tant que 110 els plau la política taulà coneixença amb un policia amb
La policia prosseguí les seves ges- ba «Producto de la recaudación obsou lnlclal de 4.0oa pessetes a l'any.
el qual es féu amic i com que e~s dics tions i detingué Josep Antoni l\Iar- tenida por la contrtbución territorial
del <cJete» de Cat4lun1/a.
Els alumnes d'aquesta Escola NorEl se1¡11or Pic i Pon els ha de qu~ s'han trobat el detingut despe- tín Sendera, estudiant, I Ezequiel So- cedida a la Generalidad de Cata1umal tenen opció a les beques que
jer saber a aquests eiJ:alabrats que sava més del que cal, el policia sos- ler Gtménez, jornaler. Al domicili ña, sujP.ta a la liquldaclón dispuesta
estan cons1gnades expressament per
aprenguin dels altres republicans. pità i posà en clar la seva vida.
d'aquests dos últims no fou trobat por el articulo 38 de la ley de Preala aquest Centre en el pre55upost de
Si, ser.11or; si tots els republicans
El detingut explicà e~ nombro- res d'importància.
supuestos», cuenta que deberà queVIATGES BAIXAS, S. L.
Generalitat I a altres molts imcallen i estan d'alUl més contents, sos robatoris efectuats i els llocs on
Sembla que s'ba posat en clar el dar cerrada antes del 30 de septiemportants previstes per al pròXim
RAMBLA CENTRE, 33, (PASSATGE BACARDI)
¿per què no hal& d'imitar-los els amn.gava o venia la mercaderia ro- procediment de fabncació de les cai- bre pró:"Cimo, aplicando a Presupuescurs
radicals?
xes que produïen l'incendi als trens. tos el saldo corresonpdlente».
bada.
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Sembla que es un fet la refund1c1o en un, cedo • lerrouxistes
REUNIO DE GESTORS I «FOR- dels Ministeris d'Indústria i Comerç i Una nota dels radicals
de Màlaga
CES VIVES }) DE DIVERSES Agricultura i es par1a de f er e1mat eiX
· arnb
Màlaga, 2. - El Cotnitè executiu
provincial del partit
i la miPOBLACIONS DE CATALUNYA
els de Guerra i Marina
noria. municipal d'aqu._e:¡t han fet
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ElS SABOTEJADORS DE
TRENS DELS QUALS PARLA El MINISTRE DE LA
GOVERNACIO

,Ultima hora

MUSSOLINI ACCEPTA El PRO·
JECTE DE LAVAL I EDEN \
l'AFER RESTA SOLUCIONAT
FINS ••• Al SETEMBRE

La Cultura

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

El SENYOR SORIA DESMENT
UNA INFORMACIO D'UN DIARI
DE MADRID

•

I
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______*________

La personalitat
de la senyora

RUTA

DELS

PIREN EUS

Mallorca, 3 dies i excursions, 75 ptes.

t==~==============================~====================~:;~;;~~========~~

Llegi·u .avui i cada

dia LA tiUMAN.ITAl~· el vo·stre dia.ri

•

•

ELS ESPO .RTS •

CURSES DE LLEBRERS

Les grans competicions internacionals

La reunió de dijous al Canò·
drom Park

Avui, a la nit, Suècia-Espanya, i diumenge, a la tarda, Estocolm-Barcelona, a la
piscina de Montjuïc

Resultats dt! les cw·ses celebrades
el passat d¡j ous a la. nit al canòdrom
del Sol de BaiX:
Primera cursa, 5a. cat., 340 metres
Altra. vegada els nostres aficioG uanyador : cU>lombma», en 24'.
Coll.ocat, «l'as lli, segwt de cKmg» nats tindran ocasió de gaudir uns
cAle Tuneyll, «Boliche» 1 cBonne moments de forta emoció amb moUu
dels dos Interessants festivals que,
Chance».
Segona cursa, 6&. cat., 300 metres sota l'organització del C. N. BarceGuanyador : cViento», en 21' t-5. lona 1 control de les Federa.ctons EsColiocat, cGon ·ión», seguit de cTo- panyola 1 Catalana. de Natació Amaledano». cTabala», «Monto V» i «Os- teur, es celebraran avui, a les deu
de la mt . i demà, a les cinc de la
nola».
Quarta cursa, sa. cat., 300 metres
Guanyador: «Deuny Bill», en 20'
2-5. Coliocat, eRal! Wory BOY», seguit de «Sprey Rv~·al», «Ge<Jrge The
Gay», cBroad HiRWaY», cG I o u ve
Che!tion».
Cinquena cursa, 3&. cat., 475 metres
G uanyador: cSutton B:ille» en 33'
2-5. CoHocat, «Merry Orb», seguit
de «Mandarina», o:S~da Lad», cWhimore B:l.nes», «Tamboril».
Sisena cursa, 3&. c.at., ns metres
Guanyador: Blook, en 33'. CoBocat, cM a n o a. Ma n o», seguit de
e-Gran Soupll, «Argentina», «Balllntubers Pride», cGog».
Sete na cursa, u . oat., 475 metres
Guanyador: «Gamba», en 34' 1-5.
CoHocat, Pinyol, seguit de Sastrinyoli», o:!l'•'l.a» «Ny P rince» «GaY
Pitch».
Vuitena cursa, 4a. cat., 475 metres
G uanyador : cShangai Express>>, en
36'. CoHocat, <<Bogotà», seguit de
«Mora Ill», cAma7.ona», «Y o u n g
,
Boy», cUt».
Novena cursa, ta. oat ., 475 metres
Guanyador: «Cumplido», en 33'
3-5 CoHocat, «Rapida lli, seguit de
«Sota de Oros», cTania», cJ aurl» l
«Ja.rape».
Cal remarcar l'empat pagat per
bitllet a les «quinielas» setena, vuit ena. 1 novena, que foren de pessc·
tes 102. 86'80 I 82 re<;pectivament.

•

ordinària amb què es troba avul dia.
l'equip suec.
Quan als elements que Integren
l'equip són tots ells ràpids en el
desplaçament 1 amb un domini del
complet. Nauman, el porter, és d'una.
vàlua. provada, la qual cosa bo demostra. el sol fet d'haver defensat
3 '1 vegades el pavelló del seu pals.

tar l'atac amb tota impetuositat,
imposant la. seYa veterania 1 rapidesa. El primer d'ells aconsegui 1'4"
en els 100 metres, 1 a. més és, des
l'any 1930, campió de S uècla. dels
1.500 metres. El segon, 37 Vt:gades
internacional, 1 l'últim dels esmentats nedadors assoleix 1'6 en els 100
metres 1 és, a més, un formida ble
xutador. En total, és un equip de
conjunt molt perillós. L'àrbitre pertany a la Federació alt>manya.
Una actuació de gran Interès és
l'exhib1c!ó de salts de trampoll que
efectuarà Rodiére, del T. O. E. O.,
de Tolosa, el qual, en la reunió del
dimarts a. la piscina del O. N. Barcelona 1 a. la. del C. N. Terrassa,
a.ssoll un èxit molt falaguer.
L'equip suec arribà ahir per l'estació de França., a les 12'18, i !ou molt
ben rebut per elements federaUus 1
afiCionats esportius.
Creiem, doncs, que el públic barceloni sabrà apreciar la Importància.
1 la transcendència. que, per a la.
natu.ció cat alana, representa aquest
matx 1 ensems sabrà donar una.
prova m és de la seva e,:,-porh vitat en
acudir a la. piscina per al d'encoratjar els nostres representants que tan
dignament vénen defensant els colors nacionals.
JOAN BRAU

•••

TEATRE I CINEM A
TEATRE TIVOLI

Aquesta nit, al Teatre Grec
de Montjuïc

¡HIP! ¡HIP! ¡HURRA!, revista de Vela I
«l'ARLESIAIA», A CAR REC Sierra, amb música del mestre Guerrero
ha dit -POtser Racine?- cló del gènere que acl hem vist, car
DE LA COMPANYIA NICOlAU- queAlg\1la invenció
escènica consisteix recordem amb enyorança els espec:
a fer «quelcom» de eres». Aquesta tacles presentats per Bayés l Su.
a.pll- grañes, però,
nosaltres
a.
sentèncla.
reconèixer qu
MARTORIIl'ORQUESTRA Fll- car-la al gènere frlvol.ensAlsplau
!Ubr es o c¡ H ip ! ¡HJp !» es destaca en Pl1•
arguments dels gènere frivol. I que mer rengle. ¡Hurra!, doncs.
perdoni l'esperit ultra--terrenal
De la copiosa partitura del mesHARMONICA DE BARCELONA ens
de l'iHustre comediògraf francès, el t re G uerrero, vulgués no vulgues, ea
Cil

convencionalisme d e l'esmen tada repetiren gairebé tots els n úmeros.
aplicació, car, en dir ell l'aBudida L'orquestra, uniformada. de maneta,
sentència. únicament es refer ia al estiuenca, fa bonic de veure. Lea
gèn ere dramàtic 1 n osaltres, potser, blanques camises i els blancs panta..
s ense com va. n l com ve, l'hem vol- lons donen una lletosa nota. de CGo
gut aplicar al gènere a rrevistat, gè- lor a. l'espectacle. Llàstima que el
nere el qual n o arribà a. conèixer, mestre Guerrero, posat davant del
a fortunadament, l'autor de cBere- faristol directriu, desentoni amb el
nice:t.
seu vestit negre. I acf ve com aneU
Tanmateix, però, el llibre, llibret o a.! dit allò, que sembla. una mosca.
quadern de totes les revistes, no dins un got de llet
és res més que runa poqueta cosa
«iHiPI ¡Hipl» obtingué una exde res». Una. niciesa mancada de ceHent interpretació, en la. qual so.
diài
situacions
falses
amb
tema,
bresortiren Maruja. Gonzàlez, Reyea
legs inversemblants, però, això si, Castizo, Conxa. Leonardo, Olvido ~
tota ella -la. niciesa escènica- re- drfguez l Paco Gallego, aquest lll·
vestida amb vistoses coloraines l tim, per la seva natural comicitat.
amb una escenografia. força espectaEn les intervencions coreogràfi. cular. El llibre, doncs, no resulta és- ques es destacaren de manera es·
ser tal llibre l si només un sim- pecia.l eLa Yankee». artista d'una.
ple 1 rudimentari guió que classifica. gran simpatia, «Los tres diamantes
i ordena. els múltiples quadres de la negros» I el disciplinat conjunt de
revista..
vlce-tiples.
El llibre - diem-ne llibre - de
Al final de ta representació, el
a¡H1pl 1Hipl ¡Hurra!» am b tot i mestre Guerrero, el senyor Sierra t
la. mateixa. pauta dels al- gairebé la majoria dels artistes -ho.
seguir
Al Teatre Còmic
tres 111bres de revista, té una. qua- mes i dones- orgarutza.ren un ln·
Al gran festival que ha organitzat litat de la qual els altres estan teressant mltlng monstre a honor l
el «Club Alady» a honor dels juga- mancats. Es un llibre net de gro- benefici del nombrós public que em.
dors de futbol dels equips «Club AJa.. lleries i procacitats. Un llibre digne plenava tota.iment el teatre. No ea
dY» I «Pals del Sidral», per a avui a pesar de la. seva. poca origmalitat. debateren qUest10ns politlques ni so.
dissabte, nit, hi prendran part eiS I aquesta. és una qualitat -«rara. cials. Amb gran eloqUència, concisa.
eminents artiStes: Germanes Castro avis» en el gènere- que és de jus- 1 despullada de retonclsmes, a l'esRosa Maya, Schelly i Francis M!U'U\ ticia remarcar.
til anglès, el mestre Guerrero etl8
Vint-i-dos quadres té l'obreta dels anuncià que havia vingut a BarcePla, Lyly J akson, Antonl MÍ.ras la.
reiua. de les platges d'Espanya Ar ¡ senyors Vela 1 Sierra, estrenada la lona. a. deixar-hi moltes pessetes l,
cell Castr o, i l'atracció mexican~ 1 nit del passat dijous al Tivoli. Vint- per tant, calla que els barcelonins
li-dos quadres a quin més vistós i fóssim a.graYts. El públic ovacionà
Germanes Lop-Za.r.
espectacular, destacant-se, però, per el generós mestre I qul més qul
ls
L'orquestra serà dirl"'d
mes- damunt de tots els altres, els de menys, pensà la manera de fer-se
&• a pe
tres Faixà 1 Molla
«Aventureras y marineres», c¡Dan- amb algunes de les pessetes que el
, Durant els intermedis i al final de Zad, locos, danzad!», «Las cuevas popular múslr. ha decidit deixar &
1 espectacle, hi haurà Gran Revet- del Albalcin» 1 «Las fuentes de la. Barcelona.
ll!l als jardins del teatre, esplèndida,. granja:t.
Els altres oradors unlcament douna magnifica presentació, uns
ment Ulumlnats a la veneciana. t
les gràcies sense fer cap ofreballs populars J?Cr l'orquestrina !e- origlnllls vestits realitzats sobre fl- naren
na. pecuniàna.. Per a tots bl hagué
menioa. «Breant1ch-Bandll, 1 un pla.- gurins de Cecllia Hijon i un d~ aplaudiments.
I finalitzà l'acte senmic estol de boniques vice-tlples, són
no de ma.nivella..
Assistiran a l'espectacle, coope- el suggestiu i sumptuós marc que se el més petit incident.
rant-hi, les penyes cMartinez Valls» encercla. aquesta nova. revista. No poLLUIS SOLER
«Olympia.» 1 l'Agrupació Artlstica dem dir que és la millor presentaLepe.
Aquest monumental programa començarà amb el gran èxit eLa sota.
d a orOS», del mestre Guerrero pels
«divos:t Laura Pinillos, Alady · Lepe
i els celebrats artistes Empar sara.
Isa.belita Hernàndez, Marla Porti~
<Entrada pel carrer de Lleida>
llo, Casaravilla, FiScher i les formoses giris del Romea de Madrid.
Avui, dissabte, a. la nit, al Teatre
Grec de Montjuïc tindrà lloc una representació extraordinària de l'immortal obra. de Daudet 1 Bizet " L'Arlesiana.", a càrrec de la companyia.
oficial de Teatre Català NicolnuMa.rtorl 1 l'Orquestra Fllha.nnònica
de Barcelona., sota la. direcció del
mestre J osep Fontbernat. Collaborarà, a més en aquest espectacle l'Institut Folklore de Catalunya que dirigeix el senyor J oan Rigal!.
El n otable artista Ramon Batlle
h a pintat expressament per a. aquesta. repr~ntació unes magnifiques
decoracions.
Tot fa preveure que aquesta. espectacle, donat els meritisslms elements que en ell prenen part 1 em·
marcat en el llli!ra.vellós Teatre
Grec, deixarà un perdurable record
als que hi assisteixin.

Els equips de wa ter-polo estaran
formats de la. següent forma.:
ESPANYA: Cruells, Ga mper, Borràs, Brull, Sabata, R. J iménez, Cabrejas I.
SUECIA: Nauman, Person, Berg,
P etterson, Swenson , Sandstrom, Llnd
zen.
El programa. de la. reunió serà el
següent:
I.-100 metres dors !emeni
n .-100 metres lliure internaclonal.
m.-100 metres braça !emenf.
IV - 200 metres lliure (juniors 1
seniers>.
V.-400 metres lliure in~rnacional.
VI.-200 metres braça.
Vll.-50 metres lliure !emen1.
vm.-Relleus o x 50 lliure internaclonal.
IX.-Salts de trampeli a. càrrec
del campió francès Rodiére, del A.
E. c., de Tolosa., Muntané del
Les reunions d'avui al Canò- Ahir al 'l dia anlb~ren a la nostra ciutat els neuadors que formen ..equip o.
C. E. Mediterrani 1 Herbozlhelmar ,
Hendenreich 1 Foz del c. N. Barde Suècta, els quals velem, en la fotografia, a l'estació de França...
drom del Gui.nardó
celona.
(F oto. Centelles)
S 'adverteix al públic que, a més
Programa de la reumó de la. tarda:
tarda.. El marc escollit és altra. vega.. La defensa, formada per Berg 1 P er- de restar obert el despatx d'entrades
Primera cursa (376 iardes)
«Moro», «Tosca», «POStUI8Sll, ~- da la. piscina de MontjuYc, que re- son, és d'aquelles que pesen en el i localitats a l'estatge del C. N. Barpartera», «Flor de Alba» i «Confl- unel.X el màxim de condicions i avan- transcurs d'un partit internacional. celona (Escullera. de Llevant), per a.
tatge. Cal remarcar l'exceHen t ac- El primer dels dos, lS vegades in- major facilitat del públic avui, distero».
tuncxó de l'equip vxsltant en la com- ternaciona.l 1 18 el segon. Petterson, sabte, a. la. ta rda, de quatre a. vuit ,
Segona cursa (375 Iardes).
<{Bomblta>>, «Pitusall, «Silva Ar<?'J'>, petició de la «Copa K!ebelsberp>>, el mig centre és el j ugador més ra,. tam bé s'expender an a. l'estatge de la.
«Clumenen», «Wantky» i «Car mce- en la qual asso:eiX un èxit molt remar pid de l'equip, la qual cosa h o de· F ederació Catalana de Natació Ama.cable. El sol fet de guanyar Ale- mostra el fet de detentar els r ècords t eur, Ram bla de Cataletes. 9, prinr ito».
cipa.l. A partir d'aquesta bora els
1 manya, que va quedar en segon lloc de Suècia de les 100 iardes en 54"
Terc~ra cursa (37~ Ia rdes) .
'((8JJ'ena», «Astunano», «Miss Tor- als campionats de Magdeburg l'any 8-10 i els 100 metres lliures en 69" que n o ho h aguessin adquirit les
res.», «Tom li», «Ligera» l «Gan- passat i empatar amb Bèlgica, una l9-10, ensems que d'una tècnica com- corresponents entrades o localitats
hauran de dirigir-se a. la pròpia plsaltra potênc1a waterpollstica, són pleta. en els passi de pilota..
.
guli».
A la davantera cuidaran de por- cina de Montjurc.
proves evtdents de la forma. extraCuarta cursa ~450 IJ.rdes)
·---~'!!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cLhga-Kama»,
«Kuka»,
i «Bar- - . . . - e<Sandinmt, cChubas«Guajira»,
co»,
bas ill».
guanyar. pensant solament a preCinquena oursa (450 Iardes)
parar-me per a. la Volta Internacio«Flecha», «Zulima», «Cascabel»,
nal al Pais Basc.
«Ma rchena», «Sónia» 1 cDulia».
Per ò no be pogut vèncer la IncliSisena cursa ( 375 Ia rdes)
nació a prendre part a. les curses
'«Marqués», «Torijciia», cKaima.n»,
de diSsabte mogut únicament per la.
BAIX»
S OL
CAMP DEL
«Chlspa», «POCholo» I «Ball».
finalitat e n I al r a. da. d'elles esSetena curs:l ( 375 Iardes)
1\nucs terrenys d entrenamelll del F O. Barcelona.
AVUI, ESTReNA
perant que els aficionats 1 esportius
cGlnkamR». cBuly». «Dolflna», cCadesig
el
decisió
meva
la
en
veuran
TRAVESSERA DE LES CORTS
llao», «Famasm.'lll l «Vals».
sincer de contribuir amb la meva.
Vultona cursa ( 450 Ia rdes)
presència l fent tot quan pugui a.
j
«.Karatua».
cOrtega»,
«Blanca».
dissabte, tarda i nit
Avui,
l'èxit d'un acte que honora l'esport
cCarabi», · «Conquete» i «Careto».
ciclista.
Pregant-li la publicació d'aquestes
P rograma de la r()unió de la nit:
ratlles i remerciant-vos per endavant
Primera cursa ( 375 Iardes)
us saluda. molt atentament
l'atenció,
«Espartero», «Normando», «ConfiTramv1es: Línies 7 i 15 --- Autobusos: Lletra E
el seu aff. -Marià Ca.nyardó».
tero» « Posturas», (fr<>micero», «May.
Servei dt: taltlS collectlus. des de Ja Plaça de Catalunya I de la
Pardu».
ALS T ERR ENYS DE «PISCINES
Segona cursa (375 Ia rdes;
P laça d '~pau;a
I ESPORTS,
«Chimenea», «Gornón», cBombita», «Silva Arom>. cWantkY». eGuar ani».
Els
Tercera cursa (450 Iardes)
L'esdeveniment internacional d'aquesta tarda
«Zulima», «Mi'S Torres», «Marial circuit de Mont¡u·rc
na» «CascRbeb «Sonia» «Sirena».
Quarta cursa (4':0 Iardes)
«Sa ndinon, «Killm'lnn, «flecha»,
Avui, tarda 1 nit, a les pistes dels
«ChUhllSCOll, «Vals>> «Dulia».
nous i magn1fics terrenys de la carC.iMuena cursa (375 ludes)
retera. de Sarrià, tindran lloc els dos
«Kakatu!ln, <•C.'mquetel>, «Dolflna»,
grans festivals que, per a la. pre«Callam!. «Torl~,.-:'1~» «Ginkama».
sentació de I'«Algeria Sports», a. la
Sisena cursa c•'l lllrdils)
nostra ciutat, ha organitzat el miració l els aplaudiments de tots
«Carabl:t, «Blr "'CO.». «Longa-N!za»,
«Club Femeni».
SORTIDA
HIPOLIT LAZARO DO~JARA LA
«Ort.ega>l, <'. I:ncile!\c 1 «Fantasma».
els públics que les han presenciat.
Ben coneguda és de tots la. vàlua
Les nostres basquetbolistes també
Hipòlit Lizaro que canta aquesta Hn~litat de l'acte) donaran una volSet"l'l!l cursa '450 l:trdcs)
creiem
no
franceses
esportives
les
de
s'han preparat amb gran interes,
«San~juelnll, «Ti~c». Calsutet», nit la. popu.a.r òpera «Marina» a Les ta d'honor a. tot el recinte .A les
a
per
~logl
més
cap
afegir
necessari
convençudes de la importància que
I<B"a,.ons F:lt'e,>. «A<Yuilillo», «Can- Arenes 11a. estat mvltat pels orga- 5'20 es donarà la sortida per a la.
justificar l'enorme entusiasme que
grejo»
nitzadors Cie la curs¡¡. clcllsta loter· cursa. de 16 voltes (60 quilòmetres). l'actuació del Club algeri a Barce- per a. elles tindria una victòria en el
v u•tona cur.ia (450 Iardes)
seu primer matx internacional.
• • •
«Box-Boy~ {tf)oll:J.». «PhiliPS Wl- nac1on:ll que se celebrarà aquesta
ha despertat entre els nostres
El re~lament de la cursa és dlle- lona.
dtarda al rt.:.nte de Montjuïc, per tal
n<>r» ~<Sir Galnh">> <'!~t . Rocco».
1 principalment en esportius
medis
A LISBOA
rent de.s nntermrs. Eis punts que tre la part femenina. A jutjar J>ér ae. d.onar la sortida.
No~r~~ crJro;" c.tr:o f"•d 2 s)
El famós cantant assabentat que obungUUl els corredors a. les metes qu~st!l- expectació, els terrenys de
\l'Bronc<> Wolf» «Rl9.k Hil! Bov»
«Pancy Ro<:rbud '1 «Ott>llo» «Ben' l'orgaru.Z«C!ó de l'esmentada cursa dc l'Estadi i de la. tribuna serviran «PlSCmes i Esports» oferiran avui un
- ha. estat mspirad~ pel desig d'home- únicament per a l'adjudicació de les aspecte magni!ic, amb el qual es Ignasi Ara i Antoni Rodríguez
'
Hurn fVPrlta~>> '
Ó6P.~l curS.. tanQues r4511 lal'flr$) ¡natjar els tres Unlcs corredors que prunes per al. «millor grimpador» 1 Posarà una vegada més de maniferen matx nul
«0a•eto:.> «Titi:1fl» «Barbas lli» han qu...dat en peu dels onze que «el millor esprmter.o>. Els alt.aveus in- fest que el nostre públic sap res' sortm.m torm:::ut l'eqwp espanyol de formaran el públic dels resultats de pon~e sempre als esforços dels or«BoÍt>ro» cBalb '«Chlcuelo».
2. - L'encontre entre l'esLisboa,
la Volta a França, 1 que l'homenat- tots els espnnts que es disputaran
'
~arutza~ors quan l'espectacle que se perança. lusitana del pes mig Antoni
ge lS fa extensiu també, amb caràc- cada dues voltes. La classificació de- li
ofere1x reuneix, com en aquest Rodrlguez i l'espanyol Ignasi Ara. que
ter pòstum a la memòria de Fran- fmit1va de la cursa s'establlrà d'aNATACIO
anit al Camp Petit,
cesc Cepeda, ha acceptat gustosa- cord en l'ordre dei pas de la darre- cas, .les suf1clents garanties d'èxit 1 es va celebrar
davant uns 10.000 espectadors !ou
ment l'esmentada distinció, 1 ofe- ra volta. D'aquesta forma el públic qualltat.
.
nul
fallat
del
local
a.l
tarda
la
a
Ahir,
la funció que aquesta nit cele- podrà coné1xer seguidament el venEnsenyament de natació al reix
Ara va pesar 74'400 quilos 1 Rodrt«Club Femeni», les esportives estra.nbmrà o. Les Arenes a honor d~ Car- cedor que serà el primer que passi g?res
efectuaren diversos exercicis guez, 73'500 quilos.
C. E. Mediterrani
dona, Pnor i Bachero, que son els la meta de la tribuna a. la. darrera
En els combats anteriors de la red entrenament, per tal de poder-se
:El c. N. Mediterrani ha cbert u- tres herois de l'equip molt dignes volta.
presentar aVUi en la seva millor unió, titulada. hispano-portuguesa,
•••
na. nova. mscripcló per al curs d'en- d'aquest homenatge.
Els socis de les entitats ciclistes 1 fonna les jugadores de basquet 1 o- donaren els resultats següents:
Per _la seva. part Pere Balañà, prosenyament de natació als profans
Oliveira guanyà l'espanyol Angel
fe~ en llurs treballs, la. major harque te lloc tots els matins dels dies pietan del local, la devoció del qual personal en possessió de passis i in- mo
a i cohesió les gimnastes que, a Pérez per K.O., a la. tercera represa.
feiners, de 7 a. 9, a la plscma de a les grans mani1estacions esporti- VIta.cJ.ons hauran d'entrar per les la ':llt.
L'espanyol Gaston guanyà per K o
el
en
part
prendre
de
han
«La. Deliciosa», alternant amb les ves es van palesar de manera ben portes dels carrers de Mèxic 1 Llei- festxval artistic, en el qual realitza- a la tercera represa al negre virÏaclasses de cultura ffsica a càrro.'C alta 1 eloqtien~ en la inoblidable Vol- da.
rll.!l ~a. acabada exhibició d'educa- to.
•• •
ta a. França que va. consagrar Vid.-un competent professor.
El brasiler Brachino guanyà per
Han cooperat amb premis 1 sub- CIO f~cad, exer~icis de conjunt, acomEl C. N. Medit<!rrani Informarà t c~nç Trueba «as» de la muntanya,
e musica, 1 ens donaran a punts a 10 represes a l'espanyol Nisdonarà. detalls sobre l'organització ! s ha fet seu, aquest desig dels orga- venctons Transports «La. Vasco-Ca- panra
d'aquest curset tots els dies feiners mtza.dors i sha posat amb tot el seu talana.»., Martini Rossi, F. Abadal, A. ~o~1xer les seves famoses danses tal el qual fou xiulats pel públic
ques, que els hi han vo.Igut l'ad- per la seva manca. de combativitat.
Sanronlà, Bar la Pansa, Manufactude 7 a 9 de la nit, a la Secretartà entusiasme a disposició d'ells.
res Jean, I Pere Balañà.
• • •
del Club cco:nt.es de Barcelona, 6).
•••
Les cases de València 1 de Múrcia.
adherit a tots els actes orgaAmb motiu de la participació de
El V Festival C. E. Mediter- s'han
nitzats a honor de Cardona, Prior 1 Marià Canyardó a. la prova. d'avui,
Bachero.
hem rebut una lletra de l'interessat
rani (Clubs modestos)
•••
la qual publiquem a. continuació·
Per part del club or¡pmitzador del
El Jurat de sortida es constituirà
«Sr. Director de «LA HUMÀNIFestival C. E. Mediterrani (Clubs a. dos quarts de tres de la tarda a. TAT». Ciutat. - Molt distingit Sr.
(Darrera l' Hospi tal do Sant Pau)
consia
posat
Modestos>, hA estat
la Plaça d'Espanya <Bar la Pansa>. meu: Després d'uns dubtes bc decideració de la F.C.N.A. el reglament Tots els corredors tant els lnfant.lls dit a.dre~ar-me a la Premsa 1 Emispel qual haurà de regir-se l'esmen- com els 89 inscrits a la cursa. inter~ sores de Barcelona, pecant, seguraAVUI, DISSABTE, TARDA I NIT
tada compet1cló per a disputar el nacional, han de presentar-se a l'es- ment d'immodest, per a explicar el
Trofeu President de la Republica mentat establiment per a. recollir els v~table sentit de la meva lnscnpque tindrà lloc el proper dia 25
dorsals i dJlrreres Instruccions.
Cló a la cursa del pròxim dissabte 1
'
la piscina de Montjuïc.
~ primera, cursa. infantil, comen- al Parc de Montjuïc.
Dintre de poc:; dies es trametrà çara a dos quarts de quatre. A les -(avui>
La meva. determinació respon esa to~ els clubs la corresponent in- 5 en punt Cardona., Prior, Bacbero 1 sencialment
fet d'honorar-se en
vltacio Junt amb l'ordre de proves B~v~ (aquest últim fa el comtat al l'esmentada al
cursa la memòria del
Pro s rama e x t r a o r d i n a r i
l reglament apro~-at.
la
a
atenció
en
Barcelona
de
public
malaurat company i amic Francesc
part
una
més,
a.
destinant-se
Cepeda,
de la recaptació a la seva familla.
Comprenia. que després de la. meva.
comentada retirada de la. Volta. a.
França.. no havia de presentar-me
Les mea competides, Iu de major interès 1 màxima emodó
davant dels aficionats catalans sen- 1
On gaudireu del millor clima de Barcelona. - o n presc haver procurat abans fer quelcom
per a reconquistar la confiança 1
senciareu les curses anlb m6s e:;pectacularltat. - on
consideració que la meva actuació a
l 'ofereixen els programes més a tractius
Qualificat com un dels millors d EUROPA
la. prO\-a francesa sembla que ba. aApostes mutun - QulnteHa amertcana
llunyat a molts que es resisteixen a
Entrada general, 0'50
creure en la dissort que em va perREUNIONS CADA NIT
seguir.
D U;>::;A.BTES l F E::irtUb. f A.Rl.>A l NIT
En prova. del que dic, be renunciat
Entrada recinte t preferència, 1 pesseta
Servei de TAXIS COL·LECT IU I AUTOBUSOS lletra p,
aquests dies a temptadors contrac- ,
part
maJor
la
ofert
m'han
qu~
tes
Dea de la Plaça Catalunya
de velòdroms de Catalunya 1ins 1 tot.
Mitjans de comunicació: Autobusos Roca., sorttda del ~ de
GEN ER AL, 1 gta
amb tot el sentiment he desistit de
PREFERENCIA, t ptes.
Pelayo - Autobusos Lesseps-Horta - Tramvta Horta r
Prendre part a. les sis hores del diumen¡¡e a Reus, que l'any passat val&
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Teatre Grec de Montinïc
AVUI,

amb el concurs d e Ja companyia of1Clal de Teatre Català

NICOLAU - MARTORI
I de

Grans Can-eres de Llebrers

lA CURSA A HONOR DE CARDONA, PRIOR I BACHERO
I A LA MEMORfA DEL MALAGUANYAT CEPEDA

I

I

Canòdrom Guinardó

a

I
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Nou curses llises

-BREBS
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I

Catalanista

l

una de tanques

CANODROM GUINARDO

UB

•

Curses de llebrers

repúblicà: el

DISSABTE, a les deu de la vetlla

Representació extraordinària. dei drama d'Alfons Daudet, música. de Jordi BlZet,

UA PI'l'OL

OE

«

6

L'ORQUESTRA FILHARMONICA DE BARCELONA,
sota la direcció de Josep FONTBERNAT
Decorat de Batlle; efectes de llum. farandoles. cors interiors.
(Per a. lnvttactons, a la. nostra redacció>
P UBLICACIONS TEATRALS

«El Nostre Teatre»
En el volum núm. 35, que ha sortit
el dia 1 del mes que som, "El Nootrc
Teatre" publica l'exquisida comèdia
dramàt.!ca en tres actes del culte i
conegut publicista Modest Sabaté,
"Un pas enllà". Tothom recordarà
que aquesta obra. obtingué brlliantissima. puntuació en el Concurs per
a. atorgar el Premi Ignas¡ Iglésies
1934.
Per al número vinent, "El nostre
teatre" anuncia la. publicació de l'obra. "Aru·iana. 1 l'amor", del notable
1 popular escriptor Lluis Capdevila,
la. qual és esperada amb molt d'interés, perquè a. més d'ésser estrictament inèd.ta, les referències que es
tenen d'aquesta. obra. constaten que
es tracta d'una comèdia de veritable
vàlua..

!Pròxi m a ment

Una

d 'inh aga i emoció

RAD I O
*

UNIO RADIO, S . A,

I

ODsU me:,tl 0

Emissió Ràdro Barcelona

Alavedra. - Butlletl Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Sumari
del número pu!>licat avui. - ContinuaclO de les Actualitats.
14'55: Borsa de Treball d'E.A.J. I.
15'-: Sessió radiobenèfica, - Diacos escollits.
15'15: «La Paraula». EmiSSió d'un
quart de quatre de la. tarda. Directament des de Madrid. MinisteriS.
Resum de la cGaceta».
15'30: El micròfon per a. tothom.

1

P ROGRA31A PER A AVUJ,
DISSABTE
7'15: Prunera. edic1ó de eLa Paraula». Diari x·adiat 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 radiat de RADIO BARCELONA. Emissió dedicada a les comarques catalanes. - Discos.
9'-: Senya.is horaris de la. Catedral. Notes necrològiques.
11'-: Senyals horaris Je !a Catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
1\UGDIA
12'-: Senyals horaris de la Catedral. - Secció Femenina. MUsica selecta en discos.
12'30: «Plat del d.la», del R~tau
rant TivolJ.. - Continuació del programa de discos.
E MISS IO DE SOBRETAULA
13'-: Senyals horaris de la Catedral. - Lectura. del programa..
13'-: Senyals horaris de la. Catedral. - Lectura del programa.
13'02: Cotitzacions.
13'05: «Cocktall del d.l.!u de Pedro
Chicote. - Programa de discos variats.
13'25: «Cocktall d'avui» del Restaurant Tivoll.
13'30: lnlormacJ.ó Teatral 1 Cartelera.. - Continuació del progra.ma
de discos.
45
teatral, per Va1~~¡'55~0~~~~
·-er.
13• : Secció Cinematogràfica.
14 - . eLa Paraula.». Emissió de les
dues de la. tarda. lnlormació de Bar~- - Actualitats Teatrals l Mu-

TARDA

16'-: Programa. de discos.
18'-: eLa Paraula». Emissió de
les SIS de la tarda. Informació g&neral. - Programa del ràdiooient.
Discos a petiCIO de senyors subscriptors de RADIO BARCELONA.
18'15: (I.E1 quart d'hora d'especta.lltatS» a. càrrec de l'Acadèmia d'Higiene de Catalunya.
18'30: Suplement de «La Paraula»
dedicat a la Sccc1ó lnlantil de RADIO BARCELONA. Rondalles, contes, consells utils, etc. - Continua·
ció del programa del ràdiooient.
19'-: Tra.tlSnussió des de l'estudi
de Ràdio Club de Sabadell.
19'45: Cotitzac10ns de moneoes.
NIT
20'-: TransDl.lSSló des del RàdiO
Club de Sabadell.
20'30: eLa Paraula». Noticiari e&portJ.u.
20'45: Notictan des de la Redacció
de «La Publicitat».
20'55: Cotitzacions de mercaderies
valors i cotons.
21'-: Senayls horaris de la catedral. - Servei Meteorològic de la
Gen~ralitat de Catalunya..
2105: Noticies informatives des do
Ràdio Club de Sabadell.
21'15: Concert per l'orquestra. de
RADIO BARCELONA.
21'40: Concert des de l'estudi do
Ràdio Club Ssbadell.
z22'05: «La. Paraul:u. Emissió de lel
deu i cmc minuts del vespre. DireO'
ta.ment des de Madnd. Resum de lel
informacions radiades durant el dia.
22'15: Transmissió des del Teatre
grec de Montjuïc, per la. Companyia
de teatre català Nicolau-Martori:
«L'Arlesianu.
24'-: «La Paraullu. Em.l.ssió de lel
dotze de la nit. Darreres in!onnA14'30: cEl fet del dia» per J oan clons.
FI DE L'EMISSIO.
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DISSABTE, 3 D'AGOST DEL 1935
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La mar.•. i l'aire
... .

DE lEIPll6, TARDOR 1935
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HORTA VALENCIANA

RESTAURANT

•n

TORRE SAN SEBASTIAN. (Telèfon 14342).
Menjadors lnstaHats en tlplques banaques valencianes - Especialitat en la paella, llagosta barceloneta 1 pollastre a l'ast, estU Horta

VAIXELLS ENTRATS
D'Hamburg 1 escales, amb càrrega
general 1 de trànsit, el vaixell alemanY cLlparí»; de Maò, amb correu,
m ercaderies i 314 passatgers, el vaixell postal espanyol «Rey Jalme Ib;
de Palma, amb correu, mercaderies
1 134 passatgers. el vaixell postal
«Rey Jalme 1»; de Susac i escales,
amb càrrega de trànSit, el vaixell
Iugoslau o:V1d.»; de Gènova 1 Ville(PER A HOMES)
írancbe, amb 244 passatgers per a
aquest port i 923 de tràn5lt, el trasatlil.ntlc postal italià cAugustuS»;
de Vo.lència, Gandia i Vinaroç amb
SALVIANA és una cièntlfica combinació de plancàrrega general, el vaixell espanyol
tes medicinals per a preventr 1 guarir radicalment
cVlrgen de Africa«; de Vipur1, Gdyla IMPOTENCIA sexual SALVIANA no és un pronla, Anvers i València, amb càrrega
ducte d 'efectes momentanis ni perjudicials. SAL·
general, el vatxell danès cDorrit»;
de southampt{)n 1 escales, amb el
VIANA és una sàvia. composició d'escollides pianseu equip 1 tur1stes, el tronsatlàn·
tes tropicals, l'element aromAtlc de les quals. de
tic turista angles cMontclare».
propietats tòniques, vigoritza 1 enforteix l'organisVELA. - De Palma, amb efectes,
me en general 1 guareix la impotència genèsica.
el pailebot «Cala Tuent»; de Vinar oç, amb efectes, el pailebot «TiblSALVIANA és un formidable aliment del sistema
dabmt; de València i escales, amb
nerviós 1 fa el miracle de retornar a l'home esefectes, el pailebot «FranclSCO Casagotat la sana joventut. SALVIANA va directament
n avas»; de Gandia, amb efectes, el
pailebot «Cala San Vicens»; de Ciu- de ia Naturalesa al cos. Es suficient una capsa per a convèncer-vos 1 !er
tadella, amb efectes, el pailebot «Arde SALVIANA la planta desitjada
naldo Oliver»; de Tarragona, en llast
el pailebot «A. de las Peñas»; de Va- Demaneu opuscle per correu a. Laboratoris UDA, Copons, 7, Barcelona
lència, amb càrrega general, el pai- venda: Segal.à - Olivella (Gràcia> • Especiflcs, Pelai 66. - La. Creu. -Dr.
lebot «Entre Naranjos».
Andreu - Vicenç Ferrer • Alslna - Rubio
NAVEGADA
DISTANCIA
DELS VAIXELLS SORTITS

6 8 °/o DE REBAIXA

AWR

Camiseria • Corbateria

Fóra d'hontzó es troben els espanyols «l:letiS», amb passatge 1 càrr ega general 1 de trànSit, cap a valència; el «Cabo Blanco:t, amb càrrega general 1 de tran5lt, cap a Gènova; els correus «Rey JBlllle b,
amb passatge 1 càrrega general, cap
a Palma, 1 el cCludad de Ibi.Za»,
amb passatge 1 càrrega general, cap
a Maò i Alcudia; el suec cr.Gd,ynia»,
amb fusta de t~nsit, cap a Sant
Fellu; el noruec «Hjort», en llast,
cap a Traparu ; l'anglès «Pmto»,
amb càrrega general i de trànsit,
cap a Liverpool i escales; l'alemany
aGenua.», amb càrrega general i de
trànsit, cap a Hamburg 1 escales ;
l 'anglès «Moblar», amb càrrega general i de trànsit, cau a Avonmouth;
el postal italià «Augustus», amb 923
passatgers de trànsit 1 amb càrrega
de trànsit, cap a Buenos Aires i escales; l'italià «Capo Arma», amb càrrega general i de trànsit, cap a
Bra.ila i escales.
VELA. - El «Carmelita», amb efectes, cap a Palma; el «Juan Marí»,
amb ciment, cap a Agulles; l'«Alfreda», amb ciment, cap a Valèn!ca;
el «Cala Galiota», amb efectes, cap
a Palma; el cCala .Falcó», amb efectes, cap a Sóller.
L'lot cMercedes
D'ESBARJO. 4», amb el seu equip, cap a la mar,
1 l'«Aventina», amb el seu equip, cap
a Glbraltar.
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PROPERA ARRIBADA DE
VAIXELLS, T UR I S T E S ,
TRANSATLANTICS 1 DE
PASSATGERS EN EL MES
D'AGOST
Dia 3, «Juan Sebastlàn El Cano»,
d e Cristòfol 1 escales.
Dla S, «Vlrgillo», italià, de Valparalso, de pasada cap a Gènova.
Dl& 3, «Tanered», noruec, del Japó,
de passada cap a Oslo.
Dia 3, «Florida», francès, de Buenos Aires. de passada cap a Marsella.
D1a S, cPeles» ,romanès, de Constança i escales.
D1a 4. o:Arsa». italià, de Gènova,
de passada cap a Mèxic.
D1a 6. «Bessa» noruec. d'OSlo, de
passada cap a Manila i escales.
Dia 5, «Legazpi», de Santa Isabel
1 escales <Fernando Póo).
Dia 6, «Mendaza», francès, de ~lar
sella, de passada cap a Buenos Aires.
D111. 8, uPucciril» italià, de Trieste,
de passada cap a Tarragona t València.
Dia 9. «Montrose».
Dia 13, «Cabo San Agustln», de
Gènova, de passada cap a Buenos
Aires.
Dl& 13, «Sistiana», itallà, de Durban 1 escales, de passada cap a Trieste.
DJ.& H . cA.sturiaS», anglès, tunsta.
Dia 15, «Donizetta, italià, de Trieste, de passada cap a Ta.rrogano.
Dia 18, cVirgilio», italià, de Gènova, de passada cap a Valparaiso.
Dia 18, cScha.rnorsbt», alemany,
de Bremen, de passada cap a Manlla.
Dia 20, cCabo de San Antonio». de
Buenos Aires, de passada cap a Gènova.
Dia 21... «Trien, alemnay, d'Hamburq, de passada cap a Manila.
Dia 22. «Catalana, ¡tallà, de Trieste, de passada cap a Tarragona.
Dia 22, «Cellina», italià, de Trieste,
de passada cap a Centre d'Amèrica

1 Pacific.

Dia 23,

«Montrose•, anglès, tu-

rista.
D1a 23, «Esperance Bay», anglès,
turis ta.
Dta 23, cTijuca», noruec, de Sidney.
de pnssa.da cap a Oslo.
Dia 28 cAugustusJt, Italià, de Buenos Aires, de passada cap a Gènova.
Dia 29, cVerdl». ita.llà, de Trieste.
de passada cap a Tarragona.
D1a 30, cVoitaire», anglès, turista.
Dia 30, ñ>oric», anglès, turista.
D.a 31, cLanca.stna», anglès, turista.
ARRIBADA DE CORREUS
El correu d'Argel arriba els dics
8, 15, 22 1 29.
,El correu de Marsella arriba els
dies 4, 11. 18 i 25.
El correu de Canàries arriba els
dies 7, 14, 21 i 28.
El corrtu de Gènova arriba els
dies 5, 15 1 25.
AERODR0~1

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

:: 13Al<.NUI;)&):;i
PLArJA :: Cami.Sa ttA
GLAN tPatentaàa) : Mlt¡es FERRO
d.e garantta
VES'l'l'I::i BA!ol"ll

CAMU:)~

PREUS SARA TISSIMS

DalattarO

~

AGENCIA DELS HOTELS DE MALLORCA
,( Representació, sense tntermedlarts, del.a millors Hotel.a).

Rambla del Centre, 35 : Tel. J5457 : Barcelona
Resten lliures algunes Delegacions per a pobles de Catalunya
~.UWSLONA: VIa uuetaoa. li
MAURU.>: l'asseia d& I& Caatellana 1 ~.
LINIA RAPIDA Di ORAN LUXI BARCELONA • CADIZ • CANARIE8
Sorttdea setmana.lll elll dlssablbll. a 101 1~ Erectuarao el servei tea motonaua
cCIUDAD DE SEVI'.LA» I cVILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · PALMA DE MALLORCA
Sorttdea ce.c1a cua (llevat eiJI C1lwnenl!lea) de ~arcelona 1 Pal.mr.. a lea
21 nores 1>er les motonaus
aCIUDAD Ol BARCELONA• I &CIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA..~, ALACANT I PALMA
MAO I BARCELuNA • EIVISSA
OE MALLORCA1 BARCELONA
&>CALES A lO'f~ ~ PORTS UB LA M.ti)¡.
LU'HA CUMERCIAL AMH
TE.RRANlA. NORD l)'AiflUCA I CAN~. - SortiOes Qulnzenalll CIO &ro
celoua ea C11Joua. WNL\ CUM.ElWlAL J:UL.t3A0 • CADIZ - 0ANAR1E.S, AMH
Sortldea QUl.D•
&:;UAJ...A A lUTS SLS POlU'S OEL NORO O'E&'AN'iA. zenal.ll ae .t3llbao ela ctlJOUI. W.~lA aAPWA l:U:UULAR BNTRE &SPANli'A
¡ l'S.tUU'l'URlt:i OIS LA GUiNEA ESPANYOLA tFE&NANOO POO). - Sol'tlelea el C1la 1'l de cada mea. amb escales a Vat~nela. C6C1lz, Laa P8.l.ma8. Saota
Cruz de Tenerlre I Freerown, Santa lllabel ae Fernando Poo. Basa. lto&O 1
Ri o den I to pelli valltelll
cCIUDAD DG CADIZ• I cLEOAZPia
MELILLA
ORAH
ALACANT
UNIA REGULAR ENrRE BAROELONA
CEUTA , VICE-VERSA
VILLA ALHUCEMAS
dtllutll
ell
'Alacant
d
ores;
n
8
tea
a
dlumen&e,
cada
t)ortldea de tsarce1ona
d'Orr.n ela d.lmart.a: d'Or&o cap a Alacan~ ell dl.J:n8.rta t d 'Alacant cap a
sarcelona. el.., dl.mecra..

CASA SUBIROS
Hospital, 42 • Tel. 13651
l!.'nseny11nça completa d e con·
ducc16 tlns a obtemt el rltol.
RegLament, Mecansca 1 cotxe per
a l'examen

TOT 75 PESSETES

Preu uwc
Nomes ac1. tt11p1aesa 1 econorrua
L'uwca que en vUit dles prepara els alurru1es per a eKatru·
na.r - se a e 1. • ClllSSe 1 1.• espec1aJ
Si Ull voleu conveocer, consulteu
otlclnes:

CORTS, 412

PER PARAULES

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

30b

li:N l 'tul.

~arts

LLOGUERS

CAS!:.TES, llOJ;tO, preu
PfR A TREBALLS, co- econoiDJ.c.
per a esut.<estr u re¡¡~ rooa. a do- Jan..:..
\..Oruera .<:Salw tclll b"Oicn;l& senyora. xa ue ~ao:
~Ulnc
L.to011!)(tu;.
Humanttat oum.
~:.s.: U
HADI I kt.ttU, llOC C~ll
:!04
triC, <.;cue.s.o a bon preu
b'Ot-EfifiA j.)CI a tra- per a VU.UUM-hl DOJCCWtl.
li"BDCes & .&:;&Cuure 1.a ttumanll&t.
UtH.;C•Uilt> QCI
¡·esvauyol o cua1a, per- rcum. :Ha.
~oua ttl)ta. E&cnuro u. La
PISOS nous, 4b ptes.
num 800.
Hum;~mtat
4 uo...utoll:,, :& bai. gruo
sataretv. Uoc sa.tlltOH, a
b. J\QHJ\. l'-l<O : »OI"teU,
DISPESES
171, oar. ~arce1ooa.
FAMILIA <:o.ta1ana
DE::iiT.JARIA penslO roa CtiQ u cu a u.uwe~.ra un o ra ae .bnrcelona. preleUUd üWICS a 1.0~ CStar. reutwen• muntanya, per
Au¡¡e,.,, o, ler. :.la.
un mes. :t;scr1ure a U
t"LNl>IO ae I! a 11 ptes. Humamtat. r.um. ao2 .
tllt...,, ues de 1ao v•es"
HAISITACIO per a aeto~ cowort.. Pl. Mact:~o,
nyor, au pl.b. Avmsco. 34.
18, pral.
FAL l EN l o 2 amiCS. 2ou. Ira
so... uornur o U>t es.ar.
LOCALS clanJ, propiS
Rao. catrer f'l'cl~turca, 11, per a U>dUslone¡¡ lleugeLlet.erla..
res, amb o sense llablPROP DE LES RAM- t:.Cio. Rao: carretes, ta .
BL~, . IUDD b&Oit.aClO Ul·
MUDANCES: COnducaepcnden' ea d861tJa un tore....autu;;, des de 8 peso do.i senyors tot est.ar. tietes b. Cadena, 22. Tel.

uS MOJ3l..E5, PlANO~ H.AlJJ.OS, OA.LX~ O E
J ABALS, MAQUINES D 'ESCH.lURE l DE 00.
Sl.R, MAl.aETES, DISCOS, eto.

fOT D'OCASIO
CATALANES,

§14

~AI:tUt;LUNA

J

~A!tVUAJt.A

B.l'HtU.

t:Ul.'"l.

Sortides QUIU:t.ellBIB

retingudes. Els aparells que fe.bnca el tècnic 1 especialista PE RE
SIMON ua donaran el màxim de
garantia. t són, al matel.x temps.
ela ~ econòmics. Preus: 6, 10,
10. 20, 25, 30, 40 l 60 pessetes

EL REGULADOR
<Casa fundada el 1890)

1

MAI::tl:>.l!a..LA
Ma.rle1Ja

tllB QIJOUó lllliJ Ilo bOl;e I
ISefVOI QUlUL601U ca¡¡ ..., UENUvA

La CArre¡a ea rep al I1nllliLC1o ae 1a OOmpanrla Moll c1e1 tl.llbw

l'eltLOn t8686

PRISMATICS · BINOCLES - CINEMES

--Q--

I:' LA ¡·A
vAr Al. ~i< &:IU.
ml)l.(rtl'IWsat.tanucs correua eapanyoJ.a
dortiU~

Oa:;~

PATHE BABY
PEL.·LtCULES
FONOGRAFS DE TOTES MENES

wea.

SAN AGUSTIN»

quo ~ametra v~U~:sutgel'll L ruercaaer1ea
Càrre&a es rep una ta vetlla ae1 t.11a ae sort1aa IU tln&lado
aeJ MOU ae ~ruea.rs teléroo 1827t

MAQUINES
DISCOS, eto.

RELLOTGES • OBJtCTES DE PLATA

8Ut.N01t AltU:Ii "Vrtlrt Ol dla
agost dol 1113b, la magomca motonau

«CABO
La

UlLt:li cu..1a 41

14 &ANl Ull, MON I t.VIUtO '

la

carme, 111. Tel. 127•3. Barcelona

APARELLS
FOTOGRAFICS

t)t:li Vl:!a 1:<A.t'iU

pe¡

IATS ('l'rencats)

Les vostres hèrnies estan sempre
en constant perill sl no són ben

BU..SAO

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

D~

cons1gnatar18.

Carrec de Sant Pau, 6

I

(prop Rambles) Tel. ttUJ
FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.
BAGUES
CASA
p AR e E L o NA
....l'.iL&'U~ ~:AJ6'i
tJ
VlA
~-----......-~-'1~---r-'11
L.Aa:'lANA.

HABITACIONS pròpies
despatx, balco c. prop
Raruoles. Rao: Pl. .l:k>nsucces, a. 2ou,
GUARDAit10BLES DU·
puc 1 ecouomlc. Cam¡¡o
::;agrado, :.11. rel. 3~04.
LLO GUER OE MOtlLES
per a p1sos I torres. Rambla Catalunya, 97 (Casa Moreno).
PIANOS DE LLOGUER
~ruc. 18. entresol. o. Bleger

¿Voleu vestir amb
elegància i amb
pocs diners? Aneu a

DIVERSOS

CiSA BASTIDA

PIANO , venc, 30 duros. (.;erdenya, 30:&, 2on.

o nmera.

ULli> I SAtiONS. Josep
l:>:uvuaor .Porta. Servei
acw·at. a. OOUIICIU, l;OIOm1ncs, ~. 'leu: ton H.II41S.
L'ESCOCESA. Faixes !
~~~~«.:~ :f:.I.O~>&diQ u es. .lios

Passeig •le Gràcia, IS

I•IA\aA fZEM::S O e mob1C>I u.a UntO». Venues
a terWJnts 1 al comp•at
Carrer ae Sants, n. 1:.!S
(prop del Mercat ce
b..1n1..0), t.o dea.:u ae v!!>lt"r-nos" Te.ewn :Sl704.
RADIO, Apnreus ue tota. ooaa. Paloma, 20.
RcPARACION~ flADIO
Patoma, :.IU.
:.ALA lòASPAR. l.TaJerlea <l'Art Conscu de
Cent a~a
ANG&..L t.'IARTI . J.üllel
a ·eoquauernaclo tMurnne:~: ao 1a ltosa. 17. l'eletoo 7baa:.l · barcelona 1
l:'uunous
MALALTS.
Cor, bolea1cma general
btlllla. Kalp x. l::!ol a.rtJllCIIU Ur Llula Cuesta
Urveu. :lO. pra¡ CousUIta de a a 6
RUO LS I ETIQUETES
ao totea menes per a
aparaaors. A.lercnoera. ¡¡ 6
UN NOM I UNA ADRE·
CA Que cat rtlcorda.r per
\·estlr amo <li.S;Juc1o creu
COberta 119. Sllatrerta cEl
Neerlto•
REPARACIONS en gas
a1guil 1 electncttnt. Casa
~ac:nero Carrer G.lll. 70

DE AERONAUTlCA NAVAL
Procedent de València, a les 9'10,
arriba l'av1ó postal espanyol amb un
p assatger 1 mercadenes.
Proct!dent de Madn<i. ales 13'15,
arriba l'aVIó espanyol amb correu,
mercaderies 1 vu1t passatgers.
Procedent de Ber!in, amb escales
a Stutgart, Gmcbra 1 Marsella, a
les lli'lU, arnbà. l'aVió post.al alemany amb correu, mercadenes i deu
passatgers.
Soru, a les 8'33, l'avió postal alemany cap a Berlin, amb escales a
Marsella, Gineora 1 Stutgart, amb
correu, merca.aenes i vwt passav
gers.
~OI>UUranca
Soru, a les 9110, l'avió postal es- Ooctol J...IOU, 1:.1, pi'IU. 111.. 111'74.
CONSTRUCCIONS ae
COBERTS a 2'50, enpans-ol. cap a Madrid, amb correu, tret.muuent.a
duros
17
16
PISOS,
1 a pl.llts a Val1.ll'&IUL, 33 I 35. S. O . tusu:r1a Mobles 1 aeeomercadenes 1 nou pas,atgers.
raClo Josep Ctuva carrer
e1e;1r a ta carta. pa, çl
Soru, a les lÇJO, ranó post.ai es- 1 posres, tot au¡-ertor 4 dorm. AI&"u.a 1 porteria VllataeiL 18 bosl.alraucs
lftl<tls.
panyol cap a ValenCla. amb correu Ronua St. Pere, 11, pral
ORXATES Vaa ~IJlU·
PISOS, nous, ba.ny, asc. suea 110n les pre1er1<1es
1 mercaaenes.
MOLT ECUNOMIQIJI:S
Uoao oaottacJona. l'ama- Corts. 300, prop Pl. Es-- DCUI oons p:úadnra Creu
Coben&. a2
panya,.
L'AlB nt, ~. prat. ara.
DE
At:H.ODRO:U.
liRAIIiCE
Proceaeut ae Tolosa, a les 7'03
a.rnba. l'a\'IO pos!.a.l tranccs, amb cor: les 12·04, arnbà l'avió postal francès, cès cap a Marsella, amb correu. merreu, merca.d.enes 1 Quatre passatgers. amb correu. mercadenes l vwt pas- cadenes 1 cmc passat¡¡:ers.
Sort1, a les 7'12, I'&VIO postal t:ranProcooem de M.a.rsella, a les 7"03, sar.gers.
&rrlt)t 1av10 postal 1roncès, amb cor~rt.1, a les 12'20, l'avió postal fran- cès, cap a Casabianca, amb escales
reu. mercactencs t quatre passatgers. ces cap a Tolosa, amb correu, merca.- a Alacant, Tàn¡er 1 Rabat, amb correu, mercaderies 1 vwt passatgers.
Procedent de Casablanca, amb es- denes 1 cinc passatgers.
cales a Rabat, Ttnger 1 Alacant, a
Sortf, a les 12'20, l'avió postaJ frau. 4Tarre.Esperance burPu eta et eta

H.E.B~

e1uea '!et1uanea

Borttaea e111 DlVENDRES " 1a tll'- .:a~ ~ J.arragoua. l:llwt Oarlea,
VIUIU'OQ, Vateoela. Cu.IJera, Alacant, (;artu¡¡ena Aw;uuaa, Almeria MeUJ.Ia. Mo~ru MaJaga, Ceuta. uaw~e. t:>ev1ua. liuelva, Vlao. MariJ:i Vl·
ua¡arc!&. FerrOl, COrunya Avllea MUlle! l:$antander BUbao 1 PaÍJaJea
t)lili\ISJ

BARCELONA

Telèfon 30422

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

SER VEl CU!W.EN'l

a<rli', · '>'

CAPITALISTA
SOCI
~r u muntar negoci de
bona renu1ments. J:::icrlure La Humanitat. Num.
316.
t;AT AL/\. Correcclo e1·o.
n 6 m.us 1 proves d 'Impremta. Est.U 1 ortograun. t'reus mòdics. 'l'el.
801>110.
XOFER cerca coHocaclo, c.u;a parttcultu', trans
port~ o oe per temporada. ~1u.ro a La Huma·
mtat. NUO\. all.
t'tA CuiiRto.,t'ONOEN·
CIA ton ~rances aues nor..s al dl<l, cm contractanu. k.scnure a La •• u mam Ut. Num al:.!.
MoSSO O t;UüRADOR,
ac..t•J..< wuocacao t:> a¡;.ys
1 ouues reterencleo f!;scnure a LA nUMAL'IITA·r
num ba4
SKA. VIDUA amo lnlOtUlt:S Oetol tJa tre:..au per
a notes o wt ol ala, aesput&. cllmca, etc. ~>sc.
a ..,A HUt-lANITA1' num.

Ybarra y C. S. en C.
3
,

tml:iVEl t:lAt'UJ t:to~Ht.& ts~t;LUN A i i:!U..BAO
Sortides tota el.ll DIMECRES a la nU cap ~ Va1ene1a Alacant AUiaa&
SevWa. Vlao.. Vllla&arCla, Corunya. Muse!, l:$antaodeJ t BUbao.
AHe:u&ot.-.16 les "sculea ae.
.l.'a.rra&ona, Ueuta 1 Huelva caaa dues ~tmanea
Sa.n~ Carles 1 FerrO! caaa aues &etlll&Dea

1YENCE.N EUO~

OFERTES
i DEMANDES

COMPRA I VENDA I CANVI

CLINICA GALLEGO - VIES URINARIES

VENDA I CLINICA

RAMBLA CATALUNYA,
20, '2on. 2na. EconòmJca
peDSlO, contort.
PENSIO tsELfRAN. o
ptes" C11ar1es, sewnlltlais
ao ptt:s. Tot compres.
Carme. 64, pral. T. :.!4:&40.
Sl Df.:ill Gf.U ~UUSIO
en pLS u torre, VISI teunos Estalviareu temps
Rbla Flors. ll,
diners
!er
MOLT f.CONOMIQUES
Hoao oabl tacwus. Tamara 112, ura1 :sra
MENJARS Der a esti u,
a ptes. Auslas Marcb . lli,
pnu 2na
ESPLI:I'IDIDS cooert~.
entre~enuneuts 1 3 pmts.
a a pu:s 1 :¿·75 pel aovuruuent ae 15 apats, bervet acurat. t>cus•o Laietana PI Berenguer, :.1
LLOGO oabtut.Clo 11. senyor" u seo~·oreta. o.ruo
reterenctcs. DroJ.I tramvta
Untes 1:.!, 14, 1:>. 511 1 b8.
Escnure a La Kumanltar
num aro

ME.RC·AT D'OCASION S

CORT$

Fundada l'any 1912

ANUNCIS

dies, pessetes 95. 5 dies, pessetes 107'50 (3 ex·
cursions) sense passatges

Cond.lcló TOT PAGAT, botels primera, autos o autocars, beneficència, impostos, propines, etc., etc. SORTIDA DlARIA des d 'una persoD&.
Agents especlalment autoritzats pet la COMPANYIA TRANSMEDI•
TERRANIA per a la venda 1 reserva anticipada de passatges. Deecomptes especLals a Entitats Culturals, Esportives l Obrerea
Solament tracteu directament amb l'UNlCA.

L'AS de l'automobilisme

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

B ellver; segon. Soller; tercer, O. Drac (amb entrada)

sa l Formentor

PELL SANO VENERI PROSTATA
Carrer Nou de la Rambla, 11
Directori Or. RIU Porta DIATERMIA
IMPOTENCIA
MATRIU
consulta, 11 a 1, •·ao a e. F. 10 a l

=o· ' O t

o.

3 dies amb 3 excursions (quilòmetres 351), pesse·
tes BO, més 28'20 (passatge d'anada i tornada) ..
Total: J08'20 pessetes
Prtmer, SOller; segon, o. Drac <amb entrada>; tercer, Inca-Pollen·

Per a ID.Iormacl6 al DeleQat OlletaI HoooriJ1
per • Cataluaya 1 AraQó
OUILLERHO SCHUL
MUDtuer,t8t • BARCELONA· Telèfon 1250t

MERAVELLOS
DESCOBRIMENT

~

3 dies amb excursions (quilòmetres 209), pessetes
71'80, més 28'20 (passatge d'anada i tornada) •
Total: JOO pessetes
Primer,

lerrocarrtle alemaaya

els

VIATGES A MALLORCA

Gran Basar de Sastreria Sistema
Nord Americà
Eta nostres preus sempre responen a ta mateixa Idealitat J 61
facilitar ta maxmta elegància l la màxima Barator, amb ela
aegllenta artlclesa v:~stua, Pantalons. camises. PIJames, cal·
çotets, Bates, Batins, Camisetes, MltJona 1 Corbates

Alguns dels nostres preus:
V E S T I T 8 , a 20, 40. 50 I 80 ptea.
PANTALONS, a 6, 8, I, 10 l 12 ptea.
c A M 1 s E s, a 11, 8, a, I de seda a 13'60 ptu
P I .I A M E S, a 8. I , 10 I 12 ptca.
Bl l'elegància na estat altres temps uo prlvUe¡l. la CASA BAS·
TIDA amb aquests preus la ta accessible a totbom.
Encara que estem s1tuat.s al Passe!¡ d.e Gràcia. som la Sastrorta 1 cam1Se11& mes econòmica de Sa.rcelona..
Tenim una sece10 ultra-ràpida en la Qual podem con.teccionar
tota mena de vestits en quatre bores, amb Wl petit augment c:1e.is preua dc vest1t.s lets, com també tenim una secciO per ter ~-estlt.s a mida amb tot luxe d.e 100 a 150 ptea.
ObseQuiem els nostres clients amb segells c:1'estalv1 de la Calm
de Pensions per a la Vellesa t altres presents en proporcló
a l'import de la compra.
~n...re. adjuntant 0'50 pessetes en segella. 1 rebran
tora \'Uiguln servu-:..; u., m OOfltra casa
¡..ol A. ELs Qut:
si.StemB espectal per a prenare !es mides amb les lnstrucclona per a rebre l'eocarrec abans deia cinc dies.

ti&Ur1Da,

D:lOSt.rea 1 I1D

~~==============;;~==~~==========~============~====~===========================~

~

Obrer català conscient: ·el teti diari es LA . HUMANI~fA'J:
Jlf

Barcerona ..... Any r_v - Número J·0'73

Dlssarne, 3 d'agost del 1935

EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

ta situació a Ginebra segueix comPietal!'en t indecisa
PER ALS AMICS EMPRESONATS

La nostra subscripció
Relaciò de donatius rebutf a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
PessetH

Josep Aranda ........... .

suma anterior .. . .. . 115.152'05 Ferran Giménez ........ .

«Agrupación Obrera Republicana Federal» Olista 17) .................
Un aragonès .. . . .. .. . .. .
Josep Nicolau ........... .
Domènec Vendrell ........ .
Isidra Puig de Núvol
Antoni Vidal .. . .. . .. . .. .
Sadurni Vol ... ... ... .. .
Joaquim Remis .........
Ferran Ra vella ......... .. .
Josep Delgado ........... .
Sab1 Rom .............. .
Un grup d'Esquerra, de
MONTESQUIU, admiradors de Companys i consellers <4.a veg.) ... .. .
Eulàlia Botcy .. . . .. . .. .. .
Josep Millet ... ... ... ...
Un carter que també vol
ésser-hi ............. ..
Una entrada del camp de
Les Corts .............. .
Josep Colet <7.a veg.)
Un grup d'Esquerra de
GALVANY:
Rafael Fa ............. ..
Lola Muñoz ............. ..
Companys Masdeu .. . .. .
Dl versos admiradors 1
amics de Companys, de
SANT LLORENÇ SAVALL <2.a vegada) ..... .
Joaquim Giné .. . .. . ... .. .
Una verdulera .. . .. . .. . . ..
Carmeta Camorera ... . ..
Josep López .. . .. . .. . .. . . ..
Bosc .................... .
Uns amics d'Esquerra .. .
Una que comprèn la religió de Jesucrist ...
Sebastià Obiol .. . .. . .. . .. •
Un baturro ........... .
Vuit catalans .. . . .. .. . .. .
Rosa Orom1 .. . .. . . ..
Emili Miravitlles .. . ... .. .
Josep Pane .............. .
Telm Monterde ... ... .. .
Rafael Ginés <quota setmanal) ...... ........ .
Una dependenta catalana
(G.a vegada) ... .. . .. . . ..
Un grup d'esquerrans dc
la «V1Ha Carmeta», de
MONTGAT ........... .
D. Martorell <21 vegada).
X Aleixandre .. . .. . .. . ...
Familia Fonoll Segui (deure setmanal> .. . .. . .. . .. .
Un de GELIDA ... ... ...
Anna Maria Calvó . .. .. .
Tres amigues del Mercat
de la Boqueria ........ .
Maria Geis, a la salut de
Companys i consellers.
Salvador Bertran .. . .. . .. .
Maria Tomàs .. . ... ... .. .
S Bertran Tomàs (2.• vegada) ................. .
Domènec Bertran (2• veg.)
Joan Tomàs (2.a vegada).
Un grup de litògrafs de
T. G. LL. SA. (28 veg.).
Nostre ajut als catalans
(setmanal) .. . .. . .. . .. .
Els treballadors de la Casa Fills de Salvador Bernadas <Sucursal núm. 4)
Jaume Muntané .. . ... . ..
Maria Gastearena. <14 vegada) ................. .
Familia Cuminal (14 veg.)
C. E. R .............. ..

Margalef ................. .
J. Rima ............... . ..
Un grup d'obrers de la
Casa Cuberta (15 veg.).
Unes noies de Gràcia .. .
Flora .................... .
Un lampista .. . .. . ... .. .
Matrimoni Martí Armadàs C5.• veg.) ... ... ...
FRANCESC LA YRET, 124
(juliol):
Joan Pons .............. .
Francesc Pallarès . .. .. . .. .
Ramon Balaguer .. . ... .. .
Amadeu Rodríguez .. . .. .
Salvador Garcia ........ .
Hilari Bartras .. . .. . .. . .. .
Manuel Solé .............. .
Antoni Giró . .. . .. .. . .. . .. .
119 .............. ... .

Sierra .............. .
B Pons .............. .
134 ................ .
Vicenç Prats .. . ... .. .
Joan Bartras ........... .
Josep Paris .............. .
R . Alloza ................. .
F. Samper ...............
Joan Llovet ............ . ..
J.

c.

J ............... .

A11quel Palau .. . ... ... ...
A gusti Diego .. . •.. .. • .. •
Pons J ............. .. .
Josep Farré ........... .
Agusti Balcells .. . .. . .. . .. .
J . Gabarró .......... ..
Manuel Villa .. . .. . . ..
Lluís Pons ........... .
94 .................... .
Francesc Berenguer .. .
F Berenguer J. .. . . ..
Rafael Guiu .. . . .. .. .
Ramon Jové ........ .
Agusti Sotelo .. . .. . .. .
Antoni Camps .. . . ..
68 ....... .......... .

Josep Gimeno ..... .

81 ................. .

Roc Bruno ........ .
Joan Campoy ........ .
Joan Prades . .. . .. . .. . ..
P Solans ................. .
Vlc.:nç En~tUix .. • ... ... ...
Felip Garcia . .. . ... ... . ..
Casanovns .............. .
Marià Guasc Costa ... . ..
Manuel Saboya .. . . .. . ..
Angcl Ventura •.......... ..
Antoni L~crcu .. . .. . ... .. .
Ramon Carbassa ... .. .
74, Ll. M ............ .
Josep Peiró ... ... . ..
Josep Tolrà ... ... .. .
Jaume Benavent ..... .
Josep cabanyó ... . ..
Menna Forment ... .. .
Pere Muñoz .........
Samuel Roca Rodó .. .
Fraucesc Puig .. . .. . .. .
Ricard Manau ........ .
Stgarrn ......... ......
Josep Herrera ... ... . ..
Joan Garriga. ........ .
Lluisa Turon ... ... .. .
Joan Balcells ... ... .. .
66 ... ...

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

16'2'2'-

2'1'-

0'50

1'-

1'2'1'-

2'-

25'50

1'-

60'2'-

2'20
3'0.50
1._
8•50

6'-

Climent Garcia ... ... .. .
Joaquima Leal .. • .. . ... .. .
Faustí Lea! .............. .
Climent Olivcras ........ .
53 ........................
Josep Agut ........... .
J Cun1llera .............. .
Joan Milà. ... ... ... ..... .
J Torrent i Riba .. . .. . .. .
Fc. f'erré ................. .
Jcsep Casan .............. .
Lluis Estrada. ... . .. .. .
Pere Abella .............. .
Santiago Garcia ... ... .. .
Manuel Ferré .. . ... ... .. .
Grup de treballadors i treballadores del carrer
Martí Molins (Sagrera)
(17 vegada):
Beatriu !" an¡;ola. ... ... .. .
Maria Subtrna .. . .. . .. .. ..
Teresa Huguet .......... ..
Joaquim Oliveros ..... .
Caterina dc .M:iguel .. .
Maria Vilaginés ...
Maria Marro ... .. .
Clotilde Reubió
Carme Pont ... .. .
Júlia Nevedi ... ... ... ...
Angela Casillas .. . .. . .. •
Clara Cas illas .. . .. . . .. .. .
Josep Gelabert .......... ..
Jacint Padró ... ... ... .. .
Ismael Mora ... ... ... .. .

l'- J A.... .............. ... .

1'2'2'2'3'6'1'-

2'27'25

1'1'l'-

1'-

,_
5
3._

20
26,,_
3
1'2,_
,_
2,_
5
._
5
1'1'l'1'-

•11'-

12',_
3
,_
10,_
2
,_
2,_
2
5',_
5,_
5
.
10 25
0'70
,_
11'15

,_

l'l'l'-

0'60
0'50

l '-

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

1'-

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

Ramon Marcet ........... .
Cisquet .. . .. . .. . .. . ... .. .
Un grup de dones d'Es.
querra, de La Sagrera:
Anneta Torruella ... . ..
Elisa Pascual .. . .. . .. . .. .
Colom ................. .
Francesca Prades .. . . ..
Joan Picas .............. .
Carme . .. .. . .. . .. . .. . .. .
Un grup d'obrers i obreres de la casa Farrero
i Cia. (17 vegada):
Enric Casals .. . ... .. . .. .
Josep Pérez .............. .
Manuel Giménez .. . ... .. .
Alfons Madrueño ........ .
Mercé López de Madrueño
Magi Pijoan .. . .. . .. .
Manuel Be!Lran ... .. .
Joan Ferrer .. . ..... .
Baptista Ventura .... ..
Francesc Algarra ... .. •
Joan Artés .......... ..
Joan Ginés ... ... •..
Ferran Mart1nez ..... .
Joan Burgués ........... .
Artur Julve .............. .
Antoni Salvador .. . ... .. .
Francesc Pinós ... ... •.•
T. Pinós ................. .
Domènec Barrera ... . ..
Antoni Abella .. . .. . .. . .. •
Eduard Gutiérrez . .. .. . ...
A la memòria de Macià.
A la salut de Companys.
Daniel Bravo . .. .. . . .. .. .
A la memòria de Jaume
Bravo .............. ... .
Cristòfor Cano ... .. . .. ... .
Vicenç Lahoz ........ .
Antoni Mengual .. . .. .
Jesús Hernando .. . ...
Josep Vilalta ... ... . ..
Francesca Ferrer .. . .. .
Salvador Medrano .. .
Joan Sevlllano ... .. .
J. B ................. ..

Andreu Alarcon ... .. .
Joan Cano .......... ..
Eduard Sales .. . . .. ...
Isabel Abella .. . .. . .. . ...
Conxiteta Monguillot ...
Llu1s Monguillot ... ... .. .
Pilar Jové ... ... ... ... .. .
Roc Coll ado .. . ... ... .. .
Francesc Barril .. . .. . .. .
Antoni Tomàs .. . .. . .. . .. .
Un grup de ferroviaris,
tallers Clot, M. s. A.:
J. Riera ............... .. .
A. Moral ................ ..
J. Ugas ................. .
A. Gonzàlez ... ... .. . . ..
J. Badia ................. .
J. Grau .............. .
J. Roma gosa ... .. . .. .
A. Grau .. . ... .. . .. . .. .
R. Rubio ... .. . ... .. .
J. Catasús ... ... ... ...
M. Abella .. . .. . ... .. .
J. Ortega ... ... ... . ..
F Andrés ... ... ... .. .
H. Estalles .............. .
A. Oliva ................. .
P. Torres ................. .
R Gimeno ... ... .. . .. .
IVL Jové .. . ... .. . ... ...

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

De moment sembra que el que es cerca
és diferir la solució pel setembre, que
és quan a Abissínia acaben les pluges
Els abissinis pensen desviar els rius si
són atacats pels italians
ELS l\IOTIUS c<DESINTESota el punt de vista dels seus inQUALS teressos colonials, Anglaterra està
PELS
RESSATS
DEFENSA fermament convençuda que una
ANGLATERRA
ABISSINIA
gu~rra italo:-etiop solament podria

Londres, 2. - L'ajornament per a
0'50 avui, dijous, de la sessió pública del
0'50 Consell de la Societat de Nacions,
0'50 ammciat per a la tarda d'ahir, indica
1'- clarament les repercussions interna0'50 cionals que ha tingut ja el litigi
1'- italo-abissini i particularment en elS
1'- interessos de la Gran Bretanya.
El confllcte italo-et1op, que ve ocu1'1'- pant l'atenció de tots els cercles
1'- responsables i de la premsa interna1'- cional, interessa d'una manera especial la Gran Bretanya. A poques
hores de la transcendental sessió
anunciada per a aquesta tarda, resulta. interessant examinar els di1'- versos aspectes que té aquest probleper a l'opinió pública britànica.
1'25 ma
La premsa anglesa consagra a diari
0'25
confticte columnes senceres
aquest
a
0'50 d'informacions
i comentaris. Les so0'25
fundades per tal de defensar
o·so cietats
0'25 l'ideal de la Societat de Nacions,
0'50 s'agiten. L'opinió pública sent justa
0'50 emoció davant el ràpid curs delS
0'25 esdeveniments i del Govern, almenys
1'- que es pot dir, és que es mostra in1'- quiet 1 molest per les conseqüències
0'50 que la guerra italo-abissina pot re0'50 portar.
Les inquietuds del Govern britànic
0'25
1' - són de diversa naturalesa. Un pro0'50 tectorat d'Itàlia sobre Etiopia, que
0'50 és l'objectiu confessat per la politica
de Mussolini, no pot deixar indiferent el Govern de Londres.
Entre altres coses s'ha de tenir en
1'que l'imperi actual del «Rei
0'50 compte
de Reis» conté probablement en el
0'50 seu
subsol, a judici delS geòlegs, pro0'25 bables
riqueses d'or, plaU, argent,
1' 1'- coure i altres mineralS.
La importància del capital que
aquest conflicte revesteix per a la
Gran Bretanya resideix en el fet
que el famós llac Tsana, el formida0'50 ble dic que regula el curs del
0'50 Nil Blau, es troba en terreny abis0'50 sini. Les algUes del Nil Blau són in0'50 dispensables per a les plantacions
0'50 de cotó del Sudan, i de trobar-se el
0'50 dic sota la vigilància d'un al tre
0'50 pa1s, podria trobar-se aquest tentat
0'50 de desviar el curs del preciós l.lquid.
0'50
A més, Abiss1nia ocupa un lloc al0'50 tament
estratègic entre el Sudan 1
0'50 la Mar Roja,
i en passar sota el con0'50 trol d'Itàlia podria
perjudicar-se con0'50 siderablement la seguretat
de les
0'50
nord-<>est d'Adel
angleses
colònies
0'50 frica.
0'50
Per tots aquests motius, l'opinió
0'50 pública
britànica s'ha manifestat de0'50
0'50 cididament a favor d'Abiss1nia en el
0'50 litigi d'aquest pals amb la Itàlia de
0'50 Mussolini.
S'ha de posar de relleu, de totes
0'50
0'50 maneres, que, fins ara, la Gran Bre0'50 tanya sols ha invocat raons d'ordre
internacional en defensar indirecta0'50 ment la causa d'Abissínia i ha acon0'30 seguit que el problema slg;u portat
0'30 davant la Societat dc Nllcions invo0'25 cant les obligacions derivades del
0'25 Pacte ginebrí, amb tanta més força
0'25 quant que els dos Estats en conflicte
0'25 formen part de la Societat de Na0'25 cions, i un d'ells (Abissínia) ha sol0'25 licitat l'arbitratge 1 la protecció de
0'25 l'organisme internacional de Ginebra.
Es pot dir que, des de fa dos set0'25
0'25 manes, el Govern britànic és intergairebé a diari a la Cambra
peHat
0'25
0'20 dels Comuns arran de l'actitud que
0'20 adoptaria en determinades circums1'- tàncies.
Sir Samuel Hoare o Eden s'han
1'1'- turnat per tal de respondre els inen forma general, però
terpeHadors
1'1'- s'endevina el seu decidit propòsit de
reservar la seva plena llibertat d'acció per a l'avenir.
Si bé és cert que Anglaterra es
2'1'50 mostra hòstll a la projectada acció
1'- d'Itàlia a Abissínia, a causa de la
1'- situació anglesa a la vall del NU,
1'- i per la importància que té la Mar
1'- Roja per a les seves comunicacions
1' - interimperials, no ho és menys que
1'- a Londres eXisteix el fonamentat
1'- temor que la guerra italo-abisslna
1'- provoqui una viva reacció entre les
1'- races de color, tant a l'Al.rica com
0'50 a Asia.
Es considera a Londres que, qual0'50
0'50 sevol que sigui l'eplleg d'un con0'50 tllcte armat entre Itàlia i Abisslnla,
0'50 la guerra plantejaria en forma molt
o·5o greu, el problema de les races i en0'50 gendraria un violent ressentiment
entre totes les poblacions de color
115.579'65 que formen part de l'Imperi britànic.
2'-

temr conseqüències lamentables. Per
aquesta suprema convicció, la Gran
Bretanya realitzarà desesperats esforços per tal d'evitar que arribi
a esclatar el conflicte J, en darrer
cas, tractarà de minvar la seva importància. Per què?
Pel moment, la Gran Bretanya ve
desplegant a Ginebra tma extraordinàr!.a activitat perquè el Consell
estudi1 el problema !talo-abissini totalment 1 confereix a les tres potències signants del tractat del 1906
el mandat d'estudiar lc:; condicions
en què podria. arribar-se a una soluci~ l?acífi~a. Al propi temps, la diplomac¡a bntànica treballa actlviment
a Addis Abbeba, on l'Emperador
sembla trobar-se ben disposat a escoltar les suggerències britàniques.
Arran de l'epileg d'aquesta. inusitada. activitat diplomàtica, que també surt de Paris i Roma, formular
un pronòs~ic resulta aventurat. Unicament hi ha que esperar que el
senyor Mussolini no tindrà gran interès a provocar un allunyament de
l'amistat franco-britànica la qual
podria ésser-U molt útil el dia que
l'h~ritzó del Brennero assenyali algun
perill ...
LA CONFERENCIA MISTERIOSA ENTRE ABISSINIA
I JAPO

Londres, 2. - Els periòdics formulen càbales arran de la misteriosa. i llarga conferència telefònica
celebrad¡¡ pel cap de 1a delegació
d'Abissln1a a Ginebra amb una personalitat desconeguda do Toquio
L'«Evening Standard» creu saber
que el tema de la conferència ha
estat el problema italo-etfop 1 que
Toquio, després d'escoltar les explicacions de Hawariate sobre el curs
de le~ negociacions de Ginebra, aconsellana el ministre etiopic.
S'assegura que l'interloéutor Japonès preguntà al ministre d'Ablsslnia
quina seria la seva actitud en el
cas que l'organisme de Ginebra accedís a reconèixer Itàlia una espècie
de protectorat sobre Abisslnia, a la
qual cosa contestà el ministre abissini que el seu país no acceptaria mal
aquesta decisió. Sembla que aquesta
resposta fou de l'agrat de la persona
que es trobava a l'aparell a Toquio.
LA SOLUCIO QUE
CEPTARIA ITALIA

Del tràgic accident automobi· Focs
lístic d'abans d'ahir a Girona de Beng.ala
Girona 2. - Ampliant la nostra
informació del sensible accident d'automòbil ocorregut ahir al vespre r.l
lloc conegut per la Cre-.1 d'Albons,
prop de Torroella de Montgrí, en el
qual va pe:dre la vida l'ex-príncep
rus Alexis Mdivanl, hem d'afegir i
aclarir ensems que la dama que
viatjava amb ell no era, com ens
varen informar, la seva esposa.
Es tr acta d'una amiga, el nom l
nacionalitat de la qual hom ignora,
degut a la impossibil1tat de poder-se
expressar, ja que el seu estat segueix
essent greu.
Hom s'ha personat de nou aquest
mati a ia clinica. del Dr. Coll, on
roman hospitalitzada la dita senyoreta, per tal d'obtenir més detallS
del tràgic succés, que ahir no ens
fou possible d'assolir, degut a l'hora.
avançada que ja era.
El senyor Coll, amb la seva amabilitat acostumada, manifestà que l'estat de l'accidentada és satisfactori i
que, per tant, ell tenia esperances
de salvar-U la vida.
Hom s'ha interessat per tal que
se'ns facilités el nom 1 nacionalitat
de la senyoreta malalta, però no ens
ha estat possible, per les ra.ons que
ja hem exposat més amunt.
El senyor Coll ha dit que durant
tot el dia d'avui està rebent nombroses visites de senyors que arriben
d'arreu de Catalunya, per tal de conèixer la personalitat de la senyoreta que viatjava arnb el príncep
Alexis.
Aixi mateix l'ill.ustre doctor està
celebrant conferències telefòniques
amb destacades personalitats d'ar·
reu de l'exterior, amb el mateix interès de saber d'on és 1 com es dia
la seva nova pacient.
Hom telefona de França, d'Anglaterra, d'Itàlia...
Mireu si és gran l'expectació que
ha desvetllat ínternaclonalment l'esmentat sensible accident automobilistic, que fins l'Agència Uniteà-Press
ha enviat un redactor especial a Girona per a informar-se'n amb tot
detall i exactitud.

•••
El príncep Alexis Md1van1, junt

amb la senyoreta esmentada, sortir en de la finca «Mas Juny», que el
conegut pintor Josep M. Sert, cunyat del mort, posseeix a Palamós.
L'ex-príncep es proposava acompa-

SENSE NOTICI ES A LA DI VISIO

.
oficiosa.
El general de la DiviSió, senyor
Sànchez Ocaña, ha rebut, com de
costum, diverses visites 1 ha despatxat amb els interventors de les emissores de Barcelona I e.mb el cap
superior de policia.

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

s·,

van per aquest camí
no podran fer la guerra

UN RAIG QUE DESCOBREIX
l'OBJECTIU I HI ACOMPANYA
El PROJECTIL

Suma I segueix
0'50
(Segueix a la pàgina 4)
--~~~!!"!!!!!!'!!!!'!!!!"!'!!'!!!!!!!!~------- "'!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!~---!!"!!!'!!!!!!! Nova York, 2. - Segons informa~
!!!!!!!!!'!0'50
-1'50
cions que publica la Premsa, els
0'50
Estats Units posseeixen un arma
0'50
preciosa que d'ésser certs els resul1'tats que se ll atribueixen. canvil\0'50
rlen per complet la tàctica mll1tar,
0'50
perquè quedarien pràcticament anul0'50
0'50
lats armaments tan terrtoJles com
0'50
els avions de combat.
1'S'assegura, en efecte, que a pre0'50
sència de l'Alt Comandament mill0'50
tar, aeronàutic l naval dels Estats
1'Units, s'han efectuat amb resultats
1'sensacionals les proves del raig in0'50
visible que tant s'havia parlat en
0'50
teoria.
0'50
1'El raig invisible «descobreix» l'ob0'50
jectiu 1 assegura l'eficàcia del tret
2'sense que els artillers vegm el blanc.
0'50
Les proves s'han efectuat utilit0'50
zant un vaixell vell, el qual es si1'tuà darrera un promontori, a cinc
0'50
m1lles de distància. dels canons.
r .....:
Aquests dispararen guiats pel «raig
0'50
invisible» i els blancs es repetiren
0'50
amb pasmosa exactitud.
0'50
Encara que les proves s'han efec0'50
tuat únicament amb blancs exis0'50
0'50
tents a cinc milles de distància, sem0'50
bla. provat que amb l'ajut del «raig
invisible» el blanc és segur fins a
1'1'una distància de 30 milles. Es po1'den utilizar indistintament per a
0'50
blancs terrestres, marítims o aeris.
0'50
Els canons antiaeris que dispares0'50
sin, per exemple, contra un avió ene3'mic que es trobés a una distància
0'50
de fins 30 mllles i que, per tant, fos
1'absolutament invisible per als pris1'màtics o ulleres de les més perfeco·50
nglaterd'A
gran
més
tanc
El
tànlc.
bri
l'exèrcit
do
tancs
dels
Inspecció
una
lloo
tingut
ha
Anglaterra
A
clonades, podrien abatre'! gràcies als
1
2'(Elcpress-Foto)
ra. un nou tipus molt Interessant
serveis del temible raig descobridor.

=

Bulgària, país beflici.sta
viscut amb les armes a la ~~.e ~a
de la guerra balcànica del a J
fins a l'acabament de la dita 191.2
rope~, el 1918, és la nació del e~Contment que acusa un e ve
tatge més alt de centenaris PL~:.:l:
fra global és de 2 126 qué
senten ez 4'46 per .miÍ de zcJePre.
seva
1JOblaci6.
Al Japó, on també són
b!a~s el culte a la violència, ~lov;
ctdt i el men¡¡spreu a la vida Icentenaris sumen 13.735 0 s'· ez,
el 2'42 per mil habitants: Allí ~f'•
donat el cas de constituir-se 14
verns totalment compostos de
venetsD de 80 anys en amunt o.
¿Serà que la guerra peruo
4
la vida en lloc d'escurçar-la?
s~r per a~ Ale_man¡¡a, amb un
O14 _per mtl t ltalia amb 0'66
dalezxen per a batre el rècord 'q t1
detenten Bulgària i el Japó i m:t?.
der: per fer guerra sigut OOm. st..

1

•••

A darrera hora d'aquesta tarda ens
hem pogut assabentar de la personalitat de la companya del pr1ncep
Alexis. Es tracta de la senyora. alemanya baronessa Vand Von This.

ft

•••
Girona, 3 <Per telèfon). - A dos
quarts d'una d'aquesta matinada ens
hem entrevistat amb el doctor CoU
el qual ha manüestat que la dama
que resultà ferida en l'accident
d'auto, continua en el mateix estat
sense cap simptoma de millorament.
També ens ha dit que havia celbrat
una consulta. amb el doctor Corachan, de Barcelona el qual ha confirmat el seu diagonòstic.
Respecte la personalitat de la víctima, sembla que el nom que ha estat donat fins ara no és l'autèn·
tic. Sembla que algú ha rebut un
telegrama de Berlin pel qual s'interessen rer tal que sigui esbrinada
la personalitat de la dama accidentada ja que el nom de baronesa de
Tols no figura en cap registre. Pel
que es veu hi ha algun interès en
amagar el seu veritable nom. Hom
assegura, però, que es tracta de la
senyora Moat Physsen. de 28 anys,
casada, de nacionalitat austríaca.
He fet tots els possibles per visitar al «Mas Juny», els familiars del
pintor Sert. però no he pogut aconseguir-ho per la consigna rigorosa
donada al servei. La mateixa sort
han correltllt altres periodistes de
Barcelona 1 de Madrid.
• El senyor Sert, el qual era a "~..¡
?:-~la, fou avisat telegràficament I
ha emprès el viatge en avió, via Gènova. Ha arribat aquest vespre a Palamós, procedent de Barcelona. No
ha volgut rebre la premsa.
Aquesta tarda tindrà lloc, e. Palamós l'acte de l'enterrament del princep Maivani.

J;gt.

UUI.

•

A Vilna, un cert Joseph 01-y.
une, nascut el 1830, sap de cor tot
el que S'ha e.sdevingut en un segl~ !ll set¡ pafs, no massa quiet. A
Tiflts, un ~nomenat Laguiatxvllf
~ftrm~ ten~r 150 an¡¡s i recorda
l aneXi6 milttar de Geórgia el 1801
P?ls soldats del Tsar. No lluntÍ
dallí, un caucasid, Khapara Kiout
diu haver acomplert 152 prima~
res ...
L'eminent biòleg Lazarev de
M o_scou, sosté la teoria que Ía vt,.
talttat humana no queda desgcu.
tada del tot fins els 180 anys. 1
és de creure que una més inteUt,.
gent administració dels alimenti
els gaudis i els e.xercici.s ckmarüÍ
una humanitat matusalèmica. Ar<l
bé: en treurlem gaire profit? ¿Fóra agradable que ens apropéssim
a la doble centúria privats de la
interior satisfacció que recomanen
les Ordenances? J o crec que no.
Que es quedin els països de presa
amb les seves guerres i els seu•
centenaris. Nosaltres preferim viure en pau, encara que visquem
men11s.
J. M. FRANCES

SUMARISSIM PER A AVUI'l

Ahir sabérem que a Auditoria s'estaven instruint amb caràcter de sumar1ssim unes diligències amb motiu de la detenció, en un poble d'aquesta provincia, de dos individus
que estaven repartint fulls clandestins.
Els detinguts foren traslladats a
l'Auditoria per la força de Mossos
d'Esquadra, que realitzaren aquest
servei.
En cas de veure's el sumaríssim,
segurament no serà fins avui, a primeres hores.

ETIOPIA NO ACCEPTARA
Aquest mati, a la. Comandància
1\IANDATS DE CAP MENA mUltar, no han facilitat cap nota

Londres, 2. - En la seva habitual
crònica del seu enviat especial a
Addis Abeba, el "Times" diu que
l'emperador d'Abissínia es negarà a
tot mandat o protectorat, tant si es
confia a una potència determinada
com a un grup internacional. Al.egeix que encara en el cas que aquest
mandat no inclogués cap ambició,
no podria ésser acceptat per un pals
com Abisslnia., tan gelós de la seva
independència. Si s'acceptés un mandat o un protectorat, sorgirien divisions en el pals i no cal dubtar que
s'imposarien els defensors de la independència a ultrança.
Segueix dient el "Times" que per
totes aquestes raons personals, però
també per altres més elevades, tota
prQPOSta d'intervenció estrangera seria inacceptable.

LONGEVITAT

Sota l'estat Els preparatius per al vol
de guerra Moscou • San Francisco pas·
*
sant pel Pol Nord, acabats

AC-

Roma, 2. - En fonts d'inspiració
oficiosa, es recullen les següents
clàusules que està disposada a acceptar Itàlia en relació amb el conflicte italo-etiòplc:
1. Exigència que Abissínia accepti la base de discussió proposada per
Itàlia, perquè aquesta accedeixi a la
prossecució de les negociacions.
2. Itàlia s'oposa que la Societat
de Nacions intervingui en el més
mínim en relació amb les decisions
de caràcter m1lltar que Itàlia consideri convenient portar a cap a les
seves colònies.
3. Ità!Ja accedeix a acceptar un
cinquè àrbitre.
4. Itàlia es mostra disposada a
acceptar la discussió per via diplomàtica, sobre la base del Tractat
del 1906.

-

nyar la seva amiga a Perpinyà, des
d'on havia de continuar aquesta fins
a. }'>aris, amb l'exprés.
Hom atribueix la causa de l'aceldent, més que a res, a. l'excessiva velocitat del vehicle, ja que es diu que
marxava marcant u::s cent trenta
quilòmetres a l'hora.
El cadàver de l'ex-príncep Alexis
.tou traslladat pel cotxe-ambulància
de la Creu Roja Espanyola, d'aquesta ciutat al «Mas Juny», on s'ha ai·
xecat una capella ardent.

Moscou, 2.-El professor Schmldt, , un exemplar al darrer Saló de l'Aeconegut explorador àrtic i heroi de ronàutlca, a Paris.
Pilotant un aparell d'idèntic mol'expedició del trencaglaços «Txeliuskin», que presideix ara el Comitè ~1. l'aviador rus Gromoff va batre
passat el rècord mundial de
l'any
rutes
per al desenvolupament de les
del Nord, ha declarat que els tre- distància en circuit tancat, cobrint
balls de preparació del vol Moscou- un total de 12.411 quilòmetres. La
San Francisco de Califòrnia, a tra- distància que suposa el vol sense esvés del Pol Nord, estan ja enllestits. cales Moscou-San Francisco és meL'enllaç radiotelegràfic entre les nor 1 no arriba als 10.000 quilòmediverses estacions meteorològiques tres.
polars de la U. R. S. s., el Canadà
i els Estats Units, permet la coordiSl EL VOL DONAVA RE•
nació de les informacions meteoroSULTAT, ESTABLIRIA UNA
lògiques relatives a les regions que
LINIA REG ULAR QUE St;l'aeroplà de Lepidewski haurà d,e
GUIRIA LA MATEIXA
travessar en el seu vol.
RUTA
En aquests dies no és de creure
Moscou, 2. - El famós explorador
que s'inicïi el vol perquè els butlletins meteorològics anuncien la. con- rus professor Schm.idt, que comandà
tinuació del temps regnant, que és el trencaglaços soviètic «Txeliusk:lnJ
francament dolent.
en el seu cèlebre viatge, ha mruúL'aparell que s'utilitzarà per a fest.at als periodistes que té en es·
aquest sensacional vol ha estat cons- tudi l'establiment d'un servei aeri
truït per l'enginyer Tupeloff, reallt- de passatgers i correspondència enzact.or del destruït «Màxim Gorki».
tre Moscou i San Francisco de Cl\o
Es un gran monoplà d'un sol mo- llfòrnia, a través del Pol.
tor, completament metàl:lio, les grans
El professor Schmidt ha dit que
Unies del qual recorden extraordinà- l'establiment de diita llnia depèn de
riament el Dewotine francès «Trait l'èxit del vol sense escales Moscoud'Uniom>, que s'aixafà anys enrera San Francisco, la durada del qual
a Sibèria quan intentava el vol sen- s'espera que serà de seixanta a setanta hores.
se escales Parls-Toquio.
L'aparell, conegut amb la marca
L'explorador rus ha acabat dient
«Ant. 25» va equipat amb un motor que s1 el servei arriba a establir-se
de 930 cavalls 1 és de construcció h1 haurà un enorme estalvi de temps
completament russa. Es un motor de en comparació amb els altres mitdotze cilindres, del qual fou exposat jans de transport.

Una pregunta ben indiscreta
al cap del Govern anglès

L'ORDRE I

Londres, 2. - El diputat laboris·
tat independent John McGovern ha
anunciat el seu propòsit d'interrogar
el president del Govern a la Cam·
bra dels Comuns per tal que exELS INDESITJABL ES pliqui les raons de la visita feta al
Per no poder demostrar els mit- Premier Baldwín pel banquer amejans de vida, ha estat detingut 1 se- ricà Morgan.
rà proposat per a l'expulsió, el ciutadà belga Natahn Fernebock.
-Aviat serà posat a la frontera ------------*~-----------Joan Silva, qui fa alguns dies va
ésser detingut per la policia. Aquest
individu es feia passar per sacerdot
siri i havia trencat l'ordre d'expulsió
BOL IVI A I PARAGUAI NO
dictada contra d'ell.
S'ENTENEN P ER A LA DE•

PUBLIC

La qüestió del Chaco

E LS GANDULS

Un gandul que respon al nom d'«El
Yanque» ha estat detingut per la policia, acusat del delicte d'amenaces.
Serà ponsat a disposició del jutge
especial per tal que se li apliqui la
llei de ganduls, i en ca.s d'ésser alllberat, quedarà detingut a disposició
de! cap Superior de Policia.

___________*___________
Per l'indult dels condemnats de Turón
Ha estat cursat el telegrama se-

giíent:

«Sr. President del Consejo de Ministres. - UNIO ULTRAMARINA,
entidad empleades Ramo Allmenta,.
ción suplica a V. E. indulto condenados a muerte de Turón. - L. Bertolín, presidente, R. Vives, secretario:t.

LIMITACIO T ERR ITORIAL

Buenos Aires, 2. - A la Conferèn·
cia de la pau, els delegats de Bolivia i el Paraguai no han pogut ar·
ribar a un acord sobre l'important
problema de la delimitació territorial.
En l'última reunió de la conferència s'ha prosseguit l'examen de
la qüestió del canvi de presoners.
EL GENERAL EST IGA~·
RIBIA HA VISITAT EL GE•
NERAL EN CAP BOLIVIA
La Paz, 2. - En avió ha. arribat

a Villa Montes el generallssim pa·
raguaià Estigarribia per tal de retomar la visita que recentment f~U
al front paraguaià el seu col:lega bOlivià general Peñaranda.
Estlgarribia fou rebut al camp exenemic amb tots els honors i ~e
l'obsequià. amb un banquet de ~ J
d'un centenar de coberts, al f~~<~
del qual es canviaren discursos ~
Inista.t· I pau entre Bolivia i el ~...
ragual.
-

--~ 4 · ,.

LA HUMANITAT lluita pels-i deals catalans i republicans

