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-----IL TEMPS. - A Catalunya 11 oti aDartlx amb abundant nebulotitat Dir lta comarau" plrtnenqu .. l coaterea, l Mr~ Dtr la rtata del
oafa. Ela vents aiSn flulxoa I dt dlrtcclona variables: aolament ot i Baix
lbrl bufen amb ala una lntt naltat.
Durant 1.. darrer" 24 horts t 'han reaistrat a laun" preclpitaclon'
1111 Plreneu. La mblma ha aatat dl 16'1 araua a Cledes.
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EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

•

Mussolini i el Negus ccepten interinament la proposta francesa
o

Itàlia intenta guanyar temps i França i
Anglater ra esperen trobar una solució.A desg• at de!s discursos dels seus reCOMPAS D'ESPERA? presenta nts a Ginebra, la premsa frani anglesa COi nC i deiX bque
A Ginebra han soluCionat el conflicte ita!o-abissini de la manera CeSO
Hla
,
gr.lana. com només sap fer-ho la Societat de Nacions: ajornant-lo l que
s• de N. no ha quedat massa d' e."-·. a
el resolgui un altre.
En realitat el conflicte plantejat per ltàlia contra Abissínia ha anat
or el Banc• • ltaha?.a la s. de N. només perquè calia cercar la manc~a de conser~ar el po..: esgotat les reserves
•
•
•
•
prestlgi aparent que 11 queda a l'organ~e ~e Gmebra, prestigi que é~
han
abiSSiniS
els
que
auen
d
ltahans
Els
Si
europea.
polftlca
la
dingelXen
que
potències
les
de
utilitzat a profit
• •
la <?<>nferèncla
França, Anglaterra i Itàlia haguessin acordat
de la
que ara. anuncien, sense reunir el Consell, ells matelX~ ha~nen c?nres- atacat les pOSICIOnS • francese s
sat públicament allò que és ja a l'ànim de tots; que 1 orgamsme gmebr1
Soma ha
no té cap utilitat quan es presenta un conflicte realment greu l el qual

Guió ·;del mom ent

LA GUERRA A ABIS SIN/ A?
LES FESTES AMB MOTIU DE L'ANIVERSARI DE L'EMPERADO.R HAILE
SELASSIE HAN REVESTIT AQUEST ANY UN ESCLAT EXCEPCIONAL

~venturen ~e tot el món atret! Jer l'olor ~e la Jòlvora...
DURANT DIVERSOS DIES, TOTS ELS CAPS ABISSINIS ANAREN CADA VESPRE A CONTEMPlAR LA FESOMIA DEL DUCE Al LLENÇ D'UN CINEMA D' ADDIS·ABEBA

cele~rar

¡ng¡¡

ot-

UI&

,e,
que

ar.

st-

tot

se!. .(
lf,
d¡¡

'801,

u nu
out,

¡¡ve-

de

vt-

gcu. I

eUt-

mu.

aria

Ara

fF6-

rsim
t lo
nen

no.

esa
seUI

viu-

uem

;s

!!!'!!!

ol

'Ar>-

RE•

JNA

s~·

XA

r:~~i

~=
aeri

en-

ca.-

que
1 de

cou-

¡¡ual

se-

lent

)r-so
Inps

mit-

!'!!!!!!

eta

t~

Illa

t>gal'

;am-

ex·

a al
un&-

eo
NO

DE•

IA L

interessa a una gran potència. Ara els tres països «interessats» -Abissinia en aquest cas resulta no tenir cap interès- poden reunir-se i acordar el que els sembli millor pels seus inter~;ssos particulars. Sempre ho
faran en Virtut d'un acord de la S. de N. i el prestigi d'aquesta r estarà
incòlume encara que acordessin repartir-se Etiopia.
El p~oblema que es planteja a tothom davant d'aquestes converses
Que a.J'omen el conflicte fins el setembre -en setembre acaben les pluges
é s 1a so1uc ió
que priven Itàlia de maniobrar militarment a Abissmiaque d'aci a llavors s'hi donarà.
Ningú no es pot fer illusions en aquest aspecte. Abissinla serà sacrificada si aix.l interessa als tres països que pacten damunt de la seva lli·
bertat com ja bo feren mesos enrera a Roma. o serà respectada si conVé als més forts o als que s'hi considerin. En aquests jocs diplomàtics
dissortadament no hi intervé per a res ni el romanticisme ni el resp¿cte
al wet dels pobles ni a la llibertat. L'interès està per damunt dc tot.
El que cal és examinar si els interessos de tots poden compaginar-se o
bé si els perills que comportaria la seva defensa. no serien superiors a
aquests propis interessos. Es amb això que ha especulat Mussolini i és
això el que U dóna la victòria que pret.enen regatejar-lt els que creuen
que minen el seu prestigi de dictador dient que no ha tingut prou valor
·d · d'
L
per a llançar-se a la lluita. a desgrat de les amenaces. a saVl ur1a un
general consisteix a atacar quan ell ho estima oportú, no quan vulguin
els altres. Això és el que fa el Duce. França. i Anglaterra saben prou be
que en aquesta qüestió han anat a remolc del dictador feixista. Bona
li inta
é li
prova n'és el fet que a la m s eu indicaci·ó que una. propos no
teressava, els representants d'aquells països es donaven més que pressa
a retirar-la. En definitiva, de la reunió de Ginebra n 'ha sortit allò que
Mussolini volia: ajornar les converses per a moments més propicis per
si cal trencar les hostilitats, 1 que no s'hi tractés més que del problema
de l'Ual-Ual i res de fronteres ni incidents posteriors.
Itàlia, en començar, sabia ben bé que per ara i tant no podia atacar.
Sabia a més que Ablsslnia no atacarà mai. Al Negus no li interessa crear
una situació juridica ni de fet en la qual ell sigui el responsable del
f illtar
trencament de les bostllita.ts. Sap que això no faria m és que ac
repara
per
excusa
bella
una
tindrien
que
potències
tres
la tasca a les
tir-se el seu pals, ja que no deixar a. Itàlia en llibertat per a quedar-se
amb tot. Mussolini, als pl'l'ills n aturals de la guerra en aquelles terres
d
lnso¡pites, no voldria afegir-hi els per1lls d e 1es t empestes d esf erma es.
Ll convé més esperar. Una derrota o un desastre en el començament de
la lluita podria ésser la desfeta del règim a l'Interior 1 precisament és
aquest règim en perill el que l'obliga a cercar la conqUista. d'Abissinia..
Fins ara les agències italianes no ens havien parlat més que deis
entusiasmes dels m•oluntaris» italians en ésser embarcats cap a l'Africa.
' •
Ara, ~n pocs dies, ens han servit altres notícies molt més simptomàtiques
que aquests entusiasmes fabricats que coneixem tan bé per pròpia experiència. Un dia. ha estat la noticia de la vigilància especial que s'ha hagut de muntar a les fronteres per a evitar les moltes desercions. L'altra
ha estat Ja noticia que s'ha hagut d'establir un Tribunal especial per a
jutjar els delictes de negligència 1 sabotatge dels obrers, «també voluntaris, que són a la Somalla i a Eritrea. Ara, més recentment, és la not!c!a del descobriment d'una Associació que es dedica a fer propaganda
contra la guerra a Itàlia mateix. I ens callen encara les manifestacions
contra la guerra 1 contra la fam que hi ha hagut aquests darrers tempa
en regions italianes allunyades dels centres més visitats pels estrangers,
la situació desesperada dels camperols, la conspiració permanent entre els

Del nostre enviat especial JEAN ALLOUCHERIE
"THE TrntES" SE SENT obstant més que liquidar la dlferènOPTll\llSTA. - LES RAONS cia d'Ual-Ual sense ocupar-se per a
-"Ba. 1\Ienedik!" (per 1\lenelik).
Addis Abeba. (per cable). - CaCreuem un n otable seguit de la
JURIDIQUES QUE EXPLI- res dc la qüestió territOI:ial. La peti- mina
-"Ba MeneUk!" (per Menelik). •
pels canoers acciden tats de la seva escolta: ta.l com ho exigeix la
ABISSIla
segons
PERQUE
dimecres
QUEN
el
formulada
ció
.
NIA NO PUGUI PARTICIcapital sobre un:~. mula fina I ner- pol:desa, ens saluda tot inclinant el etc.
comprometen
es
parts
ambdues
qual
S'emporta la victòria el més elo•
PAR EN LES NEGOCIA- a no recórrer a les armes fins el 2 viosa. car sl hi ha a Acidis Abeba, cap.
taxis, uns superbs vehicles ameEls carrers d'aquí no són mai mo- qüent i una vegada acabada la con•
ClONS
de setembre, com desitjarien els an- per
ricans, no pot arribar-se a l seu preu, nòtons: els agents de policia amb el trovèrsia els adversaris se separe~
"Times"
3. - aElGinebra
Londres,
ful- glesos, fou acceptada sota una fór- I a. més a més és un mitjà de trans- seu uniforme blau fosc. el seu cas- amigablement amb grans salutacions
un creu
ha aparegut
que
indefinida per Itàl!a a reserva
manca realment massa de quet militar i el seu fusell a la ban- cerimonioses.
gor que permet abrigar algunes es- mula
que es mencioni el text del 1928 que port que
perances que la guerra italo-abissf- prescriu que Itàlia i Abissínia no color local. He comprat la meva ca- dolera. no es passegen pas com a
per 200 francs a un Neg- París. Sota ombreHes coHocades en
El Bisbe parla al
nia no arribi a esclatar.
adoptaran cap mesura. susceptible valcadura
Considera que l'afirmació italiana de complicar la situació.
poble
L'«AGUILA NEGRA»
que el conflicte sols incumbeix als
La delicada qüestió d'una relació
Al carrer Sant Jordi, davant d'un
interessats és senzilla- entre 1\3 deliberacions dels tres i la
dos
insostenible.
mentpaïsos
edifici decorat amb els colors etlò•
S. de N., aixi com la de la particiimla
exagerar
pics, verd, groc I vermell. una mul•
"No es pot-diupació d'Abissinia. en aquestes delibetitud reunida m'obliga. posar peu a
portància. dels comprom;sos de no racions, seran regulades per una reterra. Es tracta d'una manifestacl6
recórrer a les armes, ja que Itàlia ha
quotidiana organitzada per l'Asso•
per
semblant
compromis
un
6)
adquirit
pàgina
la
a
(Passa
la seva signatura al peu dels Tracelació de Patriotisme. Fundada fa 1Q1
tats del 1906 1 1928 i sota. el Pacte
mes pel Like o bisbe Guèbre Kiristos j
1 Ato Mekonen, sota el patronatge cfe
Brland-Kellogg contra la guerra i el
l'emperador, té per finalitat el do•
de Ginebra."
Covenant
contra una participa"L'objecció
nar a.l poble un coneixement millor
cló d'Abissinia en les negociacions
del país, estrènyer els Wga.ms mo• ~
el
sota
justificat
està
tripartites,
rals entre les províncies, les races I :
les religions diferents. Tres-cents de· 1
punt de vista jurídic. Si el Tractat
legats recorren actualment l'Etio•
base
com una aleses consideratrlpartites,
1906
del
negociacions
de les
i van pels pobles a predicar la
pia
hores aquestes negociacions incwnAra r esulta que aquell sensaciocontra el possible lnva-:
resistència
jets
nal reportatge que sobre els
beixen solament a les potències sigparla el Llke volt~t
avui.
Aci,
sor.
madrtdiari
un
à'Astúries publica
nants i no a Abissin!a. En aquestes
d'alguns notables. El cap amarat en;
Fals
d'inexactituds.
ple
està
eny
l
tre eis plecs del turban blanc, té lea
condicions podria accedir-se al dea!Zó que els revolucio-naris entresfacciòns • nobles i els gestos mesu•
el
d'aquest
des la
sig
negosin a l'Ajuntament d'Oviedo-aixf
de lesamb
represapunt,
facllitar
fi deitalià
rats. El silenci de la multitud és ~ 1
ho lza dit una comissió que ha
c:acions que donen certa garantia
que ell amb prou feines aixeca la 1
Ovied'
governador
el
veure
a
anat
••
pacific.
d'un arranjament
veu. Avisat de la meva presèncfltí'
tot i enderrocant
do-destent-ho
m'invita amablement a prendre ,1
Les queixes emeses per Itàlia conpart de l'edifici. També és tals
sò·
seient al seu costat. El meu compatiJ:-\
tenen
no es
tra Abissinia
alló que els micos del ZOOlògic
tre que
admebase
pot cap
No obstant,
lida.
em tradueix les seves paraules. tl .
campessin pels carrers.
la labor de la s. D. N. no es redueix
nom d'Itàlia és repetit més d'D.Iia '
No val a ter servir aquesta litea impedir les guerres, sinó també a
vegada.
ratura.
crear quelcom que reemplaci els con--Jo no predico pas l'odJ -em
•••
diu- sinó el zel I el respecte als cos~·
armats." acaba dient: "A la
flictes
EZ proble11Ui. bi.ader segueix a
El "Times»
tums ancestraJs.
l 'ordre del dia. Ja vàrem dir que
llarga, la. societat de Nacions subsisTinc Ja certesa. depda al perQJ
diumenge passat tou celebrada a
dede
Haurà
tirà o desapareixerà.
Imminent, d'assistir al renaixemen•J
Lleida una assemblea de pagesos
condicions
mostrar que es troba en
d'una Etiopla desconeguda fins a
per a protestar de la passivitat
aquests dies.
d'aconseguir, per altres mitjans que
que es nota a solucionar aquest
Ell va a acabar el seu discurs amb
problema. I en aquella assemblea
la guerra, les modificacions requerílloc
en
des per l'evolució històrica,
s'hi presentaren els sen11ors Flouna mà. recolzada sobre l'espatJ.ta',
de romandre com a simple instrud'una oficial I l'altra estesa envcn ·
rensa i Massot, amb aquella tranment del manteniment de !"'statu
eis seus auditors.
quUlitat. I hi parlaren. ¿Què vaquo".
ren dir? AUt no calia. que digues-Tant si sou cristians com mu.sul•
sin res, puix que des d'on han de
mans, abissinis, Gallas. DankaUs o '
TOTA LA PREMSA ANparlar és des del ButlleU de la GeSoumalis. us conduïreu en el suc• 1
GLESA TROBA QUE LA
neralitat.
cessiu com a etiòpics i sabreu cJ•fen•
1\IILLORAT
HA
SITUACIO
•••
sar el país. els deserts igualment qlte
Londres, 3. - En general, els co«Vean y escriban conta El Siles províncies fèrtils.
glo Futuro que va dir Mussolini
mentaris de la Premsa britànica de!Després, la seva veu es fa mélí
com
I
espanyols.
als periodistes
que a Londres es
xen ent~veure
dolça encara 1 s'adreça. a les noiet, 1
conside~·a que la situació del litigi
que els carlins en comentar la frade les quals, molt nombroses entra
!talo-abissini ha ¡·egistrat una mise ho jan amb cert contentament,
la multitud, ell en veu els vestlfs
els jem avinent que quan a Roma
llorta lleu però segura.
clars.
vagin mal dades els ho recorEl "Morning Post" d :u en el seu
-El vostre paper esdevé tan im·
darem.
és cert que
article de fons que si béseria
com el dels homes. Us cor•
portant
<A¡;ulla
<
I'
per
conosut
aventurer,
1
aviador
Jú:lan,
Herl:!art
coronel
el
...
!amenuna guerra a Abissínia
Compte, carlins/ Qualsevol dia
rengles dels obrers.
de vetllar les llars. de rerespondrà
de
negro·britànio
un
Es
enseria
americà.
que
ni
menys
és
coronel
bo
vindran noves de la implantació Negra,,... En realitat no és
I és tot això que Mussolini vol evitar 1 que l'empeny cap a l'abisme table, no
els absents en el seu trekU.
llevar
als
similars
la
de
procediments
d'uns
Jamaica, a la recerca d'una bona situació a l'aviació etiòpica... ,,
que ell mateix ha obert; el que l'obliga a cercar un remei heroic en el cara pitjor una pertorbació
Es difícil de restar indiferent a
que ara practiquen els nazis, i
pa.u europea.
<Foto. Keystone)
aquestes escenes que es repeteixen à '
qual pot trobar el matelX desastre del qual vol fugir.
aleshores?
farem
què
\
El "News Chronicle" dubta que el
cada. cantonacla. d'Addis-Abeba.
De la reunió de Vintimlglia, pot sortir-ne la solució europea del con•••
evitar
Ginebra pugui
compronús deles
g::.dl, manant de cavalls, de muls... els principals encreuaments, amb els
itapels
hostilitats
dc
l'obertura
d'un
perllls
els
tallin
es
ella
en
que
temps,
possible
bons
molt
Es
seus
La Lliga, en els
flicte d'Abissínia.
El 44 aniversari de
peus nusos, regulen amb gravetat ra
I d'homes.
qua1~ podia comptar amb aquell
¡•emperador
conflicte a Europa a c!lusa. de la guerra italo-abisslnica, però podria molt lians quan hagi acabat a Abissínia
via.-~
Un jove funcionari m'acompanya, circulació deis vehicles i dels
d'enyoC<?OStant
pluges
amb
les
que
de
electoral
est_ació
carrecos
les
l'actual
el qn:ll ha estat amablement posat nants. Aquests prefereixen
ben ésser que no es solucionés el conflicte abissinic. Que aquest queMs
rament evocava l'altre dia, va ter a. h. meva disposició pel ministeri tcres a les voravies, car aquelles esFa uns dies que s'han celebrat Ics
en peu entre Itàlia. i Etiopia i qui sap sl també amb Anglaterra 1 Fran- ~~ttar~~e unpidelxin les operaciOns
coneixença amb un senuor que te- d'Afers Estrangers. Es un xicot sim- tan més ben pavlmentadEll. i ells te- festes d.el 4.4 aniversari de l'emperasola
considerés
no
Abtssinla
que
ça. El que és també molt possible és
nia trenta o quaranta mil duros pàt!c, qne feu insfruït al Liceu Im- nen una agilitat prodigiosa per a dor H_aile Selassie. Aquest any han,
LA UNITAT DE CRITERI
I quan els «!llustres amicS» /«11 peria! i que parla el francès a la esllavissar-se entre els cavalls que r evesht una pompa excepcional. ~
lucló d'acord amb la independència que vol defensar 1 que la guerra esuna troballa així, ia se sap el que Jli!rfccdó. Som escoltats per Ascaris, no cessen de travessar els carrers.
~NT~~ FRANÇA I ANl'alba. vint-i-una canonades vau
clatés de la mateixa manera. I, llavors, serà fàcil la victòria pels italians?
presentar-lo en les
anunciar-l:s. Al matí, l'emperadorJ
Londres~-El ~~aUy Telegraph", determinen:
portadors, un caçador de mosques i
Si hem de crenre les noticies d'Addis Abeba, no. I Mussolini sl no
primeres eleccions.
Q uan el Duce apa· va rebre vmt representants del Co6."
varen facturar el candidat cap un indispensable "porta-p:!raigua ",
obté una victòria ràpida, és més que probable que delxl les ungles en els amb la ploma del seu redactor diplodipl~màtic. els governaclora de le~
al districte rural amb uns mil~s que corre darrera noultres per a
deserts d aquell pals que vol civUitzar, per on resultarà que un poble afri- màtic escriu des de Ginebra:
provmcles. els "ras,. I els prflacepf'
reix. al llenç
fer fora els badocs I mend:cants.
Vingué
mawtu.
la
a
proclames
caractede
s'han
negociacions
"Les
!tafeixisme
el
pesombres:
/
cà haurà lliurat Europa d'uu dels més grans
dirnataris.
d'Etiopia
l'Estrella
de
Plaça.
la
A
ésser
per
orgull
cert
un
Experimento
el dia en què les urnes engoleixen
A migdia, a Palau, després de 1'1· .
Uà, caiguda que seria el preludi segur dc la derrota de tols els feixismes r.tzat per l'estreta coHaboracló t:ntori, Es
vots i com que els vots 110 tenen rebut d'aquesta manera, segons Ja s'ha d'observar el sentitels(ira
sigAlxò
França.
I
Anglaterra.
nül
tre
des
convidats
grans d- pat al qual foren
•
peus ni ales calgué tnstaHar una tradició abissínia, com un estranger allà que es reuneixen
ni!ica un canvi complet en compad Europa.
nemes, els magatzems europeus. Tots notables, els oficials i fins els sold.atil
oficina electoral que tingués cura de marca!
ració amb la reunió del dimecres
Durant tota aquesta nit ba caigut els rètols són en francès. Hi ha qua- de la Guàrdia Imperial, hom aportà~
de comprar gent que aportés els
quan Laval s'esforçà a convèncer
pluja torrencial: aquest mah el tre cinemes a Addis Abeba ¡ ~>e'n en forma Interminable, les ofrenes/
entuuna
Els
urnes.
i
tupins
als
vots
Eden que haurien de fer-se àmplies
ie le* '
les
de
darrera una boira blavosa. constru"'ixen dos més. No s'hi projec- algunes de les quals venien més
sortien
brilla
Lliga
sol
la
de
sia,¡¡tes
po:.•
concessions a Itàlia. No obstant, el
ten mts que films parlats en fran- contrades més Uun.yanes I
múlt!valis
Ics
per
dus'esllavissa
de
que
cartutxos
de
plens
oficines
senyor Laval ha renunciat als seus
vic- pies d~ què està composta la ciutat cès 0 en an&-Iès, però sobretot en bres .de le~ ~rovínCles.
la
i
doina
en
anava
Tot
ros.
esforços en convencer-se que AnglaVlLlg assiShr a la recepció del vestòria era segura. Però els diners, d'Addis-Abeba, nom que signiflca francès. El preu mitjà de la butaca
terra es negaria a negociar sobre
es veié no estaven ben "flor nova". Dues esglésies. de carn- és de tres tbalers, 0 sigui aproxima- pre, do~da. al nou palau per a I~
que
pel
que
jornada,
aquesta base. En la darrera
ensenyats, no /eren el seu jet. panar clar s'aixequen al cun d'una daruent 17 francs. 1\lalgrat la grave- personalitats de la Cort I la colònia
el S<!nyor Lava! es mant:ngué, alMalgrat tot, l'altre candidat, na- muntanya, a cada costat del PaLlu tat d'!ls esdeveniments, hi ha un es- estrangera. A les deu, començl amb'
menys, tan ferm co:n el senyor Eden,
cionalista republicà, s'emportava la Imperial. De l'aire C3 re.spira el rwr- pectaclc qt~e gaudeix en aquests mo- un sopar de gala, que fou ofen arJ
1 el baró Alolsi !~u tot el possible
gent
fum d'eucaliptus car és la fusta ments d'una popularitat inigualada: representants de les leradons. Va'
per tal d'arribar a un acord. Les
El catalanisme històric tingué d'aquest arbre que crema en totes un film francès el títol del qual és durar fins a les dues de la matina·'
negociacions tripartites se celebraen aqii.Cll districte un desastre elec- les llars de la capital.
"Déplt". El seu èxit no ha estat so- da. Aleshores començà, a la aaJa erc
ran, probablement, a Paris. La positoral.
brepassat més que pel r ecent espec- cinema, transformada en sala de baU
ció britànica no ha estat molt fàcil
•
•
•
t acle de cinema. del Gran Hotel: s'hi i iHuminada amb çans aranyes elèc•
perquè el representant abisslnL seEls de la «Casa del Pueblo» d'una
projectaven les actualitats referents trlques, la gran festa en la qual dc-;
nyor Jeze havia descuidat reivindiciutat d'aquell districte en què es
a les cerimònies que tingueren lloc a. rueren participar unes quatre-centes
car que el Con.!:ell de la s. de N.
presentava el candidat de la L liRoma amb motiu de l'aniversari de persone... Les dames europees lluïen
s'ocupés dels preparatius bèlllcs d'Iga es trobaven en una gra11 COIIl'entrada d'Itàlia a la perra mun- les últimes creacions de la Rue de ta'
tàlia. En aquestes .condicions Ang:aSi cap dels dos candidatsjusw.
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Amb bastant encalmament es van fent les operacions pròpies al consum general del mercat, sense que els preus tinguin cap oscillació im.portant degut a l'atonia general que porta. en s! l'època estival.
En blats uo bl ha res de nou que no s'hagi dit 1 comentat sobradam ent.
Les farines sembla que tingUin tendència a fluixejar.
Amb despulles segueix en aquests moments la mateixa tendencia de
eostenlment, encara que es creu que no tardaran gaires cUes sense que nl
b a.gt més existènCJes que en l'actualitat, ja que es veu que algunes
farines van a. intensüicar la producció, la qual cosa tarà que si bé les
extatènctes no seran excessivament sobreres n'bl haurà prou per anivellar l'oferta 1 la demanadissa 1 ao com ara que s'ha d'esperar torn per
tal d'aconseguir petites part.ldes de mercaderia. Pel que manifestem no
seria d'estranyar que quan farem la propera crònica els preus ja no estaran en tant sosteniment com en aquests moments.
El mor esc sense variació I amb les 10 pessetes de marge 1 ningú no
b1 dlu res 1 com que pel que es veu és predicar en desert degut al fet
q ue ara estem amb un lemps que el poble q ue és el consumidor no pot
p rotesLar n1 dlr res si eiS que manen ho troben ve, ja no b1 ha res a
objectar. Es una llàstima, però, desgraciadrunent en aquests moments
és alxi.
Ordis 1 civades, sostmgudes.
Els arrossos encalmats i amb poques transaccions.
Els cigrons. mongetes 1 altres lleguminoses, bastant sostingudes.

AVUI,

7'15: Plimera edició de «La Paraula». Dlnri radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8'-: Senyals horaris de la Catedral. - Dlscoo.
8'20: Segona edició de «La Paraula». Di1n1 radiat de RADIO BARCELONA. Edició dedicada a les CQlllarques catalanes.
9'-: Senyals b arnrlS de la Catedral.
10'50: Parlament del Sr. Mesalles
1 Estivill, secreta.ti del Comitè Olimpic espanyol sobre significat de la
retransmhisió de Berlin.
11'-: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Genernlitat de Catalunya.-Retransmlssló des de la Relchs Rundfunk
Gesellschaft de Berlm.
MIGDIA
12'- : Senyals horaris de la. Catedral. - MúBica selecta en discos.
EMISSlO DE SOBRETAULA
13'-: «Cocktall del cUa» de Pedro
Chicote. - Progra ma de diScos va.
riats.
13'25: «Cocktail d'avui», del Restaurant Brasserie Tívoli.
13'30: Informació Teatral i Cartelera. - Continuació del programa
de discos.
13'55: Secció Cinematogràfica.
14'-: Actualitas Tep.trals i Musicals.
15'-: Sessió radiobenèfica. - Discos escollit.<!.
TARDA
16'-: Programa de discos.
18'-: Orquestra de RADIO BARCELONA.
18'30: Emissió à. càrrec de Pilar
Arcos.
19'-: Orquestra de RADIO BARCELONA.
19'30: Recital per la cantatriu Anna. Reull.
20'-: Transmissió des de Hollywood Bar Dancinr,.
NIT
21'-: Senyals horaris de la. Catedral. Música en discos.
21'15: La Initja hora de l'estudiant
21'45: Música en discos.
22'-: <tReportatge pintoresc» per
Fen·an Barangó 1 Solis.
22'15: Actualitats Astronòmiques,
conferència en castellà.
22'45: Secció d'Escacs, a càrrec del
Club d'Escacs de Barcelona.
23'-: Música en discos.
2!'-: FI DE L'EMISSIO

PROGR.Al\IA PER A DEMA
DILLUNS
11'-; Senyals horaris de la. Catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
~llGDIA

J

• LA CULTURA •

El

El pla general dels cursos
de l'Escola d'Estiu
Donem a la publicitat el pla general dels cursets monolrràfics de
l'Escola d'Estiu d'en~any, el qual
haurà de desenrotllar-se del 19 d'agost a l 5 de setembre propers, .procedint a l'anunciada Setmana Fmal
Les lliçons 1 conferències d'aquests
cursèts seran repartides entre matí i tarda. Actuaran simultàniament
quatre o cinc professors en cada Wlà
à'' Jc,s hores de la. jornada. escolar.
t . • farà POSSible que tots els ins' ' •. .; puguin combinar el programa
que més escaigui a llurs preferències.
Les classes pràctiques, les de Laboratori, de Realitzacions 1 algunes
més, tindran una. llm1tacló d'admesos. Les llistes es formaran segons
les preferències manifestades en ferse les inscripcions de matricula. Cal,
doncs, que, des d 'ara, tots els inscr its emplenin els fulls impresos que
els seran subministrats a la Secretar ia per t al de fer la. t ria de les
classes a les quals podran concórrer segons l'horari que h om posa a
la disposició del públic i que oportunament serà repartit impres amb
el programa general.
Per tal d'evitar aglomeracions enutjoses i poder-se inscriure als cursets que hom desitgi, cal fer aviat
la Inscripció. la qual està oberta
tots els dies feiners. de nou a on1.e
del mati, i de quatre a. sis de la
tarda., excepte els diSsabtes, que solament ho està de nou a una, a l'Escola Normal de la Generalitat, Urgell, 187. També cal estar prèviament matriculat per a. sollicitar beca segons ls. convocatòria publicada
al «ButlleU Oficial de la GeneraUtat» del dia 7 del proppassat juliol.
A.-CU RSOS PROFESSI ONALS
I T ECNICS
Educació e n genera l:
«El fet educatiu i el mètode en
la Pedagogia». Set lliçons: Professor,
senyor Joan Rotua.
«La. missió del mestre modem>>.
Set lliçons: Professor, senyor Cassià Costal.
cELs deures cívics ·1 l'acció del mestre». Conferència. pel senyor Josep
Maria. Tallada.
«Els ideals de pau 1 l'ensenya.
ment de la. Història». Conferència
pel doctor Josep M. Trias de Bes.
«L'educació 1 la tècnica en el mestre». Conferència pel senyor Joaquim
Xirau.
«El treball, l'aprenentatge 1 rescola». Conferència pel senyor Alexandre Gallart.
Psicologia 1 Padologia:
cAspectes de l'evolució pstqulca infantil». Vuit lliçons: Professor, doct or Jeroni Moragues.
«Normes per a un conelxement individual del nen». Set lliçons: Professor, senyor Pau M. de Salines.
«Educació terapèutica de les oligofrenies i de les psicopaties». VU1t lliçons: Professor, doctor Al!red Straus.
Tècniques de l'ensonyament!
«Experiències sobre l'ensenyança
de la literatura». Tres lliçons: Professor, senyor Norbert Bernanz.
«Activitats del mestre enfront dels
temes rurals a l'escola i fora d'ella».
Tres lliçons. Professor: senyor Josep Coll i Mas.
«L'ensenyament de la composició».
Tres lliçons. Professor: senyor Alexandre Gall.
«La tèen!ca del treball escolar a.
l'escola unitària». Tres lliçons. Professor: senyor Ramon Torroja.

R
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Quinze lliçons. P rofessor: senyor
Francesc Martorell.
«Història polltica de Catalunya».
Cinc lliçons. Professor : senyor Ferran Soldevila.
«L'Art en el Renaixement». Quinze lliçons. Professor: senyor J osep
F. Ràfols.
Ciències :
d..'estructura i el relleu de Catalunya». Deu lliçons. Professor: senyor Lluís Soler.
•Geografia econòmica de Catalunya». Cinc lliçons. Professor: senyor
Pau Vila.
«C'.ll'S de Geologia». Quinze lliçons. Protessor: senyor senyor Rafael Candel.
«Estudis pràctics de la Natura».
Quinze lliçons. Professor: senyor Salvador Maluquer.
«Curs pràctic de Qulmlca>>. Quinze lllçons. Professor: senyor A. Visa
i Tristany.
Educació Musical:
«El cant a l'escola». Quinze lliçons. Professor: senyor Enric Ainaud.
«La. rítmica 1 la dansa a l'Escola».
Qumze lliçons. Professor: senyor J .
Gibert Camins.
Treball Manuel Escolar~
«Realitzacions». Quinze lliçons.
Professor, senyor Rafael Solanic.
«El Taller escolar». Quinze lliçons.
Professor, senyor Miquel Vintró; mestre fuster, senyor Joan Bergés; mestre llauner i electricista. senyor Joan
Aleu; relligat i encobertat, senyor
Albert Baffa.
•Pràctica de la. tècnica Fre!neb.
Sis lliçons. Professor, senyor Ramon
Costa Jou.
Dibuix:
Quinze lllçons. Professor, senyor
Antoni Gelabert.
Erv;snyament de la llar:
Quinze lllçons. Professora, senyoreta Concepció Farran.
Conferències
Conferència sobre un tema. de llengua catalana, pel senyor Pompeu
Fabra.
«Possibilitats d'un Humanisme modern», pel senyor Joan Estelrich.

UNIVERSITAT
Una crida. de Farmacia. - A la
Facultat de Farmàcia s'interessa la
urgent presentació dels seus alum·
nes senyors Francesc Valdés 1 Rementeria, Ignasi Pont 1 Güell i Josep
M.• Rius i Vilanova.

CONFERENCIES
Conferència. - El pròxim cUlluns,
cUa 5, a les vuit del vespre, tindrà
lloc a. l'Ateneu Popular de Gràcia
(Salmeron, 177) , la tercera. lliçó conferència del curset que sobre Puericultura dóna. el Dr. Santiago Vivancos.
El tema és el següent: «L'alleta·
ment i els seus problemes».

la h-umanllal
es comptau a cer 11 VLnent !Us seus 1ectors 1 sunpat1t zant.s, que té a Ja
seva diSposició e l darrer retrat (la millor producció fotogràfica
realitzada, obra de l'artista Màrius de Bucov!cbJ de l'Honorable
senyor FRANCESC MAClA 1 LLOSA, Primer President de la ~
nera.lltat de Catalunya.
Edició Popular, al preu de 3'50 ptes., sense marc, 1 10 ptes. amb
marc <Descompte als maj or istes),.
Per encàrrecs adreceu·vos a les ottcLnes de LA HOMANITAT
(Ronda Universitat, 25) • Telèfon 121U

~AI!OELONA : VIa Laietana, 3
MAORIU: Passe¡¡¡ ae ta Castellana tl
LI NIA RAPI DA DE GRAN LUXE BARCELONA CADIZ • C~NARIE8
l:lortldea setmanals els diSSab~es. a les I~ Electua.rao el servei Les motonaua
• CIUDAD DE SEVI'. LA • I «VILLA DE MAD RID•
LIN IA RA PIDA DE GRAN LUX E tlARC ELONA • PALMA DE MALLORCA
SorUdea cada dle (llevat els dluíiieb"es) de ~arcelona 1 Palma. a tea
21 nores per tes mownaua
aCIUDAD DE BA RCELONA• 1 oCIUDAO Ol PALMAa
SERVEIS REG ULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA,¡_ ALACANt 1 PALMA
DE MALLORCAt BA RCELONA MAO 1 BARCELuNA · EIVISSA
WNl.A COMEaelAL AMH E::;CA~ A 10'11:$ EJ..ti PORTh UE LA MEOl·
'l'ERI:tANl.A, NORO lJ'Al'RlCA I 0ANAR!E8. - l:loW;lea QuJnzenala a e Barcetona ela <UJous_ WNl.A COMEH.(;LAL BlLHAO • CAOIZ. - CANARIES. AMB
El:iCALA A 10TS ELS PO!U'S OEL NOWJ O lW:>PANYA. - SorUdes QWII•
zenall de Hllblll) ets rt.IJous LJNlA I!APWA lil!:UULAR EN f .RE ESPANYA
1 fElUUfORiS UE LA OUIJIIEA ~PANYOLA lf'ERI'lANOO fOO). - Sor.
t taes el dia 17 de cada mea. amb e;~scales a VaJenCJa. Oaalz. Lll8 PaLmas, l:lan~
Cruz de Tenerlte t Freetown, Santa Isabel Cle Fernando Poo, Bata.. Ko¡¡o 1
Rlo tlenlto pela vaaeus
ClCIU DAD Dl: CADIZa ( vLEGALPh
LINIA RECULAR EtHRE IJAR ::ELONA · ALACANT · ORAN
MELI LLA
YILLA ALHUCEM AS • CEU fA • VlC&· VE RSA
l:lortleles a e ~arcelona eae1a dlumenae, a 1011 11 corea; d'Alacant eta OIUUIII
d'Oran elS dLmarta: ct ·oran cap a Alacant. eLs <llmart.a 1 d'Alacant cap 1
BArcelona. ets dlmecrea

1:1'- : Senyals horaris de la CateSecció Femenina. Música. select!l en discos.
CMISSIO DE SOBRETAULA
12'30: «Plat del din» del Restaurant Tívoli. - Continuació del programa. de discos.
13'-: Senyals horaris de la Catedral. - Lectura del programa.
13'02: Cotitzacions.
NOTICIARI
13'08: «Cocktail del diu de Pedro
Associació del 1\lagistert Partlcu·
Chicote. - Prograra de discos valar de Catalunya f Balears. - La
riats.
Delegació d'Excursionisme assabenta
13'25: cCocktaU d'aVUi» del Resals Interessats que el proper dia 8
taurant Brasserie Tívoli.
(
. . M E R C A T "0 ' O L I S
del mes en curs quedarà tancada.
13'30: Informació Teatral 1 Car'
la. inscripció per a l'excursió al CenNegoci bastant encalmat 1 sense variacions en les cotitzacions l, per telera. - CQntinuació del programa
tre i Llevant d'Espanya, 1 fa avi·
de discos.
13 55: Secció Cinematogràfica.
nent que són molt poques les places
tant, es vau fent les operacions pròpies pel consum. A1¡uesta ~ veradisPOnibles en l'autocar.
14'-: Actualitats Teatrals 1 Mument l'única I.mpress16 del nostre mercat d'olis.
Colònia Escolar de l'Associació
Ara. hi ha un problema en perspectiva puix que amb aquest go- sicals.
de les Escoles de l'Ateneu
111'30: «El fet del dia» per Joan B.-cURSOS DE PER FECCIO NA· d'Amics
vern de coalició hi ha hagut problemes per tots els gustos. Aquest pro·
Avui, a dos
Obrer 1\lartinenc. la.
de
Oficial
Butlletí
Alavedra..
d'oli
exportadors
1
comerciants
agricultors.
a
afecta
que
com
d'ara
lema.
MENT
b
quarts d'onze del mati, la colònia es·
Generalitat de Catalunya. - Sumari Llengua I literatura ca talanes:
colar organitzada per l'esmentada
d 'oliva, encara que degut a la premura del temps, no el podrem comen- del número publicat avui. _ Conti«Curs elemental». Quinze lliçons. Associació, composta de 75 escolars
nuacló de les Actualitats.
tar tal com fóra cl nostre desig, dlrem el que bpinem planament.
Professor: senyor Jaume Aimà.
sexes, surt per al poble
d'ambdós
14'55: Borsa de Treball d'E.A.J. 1.
El senyor ministre d'Ind~trla 1 Come1·ç amb data 1 d'agost va Pll·
«Curs especial de català per a mes- de Centelles, on romandrà un mes.
Discos
radiobenèfica.
Sessió
15'-:
tres de parla castellana». Quinze lliInstitut Elemental de Segon Enseblicar un decret sobre l'exportaCió d'oli d'oliva. Nosaltres preguntem, ¿ja escollits.
çons. Pl·ofessor: senyor c. A. Jorda- nyament de Sant Feliu de Guixols.
s'ho 11a pensat bé el senyor ministre d'Indústria i Comerç, en publicar
TARDA
na.
- Es posa a conelxe¡nent que, a par16'-: Programa de discos
l'esmentat decret? Nosaltres creiem que no 1 exposarem les nostres raons.
«CUrs de sintaxi cata.lana>l: Quin· tlr del dia prin1er del mes que som,
18'-: Programa del r~cUoolent. ze lliçons. Professor: senyor Artur restarà. oberta la matrícula d'ingrés
No h1 ha res a dir sobre els envasos, les litografies de:S esmentats,
a petició de senyors subscrip- Martorell.
en aquest Centre per a la. convocatipus de lletra, els idiomes, etc., etc., que suposem que totes aquestes co- Discos
«Literatura catalana antiga». Vult tòria. de setembre.
tors de RADIO BARCELONA.
ses són per a d1streure el lector de la finalitat que porta eu sl el decret
ll.wçal
senyor
Professor:
lliçons.
18'30: Suplement de «La Paraula»
Per a. poder-la efectuar és requisit
q ue comentem.
dedicat a la Sessió lnfantu de RA- Olivar.
indispensable l'haver acomplert l'edat
Set
moderna».
catalana
«Literatura
contes,
rondales,
BARCELONA,
DIO
10 anys o bé a.compli.r-los abans
I seguidament reproduim un paràgrat de l'esmentat decret, que diu:
lliçons. Professor: senyor Octavi Sal- de
consells útils, etc.
del primer d'octubre pròxim, pre«També queda prohibida. l'exportació d'o:! d'ol.lva, sense distinció de
19'30: «La Paraula». Noticiari es- tor.
sentar instància (el model de la
:països de destinació 1 qualsevol que sigui el model i grandària dels en- portiu. - Continuació del programa. Literatura en general:
<llntroduccló a la lectura dels clàs- qual faciliten a l'esmentat Institut),
vasos, als particulars o societats que uo siguin socis de la Federació d'Ex- del ràdiooient.
de pagament a l'Estat de cloc
paper
sics grecs». Vuit lliçons. Professor:
19'45: Cotitzacions de monedes.
pessetes. certificat de revacunació,
portadors d'Olis d'olives d'Espanya; comerciants individuals o compaRiba.
Carles
senyor
NIT
«Els temes fonamentals de la llte- partida de naixement, pòlissa de 1'50
nyies mercantils i e.."'tlguin subjectes al pagament de la contribució in20'-: Les emissions de «La Publi- ratuta hispànica». Deu lliçons. ~ro pessetes, tres timbres mòbils dc 0'25
dustrial per l'epigraf 21 de la Secció segona de la tarifa primera de la citat». La mitja hora de comwlica- fessor:
pessetes i 2'50 pessetes en metàl:lic.
senyor Guillem D1az PlaJa.
r eferida contribució, o societats anònimes que tributin solament per con- cló radlofòrúca. - Proprama de dis- His tòria i Art:
La Secretaria restarà oberta de
selectes.
cos
«Història interna de Catalunya». tres a cinc tots els dies hàbils.
tribució sobre util1tats i en l'escriptura social de les quals figuri com a
20'15: Noticiari des de la Redacobjecte de la societat el negoc1 d'exportació d'oli d'oliva i sempre que un ció dc «La Publicitat».
1 a:tre <li.Jposin de magatzems 1 de l'utillatge necessari, etc.»
20'55: Cotitza cions de mercaderies
TRIBUNAL D'URGENCI A
Hem reproduït aquest paràgraf lJerquè tothom es pugui donat• c.omp- valors 1 cotons.
CateJa
dc
horaris
Senyals
21'-:
Tinència IJ.IIclta d'armes. - Pel
l'exportasobre
monopoli
de
negoci
un
a
rara
de
va
te que el dJt decret
dral. - Servei Meteorològic de la
Tribunal d'Urgència. foren jutjats
ció de l'oU la qual cosa cre1t:m que és inadmissible.
[
Generalitat de Catalunya.
VIcenç Vlla Devesa i Agustí BernalPer un caprtci mi.nisterial creiem que no b1 ha. dret a perjudicar
21'05: Setmana Còmica. p er Joa.
do, el primer per tinència d'arma I
Mon~ero.
quim
el productor que vulgUl ell mateix exportar el seu producte, I com tamb€'
CONCERT PER LA BANDA el segon per haver-la-b! venuda.
21'15: Orquestra de RADIO BARVila fou condemnat a 300 pessetes
creiem que el comerç en general a d'ésser lliure i estem convençuts que CELONA.
MUNICIPAL
de multa i Bernaldo a dos anys,
per
pres
l'acord
de
compliment
En
aqutst decret no es tirarà endavant, ja que els matelxos exportadors se22'05: «La. Paraula11. Emissió de les
l'Ajuntament. la Banda Municipal onze mesos i onze dies de presó.
t an els primers a protestar-ne, puix que podrien ésser-ne victimes els deu 1 cinc minuts del vespre. Direc- donarà
un concert simfònic poputament des de Madrid. Resum de les
esment.ats exportadors.
a la Plaça de l'Església (Barceinformacions radiades durant el cUa. lar
Repetim: ¿s'ho ha pensat ve el minlstre?
vinent, dia 6
loneta),
22'15: Orquestra de RADIO BAR- d'agost, a elundimarts
quart d'onze de la rut, La convocatòria per a secreJa veurem com va.
Chl..ONA.
el ternps ho permet, executant el
23'15: Vetllada tlpica eivissenca . sl
taris de l'Ajuntament
progrruna següent:
de
Emissió
Paraula».
«La
24'-:
A la Conscllerla de Govemacló
A
LIV
D'O
IS
OL
ENGROS
L
A
PREUS
I
les dotze de la nit. Darreres informaSuperior, 179.
Schubert: «Rosamunda», obertura. ens han facllitat la nota següenL:
cions. - FI DE L'EMISSIO.
«Direcció General d'Administració
Grieg: <!Pet>r Gynh, Suite. a) MaCorrent. l'll.
tinada. b) Mort d'Ase. e> Dansa Local. - Havent-se formulat denUnFt. lU:I
cies concretes sobre irregularitats
EAJ • 39 - RADIO BADALONA d'Anilra. d) Final.
Extra, 222.
observades en la. documentació prePro¡¡rama per a avui, d.iumence
u
pels opositors a la convocasentada
P reus per 100 QUUOS
R. Lamote de Grignon: «Nupcial»,
A Ics 12: Obertura; Senyals hotòrta per a secretaris d'Ajuntament
rans; Música reg¡onal. A les 14: MU- Sardana
Turina: «Orgia» Dansa fantàstica. feta per decret del 5 de juhol del
ARRIBADES DE LA P RESENT SE TMANA
sica de Jazz. A les 15: I·'i de l'EmisGiménez: «El balle de LUis Alon- 1933, àdhuc en la celebraCJó de les
sió. A les 19: Obcrttua; Senyals hoEstació Morrot: Oli pals, cap vagó; oli andalus, 1 vagó.
esmenades oposlCJOtl11 i tambe en els
nuïs; Música simfònica. A les 20: so». Intermedi.
Port: 011 andalús, 5H bidons.
Usn.nd.lzaga: «Pantomima dc «Las expedients per a lngressor nl Cos de
Música variada en d iscos. A les 21:
de conformitat amb la
Secretaris,
Ca.mloos: Oli pa1s, 25 bidons.
Radlació de «La Reina Mora». A golondrinas».
circular del 9 de maig del 1934, aquesles 21'15: Radiació de «La Generala»
ta Duecció General proct"dirà lnlA les 22: Jazz. A les 22'45: Fi de
OLIS DE PIN YOL
medio.tament a comprovar sl són
l'Enussió.
(Senae envàs)
certs els extrems assenyalats en aquelles denUncies pet· a proposar al conPrograma per a dema, dilluns
Color verd, de primera. de 135 a 139; de segona. de 131 a 135.
seller, en el seu cas, la. r evisió d'a.
A les 12: Obertura; Senyals horaPreus per 100 QIJUU~>
quella documentació 1 d'altres antens; MUSica variada. A les 13: Fragcedents 1 les mesures que en justicia
Bal.xa acidesa, 143 a 145 ptes. e!s 100 quilos estació Barcelona.
ments de sarsueles. A les 14: Músislguln procedent.<!.»
ca selecta. A les 14'30: Fi de l'EmisOLIS DE LLINO S /;.
CAMISERS
sió. A lea 19: Obertura; Senyals b<>CUit, a 110.
raris; Música selecta. A les 19'30:
CAMJ!:>ES l'LA IJ A l l,Al\ll'
Cru <sense enVàs), a 160
E! disc dei ràdiooient. A les 20: CoLa lluita contra les mosques
amb fU I seda
t.ltzaclons. A les 20'05: Música va.
Incolor, a 185.
ei
Sen·
i
Noticiari
21:
les
A
rladà.
i els mosquits
ta .:a.sa m1 uor assortida
Preus oe: 100 quUos
Metoorològic. A les 21'15: Revistes i
Hom recorda que, trobant-nos en
PORTAFERR~A. 2t l ~
Jazz. A les 22'15: Noticies de Premsa
plena. època en què és més intensa
I."ONTANEU.A, lli
des de Madrid. A les 22'35: Em1ss1ó
la propagació de mosques 1 mosqwt.s,
ME RCAT
VINS
d'Escacs a. càrrec de les agrupacions
en molt.<! casos sòn portadors de
que
El negoci de vins segueix encalmat l sembla que degut a la propera locals i comarcals.
gran nombre de malalties per a flaacabar
per
ofertes
més
hagut
ba
h1
collita en aquesta darrenl setmana
gell de la humanitat. és precis com·
les existències 1 fer lloc a la nova collita, que es creu que també serà
batre a tan molestos i perJudlci.als
blanc, 1"70; rosat, 1'70; negre, 1 '70.
Barberà,
de
Conca
1nsectes. Per tal n. Dlru!ga.c.i.ó Agrtbastant. Important. Per bwt en el mercat, en aquesta moment.<!, domina
Priorat, negre, 2'!0.
cola <carrer de Pallars, 6), sempre
més l'oferta que la demanatUssa i per tant els preus estan quelcom fluixos.
Vllanova 1 la. Gelt.rü, negre, 1"70.
amatent a estimular l'amor a les
plantes benèfiques l medlcmal.s, facil¡uaiJI.da. blanc, 1'65; negre, J '~.
PREUS PER GRAU I HECTOL IT R E I MEROA DERIA POSADA AL CE•
litarà planèons d 'eucailptu.s de la
Martorell, blanc, 1 '85, negre, 1'80.
varietat especial per tal d'evitar l'~
LLER DEL COL LITER
Manc ba. blanc, 1'70~
xistència d'aquesta plaga, els quals
Penedès, blanc., 1 "70; teL. negre, 1 "70; id., rosat, 1"70.
Mistela. blanca, :rso; 1d.. negra, 1.
són conreats en testos per a poder-se
Camp de Tarragona. blanc, 1'85; 1d.. negre, 1'90; td.., rosat, 1'83.
tentr en habitaclona, aixi com t ambé
Moscatell. no.
per plantar-los a ple aire en jarcUns.

.
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Línies regulars de grans vapors
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Que e.ttmetrfl 1)8.88Ut¡¡era L mercaderies
Cl!lll 1.a vetlla del dia de sor~tda. a1 tl.o¡la<1o nQm.
<1el MoU <1e Balears teléron Ul27t
Oon81¡natarta:

1...a carre¡¡a es rep

------*

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en CJ

-

LAIETANA. ·J

V.lA

•

S ENYOR ADM I NISTR ADOR DE

la humantlal
Serviu-vol anotar la meva aubS>
orlpol6 a L A H U M A N I T A T

MAS & ltOCl

DE

per als destins

cll!atVI!:1 !:tAt'IU I!:N l t<J!. t$At<OI!:LONA I. t$1U:IAO
tk>rtlaes wts eiS DIMEC RES a la nit cap 11 vatenl.lla. Alacant, Mtl!aga.
SevW&., Vt¡o, Vlilaaarcta, U<>runJa. Muset. l:lantander t BUbaO
A!Leroant.--st~ lcl> cso.:ul\:8 ae.
J.'arraguna, Oeuta 1 liuotva caaa aues 61:~Ul1We.li
sant Oar1ee 1 Ferro! cada auea aetmanes
6El\ VE.I UOWtEN'l E.Nfi;<J!; ~AltOJ!;LONA f ~~AO
ca<1a aues ~eçwanee
l:lortlcle,:; eu. DIVEND RES c1. 111 11Jt, <.:a~ 11 tarraguua. ciant Oarles,
Vtuaroç, Vateucla, Cullera., IUaeant, Carta¡¡eoa ARullna, Alwerta, M&o
uua. Motru. MIUa¡¡a, ceuta1 caatl, t>evtua.. tluetv&., Vtgu, Mart.o, \'1·
tia¡¡arc1a f'errot, Coru.nya. aVlléll, MuseL. tiant.ander. Bilbao I P&SaJet
til!:iiVE.I E.NUU!. t$Al<vi:W..ONA cl.l:."l jj¡ I. MAW:>&.i.A
t:>ontaes autnz.enaiS els atJuue cap tl aete 1 Marseua
l:)ervel QUIDi.ellal C81,1 ... Ul!ai!OVA
lA C~UTe¡¡a ea rep a..l llDii\laao ae La OOml.)anyta Mou del UebaU
Teleton 13ó8li
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L'autonomia
en marxa

Un article de «L' Horitzó»

NO PASSA RES •••
SEGONS PIC I PON

LA SITUACIO

L'ORDRE

ACTUAL

PUBLIC
*

El governador general, lnter1, no
DE ¡.'AC CIDENT D'AVIA·
DETENCIONS EN UN BAR
r ebé ahir els periodistes. Prop de
CIO DE DIVENDRES
Foren detinguts en un bar del carles tres de la tarda, el senyor Pic
El
jutge
comandant
senyor
Urrú18
rer de St. Ramon per Infondre sosabandonà el seu despatx i sort! del
Angulo diu, des de El Debate, Palau en automòbU. Digué que no tla, que estava. ahir de guàrdia, co- pites a Ja policia, Ramon Manuel
6•
_' _A_L
_1
M_
_
mençà a. instruir les diligències corque ara els Ajuntaments són una passava res d'anormal.
Salvador
i Al!red Mira.
responents amb motiu de l'accident
bassa d'oli i que tot marxa tan bé.
Ingressaren als calabosos de la.
PRI:US OE SUBSCR IPCIO
d'aviació
ocorregut
a.
Santa
Coloma
«La
labor
principal
que el conseCarles Pi i Sunyer, publica al els inteHectuals se sentien bé al serd~ Queralt, divendres a la. tarda, a Prefectura.
J'&U otes
Els exàmens de conduc- Uil
Ba rcelon a u n mea
nou periòdic setmanari «L'Horit- vei dels prínceps i senyors, avui jero de Gobernaclón de la. Generaaparell de Ja base de Logronyo
lidad,
don
Luis
Jover
Nonell,
de
In
molts
s'hi
senten
servint
aquest
comzóll,
que
aparegué
ahtr
per primeFora. un t rtmeH re
INVESTIGACIONS DE LA
tors de vehicles mecà- que es dirigia a Barcelona, i a con· ra vegada, un bell article -no plex que forma. la societat com- CEDA catalana, està realizando , s
Am c r~ c• t.1a11 na 1 Portuaal
POL IC IA
seqüència
del qual resultaren greuun tr~m ut re
lJ"pas 3encer-, sobre el tema que tituïda. Són els servidors intellec- la pacificac!ón de esp!ritus en los
nics
A causa d'alguns robatoris de joies
ment ferits els dos passatgers, catuals els que formulen les teories pueblos. La pol!tica. caciquil de la
Ait res oarsos un trimest re '17' encapçala aquestes ratlles.
«La Delegació d'Indústria de Bar- pità Rafael Araujo Carranza. I ca- ocorreguts aquests darrers dies, la
L'interès de i'article t el nom per a just.ifica.r l'ordre tradicional, Esquerra se caracterizó por los atroporal Pere Mariné Vives, que en policia portà a cap diverses gestions
del seu illustre signant mer~l.x la els que saben manejar, quan convé, pelles y coacciones de que fueron celona es complau a posar a co- greu estat
ban ingressat a l'Hospital 1 registres que donaren per resultat
seva reproducció íntegra. Heu-vos- l'escepticisme irònic que marceLx les victimas los elementos de derechas, neixement del públic en general,
la detenció del propietari d'un bar
Militar.
acl les interessants consideracions !Husions generoses. Igualment a l'al- culminando esta conducta con las que des de demà, dilluns, dia 5 del
del carrer de l 'Arc del Teatre al
tra banda n'lli ha d'inspirats pel leyes n egres que bab1a. preparadas mes que som, els exàmens dels aspide Pi i Sunyer: •
LA CAUSA PELS FETS DE qual 11 fou trobada una pistola amb
ma'!eix esperit. No t.ots e!s que for- en cada pueblo c-.1ando los sucesos rants a conductors de vehicles meel corresponent carregador 1 diverPUI GCER DA
cSi apartant-nos un moment de men al costat dels moviments re- del 6 de octubre y con la aprehen· cànlcs de totes les categories, el reL'auditor de la Divisió ha auto- ses càpsules.
la confusió sorollosa del món mo- novadors en senten la fe I l'exlgèn- sión como rehenes de s!gnificados coneixement d'aquests i la verificadern, ens detenim a pensar en a- cia èti<:tt; alguns n'esperen un profit propietarios, fabrica.ntes, etc. Ello h:\ c,ló _dels taxfmetres, tindran lloc a rltzat Ja vista en Consell de GuerROBATORI DE CAIXES DE
quells grans canvis que el temps va immediat o futur. Aquest mnnca- provocada en los pueblos de Cata- 1 Avmgu,da Internli:Cional del Parc de 11 r~>. de la causa instruïda amb motiu
XAMPANY
dlibuLxant en les directrius esplrttua1s ment produeJx en e:s medis intellec- luiia, un ambiente de guerra civil, MontjU1c , (l~ediata a la. façana dels fets ocorreguts a. Puigcerdà el
Francesc Quintana denuncià que
passat mes d'octubre. El nombre de
de la humanitat 1 que malgrat veu- tuals en un estat d'inquietud, com que a.hora el sel10r Jover Nonell tra- Sud; de I Estadi).
L oftcina dels senyors enginyers processats en aquesta causa és de del seu domlc111 del carrer de Llúre's menys que 'ranècdota. sensaclo- un retret de la consciència. Això ta de evital", cortando toda. reacclón
r ia, núm . 125, han desaparegut dlnalista. formen els corrents pro- explica. moltes campanyes, la. repetl- contrana, eVitando represallas de las examinadors serà l'edifici situat a deu
nuevas
Gestoras,
lmponlendo
una
I
'1.
l'extrem
Sud de l'esmentada Avln·
versos gèneres, especialment caixes
funds que regeixen els destins dels cló sota. diversos pretext.os dels Conbor
de
paz
y
mantenlendo
en
::.us
guda,
davant
la
Caserna
dels
Mossos
DELS FETJ DE ST. ADRIA d<~ xampany, l'Import dels quals no
homes podíem constatar el feno- gressos d'escriptors, les crides de
puestos
a
1
s
secretaries
y
empleados
d'Esquadra.
pot
precisar, de moment.
El
comandant
jutge senyor Biblar
men més acusat cada dia de la cai- grups d'intellectua.ls als companys
LA HORA DE LA LIMPIEZA
Cal fer avinent que la verificació no, acompanyat del fiscal tinent seguda de la funció directiva de la seus perquè surtin de l'hermetis- munlclpales, cosa dif1cil, pues la. Es- 1Por favor, setlor Chapaprieta, intelligència. 1 el seu desplaçament me o la parc1alitat. Podrà aquest querra no babfa exigldo a esos fun- de taxímetres, queda. suspesa fins el nyor Corbella, començaren ahir la.
D' UNA ESTAFADA DE 23.000
no se moleste usted l ¡ Déjeme a ml a objectius de caràcter secundari. dc:;pertar de la consciència d'alguns cionaries Iea.ltad en el servlcio de la dia 7 del mes que som.
PESS ETES
Instrucció de diligències amb motiu
Corporación,
sino
que
los
convlrtló
De nou a deu i de dotze a tretze, dels rets ocorreguts la nit del diJa escoba, que a usted le \ 1 a t os- Res no hi fa. que les neces3itats mul- tòrcer el curs de les co~es. salvar
La policia. va posar, ahir, a dispotar mucho traba jo 1
tlformement crescudes de la socle- la intellectualitat de la seva fallida? m:~cbas veces en Instrumentes de :u- els cotxes que fan el servei de la. vendres a Sant Adrià I dels quals sició del Jutjat de Guàrdia., Anto.
cha
part1di3ta.
(De «La Llbertada)
Plaça
d'Espanya
a.
Miramar
,
sortiran
fou facilitada ahir al migdia una ni Roman, acusat d'ésser l'autor de
tat contemporània exigeixin posar
Voldrlem que fos aild ; 1 ho volTal vez no llegue a una docena el exactament cada quinze minuts.»
nota oficiosa a. la Comandància MI- l'estafada d'unes 23.000 pessetes de
al servei d'una. tècnica cada cop dr!em, mirant al món sencer, però
més perfecta, una quantitat mal no 1 mirant sobretot ':'- Catalunya. En- número de secretaries expedlentados,
litar.
què fou victlma Carme Vela.
Igualada en volum d'intelligèncla 1 cara que ho sentrm no podem ex- y en total no son en toda Catalutia
El «Butlletí Oficial»
humana; no importa. que en el re- 1 cloure els lntellectuals catalans del ni 25 los funcionaries subalternl.ls
AQUELL BRILLANT NO ES
En la seva edició d'ahir, publicà. Llegiu LA HUMANI TAT
después del 6 de octucer amable, però, clOs, de la seva retret d'Inhibició reclosa I egoista. suspendldos
FALS, PERO ...
bre.
La
mayor
parte,
por
dlsposiclón
entre
altres,
les
següents
disposicambra de treball, uns lntellectuals l el pecat és més greu, perquè quan
Ara resulta que tot aquell tripijoc
El jutge 1 el fiscal realitzaren una armat
purs arribin en la. qulntaessèncla es tracta d'un poble que s'ha de de la autoridad militar o por hechos clons:
en ocasió de l'empenyoraCultura. - Decret obrint un con- inspecció ocular en el lloc dels fets
dels conceptes i en l'art de l'expo- 1 renovar i construir és major el deu- tan graves como el haber llenado èe
los carros-cuba de rlego con curs per a premiar la millor mono- 1 començaren la Instrucció del m - ment i desempenyorament d'un brisicló a un nivell no superat en al- re de tots els que l'Integren. Meu- bencina
llant valorat en 10.500 pessetes, s'ha
tres èpoques. No es tracta d'això. tre l'amor a Catalunya. es manlfes- animo de Incendiar la población, ca- grafia o estudi sobre alguna. de les marl corresponent.
esvaït a causa d'haver dictam inat
El fet a constlltar és que la intel- tava en aspiracions remotes 1 en so de baber prosperada la lntentona institucions de Dret civil català que
LA NOTA OFICIOSA DE els perits que era. bo després de sotcalgui modificar a reformar totalligèncla. ha perdut bona. part de la ' representacions erudites ! laiques. revolucionaria.
metre'! a. nous lavatges.
LA
DIVISIO
Y es propósito del señor Jover No- ment o parcialment.
seva eficàcia guiadora. I sl avui, és , els intellectual~ formaven entre els nen
Però el que ha succeït és que el
Ahir al migdia a la Comandància
que esta pol!tlca. de paclflcactón
Ordre acceptant la dimissió que
tan alta en la. volada 1 més recta capdavanters. Bona. part del nostre
espíritus no se confunda con lnac- del càrrec de director de "Escola Militar es facilità als illformadors J utjat Intervindrà en l'assumpte de
en extensió que abans, el desequ1ll- i renaixement és d 'origen inteHectual. de
clón o cobardfa por parte del Poder d'Arts i Oficis d'Olot ha presentat l-1 següent nota que fa referència la plgnorac!ó a causa. d'estimar usubri entre el desenvolupament ¡ la Però quan el redreçament de Cata- público,
ra ri el rèdlt de 450 pessetes que co.
y por ello se esta llevando el senyor Iu Pascual i Rodés, per al fet que ressenyem:
influèncla collectiva, ag.reuja encara lunya ba entrat pels camins de l'ac«3 agosto de 1935 a la;; 14 horas.- brà el prestamlsta.
més la. seva. fallida com a. força es- ció, en convertir-se a més d'un sen- a cabo una estadística Informativa haver estat nomenat director de l'~ Ayer
!f.
noche
las
fuerzas
de
Segurldad
piritual r ectora de la h umanitat
timent en un acte de voluntat, la de todos los atropelles y actos c1e cola. del Paisatge.
L'ETERN SINDICAT LL IURE
UN QUE ES FA AGAFAR
Ordre designant els enyors Ral- y Guardla. Civil Q.Ue realizan el seróra exagerat voler c-Ircumscriure I majoria han sentit una. tlmldesa mala ad.mlnistración realizados por
Antoni Menanses es dirlg! a l'ofiTot un programa d'emancipació a Funa.
los Ay-.rntamientos de Esquerra. con mond d'Abadal i Ramon Coll I Ro- vicio de vigilancla en San Adrlàn
causa
única
I
exclusiva.
un
'
¡
poruga,
no
han
vibrat
al
mateix
diaproletària
de derechos clviles, violaclón dés com a. president I secretari, res- fueron objeto de una agresión, que cina. de passaports per tal de treucanvi d'arrel molt complexa. 1 ino:t pasó del pob!e, temerosos de !Jen- lesión
(De «La Publlcitatll)
todas las leyes de la República y pectivament, del J urat que ha de como es natural fué rechazada, re- re'n un per a marxar a l'estra nger.
fonda. Però és innegable que un dels çar-se a la barreja. s'han retret en de
realización de obras importantes ne- resoldre el concurs obert per decret sultando her ldos a. consecuencla. del L'Interessat no recordava que tenia
factors que més hl han contribuït una. passivitat confortable. I en fer- chas
tlroteo un guardia de Asalto, una un assumpte pendent a liquida r.
sln suba:ta ni concurso, e ln- del 30 de juliol proppassat.
ha estat la posició que ban pres bo ha succeït com arreu del món; cll.so
y otro transeunte. La autor l- però la policia. que tot h o sap, tenia
sin estar consignadas en k>S
Ordre desestimant, per les raons mujer
els intellectua.ls: tancada, indiferent, han perdut la. força directora. 1 la presupuestos
de los Ayuntamlentos que s'esmenten la petició formulada dad judicial militar lnstruye dill- esment que estava reclamat pel J ut.quan no hostil, a la Inquietud arn- simpatia dels seus conciutadans.
hoy en situaclón per diversos funcionaris de la Ge- gencias slguléndose las pesquisas ja.t de la Barceloneta per un delicte
blent, derivada d'una. exigència ca·
No pot demanar-se als lntellec- que se encuentran
debido a la. cantldad c'c neralitat perquè fos donat un curset para el descubrimiento de los auto- d'estafa comès l'any 1914 i el detinda vegada més estesa i més pro- tuals que s'integrin a un determl- an.;ustlosa,
gué.
cuentas pendientes, para el pago de abreujat a l'Escola d'Adm1nistració res.»
funda de justícia humana. En ge- nat moviment, a un cert grup po- las
cuales no hay dinero en caja r.l Pública, per tal de facilitar l'accés
neral. no han sentit els anhels 1 lltic. Però si que no s'lnhlbeixln en crédito
en presupuestos.
al segon grup als auxiliars primers
els sentiments del poble, entenent una. còmoda. abstenció dels probleVEGEU
Resulta falta de toda base la acti- i segons.
com a poble, no una concepció abs- n;es Vius que l'hora planteja. No es tud
actual
de
la
ELS NOUS
I:3querra,
pues
exaEconomia i Agricultura. - Ordre
t racta de tipus pol!tlc, sinó una gran tracta de conformitat, sinò de v1- mlna.ndo lo ocurrtdo en la. vida de
DESCAPO·
concedint un mes de llicència. per
fam1lia. de germans que sofreiXen. A bracló. Avui, inhibir-se és desertar. los pueblos durante los
últimos clnco malalt al subaltern de la Delegació
TABLES
mesura que la sensibilitat de l'ho- I caldr ia també que no es deixessin e.fíos, nunca la autonomia
municipal d'Indústria de Barcelon a, senyor Anme mig davant de les desigualtats tallar la lliure volada de l'ànima ha sido tan respetada como
ahora.» gel Martinez i Reina.
socials ha anat afinant-se molts per la m ercè del mecenisme equíTrebalL - Decret establint l'esd'ells s'han r etirat en una' actitud voc. Sl no els sembla bé l'orientació
tructura del Departament 1 assenyasorda i cega. Han preferit la como- seguida pel nostre poble, que ho
VACACIONES
lant les atribucions i facultats de
ditat de l'egoisme al risc de lliurar- dliguln; no amb la murmuració lròEl dlputado. - ¡Qué descansada s., gener osament. Són ells que ab- nica dels desenganyats amb la. veu
cada. una de les seves Seccions.
vida la del que huye el mundanal. .. diquen d'una funció que els corres- forta que és advertiment I pot ésser
ponia, que se separen de la multl- r evulsiu. I que sobretot, si el poble
Congresol
Així ho diu el senyor L uis Gas<De «Las Not lclas»)
tud; no éS, doncs, estrany, que a - d:'l moment no els escolta o no els
par de Valenzuela des del Diario
questa no en r econegui la. superio- segueix. que no calguin en l'orgull
El comandant Franco
venda exclusiva per a ta xi&
de
Barcelona.
r itat ni n'accepti el guiatge.
de cteure'l Incapaç d'entendre'ls.
I encara, força sovint la. lndife- Perquè en la. Catalunya d'ara, la
«No obstante, y sln ninguna cenG
A
R
A T GE CU B A N O - Corts, 5 1 7
rència. s'h a convertit en escut dels Catalunya vibrant de les darreres sura al innegable talento del P. Ga- Llegiu L A HUMANI TAT
privilegis. Defecte de la lnteHigèn- anyades. els lntellectuals no han es- fo, no es posible adelantar tanto y
Hom pot recordar que Franco fou
cia ha estat sempre el plec servil. tat en sentiment, en fe, en voluntat, de un solo go!pe, si se quiere hacer
aplicació de l'article 190 de la U el
l'acomodar-se fàcilment a. la. pròdiga en coratjosa fidelitat al dest! de Ca- obra durable Y positiva. Véase, sl no, un dels diputats senglars que recorlo ocurrido con la famosa. ley de r ien la Peninsula combatent el Goprotecció dels poderosos. Sl abans talunya, a l'alçada del poble.»
Municipal del 1877, que regeix plenament a. Catalunya, fent saber alS
contratos rústicos del Parlamento de vern Azaña., encara que al ParlaCataluña.
men no gosessin demanar la paConsellers governatius que sl dintre
del termini de vult dies no abanSe creó el problema, que no exis- raula.
tia, para poder tener una. palanca.
Per la disposició que reproduïm
donen els càrrec~. s'entendran culpables d'usurpac1ó d'atribucions l
con que soliviantar al pueblo, y :,~ de la «Gaceta», hom pot adonar-se
aquest r equeriment, que ha dona~
bre todo, al proletariado rural. A què és el que volia el comandant
La Libertad diu que com que es- consecuencia de ello hubo de bacerse F ranco. Llegiu:
peu a. la nota del Consellers no
tan en l'ànim de tots uns indults, una ley que r emediara el pr oblema
«El ministro de Estado, por orden
«Els Consellers municipals que so- c?nstltueix altra. cosa que l'exérclcl
és humanitari la ràpida signatura planteado; pero com,o todo ello no d\) 24 de julio pasado, y a propuesta tasignen molts dels quals van signar d un dret, o sigui, del dret que a.Ara toca ez torn als radicals
d' aquests.
tenia pies ni ca.beza, bastó con que de esta Presidencia, ha tenido a blen també el document dirigit al Gover- torga. als Consellers suspesos l'es.
contra els quals la Ceda emplaça
«Nadie duda de que llegara el In- don José Cirera. y Volta, por ejem- designar agregado aeronàutico a la. nador General de Catalun ya expo- mentat article de la Llei municipal
EL TERC ER REICH
els s¡;us canons més potents. ¡Ves dulto. Los unos, porque se reslsten a plo, levantara bandera para dar al Embajada de Espa.ña en Washington sant la situació legal dels Consellers del 1877, sense que mai no es pugui
- Gracias a que pesamos mucho
d "ti 1 b b · d 1
¡
traste con la famosa Iey. y con f'l al comandante de Infanteria, con ! municipals suspesos sense causa ent~ndre COJ? una «coacció o pro.
quma manera de pagar-los l'accés a ml r a ar ane e ases nato 1eestàs tú en lo alto.
al Poder/ Sobre aíxó diu La Li- ~al. Los otros, porque fracasado sn empuje de que hizo gala., puede dar- d es tln o en e¡ Arma d e Aviaclón mi- pendent, han vist amb sorpresa una pòs1t de r eststència n i d'ofensa per
(De «La Voz»>
•
mtento de lograr que Ramón Gonzó.- se a.l tra3te con todos los confuslo- litar, don Ramón Franco Bahamon- nota. del Conseller Gestor de Gover- a l'Autor itat», com diu la nota albertad:
lez Peña fuera pasado por las er- nismos y e.ctitudes dudosas de los de, teniendo derech o el des!gnado, nació, de la Generalitat, que ha. pu- ludlda., essent aquest requer iment el
<<Esçé.ndalo en el A""..tntamiento va- mas, ya nada. les interesa. que haya que toda via andan rastreando en el ademàs 1de los em_<>l!-!lllentos que por bllcat la Premsa, 1 es creuen en el primer pas d'una acció legal que
•·
no haya. ejecuciones. Todo el mun- asunto.
.
· 1 s u emp eo Y a.nttguedad le corres- deure de !er les següents manifes- pot continuar després davant dels
0
1;~ci:m:~ Ls~ ?:~:a -¡~¿~~~:t/~~~ do,
Trtbunals de J ustícia.
hasta los elementos mas reaccioLa Carldad Cristiana es obligato- ponfaf¿ a ia 1~signaclón
por repre- tacions :
0
tra los autonomistas. Lucia «agrade- narios han pedido el perdón Pero rla en toda su extensión para tod:> s~n act nl e
·
pesetas durante
En l'esmentada. nota el Conseller
F . Arnau i Cortina., Alcalde de
ce», como buen seguidor de Gil Ro- el perdón no llega. Y en Ovled·o hay, ca~ólico, por estar preceptuada en el e ¡~e 1ua
{:_mes rertf~0 S:~ala el diu:
Malgrat; J . Caros I Vidal, Alcalde
0
bles, la ayuda que le prestaran !os desde hace mas de un mes cuatro prrmer Mandamiento de la Ley de capióu
ero, ~ ~ d · ¡ agru«Que totes les Comissions Gesto- de Santa Coloma. de Farners· J oan
radica.les para entrar en el Ministe- hombres sobre los que pesa la an- Dlos; pero cuando los ca.tól!cos han p~c n rim' cor:{~P i' ·~ e a Sec- res o Ajuntaments designats ho hau Illa, Alcalde de Berga.; Angel ' Serra,
rio. A nosotros, sinceramente, nos gustlosa amenaza de la pena de de ocupar el poder Públlco, los pos- toc1 n Pd ertea. el ~ gjend J?resupues- estat amb plenitud d'atribucions 1 Alcalde de Puig-reig; Mateu Vlura,
muerte
tulados de su doctrina han de e.dml, Y uran e Vla e e. rncorpora- f
t
l' dr
irnportan muy poco ya tanto los ranistrarlos con ponderaclón para. no clón a su destino, a las dtetas y vià- acuita s en or e administratiu I Conseller de Sant Ad.rlà del Besós·
dicales autonomistas como los carDescartada, resuelto como està ya malograr el esfuerzo ante 'l as lmpu tlcos reglamentarios, haciéndolo por de gestió en mèrits del decret del J osep Morera., Alcalde d'Igualada.:
listas, amigos del actual ministro de que no habra una. sola ejecuclón rezas de la realldad
· territorio nacional, en ferrocarril y 28 de febrer passat dictat pel Go- D Armengol, Conseller de T errassa:
Comunica.ciones. Juntos han vivido, IIÚl.S, ¿por qué se retrass. el Indulto?
No hay duaa de "que el P Gafo por cuenta del Estado, disfrutando vern de la República I del de 26 M. Marcet, Alcalde de Sabadell· '
2/ 8/ 1935.»
'
juntos son reos de idénticos pecados, ¿Por qué se tlene a los cuatro obre- ~ tlene razón pero no se puede· lr dc- s 1 fa.mllla de los beneficies que de- d 'abril passat, que ho fou pel goverY cuando se mueran, por nosotros r'!s condenados dias y sem~nas y prisa. A nitÍgún esp!ritu recto Y cris- termina el último pàrrafo de la or- nador general, basats un i altre en
pueden enterrarlos juntos.
aun meses en la dromé.tlca rncertl- tiano espantan los progresos socm- den de 4 de marzo de 1924.»
la llei general d'Ordre P úblic, la
Pero lo que interesa eJ la manio- ddulmbre en que hubo de sumiries la les, pero a condiclón de que se mar%~~qlu:n siegul ~e~u~;Uf~~ts55él/a~ju~
0 or.o sa sentencia? Sólo por afó.n de che sobre seguro y afianzando blen
bra de la Ceda. La maniobra local
Alarma a causa de l'eufòria
t1
ENFERMEDADES DEL P LAN ETA Y
la. qae a un mismo tlempo reali.za mortifica.rtrim'
P0r totorpe deseo de im- l ias posiciones. Esta es la verdadera
i
t ñ
tà
s~e~~~~taco:rJ~~tosl;ns~;spe~~s~~s ?1nues
LA TIERRA. - i Maldita caspa 1 en toda España. La. primera, ha- P~)[~er su
1en s, por ansla de re- «demofilía» no democrac!a C . . pa 3. Ca. a1u a es co1mando la me·
d' un pare de familia
ciéndose la santa, la mé.rtlr, la ts- vtvt~ en pleno slglo XX torturas 1 tiana.»
'
rts dida de tolerancla y sufrimlento de a la. resolució que el Govern dicti,
(De «El Sol»)
candalizada. porque se anuncia una. med1evales, puede tener expllcación
los españo:es. Se ba colocado en un resolució que en aquest cas és fins
AJ:llr a la tarda, cap al tard, va
subasta para la construcción de C:S· este retraso, esta tardanza en el
pedJestal sobre la. tolerancia. y se em- I tant no se celebrin les primeres orlgmar-se una gran alarma al carcuelas -siempre el odio a la escue- perdón.
pefia. en no descender alardeando eleccions Instituint els òrgans de rer de Corts cantonada Casanoves ~
Ja-; una subasta a la que pueden
Nosotros no queremos pensar que
de superioridad que no reconocemos. gestió permanent i sense perjudici causa d'un seguit de detonacions
concurrir los concejales ccdlstas, dis· estos deseos puedan alentar en ninAquell conegudtssim periòdic de Sl Cataluña se empeña. en seguir que les Corts resolguin quan hagi que partien, segons semblava d':m
puestos a realizarla por la mltad dP. guno de los que tienen el perdón en
Segòvia El Adelantado estd !ndfg- ese camino, se encontrarà con mu- terminat el per1ode transitori esta- terrat. Hom a visà la policia 'i imla cantidad presupuestada. Una su- sus manos. Por eso pedimos y espenat per aquelles mesures preses a chos obstàculos.
blert per la llei del 2 de gener pas- mediatament acudiren unes camiobasta a la que seg-.uamente no acu- ramos que el indulto no se haga.
Catalunya per a vendre el blat
Ha.rtos de sufrir o!ensas y des- sat.»
netes d'assalt. Les forces acordonadin\n, porque lo que persigue la De- esperar. Un indulto del que nadle
(que no es .ven) i proposa una plantes de orden moral y sentimenCal dir només que l'article 55 de ren tota l'illa de cases 1 es dirigiren
recha regional no es defender el in- duda; pero que nunca. llega, perpecroada. Llegtu-ho, copiat de El tal y otras de tlpo económico, nos la Llei d'Ordre Públic regia durant cap al lloc on es sentien les detonaterés nacional (que de defenderlo :w tuando la angustla, la lncertldumbre
Sol:
hallamos dispuestos a. Iniciar una tot el temps que va estar declarat clons.
hubrera dado sus votos ni al negocio Y el dolor de los cuatro obreros con«El Adelantado», de Segovia en vigorosa. cruzada contra. semejante l'estat de guerra 1 aquest fou aixeResultà ésser un !et completamen'
del tngo, ni al de los ferrocarriles denados a muerte.a
un articulo, se refiere a la detérml- proceder, en la que no dudamos nos cat el 13 d'abril, mentre que el De- Inofensiu, Un ve1 de l'escala anoni al de los grandes de España), .~,:
nación de la Junta provincial de seguiràn todos los órganos de Ja. eret del Governador General sus- menat Manuel DoJ:11inguez Férnàn. no colocar en sltuación difícil a S\IS
contratación de trigo3 de Barcelona Prensa de toda3 las provlncias es- penent els Consellers municipals i dez, de professió advocat havta batePOR COMPA AERISMO
allados, procurando dejnrlos deshonde prohibir la entrada de este ce- pañolas.a
nomenant-ne d'altres a tot Catalu- jat el seu primer fill 1 per tal de
- En septlembre se va n dos mi- rados ante la oplnlón pública, para
real mientras haya trigo catalàn.
Llama Ja atención de la Diputa- nya, porta data 26 del mateix mes celebrar-bo InVità les seves anústats
nlstros.
Intentar alzarse con el santo y ja
Dice que màs eficaz que los simples ción y de todos los organismes agr!- d'abril. Per consegüent mal no es a. pujar al terrat on fou disparada
- ¿ Y por qué no se esperan un I:Jmosna. La nacional, gue lleva como
acuerdos de las Corporaciones seria colas segovtanos, y dice que no bay podia fonamentar el repetit Decret una traca.
poco y se van todos j untos'l
un1co programa y onentaclón conuna protesta unànime de todas las uempo que perder. «Es preciso que amb una article de la Llei d'Ordre
(De «El Liberab)
quistar todo el poder para el cjefe»
El Liberal diu que caldrà veure proVincias cerealistas ante el Poder los Poderes pública& actúen con di· Públic que no regia..
dando de paso a los radicales contrà
com el senyar Chapaprieta s'ho público, baclendo ver que no pue- ligencla en la época critica. en que
La Llei de 2 de gener d'enguany
una esquina.
arran;a per a indemnitzar els «po- den prevalecer estas a.gre3iones sin estamos, que requière plena libertad UI) té res a veure amb les suspenCab!a esperar esto. cabia esperarbretS» expropiats.
que lleven envueltas t.odas las con- comercial, que Barcelona niega mien- slons I destitucions de Consellers Les aventures del «rata»
lo, porque era cosa anunciada. y can«Ha qu.edado sancionada. por su secuencias para la. producclón cata.- tras su producción textil circula por municipals, ja que aquella Llei deitada por lOs mismos cedist.as. sa tac- exrelencla. el presidente de la Repú- Jana. «En otro orden~ce-subleva todo el territorio e3pañol s1n cortar X'l en suspens les facultats del Pard'hotels
tlca, su famosa tàctica, tlene varias blica. la llamada ley Velayos, la. Iey el tr ato que un dia Y otro dan los plsas. Conscientes de nuestra acti- lament de Catalunya I ator ga al
La policia. ha continuat les seves
etapas. Primera, extrañamiento de de Contrarreforma agraria, que per- organismes Y corporaciones catala- tud, actuaremos como aconsejen las Governador General totes les funrecerques per tal de posar e n ciat
todos los hombres de izquierda. se- mltlrà al actual ministro de Agri- nes a diversos sectores del r esto del circunstanclas.»
clons que corresponien al P resident tot
quant es relaciona amb el jove
gunda., colaborac!ón «desinteresada» cultura. repartir los 108 mlllones de
de la. Generalitat I al seu Consell Angel
desde fuera del Gobierno. Tercera, que dlspone el Instituta entre los
ExecuUu, deixant íntegrament tras- dia. Abad que !ou detingut l'altre
Després de recuperar diversos oba
acreeEXCURSIONS DE «VIATGES BAIXAS, S.
honra de todos los amlgos de ayer,
Las 80.000 hectàreas en que se
nem per tant com un assumpte com jectes robats -que ban estat recopara. quedarse con t~os los resortes . asentaron unos millares de familias
aquest pot Involucrar-se amb la. Llei neguts pels seus propietaris- s'ha
Y poder realizar esa última parte o.it>l seràn las primeras que reclamen Inde 2 de gener que, repetim, no hi aconseguit saber que l'esmentat individu que pertany, com ja es digué,
programi!- que enclende las esperan- demnizaclón, porque es de suponer
V ll d'A
L h
d
té res a veure.
APARIENCIAS
zasd monarquicas Y se reserva. cuida- que no queden sin efecto lo3 asena
ran
uc on, Lour es, Pau, Biarrlt.z, San Sebastlan
Lamenten els sotaslgnants que en a. una. familia distingida, era cone-¡, Qué hacen ustedes, distlngulosamente el jefe invlstble de la tamientos
1 Saragossa
la nota del Conseller i en paràgraf gut de molts hotelers pel nom misdos cavernlcolas'l
Ce~a·
Luego ·babrà cco!a» para. exprosortides 12 18 ¡ 24 31 agost. Tot comprès. 300 pessetes
distint del copiat, es parli de desti- teriós de l'«hoste fantasma». Era
-E nsanchar la base de ta RepúLucla, el carlista de ayer, ba sldo placiones de las 420.000 restantes ya
tuclons de Consellers municipals, per un gran client dels fabricants de
b lica.
maletes i sacs de viatge ja que teencargado de Iniciar el ataque pa- que rueron soo.ooo las incautadas a
tal
com les destitucions de càrrecs
- ¡Pues pa reca, por la postura, el
ra deshonrar los radicales. El caso los nobles.. .
representatius només poden ésser nia per costum deixar-les a l'hotel
que lo que intentan es derrlbarla l de Valencia esa ejemplar
on
s'estatjava, plenes de pedres 1
y demostraEstos no pa.rece que mgan intedictades per Tribunals de Justlcia,
(De cHeraldoa)
mentre que ell desapareixia
tlvo. Ya vercmos cómo le siguen rés en que se les devuelva ¡0 incauVIATGES
BAIXAS,
S.
L.
I mai no han estat fetes per auto- papers,
otros. Y cómo, en definitiva, se pre- tacto. Prefieren que el Estado carritats governatives, excepte en temps amb tot el que havia. pogut esgartende realtzar una obra de descréd.t- gue con ello y que ¡0 pague en t1tuRAMBLA CENTRE, 33. (PASSATGE BACARDI )
dc la. Dictadura Militar, el Govern rapar. Sembla que hi hagué dia.
to contra los radicales para procu- los de la. Deuda que no puedan ser
d~ la qual no solament assumia les que tenia. maletes en cinc o sis boR ~('O RDEU:
rar arrojarlos destrozados del Poder. ca.ncelados. ..
facultats en l'ordre administratiu I tels a. la vegada.
Y acaso, e.ca.so, les esté bien emVeremos entouces cómo se las
A la P refectura de Policia s·han
de gestió, sinó també les IesgislaObrador Fotogràfi c Case ll as pleado. Porque ellos seran los culpa- arregla. con estas pretensiones el
rebut molts telegrames de diversos
tives.
Indrets d'Espanya amb denúncieS
bles de lo cr..te les pase. Pues sóló ministro de Hacienda que tendrà
R COSTA
I 8
Basant-se en el document que en contra
Garantia. d"obtetúr treball
el detingut que suposen -el3
ellos, entre todos los rcpublicanos, EC que tenerlas en cuenta.' en sus càlcu~ria
o~ra
om
ta
'
el
seu
dia.
fou
dirigit
pels
que
soperfecte a preus reduïts
prestaren a abrir las puertas de la los sobre nivelaclón del presupuesto
Laboratori per a aficionats
taslgnen al Governador General, denunciants- que és el «fan tasma»
Preus especials per als socis de les molts consellers municipals suspe- que cadascú ha tingut al seu hoteL
Casa Casellas : Santa Anna, n(lm. 4 fortaleza republicana. a las huest~ para que no contrasten demasiado
~¡gras de Herrera, Lucia y Gll Ro- con la. e.pllcación de la ley de ResEl detingut està molt abatut per-í
agrupacions
sos sense causa pendent han dirigit
es.a
triccionesJ
als Alcaldes dels respectius Ajun- què es veu que creia que mal no
taments gestors un requeriment fent s'arribaria a descobrir el seu engocl.
UliDrew ta
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Catalanis tes! Llegiu 'LA 'HUMANI TAT

la humanitat
PER ALS AMICS EMRPESONATS

lA NOSTRA SUBSCRIPCIO
Pessetes

Joaquim Rodrlguez ......
J Estr!!-da ......... ... ...

suma anterior .. . ... 115.579'65 V G ............. .........
Modest Ramos... ... ... . ..
Personal de l'Administra-Miquel Morera. . .. •.. •.. . ..
ció de LA HUMANI32'50 x. x. .................. ...
TAT ..................
Grup d'obrers de la fàUn grup de cambrers 1 un
bnca A. Canti (3.• lliscirabotes ............. ..
ta):
Josep
Patau i familia ..... .
0'50
Pere Falcón .. . . .. .. .
0'50 Un eixilmt de Martorell.
Joan Colonuna.s ......
0'25 Bernat Amat i familia ...
Manuel Isart .........
0'25 Dos federals .. . .. . .. . .. •
Joan Sandoval ......
0'60 Domènec Vives (8.• veg.).
J oan Sibina ... ... .. .
0'50 Una familia. de Blanes <5.•
Isidre Monterde... .. •
vegada) ...............
O'SO
Pere Serra ...... ..... .
0'50 u ns catalans del carrer
Domènec Buié ... •.....
Tamarit i Urgell (23 ve0'50
Miquel Maiol ... ••• .. .
0'50
gada> ................ ..
Josep Estirles ........ .
0'25
Eliseu
Mar lmon .. . .. . .. .
Jaume Mart! . .. ... •..
0'50
Josep
Vich i familia <5.•
Esteve Muns ... ... ...
0'25
vegada.) .............. .
Francesc Solà . . . .. . •..
0'50 F D .....................•
Antoni Cabot ... ... .. .
0'25 Els mateixos de cada set1oan Mestres ... ... .. .
0'25
mana ... .............. .
JoaqUim Ricard o ... .. .
0'50 Una manresana d'esquerra
Joan Molins .. . ... . ..
Una
esquerrana .. . ... .. .
0'50
1ooep Monterde ... •..
0'25 Júlia Cusachs <14 veg.).
1oscp Caral ............. ..
1'- Domènec Gelabert (14 veLlu1s Quivern~ .......... ..
gada) ................ ..
0'25
Francesc Hernan ... ... .. .
0'25 Tres nenes d'esquerra (8.•
Marta. Sard à. .. • •.. .. • •..
vegada) .............. .
0'25
Elionor Cabot .. . . .. .. . .. •
Anticlericalment . .. .. . .. .
A la memòria de l'«Avi» .. .
Un grup d'esquerrans de
Un de CONSTANTI ..... .
la casa. Vfdua Baltasar
Josep Gispert .......... ..
Garriga <segona recapPenya Dificils del Catalutació):
nya (29 setmana) .. . ...
1'Victor .............. .
0'50
A
Maria 1 Nli.rla d'Olesa.
Pere Vallès... .. • ... .. .
1'de Mont~rrat, per ComManel Montasó ... .. .
0'50
panys i Consellers .. . . ..
Miquel Neta ... ......
2' - Antoni Campmany (quota.
Josep Beronat .. . .. . .. .
0'25
setmanal ............ . ..
Teresa ltoselló ... .. .
3'- Josep Armenteras .........
Pau Mangrané ... •..
0'50
Dos
argentins ... ... .. . . ..
Prancesc Fernàndez ...
0'50 J. Parellada (quota setMiquel Rebolter .. . .. .
1'manal) ............... .. .
Cosme ............ .. .
1'- A. E .................... ..
Un desconegut... . .. . ..
1'- Bonet .................. .. .
Mora ......... ........ .
1'- E . M .......... .......... ..
Antoni Vila .............. .
1'- J oan, Jordi i Enric SauAntoni ... ... ........ .
1'ret ........... .. .
Josep Alfonso ......
0'50 Jordi Prats ... . .. .. . . ..
Peret Varés... ... .. .
1' - Nuri Prats ... .......... ..
Antoni Nadal . .. .. . . ..
1'- Consol Marlné .. . .. . . ..
Alemany............. ..
0'26 Carme Pla ........... . .. .
Mercè Viudés . .. .. . .. .
0'25 Quat.re companys (quota
Margarida Franquesa
1'
mensual) ... ... ...... . ..
A. C ... ... ..... . ..... .
0'25 Joan Pla ............. ..
Munda ...............
0'50 Un lleidatà .............. .
Josep Galceran... ... ......
0'50 Faust! Monrós .. . .. . . .. . ..
Angela Salvadó ... ... . ..
1'- Anneta Dornfngo ... ... . ..
Filomena Andreu .. .
1'A. c ......................
Candelària Tejedor ... . ..
0'25 L'empordanesa de semAntònia Pedroles ... ... ...
0'25
pre (juliol l agost)... .. .
Una desconeguda . .. . .. . ..
1'- Tres germanets, a la mePere xaufer ... .. . ... . ..
0'30
mòria de Macià... .. . . ..
Calatayud ...............
0'60 Nuri 1 Roser Puig NavarJaume .................. •••
0'50
ro,
a la memòria de Ma.·
Agusti ......... ...... ·~
1'cià ....................
Carreres ............. ..
2'- Joan Puig Solana ........ .
Josep Garriga ... ... .. · .. .
0'50 A la salut de Companys i
Tomàs· ......... ........ .
consellers ... .......... ..
Un grup de treballaders
Joan
Vives ............ . ..
de la casa FUl de MiAquell italià d'esquerra .. .
guel Mateu (Secció ADPereR...................
gels):
1'- Joan Soler Glbert ........ .
Francesc Serarols.. · ...
1' - Enric Pie... .............. .
Francesc Gil . .. . .. .. •
1'- Ferran Espasa .. . . .. . .. .. .
Joan Gil.............. .
2'
- Germanets Josep 1 Mercè
Rossend Merigo .. . · ..
2'Escolà ..................
Jaume Bari...... ... .. .
1'- Joan Dalmau ... .. . ... . ..
P ere Gerna ........... .
0'50 Lo Chanet .............. .
Bartomeu Fuentes .. .
1'Merceneta Bertran .. . .. .
Josep M.• Marees
0'50 Llufs Marti . .. .. . .. . ... .. •
Aureli Garrida .. . . .. ·.. · ..
1'
- Josep Maria Ponsoda.... ..
Joan Artero ..... ......... .
1' - Rtcard Pelarea... •. .. .. . .. .
Benedicte Gimènez ... •..
1'
- J Pallerola .. . ... .. . ... . ..
'Josep Porquet ....... ..
0'50
Lluis Gonzàlez. ..... .
1'- Juvé ................... ..
Rafael Utrera .. . .. . •..
1'- Martorell ................ ..
Fernanda Morales ...
1' - Roser .................... .
Rlego Rodrfguez .. . . ..
0'50 Roca .....................
Josep Ortiz... ... ... .. ·
1'Munné ..................
Josep López ... ... ... ·· ·
1'- xx...................
Lluis Martínez ... ... .. . .. .
1'- Guasch .............. .
Pere Garcia .. . .. . .. . . ..
Lluc ................ ..
Uns amics:
2'- Conesa ...............
x. x ......................
1'Carme ............ .. .
S B ............... .
1'- Fargues ... ... ... ........ .
T. Elfeo ................ ..
1'Inglès ......... .......... ..
Mart! Berútez .. . . . . .. . . ..
'Esquerra Republicana de
Sant Jaume dels Domenys (4.• vegada):
Rosa Cala!, per la llibertat del seu marit
Germanets Guivemau, Josep 1 Emili, per la llibertat del seu pare
Macan Calaf .. . . ..
Joan Palau... ... ... .. .
Josep Sonet ........ .
Josep Gol ........... .
Casimir Ferré .. . .. .
J . Maria Sanahuja ...
Francesc Ferré... .. . . ..
Antoni Batet . .. .. . .. .
Josep Pros ........... .
:Melcior Pros . .. . .. .. .
Josep Llagostera .... ..
Antoni Bartra ........... .
Pau Benach .........
CelesU Jener ... ..• ... ...
Joan Bartra .............. .

M P. F ................. ..
Un admirador de Lluhi 1

Vallescà, per la lhbertat
del seu padri .. . .. . .. .

RODA DE TER, Grup de
socis del «Centre Republicà d'Esquerra»:
J oan Portet .. . .. ......... .
J06ep Costa .. . .. .
Josep Parés .. . .. • •..
Emil1 Crous ...... .. .
Antoni Vilardell ... .. .
Josep Roselló ...... .. .
Jaume Ju!ré ... . .. .. .
Antoni Prat . .. .. . .. •
Lluís Sallés .............. .
Joan Gallacb .. .
Andreu Expòsito ... ... •••
Francesc Roselló ... •.. . ..
Josep Rovira . .. . .. ... . ..
Pau Rlfl ................ ..
Francesc Costa .. • .. • .. •
Pere Font ...............
Ramon Rovira ... . ....... .
Pere Basols .. . ... ... .. . .. .
Joan Font ............
Josep Boixasa ....... ..
B8.Illon Sors ............
Antoni Carles ... ... ... .. ..
Pere Portet... ... .. . ... •..
Joan Farré .............. .
EUdald Cresp! ... ... ... .. •
Jo:sep Arrey ............ .. .
Joan Vllaseca ............
Jaume Balmes... . .. •.. .. .
Josep Devesa ... ·- ... • ..
Francesc .Jordà .......... ..
.Joan Vidal ...............
Un enamorat de Catalun~a .................... .
Centre
~ursron~ta
d'HORTA, producte del
festival celebrat el dia
30 .................... .
Grup d'obrers de ST. BOI:
Eduard Petit ... ... •.. . ..
.Josep Puig . .. ... . .. ... .. •
Pau Vila ..................
Joan PeUt ............. ..
Pau Hanserman ... ... .. .
R&mlsa Soler ........... .
M A............. ....... ..
N.

a ................ ......

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

1'1' 1'1'1'-

Sunyol ................. .
Grup de Ferroviaris d 'esquerra dels tallers del
Clot (8.• vegada) :
J Raunundi ........ .
J Olivé .............. .
J. Ciurana ............
J. Serra .............. .
J . Vila .............. .
N Coder .............. .
Del Val ............ . ..

0'50 J B .......... ........ .
0'50 J Escarm1s ........... .
2'- J . J.\.1agriñà ........... .
1'- J. Arguedas ........... .
1'J . Salayet .............. .
1'- F Vilà. ................. ... .
1' - M. Arguedas ... ... .. . .. .
1' -

1' -

0'50
0'50
1'2' -

2'-

3'1'-

3' -

0'50
0'50

2' 1' 1'-

2'-

0'50
1'1'-

1' 1'1' -

2'-

MANLLEU, «Centre Català Republicà d'Esquerra» <10 llista) :
Matrimou1 Xuriac ...
Joan Rocasalves ... .. .
Joan Curós .......... ..
Jaume Guàrdia ... .. .
Ramon Muns ........ .
Josep Pujol ... ........ .
Jaume Faja ....... ..
F' rau cesc Gtm;ius .. . . ..
Matrimoni Portell... . ..
Mat1es Conesa .. . .. . .. .
Dolors Toneu .. . .. .
Josetina Conesa ...
Narcis Toneu ...
Teodo1 Torra . .. .. .
Elilàha ...... .... ..
Climent Prat ... ... . ..
Anton1 Pou ....... ..
Ramon Flunas ........ .
Pere Canades . .. .. . .. .
Maria. Ganudes ........ .
Josep Canudes ........ .
Vicenç Valle de G9n_y
Uuil! Valle ........... .
Ramon F~eras ... .. .
MàriUS . . . . . . . .. . . . . . .

1' - Uu.la Punti... . .. . .. .. . .. .
0'50 A la memòria de J. COmP0'50
te ................... ..
0'50 Agust1 Casany .......... ..
0'50 Uorenç ~ern .. . .. . ... . ..
0'50 Jaume Prat .. . .......... ..
0'50 Josep Riera............. ..
0'50
0'50 FORES, un grup d'esquer0'50
ra:
2'- Ramon Pons ........ .
1'Mar.i.a Puig de Pons .. .
1'- Ramon Pons ........ .
0'50 Maria Pons ............
2'- Antoni Pons ... ... . ..
Pere Boldó ........... .
2"- Antoni Fabregat . .. . ..
Francesc Puig ........ .
Pere Puig .........
Pau Batalla ... . .. .. .
Miquel AmenÓII •.. ...
250'- t.liquel Malo ... ... .. .
Ramon Farré ... ... . ..
1'Josep Tnrrag6 . .. ... . ..
0'50 Ramon Fonoll ... ... ... .. .
0'50 Josep Fabregat........... .
1' - Josep Rlbe.s ........... .
2'- Artur Castellà .......... ..
0'50 Medi Puig ........ . ..... .
0'50 l-11quel Puig... .. . ... ... .. .
0'50 Ramon Llorach ... .... ..

0'50 Antoni Puig ... ••• •••
1' - \licenç Martinez ..... .
0'25 rgnasi Benito .. . ... •..
1' - Josep Puig ... ....... ..
0'50
0'50 CALDES DE MONTBUI,
«Centre Democràtic Progressita (5.• llista>:
14'Pere Ventura ... ... . ..
3'- Jordi Font ........... .
4' - Mitjà l amics ... ... .. .
2'50 Josep Fontcuberta .. .
5'- Josep Serra ... ... . ..
5'- Antoni M.arti ... ... .. .
Joan Font ............
5'- Joan Masclans ... .. .
Jaume M1quel Calvó .. .
Joan Bernades ........ .
6'- Miquel Quic ... ... .. .
2'Francesc Manubens
Francesc Güells .. .
5'- Laureà Lòpez ....... ..
5'Josep Ferrer .........
Jaume Aus ió .. . .. . .. .
8'Ramon Puigdomènec.
1'-

xx.................. .

0'50 Pere Arnó .. . ... . .. .. .
1' - Miquel Pocb ... .. . .. .
Miquel Puigdomènec .. .
1'- Jaume Fontserè .. . •..
"'Feliu Justi .. . ... . .. .. .
1'- Josep Cartada........ .
2'- Jaume Gener ....... ..
2'- Tomàs Arderiu ........... .
2'50 Antoni Picañol... .. . ... .. .
2'- Ramon Flotats... ... . .... .

xx..................... .

40'- Jaume Tantats ......... . ..
Joan Tura ........... .
Magi Gener... ... . .. .. .
17'- Josep Badia ... ... .. .
Josep Abel ........... .
2'- Pere Cana~ ... ... . ..
5'- Jaume Masclans .. . ...
2'50 Carles Canals ... ... . ..
Frederic Solet' . .. .. . .. •
4'- Miquel Olech ... ... . ..
5'- Josep Tura........... .
1'- Daniel Tartera ......
5'- F. E. Balada ... ... .. .
Florentí Cos .. . . .. .. .
5'- Manuel Nebot ....... ..
1'- Francesc Condal ... .. .
1'- Abelard Montoliu ..... .
2'- Joaquim Gregori ...
5'- Josep Collderram .. .
Pere Ramon ......
8' - Agusti Anglà .. .
1'- Isidre Fabrés ... .. .
l ' - Ramon Fabrés... .. .
2'- Francesc Ramià ... .. .
1'- Josep Ausió ... ... .. .
5'- Tomàs Clapés . .. . .. . ..
Ramon Pobla. .. . .. . . ..
4'Esteve Font ... ... •..
Joan Casabayó ........ .
2'- vicenç Garcia .. . . .. .. .
Ernest Casabayó ..... .

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

2'- Josep Sala ...... ... . ..
1'- Jaume Senosa ........ .

Antoni Samsor .......... ..
1'- Joan Bad1a ............. ..
Joan Busquets ........... .
0'25 Camil Cascs ... ... . ..
2' - S A.......... ........ .
1'Daniel Sendra ........ .
0'50 Pere Pujol ... ... ... . ..
1' - Mag! Daura ... ... . ..
0'50 Antoni Fort... ... .. .
Miquel Daura .. . .. . .. .
1'- Josep Molera ........ .
1'- Josep Terrades ... •..
1'- Siric Sala .. . ... ... .. .
1'- Domènec Germà ....... ..
0'50 Joan Banús ... .. ......... .
1'- Sebastià Marfà .......... ..
1'- Ricard Cortès ..... .
1'- Ramon Vidal ... . ..
Joan Sala ......... .. .
l ' - Joaquim .Moya... ... .. .
1'- Sebastià Soler ........ .
1'Jaume Rosellas ..... .
1 · - Esteve Vila burgès... .. .
1' - Joan Pi .............. .
1 ' - Adela Fàbregas .. . ... . ..
1'- Marti Colomer .......... ..
1'- x. x ................
l ' - Antoni Masclans ..... .
l ' - Jaume Serra Coll... ...
5'Domènec Prat .. . .. . . ..
5'- Pere Badm .......... ..
1'- Nicolau Serrana ... .. .
3'- Miquel Picailol.. .......
Esteve Nualart ........ .
Agust! Argemf .. . .. . . ..
Joan Casadesús...... .
1'- Bartomeu Casadesús.. .
1'- Josep Picailol ..... .
1'Pau Monterde ..... .
0'50 Francesc Massip . .. .. .
1'- Josep Glrbau .... ..
0'30 Esteve Vemades .. .
0'35 Miquel Martà .. . .. .
2'- Melcior Canals ..... .
1' - Bartomeu Martinez
1'- Jaume Fonlcuberta
.3'15 Joan Coll ... ... .. .
0'50 Llu~ MartL.. . .. .. .
0'50 Josep Banús ... .. .
1'70 Ignasi Pcig .. . . .. .. . .. . . ..
Josep Clap~s ... ... ... .. .
Joan Peig ................ ..
Miquel Mascians .. . .. .
MarceHi Prat .. . . .. ...
0'50 Gabriel Banus .. .
0'50 Joan 'l'orras ... .. .... .
l ' - Daruel Serra ... ... .. .
1' - Jaume Roig .........
1' - Jaume Martà ....... ,.
0'50 Josep Masclans ... ...
0'50 r-<.amon Comama .... ..
0'30 Josep Clivillers .. . .. .
1'50 Josep Pon sa .. . .. . .. .
0'50 Antoni Font .. . .. . .. .
0'50 Joan Moya ... ....... ..
0'25 Antoni Canals . .. ... .. .
0'50 Maurici Masclans... ... .. .
0'50 Miquel Casndesús . .. .. .. ..
1'Miquel Escarrabill ...
0'50 Joo.n Miquel ... .. .
0'50 Valent! Casabayó.. .
0'50 Feliu Sallent .. . .. .
0'50 Miquel Burgada .. .
0'50 Avell Subtrana ... ..
0'50 PlàCid Pastor... . ..
1' - Jaume Burgada ... .. .
1'- J F. R . . ,. ......... ...
1' - ti.tats rebudes.
0'50 Vicenç Roca ... .. . ...
0'50 Domen ec Roca ... .. .
J . Torras Puigdomènec
0'30 Miquel Calderón ...
0'25
0'25 S A N T l''ELlU DE LLOBREGAT, un grup d'es0'50
querrans :
0'50
Andreu Obiols... ...
Pere Arbolx .. . .. .
Francesc Grauxes .. .
Josep
Cabré ... .. .
2'1'- Aureli Núñez . .. .. .
1'- Joseu Srres Xaran ...
1'- J osep Cubrl' Duran .. .
Ramon Costa ....... ..
1'1'- Esteve Roca . .. .. • •..
2'- Lluis Mala¡arrlga... . ..
Joan Vendrell ........ .
2'0'50 Rafael Roca Déu ... .. .
0'50 Joan Borrull ... ... . ..
Antoni Mañosas ... .. .
2'0'50 J'J ..................... . ..
1'50 Rafael Roca Iran ........ .
l'50
SABADELL, (9.• aporta1'ció>. Un ¡rup de íed&0'50
1'rals de la C. A. .. .
0'50 PP. A .............. .
1'- M. o. v.... ........... .
0'50 T. P. C . ............ . ..
0'50 Perelló ......

1'1'-

Cunillé ............... ...
Soley .................... .
Durany ................ ..
Un matrimoni R. D. F.,
de SABADELL:
Joan Gubern ... ... ...
Margarida Casanovas
La gateta republicana

Relació de donatius rebut~ a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
1'0'50
0'60
0'60

1'-

1'8'1'2'1'-

1'-

1'1'-

1'-

1'1'-

s·-

r-

0'50
0'50

0'50

0'30
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'25
2'50
1'-

1'5'-

0'50
0'50
0'25
0'50
0'25

1'1'1'-

DIUMENGE, 4 D'AGOST

5'5'2'-

SANT PERE DE TORELLO (grup d'esquerrans):
Josep Vinyolas... ... ... ...
Cèlia Roger .. . .. . .. . .. .
Nena Maria Vinyolas ...
Nena Roseta Vinyolas ...
Familia Vergés:
Carles Vergés ... ........ .
Ventura Vergés ... ... . ..
Margarida Bon.ay .. . .. .
Severià. Miarons .. . ... .. .
Francesc Balart •..
. ..
Ramon Targarona ... .. .
Joan Puig ......... ..... .
Josep Jafre ... ... ... . ..
Joan Puig Arau ... ... .. .
Jaume Raulet ... ........ .
Gaspar Fornals .. . . .. . ..
Llorenç Balart . .. .. • . ..
Francesc Ricart ... •.. .. •
Pere nia ................ ..
Pau Vinyolas ... .. . ... . ..
EstevE> Pujol ... ... ... . ..
Ramon Camps... ... ... . ..
Joan Puigdecanet....... ..
Joan Roger ..... ..........
Jaume Vila Barraca... . ..
Joan Vlnyolas ...... ......
Jaume Puig ... . .. . .. . ..
Miquel Jofre .......... ..
Llorenç Mas •.. . .. •.. .. .
Josep Cull .............. .
Esteve Solà. .. . . .. . .. .. . . ..
Pere Brú ...... .......... ..
Josep Vaqué ... ... ... .. .
Josep Fornals Puig ... .. .
Joan Raulet ... ... ..... .
Lluis Domènec... .. . ... .. .
Josep Fornals... ... ... •..
Gaspar Ricart .. . •.. . .. .. .
Joan Fornals ... . .. ... .. .
Joan Serra .............. .
Llufs Plana ... ... ... . ..
Ramon Arxe ............
Joan Roger .......... ..
Lluis Cull .............. .
Jaume Coll ............. ..
J osep RoseU . .. . .. .. . . ..
Pere Miarons ... . .. . .. . ..
Josep Solà ......... ... . ..

BIBLIOTECA PER ELS PATRONS ESPANYOLS El TRASllAT DE TRENTA
FAN El VIU
NOU MOSSOS D'ESTACIO
ALS OBRERS EN ,
Per no haver-nos estat P<>ss·
Dificurtats
per
a
la
confec·
a temps d 'aquest afer re~ble
ATUR FORÇOS ció del cens electoral social parlar
duïm del nostre conega «Él nJ().

2'1'1'1'-

1'1'-

V. S., vuit volums:

"Bug Jargal", de Víctor Hugo.
"El monopolio de cliama.ntes", de
Conan Doyle.
"A través de Espa.ña", de Joan
Llach.
"Revolta", de rous I ragès.
"L'àvia", de Bozena Nemcora.
"Los vencedores del Océano", de
H. J. Magog.
" La noche roja. El tràgico fi.Ju de
Nicolàs ny su familia", de V. Speranski.
"Orient", de J. rin I Soler.
J. A. G., quatre volums:
"Oro Marino", de W. R. Hoefer.
"La Santida.d en el Claustro", de
Luques de San José.
" La odlsea de nn santo", deM. n.
Vlllaescusa.
"Guerra sin cuartel", de C. Gonzàlez Bravo.
PERE RmERA I BACH, S!9 voluiW!l:
"El ratró rere Ma.rch", de rompeyus Gener.
"Una vegada era un llop'' (comèdia).
"La núvia, el nuvi i el llit" (vo-

1'-

1'50
1'1'-

0'50

1'1'-

0'50
0'50
1'-

1'1'-

0'50
0'50
0'50

2'1'1'-

2'1'-

0'50
1'-

0'50

0'50
1'-

0'50
1'0'50
0'50

0'50 aevll).
1'"La senyora de Shenstone" (co0'50 mèdia.) .
0'50
"La dona dels n1ls que parlaven",
1'- de Rosa IL Arquimbau.
1'"Exercicis de gramàtica catalana"
1'50 (primer i se¡on volums), de Jeroni
2'- llarvà.
1'-

"La representació proporcional en
0'50
0'50 el sufragi Jl.Diversal", de Rovira. i
Virgili.
1'"Hojas de la vida", de Santiago
Rusiñol.
"La Fada", de J. Massó i Torrents.
"L'Itàlia clerical i aristocràtica en
2'2'- el segle XVIII. vista. per un perso2'- natge francès", de Carles de Bros·
2'- ses.
"La balada. de l'hivern", de Moa·
2'1'- sèn Antoni Navarro.
"Estat Espanyol, Societat Anòni2'1'- ma.", de M. Rubió i Tuduri.
1'" rreso.ns d'Europa ", de F. GlrbaL
1'"Fruits tardans", de Ramon Serra.
2'"La talç al puny", de Lluís Cap1'- devila.
2'"Venus i els bàrbara", de Llnis
1'- Capdevila.
2'"L'aniversari", de Salvador Vlla2'- regut.
2'"Els zin-calós", de Jull Vallmlt-

0'25
0'50
D'EBRE, un
0'50 RmA-ROJA
grup d'bomes d'esquer0'50
ra:
1'- Tomas Munté ........... .
1'- Baptista Bladé .. . .. . . ..
1'- Baptista Gironés . . . .. . . ..
2'- Bartomeu
Andreu .. . ...
1'- Lluis Foguet .. . ... . .. •..
0'50 Ramon Castellvi ... ... . ..
0'50 Pere Baldira .. . .. • ... .. •
0'50 Pere
Sabaté ........... .
0'50 Ventura
Castellvi... ... •..
0'50 Josep Maria
Gironés. ...
0'50 Benvingut Garcia.
.. .
0'50 Mari.an Alagué . .. ...
... •..
0'50 Marfan Busom . .. ...
..
0'50 Miquel VUas .. . ... ... •. ..
1' - Ramon Ares té .. . . .. . .. •..
0'50 Domènec Castellvi ... . ..
0'50 Francesc
Cervelló .. . . .. .. •
0'50 Rafael Puig
..
2'0'50 Francesc Ad.............
ell ... •.. ... .. .
2'0'50 Tomàs Balsebre
.
..
..
•
•
..
2'0'20 Ramon Castellvi ... ... . ..
2'0'25 Enric Terré... ... ... . .. . ..
1'0'15 Pere Cervelló ... ... •.. . ..
1'0'50 Toni
Garcia
..
.
..
.
..
.
•.
•
..
•
2'0'50
Raduà ... ... .. .
2'0'50 Francesc
Josep
Aguilà
...........
.
1'0'50
Andre (2... ve0'50 Bartomeu
gada) ................. .
1'0'25
1'0'25 Francesc Baró ... .. • ... •..
0'50
Suma I segueix ...... 116.598'85
0'30
0'50
Advertim a Maria Pascual que el
0'25
de 5 pessetes que va fer0'50 lliurament
nos el 15 de jUliol va inserir-se el
0'50 21
i per tant, no correspon a la ma.
0'25
0'25 teixa el que inserírem el dia 23.
0'25
•••
0'50
En la llista publicada el dl
0'25 vàrem ometre consignar A. o. a. •27
0 60
0'25 pessetes on deia «Un grup d'esquer1'rans»
0 '25
·
0'25
• • •
0'50
En la publicada el 28 consignem
1'- 0'30 enlloc de 0'50 ptes. a J . Ciu0'50 raus (socialista).
0'50
0'30

0'50
1'-

0'50
0'25

0'30
0'50

•••

En la d'ahir anotàvem 16 ptes. enlloc de 16'25 a «Agrupació Obrera
Republicana Federal)) <llista 17) i
deixà.l'em de consignar el donatiu
d'una pesseta de Joan Ferré.

1'-

•••

1'-

Amb tot, les xifres de les sumes
otals estaven d'acord amb les quan-
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0'25
0'25
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0'25
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0'25
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0'25
0'25
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0\25
0'25
1' -
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0'25

0'30

0'25

0'50
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E I X I D O R

Per fi de temporada, tots els articles els hem marcat a uns Preus Fantàstics

ES UNA BONA OPORTUNITAT

per a comprar a preus més que Econòmics APROFITEU·VOS·EN
Carrer dels Arcs, 2 (davant Plaça Nova)
Telèfon 19912

MATALASSERIA

de

FREDERIC

ESCUDER

AUTO - CONDUCTORES I CAPITONE PER A VIATGES RAPIDS
DINTRE I FORA DE LA CAPITAL I ESTRANGER, SENSE
NECESSITAT D'EMBALATGE
Transports en general. Mobles. Caixes. Especialitat en Pianos I Caixes
de Cabals. - PREUS ECO NOMI CS
MUDANCES VALLS
Despatx: Consell de Cent, 116
BARCELONA
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1' -

1'-
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1'1'l'-

1'1'-
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0'50

0'50

- Al camp de la Pedrera avul es
jugari. un partit de futbol entre
, l'Olesa de Montserrat i el Tarragona,
corresponent a la copa Catalunya.
- Per la Comissaria Delegada
d'Ordre Públlc, ha estat suspès illde!infdament el diari «El Pueblot, de
Tortosa.
-Per a demà han estat convocats
e. una reunió els Jurats Mixtos de
Tarragona. El motiu d'aquesta r&unfó és per a tractar de l'ordre dictada pel mlnlstre del Treball, referent a la llei de Jurats Mixtes del
16 de juliol darrer, paràgraf sisè,
base segona.
- A la crullla del carrer de Portalat l Rambla de Pau Iglesias, va
caure Ramona CamJ)06 tan dlssorta.
32054 dament que es trencl una cama.
Fou portada seguidament a l'Ho&pltal, on quedà hospitalitzada..
,
- Ahir, a la nit, es celebrà amb
gran concurrència de Simpatitzants
i socis un àpat al Club Nàautic per
a celebrar la brillantfssima victòria
obtinguda pels remers tarragonins
en els campionats d'Espanya.
Als bnndis, els remers prometeren
esforçar-se per a deixar el nostre
pavelló
ben enla.l.re en els propers
52925 campionats
d'Europa. que es disputa-

SEGUI
TELEFON 54340

(P,

N .)

1'-

1'-

Orquestrina Gatiz-Haara

CONSTRUCCIO DE MOTLLES PER A TOTES LES
INDUSTRIES
Construcció de ~quines per a la fabricació mecànica de vidre,

B A R C E L O H A

1'-

Temp:~~r~~e~~a~~tes co-l

lumnes vàrem protestar de la lnconslstència dels recàrrecs que es posa.ven ~ vials dels carrers de la nostra ClUtat en els quals gairebé S'emprava solament terra.
Ara, després de les pluges s'ha
vist el resUltat que han donat aquests
recàrrecs, puiX que tots ells han desaparegut per la força de les aigües 1
ban deixat molts indrets de la població convertits en un veritable fanguelx.
El que havia de fer-se és enquitra.cnar d'una vegada certs vials els quals
cada pluja, degut a. la seva rampa,
deixa intransitables.
- Després de veure les destroces
causades per l'aigua durant l'aiguat
del dijous, principalment a la part
baixa de la ciutat, on en elguns llocs
arribà haver-hi un metre d'alçària
d'aigua, hom s'escruixeix de pensar
que per poc que s'hagués corregut
cap a ponent la tempesta baurta
causat tants estralls com els de les
inundac1ons de l'any 1929.

Lepant, 261, cinquè · BARCELONA

CARRER DE PER E IV, US -

r-

on segons les esmentades estadístl·
ques, hi ha més diferència en els
preus, els empleats municipals estan
molt millor retribuïts que a Barcelona.

LES COMARQUES

2'-

1'-

vlo»:
u
«La Compañía de Camines de li!
rro del Norte ha decretada el •-~
lado de treinta y nueve mazos"'illlestación sin causas que lo Jus~
quen. Los afectades por el tras ado
son, en su mayoria., empleades 1e
se~ o màs años de antigüedad ~
por dlferentes causas y especialJ:n~
te por que al ascender o saur d •
la estación de Barcelona se m
e
ban sus reducidos sueldos, tenia~
n unc1ado el ~censo y e~ traslado~
La Compaiüa, para Justificar
traslado alega la sobra de person~~
lo que no resulta ser cierto --.
estàn suspendidas las llcenciJÍa P~~~
a cada agente corresponden,
samente, por la !alta del mism~
ra reemplazarlo.
......
La causa, al parecer, tlene
marcado matiz politico-econòlll!collll
no es otra que reducir los sueld '1
en una forma indirecta ya
oa
trasladar a estos agentés se :e :
baja clncuenta céntimos dlar!a_, q
en la linea, o sea fuera de las ue
taciones lmportantes se cobra ea.d
menos
•
e
.De manera que por el ahorro
dieclnueve pesetas con cincuende
céntlmos, mensuales, se traslacta ta
treinta y nueve famllias que
a
todas ellas tienen, en nuestra ~
dad, .o tros medios de vida que
pemu.ten ponerse a. cublerto de :;:
neces1dades que un Jornal de seta
pesetas con cuarenta y un céntlmos, no cubre.
He aquf una relaclón de SUeldos
o JDrnai"~ diarlos de algunos m().
destos empleades de los ferrocarru
de la Compeflla de Camines de Hi~
rro del Norte: Empleades de via
obras, 5'91 pesetas; mozos de estl
ción, 6'41 peseta.s; mozos de tre ·
6'41 pesetas; mozos de tren fij:
5'91 pesetas; mozos de tren segun:
da, 6 87, peseta s; mozos de tren prt.
mera, 7 05 pese tas; guarda tren os de
7 a 8 pesetas; conductores, de 8 'a
pesetas y factores, de 6'41 a 8 ""-11
setas.
...Y, en general, los sueldos, cast to.
d~s. oscilan entre 5'91 i 6'41 pesetas
diarias.
Como se puede apreciar. los sue!·
dos no pueden ser màs modestos y
ademàs, raro es el mes que los agen~
tes, debido a las péslmas condiclo.
nes en que realizan su trabajo, no
ven merm.ados sus habel'es por los
castlgos, que consil!ten en multas
que oscUan entre la cuarta parte )
el jornal de un dia.
Pero volvamos a lo que motiva
este suelto que no es otra cos:a que
vaiver por los fueros de la justicla.
Si estos empleades terúan renun.
ciada el derecho al ascenso para po.
der asegurar su estancia. en nuestra
ciudad no es justo que después de
haber adquirido un innegable dere.
cho, ahora se les prive de él. Esta,
en r.ealldad, no es serio, aparte de
que puede constituir una. atribución
por parte de la Compañfa que nc.
sabemos sl tiene a.mparo en nuestras Jeyes. Desde luego constituye
una lofracción de las bases de tra,.
bajo que nuestras autorfdades, especlalmente el mlnfstro de Obras
públlcas, no debe tolerar. No se debe
consentir que se lesionen lnterese1
que por pertenecer a gentes hlliilildes merecen aún màs respeto.
Esto en el aspeeto econórnfco que
ya procuraremos desentrañar el sór·
dido móvil polftico de la maniobra
en otro suelto.»

....--·~--------------------~----~~~--------~

0'30

1'1'-

«Es pesa. a coneixement de les entitats patronals 1 obreres a les quals
interessa inscriure's al Cens Electoral Social de Catalunya -únic que
servirà per a l'elecció dels seus representants als organismes de treball
de JUriscUcció lirnftada al territori
català- que és a l'Oficina del Departament de Treball, lletra J. (Laietana, 16, principal), on han d'adr&çar-se per a la presentació d'instàncies i demanar tota mena d'informacions i assessoraments, que els
seran donats amb la major dUlgència.»

I

2'-

1' -

Nota del Departament
de Treball

"Desembre", de B. Xuriguera.
"Music-haU o l'últim amor de lUarion", de Sherwood Beery.
"Té la paru.la el senyor-• de
Lluís Capdevila.
"Les catacumbes de Barcelona",
de D. de Bellmunt.
••rolítica", de Cecili Gasòliba.
" Al marge", de RosaM. Arquimbau.
"Eserltos", de José Soler I MlqueL
"Catalunya, ri i Margall I el catalanisme", de R. Arrufat i Arrufat.
" lS contes catalans", de Sagarra,
Els empleats municipals
ria, Sacs i Ferran.
L'ASSOCiació Instructiva d'Obres 1
"Almanac de Catalunya i de la
Empleats Municipals, seguint la tasSardana.
ca empresa prop de l'Ajuntament
•••
per tal d'obtenir per als seus funcioAgraïm les aportacions I n'espe- naris un augment de sou, que els
rem d'altres , per ~1 de començar a colloquf en condicions de poder fer
pensar en 1 orgamtzacló de la Bl- front a les més peremptòries necessitats de la vida, aprofitant unes
blioteca.
Aportacions: a. la nostra Redacció, estadístiques recentment publicades
pel conseller-regidor de Politlca SoRonda de Ja. Universitat, 25.
cial, senyor Bausill, en les quals es
palesa el considerable augment dels
NOTICIARI
queviures als darrers anys i llur notable superioritat en relació amb eil!
- La Secció d'Estudis Cívics de la d'altres pobles d'Europa, ha formuF ederació d'Alumnes 1 Ex-alumnes lat una instància a l'Ajuntament
de l'Escola del Treball convoca a. tots insistint en la seva justa petició, la
els seus associats a l'assemblea ge- qual fonamenta entre altres arguneral extraordinària que tindrà lloc ments, que precisament a Madrid,
el proper dia 6, a les set de la tarda, de primera. convocatòria. 1 a. dos
quarts de vuit, de segona., a. l'aula
número 1 de l'Escola per a tractar
1 discutir l'aprovació dels nous reglaments.

CASA PUNDADA L'ANY 1864
1'Especialitat on matalassos americans. llanes, cotons. miragua1'1' no, plomes, teles per a matalassos I coixins. • Es passen lla·
1'nes per la màquina I es renten matalassos I flassades. • Ea
1'confeccionen edredons. • Proveldor de l'Hospital de Nostra
1' Dona de Lourdes, etc.
1'1' - CARDENAL CASSANYES, 14
•
BARCELONA •
TELEFON 15016
0'50

Segons una nota del ministre del
Treball, els patrons burle? .la llei
fent-se de diverses assoc1ac1ons, 1
per tant, exerciten el vot per doble
o triple vegada. Aixi poden fer veure que són molts 1 imposar una voluntat f!ctfc.ia. Això, que en qualsevol altre país pot ésser considerat
com un delicte, al nostre país el ministre del Treball ho consigna i resta
tan tranquil. Vegeu la. nota feta pública al Ministeri:
«Algunes entitats patronals han exposat a aquest Mlnfsteri dubtes respecte de l'aplicació de l'ordre del
17 de juliol darrer, cGaceta» del 19,
per la qual es confirma el que es
disposa per decret del 23 d'agost del
1934.
No semblen justificats els dubtes
que han exterioritzat, ja que ambdues disposicions són molt clares.
El Ministeri no té preferències ni
prevencions respecte a les associacions patronals especifiques o genèriques. No recomana ingressos en
una en detriment d'una altra. Creu
el Minfsteri que totes tenen raó d'existir 1 totes poden realitzar una
tasca social interessant. El que no ha
de mantenir-se és la confusió que
existia fins ara, que desfigura la veritat del cens electoral social, en el
qual figuren diversos patrons amb
el ma~ix caràcter professional a
diferents associacions i repetint a
cada una el mateix nombre d 'associats, la qual cosa impedia conèixer
amb euetitud el nombre de patrons
associats d'una professió i el d'assalariats corresponents ¡ls dits patrons.
Un altre inconvenient que es deriva d'aquesta confusió era que alguns Pllotrons, en figurar a dues
o més entitats, votaven altres tantes vegades en l'elecció de representants de la seva professió d'organismes de caràcter social.
L'abast de l'ordre citada, confirmant el que ja es disposà el 1932,
no és altre que aclarir les dificultats 1!Xposades per al cens electoral
SOcial i reflecteixi una realitat
exempta de ficcions contraproduents.»
Edificant !

CA M I S E RI A

0'25
0'25

EL TREBALL

•

1'-

F EL I P PERICH
Fàbrica de petit material elèctric • Secció especial per a grans remeses peces encunyades, totes
formes I dibuixos

Sepúlveda, 97

FERROS

BARCELONA

Telèfon

METALLS VELLS
DE

1.
Pere IV, 69-73

LLEGET
BARCELONA

Telèfon

1'-

ran a Berlín.

Obrer català conscient: el teu diari es
.Jf

:7~!r~m~- A~

Lleida, 3
a
quest mati, després de sortir de la
presó h an estat expulsats per iode~tjables els súbdits estrangers següents: Anton Stubua, Ojivu Zolta.r,
René Etueas 1 Sinchexl Jovart.
-An 1 Al
à d ha J.n.
ge a
onso Fe~ n ez
g;essat a la presó per tmença llilclta
d arma.
-Joan Esteve ha denunciat Em.1l1
Delgado, amb motiu de no baver-ll
tornat una bicicleta que li havia dei
xat.
- A la planta bp.lxa de la ComiSsari& de la Generalitat ha tingut lloo
el repartiment dels equips, pe1s nens
de la Colònia de Torredembarra.
-Per haver sofert algunes ferides
a les mans ha estat assistit a la Casn. de Beneficència Joan Trabajo de
44 anys.
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-Pel comissari interí de la Gen&
ralitat han estat aprovats els pressupostos mUnicipals dels pobles de
Rosselló, i Aranyà.

GIRONA
Girona, 3. - A Vilovi d'Onyar, en
el lloc conegut per cCan Vells», ba
estat trobat el cadàver del vei anomenat Andreu Vilaseca. i Roma, de
27 anys, solter, nat ural de Sant .Mal'
tt Sacalm (Girona>, dornfciliat eD
qualitat de masover al mas «Fam I
Sed», el qual penjava de la braOCI
dun arbre, escanyat, per haver....
suïcidat. Hom ignora els motius qUf
l'han obligat a prendre una tan es·
tremada determinació.
-Tres veYns de l'alau Sabarderl
varen entrar en el viver de ccan
Roses», d'aquell terme municipal, per
tal de robar musclos, i com íci;u1
que el guardià del viver volgué im·
Pedlr el robatori, aquells llunY d'&
beir, l'agrediren amb bastons 1 pe:el
dres, 1 el guardià anomenat oaiU
Dunyat, resultà ferit de pronòsUc reservat, segons dictamen facultatiU.
També resultaren ferits de pcx:a consideració els dos germans del guar•
dlà, anomenats Joan 1 Antoni, ell
quals sortiren en defensa se\-a.
Els agressors s'anomenen JoseP
TrucaU, Joan Espinas i Esteve sena.
eb quals han estat detinguts I pc¡sats a disposició del Jutjat Munl~
pal de Roses. El guardià es tro
fent llit a. conseqüèncl~to de les teri
des rebudes

n
e

p

la humanitat

otU MENC E. 4 D'AGOST DEL 1935

•

5
guaitin el sostre amb fixesa. Potser
cerquen aquell cel en el qual l'havia
volgut fer creure llavors de la seva.
tr ista Infantesa..
Un n us a la ¡ola el priva d 'emetre un mot.
Mare...
I surt del seu pit com \llU\ men a.

Els co ntes de LA HUMANITAT

LES LLETRES

•

SOl

LLEGINT:::
$0TA EL CE~ DELS
TROPICS

per .J, CAR NER-RI BALTA,
NoveHa 11 Barcelona, 1935
Aquesta obra del nostre bon amic
de~~a;;e és alli.
RODOREDA
MERCE
per
grande del mundo. Lope enseñó s~
Amb la calguda bavla. trabucat Carner Ribalta, més que \llU\ novella
lemnidad, soberbla, flcción natura.Ell mateix se sorprèn del gest bru- e1osament · A dintr e regna 1a fosca. la galleda d'aigua bruta i les seves pròpiament dita, és un recull de ell•
llzada a su exterior prestancia. Has- tal. Ha estat el lleu contacte de lo.
robes són xopes. Amb una mà a fer- xés del n atural - fideUsslms i exta que n o pens6 con el cerebr o de mà amorosa a l'esquena que l'ha Enitnm~ ~~tàcte.
pressius- enclastats en la trama
ra. la baieta.
?
Com
Lope, Madrid no tuvo sino ldeicas fet aixecar·se com sl l'haguessin 11·
S'agenolla vora seu, sense gota d e lleugera d'un argument poc compll·
La. mare n o ba anat a dormir?
o 1deales, imaginerias de mente al- blat 1 ba r ebatut amb Ira el llibre
La crida.. Es sorprèn de la seva repugnància. I el mot mare és can· cat. Carner Ribalta, h a con egut "de
deana, ensueños ta.n altos como vuela paret.
viat per un de tant o més h~. vlsu " els costums de la ruralia cuveu escanyada.
los de aves corralizas. Lope puso au- contra.
Se n'ha. penedit.
bana, se n 'ha sentit Impressionat 1
fet d'Immensa comprensió.
Mare!...
dacias, dudas, complejidades y- por
La. mare, amb les llàgrimes als
n 'ha traçat un .seguit d'aiguaforts per
Pobra dona I. ··
T é una sensació de desempar lmqué no?- hasta villanias en la ca.be- ulls, ha acceptat el gest sense comAra no veu la mare. No veu aque- a. t'er-nos compartir la Impressió que
za coronada ya, a cuatro manos, prendre1; quietament se n'ha anat mensa.. Dos mots travessen el seu
por dos mundos.
cervell veloçment... Què? Veloçment: lla. mare a la. qual l'egoisme a. ell va produir-li la vida. cubana..
una.
ni
sanglot
un
ni
i
cuina
la
a
En la llista de personatges que
Maravllloso sembrador de lnquie·
cal fer una cosa o altra. Què? Què de fills no ens fa demanar, sinó
no ha.n trencat el sUencl.
tudes, Lope empujó a Madrid rue- queiXa,
és el que cal fer ? Cercar-la. Cal? exigir. Pobra. dona ... Murmura sen- ens són presentats - tots ells Intesol.
és
Ara
Una. dona que l'ha. pujat, r essants, tiples 1 racialment exacra de su caracol -sonoro y crevuelBen sol dintre les quatre parets Potser ha sortit uns quants minuts se mots.
sense tes- no n'hi ha cap que abasti les
to» a si-y le enseñó cómo podia que
dintre l'aire a.sfixiós que abans de pujar jo. Aleshores, per què sola, sense l'ajut de nln&ú,
aspirar al bien y al mal. a ser. co- li ésdetesta:
mà. envers n)ngú. Tre: diinenslons d'un protagonista amb
la
alarmar-se? Però ... és festa; no ha estendre
obligat de respirar.
produïa.
que
mo él, mistico y pecador conscienteinflexible;
Dur,
balli
ho
o
n
plegat
Tot
imlloc.
d'anar
ets 1 uts. N'hi ha un, però, de pro.El llibr e, obert bOCaterrosa, és a comprèn.
escassos diners i la. gitava al llit tagonista, que viu a través de tot&
mente, nàufrago o deidad glauca. de un
rec6.
pasiones.
sus
exhauridora.
del
jornada
la
planes
de
les
de
retuda
1
través
intea
neguit
tensitat
seu
el
moments
Per
Pren l'americana. amb ¡ est cannarració sense Intervenir-hi direcFéUx Lope dc Vega Carplo, d'as·
Qulzà por este conocim!ento de sat
I resta agenollat. Com ¡nai no la
I llegint, llegint. arribem a
1 surt. Tanca. la porta suaument rior a ugmenta. Vol dir-se que res
cendèncla astur, fill d'un home que llibre.
tament, però influïnt l'accló i aco·
puede paladearse a sor- 1 baixa
vida.
la
que
tinguéssim
el
Si
com
comprendre'!
sensasense
escala.
l'alta.
no a'bavia. donat vergonya de tre- davant 1 ens associem als seus do- bos y derrocbarse a gestos, Madrid
moda.nt-la al seu gust. Aquest procions i sense pensament. Els graons
ballar per a viure honradament i
tagonista és el sol cremant de la
i a les seves alegrtes, com a se ba v1sto retratado en cuerpo y gastats saben dels seus neguits.
mantenir la familia, va engiponar- lors
zona. tòrrida, responsable de tot allò
fins a. l'extrem que la. des- ndvertido en alma, como en ningún
el
ba
hi
carrers.
pels
defora,
.Al
se quan fou un home gran, un es- nostres,
que els antillans fan per ardència
del seu traspàs arriba a cri- otro de sus hijos, en este D. Lope món i la vida.. La seva pobresa no
cÚt senyorial amb tot de t orres. cripció
temperamental i deixen de fer, per
la vez, alto y nervio- U permet de fruir-los. La nit de rea
Lope
San
y
ulls.
als
llàgrimes
dar-nos
.Aquestes torres foren la riota. dels
nyonya xafogosa.
Cal acreditar a compte del com- so, de ojos febriles, de emociones vetlla és lassa de borglt. Se sent
seus detractors, especialment de Oón- petentissim
El llogarret de La Tambora, amb
de Lope -la se- - mejor : de conrooclones-a.sombr~ aïllat entre la remor de la gent ba. ora. i tot inclina a creure que no va tasca. és biògraf
el seu carrer unilateral i la bigarradíflcll de superar- la sas y palabras slempre ungidas de ladrera.. La. seva. buidor interior el
gbeïen a altre fonament que a la pintura fidellssiroa
fa de l'am· poesia.. Y recordàndole slempre, Ma- fa sensible al menyspreu. Es troba
da mescolansa dels seus pobladors
febricitant imaginació del Poeta., el bient de Madrid, a que
l'època. descnta.. drid no pierde ni el prurito de ape- a. les Rambles i se sent emmenat
acredita per si sol les dots descrip•
qual, sl bé va arribar a tenir el trac- Hi ba capitols meravellosos
ser.ll
de
desparpaJo
el
n1
tecer
com Jo.
tives de Carner Ribalta. El patriaravall per la riuada que l'empeny.
tament de dra.Y>>, mai, possiblement, descripció de les bodes de Felip
lli,
cal Liberto, la seva muller tolida,
Tota la gent -pensa- és més fe·no va tenir el «Don», com molt asse- un aute de fe a la Plaza. Ma.yor i
Lope va ésser pecador pels qua- liç que no jo.
Panchito, Jesús Maria, El Oallego 1
nyadament ba fet remarcar :Maria una escena. de trlfulca. tavernària..
1 carn, el
dimoni
Món,
costats.
tre
I acudeix el record de la mare:
la exuberant i voluptuosa Encarna·
Luz Morales.
quan
tot
1
Fins
sempre.
temptaven
sempre?
estat
ha
ho
No
..
vella.
tan
._ Però amb torres 1 Don o sense
cló, la dissOrtada Cuca, filla de
ja era capellà i deia missa, la seva
Orb a l'esclat de la nit. evoca., inDon ni torres, ningú no serà. gosat
Quintin Valdés i victima de Raüt,·
vida privada. seguia. essent pedra conscientment bocins d'infantesa: la
'de discutir-U la. qualitat de «Fénix
són figures d'exceHent composició,
d'escàndol. Però posarlem les mans seva admiraCIÓ, feta de raca.nces, per
'Qe los Ingenios», amb què s'ha. inarrencades a. l'entranya viva de la
al foc, nl que fos al foc de l'Infern, altres mares més belles, amb vestits
rèorporat o. lo. Història. Li'n fan creman'gua 1 del litoral ardent. El paque Lope en morir va. anar direc- sedosos 1 marlS com de verge 1 un 1
'ditor, ultra. el mèrit lntrinsec de les
Adam, cap de colla. dels estranre
tament a la glòría. sense que peses- somrts als llavis... Ell, de menut,
t;éves produccions, la fabulo~ mulgers naturistes, entre els quals figusin gaire en el seu dest1 ultra.terré enyorava. de tenir una mare nlxi;
ltlplicita.t d'elles, que denunc1en en
r a la indòmita. Lisa, donen, per con•
les seves caigudes, que roal no foren una mare que du¡ués perfum en
~en. \llU\ fecunditat d'escr1ptor que
trast, major relleu a la psicologia m:
ni penerses ni malvades.
apropar-se 1 que l'acariciés amb unes
sols pot comparar-se a la seva. feEll fiava., però, que Déu l'absoldria mans que no fossin rasposes, endudigeno.. Hi ba dues o tres situacions
cunditat com a pare.
per tal com havia dedicat copioses rides pel treball, que no li calgués
esplèndidament vistes, com la folla
estrofes a la Mistica. AL"d, té \llU\ fregar-se la galta amb els llençols
cavalcada de Lisa nua., 1 el ball lu. Lope de Vega. -poca !alta. fan,
coliecció enorme de «Rlmas sacras>>, després de la besada de cnda nit.
xuriós de Cal Frutero, que acaba
per entendre'ns, el Féhx 1 el Car«rimas divinas», csoliloqulos», «Pas- Una mare que no tingués aire de
amb poca o molta sang. L'estupre de
plo--va morir el 1635, als setantatores de Belén» i una multitud de tristeses i li alleugés els matiners
què és victlma Cuca, és dut, llter àtres anys. En néixer, el 1562, reg~;onets. eplstoles, glosses, dècimes, 41
pesars fets de privacions. I en la
riament, amb tot el seny que per·
nava Felip n. En morir, ocupava
autes, 40 comèdies, quatre poemes seva ignorància la inculpava com si
met l'episodi. Certes vls!ons típiques,
el soll de les Espanyes-en aquells
i dos certàmens. Ben segur que en d'ella depengués allunyar la misèrta
com la renyina de galls, són altres
temps hom admetia l'existència. de
comparèixer davant el Tribunal de revoltant.
tants encerts que avalaren la nar·
més d'una Espanya!-el. quart Fel'Altissim, tot això degué afeixugar
I damunt la galta, obligada. a. no
ració.
¡ tp. El jove Lope, inqwet. ave~tu
poderosament la balança.
airar-se, ca.!gué, ja de ben petit, el
Com a novella, potser manca ha•
J"er. ben plantat, de la primera epocomandament: treball... quan ell
•••
ca., havia. devingut un clergue de
ver dedicat un xic més d'atenció a
Lope fou, altrament. un demòcra- somniava amb la Universitat, a eso tres figures centrals, les quals,
dues
cabells blancs, estabornit ~r to.ta
ta. Molt sovint, en les seves comè- tudiar.
mena. de vicissituds, amb 1 orgamsben treballades, haurien servit a
Forçosament hi havia de passar
triomproletaris,
els
serfs,
els
dies,
me malmès I una fama no massa
consolidar-ne la unitat.
fen dels nobles i dels senyors¡ I, eu pel davant en tornar de repartir el
edificant C'-'Plotada pels envejosos.
"Sota el cel dels tròpics", més
cove de pa que encorbava grotescaa
cia.
just
fer
o.
arriben
ocasions,
emno
però la Ílevo. ruïna. corporal
que novella és un conte llarg. Dincosta d'ells. Casilda diu aixi al cCo- ment el seu cos minso de noi mal
paJlidia. pas la corba ascensional del
tre el gènere a què pertany, no té la
mendador de Ocañal'l, que la pre. nodrit. esprtroatxat, com de pardal
seu geni, reflectida en molts cen~
sense plomes. El cor se li n'ana· ~.l
intensitat emotiva de "Dofía Bàrbatén:
nars de comèdies m estrlvoles, i ml·
d'altres
que
llibres
de
plec
el
rera
cMàs quiero yo a Peribàñez
ra", de Ròmulo Oallegos, i la tro1ers i milers de versos, en la lectun ois com ell duien sota del braç.
la pardillo.
capa
su
con
bem una mica. massa breu. Però, tal
ra dels quals no és gens dificil rePer què a ell li era. vedat d'entrar
que al comendador de Ocaña
com és, queda un preciós documenconstruir la vida de Lope, el qual
allà. dintre? D'absorbir materialmen!;
la suya guarnecida..
con
VEGA
DE
LOPE
tal de la vida al tròpic, que acredit.a.
no va deixar mai de glossar en verels mots d'un professor que el fa·
Màs precio verlo venir
les dots observadores de l'autor.
sos magnifícs tots i cada un dels Pel que fa a la idiosincràsia dels
ria, per estudiós. el seu predilecte?
en su yegua. la tordilla,
Quant a lèxic i estU, Carner RIavatars. gloriosos o tristos de la plomifers de l'època, les seves envePassava. consirosament per davant D'un ba ll «mussette» surt una nota. La Joventut malmesa. El oos em•
la barba llena de escarcha.
balta, no necessita pas les adjectiabr ic modest ...
n
u
dintre
bollcat
un
veia
seva vida.
portalades,
amples
les
de
...
camisa
la
nleve
de
y
picabales seves
<per Arteche)
ctergu'3 ordenat als cinquanta-nou getes ia bandenes,
vacions que poguéss' m dedicar-IL
jardi al fons. Quin bo d'estar-bl ...
que ver al comendador
cops de sàtira 1 d'enginy,
anys, en un moment de contricl:ó, ralles
No es tracta. pas d'un autor novell.
Es feia venir bé el temps per tal de
de seda rica.
gorra
con
Mann
A.
L.
senyor
el
en
palesen
amb
nin¡ú:
de
davant
agenollat
s'ha
va viure desordenat com abans, sen: una. excepcional preparació per a
sentir les dotze quan queien d'aquell d'anormal no s'esdevé. Com més pro- fervor i amb respecte. I el desi~~: d'es- Fa molts anys que en vers i en pr o·
diamantes
dc
cubiertos
y
Sent
s'excita.
cura de calmar-se, més
se que la sotana ol els anys no li fer-nos comprendre la psicologia de
sa, a les pàgines dels diaris i dels
rellotge clavat a mitja torre. Cap que
los brahones y capilla;
puja per l'escala, penosa- catir els mai planyuts turments per llibres, com a les taules dels escenallevessin un través de dit de la se- molts personatges històrics del «secom aquell no posseïa un so tan har- ment.algú
y màs devoción me causa
l'inúde
martiri
el
amb
castigar-se
a
calalxi:
puja
Ella
ella.
Es
va inclinació a l'amor fisic, fruit
moniós, ni assenyalava tan bé les
ris, hem après de considerar-lo un
la cruz de piedra en la ermita,
d'or».
1, en ésser rJ replà, s'atura til apesarament.
del qual !oreu una processó de fills gle«Editorial
bores. De vegades li calla Improvi- muda,
que la roja de Santiago
home preparat, un esperit inquiet 1
Joventut, S. A.», pot
de
baieta
la
lleva
cura
tota.
Amb
'aguanta
S
fatiga.
amb
respirar
a
1 filles. la majoria dels quals s'en- enorgulllr-se
sentir,
de
tal
per
carrera
una
sar
ropUla.
en su bordada
un escriptor de primer ordre.
d'haver !et. amb aquest
\llU\ mà al pit. la mà. entestada a retenir-la com
duu
es
i
barana.
la
a
claustraren, altres van morir i d 'al- llibre, una insuperable
Si
campanades.
les
prop,
a
ben
de
segador.
el
pues,
Vete,
aportació al
Ens .a gradaria que, algun dia, c armàxim d 'allò que havia esguns no se'n tè rastre.
ell fos a dintre potser ara seria l'ho- Sembla que la vegi. Els cabells tan atatslrobol
la tu dlcha,
fuera.
mala
Vega.
de
Lope
de
tricentenari
la seva vida. Aparta la. galleda. ner Ribalta es decid!s a reunir ela
.Aquest gran p oeta, formidable c~>
ra de plegar el llibre i d'ajustar-lo blancs 1 el rostre solcat d'arrugues
v!ene
Peribàliez
si
que
•
•
•
d'alçar el cos de la mare, seus records, l'empremta. de les h ome<hògraf, va. ésser un home del seu
a altres devotament i, en passar pel amb \llU\ color terrosa. El seu da- li .Abans
no veràs la luz del dia.»
Lope és. dintre el seu art, una
ulls, abans atents a apla- r;s viscudes a l'Havana i a tota
els
clou
resigmirada
la
i
ample
ta.n
vantal
temps. Temps de ccelosias» i cdue- figura
un
-Mira,
pensaria:
tothom
carrer,
esseu
del
torres
dinou
Tot i les
universal com Goethe, Mil·
1 Illa, per tal de donar-nos un llibre
nada que fa pena de veure com s 'ba nar-li el cam!.
ñas», d 'estocades i duels, de tornoi
el
era
només
Ara.
estudiant.amb
contacte
seu
el
imaginari,
cut
t on, Dant, Tolstoi. Va precedir
Amb els seus braços forçuts de tre- dens, conscienciós, de la mentalitat
hagut d 'ajupir a tot. I la Joventut
n eigs 1 autes de fe. Ell m ateix va Calderón
ninqual
el
amb
1
pa
reparteix
que
orseva
la
de
magnatsi
i
prtnceps
1 Tirso 1 va d onar a l'art
de la. seva mare? Mai no hi havia ballador porta la mare fins a la 1 la psicologia dels interessantissims
arnbar a exercir de familiar del Sant escènic incipient
del segle XVI -tot dinació clerical, de 'ambient i de la gú no es fixa perquè tot ell queda. pensat. Ella tampoc no l'ha tinguda, cambra. La deixa damunt del llit habitants d'aquesta llla d'ensomnl,
Oú c1 ocupació ben anta.¡¡ònica al j ust eixit de la representació
seva Investidura inquisitorial, quan colgat per Wl gran cove ...
estricperquè de molt joveneta. que va ha- com sl els papers fossin canviats 1 a la qual l'arribada de Colom 1 ela
tempêrament que Déu U va donar. ta dels a.utes religli)Sos- \llU\ vola- el Poeta. es superposava. a tot, era
Quantes de quimeres fallides.
hagués fet marxa. enrera.
La prodíj$iosa abundo: de la se'!'a da lirica 1 un escalf d'humanitat el castellà racial que, inconscientSl d'un cop de peu podia ensorrar ver d 'ésser dona. -Té- li digueren. el temps
va llevar tota. ~bllitat d'és·
Ara dorm: com si de la nit enca- seus,
ser feliç.
' obra motwà que 1 anomenessm que abans d 'ell no havien tingut. ment, oposava el poble vigorós I can- el món, el món ja no existiria... 1 I li deixaren un fill a la falda. El
«moru;lre de la Natura». Diuen que va ésser un Innovador audaç; din· tellut a l'estúpida aristocràcit\ d 'Im- havia. fet mal a la mare, que no- fill era ella. I mai no havia dit ra no s'hagués despertat.
La presentació tipogràfica immitardans sanglots el sacsegen
les comèdies que va. deixar passen
créixer ja era con- un mot en contra. seva que li havia i Els
les limitacions que imposava la portació, i donava la raó al poble. m és dc veure'l
fuig al}uella força que fins ara llorable, com obra que és de l'Occitàla vida i li havia dut la mort
pres
de 1.800 i els autes sagramentals de tre
maleeix
Ara
d'escarràs.
fer
de
tenta
Esveritable
la
ennoblia
fer-bo
En
n~a. Una bonica portada, molt rica
tècnica teatral d 'aleshores, va acondel pare per present... Mare... Mai l'ha sostingut.
quatre-cents.
efectes insospitats que l'en- panya 1 la cantava en demòcrata- el gest d 'inútU revolta I no en tro- com avui no li sembla haver-la es tiI paga el deute d'anys endarrerit. d ambient, obra de J. Valls, on és
Va guanyar els diners a paletades. seguir
encara no havia nascut Pedro Cres- ba cap més que pugui desfer la tlpubllc
del
l'anim
de
tant
senyoriren
S'apropa. a la pobra. dona i, aju· evocada ~'heterogènia cobla. 1nterpl·emada tant... Mare... Si podia. conPerò el seu capteniment desm.a rxst
•corrals i patis» -llegiu-ne el po-- per tal com la Democracia és, vantor.
pren la mà freda I la besa tadora d aquell "son" que excita el
el va fer morir pobre. Lope es un dels
I la nit és feta de joia. I cada vertir-li en joies totes les penes pas- plntrse,
en realitat, la veritable cavalleria.
val
Marin,
A.
L.
fa
en
que
retrar
sades, ~sser-11 suport... Mare, per- amb amor, sense fàstic, com si tot desig fins al paroxisme 1 trasmuda
autèntic bohemi del segle X Vll, pre- la pena- que durant molts anys les
F.
cop se sent més I més sol.
a la més bella de els éssers en animals en zel.
pertangués
d'WU\
cursor dels Rudolf i dels Colline.
Les lluminàries del Para!:lel 11 fan dona'm si mai he pensat res dolent
comèdies quo ell signava es comptacle tu... si mai m'he girat aïrada- totes les mares. I la reté bona estoF.
plegat
tot
que
l'aire
i
ulls
a.ls
mal
• •
ven per èxits.
na entre les seves. tremoloses, menté de festa maJor el contorba. Els ment contra un teu repte n ecessa- tre,
La vida d'un home com Lope consAlgú ha comparat Lope i Shakesfugen
li
profund
dolor
el
amb
no
que
desitjar
vaig
dia
un
si
ri.
cafès són atapeïts l només li semtitueLx una pedrera inesgotable de peare. En essèn cia, la paritat es---------*:------~-les llàgrimes dels ulls.
bla veure cares rialleres. Tothom es fossis la meva mare ...
sorpreses i d'emocions per a aquell triba en la influència de cadascú en
cau.
deixada,
ésser
en
mà,
La
.
..
entrar
en
dirà.
ho
li
això
Tot
a un comú amic la campan¡¡a
porta
a
condemnat
ell,
menys
diverteix
que tract:l. de seguir-la pas per pas. la literatura r espective.. Tots dos
I ell, com mai, es troba sol, en- à'Abissinta.
...Però qui pujava l'escala contiUn nou llibre de
ésser vell de ben jove. Vol revolNo és pas gesta. fàcil. La. inestabili- varen ésser trencadors de motlles I
esperances;
sense
vida
la
de
mig
fatiga.
amb
l'ascensió
nua
amb
-Veig molt malament a x
tar-se... Del braç d'Una dona passa.
t at de rautar de «Fuenteovejllll8.l), si l'anglès va decantar nl seu favor
las ...
No era la mare, doncs?
ai:tó de l' Etiopia. El plan110 ~igut
un Infant. Les seves mans petites ...
les seves actituds contradictòries, les la balança. tràgica, Lope el supera
PERE FOIX
contertuz¡._,
un
Uns llums més clars que tots l'aTrigarà?
seves lluites o companyonies amb els en la còmica. Amb tot, Lope tam, En dissolclre's la reunió, u1~ minJ16
Que no trigui. Que vingui mentreuen. Uns llums 1 uns retrats. Porescriptors del seu temps, dels quals bé va conrear la tragèdia, potser
1
el aquests que es fiquen per tot arta. diners a la butxaca. Els diners tre perduren dintre del seu esperit
només Quevedo arribà a estimar-lo, amb accents no tan patètics com els
imposa
s
que
llibre
Un
reu, va emprendre el que havia fef
de la setmanada. No els ba gua- els gèrmens del bé. L1 serà un rei, encara sc·n cansà, mentre els al- del creador d'cOtelloí>, però amb una.
el comentari.
tres envejosos de la seva cdicta-- admirable elevació i Wl sentit d'honyats? Doncs, són d 'ell. Pot despen- pòs ta.n ¡-ran. ara, de sentir la ca.Un èx.t de uítica i de venda
rlcia maternal a. la galta... No la
-¿Quina malaltia heu dit que U
dre'ls.
duru teatral, el feien blanc de be- me de teatre de vegades obertament
rebutJarà, no. No desitjarà que slfes i calúmnies, requereiXen en el superior.
I resoltament entra al cabaret.
x_...? ¿No és pas d'aquelles que en
llebiògraf unes condic10ns excepcionals
U
qui
les
fines
més
mans
guio
secretes?
dmen
D'OCTUBRE
6
DEL
DESPRES
Temps a venir, Molière l Cornelêï sòi 'jil, 'éS 'tieii' àit vin ombres del front.
'"iii
1 un douuni extraordinari del tema. lle, les grans figures del xvn fran·
•••
{CONTES)
Els passos el porten al menjador.
Totes aquestes condicions concor- cès, varen ésser in1luenciades pel
1 tot apareix trist sota la claror que
Damunt clel tradicicmal eaJ~ de
ren en el senyor L. A. Marin, autor genial madrileny. Aquesta. constataS'asseu abatut davant de la taula,
mostra veritats.
Fontos, ht havia, a Madrid un endo «Vida a.zarosa. de Lope de Ve- ció, no la fem nosaltres. L'ba feta.
ES U N LLIBRE DE
D'un ball «<Iusettel'l surt una nola. les potes de la qual s'entretenia a
tresol, on horn jugava clandestinaga», obra. complet!s;;ima, admlTable- ja fa dies, el cr1tlc Pottecher. franmenut
de
ganivet
un
amb
La. joventut malmesa. El cos embo- ratllar
ment al cmonte».
ment compilada, on el lector pot fa· cès, a eLa Tribune des Nations».
les llargues absències de la
Els ;ugaàors dei:taven l'abric all
llUll~ .D'fMOCIÓ, D'IDUS licat dins d'un abric modest <com durant
mllia.rttzar-se, pas a pas, amb el El 1634 varen publicar-se, a Paris,
sl l'hivern no fos molt llunyà), so- mare. Què llargues que eren les tar·
pent arrobes del rebedor i s'entauper
curs d'aquest film extraordinari que quatre volums d'obres de Lope 1 la
ha·
Qui
pisi
del
dins
a
sol
tot
des,
vestit
del
faldilles
les
qual
del
ta
a jugar hores i hores.
laven
FEU LES COMANDES A
és la vida de Lope. Si els cineastes seva lectura. va impressionar tant
de nit atrotinat es gronxen damunt gués pogut ésser oreneta i poder no.Joaquim de c amps I Arbolx
, Un vespre el nostre amic S., que
espanyols no fossin; com s'esforcen Comellle, que una. de les obres, eL&
Booletat General de Lli·
les sabates de talons molt alts. La més anar a gronxar-se als fUs del
s hi trobava, va veure astorat com
a demostrar-nos que són, runa estrella de Sevilla.», pot dir-se qu&
nola, indiferent a tot, estreny con- telègraf propers! Eix! del menjador,
el gran poeta bohemi P . L . cle G.
brerla • Barbsrà, 14 1 16.
Per l'actualitat del tema 1 per
colla de pcpes», ja tindríem fUma- va inspirar al poeta francès el mofarde
curulla.
estreta,
galeria
la
de
tra el pit un portamonedes.
entrava decidit i jeia una postura
Barcelona
l'Interès del contingut, llegiu-lo
da aquesta vida extraordinària, for- nòleg del seu cCid», més encara, que
cells de roba que la mare rentaria
diners a la mare ...
duu
Potser
cle dos duros.
ça més interessant que ximpleries Oulllén de Castro. A1x1 mateix, el
I la mà que havia estat d'Infant a la matinada abans el sol d 'estiu
Al cap de poc ta els havia perduts.
Preu: 3 ptes. A totes les
com eL& Dolorosu.
mateiX crttic assenyala. influències
no fes la tasca impossible... Ara els
la butxaca. buida..
palpa
Se n•and. Reaparegué i tug~ clos
El dens volum del senyor Ma- de cEl perro del bortelanoJ al c'l'ar·
llibr eries
el cap com enterbolit i camina ulls se U encasten al llibre. CremarTé
més, que varen seguir la sort
duros
Una noveHa hongaresa
rin, conté tota absolutament tota la tu!!e», de MoUère.
lo! El cremarà. En comptes de perd'esma.
deli primers.
Vida l miracles del poeta, enamorat,
el
lletres,
les
damunt
temps
el
dre
Tampoc no ha trobat la. vida.
L'operació va repetir-se moltes vetraduïda al català
•••
dueUata i clergue, secretari de prtnEntra al pis miser més dissortat sentit de les quals no li és permès
g~cles. L'home entreva, tugava, per.
«Dla.rio de Madrid», parlant del
" Edicions Proa" té a punt de pu· que
ceps 1 seductor de bacallaneres ri·
deshora;
a.
feina.
cercarà
copsar,
de
eixit.
n'ha
no
dta i marxava, per a tornar a en.
ques. Marit de dames Ingènues 1 madrilenyissim cFénix de los Inge- bllcar la novel:la hongaresa "PrimaLa claror que penetra pels fines- a desgrat de la crisi, sap de comtrar, jugar i perdre.
amant d'actrius cperlpatètiques». niOS» va. escriure temps enrera, a vera mortal", del celebrat autor trons
fan
es
petit,
que
bé
per
que,
panys
chi«genero
de
tiple
tam<Jsa
Una
llidel
damunt
cau
closos
mig
A la tt, va ter una travessa de
Creadors de milers de versos 1 nom- propÒSit d 'aquest tema. uns mots contemporani I.ajos Z1laby. Es 1a. bre, fent-lo destacadis sobre la taula. un segon jornal: per a. la mare. CO)), avui retirada de l'escena, és,
suscr1vlm:
l
reprodulm
tres àuros, que es varen evaporar.
gustosos
que
broses filles i fills. Abasse¡ador dels
prlmera obra d'autor hongarès traLes mans amoroses de la mare el Perquè no treballi més. Treurà fel- alhOra, una catòlica furibunda.
Lode
boca
por
habló
que
«Basta
enlloc d'anar-se'n, es 1XI
Ales110Tes,
escenaris 1 etern ca.valler de la. t.rJs..
<1uida directament al català "Ecil·
E7t passar un dia per la vitrina as!eure al oostat de s._, al qual
haver collit. A les cobertes en- na de les pedres, recorrerà a qui
ta figura, per motivació de la poca. pe. Madrid no hlzo slno balbucear. clons Proa" la té anunciada. en els deuen
proho
tot,
intentarà
ho
.
calgui..
l'emhagi
hi
que
sembla
negrides
exposat
veure
va
hi
Ufbreter,
d'un
•
cura a conservar les monedes ~ Lope dió lngenio, 1ntenci6D. pasto- se}LS catàlegs, ja to. temps, per al premta dels seus dits.
varà. tot. Cremarà el llibre perquè el famós Uibre: c.Tesucri3to nunca també, hom havia plomat.
slda.d, solture. y desgarro a su voz.
-Què? ¿Se acabó el dinero? -dt..
nyades.
la temptació no torni ...
Mare.
Tot
"A
coHecció
la
de
80
num.
bola
a
entra
que
Ella
ezistido».
ha
persona
1a.
en
mov16
se
que
Hasta.
En cVida azarosa de Lope de VeL'agafa. sense mirar-lo. El llibre tiga, demana un exemplar, el paga, gué al poeta, cercant aquella solidaOh, sl ... -pensa;- li demanaré
al mes de
ga.t ens I&Ón descrits. mestrivola- de Lope, Madrid no h1zo slno remo- Vent", que correspondrà.
ment. La. vida. no és com el llibre i, i1nmedi4tament, l 'esqui11ifa en qua- fitat que unei:t les vfctintes d'un
perdó.
setembre.
premlosi·
la
y
torpeze.
la
con
verse
seva.
la
de
aspectes
els
ment, tots
mateb: cicló.
De primer pren el llibre dins del explica: és més pr ofunda 1 més sen- tre trossat.
complexa personalitat: l'home. el dad de quien todavia mo ba enca-¡Lo que se ha acabaclo son lo!
qual, a deshora, cercava d'aprofitar zilla dintre la. complicació. Senzilla,
imguaitat
ha
-que
lUbreter
El
Poeta, l'aventurer, alternen en In- jadoJ su personalidad en el teatro
però no fàciL El llibre menti... No passible l'operació- li diu abans no abrigos/ - va ter consirós el poeta.
LLUJS CAPDEVILA
la seva vocació feta a miques.
I se'n va anar, per n o tornar.
Mal més no intentarà d 'estudiar. tothom triomfa ni tothom s 'ensorra..
vagi:
1
Ni d'enfurir-se amb la pròpia. inca- Hi ha camins. També hi ha bondat 1e'n
conttplaent
és
li
.ri
-Sen11ora,
pacitat. Es sotmetrà: al capdavall i encara hi ba. sentiments que perpuc vendre-li encar a, tota la
no ba fet altra cosa sempre. Les duren, que no moren... tot això no nuar,
seves esperances fallides quedeu col- ho pensa: h o sent. Ho sent 1 11 és resta cle l'edició.
un bé.
gades dintre d'uns quants fulls.
Josep EsEl nostre
NOVEL-LA
Ara els passos el porten a la cui·
Amb el cor alterat va. vers la camCremarà el llibre. Caldrà arren- cuder, ha tingut foraster s aquests
na.
~·
mare.
la
de
bra
5 pessetes
car-liles cobertes 1 desfer els fulls ... dtes. Uns bons amtcll anglesos molt
Dorm?
s'esbatana..
no
que
porta
la
l'arqueologia.
Obre
cle
amants
res.
sent
No
En aquest aspecte els interessava
Va per recular quan beu esment Alguna cosa U bo priva .•.
Quan veu què és, el llibre U cau la Catedral. EICUder, que ccmeb: bé
ESTOMAO 1 INTESTINS
que ja és l'hora. que els altres dies
dels dits.
ALBUMINU
DIABETIS
és llevada..
la Bastlfca i l'art, els and ensenJiant
•
Es a.W... a. terra.
i descrf~;int allò que té de notable.
Nerviosament truca. a la porta amb
El més gran assortiment de Barcelona en
- ETO.
!NPANCIA
IA
R
un
apropà
se'ls
eren,
hi
Quan
Només
ot.
m
un
ni
pronuncia
No
dits.
dels
els nusos
{QUARTA EDICIO}
sent que els seus ulls són dolorosa· n11or i diu a Escuder:
Escolta uns instants.
CARRER LLURIA 62
ment esbatanats.
Res.
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'
-¿Vel. es guia oficial?
2 pessetes
El rostre tan conegut, ara. ert. ja
<entre Consell de Cen~ I Aragó)'
-No, senJior.
Toma a trucar, ara més sorollo11
que
joia
sament. Para l'orella. A dins només no es contreu amb la
SA.L!UEBON, ~U
-Entonces no pued~ Vel. 1egufr
FRANCESA i ANGLESA, així com les millors
Lkciu a~~uest.a dos Wbres
hi ba. quietud. D'una batzegada es- produïa la seva. presència. Els ulls acompañando estos señoru. Para
MANSO, 12 (davant del Mercat}
pentege. la porta, que cedeix sUen- vidriosos de la mare semblava que eso enamos nosotros que tenemos

•
EL TRICENTENARI DE Lo PE
DE VEGA

UNA COMPLETISSIMA BIOGRAFIA •• SHAKESPEARE,

MOLIERE I CORNEillE, DAVANT LOPE ·· LOPE, MADRILENY CENT PER CENT -- URICA SAGRADA
DEMOCRACIA I CAVAllERIA
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No sortiu de vacances
sense una escollida provisió
de llibresl

Revistes Nacionals
bare u a la

Home d amor i
d'aventura

cou:~~dor

" asa .
':C

Per la Justícia i
per la Llibertat

Telèfons .11147 • 12456
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Batxillerat -

CORTS CATALANES, 627, pral 1-= Telèfon 14931
Ingrés a la Universitat - Carreres Univcrsltà.rles - Arquitectura. -

VA
Aparelladors

grés a 1a. Segona. Ensenyança - Ma¡Istert
Direcció 1 p rofessc.rat del CoRegi Oficial de Doctors 1 IJicencla.ts en Lletres 1 en Ciències
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Estrangeres les tro·

Llibreria Catalònia, Rda. Sant Pere, 3

RIMElJJS Dlfl[TI[S f DE REfili

In·

que vtvir de los 'llfllitantes.
Inútil va ésser que el nOiltre amic
aRegués la seva condici6 cle ciutadà
de Barcelona, orgullós dels seus m~
numentt t com a tal, creient-se en
el dret cle mo!trar-los als seus amfcs
particulars. Pel que e$ !:leu els m~
numentt són una mena de j tnca per
als amicS, àdhuc quan podeu pas-

-------*:- -----...;;,¡

r

El setmanari «L'Hora»
La Redacció <1el setmanari «L'Hora» ens comunica que, davant la. im·'

possibilitat, altra vegada., de fer sortir al carrer el número correspon ent d'aquesta. setmana, I per tal de
n o perdre el contacte a mb els seus
sar-vos~n.
lectors, persLstlrà en prepa.ra.r un
•••
En una taula de cat~. dftlersos nou número per a la setmana pròxLpertodútes comenten la feina que ma

la humanitat

6

Alemanya sota Hitler

s'ba invocat l'argument senttJnen
constituit pels principis bàsics d ~
nebra i de la moral lnternacl e G¡;
Els enviats especials de la Pr<llla!i·
de Paris a Ginebra es most etnsi
general quelcom pesSimist~ ren en
els resultats que puguin 1 ~
dintre el marc de la Societat~;'e
clons. Genoviéve Tabuis, de !IL~n!.':
vre», no creu, amb tot, que 1!1 "<\lo
a la guerra italo-etiop perquèal'l'ltt
tot 1 les declaracions incend~
de Mussolini, aquest reflelti es
davant l'oposició que mostra ~~tà
terra. «No hi ha a Ginebra -..la.
geix - cap italià que estigui ~afe.
çut que Mussolirú es llanci ven.
guerra. La majoria d 'italians a la
freqüenten la Societat de Naclque
pensen, encara que ho diguin en °!ls
baixa, que s'arribarà a una n Veu
cló mitjançant la qual el «du:,~
tindrà poc o més del que el li
estava disposat a concedir; avan~
ges econònúques 1 avantatges de t.
t eny per a la construcció d'un }er.
rocarr!l que unelxl les dues COlò er.
Addls Abeba, per tal d'esperar la de- italianes d'Eritrea 1 Somàlia, lliea
cisió del seu Govern.
LA CONTESTA DE l\1()•
SOLINI
.,.
UN NOU CAMI EN LA POLITICA EUROPEA? UN
Ginebra, 3. - Anit, corn oport
BLOC
FRANCO-ANGLO- nam~nt comunicàrem, es va rebU·
RUS?
la contestació de Benet M re
Londres, 3. - La Premsa. d'aquest contestant els tres punts de I~
mati comenta de molt d:ferent ma- :~::. propos¡¡.da per França 1 Ang¡~
nera l'p.cord al qual s'ha arribat a
Ginebra entre França, Itàlia 1 la
E1 senyor Laval va lliurar la con
testació del Duce al delegat italià.
Gran Bretanya.
~aró Alois1.
Per una part s'expressa sa.tlsfacEls delegats francesos han ma
ció pel fet que hagi pogut ésser evl- festat als periodistes que la cont~·
tada, almenys pel moment, una crl- t ·ó d M
li
._..
sl oberta. Per altra part es reconeix b~;:>. e usso ni era «molt favora.
com a innegable que l'acord de GiEn anunciar els membres del Con
nebra no ba servit el més mínim sell que s'havia arribat a un co ·
per a evitar ni tan sols allunyar el plet acord ent.re França, Itàlia. i An-rn.
peri.ll de la guerra.
glaterr
f
A Londres es considera que sl I tàa, a eg¡ren que «podrien fer.
lla accedeix a certes n egociacions és se, però una 0 dues mOdificacions
amb el fi do donar temps a l'arriba- ~~~úft':~ern:.:~~~ia en el text d&o
da de la bona estació que faci posE;! senyor Eden ha manifestat ala
sible el desenrotllament de les seves periOdistes: «Tot s'ha soluciona~ •
projectades operacions militars a. amb una excepció d 'un o dos P•.mta
Ablsslnia.
de P<J<:a importància, que no ofereï.
El corresponsal del "Daily Tele- xen dificultats». El ministre anglès
graph" declara que a. les dotze de la ha afegit que existia un pla el qui
passada nit no existia a Ginebra cap c~mstava de tres punts, i que els tres
esperança lògica que pugui soluclo- s1gnants del T ractat del 1960 cel&o
n ar -se pacificament el litigi italo- braran possiblement, una conferènablssinl.
cia en alguna ciutat de França, en
El corresponsal escriu a continua- el curs de la pròxima setmana.
cló un par!graf milt interessant
quan expressa el seu convenciment
ELS EGIPCIS PROTESTEN
que les negociacions de Ginebra en
DE LES INFORMACIONS
connexió amb el litigi !talo-abissini
EQUIVOQUES QUE PUBLI"són susceptibles de produir en el
QUEN ELS DIARIS ITA·
LlA
NS
curs d'aquest mes, un notable canvi
en la situació polltica internacional".
El Cairo, 3. - La Premsa italiana
Deixa entreveure que la Gran publica
cada dia àmplies informa.
Bretanya 1 França constituiran un cio.ns
les quals fa en treveure que
frront únic que comptarà amb l'a- Eg1pteenreconeix
com a lògic els projut de la U. R. S. S.
jectes d'Itàlia respecte Ablsslnla.
El "Times" examina la missió de
Aquestes informacions produeixen
l'organisme de Ginebra 1 declara que sorpresa
a Egipte, ja que els sent.!·
la labor d'aquest ha de consistir, no ments egipcis
davant el litigi !talosolament en vetllar per la indepen- abissini, són absolutament oposat,
dència dels seus membres, sinó que als que afirmen les informacions itali pertoca també obligar al compli- lianes.
ment del pactat en l'article 19 dels
En efecte, pot afirmar-se que af>.
seus estatuts confiant a les n acions solutament tots els partits egipcis
de cultura més avançada la cura de recolzen unànimament 1 amb gran
les r aces la c1vllltzació de les quals entusiasme la causa d'Abisslnla i
encara no es troba suficientment fan visible la seva actitud de protesdesenrotllada.
ta contra els propòsits d'Itàlia.
Aquest comentari del "Times"
Contínuament s'adrecen a Addls
s'interpreta coll). un anunci del pro- Abeba
oferiments desinteressats,
pòsit de confiar el mandat sobre metges, mllltars, estudiants 1 en geAblsslnla a una o diverses nacions neral tota classe de ciutadans egip.
europees.
eis.
Demà diumenge, se celebrarà un
:PERO ITALIA NO DEIXA grandiós míting per a constituir un
Comitè Permanent d 'ajut a AbisSI·
DE ~IOBILITZAR
!.!la.
Roma., 3. - Durant el dia d'ahir
Per la aeva part, el Govern -egipci,
circularen per Roma rumors qua taiiibé delxs veure clarament la seva
s'havia. ordenat la mobilització 1 l'a- simpatia envers Abissínia. AixJ ho
dopció d'extraordinàries mesures per demostra el fet que h agi prohibit
tal de reforçar les expedicions de l'exportació de camells i altres anl·
tropes a Eritrea, que serien conegu- mals de càrrega que pensaven ad·
des avui. S'afegia que les tropes mo- quirir els Italians a Egipte, 1 que s'ha·
bi!.tzades constarien de dues divi- gi prohibit també que els jornalers
sions de l'Exèrcit, a més de dos egipcis vagin a treballar a Eritrea i
altres colònies italianes.
grans grups de "camises negres".
Als cercles politics es diu que Itàlia, mentre que contribueix a GlneHELAI SELASSIE ES RE·
bra a la solució del seu conflicte amb
UNEIX AMB ELS SEUS
Abissínia, no vol abandonar la poU-I
MINISTRES
tlca iniciada d~ tramesa de tropes a
Addls Abeba, 3. - Anit l'Empera·
les seves colòn·es de l'Africa Orlen- dor va presidir un important COn·
seU de ministres que es prolongà
EL CRITERI DE LA PREI\t. per espai de més de dues hores sen·
SA FRANCESA ES QUE se que es facilités a la Premsa cap
ANGLATERRA NO CEDI- nota, sobre el tractat en ell.
Es creu saber que en el Consell,
RA I QUE ITALIA ACCEPTARA EL QUE OFERIA EL convocat urgentment, fou examinat
NEGUS
l'acord de les tres potències el qual
fou acceptat.
Paris, 3. - El redactor diplomàtic
del «Journal des Debats» considera
ABISSINIA ACCEPTA t.A
que la fermesa anglesa posada de
FOR~IULA
manifest a Ginebra no slgmfica que
Ginebra, 3.-A mitja tarda d'avui,
Anglaterra es negui a admetre que
Itàlta obtingui a Etiopia avantatges s'ha rebut a la Secretaria de la Somaterials; però no deixarà mai que cietat de Nacions, una comunicació
el Govern de Roma vulgui regular de l'Emperador d'Ablsslnia accepper si sol la sort d'Etiopia 1 es llan- tant la fórmula franco-anglesa per
ci a una gran operació mllltar. «No a la soluctó del seu conflicte amb
sense motiu - afegeix - els angle- I tàlia.
LA
PREMSA ITALIANA
sos creuen que una guerra d'aquesta
ATAOA SIR BOARE PEL
classe, sobretot si es presenta com
SEU DISCURS A LA CAM•
una espècie de croada contra els poBRA DELS COMUNS
bles de color, tindria grans repercussions a Africa 1 Assia».
Roma, 3. - l'art de la premsa de
La decisió anglesa apareix en dl- Roma continua escrivint contra el
verses infonnacions de Londres, en discurs que el núnistre anglès d'Aten
les qual dóna a entendre que des. Estrangers, sir Samuel Hoare. prod'ara Anglaterra ha aplicat algunes nuncià el dijous proppassat a la
sancions financeres contra Itàlia, ja Cambra dels Comuns de Londres.
que aquesta a topat amb una negatiEls pel'iòdics dirigeixen atacs no
va de la. City on alguns bancs de solament a l'actitud d 'Anglaterra
Roma 1 Milà, ban tractat inutUment amb respecte al conflicte ttalo-abisde procurar-se capitals. Segons sem- sln!, sinó contra tota. la polltlca an·
bla els acreedors anglesos, especial- glesa a Europa.
ment els exportadors de carbó, exi«El Messagero» diu que el cliSCul1
geixen el pagament dels seus crè- de Sir Hoare produeix una impre5-,
dits, 1 es té la seguretat que encara sió d'hipocresia 1 mallcla, 1 afegell
en el cas que algunes cases es mos- que es veu clarament que Anglaten'l
tresin dls~des a atorgar crèdit no vol protegir els interessos legi·
sa Itàlia, les autoritats intervindrien tims, sinó que treballa per conservar
el seu Predomini imperialista, la qual
tot seguit per tal d'impedir-ho.
La premsa anglesa continua, per demana tots els seus drets 1 tracta
tant, referint-se a la mala situació de relegar tots els altres paisos en
financera d'Itàlia i diu que la major un segon lloc.
El periòdic italià no diu que AD·
part del crèdit, equival a 80 milions
de lliures emprades dies passats en glaterra també tracta de trencar la
solidaritat
franc~italiana 1 que la
relació amb la reducció de la reserva or del Banc d'Itàlia, ha quedat seva Intervenció en el conflicte 1tal<>abisslni no té altra finalitat que
esgotada.
El corseponsal a Londres de «L'E- aquell.
ELS ITALIANS DIUEN Q~
ebo de Paris», fa un resum de la
ELS ABISSINIS IIAN ATe·
situació i diu que el Govern anglèS
CAT LA SOI\IALIA FBA." ·
està més decidit que mal a oposarCESA
se a l'avenç injustüicat d 'Itàlia a
Roma, 3. - Han causat gran IJD•
Etlopia, i que no admetrà que una
gran potència s'lnstalll en mw. posi- pressió a Roma les noticies rebudes
ció estratègica junt a les rutes de de Djiboutl, Somàlia francesa, sel'India 1 d 'El Cap. «Com que el pú- gons les quals uns soldats abiSslnit
blic és poc sensible als arguments armats han atacat les missions rran·
italians afegeix l'informador-, ceses de Dubbo, prop de Harrar, uns
les principals ciutats abissines. sl·
tuada entre Addis Abbeba 1 la tron·
tera d' Ablssln1a i la Somàlia fratl'
cesa.
-~•
Informen també que les J]lissl....0~
franceses del territori de Sidatnad
Uollamo han estat també atac
pels abissinis, 1 afegeix que el supe"
rlor de les miSSions apostòliques rranceses, monsenyor Jarousseau, ha UI~
nifestat que es troben amenaça
pels abissinis.

INFORMACI "O DE L.,ESTRANGER

EL N0:\1 QUE TINDRA
1\IUNIC
Munlc 3 - Després d'un!\ conret~ncia éelebrada entre Adolf .Hitler
1 l'alcalde de 1\lunic, d.octor Flehler,
é'ha decidit que la cap1tal de Baviera porti en el successiu el titol de
cOapital del movime!lt nacional-soD 'AVIAC ~ O
clallsta», perquè, efect1vament, a Mufúc s'originà.
.
UN PERIODISTA SUIS RA
ESTAT EXPULSAT D'ALE1\IANYA PERQUE NO ES
ARI
Basilea, S. - Comuniquen de Berque el periodístl\ Ernest Klein
rresponsal del «Basler Nachrichn » ha estat expulsat.
se' 11 ba concedit un termini de
L'AVIO VOLA SOBRE EL
rmc dies per tal que abandoni el
MAR DE BERENTH
;e~tori del Reich .
Moscou,
3. - Se¡ons un r adiograEl periòdic alemany «Angrifb h a
ma
rebut
a primera hora de la tarprotestat contra el fet que un diari
da d 'avui, l'aVIó transpolar de Le(Ve da la primera pàgi na)
~uis fos representat a Berlin per un
wa.newski es trobava a migdia soaustríac no ari.
bre
el
Mar
de
Berenth.
El
missatge
solució
especial
de les tres potències
Com és sabut el «Basler NacbritELS COMPANYS DE L'A·
Lewanewki ha tramès un ràdio afegeix que tot anava bé a bord. en la qual aquestes es compromet~
s:hen» està actualment prohibit a ADel
Mar
de
Berenth
farà
ruta
al
VIADOR
::
LA
TRA.JEC·
j
comunicant
que es troba en ple vol
n egociar fins la. propera reun1ó
}emanya. Abans d'aquesta prohibició
TORlA DEL VO L I ELS a 460 quilòmetres de Moscou l que Pol volant sobre el grau 38 de la- "a
era un diari molt llegit a Alemanya,
titud i, passat el Pol, volarà sobre del Consall de la S. de N. amb la
SEUS
MOBI
LS
tots
els
aparells
d
'abord
responen
~ la seva edició en alemany era de
el grau 122, directament cap a San quarta potència, sobre la base del
Moscou, 3. - Ahir a la tarda els perfectament.
setanta mil exemplars.
Tractat tripartita del 1906.
Francisco.
pronòstics
meteorològics
eren
encaDiu
també
que
senten
perfecta·
El fet ha despertat el malhumor
No obstant -diu el periòdic-, tot
ra.
desfavorables
per
al
vol.
A
la
nit
de Jq, premsa nacional-soCialista.
això no ha estat fàcil; Anglatena
es reberen !ntormaclons més optiha h agut d'amenaçar Itàlia diverses
mistes 1 aquesta matinada, en acuUN CO!\IITE PER A RE- sar
vegades mb r ecórrer a l'article 20 del
butHetins meteorolòrncs temps
SOLDRE ELS CONfLICTES bo els
Confeni de Ginebra .
sobre el recorregut Moscou-San
ENTRE LES ESGLESI.ES Francisco,
Lewanewki ha decidit
PROTESTANTS ALEM A - emprendre
ELS ALEMANYS TENEN
el vol.
NYES
POR RESl'ECTE LA SO·
:Pot dir-se que hi cooperen Rússia,
Berlin, 3. - El mirústre del Reich Canadà 1 els Estats Units, puix q,\~
CIETAT DE NACIONS
Kerrl, en Cllmpllm••ut del decret del les dades meteorolò¡!ques han estat
--Berlín, 3. - Comentant les negoCanceller, de 16 de juliol últim, que submimstrades pels observatoris d~
elacions de Ginebra el "Berliner
li conferia atribucions per al con- meteorologia dels tres països.
Tageblatt" escriu aquest mati que
trol de les qüestions eclesiàstiques,
La formidable empresa que sup~
si la S. D. N. consegueix sortir airo.ha nombrat un Comitè per a l'ar- sa la realització d'aquest vol apas• sa de la difícil prova que suposa evitanj::unent dels conflictes que es pro- siona vivament tota la U.R.S.S. i es
tar la guerra entre I tàlia 1 Abissí~eiltin entre Iee esglésies evangèli- considera que si es porta a cap amb
nia, no ho deurà més que a la pura
èxit seria una de les més grans eliues alemanyes.
casualitat 1 no a la diplomàcia eu1 El Comitè que està autoritzat per popeies .de l'aviació m~dial.
ropea que, segons Versalles anava a
Dirigeix el ra1d l'av1ador Lewaa adoptar decisions sobre qüestions
ésser la salvació del m ón,
~les!àst!qu es, actuant com a àrbitre newski, h eroi del salvament en aeprem entre els grups es disputa, roplà dels nàufrags del .trenc~~:gels
FRASE D'UNA :PERSONA·
tarà integrat pel ministre Kerrl, «Txeliuskim>. De segon p1lot h1 va
LITAT QUE VEU LES CO·
president; el professor de Dret, We- l'aviador Baiduk.off i porta també
SES D'UNA MANEitA REAber; el conseller ministerial Stahm, un mecànlc-radlotelegrafista.
Lewanewski és un dels millors piLISTA
J:ècnic en les qüestions eclesiàstiques
en el Mlnlster! 1 el conseller munici- lots de l'aviació soviètica i passeig,
Ginebra, 3. - Una destacada persobretot, un con eixement a t 0ns d els
pal de Berlin Ruppel.
sonalitat diplomàtica que desit ja
vols
sobre
les
r
egit1S
polars.
Els
seus
· El Comitè començarà els seus treguardar l'incògnita, ha dit:
balls immediatament, ja que hi ha companys són també figures pre"La guerra entre Itàlia 1 Abissieminents
de
l'aviació
russa.
diversos casos penden ts de solució.
nia no arribarà a esclatar. AbissiLlurs coneixements aeronàutics se(
nit sarà r epartida e~tre dues o tres
ran molt necessaris en aquesta fm:n acions a les quals la Societat de
midable empresa, en la qual caldrà
Nacions r egalarà mandats sobre
que r ealitzin esforços sobrehumans.
E tiopia en lloc de vetllar per la inLa dificultat màxima d'aquest vol
d ependència d 'aquest pals membre
és que el seu traçat fantàstic passa
de l'organisme ginebrí."
en la seva major part per damunt
J a bala que va matar el se- d'immenses r egions eternament gelades, no sols completament d eserL'AGITACIO CONTRA LA
nadar Bordabehere no va tes,
siaó no petjades mai per planGUERRA A ITALIA
ta humana 1 de les quals s'ignora
Roma, 3. - Un comunicat oficial
~ésser disparada per l'ex- tot.
r ebut del cap de la Policia de TesCom per a complicar encara més
.
policia Valdés
slno Informa que h an estat detinel seu vol, Lewanewski, un cop soguts a Bellinzona diversos membres
Buenos Aires, 3. - Els magistrats brevolat el Pol Nord no anirà did'una organització secreta antifeixisl la Conússió d'enquesta nomenada rectament cap a Alaska, sinó que ota, que s'anomena " J ustícia 1 Lliper a esbrinar sobre l'atemptat per- bllquarà una mica cap a l'esquerra
bertat ". Els antifeixistes detinguts
petrat al Senat que costà la vida 1 volarà llavors per damunt d'aquesho han estat per haver fet manifes~1 senyor Bordabehere han celebrat
ta part de l'Oceà Glaciat en la qual
una reunió en la qual s'ha donat no ha entrat mai cap ésser humà
tacions de protesta contra la cam1ectura al dictamen dels forenses i sobre la qual no ha volat mai cap
paña antiabisslnla que es desemotla a Itàlia, 1 després s'ha descobert
·!· ue diu que la bala que fer! el se- avió I que és indicada als mapes
yor Bordabehere fou dispar ada des de tots els països amb una gra.n
la trama de l'organització.
'una distància de 15 centímetres, taca blanca. Es la terrible conca
Els detinguts h an emprat un nou
1 es tracta d 'una bala de plom, di- polar.
mètode de manifestació, puix haferent a. les disparades pel detingut
L'objectiu assignat a aquesta exvien elevat més d'un miler de globus
Valdés.
pedició aèria no consisteix, tanma•
de gas, cada un dels quals portava
teix, ni principalment, en el fet de
Traçat del sensacional vol sense escales r.•oscou ·san Franclsco da una proclama, els quals, degut al
volar sobre el Polo Nord. Aquest vol
Califòrnia, sobrevolant el Pol Nord, qua ha emprès l'aviador sovlètio vent favorable s'haurien escampats
té per missió demostrar la possibiLawanewskl pilotant un aparell a mb un sot motor de 950 cavalls
p er tot Itàlia.
litat d'establir un servei re¡¡;ular aeri
transatlàntic. que seria la com~i ment a. les emissores dels observaEL SAV~ OTTO SCHMIDT
NOU AJORNAMENT DE
cacló més ràpida entre els paiSos torts que li faciliten constantment
CREU QUE EL VO L SERA
LA SESSIO PUBLICA
que es troben als extrems oposats butlletins meteorològics.
UN EXIT I QUE ES PODRA
Les provocacions japoneses del tilobus.
Acaba expressant el seu convenciGinebra, 3. - La sessió pública
ESTABL IR LA LIN IA RE• del Consell de la S. de N. convocada
Lewanewskl I els seus companys ment que l'avió arribarà normal•obliguen la U. R. S. S. a realitzaran
també en el curs d el vol ment a San Franclsco.
GULAR
per a les deu d'aquest mati, ha estat
observacions clentlfiques que podran
prendre mesures militars servir
ajornada fins aquesta tarda, degut
Moscou,
3.
El
savi
professor
de primers elements de coLES EMISSORES CANADEN· Otto Schmidt, parlant sobre
al fet que els delegats abisslnls han
el
senLondres, 3. Una informació n eixement sobre la zona central à rQUES I NORD-AMERICANES sacional vol transpolar que es porta hagut d'enviar el text integre de la
r ebuda de D.1lren diu que la tica.
ATENTES AL VOL
fórmula, ja acceptada per Itàlia, a
U. R. S. S., com a mesura de preLes dificultats m és gr ans per als
Moscou, 3. - L'Agència Tass cc- a cap, ha dit:
caució, estacionarà 160.000 soldats aviadors començaran quan hagin munica que l'avió transpolar de Le«Ting plena confiança que Lewaa. Xita, Irkusk i Tranebaikàlia, pro- sobrepassat el sector Moscou-Litoral ¡ wanewski i els seus companys avan- newski i els seus herois companys
Vistos de l'armament més modem. de l'Oceà Glacial.
Ç!l r àpidament cap a l'Artic se11Se arribaran amb felicitat a San Franlm dites zones existeixen ja imporFins alll podran rebre en e ara ¡ que fins ara h agi t robat cap di fi- ciscm>.
tants aeròdroms militars que estan constantment per ràdio els informes , cuitat infranquejable.
«Crec que abans de dos anys, fun'essent considerablement r eforçats r egulars de les estacions meteorolò- I A l'Inst1tut d'Estudis Artics de cionarà un servei regular aeri entre
}mb l'arribada de carregaments eb- giques. Però després la situació serà Moscou es reben amb tota normall- Moscou 1 els Estats Units, a través
plosius 1 de grans aeroplans de ben diferent. Ja no podran comptar tat les comunicacions de l'avió trans- del Pol Nord, establint-se el carni Tal com el conta el comanbombardeig, que, event ualment, re- amb res més que amb el desconegut. polar retr ansmeses per les estacions més curt entre Europa i Amèrica.
'colzarien l'acció de les forces de Tota la xarxa d'estacions del nord de la costa septentrional de la Seran grans avions plurimotors, pr~
dant del vaixell
terra.
jectats especialment per al vol sode la. u. R . S. S., alxi com els tres U R. S. S.
Brema,
3. - Ha entrat en aquest
1 Els soviets h an pres tan Importrencagels «Sadko», «Krassin» 1
El mateix organisme comunica que bre l'Artic i amb !nstaHacions adetant acord davant la creixent tivan- «Ermak», que són als mars polars, es troba en contacte amb els Insti- quades per a evitar la formació de port el transatlàntic alemany «Bremen».
Un
r epresentant de l'agència
lor de r elacions entre la Mongòlia ban estat mobilitzats per aportar P. tuts dirigents de la meteorologia al castres de glaç sobre l'estructura de
~ter!or 1 el Manxukuo, que fa tè- Lewanewskl els Informes necessaris Canadà i als Estats Units, els quals l'aparell. Portaran abundant carrega- D. N. B. féu un Interviu al comanm er una acció militar japonesa que sobre les condicions atmosfèriques ! entr aran en comunicació amb l'avió ment general i postal I bon nombre mant del vaixell r eferent dels luciafectaria la U. R. S. S. pels consi- per tal que mantinguin fins on pu- d~ Lewanewski quant hagi traspas- de passatgers que viatjaran confor- dents que es produïren al port de
Nova York.
d erables Interessos que Rússia té a guin el contacte amb l'avió.
sat la zona àrtica-europea i passi a tablement».
El comodor
declarà
la Mongòlia Exterior.
Les estacions meteorolòll(iques de1¡¡ l'àrtic~americana. Des d'aleshores,
El p rofessor Schmldt ha acabat prunerament queZiegenbeln
l'incident no pr~
Mentrestant prossegueixen les ne- Estats Units (Alaska) I del Canada. les estacions de ràdio canadenques l fent un calorós elogi de l'aviador
gociacions entre la MongòUa Exte- han promès també el seu concu~ ianquis li facilitaran les dades me- Sigmundo Lewanewskl que coman- vocà la més petita Inquietud a bord
rior 1 el Manxuk.uo, en les quals fins que el vol acabi.
teorològiques fins a l'arribada de l'a- da la tripulació de l'avió transp~ del vaixell.
«Poc abans de les 12 de la nit-diaquest últim pals es mostra molt
El raid Moscou-San Francisco e'.. vió a San Franclsco de Califòrnia. lar.
gué- mitja hora abans de la sortidecidit per t robar-se recolzat clara- Califòrnia, organitzat sobre base~¡
da, diverses persones correctament
ment per Toquio.
cientifiques notables, ha de servir,
vestides, pujaren precipitadament al
a
>
Respectar
les
cond
lc
ions
espeultra eluna
seudemostració
objecte directe.
per d!:
P.
vaixell a favor de la foscor, 1 es didonar
del grau
cials i particulars dels països 1 abs- rigiren ràp1dament a la davantera
perfecció assolit per l'organitzac·,
tenir-se d'una Ingerència directa en del vaixell, tirant a terra el segon
G l.~ AC I~~ R
els assumptes interns dels partits e~ cap 1 el segon oficial, que volgué ajuaèria de Ja U.R.S.S., així com dal
SERVE! DE RESTAURANT A LA la vàlua dels seus pilots.
~..-n.lstes de les d iverses nacions.
dar el primer ! que havia cregut
Sobre això el professor Schmidt,
__
GRAN TERRASS A - TEMPERATUo) Preparar en el sl del~ partits
que es tractava de
l'antic cap de l'expedició del trencaRA MAXIMA, 20 GRAUS
comunistes dels diversos països qua- primerament
viatgers que volien presenciar Ja
gels <a'xeliuskin>>, ha dit:
l LES NOV ES TA CTIQUES POLI T I• dros segurs 1 funcionaris boixeVlCS sor
PLAÇA ~I AClA, 3
tida.
RAMBLA DEL CENTRE, 111
«Rec,olzant-nos
els resultats
QUES I D'ACT UAC IO ACOR DADES per tal que els esmentats partits puD'aquesta forma l'atac sorprenguin
adquirir
ràpida
i
espontània
gué el segon cap 1 el segon oficial
de~l;~~~r~~~h~r:ea~~fzai~ul~
PEL CON GRES
ment les mesures oplltiques i tàcti- així
com a altres membres de la
Moscou, a. - El delegat dels e~ ques
apropiades en cas d'un canvi tripulació
munlstes
alemanys
Pieck
ba
pronun.
que acudireu en socors
ràpid
de
situació.
,Un inspector d'ensenyament
dels seus camarades.
ciat el discurs de clausura de la prie)
Assegurar
un
ajut
enèrgic
als
G D.. AC I 91~ R
mera etapa del vn ~ngrés de la partits comunistes en llur lluita ideoEls agents de la policia secreta.
de bon sentit desautoritzat
ma. Internacional Comunista 1 d~ lògica
americana que es trobaven al va¡xell
SERVEI A LA CARTA
amb
els
seus
adversaris
pollnà lectura a la Memòria General. tics.
per la Cambra dels Comuns
intervingueren enèrgicament· pero
I COBERTS
La resolució conté, en set punts,
d) Renunciar a fer dependre tot a pesar d'això, dos dels LDdiVlduS
Londres, 3. - Fa alguns dies, una
les directives de l'Estat Major de la ajut
a l'adaptació de les experièn- aconseguiren en l'adurell, apoden en':l anomenada Maud Mason, va
cies fetes en un pals al treball en rar-se de la bandera amb la creu
escnure en una composició escolar· tic; recolzant-nos sobre el notable
els altres països; renunciar a tot es- gammada i la llançaren a 1 algun.
«Anglaterra és el pals més vell del desenrotllament de la indústria aeUn dels individus va treure un
ronàutica I de l'aerodinàmica al nosquema rlgit 1 a les fórmules comumón».
RESTAURANT
rev~lver ! apuntA el segon ofici~l;
nistes generals.
L'inspector de l'escola reprengué tre pals, podem emprendre ara el
El punt cinquè tracta de l'allista- pero no pogué fer foc degut a la
GlA A() I E B
~a nena acusant-la d '«haver expres- vol Moscou-san Franclsco, passant
ment i nucli de la joventut. Els afl- intervenció d'un dels pollc1es ameel Pol Nord, sobre bases comsat un concepte que suposava un sobre
LA MILLOR TEMPERATURA
pletament noves.»
liats a les organitzacions de la. j ~ ricans. Uns altres cinc o sis "J))guelmpenal!sme passat de moda»
D'ESTIU
ventut comunista deixaran de formar ren ésser detinguts per la tripulació
Assabentats del cas els pares de
EL
RAID
COMENÇA
1-:
L'Aun bloc a part 1 s'afillaran aliada- del vaixell amb l'ajuda dels pollla nena feren les oportunes gestions
VI O PORTA UN SO L MO·
ment a les associacions de joventuts eles.
f ins a aconseguir que l'assumpte fos
TOR DE 950 CAVALLS :· : EN Revolució mundial. Heus aci els diL'incident es produi amb tanta
d ebatut a la Cambra dels Comuns
ferents
punts:
EL MOMENT D'EMPRENDRE
rapidesa que no pogué ésser notat
'Aquesta ha donat la raó a la petita
El
primer,
serveix
per
a
aprovar
G
1
..
AC
I·~ rt
EL VOL L'APARELL PESA·
més que per persones que es trobaMaud, de Manchester, que compta
en llnles generals l'activitat pràctiVA ONZE TONES
ven en dita part del vaixell.
RESTAURANT DE !\lUDA
13 anys d'edat, la qual assistí perMoscou,
3. - A les sis d 'aquest ca desplegada pel Comitè Executiu
Els preparatius per a sortida no
TOTES LES N 1TS
sonalment a la sessió del Parlament mati ha emprès el sensacional raid de la Illa. Internacional.
s'lnterrompiren, i el vaixell pogué
uPOLLASTRO ALLO SPI~U011
en el qual es tractava sobre el cas sense escales Moscou-San FrancisEl segon punt descriu les diverses
salpar a l'hora reglamentària, sense
Els diputats aplaudiren calorosade Califòrrúa, a través del Pol posicions de la Internacional Comum ent la petita Maud 1 en sortir co
nista a la Segona Internacional per burgeses, tant demòcrates com !ei- que els passatgers Aaaguessin d'inNord,
el
monoplà
gegant
de
l'ad el Parlament fou objecte d'una viador soviètic Lewanewski. A bord a formar un front comunista. Tenint ~tes 1 religioses. S'oposaran a la quietar-se, gràcies li' la ràpida 1
enèrgica Intervenció de la policia
m agna manifestació d'entusiasme hl
en compte el ret que en diversos milttarització, a la. vida en els cam- de
van dos aviadors més.
Nova York.
per part de la multitud. Aquest es
paments de Joventuts I al servei de
L'aeroplà
va
proveït
d'un
sol
m~ països els sociahstes cooperen estreLa tripulació es mostrà a l'alçàmos.rà tan entusiasta amb la pett tor de 950 cavalls de força.
tament amb els comunistes, el Con- treball. amb objecte de realitzar un
ria de les circumstàncies.»
ta Maud que hagué d'intervenir Ja
En el moment d'emprendre el \rol grés encarrega al seu Comitè E;Ke- front r.an ampli com sigui possible
pohcta voltant el cotxe en el qual l'avió
cutiu 1 a totes les Seccions que fa- d'adversaris del feixisme, terunt en
transàrtic,
pesava
onze
tones,
la nena tornava al seu domicili
ja. que portava sls tones de combus- cin tot el possible per tal de realit- compte que la formació del front
Durant l'original debat que aquest tible que es consideren més que su- zar arreu i per tots els mitjans dis- comú fa continus pro!rressos amb
el front comú.
causò. promogut a la Cambra el mi - ficients
tot 1 l'oposició d'alguns caps sociaperquè l'aparell no estigui ponibles
En el tercer punt, el Congrés en- listes.
nistre d'Instrucció Pública féu un mancat de
benzina
fins
arribar
a
carrega a les Seccions que realitzin
co~pllt elogi de l'inspector de l'es- San Franclsco.
El punt sisè encarre¡a als partits
com més aviat millor el contacte amb comunistes que prestin atenció a la
co.a del qual digué que era home
El
radi
d'acció
de
l'aparell
és
els socialistes. El punt quart enume- consolidació de les seves pròpies fide ment, exceHent funcionari 1 que
8.100 quilòmetres i el recoruna sèrie de critiques de tre- les i a la conqUista de la majoria de
durant la guerra havia complit COlli d''w1s
regut Moscou-San Franclsco, per ra
ball en la Internacional comunista.
a bon soldat, però afegí que en a- l'Artic,
suposa
una
distància
de
6.250 En primer lloc, l'execució ta:-dana de la massa obrera.
quest. cas hauria obrat millor ni> quilòmetres.
El Congrés resumeLx en el punt
les consignes relatives al front e~ setè les seves consignes, declarant
tractant de debilitar l'entusiasme
mú; les negligències comeses en la
patriòtic de la joventut.
exclusivament de la forA 450 QUILOM ETR ES EL mobilitzaciò de masses per a recol- que1 depèn
De totes maneres el ministre
influència dels partits comunisVOL SEGU EIX SENSE NO· zar r eivindicacions poliL1ques I ec~ ça
d Instrucc16 PUblica nÓ volgué oir les
tes
sobre
les
m asses i de l'energ111.
P;·~ v cntiu 1 Profilàctic.
VETAT
nòmiques especials; la fa.!ta de com- 1 sacrificis dels comunistes el que
suggestions d'alguns diputats que
El més PRACTIC, EFICAÇ 1
Moscou,
3.
El
vol
de
l'avió
prensió per a la defensa de les restes s'amb! a canalitzar la crisl vers el
demanaven un casttg per a. l'inspec- transàrt!c soviètic
ECONOMIC.
es desenvolupa dels partits. Per aquestes raons el crtriomf» d'una revolució proletària
tor.
DE
VENDA
EN
PARMACIES
amb tota normalitat.
Congrés diu:
universal.

ELS GRANS RAIDS

~

l'avia~ or ru~ lewanew~~i en ~I e vól jel rai~ Mo~[OU- ~ol nor~ · ~an fran[iuo
Les primeres hores de vol marxen molt
bé
El vol ha de servir per a estudiar la possibilitat d'una línia regular

El conflicte italo · abissini

~

L'ASSASSINAT Al SENAT
ARGENTI ES COMPLICA

La situació l'Extrem
Orient

*:- - - --

L'INCIDENT DEL «BREMEN»

El Congre' s de la lli
lnternac"1onal

RECORDEU

LA NOTA CONSEQV~~~~
DE LA CONTESTA D',.....
INIA
Ginebra, 3. - Després de rebU1!
la contesta d'Ablsslnia, acceptanttPÚ"
fórmula franco-anglesa, s'ha fe

LA HUMANITAJUuita pels ideals c·a tal.a nsl republicans

-

OIUMENGE. 6 D'ACOST DEL 19:15

2
ca una. declaració de França, AD-

~

La guerra a Abissínia?

J

m

ELS EGIPCIS QUE VOLEN
ANAR A ABISSINIA J A
TENEN CABDILL
Alexandria, 3. - El princep musUlmà David, president del, ~tè
'd'assumptes d'Abissinis. de 1 Assoclac1ó de Joventuts ~siàrniques, qu~ ya
prendre part al nuting cont~ It~ha,
celebrat ahir a. Alexandria, s ha mscrtt com a voluntari a les fileres
de l'exèrcit abissini.
La premsa mforma que ascendei,¡:en a més de 1.780 els egipcis i siris
éntre ells alguns oficials, que s:han
t\llistat com a voluntaris a. l'exercit
abissini.
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Lliga a Barcelona

unes disposicions que es preté desfigu·
l'ar ..• El que féu l'any passat la <dunta
d
e
Contractació
bi~r~;sca~e~eey~f ~g<~~~u~:n=t Central (Catalana) de
p
d
I
t•
t
t
que ho vam prometre als nostres
Un imn. or an ar lC e e {( agelectors -comptant, és clar, que cir- blat»
cumstàncies alienes a la nostra vo•
ens ho permetessin, amb això
luntat
a» que la recorda amb s·lmpat'la
S1
ja han de comptar-hi-, no dirlem
res més perquè tenim el convenci-

ment qÚe els funcionaris modestos
«Diario del Comercio» publica el titol «Recordeu, desmemoriats ... » s'hi
tampoc no n'han de treure cap procomentart en la seva sec- dlu que l'actuació que en el que al
següent
fit. Els senyors de la Lliga, ql!e ara
problema. blader es refereix tingueresulta. que amb els agraris son els ció de Llotja d'ahir:
«Y volviendo a las últimas mani- ren l'any passat els senyors Comoque s'ho fan, tenen una teorta molt
desféu «aquella lle«Sui gèneris» sobre el particular.. El festaciones del ministro no sabemos r era i Companys
negra que tenia l'Esquerra de
senyor Coll i Rodés, que és el cap, a qué viene que dentro de una na- genda
de la
a uns representants d'empleats mu- ción vcrdaderamente libre se pon- desentendre's del problema.
de tots en
nicipals que anaren a interessar-se gan trabas al intercambio de pro- producció, el més cabdal
la vida rural». Pel seu interès i perper aquesta qüestió dels empleats ductes nacionales.
¿No basta con el régimen de con- què les coses quedin ben concretes
modestos els va. dir que reconebna
que amb salaris de quaranta 1 cm- tingente:; que amenaza de muerte acabem, per avui, reproduint part
quanta-quatre duros ~o ~ pot _viure, nuestro comercio con el exterior, que del citat article, el qual, com hem
però que a ell tant li feia, pu1x que ahora quie:m extenderse el tn1smo dit, és degut a la ploma dlun home
eren a centenars les persones que convirtiendo cada una de las pro- gens suspecte en aquesta qüestió:
«De moltes coses es penediran,
per menys sou i tot entrarien a l'A- vinclas españolas en una especie de
potser, els antics consellers de la Ge·
juntament. El principi, com es veu, cantón independiente?»
LA SITUACIO QUE QUEDA
és d'una moralitat administrativa
De manera que aquest diari, que neralitat. D'allò que no els caldrà.
LA SOCIETAT DE NAesbalaïdora!
vol ésser tan ponderat, té en la penedir-se mal, ben al contrari-seCIONS, SEGONS UN DIAAl cap de pocs dies, el senyor qüestió bladera el mateix crttert de gurament se n'enorgulliran-, serà
RI CONSERVADOR FRANBausiU, confeccionador del Pressu- «El Adelantado» de Segè:via., «Infor- aquell gest de fer cas dels pagesos
CES
post en el qual s'assignen els aug- maciones», etc., etc. Fa e3cruixir el com a productors.
ments a què hem fet menció, publi- veure amb la forma «alegre» que és
Paris, 3. - Als cercles politics paEl sacrifici polltlc que indubtablecava una estadistica sobre el nivell tractat aquest problema. que té apas- ment feren de posar-se en mans
;rJsiencs es té la impressió que la
de vida a Barcelona en el qual deia: sionada, justament, la nostra page- d'homes que no eren partidaris seus
projectada conferència tripart.ita per
«A Ba rcelona el pressupos~> de desa tractar del conflicte !talo-abissini.
precisament, prou que els deu plaupeses d'una famflia obrera amb dos sia. Val a. dir que s1 al carrer dels re quan ara el recorden.
I
~drà. lloc a Paris la setmana vi1nent.
I fills oscilla. actualment entre 320 i Angels, de Barce:ona, tenen de la
Potser no és corrent entre poll350 pessetes mensuals, de les quals qüt::stló b;adera un concepte tan deservir lleialment als no addictes
1 Es probable que a l'esmentada conel 65 per 100 corresponen a. l'alimen- plorable, ¿què no pa&arà. a Valla- tics
ferència es tractt també del Pacte
dolid, Segòv:a i Salamanca? Apres- però en canvi és normal entre pa:
tació.
del Danubi.
serSi aquestes families consumissin sem-nos a dir que si la solució que gesos no cegats per la politica
¡ El corresponsal ginebrl del «Paris
vir lleialment al que se'n fa mereila carn en proporcions convenients, es preté donar al problema fos- xedor.
•Soir» parla de les dificultats que
les despeses per aquest sol concep- com volen fer veure els seus conlibipedien les negociacions i del paper
Quina casualitat! Ara fa un any
te- als preus actuals- representa- traopinants-a base de l'establiment
exercit per Anglaterra, i s.fegeix que
rien en el pressupost d'alimentació d'un cantó blader, mereixeria, si totJust començava a actuar aquella.
J}'actuacló del Consell de la ~oc!e
Uññ- co.npanyla del 215 ba-tana lii,là d'infa nterla, en oampany a , a · ta -fro ntera d'Ern rea
un percentatge impossible de supor- més no, una serena discu~sió, la ma- Junta Central. Hom començava a
lat de Nacions no es pot qualificar
(Foto. Sànchez Català)
tar, cosa que obliga a reduir la teixa discuosió, posem per cas, que r emoure els coneguts cerealistes de
de bona, ja que les negociacions s'han
portat gairebé a espatlles seves, la ble, passant els refrescos entre les xa de la lira... -em digué, somrient, A qui vol escoltar-lo, assegura que fou quantitat, amb la natural contrac- necessitaria aquell ajut concedit a Castella.: aquells que no cullen blat,
en el consum total.
alguns gremis i que consisteix a re- però que s'ennqueixen amb el blat.
qual cosa a fet que no !lugmen~s
víctima d'un sabotatge. Per ara no cióAixò
enllaçades en el fox, els val- un dels consellers.
dóna idea de la importància duir o a.nuHar perml.$0S de nous esTotes les disposicions que «d'acorò
·el prestigi de l'organisme mternacio- pa1·eJies
s'ho creu nin¡rú. P obre Aguila. Ne- que
Interpretava,
que
''blues"
els
I
sos
té per al desenvolupament del tabliments. Però no és aquest el cas amb la Junta Central de Contracn al. Reconeix, no obStant, que dç>- lnstaHa.da al balcó del primer pis,
gra!
del
venturers
a
Els
consum a Barcelona el preu de la plantejat amb la qüestió bladera, tació de Blats de Catalunya», signapades les circumstà.ncies, no podia
He t robat ta mbé al "Perroquet" carn.»
d'armenis.
puix que ni l'any passat ni ara els va el senyor Comorera, aleshores tan
món •••
~er-se altra cosa 1 no res més del una orquestra
una clica de buslnessmen d'or igen
Francament, a no ésser per allò nostres pagesos no han pretés un comentades, per cert ben desfavor aquè s'ha fet.
Acabat el ball, sense preocupar-se
L 'empera dor, somreia ••• del vent que bufava, molts Invitats variat, poliglotes I cinics, prestos a tan divertit que va dir el senyor cantonalisme cerealista.
blement, han esdevingut fonaments
traficar amb t ot, des de l'avió de se- Santacana parlant de les estadlstlLes mesures que prengué l'any de dret. Només cal recordar la subsLA SESSIO PUBLICA EN
Balle Selassie assistia al ball, des marxar en al bar-dancin g del " P er- gona mà fins a les metralladores ques del senyor Bausill, no ho tnLA QUAL P ARLEN ~OTS d'una petita entrada, amb l'empe- roquet", únic cabaret d'Addis Abeba. "made in Chicago" . Aus de presa, tendriem. En la seva nota, el Con- passat la Junta Central constituïda titució de les Juntes locals per les
ELS DELEGATS INTERES- ratriu 1\la.nen, coberta amb un gran L'atmosfera és molt curiosa l l'am- que s'abaten sobre la capital, a la vi- seller-regidor de política social de a Barcelona per ordre de la Gene· Comarcals, la prohibició de portar
ralltat, ateses les disposicions de farines o blats d'una «provincia» a
SATS
mantell turquesa. La sobirana, som- bient el menys africà possible. Les gília de totes les guerres.
l'Ajuntament demostra que actual- Madrid,
1 que són les mateixes per l'altra sense necessitat. El requeridegusten
hi
etiòpiques
ersonalitats
p
ind'un
mitjà
per
molt,
parlà
rient,
natural-obrera
familia
una
ment
encara.
balla
es
matí
del
sis
les
A
secreta
sessió
La
3.
Ginebra,
les quals pledegen els nostres page- ment a la Guàrdia civil 1 als CarraL'alba ha. vingut gairebé glacial. ment- no pot viure amb menys de sos
del Consell de la Societat de Na- tèrpret, amb les dames de la colònia el xampany en companyia de les sehan estat presentades amb re- !Jiners, les gules per la fartna 1 tannyores dels diplomàtics. Repòrters Uua soneria de sirena s'eleva a Addis 320 a 350 pessetes mensuals, però
clons, que va començar a les set estrangera.
altres disposicions que no són
Sol, el fill segon de l'emperador, arribats de tots els països del món Abeba. Als carrers, els soldats que en el ben entès que això és per viu- cels, egoismes 1 plenes de complica- tes
d'aquesta tarda, solament tingué una
clons completament inexistents. Pe- mes que una traducció de les publidurada de deu minuts, després de el príncep d'Barrar assistia a la re- hi prepa;;:-cn els seus telegrames l ca- fan ja exercici consideren amb sor- re en un nivell de vida inferior al rO sl no és aixi-se•ns preguntarà- cades aleshores al «Butlletí Oflcial
la qual, el senyor Litvinoff declarà cepció. El seu germà, el príncep im- bles del matí entre dues danses I presa rnuests "Frengis", estrangers, del 1914 i més encara del que cor- ¿per què no es permetia l'entrada de la Generalitat de Catalunya»
9berta la sessió pública, a la qual perial es troba en missió d'Inspecció sota una onada de serpentines. Es que vestits en forma extraordinària respondria per a. mantenir l'alimen- de cereal de la resta del pals? A
No fa gaires d.!es que llegirem que
rara una festa així a Addls Abeba, i s'apressen cap als seus automòbils a tació al lloc que li correspon, i resol
a la f¡·ontera d'Erltr~.l.
asslsti gran quantitat de públic.
això contestem, senzillament, dient el ministre dt'Agricultura justificava
augment
un
negant
problema
aquest
En la sessió pública fou aprovat,
En una peça veïna s'havia Instat- cal aprofitar-la.
travé3 dels fangars del carrer...
als empleats municipals que cobren que no és certa tal prohibició. El la. prohibició d'entrar farines a la.
Sobre un alt tamboret, al bar ameper unanimitat, la resolució presen- lat un buffet i el xampany de les
Copyright Opera 1\lundi
molt menys de tres-centes pessetes, blat que no va poder entrar, el blat província de Toledo per la raó que
tada com a fórmula per França i millnrs marques s'hi servia en copes ricà i en el D\ig aire del sisè "whis(Prohibida la reproducció.)
però acordant-lo als que en cobren que es preté que no pugui entrar a al preu que eren cedides es demosky", el coronel Herbert Julllan, avia~!aterra, aprovant-se també una de baccara.t.
més de mil. Deu ésser perquè cal Catalunya és aquell que no ha estat trava que eren procedents de blats
a'ltfa, la qual disposa la revisió de
tenir contents aquests alts empleats adqutrtt CI preu de taxa, aquell que adquints més baix de la taxa.
tot el conflicte !talo-abissini el 4
1
Certament que la. coliecció legis1 ~s adqulrtt contravenint la llei
de setembre vinent, amb l'abtenció
un impost; la Tarja. «només» ser- per evitar que marxin, puix que no era.
del Minlstert d'Agrtcultura. Abans lativa de blats 1 farines és compli'd'Itàlia.
veix per a privar del vot electoral deuen abundar a Barcelona els ciu- de
i fàcil d'ésser corrompuda. Pe·
cada
concedir-se el permis de circulaLa sessió començà. amb un discurs
uns determinats ciutadans, els obrers tadans que s'avinguessin a viure amb
Junta rO si els encnn·egats de fer-la com·
Jie Litvinoff que informà. al Consell
especialment. En aquesta finalitat salaris abd miserables. Però les gra- ció per Catalunya. aquella
són persones integres- n o pas
'que com a resultat de les converses
resideix tot el mèrit de l'última ges- closes contradiccions del senyor Bau- Central, per Intermedi del eenyor plir
sill són més extraordinàries, perquè, conseller d'Economia, s'adreçava a parcials-, el preu de taxa seria en·
'c;ntre les potències interessades, hata dels gestors.
:vlen estat presentades dues resoluAmb una habilitat suspecta de re- com tots recordar eu, va publlcar fa qul pertocava per tal de saber si cara respectat i acomplert a rreu.
De no haver succeït els fets del 6
cions, sobre les quals obrl debat.
serves mentals, el decret que crea. Ja poc unes altres estadistiques en les e¡ecttvament aquell blat havia estat
'• En primer lloc féu ús de la paTarja no concreta res sobre la ma- ·quals demostrava que el cost de la ben adquirit, d'acord amb la taxa d'octubre el nom del senyor Comorera hauria merescut els més caloraula. el delegat abissini Mr. Jeze,
En un extens interviu que LA HU- vuL.-¡erat quan no s'ha ajustat a irs nera com el ciutadà. acreditarà la vida és molt més elevat a Barcelona oficial
I ara som nosaltres que pregun- rosos elogis dels pagesos espanyols,
'el qual declarà que, en interès de la MANITAT publicà. en el número del seves conveniències.
personalitat perq;,¡è aquella li sigui que a Madrid i, al mateix temps, la.
tant o més que dels mateixos catael
atendre
comprat
volia
no
haver-se
minoria
podia
seva
¿Com
tem:
pau mundial, Abissínia feia un gran 24 de setembre del 1933, tinguérem
A ells, homes de partits que s'a- lliurada. Però en n otes oficioses apa·anssacrtficl, donant la seva conformitat ja ocasió de donar a. conèixer el tribueixen totes les suficiències, tota regudes a la premsa es diu que cal- modest augment que U demanaven a preu de taxa un blat procedent
• vf.!; • $:; aesconegut el fet que
tL la resolució presentada; però que nostre criteri en matèria d'identifi- la preparació, i que no es cansen dc drà. la presentació de la Cèdula per- els empleat<> municipals, i els recor- de centenars i centenars de c~lò
.. a r ecordar, però es pot comvolia donar una mostra de la seva cació civil i altres matèries que s'hi tractar d'analfabets els qui no pen- sonal d'enguany, com a requisit in- da va que els del Municipi de Madrid metres lluny? Sl els com pr? .lo: •
bona voluntat facilitant la resolu· refereixen, i el de la Comissió espe- sen com ells. no els importen :es èispensable. No és comprensible que tenen el salar! minim de quatre cen. d'ac!, a més del preu de taxa ba· ProY~r perfectament. En efecte: el
treballen
que
veritat
Es.
pessetes.
tes
Vien de pagar els ports ferrov1ans, dia. 4 d'octubre, la Junta Central de
ct6 de les dificUltats existents. Ex- clal que nomenà el Govern de la les normes científiques ni la solu::ió una disposició -d'aqúesta naturalesa
pressà. després l'esperança que, amb Generalitat, de la qual tinguérem total de problemes inelud¡b!~ quan s'hagi de fèr conèixer per notes víl- més hores, però també és veritat ¿per què no compraven el blat ca- Contractació de Blats de Catalunya
l'A·
de
modestos
empleats
els
mai
que
talà, que el tenien a la vora i els en vista de l'esgotament de blat qué
el nomenament del cinquè àrbitre. l'honor de formar part i de dirigir la conveniència partidista. eis recla- cioses en la premsa t no en el But~el Comitè estudiaria favorable el 1 realitzar la major part dels tre- ma el contrari. Electorers de bona lleU Oficial. Tot fa creure que c·s juntament de Barcelona no s'han ne- havia de resultar més barat? I sl es notava a la nostra terra la puja
punt de vista abissini, i acabà el seu balls.
mena, s'han procurat de fer ser·11r tracta d "una facultat discrecionn.l gat a què els augmentessin les hores els pprts eren pagats pel venedor del qual ja s'havia iniciat forta-discurs manifestant que Abissínia
Aquell projecte, que ningú no ha una qüestió tan fonamental i serio- que els senyors gestors es reserven de feina, a canvi d'un augment de de Castella val o. dir que la taxa ment, acordava. ampliar la zona de
'a cceptarta sense reserves les deci- gosat discutir, r esolia per complet 1"1 sa com és la Identificació i l'estat d'aplicar en la forma que millor ets salari que eis permetés menjar 1 fer- era escamotejada.
compres de blat per les fàbriques del
lslons del Comitè d'arbitratge i feli- problema que planteja la identitat d"opinió favmable a una solució dlg- sembli i, naturalment, procurant afa- se utl vestit, comprar colls I corbaI aquesta és la qüestió i no altra. territori català en una zona. de quaEls
l'any.
a
vegada
una
almenys
tes
~ltant al consell per la seva decisió personal en les múltiples relacions t::\ que els homes d'esquerra han sa- vorir les conveniències dels respecEs més, si la taxa s'acomplís com ranta quilOmetres al llarg de la fronqu! s'hi oposen són els senyors que l'any passat a Catalunya i també tera occidental de Catalunya, però
•d'estudiar el conflicte !talo-abissini civils 1 juridiques que la vida mo- but despertar, per a finalitats ex::tu- tius partits.
més
hores
d'aquestes
disposar
volen
~1 setembre vinent per la qual cosa dema comporta. A mesura que aques- sivament electorals, a fi de contr:>.·
Es cert que la llei obliga els mas'acomplis a la resta del pals, els eu el ben entés de vetllar per tots
¡creu que, després de l'esmentada tes relacions s'Intensifiquen es fa pa- restar , sigui com sigui, l'allau t s- jors de 14 anys a posseir la Cèdula de feina per a premiar amics, fent bladers, com bé diu el senyor Vidal els mitjans possibles que el ·bla.t fos
lpvestigació, seran represes les bones tent la necessitat de dona¡· totes les querrana que ha d'anuHar-los en les personal, però una cosa és aquesta fer hores extraordinàries a canvi de Monpalau, haurien obtingut uns comprat als pagesos aragonesos a l
rèlaclons entre Itàlia i Abissínia.
obligació i una altra la de presentar d'una gratificació.
garanties· a la coneixença de la per- pròximes eleccions.
milions més de pessetes. Però ¿qui preu de taxa.
Però el conseller-regidor gestor que Pl
Ha parlat a continuació el delegat sonalitat del ciutadà. Conèixer-la
De la capacitat dels senyors que la Cèdula per a obtenir una Tarja.
Si les canonades d'octubre a rriben
rla d'això? Els pagesos només sersubtiles
de
súmmum
al
arribat
r..a
Jtalià, Baró Aloisi, el qual, en un amb certesa 1 que aquest pugui acre- fto.men el partit t::ls il:lustres amics, d'identitat que no està reconeguda
vt'ixen per a fer-los servir d'escam- a ressonar dos mesos després, els qul
l'augment
de
punt
aq"..lest
en
leses
l'ac(iiscurs molt . breu, ha declarat
ditar-la eficaçment, són avui exigèn- dels tècnics i de les celebritats d'au- per cap llei I quan no existeix cap
bell polit!c o per e. fer-los acarar més les haurten planyut haurien esceptació de la primera de les resolu- cies del dret públic 1 del dret privat tobombo, n'ha sortit una parOdia de disposició que ho ordeni. Tampoc no del personal o de salarts ha estat e:l contra Catalunya, rom st aquesta tat els pagesos d'Aragó 1 de Navarcions i ha manifestat la seva inten- que l'Estat modern no pot negligir document d'identitat <el decret del estableix aquesta obligació per a tots senyor Codolà, ja prou conegut pels tingués la culpa de la. polit!ca tan ra, puix que si s'hagués anat seguint
ció d'abtenir-se en la votació de la ni desatendre. L'Estat té dret 1 ne- 17 de juliol l'anomena «carnet», i t n els casos el fet que el decret conce- nostres lectors per la qüestió de 1a grata als «agraris» ...
el ritme que s'havia traçat aquella
segona, basada en les raons que ex- cessita conèixer en tots els aspectes les ordres del dia 26 q~teda reduït deixi la gratuïtat de les fotografies Colònia de Berga, amb la qual ha
L'Esquerra, aquella Esquerra que Junta. Central, els agricultors espapressà a la sessió secreta del 31 de la personalitat dels habitants del ter- a la modesta condició de «tarja», als qui paguen Cèdula personal in- guanyat un tan gran I merescut no donava importància als proble- nyols tindrien alguns milions més
ritori 1 aquests tenen dret, 1 ueces- qt ~ sl alguna condició té és precisa- ferior a 2"4.0 pessetes, per tal com prestigi.
•Juliol.
El senyor Codola, quan va arribar mes dels nostres fruits del camp, r e- de pessetes que ara no tenen.
. Li segeueix el senyor Laval en l'ús siten també en molts casos, poder ment la d~ no reunir cap dels !"~ vol dir que la gratuïtat és establerta
Però els fets trencaren el ritme, 1
l'any passat aquest angoixós
de la paraula. El cap del Govern acreditar la. seva 1 conèixer la dels 9uis1ts . md1spensable~ per a obtemr per als qui tenen una posició social a la Conselleria de Cultura, va des- solgué
problema. Aquella Junta Central, la llegenda rosa que podia bastir-se
!rancès ha dit que les negociacions altres, per evitar suplantacions i la ~ acred1tar una identificació personal determinada per la naturalesa c!e cobrir que a la J unta no hi havia que
tingué per president el diputat quedà, en aparença, com a llegenda
han estat molt dlfícils,i ha expres- realització de delictes massa fre- I certa. Encara que moltes vegades l'impost o per l'aplicació d'aquell sinó dos empleats. No ho podia com- al Parlament
de Catalunya, el nos- negra, perquè la veritat no s'ha volel nom no fa la cosa, aqu1 és tan preu. Una. gratuïtat, per cert, que, prendre l ha estat la seva obsessió.
pt la convicció que el nomenament qüen•
evident l'obsessió electorera, que t-1 pels tràmits que marca l'ordre dt>l ~.t prou volgué arranjar-ho, però les tre amic Josep Companys, meresqué gut dir o no s'ha. volgut C3brtnar .
•·
'(lel cinquè àrbitre farà que es soluA la Generalitat, segurament, es
Els governs d'Esquerra a la Gene- nom r espon a la r ealitat: en diuen dia 26, sortir:i. més cara al qui es limitacions dels Pressupostos 11 van l'aplaudiment del nostre poble. Ara,
·~1oni l'incident de Ual-Ual, origen
actes, especiaiment
:de tot el conflicte, per la qual cosa ralitat, tan bescantats per la fara- 1 «tarja d'identitat electoral». ·Que és proposi aprofitar-la que sl es paga vedar ampliar la plantilla; però últi- preciSament, és recordada amb sim- trobarien delles4 d'octubre,
que seria
mament, en una de les reunions d~ patia per elements que no són pas aquesta
havia que restar agraït a tots els malla dretis~a. comprensius del pro- I això d"identificar les person~s? Per ell les fotografies.
que el poble casteconvenient
molt
bona
de dotar Catalu- a ells es més Interessar «ldentillcar
·que han contribuït amb els seus tre- blerna, l des1tjosos
La maniobra. és evident. La gran l.l Janta, va trobar una solució dig- del nostre clos politic. Una
conegués.
la
llà
eleccions».
permés
instruments
dels
un
d
nya
sigque
l"e.rticle
constitueix
la
prova
balls a la consecució de l'acord.
majoria d 'obrers no poden posseir no. de figurar en una antologia. L'acEn aquests moments greus 1 deciLa Tarja no presenta cap a.vantat· la Cèdula personal per manca de tual secretari de la Junta cobra mil nat per Vidal de Monpalau publica
Acabà dient que, com a represen- feccionats de què disposen els paisos
rande
inconvenients
els
tots
sl
I
ge
resoldre'!,
d_e
tractaren
av~nçats,
més
pessetes com a tal i cinc-centes per el portantveu de la U. S. A. Sota el sius, hem volgut fer recordança del
tant de França, no podia. deixar
facilitats
de
i
econòmics
mitjans
que s'ha oblidat quelcom, però que
.d'aprofitar qualsevol circumstànciA però duna manera totahtària 1 pe~ tipà.tica Cèdula personal, que li ser- compatibles amb les hores del tre- a dirigir les publicacions, però no
pot ésser fatal per als mancats de
procediments c1enti.fics universa~~·m• veix de suport. conté les mateixes ball per anar-la a treure. Amb una é.J un empleat de plantllla; és a.llò
¡jer tal de trobar una solució.
memòria.»
Ha parlat després el senyor Ede:a acceptats. Per aquest motiu, 1 últim dades personals 1 és igualment fai- gosadia només explicable en els tan efimer que se'n diu un temporer.
el qual, en nom del Govern anglèS, Govern havia ja presentat un pro- sificable, duplicable i susceptible cle grans gestors dretistcs, es proposen El mateix passa amb una senyoreta
combinacions
v..&lgars
1
ques
tfp
les
els
q~e
Parlament,
al
llei
de
jecte
1
)COnsellà. l'acceptació de les resoluprivH-los del vot electoral perquè que hi treballa.: és temporera. l cocions, I afeg! que els plans preparats successos del 6 d'octubre de~ar~n ja conegudes. L'única novetat de In confien que aixi minvaran les vota- . , un salari de 350 pessetes. Era
oferten els millors augurts per a una pendent de discussió i que obna Wl Tarja és la fotografia, que, natural- cions de les can·'tdatures esquerra- reaiment un mal exemple, l el senyor
(Ve de la primera pàgina)
solució pacifica, esperada amb à.nsla carni a la. solució adequada de les ment, hauria d'ésser la de l'interes- nes. No neguem que sl~ui conve- Codolà., per arranjar-ho, va proposar
dlverses qüestions que la identifica- sat o correspondre al nom del titu- nient la identificació dels electors, que el secretari passés a ésser c!e
per tot el món.
NOTICIES DIVERSES
que
assegurar
podrà
qui
¿Però
lar.
eficaçment.
resol
ció
Continuà el mínistre anglès dient
FJ Diluvio conta que els obrers
de la mateixa manera que és conve- plantilla. amb categoria d'oficial priPer a avui, diumenge, el Calella
La ldentltl.cacló de les persones, ho serà? Ni en l'esmentat decret nient identificar el ciutadà en múl- mer, que representa un sou de sisque la solució del conflicte de Ualde Núria tenen privat de zzegtr el
Ual serta tractat pel Comitè d'arbi- amb finalitats civils, no és pas una ni en cap disposició no apareix Ja tiples casos i circumstàncies que als centes pessetes, i la senyoreta fos
seu diari i LA HUMANITAT. No S C. té anunciada la visita del pritratge d'acord amb el tractat italo- simple qüestió, com molts creuen, de manera de controlar un extrem tau gestors no interessen. Ho disposa, a passada a la plantilla com a escriés estrany, perquè la veritable Zlt- mer equip del Júpiter, ja. que acaabissini del 1928, í afegi que ja que posar en un cartró una fotografia i important. Els electorers d"ofici, ce- més, la nostra llei Municipal. Però, vent, amb u.. sou màxim de tresbertat que demanen els catòlics és bat el campionat, just és que vtnambdues parts han acceptat el o,ome- unes dades personals. Es, per con- da- radicals - llil!ueros mestres en t.o- ni a pretext d'identitat ni per cap centes pesset~s. Un estalvi, evidentla de privar l'aparició de la maia. gutn equips de vàlua, que a més ~
nament del ctnquè àrbitre, esperava tra, una. qüestió complexa i de gran ta mena de cÓmblnacions 1 autors altre pretext, el vot de l'elector no ment, i al mateix temps es donava
Premsa. Són conseqüents i r es mú. més d'entrenar els jugadors, farà
que l'afició no decaigui.
que l'intent resultarà fruct!fer. El envergadura, per les ramificacions d~ la frustrada falsificació de cèdu- pot ésser privat ni dificultat. Els una estabilitat a aquells funcionaris.
•••
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Insistim una vegada més en
Comitè Informarà al Consell del re- que pren I
prmcipis consignats en la Constitu- Ara bé, com que amb el nou sisteEls radicals àe Mdlaga contescomé
els
no
què
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ja
cions,
aspectes
múltiples
els
en
l'a.ter de la carretera, ja que cada
comporta
• sultat dels seus treballs, sense cap
ció són terminants I han d'ésser res- mr. resultava. que els funcionaris coten als cedistes locals. El docu- dia
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aplicar
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més. Diumenge pas!"Estat
s'agreuja
afecten
que
que
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retard.
pectats àdhuc pels mateixos en~ brarien menys sou,
ment és un pou de cordialitat. I
sat h1 hagué un accident amb un
fessin la mateixa feina, i llavors t'S
Afegeix que independentment dels tracta d'un document que té la mà- tillcs de control eficaç. Nosaltres mies de la República.
contestarde
havien
que
¿és
qué:
baralles amb els xofers; en
trebalis del Comitè, les tres potèn- xima transcendència social i juridi- també ho sabem.
Per les dades i elements de judici crearia un:1 plaça d'assessor tècnic
los amb les mateixes frases gruf- ciclista,
Malgrat totes les prevencions 1 que tenim, podem afirmar que In 1 una altra de director de les publitl, és una qüestió que s'ha d'arran·
cies signants del Tractat del 1906, ca per a prevenir 1 reprimir la decedísels
adreçaren
els
que
:cudes
jar com més aviat millor, 1 no des.
entaularien nE:~ociacions immedla- linqUèncla. i perfeccionar les rela- dubtes, sense l'element dactiloscòpiC maniobra té una gran amplitud I ca::ions; «abd -deia el senyor Codotes? Aleshores sí que l'hauríem te- viant
no hi ha ldentillcacló personal Ià· envergadura. Coneixem, a més, els 1:\ al secretari-, vós no haureu de
la carretera per altres carment, amb l'obj~cte de facilitar la cions oficials i particulars.
l'eixamde
això
tot
amb
bona
ta
com es rumoreja, stnó fent la.
rers
Tant és que la solució sigui enfo- ell i certa. La flamant Tarja electo- plans dels enemics, els quals estan fer res, absolutament res, i sereu
aolucló total del conflicte. Ha dit,
la base de la Repú.o carretera nova, ja que si és cert el
de
plament
ni
aquest
per
els
resg-..&ardada
ve
semblen
no
us
ral
¿Què
o
plantilla».
governatiu
de
també que els informes dels resul- cada com a problema
disposats a posar-la en pràctica siblica.
que es d1u1 ja. no s'haurten de po.
tats qu~ s'obtinguin en ar¡nestes ne- d'ordre públic, amb el qual, vulgui's per cap altre procediment o requisit gui com signi I amb totes les con- senyors -:le la Lliga posats a diploSf els cedistes no es donen per sar els obstacles.
gociacions seran sotmeses al Consell o no, sempre estarà estretament re- indispensable en una Identificació seqüències. Creiem no equivocar-nos màtics?
melitlues
frases
les
amb
satisfets
Ja ho veieu, senyor Jaumar, la
de la Societat d~ Nacions, que ha de lacionat, sl més no, per l'obligada normal. La Tarja electoral, Igual que en dir que cal calcular en uns 60
que se'ls adreça és que no són nt
rewlir-se el dla 4 dc setembre per a. repressió dels indocumentats com 51 la seva madrastra la Cèdula, no lden- mil els electors com a minlmum, do- desmoralització que heu introduït
republicans, ni mondrquics, ni res.
estud\ar l'aspecte general de les re- detxant-nos portar per la modalitat tillca Dl pot identificar. LA FOTO· nes especialment, que figuren a les a l'Ajuntament fent-vos concedir eis
lacions !talo-abissínies, si no es pre- del nostre pals, que és única al món, GRAFIA PODRA COINCIDIR AMa llistes de Barcelona, que no ten~n rr ·~ pessetes per a vigilar els funcio•••
ENTERRAMENT CI VIL 11 NOTES
senten altres dificultats que fessin és enfocat com a problema. fiscal o LA CARA DEL PORTADOR, PERO Cèdula personal, I que a tot Cata- naris!
El senyor L errouz acaba de dir
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Edcn ha acabat dient que el Go- personal. Una llei d'identificació, j.)Cr GUT PELS QUI COl\-iPOSIN LA aquest procediment poden ésser pria les 5 de la tarda, va
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l'Estatut
que
vern anglès, consci;mt de la grave- bé que civil, sempre tindrà. el caràc- TAULA ELECTORAL, LA TARJA vats d'emetre el vot, si en realitat
demostri esmena i quan des de les efectuar-se l'enterrament elvil de la J
tat dels problemes que es discutien, ter de llei de policia, perq"J.è sl no NO PODRA FER CAP FORÇA PER només fos admesa com a única pro- Salvador Molina guanya la
Corporacions oficials S'ht facl la senyora Josepa Vives, mare del nosabd Mm de les seves obligacions el tingués (i aquest és l'inconvenient A PROVAR QUE ELL ES EL VE- va de la personalitat la nova Tarja
tre bon amic Josep Canals. La co-'
feina que vol el poble catalcl.
Volta a Estella
com a membre de la s. de N". faria de molts documents dits dïdentitat) RITABLE TITULAR D'AQUESTA electoral.
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carrera denominada Volta a Estella,
assegurar la solució paclfica d~l coni des de tot arreu S'interpreta la Poble Nou, barri on residia la dl·
Tan Iguals 1 tan inútils són 1a
aquest caràcter.
amb un recorregut de 150 quilòmelllcte lla!o-abissinl.
Llorenç PERRAMO N
voluntat popular . No hf hauria cap !unta, fou obligada per uns agents
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al pas a nivell dels FerDinamarca. 1 Ablssinia 1 el senyor
sabés fer un pressuppst com el que tacionats
de rum\nr
Triomfà Salvador Molina, el qual
a. passar pel carCatalans,
Litvinov, que han expressat la seva tracti d'atendre parcialment o en un s'haurien pogut estalviaracordat
rocarrils
afeprepara. Que ho dJDut sinó aqM.ell rer del Bruc l els prohibiren de paaaspecte el problema, tot deixant si haguessin simplement
féu el recorregut en 4 h. 42 m. i 22 s.
sattsracc!ó al C!!nsell per l'acord sol
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A continuació es classUicaren Ansar pels carrers cèntrics d & la ciu·
as&o!it, alxi com la seva esperança
simament, se li assignaran unes tat. Aquesta actitud de les autor1·
que reclamen una urgent solució. rten obtingut els mateixos resultats
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elacions.
gestors de la Generalitat, sense tenir s'haurien pogut procurar com ara coronel de carrabmers senyors Ibàde la Constitució que garanteiX lA¡
D..:;~rés d"haver estat votades les el m~ lleu respecte als treballs rea- una organització burocràtica, per lJé fiez, ex-cap de Policia d'aquesta ciullibertat de consciència, ha estat
r esol\!clons, amb el resultat ja asse- htzats pels governs anteriors 1 a la que inútil, feta. a mida per a uns tat. Hom relaciona el viatge amb la
,
nà.nimement censurada.
CRONlCA,
I
AGUDA
BLENORRAGIA
nyalat. el Pres!dent del Consell de llei presentada al Parlament. A man- quants amics.
provisió del càrrec que abans havia
-Han estat detinguts i expulsa~
la S . de N., senyor Litvinov, ha ai- ca d"altre pretext legal, fonamenten
SIFILIS,
TOTAL. GUARIMENT
Però també la TarJa com la. Cèdu- ocupat l'esmentat senyor.
els captaires J oan 1 Frederic D 5
xecat la stSSló amb les següents pa- la disposició en una de les disposi- la tenen les seves ftnalltats espectEl coronel Ibàñez tenia projecta&
PELL, LLAGUES DE LES CAMES de 20 1 18 anya respectivament. Arn~
raw;s: "Gràcies a tots els que heu clons transitòries de la nostra tlel fiques, absolutament alienes una 1 un viatge a l'estranger, però n'ha
dós són fills de Vall>uena <ValènPart.c :>at pels sacrificis efectuats en Municipal, crue Interpreten a la seva altra. a una. 1l.nalltat identi.ficatlva: desistit en ésser crtdat a Madrtd pel T
1nt.e- d~ la r.au ."
manera, de la mateixa llei que han la Cèdula només serveix per a cobrar GQvern.
l a 11 era, 29, entresol • 0 '11 a 1 I de I a I • P R E U 8 E O O N O M I C 8 cia)

I

Pant&

le

La.cordiali~atCecla- El_ problema blader

dor 1 aventurer, conegut al món per
!'" Apila Negra", somnia. En. realitat no és ni coronel ni amen cà. Es
un n e•r e britànic de J a maica a la
r eeer c; d'una bona situació a l'a.viaeió etiòpica. A la seva primera sor tida, destroçà. un a parell n ou, acabat d'arribar a Etiopia. S'expressa
<ve de la primera pàgina)
amb l'a unció d'un pastor I en l'a ccen t dos dies deia que tampoc no en sad'Oxford, on ha passat a lguns anys.

aterra 1 I tàlia, que és sotmesa a
provació del Consell de la SQclet de Nacions.
L'esmentada declaració dlu aL'd:
«En vtsta que els Governs signaEl " Negus" ens semblà a tots a mb
(Ve de la primera pàgina)
taris de l'acord del 15 de desembre
l'esperit allunyat de preocupaclom.
del 1906, referent a. Abissínia, s'han
declarat disposats a entrar en ne- seda n egra agafat a Ja canilla l es- No abandonà el ball fins a la magociacions amb cada una de les al- carpins. Els la cais I criats, ''estits a tinada.
-Acaba d'assabentar-se de la baitres amb objecte de facilitar la sçr la francesa, feien un ser vei impecaeló del con:flicte existent entre Itàa 1 Abissl.nia, s'acordà començar
TROPES ITALIANES A L' AFRICA ORIENTAL
tes negoctacions en la data més
ropera possible.»

' con.

'I

lêi humanitat

~~

éi la laria

bï~entitat el!tioral?

l 'OBRA DELS GOVERNS D'ESQUERRA A LA GENERALITAT
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ESPECTACLES PUBLICS

•

TEATRES

GRAN PR ICE

BARCELONA
TEATRE
Conti nua renovació d'aire

AVUI, NlT. Sardanes al Cafè
Gran Ptlce - Demà, dilluns, tarda: CO M MES COSINS... Nit:
L'AMOR TE COPS AMAGATS Dimarts, ESTRENA: LA MEVA
DONA ES UN HOME - Tarda.
Butaquu, t · pta. General, 8'40.
Nit, butaQues, t'50. General, 0'50.

Companyia Guerrtro • Mendoza

Avui, tarda, a les 5'15, l'interessant comêdla. a.n¡:lesa:

El ABANICO DE lADY
WINDERMERE
CI NEMES
Nit. a lea
Locura de amor
COL ISE U M
10'15:

Avui, tarda, dues SCSólons. A
les 3'25 1 a les 6'05, ESPECIAL.
Nit, a lct1 10: REVISTA PARAMOUNT • QUIEN COMPRA UNA
CANCION (DibUIXOS) I

Avui, la Companyia oficial de
TEATRE CATALA

Nicolau - Martori

EL REY SOLDADO

per Emll danmnn
Dlstrlbulda otr Artistes Aasooiats.
Avui, dUluns 1 dimarts, darreres projeccions.

representarlt. l'obra de Sacarra:

La Rambla
de les floristes
O.

PUBLI - CINEMA

¡

Sessió continua. Seient ONA PESSETA: t~OTICIARIS • DOCUMEN·
TALS • VIATGES. eto.

TEATRE POllOR AMA
TOURNEE ARTISTICA

CINEMA PAR I S

Gran Fregolino

Avda. Pta. Anael, 11 I 13
Telltfon 14544

(L'home de les mll cares)
Avui, tarda, a les 5'15 I nit,
a les 10'15:

SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU I EL SALO PREFERIT
PER LA SEVA AGRADABLE VENTILACIO
Matinal, 10'30. Tarda, 4. Nit,
a les 9 '45:

GRAN FREGOLINO

amb la seva Companyia

ORO

TEATRE ROMEA

!SOlament tarda)

Tal•ton '22028

CAPRICHO IMPERIAL

El teatre més fresc. Esplèndida
Terrassa.. Preus popularls::•m~.
ButaQUO$ a 2 ptes.
A les 5"JO 1 10'15:

Martha Eggerth en

UNA CArJCION
UN BESO Y UrJA MUJER

SOL DE OTOÑO

Demà: VAMPIRESAS • MASCA·
RADA • LA PRINCESA DE LA
CZARDA.

Mnanifica creació d'aQ.uesta Companyia. Tres setmanes emplenant
el teatre. La màxima. expressió
teatral de la. tendresa. la comlcltat. i l'emoció. - Demà 1 cada
dia, a les 5'30 1 10'15:
SOL DE OTOAO

EMPRESA CAPITOL
CAPITOL - Avui, seS61ó matinal, a les 10'30. Tarda., a les
EL PO3 '30. Nit, a. les 10;
DEROSO BARNUM. gran êrtt de
la. darrera producció de Wallace
Bcery 1 Adolphe Menjou, en un
film de la. propera temporada.;
LLAMA A UN POLICIA, còmica;
SINFONIA RUSA, varietat musical; EQUILIBRIO, documental esporttu; EL REY NEPTUNO, dibuixos en colors, de Wnlt Dlsney.
Aquest local
EXCELSIOR. con imua tancat per reformes .
COMTAL. - Avu1, matinal, a
les 10'30. Tarda, continun de 3'30
DE
CABALLEROS
12'30:
a
CAPA Y ESPADA, per Weesler I
Wolsey; LA NAVE DEL TERilOR,
per Nell Hamllton; GERCAS Y
BALAS, per Buch Jonel:i i DIBUIXOS.
Demà, dllluru;, canvi de programa: EN CAPRI NACIO UN
AMOR: f-LOR ltARCHITA, un
gran 111m ple de misl.ert 1 lntr1ll'a; REINA EL AMOR, en espan yol, per l''rcdertc 1\larch 1 Claudette Colbert 1 DIBUIXOS.
WALKYRIA. - AVUI, matinal,
a les 10'30. Tarda, a les 3, tlns
a 12'30, nit: PASO A LA dU·
VENTUD, per Jc~w Klepura 1
MarLha. Eggorth; MALACA, el millor film de feres. comentat en
espanyol; EN MALA COMPAFIIA,
per Fredcnc March 1 S!lvlo. Sldnev 1 DIBUIXOS.
Demà, dlUuns, canvi de programo.: CHU CHIN CHAN, la historieta. d'All Baba 1 els 40 11~
drcs; CONDENADO A MUERTE,
un film d 'emoció; WONDER BAR,
per Al Jon&on 1 Dolors del Rlo
1 DIBUIXOS.

..
GRÍNiTEATRE ESPANYOl
Comuanyla de Comèdies Valen•
oianea dlrichida por el primer
actor

PEPE ALBA
Avu1, diumenl!'e, o. les 4' 15. Exit
ç a.ndiós. Ex1t mal igualat de PePI Alba 1 Emllia Clement. 2 èXits.
4 actes, 4. Prl.Dler: RIALLES I

PARE VOSTE
LA BURRA, AMtC
Nit a les 10'15: PATRONS I
PROLETARIS I
'

RIALLES
.,

Principal Palace
Gran Companyia de Revistes
Frlvoles Guiró
Avui, diumenge, tarda, a. les 4.
Primer acte de LAS LEANDRAS 1
la rcvl:.L~ dc l'èXIt tmmens, en
dos actes 1 17 quadros dels senyors Vela I Sierra: músics. del
·
mestre Alonso:
HIJAS DE Ml ALMA!
per Cèha Montalvan, MaPY Co~
tés, Mary Cell, J ~;n asl Le~n. VL·
reno Aparie•. Vatena Ru1s Paris 1 la parella de ball S1mone
Nit, a Ics 10'15:
i Cardona -

TEATRE TIVOLI
Companyia del Colisoum,
Madrid
-----temperatura agra·
Refrigerat

~ ACO

6

M ADRID

Imponents braus de D.
d O S E I D. A N T O N I O
M IURA

amb

dabíllss1ma. AVUI, DIUMENGE.
'fAlillA, a lea 5. :NlT, a. lt;S 10'15.
EXL'l DELlll.ANT de Ja merave.
JIOfl& SUJ."lffiRBVll:>'TA en 2a quadros llibre dels senyors Vola i
Sierra: música c1el mestre CUER·
RERO:

Paco Madrid - Perlacia
Carnicerito de México
La correa·uda ~trà a honor I
am'> assisUncia dels clcliatq espanyols Que han ¡¡res part en la
Volta a Franoa.
Entrada, 2 pessetes

LOS CARAGOLES
Casa Bofarull • Esoudlllers. 14 Peix freso • Pollastres a l'ast, I
ptes. • Coberts d'esti u, 6 pessetes.

èxit:

TEATRE COMIC
REVISlES
AVUI, tarda. 4' 15• .Acte 2.:1n de
VAMPIRESAS 1

LAl:i

LA SOTA DE OROS
Nit.. 10' 15. Fc&tl\al H..>menatge
a I equip ~usn:vnd.or de futbol
del
1: el Club .Alad;v 1 Pa1s
LA SOTA DE OROS
DiJous
Agrad:lolea tLOrpre5e5 nlt, ESrREN.A: MISS • MISS. '

PER

A AVUI
TEATRES
Dnroelona. - Tarda: «El abanico de
Lady Windermere». Nit: d.ocura de
amor».
Cbmic. - Tarda 1 nit: «La sota de
ore&».
Romea. - Tarda I olt: «SOl de otol1o1.
Principal Palace. - Tarda 1 nl~: ~
jas de mi alma!J.
Tlvon. - Tarda. 1 nit: «Rlp., B1pl....
Hurra1!.1
Espanyol. - Tarda: cPare vosté la.
burra, am1c1. Nit: «Patrons 1 proletaris».
Pollornma. - Tarda. I nlt: cOran Fregolino».

CINEMES
Ami:rica. - eLa. casa de los muertou,
cEl misterto del Acuarium» 1 &EI
fantasma de Creswoo<h.
Arenes. - DlbUIZos, cf·rut.a verdeJ 1
OrQuestra Fatxendes.
Actualitats. - cBa.boona» 1 Notlclarl Fox.
Arnau. - · cDotla FranciSQ.u1ta», cOna
semana de !eUcldadJ 1 «AirUa en
el sue!OJ.
Astilria. - cEl amuleto» 1 altres.
Avmsuda. - cCondcnaao a muerte»,
«La &enda sangrienta».
Bar1:elona. - cVolando bacla Rio Janeiro•. cDel mlsmo barro• i eLa casa de Rotschild».
Bohome. - «TnrziUl y su compahera•
«AifUa en el suelo» 1 «El adorable
embustero».
Bosc. - «MruldaliW», eLl\ callo 42»
Dibuixos.
Bohèmia. - «On secuestro sensaclo.
nab, cCondenado a muerte» I cAB
de ases».
Droadway, - cAaua en el suelo», «Uno.
semana de fellcldad» 1 cDa. FranclsQ u1 taJt.
Cohseum - uEl rey eoldado:t.
Cèntric Cinema. - eLa cena de los
acus:l.dos», cuna aventw"& nupcial»,
«Medlo millón y una. novln».
Capitol. - «El poderoso Bnrnum» 1 4
pellicules més.
Comtal. - cCaballero de capa y espada» I eLa nave del terror».
Diana. - cLuces de Buenos All·es•,
1M1 \Utlmo runon.
Esplai. - cCleopatraJ, «El negro QUe
tenia el alma blanca» 1 cCo11tla.ba

Lerroux es proposa pronunciar a
Pontevedra. un discurs que servirà.
per a desfer el despropòsit.
D'altra banda, mentre sigui ministre de ls. Governació el senyor Portela Valladares no hi haurà res a.
témer. Les dretes han aconseguit
desorientar els partits republicans.
L'únic que les reserva 1 !rena és el
partit radical. Per això volen aca-bar amb elL No aconseguiran més
que unir els republicans.
Si els elements dretlstes declaressin la guerra civil. els republlcans
els retornarien la pilota amb triple
impuls. Ressuscitarà, republicana 1
liberal de tot el pafs, l'aliança que
triomfà el 12 d'abril del 1931.
COMENTARIS
Madrid, 3. - Els radicals es mo~
tren verament indignats amb la. tà<>
tlca que s'observa. que ,segueixen els
elements de la Ceda a les Oomisslons gestores municipals i provincl.'\ls.
-Es tracta-ha dit un destacat
parlamentari radical-de desacreditar-nos davant l'opinió pública, veient
la. perspectiva d'unes eleccions en
les quals desitgen obtenir una majoria absoluta per a no compartir el
Poder i d~otllar a1xi integra-ment el seu programa.
El senyor Guerra. del Rfo, per la
seva banda, ha dlt que no coneix
detalh\Liament el que passa entre radicals 1 cedistes en les Comissions
gestores de València, Múrcia, Màlaga, Bilbao i altres llocs, puix que
no en té notiC!ies concretes.
El penodista 11 explicà el plet de
les Comissions gestores, 1 el senyor
Guerra <tel Rlo repllcà:
-Això és una tàctica vella.
MES GESTORS DE LA C, E.
O. A. QUE DIMITEIXEN
Madrid, 3, - A la reunió de ls. Cer
missió gestora municipal de l'Ajuntament de Chamart1n de la Rosa,
presentaren la dimissió els gestors
cedistes, i després d'un mogut debat

EN EL FEU D'EMILIANO

Avui pronunciarà un discurs
d'abast polític, ~el Sr. Lerroux
Sembla que ratificarà la posició que mantingué a Mestalla

la minoria radical acordà que dita
dl.m.issió tos acceptada, però fent
constar en acta el següent:
«La minoria radical acepta esta
dimislón, porque conoce la imposlb1llclad de la buena marcha administrativa., por la actitud desde el
momento de ser presenta<ia ésta por
la minoria de ls. ceda, y que no les
!ué aceptada entonces, y s1n que a
pesar de ello nlnguno de sus m.lembros en sus respectivos cargos hayan actuado desde aquella fecha en
nlngún sentido, y que ante el temor
de ser producido un desastre adminlstrativo, por falta. de funclonainJento de las Comis1ones, se ve en
ls. dolorosa sltuadón de admitir esa
dlmisión.:D
Per la seva banda la minoria de
la Ceda féu constar en acta les
raons de la seva dimissió, que són:
cPrimera. Oon motivo de la construcción de los alcante.rilladiOs, que
a julcio de la misma no estaban requisitados con arreglo a las leyes, a.
los que faltaba la nprobación de los
proyectos del Ayuntamiento, las condiciones económ.lcas y la forma de
pago.
Segunda. Por no estar conforme
en la tramitación y procedlmiento
que se slgue en los asuntos admin1strativos municipales.
Tercera. Porque siendo una. minorfa que en número casi iguala a los
radlcales, existe una not.orla des1gualdad en la proporclón de los cargos.
Cuarta. Como esta. minoria no
puede hacer prevalecer su criterio
en aquello que cree c;.ue es dcsacerta.do, desea eludir la responsabiltda.d
que por tal motivo pudiese caberle.
Quinta. Y como todos estos moUvos persisten, y la minoria radical
ha sldo invitada diferentes veces a
modificarlo, y no ha querido acceder a e1lo, de lo cual resultan subslstentes actue11os principios que ocasionaron su dimislón, tienen que
persistir en ella.»

Portela i Gil Robles es preocupen de l'ordre públic que,
naturalment, continua essent
perfecte
Madrid, 3. - Aquest mati el ministre de la Governació visità. el de
la. Guerra, senyor Gil Robles, amb el
qual conferencià durant mitja hora..
A 1a sortida, ~ls periodistes saludaren el senyor Gil Robles, però
aquest no féu cap manifestació.
Preguntat després el senyor Portela sobre l'entrevista, digué que s'havien llm.ltat a un canvi d'impressions r especte a assumptes de llur
Departament, puix que ambdós tenen <Jna estreta relació.
-Sobre qüestions d'ordre públlc?
-preguntà un informador.
-Naturalment -contestà. el senyor Portela.--; però no en.s hem referit exclusivament a aquest punt,
sinó a tots els aspectes de la vida
governamental.
Després, el ministre afegi que, responent a un requeriment que 11 dirigia un periòdic sobre la necessitat
de millorar l'organ.tzació dels servels d'a1gua del canal de Lozoya,
havia de dir que aquest afer no depèn del seu Departament. El canal
té una organització autònoma i Ja
presideix el ministre d'Obres Públiques, i si té alguna derivació, serà
l'Ajuntament i mal el Ministeri de
la Governació el qui en tmgul cura.

EL CONFLICTE ITALO·ABISS~
DEPEN DEL PACTE DANUBIA?
AIXI HO ASSEGUREN a
"'
VIENA
Viena, 3. - Segons lnform
tot crêdit, Mussolin1 desitjaria es Ge
resolt el problema de la indepe~
ela d 'A ustria abans d'enredar- ._
el litigi !talo-abissini en pla ~
·
Hom sap que les Canceller¡
París i Roma es treballa actl~ecSet
n
per a deixar llest el Pacte Co
Danubià abans que esclatt la DSUltill,
italo-etiòpica, però s'afegeix ~;t:rr¡p¡
topa amb enormes dificultatS Peea
què la Petita Entesa no es 'tio r.l
molt animada a acceptar compr~
sos a favor de la seva ex~nemlaa'
Austrl.a..
LA PET ITA ENTESA
AUSTRIA TENEN MOLT&I
PUNTS O E CONTAC
SEGONS ELS ITALIA NSTE,
Roma, 3. - El periòdic «A!f
Estem, que manté estretes reia ¡lll'l
amb el Departament de l'Ex~Olie
comentant les conversacion.s relar:¿
ves a la represa de les negoclac!oll3
sobre el Pacte danubià, declara q-.¡
el Pacte es referirà a la no 1n e
rèncio., a ls. no ajuda a l'agreJg;
1 a la consulta.
El periòdic esmentat afegeix
aquesta en qüestió s'ha arribat j~u:
un acord general entre Austrla Hon.
grla 1 la Petita Entesa. Pel que ~
a. l'ajuda mútua, les pa~ contrao· tants hauran de concertar acords lle!
parats. Itàlia 1 França han em tèa
la tasca feixuga i de paciència ~·a
nar acostant els punts de vtsta ~
m~tralment oposats d'Austrla 1 Hongrta per una part, 1 els països de
la Petita Entesa de l'altra.
Pel llenguatge raonable 1 tran<IUll
dels homes d'Estat dels països da.
nubians, aquests esforços no han Eatat endebades. Amb tot, es farta u:
lusions qui cregués que la Con!erèn.
ela danubiana serà convocada Un-'
mediatament. S'ha !et bé de descat
tar, abans que res, les divergènc1~
d'opinió dels .Es~ts petits. Ara C8l
estudiar la qüestió principal: la c!e
la participació d'Alemanya.
El periòdic expressa finalment Ja
confiança que molt aviat es coneixeran detalls sobre l'actitud del Reich '
del qual depèn, en gran part, la fu~
t'Jra evolució politlca de ls. conca del
Danubi. ~lxò no significa, però, que
en cas duna negativa d'Alemanya
el Pacte no pugui ésser concertat
desgrat de tot; de totes maneres és
evident que en tals condicions la 'lm·
portàncla del Pacte canviaria considerablement.

a

El conflicte entre
Polònia i Danzic
POLONIA TANCA LE&
FRONTERES
Va.rsòv1a, 3. - El conflicte duaner
entre Polònla i D anzic s'ba agreujat
per les instruccions donades a les
duanes poloneses de la rrontera de
Danzic, que, a partir del dia d'aVUi
al migdia, quedi tancada aquella per
a tota mena d'importacions de D~··
zlc.
Amb tot, el tràfic de mercaderies
de trànsit per Polònia consignades
a Danzic continua com fins al present.

Pontevedra, s. - A dos quarts roux, al qual acompanyen en el seu
de dotze del mati aterrà a l'aeroport viatge el senyor Emiliano Iglesias 1
de La Canosa, un avió trimotor que el governador de Madrid, senyor Ja.conduïa el cap del Govern i per- vier Morata.
sone:> que. l'acompanyaven.
Al camp d'aviació l'esperaven .es
Els Ajuntaments gestors
autoritats civils i militars 1 rep¡esentacions del partit radicaL Nombrós públic el féu objecte d'una endonen gust
Pombo ha arribat a Panamà
en' tl».
Entença. - cE1 novlo de mamà», «Ale- tusiasta. rebuda.
Panamà, 3. - Aquest matí, a dos
Lorca, 3. - L'Ajuntament celebrà
El senyor Lerroux, acompanyat
gria estudiantil» 1 «Uujeres alerta».
quarts de dotze, procedent de Bar.¡
Foo Nou. - eLa lsln de lll8 almas per- de les autoritats, del senyor Emllia- sessió, a la qual assistireu l a gaireha. e.rrtbat l'aviador espa-ra.nqui,
regidors.
dels
totalitat
be
Acuanum»
del
didns», cEl mlsierto
no Iglesias i dels senyors Tuilon de
«El !anta.5ma do Crc~>twoocl».
En previsió d'incidents, la policia,
nyol Joan I¡nacio Pombo.
i Becerra es dil"ig1 a la munLara
Goya. - eLa mate.nztllt, cCanclón de tanya de Santa Tecla on fou obSe- guàrdies de seguretat i municipals
cuna» 1 cErase una. vez un vals».
custodiaven els passadissos 1 el saló
Iris. - eLa hiJa de n adle», cNoble- quiat amb un àpat 1ntim.
Acabat l'àpat a dos quarts de qua- de sessions.
entre braza baturra» 1 cBra.vo
vos».
tre de la tarda, el senyor Lerroux
A mitja nit, els regidors reforcParls medlterràneo», embarcà eu el canoner «Cabo Fra- mistes i radicals entaularen una disKursaal. cwnoope•. 1 eLa princesa do Ja Zar- dera5)> i es dirigí p el riu Miño fins cussió
violEnta amb els de la Ceda
da».
LaLetana. - «El secreto de madame a Tuy, seguit de nombroses emb:u-- i radicals contraris a l'alcalde. El
públic intervingué sorollosament, i
Blanch~». cEn nombre de la Jey• 1 cacions.
•••
cUn 110 de ra.mllla».
A les cinc de la tarda arribà a el president senyor Sanmartin, de
Aquest mati visità el ministre de
Marina. - eLa reina Cristina <le Sue- Tuy el senyor Lerroux, i fou rebut filiació radical, suspengué la sessió
Water-polo internacional
de polluna
Govemacló
la
ela», «Bolero» i d!:l últlmo rodeo>>.
les autoritats locals i el poble per la qual cosa els regidors 1 el pú- eles aprovats per acomissió
ingressar a la
Maryland. ~ cOro en la montaiía», per
celese
l'Ajuntament
A
massa.
en
protestes.
llurs
en
continuaren
blic
4i!a Congreso sc divlerte».
Generalitat de Catalunya, els quals
Els regidors de la Ceda i els rodi- li interessaren el ràpid aclariment
filetropol. - cTartnr!n de Tarascón», brà una recepció al seu bonor. Acabada aquesta el cap del Oovern se- cals del senyor Minguez es traslla- de la. situació en què es troben, ja
110ro•.
I
Mistral. ~ eLa !sia. del tcsoro», tEl guí la seva excursió per la província, daren a Múrcia per tal d 'entreviStar- que tenen els exercicis aprovats 1
mundo es mio• I «La. sefiorlta de 1 es detingué al poble de La Guàr- se amb el governador.
no poden ingressar a l'esmentat Cos.
los cuentos de Hortme.n».
Circula el rumor que la base d'aMonumental - ell:! pre::;LdlOJ, cMarrue- dia.
Al voltant de les sis de la tarda, quests incidents són deguts al proCOS» I cPobre Tenorlo».
cUn secuestro sensacio- el cap del Govern arribà a Ponte- pòsit dels radicals del senyor Min- A Extremadura, cada dia hi
Mundial. nal», eLa. llama etcrnn».
vedra on se li reteren honors. Es guez 1 els de la CEDA de desplaçar
cC1eupal.ra», •Capturac.IOS» traslladà a la Diputació on es ven- l'altual alcalde per a donar el càr- ha més gent sense feina i EJ programa anunciat tou
Nuna. 1 d:lajo el cielo de Cuba».
ficà una recepció al seu honor. Dasense pa
Pathe .-alace. - cblnlouJa del cora- vant el senyor Lerroux desfilaren rec a un cedlsta.
malograt per culpa del mal
Des de la suspensió de l'Ajuntazon». tl>luslca en el aire» 1 cPapà
nombroses representacions del par- ment radical-socialista, el Consell
Badajoz, 3. - Cinc-cents homes
bohcmlo».
temps
Princtpal. - t.Mandalny», eLa caue tit radical, no solament de Pontev~ nombrat governativament només es que treballaven a les obre:: de cons4:.!» 1 Dibuixos.
dra, sinó de les altres províncies preocupa que de qüestions personals, trucció del pantà de Gijara han quede Mantjuic havia de
piscina
la
A
Reoortatll'es d 'ac- gallegues.
Telàfon 34651-33118
Pubil Cmema. i tenen els interessos del poble aban- dat sense treball a causa de la pa- celebrar-se ahir a la nit el matx
tualitat.
Palau de la Dant:l i do I'E;~rt
una
celebrà
se
Militar,
Circol
Al
a
donats, havent estat molt sovint a- ralització d'aquestes obres, degut
Rambles. - cCleopatra.» I altres.
de natació entre els equips d'EsRoyal. - cAl corupas del amor», cNo- reunió de forces vives, que acord!\· quests incidents en les sessions an- la no concessió dels crèdits oportuns panya 1 de Suècia. m acudí a pr&
Avul, tarda 1 nit:
pel Ministeri d'Obres Públiques.
clle,; do Nueva York» 1 cUn pro1esor ren formular peticions al cap del teriors.
Govern. Els representants a la reuideal».
Amb aquesta. suspensió es provoca senciar-lo un públlc nombrosíssim
DANSES SELECTES
Select Cinema. - Exta.slu, cCartta Ilo nió, :estigueren a saludar el senyor
un gravíssim conflicte, ja que els El temps, però, obli¡à a reduir el
angeb 1 Dibuixos.
pels «Asos» del' r)tme
Lerroux i H feren lliurament. de les
obrers, que juntament amb programa confeccionat 1 el mat;
Interessants declaracions esmentats
Smart. - cVuelan mis cnncloncs»
peticions que hom li formula, entre
llurs families sumen un total de entre els nedadors espanyols i suecs
cTe quiero y no 6e qu1eu eres».
2.000 a 2.500 persones, es troben con- restà redwt a la prova de 100 medel sots-secretari de la centrats
SolendLd. - tLa reu.u~ l..;tli!LIUU ue ::>ue- les quals figuren la creació de l'Escola de Treball, restabliment de la
en una comarca de la pro. tres lliures 1 al partit de water-polo,
cla» I cLa rubla del l!'olles11 .
Sala re!rlg-crnda. Màxima. ventiTalia. - cUn Ilo oe ta.mlll:a, «1~1 Junta d'Obres del Port i modificació
vincia de Badajoz, completament iso- ja que la pluja que calgué abun·
Governació
lació 1 comoditat. El local pre!efantasma del oro», tOharlot PAU· de la presó actual, mentre s'edifica
lada i força allunyada de la capital. dant durant bona estona obligà a
rl t per les trunilles
nndor» 1 altres còmlques.
una de nova.
Madrid, 4. - En rebre aquesta Molts d'aquests jornalers, a conse- suspendre les altres proves.
Invitació cavaller, 2 ptes.
Triomf. - eLa reiJla (.;n&tLna ae l:>ueEl cap del Govern, parlant amb matinada els periodistes el sots-se- qüència de la manca de treball, haTingué lloc, també, una carrera.
NOTA: A los deu de la. nit, sarcia». «Bolero» 1 cEl ul~lmo rodeo».
els periodistes, es mostrà meravellat cretari de Governació, el qual ha vien aeudit a ocupar-se en la cons- exhibició de 100 metres, femeninS,
danes davant el Cll!ê Prlce.
~cue.nao uaco ta.lta un
Tetuan. de l'excursió que havia realltzat arribat a Madr~d procedent de VItò- trucció del pantà de referència i que Enriqueta Sorlano !éu en 1 ml·
am¡got, cHeroes del aozan.
Volsa. - cVlva Vlllal» 1 eLa ciudad pels pobles de la provincia 1 enlairà ria. prop de les onze de la nit, els s'havien traslladat allí des de tot
nut 35 s. 4-10, 1 una exhlblcló de
de cartón».
les belleses de Galícia.
ha comunicat l'admirable labor rea- arreu de la provincia 1 àdhuc des salts del nedador francès Rodlere.
Verdi. - cca.Ues de No•a York•, cPor
anunciada
està
nit
aquesta
a
Per
DipuPels
d'aquella
fam.flles.
gestors
llurs
pels
amb
litzada
d'Andalusia,
ei mar vleoe Ja Uua!On» 1 cNo soy
una revetlla. benèfica al parc del tació, que a més d'haver contrlbuit voltants de les obres s'ha construït el qual fou molt aplaudit.
ninaun anl!'ell.
La classificació dels 100 metres
CRAN PARC D'ATRACCIONS
Xíls. - &C:Loaueros rustlcosll, cFue- Casino, revetlla que se celebra per a l'organització del dl.spensart anti- un poblat, 1 hi ba gran quantitat
ros numanos» 1 eSOr Anll'e11ca•.
a r.ecollir recursos per al Refugi Con- tuberculós de Leza, ban realitzat de barraques 1 edificaclons per l'estil. lliures internacionals fou la seWalkn1a. - «En mala compa!H&ll, cepció Arenal. El cap del Govern obres importantisslmes en carreteres
D'altra banda, el panta. de Cijara güent:
l::ntracb, 6G cèntims
cMalacat i cPuo a Ja Juveotud».
Primer: Petterson CSuècla), en
ha anunciat que assistirà a la re- portades d'aigües, 1 altres milloreS és una obra d'importància vital per
Funicular i entrada, t pta.
vetlla.
po..r a la provincia. A l'acte de la. o. Badajoz, perquè enclou l'única so- 1 m. 2 s. 9-10.
Arul tarda., visita al Parc d'En
Demà, diumenge, se celebrarà. el inauguració, ha manifestat el senyor lució per a l'esdevenJdor del probleSegon: Sabater (Espanya), en
NOFRE 1 LA CISCA 1 obsequi
banquet a honor del cap del Govern, Echeguren, hi ha assistit el min!stre ma soclal i econòmic de la pro- 1 m. 5 s. 5-10.
d'una joguina a. tots els nens 1
i un miting a la Plaça de Braus.
nenes que vagin acompanyats
Tercer: Lepa¡e (Espanya), en 1
d'Estat senyor Rocha, el qual es pro- vincla.
Els organitzadors del m.lting han
de 1111111 pares
minut 5 s. 9-10.
tornar avui mateix a San Semanifestat que aquest serà una de- posava
Quart: Carulla (Espanya), en 1
bastian per a tomar a Madrid di...
Compllilt ordres superiors, d1me- mostracló de la puixança del partit mecres vinent al Oonscll de mlnil¡- L'Ajuntament de Saragossa minut. 6 s. 6-10.
cres foren detinguts com a «mesura radical a Gallcia, ja que tenien la tres, 1 tornar novament a la capital diu que la seguretat dels
Cinquè: Ljunjkuist <Su~cia), en 1
de precaució» una vintena de veïns seguretat per les peticions rebudes, de Donòstia.
m. 9 8. 1-10.
de filiació extremista. Una vegad:A que la Plaça de Braus serà insuenèrmesures
reclama
veïns
El sots-secretari s'ha referlt desSisè: Brau (Espanya, en 1 mtnut
transcorregud;¡, la diada roja foren ficient, per a contenir tots quants prés
~AU
BRASSERI&
9 s. 2-10.
11.1 servei realitzat per la poUclo.
vulguin aEslstir a l'acte.
Govern
del
giques
alliberats.
Setè: Anderson <Suècia>, en 1
El senyor Emlllano ha dit també aquesta nit, com a conseqüència
- A Ics entitats patronals 1 obreSaragossa, 3. - En la sessió ce- minut 10 8.
d'haver organitzat una manifestació
res els interessa assabentar-se del de- que el m.lting constituirà un èxit.
apros'ha
l'Ajuntament
per
lebrada.
dels
alguns
comunistes.
elements
se saben qulnes són les llnies els
El partit de water-polo fou gU,...
VIa Laietana, 6 • Tel. 15688 cret que d.ll;po6ll. la formació d'un delNodiscurs
en la. qual es d1u que nyat,
del cap del Govern, però quals han estat detinguts, i se'ls ocu- vat una moció
com bem dit, per Espanya pet.
nou cens electoral social a. Cataprotesl'Ajuntament
de
regidors
els
'spad
de
necessitat
sense
armes,
pat
'a-d
intims
els
segons han afil'IIlAt
lunya.
ten un cop més de l'estat en què dos gols a un. Suècia acoD.seïrui
posició
la
motiu
en
aquest
mantindrà
Amb
es
tret.
sol
quest,
un
rar
- El conseller de Treball de la
es troba Saragossa amb relació a la marcar en els darrers segons del
Generalitat ha nomenat inspector adoptada en el seu discurs de Va- el senyor Echeguren ha repetit els seguretats dels seus veïns. Si aques- partit.
relleu
de
posarà
dir.
a
és
lènet.a.
ha
1
força,
la
a
mllllstre
del
elogia
de Treb&ll interí, a.Iecte a la Delega- la necessitat que contulUi l'actual
Els equips s'arrengleraren a!Xf:
ta protesta no fos atesa, l'Ajuntació de Tarragona, el senyor Sebastià coalició ¡:overnamental, car el cap acabat dient que es prenJen tals pre. ment prendrà les mesures que calEspanya. - Cruells, G1Unper, BOr·
Avui, dium.enae, tarda. a lea 4:
Basora 1 Basora, assidu collaborador del Govern la considera necessàr1:'\ caucions per tai d'evitar qualsevol guin. Espanya ha tingut una expe- ràs, Brulls, Sabata, Jiméllez II 1 Ca·
CBil:H'lJ 1. - SOWORROS'I'RO conaltre Intent de caràcter subveniu.
la
de
òrgan
Rell9,
de
«Diari
del
riència feliç de la tranqui.Ritat que brejas L
en els moments actuals en què a jutnt. RUBIO • ARlllGORIUAGA
Ceda.
PASTOR :_
proporciona un govern enèrgic. ANit, a Ice 10'15:
Suècia. - Naums.n, Person, Pet-¡
dici seu no existeixin altres forces
- Per a formar part de la Cer de caràcter governamental en condiCWQUITO GALLARTA contra
quest exemple -diuen els signants terson, Berg, Svenson, SandedrOD l
CHIQUITO BILBAO - IZAGUInussió que té de dlct.amlnar sobre cions de poder ésser una ¡¡arantl.a de
de la moció- no sabem per què no Sindzen.
RR.I:. - Detalla per cartelL;.
GESTIONS PERQUE IUGOSLAVIA és imltat ara.
el problema. de l'encasemament a Govern.
Aquesta tarda, a les cinc, tliidrà
RECONEGUI ELS SOVIETS
Catalunya, hom ha designat a 1'&1El dilluns, el cap del Govern emS'ha acordat enviar un telegrama
Belgrad, 3. - Des de Londres, Pa- al presldmt del Consell de minis- lloc, a la mateixa piscina, el mats:)
calde-gestor 1 &1 president de la prendrà la tornada a Madrid t:unbé
ris 1. Praga s'estan efectuant actives tres 1 als ministres de la Governa- Estocolm-Barcelona, organitzat pel
de Comerç d'¡¡qucst& etutat. en avió.
Frontó Principal Palace Cambra
- Arribaren al castell Vila!ortuny,
L 'alcalde de Pontevedra visltà tam- gestions prop del Govern de Belgrad ció, Guerra. Ma.rtna i Obres P úbli- O. N. Barcelona, Sf.lta el control de
entre Salou 1 Cambrils, una colòni:J. bé el cap del Govern ¡ 11 féu diver- per tal d'induir-lo a reconèl.xer o11- ques, concebut en els següents ter- les Federaclon.s de Natació Esp8·
nyola 1 Catalana.
escolar de l'«A.:,ociació Protectora de ses pelicioos relacionades amb el cialment la U. R. s. s.
AvUI., dlumenl!'e, tarda: .TUAmes:
S'anuncia que, el setembre pròxim
RISTI I • VICENTE I contra GAl'Ensenyança Catalana composta de desenrotllament d 'aquesta ciutat.
«Ayunta.miento de Zaragoza, en
BRl.EL ll • C.A:ZALIS n. Nit· ASs~
iugoslau
ministre
Primer
el
quan
25 alumnes.
scs16n celebrada acordó unanimlclad --------*-------~,
TIGARRAOA - ULACIA I CÒntru
IGLESIAS I nsor StoyadinOVitch vagi a Londres, pedir cese estado intranqUllidad soF-MIL!IANO
- Hom diu que es tant gestions
GURUCBAGA • R.AMOS IL - Dl·
impor.
aquesta
resolta
_quedi
potser
PONTE•
A
CAP
LERROUX
de
festes
eJtres
unes
celebrar
a
per
cial toma.ndo medidas ur¡entes enér- mite conciblr fundada. esperanza ot>llWl", t:u"dA: URA n • ANSOLA
tant. qüestió, perquè un cop Iugos- glcas por tal mal, lamentando no tener ldént1co resultada adoptandto~·
VEO RA
barri. Aquesta \'eg&da es tracta dels
contra SALSAMENDI I • IRIZAR.
es
soviets,
els
reconeg-o.1t
hagi
GUlLLERMIN • MOTRlCO
Nt~; :
Madrid. 3. - A les nou del mati làvia
carrers que comprenmt la demarcababer &do atendldo anterior e ldén- la misma. actitud. Ayuntamlen__,
contra RICABDO - WODESTO.
ció d el Raval Mart1 Folguera fins marxà. a Pontevedra, en un trim~ .fac.llltarà la seva. adhesió 1 la de tico ruego el recuerdo de paz y ac- ciudad esperan de v. E. p,o vt:>Oriental.
Pacte
al
Romania
Lersenyor
Govern,
del
cap
el
tor,
al carrer Major.
tuaclón enérg1ca llegó Espa.ña per- desairadas tan justas petlciQiles.»

*:-----

Ultima hora
*

ALA PISCINA DE MONTJUIC
ESPANYA DATE SUECIA PER
DOS GOlS AUN

MARICEL- PARK

¡ Hip! ¡ Hip ... ! ¡ Hur1·a!

IHIP!, IHIP!.... HURRA!

6

MANIFESTACIONS
UNES
D'UN DIPUTAT VALENCIA
Madrid, 3. - Segueix en peu el
plet plantejat en gairebé totes les
Gestores municipals 1 provincials de
tot Espanya.
El senyor Martínez S6Ja, diputat
autonomista, parlant d'aquest afer,
ha manl!estat:
-El problema. plantejat a l'Ajuntament valencià és un sfmptoma.
Arreu d'Espanya. passa. igUal. Obeeix
a una. tàctica. Volen posar cèrcol al
senyor Lerroux, però aquest no es
d eixarà tancar.
Le. qüestió tingué el seu origen en
la construcció d'unes escoles laiques.
Els autonomistes valenWu!s no renuncien al programa anticlerical de
Blasco Ibàñez. Per &ltra part, la
Dreta RegioneJ Valenciana, encara
que diguin una altra cosa. els qui la
dirigeixen, està. profundament dividida. Els elements que segueixen el
senyor Simó són francament tradicionalistes 1 no acaten la República.
Així m'ho ha oon!eEsat davant vint
persones més el propi senyor Simó.
El senyor Lucia, per la seva banda, s'ha destacat 1 coHocat a l'avantguarda, 1 no vol portar al sl del Govern el problema, com no volgué
plantejar-lo a les Oorts.
Tenim també en contra del nostre partit autonomista els republicans di'esquerra.
En definitiva, que dintre uns mesos hi haurà. elecc1ons, 1 la Dreta
Regional Valenciana. vol que no puguem portar als comicis la bandera
laica, emprenent la construcció d 'aquestes escoles, 1 ajornant-ls. per a
quan s'hagin verificat les eleccions.
En el fons, una DllUl1obra politlca.
-¿Com han acollit els republicans autonomistes de València l'a-cord dels partits d'esquerra?
-Amb satisfacció 1 esperançacontesta el senyor Martinez Sala -.
Nosaltres lamentem molt que el senyor Aza.ña es pronunolés a Mestalla en els tons en què ho féu. Segons les meves noticies, el senyor
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REAPAR ICIO del formldnble matador de braus

radicals continuen i s'accentuen

GRAN P.RICE

Demà dilluns, tarda: LAS
LEANDRAS. Nit: HldAS DE Ml
ALMAI. - Molt av1~t, ESTRENA do LAS DE ARMAS TOMAR.

<1e soNUó&

i ¡ M I U RA S ! ~!

Les divergències entre els cedistes i els

VARIETATS

HUAS DE Ml ALMA!

Tño•nt eoroUós dels seus intèrprets Concnita Leonnrde. Olvido
Rodrlsuez. Reves Castiza •La
Yankéu. Maruia Gonzàlez, Los
tres Dtamantes Ne&ros, Pacc Galleco (Gallecu•to>, Lino Rodrl·
• &uez, Pacc llernal, Ramon Manzano. lllar&arida Oalaauer, IA.bellta tl::!en, Aurlttía Ballesta. En·
riQueta Tr1u. 30 bollissimes VI•
cetioles, 30 • ao magn111cs decorats de OASTELLS 1 LOPEZ, de
.Barcelona - 300 veot1ts d'ANTONI
LOPEZ, do Barcelona, eobre
tiiJUrlJls dc CELlA HlJON. OrQuestra del Collseum de Madrld
1 del Smdlcat Musical de Catnlunya. dirigida SEMPRE per l'autor de la partitura MESTRE
GEIJRREQO - Dcmj., tarda, a
Ics 6. - A preus t)()pularisstms.
Lee miUors butaque¡¡, 3 ptes.
HEPOSICIO SE1 ::òACIONAL;
EL SOBRE VE:RDE
Col011S3.1 repartiment: Olvído Rodria;uez, U:uuja Gonzàlez, •La
Yan!<tn, Llno Rodri&un, Paco
Gallo;o - Nit. La su¡>er-rel'ilit&

•

Avui, tarda, a Iu 5
en pu nt

;=======;===~. ESPECTACLES

MasnOU

EL BLOC GOVERNAMENTAL

8RA US• MONUMENTAL

VODEVIL CATALA
VIsita López • Glm6nez Salts

DIJOUS, 1 D'AGOST DEl.
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Rodamonls Band
E. E. COFINER

FRONTONO~YETATS
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En · cap llar catalana no ha de mancar
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HA SIGNATlliCENCIADUPliCADA El JUGADOR RAICH?
Es tracta d'un rumor, d'un rumor
que pel que té d'importància, no volem deixar passar per alt, sense que
això vulgui dir que ens en .fem solldar ls.
sembla que ahir a la tarda va ba.ver-hi gran enrenou a les oficines
de }'Espanyol. Persona que pot estar
ben inforttl1lda del que passa en
aquella casa, . ens ba informat que
corria amb insistència el rumor que
el jugador blau-grana, Ralch, havia
stgnat la lllcèncla pel club de Can
Ràbia.
D'ésser certa aquesta noticia, o de
veure's confinnat aquest rumor, es
produiria el cas de duplicitat de llincies per part del jugador Ralchi
que també té signada fitxa pe
arcelona» i en aquest cas, cauria
de ple en la penalització que els
Reglaments assenyalen.

TEATR E I CINEMA

CURSES OE LLEBRERS

ELS ESPORTS '

Rumor sensacional

9

la ltuuaanltat
La reunió de divendres al
Canòdrom Parc

Resultats de les curses celebrades
el darrer divendreS a la n it en el
Canòdrom Parc:
1.• carrera, s.• cat., 300 metres 1
AHIR, A MONTJUIC
Guanyador: València, amb 23 ,_
Collocat: Tormenta II, seguit de Ale
Tuney, Colombina, Tac l i 1 Reverte I.
1.• carrera, s.• cat, 300 me tres
Guanyador: Condesa amb 23 s.
CoHocat: voy, seguit de Cinc-Cinc,
CIO
CLASSIFICA
Inkar, na i Artsca.
Pavant un públic nombrosissim es
a.• carrera, s.• cat ., 300 metres
celebrà ahir, a la tarda, la cursa
1 Bartali, 1 h. ü m.
Guanyador: Toledano amb 22 s.
internacional a la costa de MontFerrandO.
2
2-ó. Coll.ocat: MisS Ohocolate, segui~
juïc, a honor dels corredors espa-3 Flaquer.
d'Osnola, Lohengrin, Tabala 1 Monyols que acabaren la Volta a Fran4 Pou.
rito v.
ça 1 a profit de la famllia. del mala-ó Gonzàlez.
•·• carrera, 3.• cat., 300 metres
guanyat Cepeda.
Ex-equo: A. PrlOI', J. Pagès,
Guanyador: Ma.yv~me Boy, amb
Els organitzadors de la cursa, la.
Tudela, Bell- 20 s 3-6 Oollocat, Fanny Lee, seguit
Valero,
Bacbero,
A. c . Montjuïc 1 el nostre collage.
~
mas. Pestrieu.x. Reduà,
d~ -Road cop, Justed Línk 1 Wb.incEl Mundo Deportlvo»Í ens oferiren
km.
more Bangs.
una organització mo t acurada 1
Agulla.
16
s.• carrera, 3.• cat., C75 metres
pogueren reunir un exceRent lot de
17 Puiggerma¡a.ol,
Guanyador: Ballarina, amb 33 s.
pa.rtlc!pants.
Riera.
18
Moreno, seguit de Ku-Ku,
CoHocat:
La cursa fou disputadissima, tota
19 Valent.
Llta, Tontuela i War Trionls.
vegada que fins a la darrera volta
20 Plana&
6.• carrera, a.• cat., •n metres
formaren el grup de comandament
21 Vila.
Guanyador: Gato, amb 32 s. 2-5.
uns quaranta corredors, entre el:!
22 Valls.
CoHocat, Mr. Robin, seguit de Priquals figuraven tots els MOS nacioBover.
23
mera I, Fourbane Boy, Hllaire i Bra.nals 1 estrangers.
ve chap.
Fins a la darrera. volta tot anà
J.lilontO.
A.
clubs:
per
Classificació
1.• carrera, 6.0 cat., 476 metres
igual, però un quilòmetre abans de
Guanyador: señorita, amb 37 s.
l'arribada., Bartall, en un es!orç mag- juïc.
conocat: Jarape, seguit de Jauni!ic, assoU un avantatge suficientP rima primer ~mpador: BartaU. 2-5.
ri, Pelota I Tania.
ment clar per a poder arribar coms... carrera, s.• cat., 475 metres
Prbna Martinl Rossi: Pagès,
pletament destacat a la meta.
Guanyador: Sota de Oros, amb 36
segons. coHocat: Ràpida. II, seguida. de Mora III, Rumba., Almanse·
! ña 1 Young Boy.
9.• carrera, s.• cat., 47S metras
1
Guanyador: Bogotà, amb 35 s. 4-5.
1
OoHoca.t: Ainazona, seguida de Sha.ngal Expres, Ollveta, Pakota 1 ChiS(Darrera l'Hospital de s ant Pa u)
pa. n.

Bartali guanyà la cursa1 després
de batre el rècord del circuit

GERMANOR CATALANA
VA ACOMENÇAR LA «TOURNEE» DE LA COMPA,YIA
JOAQUIM TORRENTS
El pròxim dia 6 a cervera, comen-

Teatre Espanyol

«RIALLES», COMEDIA ENDOS
ACTES ORIGINAL DE FELIP
MEUA I JOSEP ALMUNIA
La nit del passat dijous féu la
seva presentació al teatre Espanyol
una excellent companyia de vers valenciana dlrilrtda pel popular primer
actor Pepe Alba.
L 'esmentada formació teatral es
presentà al públic de Barcelona amb
l'estrena de la comèdia en dos actes
<tRialles», original dels coneguts comediògrafs valenci~, . senyors Felip
Meliò. i Josep Llu!s aunúnia.
<<Rialles» " és una comèdia construlda. amb certa habilitat 1 dia.loga.da amb una. senzillesa que enamora.
Les escenes de l'acte segon, de tona
forts, gairebé dramàtics, palesa per la seva ben aconse¡uida preparació - el coneixement que del teatre
tenen els autors.
«Rlnlles» obtingué un è.xlt franc,
espontani, essent aplaudits amb viva
complaença els finals dels dos actes.
La formació valenciana que debutà
amb aquesta obra a l'Espanyol in·
terpretà <<Rialles» de manera !nsu·
perable. Pepe Alba, una vegada més
ens demostrà que es un actor de notables qua!ftats artístiques. La seva
interpretac1ó d'un pagés taujà 1 en
e~relX maliciós féu les dellcies del
public.
Cal mencionar, també l'afortunada interpretació d'Emilta Clement 1
la de les senyores Casesnoves Férrar, Tena i Bonastre. Quant aÍs homes, es destacnren, Vlllasante Julià,
'
Balaguer 1 Pascual
En presentar-se en escena el senyor Alba fou ovacionat.

çarà la primera etapa d'aquesta tourné per Catalunya, que ba estat confiada a la formació «JoaqUim Torrents» i de la qual formen part també les rellevants primeres actrius Emília Baró 1 Pepeta Fornés.
Les obres escollides són «El fill
del :;enyor Gold» i CILil1 vol viure» de
Lluis Elles; cEls amors de Judlb
de J. Navarro Costabella 1 en el
curs d'aquesta tournée, que tal com
era d'esperar ha estat excel:lentment
acollida arreu de catalunya, s'estrenaran les següents produccions que
foren otertes oportunament als organitzadors 1 han estat acceptades:
«La sang als ulls» de Manuel Valldeperes; «L'amor infinit» de J. Gimeno Navarro, dos poemes dramàtics; 1 <<Circ Eqüestre» tragi-comèdia
en tres actes de Baldomer Xifré.
La pn!'llerp. etapa, que tal com hem
dit comença dimarts, comprèn les
actuacions següents: Cervera, Berga, Santa Coloma de Queralt Reus,
A les oficines del :Barcelona es
Montblanc, VUafranca del Penedès,
rebé una critl.a telefònica de BudaValls, Lleida, Ta.rra.gona, Morp. d'E- •
pest, informant que el Jugador Berbre, Ulldecona, Tortosa, Falset, Tàrkessy, que en l'actualitat es troba
rega Mollerusa, Balaguer, Igualada,
gaudint les vacances, havia soVendrell 1 Terrassa.
fert un accident automobilist1c, del
qual resultà amb els dos genolls
En totes les actuacions i com a fi
fracturats.
de festn hl pendran part l'eminent
AVUI, DIUMENGE, TARPA I NIT
La persona. que comunicà la nodiva Angela Martinez, acompanyada
tícia no pogué e)I."J)licar concreta-plano pel mestre Jaume Mestres.
PEPETA FORNES
tela al Per
ment J'ocorre¡¡ut a. Berkessy per no
tal d'unificar les actuacions de
dama Jove de la Companyia
dominar el nostre idioma., per la
les altres etapes i facilitar les menys
qual cosa el Barcelona ha telegra..
\O deuen planxar-se mai despeses possibles de desplaçament Catalunya, interesSin data el més
s.
flat immediatament a Budapest solen atenció a l'objecte d'aquesta tour- aviat possible a Joan Vila, Passeig
licitant una confirmació de la noPe venda a: F. Basara, Call, 6 - né, són pregats els nostres amics de Dr. Robert, 240, pral., 3.•
Pro a rama extraord i nar i
casa sarret, Boqueria, 2. - J. Deutieta.
lofeu, Call, 30. - J. Ferrer Batlles,
Boqueria, 38. - Magatzems «El Siglo». - M. López Puran, Av. Portal
de r Angel, 12. - Matacà$ 1 Carn·
prodon, Fiveller, 9. - M. Pintó, RRmUna notícia que demostra la
bla de les Flors, 18. - F. Pons, Sa!On gaudireu del millor clima de Barcelona. - On pr..
importància que concedeixen
49. - J. Roca. PU!i, Santa
meron,
senclareu les curses amb més espactaoularltat. - On
Aquesta tarda, a dos quarts de
Mal no s'hauria pogut preveure els quals han apadrinat com ells sa-Anna, 39. _ Miquel Tebddó, Archs,
quatre, al camp del Centre d'Esports
Hod'aquest
celebració
la
fer-ho,
ben
productors americans al
els
arque
l'entus.iasme
i
núm. 2. _ FeliP Torrent, Pl, 13. - Vi- l'èxit cre1xent
s'ofereixen els programea més a tractius
l ExcurSions <Bordeta), tindrà. lloc
dal i Milà, Rambla de les Flors, 12. reu de Catalunya ha despertat a-- menatge, i ofereix una vegada més
cinema espanyol
un festival d'atletiSme en el qual
Josep xancó, Pla. de la Boqueru~.. 1 quest Homenatge primer i únic al la seva collaboracló.
I
participen elements de les entitats
món, d'aquest caire.
També el mestre Lamote de GrigFa. poc un exhibidor sud-americà
i
Sempre Avant, Centre d'Esporta
Són ja. tan nombrose3 1 de tanta. non, eminent i conegudlssim campió es trobava de visita a. les oflcinee;
Oberta tots els dies de 8 del mati a 3 d e la matinada
Excursions, Agrupació Escultista, Povàlua les adhesions i oferimenb que de l'Art Bell ac[ l arreu del món, ba de la ColumbiS de Nova-York i s'es«Catalunya Atlètica»
Tes dansants 1 sopars a l'americana amenitzats per l'orquet>trina •
nent, Gimnàstic Barcelonès, Unió
hom rep continuament de simpat.it- palesat el seu entusiasme per l'Ho- tra~yava que Colúmbla, després d'l-Esportiva Obrera, Avantl, Al!gues
Amlcs de Catalunya AtlètiCa ena zants forans que ha fet precis per menatge i ha ofert la seva mteres- niclar una brlllantissima campanya
Blanques, F . A. E. O. E. 1 l'Akademio
fan avinent que continuen les clas- part òel Comitè Executiu de l Ho- sant coHabora.cló.
de pellicules parlades en espanyol
Laborista Esperanto.
ses de gimnàstica, als banys de la meoatge, el nomenament de diverEls amants de les nobles emocions hagués tancat temporalment la sev&
Aquest festival éa de preparació
prcx¡tucc1ó espanyola parlada.
Dellclosa, tots els matins feiners de ses Comissions locals en diferentes art!stlques estaran d'enhorabona.
ENTRAPA GENERAL. 0'50
l preselecció del:! atletes que h an
L estranyat exhibidor no sabia ni
sis a nou. També es complauen a poblacions de Catalunya, a. desgrat
El distingit empresari de la Com11
ENTRAPA AL RECINTE I PREPERENCIA 1 P ESSETA
de participar en l'Olimpiada Obrera
or- d'e1xamplar el nombre de les esmen- panyia de Revistes del Principal Pa- llavors era oportú d'informar-lo 'que
fer públic que el pròxim dia
la. qual es celebrarà en aquesta ciuals Estudis de Hollywood disllavors
aconsellin
ho
quan
delegacions
tades
autocar
en
excursió
ganitzen una
lace, senyor Estanislau Guiró ha
tat durant els dit:s del 26 al 211 de
les circumstàncies .
ofert al Comitè Executiu la coHabo- cutien un acord per a reprendre
Tossa.
c1e
carrer
del
sortida
Roca.,
Autobusos
comunicació:
de
Mitjans
I
setembre proper.
A continuació publiquem els noms racló de la seva Companyia per tal amb caràcter definitiu, la producciÓ
Poden retirar-se les contrasenyes
d' en- de contribuir a fer més grossa. Ja de films espanyols.
. ·
,ft que mte¡ren 1"$ 0 OllllSSlons
de d e ...
Les proves podem avançar que
i als 41.
· Pelayo - Autobusos Lesseps-Horta - T ramvia Horta
a.ls b.anysFiveller,
corresponents
Catalòrua,
a
•excurft'"
seran molt disputades, ja que entre
l
recaptació de cabals a profit de la . Colú.mbia, per la seva banda., hP.
els participants figuren Cami, Con- =;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;~~;=~,......:..:~===~~~~~~ llaç
més pla-1 Caixa de Pensions per a. la Invalidesa s1gnat un contracte amb Moe sa.faranExecutiu
sortos¡¡.ment
del Comitè
Ja labor
neraque
esgal, Arqué, Ramonatxo, Clemente,
1 àdhuc mes brillant l'èxit del Primer i Jubilació que el Montepio de l'A- ckin per a pro ~ 1ir s is pellicules esEscanllla, Piiíol, Berlain 1 d'altres.
càrrega general, cap a València, el Homenatge a la Vellesa del Mestre grupació de Mestres Directors d'Or- panyoles. la primera de les quals ja
«San Antonio», amb càrrega general, 1 Director d'Orquestra de Catalunya· questra té establerta la inauguració ha estat començada. Cal advertir
cap a Porto Colom; el «Cala San Cors 1 Orfeons: Senyors Laureà Rl: de la qual es pretén festejar amb que Moe Sacltin s'ha especialitzat
AQ UESTA TARDA A LA PISCINA
en Ja producció de peH!cules espa.Vicente», amb càrrega general, cap ba, Antoni Oastells casas, Casià Ca- l'Homenatge.
DE MONTJUIC
a Gandia.; el «Cala Engrosanda»: , eademunt, Josep Vilardell; Donatius:
MOBLES DE LUXE
El <<Sindicat d 'Artistes Teatrals nyoles a Holyywood, on s'ha acreamb càrrega general, cap a Palma, Senyors Josep M. Javaloy, Ferran J. d'Espanya» amb un gest magnific de ditat d'experimentat excepcional per
MOBLES SENZILLS
el «Trmidad», amb càrrega. general, Obradors, Josep Ortiz de Zàra.le l lleial companyonia ha pres l'acord a eleg1r arguments. Actualment disEl matx Barcelona-Estocolm
cap a Vinaroç; el o:Maria», amb càr- Joaquim Vidal Nunell· Festivals solemne d'adherir-se al Primer Ho- posa d'un equip de gran valor comCALÇATS
rega general, cap a Alacant; el Ga- Simíònics: Rafael Martlnez Valls, menatge a la Vellesa del Mestre Pi- post de personalitats <\ nematogràflamb el recordman suec
ques en què predomina l'element neliana», amb càrrega general, cap a Joan B. Lambert, Francesc Palos i rector d'Orquestra de Catalunya.
COSIR
DE
MAQUINES
Petterson
Antoni Torrens Maymir; Fest1vals
1 Yalència.
Atxi mateix també ho han fet fins tament espanyol, que li garanteix
RADIO S
Teatrals : Senyors Antoni G. Català ara amb Igual gest de companyonia l'èxit més franc en aquesta empreAquesta tarda a les cinc, a la pisAERODROl\1 DE L'AERo- Manuel Civera, Josep Espelta, Josep que hom agraeix en el que val, sa. que ha començat.
elna de Montjuïc, sota l'organitzaAbans els productors americans
Font Sabaté, Rafael Pou i Josep Ros; les entitats del t.eatre: Societat d'A- deien
NAUTICA NAVAL
ció del C. N. Barcelona. i control de
que no disposaven d'elements
MITGES i MINJONS a preus de ganga
Propaganda i Premsa: Cèssar A. puntadors espanyols; La Primitiva.
les Federacions Catalana i Espanyoper a produir peH!cules
competents
Manuel
Cabr&a,
O.
Antoni
Vendrell,
Tramoistes
de
Sindicat
el
espanyola;
9'05,
les
a
València,
de
Procedent
'
la de Natació Amateur, . es celebra.- j
que
arribà 1'av1ó postal espanyol «Fok- Garrida, .Is.uire Rosselló, Jaume Ser- i la. Societat Catalana de Tramois- espanyoles amb la regularitat
rà l'encontre Barcelona--Estocolm.
Compra-venda I canvi de tota mena d'articles
del mercat,
ker 12 Ec-Ac», amb tres pa88atgers ra Marlné i Ger!lrd Tomàs; Radio- tes; els artistes Ricard Mayra.l, Fran- reclamen les exigències un
Aquest darrer encootre amb els
obstacle,
difuSió: Senyors Francesc d'A. Font, co F'ioti Antoni Biarnés, Rodolf però nra això ja no és
l mercaderies.
suecs representa. una repetició del 1
les 4 tarda
Subhastes variades tots els dies
perquè hom compta ja amb aquesta
Procedent de Madrid, a les 12'43, Joan Pich S:1.ntasusagna, Concordi Blanca, l les penyes <<Enrique Torrl- organització bàsica posada al servei
matx d'ahir nit, ja que malgrat que
es tracti d'un encontre lnter-ciutats,
arribà l'avió postal espanyol «Fok- Gelabert, Manuel Ortiz de Zàrate i jos» «Vicente Simon», «Agrupament de la Çolú.mbia per a empren(lre la
la compooició dels equips contenker 10 Ec-Ama», amb set passatgers Joaquim Serra Corominas: Control CecÚla Gubert», <<Giménez Sales», producció sistemàtica, de la qup.l seAdministratiu de l'Homenatge: Se- <<Maria Teresa Moreno», «Nebots», i
dents serà la mateixa de l'Espanya,..
Sempre al
correu i mercaderies.
rà una mostra aquesta primera sènyors Mtu·tfnez Valls Javaloy 1 Ri- «De lo méS>>.
Suècia d 'ahir.
de Berlin, amb escales ba.
Procedent
rie de sis peHicules de què abans
l'Homenat·
de
Executiu
Comitè
El
Per altra part l'actuació indivia Stutgart, Ginebra 1 Marsella, a
parlàvem.
a
Oficines
seves
les
establertes
té
ge
dual de Petterson, el millor esprinMontde
Caldes
locals:
Comitès
les 15, arribà l'avió postal alemany
Per la seva banda Colúmbla ha
de
l'Agrupació
de
social
l'estatge
ter que ha desfUat per la nostra
CalePi;
Pascual
Jeroni
senyor
bui,
mercorreu,
amb
((Junkers D-Atak»,
iniciat una franca expansió cap al
Mònica,
Santa
de
Rnmbla
Mestres,
ciutat, davant el nostre recordmen
seGavà:
Salam;
Claudi
senyor
lla,
espanyol i sud-americà. En
mercat
caderies 1 10 passatgers.
Sabaté, és una aHiclent digne de tenyor Rc:né Bruach; Girona: senyor núm. 8 i 10, primer, segona.
lnstaHar la seva Sucursal a Espanya.
alepostal
l'avió
8'35
les
a
Sortl,
nir-se en compte, mà.'Clm tenint en
8
PELAI,
Baró i Güell; Mataró: senyors
Colúmbia vol consolidar el seu conmany «Junkers D-Amak», cap a Ber· Josep
compte que ambdós nedadors parFelip Vilaró l Antoni P!az; Ripollet:
tacte amb el públic espanyol par11n, amb escales a Marsella, Gineticiparan en els 50 metres lliures,
.
.fl
1
4
seSabadell,
Laureà Tatché;
lant, ja que la influèrt'ia d'aquesta
bra i Stutgart, amb correu, mercade- se1.yor
que a més a més de presentar-se innyors Josep Masllovet, Daniel Sana.- '· - ' ~
sucursal ha. d 'ésser, en un temps no
dres; els espanyols cVUla de Madrid», ries i 17 passatgers.
teressants. poden donar ocasió al
huja, Josep A. Clapés i Josep Planas
molt llunyà, el nexe d'unió entre
sort[ a les 10'34 l'avió postal es- I Argemi; Vilanova 1 La Geltrú : se·
nostre representant de millorar el
amb correu, mercaderies i passatge,
els distribuïdors sud-americans i lA
rècord nacional.
cap ~ Les Palmes; el «Ciudad de panyol' «Fokken, c~p a. Madrid, amb nyor Francesc Montserrat, i Vila!rahColúmbia. Per altra banda, la CoCom en el festival d 'ahir, r,rtlciMadnd», amb correu, mercadenes i correu. mercaderieS l nou pasat- ca del Penedès: senyor Joan Viñals.
lúmbla espanyola no es limitarà tan
passatg~, cap a Palma; el ~1ana R.» gers.
0
Tots aquests senyors es cuidaran
sols a. ésaer una distribuïdora del
~:~
~c~. e~o~ ~\~~~ R~firju~iifl;ad~~
amb carrega general .l passatgers, \ s tl, a 1es 14.30, ra~1ó postal es- juntament amb el Comitè Executiu
material Colú.mbla, sinó que pot
or
VAIXELLS ENTRATS cap a AlgecU'es.
ment com un dels millors especiales
regurp.lltzar
de
l'Homenatge,
de
preparar doblatges netament espaEl «Cala Mitjana», pan~ol. «Fokker 10 Ec-~ma», cap a.
VELERS. De Gijon, amb carbó mineral, el
llstes que han actuat davant els a.fieshan
que
oferiments
l
!rúclatives
nyols per al servei de Sud-Amèrica,
vaixell espanyol «Maruja i Aurora»; amb ciment, cap a cartagena; l'iot Valenc1a, amb mercadenes 1 passat- tat fets pel Poble de Catalunya que ,
clonats barcelonins.
la producció espanyola 1 aestudiar
El programa de la reunió serà el de Palma, amb correu, mercaderies «Amlc», amb el seu equip, cap a la. gers.
vol al."d retre el degut 1 merescudis- 1
consellar els afers més comercials, 1,
mar; el <<Marlall, en llast, cap a Sant
espostal
motor
el
passatgers,
159
següent:
Slm Homenatge a la Vellesa del Mes- ¡
en una paraula, orientar la Colú.m1
BASE AERONAVAL tre Pu·ector d'Orquestra de Catalupanyol «Ciudad de Palma»; de Crls- Carles; el «Pedro Compte», amb càr50 metres lliure, infantil. ·
bia en tots els seus plans respecte
tòfol, amb correu, mercaderies 1 112 r ega general, cap a Palamós; el «Ro50 metres lliure, internacional.
al mercat espanyol 1 repúbliques aSorU, a les 7, l'hidroavió postal nya, simbol genèric que aixopluga al
passatgers, el vaixell espanyol «Juan berto », amb càrrega general, cap a
400 metres lliure, internacional.
mufigures
grans
més
les
redós
seu
mericanes de parla espanyola.
italià <<Saboia I-Vale», cap a " ••na,
Sebastiàn El cana»; de Braila, amb Palma; el «Cala Quent», amb càr- amb
200 metres braça, fement.
escales a Marsella i Genova, sicals que han excelllt amb el seu po~nEn.oso DA Dlt.TITU
càrrega general i de t1·ànsit, el val- rega general, cap a Màlaga; el «V!r100 metres dors.
nanftUM
'JI O:
talent l amb el seu treball en el
Els clàssics i el cinema
50 metres lliure, remeni l infantil. xell postal romanès <<Peles»; de Bue- gen Dolorosa», amb càrrega general, amb correu, mercaderies 1 17 passat- transcurs del segle passat.
- ADOI.I'IiE MINJou
nos Aires, amb càrrega general 1 de cap a Palma; el «Cala Mlllo», amb gers.
100 metres lliure, femeni.
Quan les melodies dels clàssics han
als
comunicar
de
hem
Altrament,
t
50 x 100 x 200 lliure.
arribat algunes vegades a les nostres
nostres lectors que ens honoren amb No 6s un film ve lll
trà.n~t i 17 passatgers lcap ¡a auques
Salls, internacional.
pantalles, ens han fet vibrar d'emoel seu interès, que l'eminent Pau Caport 1 225 de tràllSlt, e va. xe corwater polo internacional
reu postal francès «Florida»; de Gè·
'
ció, ens han arrancat del costum hala
e
d
ilm
f
ran
g
s·un
sals ha agraït el telegramp. que U
f
t>er a major comoditat del públic, nova amb correu i mercader1es i
bitual a aquesta classe de productou trames amb lp. signatunl del Cop ropera temporada! cions, ens han emocionat amb el seu
aquest mati s'expendrà taquillatge 1 nou Ílassatgers el vaixell postal itamitè Executiu 1 dels distingits reprea l'estatge del C. N. Barcelona <Es-- llà «Franca. FÚsio»; de la mar, amb ¡¡
ritme commovedor.
sentants de la Premsa barcelonina,
el seu equip, l'iot espanyol a:Amic».
cullera de Llevant).
4>:Corazones rotos» el film de la
VELERS. - Pe València. amb blat
«Radio» del qual són protagonistes
de moro, el pailebot cMondrago»;
dos artl:ltes més perfectes d'Aels
FUTBOL
en llast, el pailebot cAdan»; de Sant
Comitè Català contra
LA HUMA NI TAT mèricll, Oltarles Boyer 1 Katharine
Llegiu
FellU. amb càrrega ¡enera.l, el pal- •
sus tropas, cesen todos los prepara.- Hepburn, és una successió d'barmola guerra
PARTIT BENEFIC lebot cOomercio»; de Vinaroç, amb
tlvos de guerra, y que con un recto nies dels mlllors autors, és una descàrrega general el llaut cManuela
esplritu de reconcillación, por me- filada de lllelodles perfectament d'a.El Comitè Ce.talé. contra la Guer- dio del arbltraje o de la justlcla, cord amb l'art dels seus intèrprets.
Al camp de la Penya F. C. Case- Dolores»; i el pailebot cJosefina. Sura ha dirigit al ministre d'Estat del destlparezcan Ia.s dilerenclas entre Katha.rine Hepburn, en encarnar la
llas, del carrer Nova Belem, tin- birats»; de Cullera, amb slndries. el
0' 10
Copies 4 1/2 6 i 4 6 1/2
Govern italià el següent escrit. Piu: V'J.estro Goblerno y el de Etiop[a, vida d'una famosa compositora supe
drà lloc avui, a les cloc de la tarda, lla.ut cVicenttCSJI.
un interessant partit a. profit de la
))
0'15
6 112 9
6
«Excelentislmo sefior Ministro de con el fin de conservar la paz mun- ra tot l'art lmmagtnable desenrotNAVEGADA
DISTANCIA
Mutua de Jugadon; de l'esmentada
- Roma. - Excelentlsimo dial. - Comlté Catalan contra la llat en anterlon produccions.
Estado.
DELS VAIXELLS SORTITS
penya, entre el seu primer equip 1
))
«Corazones rotosll és un fUm sug·
0'20
11
x
1/2
este Comité Catalé.n Guerra.. - José Bertran de QuintaRecog1endo
Sr.:
boa selecció amateur del c . P . EuAHIR
na, Presidente.»
¡estiu i commovedor, nou en el seu
de
sentimlento
el
Guerra
la
contra
ropa.
Fóra d'horitzó es troben els espa))
0'25
sus adheridos, contrario a toda Ju8 10 1/2 i 9 12
El Comitè Català contra la Ouer.- argument l forma, curós en el d ...
Els equips han estat combinats a. nyols cAmpu.rdan», amb càrrega ¡echa armada entre pueblQIJ, y en la ra recomana a tota els ciutadans 1 tall 1 en la presentació. Es la topade.
neral, cap a Roses; l'alemany <ILIbase dels següents jugadors:
convicción de que la guerr a y ..,.~s organitzacion.$ antlbèl:liques que s'a· de dos oponents que enllacen els maP . C. Casellas: Xivllle, Bergadà pari», amb càrrega general 1 de trànpreparatlvos son incompatibles con drecin en iguals o semblants termes tisos del seu art excels en una fusió
Morcillo, Xifré, Bordas, :Aviñó, Pui~ sit, cap a Gènova; el correu francès
toda ética y tamblén con los precep- al mlnlstre d'Estat del Govern Ita- sublim.
iart, Bayo, Villalba, Ollll l Mora.
«Floridu, amb correu. mel'caderles l
Philip Moeller, artiSta, més que
tos cristianes. Profundamente emo- lià, a Roma.
o. D. Europa; Capdevila, Deprius 225 passatgers de trànsit, cap a Mardirector ha portat la. batuta. d'aquest
prelos
de
evoluc!ón
Ja
de
cionades
Mateu, Payà., Soler Cros, Soler,
Català contra la Guerra. film amb l'encert peculiar en ell H&
sella; l'anglès '"Ponzana», amb càrparatlvos de guerra que toma vues- - Comitè
cia• Font, Gener 1 Morales.
Secretariat: Via. Laietana, 56 (de donat
rega general i de trànsit, cap a Lonun aspecte totalmE'.nt diferent
tro Gobierno contra el pueblo eUope, VUlt a nou del vespre).
a aquesta obra. que surt de la rutina
nación que, como la vuestra, pertede les proqucclons. «Oorazones ronece al grupo de nac!ones cristlaD3S.
Considerando que las dos naclones
tos» és un ~¡ran triomf de la «Radia»
l un triomf .particular de la interesson miembros de la Sociedad de Na.
Avda. Francesc
clones. Que vuestro Goblerno, por el
santisslma Kathatine Hepburn. aLayret, núm. 96
Tratado de Addls Abeba. de 26 de
companyada en aquesta producció
CAMP DEL «SOL
BAIX »
Telèfon 3 5 9 7 o
octubre de 1896, ha reconocldo la lnpel famós actor francès Charles BoADUca terrens-s d entrenament del F. o. Barcelona
dependencla. absoluta y sln reserva
yer, pel c~lebre J ohn Beal i pel forEstado
como
Etiopfa.
de
Imperlo
del
genèric Jea.n Hersholt. Una
midable
J
Davant del J eatre Còmic
DE LES CORTS
aobera.no e lndependiente. Que la
peHicul,. que no podia pertànyer més
que a l'Empresa dels més grans èxits
Convención del 13 de diclembre de
Avui, diumenge, tarda i nit
El Foment Agricola Republicà Ca.1906 entre vuestro Gobierno y los
«Radio».
Gobiernos de Inglaterra y Fra.ncla talà de Castelldans b a tramès el
!
ha declacado el deber de respetar y següent telegrama:
5alva¡¡uardar la lnte¡rldad de Etlo«Exc. Sr. President República.
p!a; y que, a tenor de la.s disposiTramvies: Unies 7 i 15 ·-- Autobusos: Lletra E '
clones señaladas en los articulos 11, Madrid. - L'Esquerra Republicana
12, 13 y lS del Pacto de la Socledad de Castelldans prega a V. E. indult
Frlssures7 Flstules'l MORENOL
Servei de taxis co1:lect1us, des de ia Plaça de Catalunya 1 de la
de Naciones, E tlop la ba pedldo va- condemnats Turón. - President, SeEscriviu avui mateix a PlcalPlaça d 'Espanya.
rias veces el arbltraje, este Comité
aués. 1'2. tenda, Barcelona. I us
Catalan contra la. Guerra se dirige bastià Arals; secretari, Mateu CapIIUirlreu
a vuestro 0Qb1erno
devUa.»
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Per l'indult del presos de Turón

(Aquesta casa no té sucursals)

MORENES?

Aquest anunci dóna dret al revelatge
gratuït d'uno pel·lícula

republicà; el te11 diari e_s LA HUMANrfAl'
.,;

la humcmilal

10

per WILLIAM LA VARRE

Fulletó n. 4

ge, 1 per tal de testejar el nostre una descomunal catapulta, jeien tres. 1 llarg de més de cent... Era Valg estirar més fort 1, d'aquesta
o
«tractat de pau», va invitar-nos, a pedres enormes i els roquissers al- una terra àrida, on no era dlffcll manera, valg treure a llum tot un
Alicia 1 a mi, a què assistíssim a ternaven, dintre Ja gamma de les identificar vestigis de diversos rius esquelet, del qual només la. calamateix de l'home-jaguar . Es deixà Ja seva dansa sa¡rrada, que ells més estranyes poses, amb pics assecats. Un veritable desert. amb
vera emergia. del pla. Això va !er
caure damunt d'ell, amb un crit anomenen «Casimi». Mentre trena- aguts com agulles.
la terra calcinada per la sequedat, que em vingués a la memòria una
terrible. al qual tots els negres cor- ven els indígenes les evolucions de
Erem a l'entrada d'aquest famós «Món Perdub>,
Alicia no s'estava de contemplar sense cap mena de vegetació. Fins
regueren a fer-li costat. El pobre Ja dansa, vaig llucar les criatures l'espectacle a través de les seves a la carena de les muntanyes que paorosa llegenda, oYda. contar a
quimera de molts savis geògrafs i exploradors. i
Georgetown, 1 que tothom coneix
Kanaima. estava massa malalt per de la tr1bu, atrafegades a fer una ulleres de campanya.
descobríem a l'horitzó, la terra en\ a la Gualana anglesa, 1 és la del
a oferir resistència 1 aviat es lliu- mena de soroll de carraus, agitant
que
Conan Doyle ha descrit com a escenari d'una
nua 1 estèril.
~ulna mena de pals és aquest?
cjardi de la mort». Segons aquesta
rà presoner. Els negres l'aixecaren i sacsejant unes planxes petites -interrogava admirada.
D'ençà que vàrem entrar al terllegenda.
de les seves grans noveHes ...
determinades
tribus
ina pes de braços 1 el varen dur al que deixaven anar reflexos bri-Crec endevinar-ho-valg dir-U ritori dels wapisanes, els nostres
campament. on jo li vaig practi- llants. Valg voler veure un d'a- jo-. Es tracta d'un pals del qual guies macusis ens havien deixat. dies colguen vius els seus enemics
car, immediatament, una injecció quests instruments 1 vaig compro- parlen molt sovint els indis I que Només en conservàrem un, com a en llocs consagrats a aquesta pràccontra. la. malària.. L'indi, així que var que era ple d'incrustacions de un home blanc va fer servir de
tica 1 els fan suportar un lent 1 varen ésser molt 11tils, tant en 1
tenció. A la rieem veié amb la. xeringa als dits, diamants. Sempre els diamants!
horrible suplici.
funcions de gules com per a sug·
ra on havíem
tema per a un llibre sense haveres va. sentir pres d'un enorme pàsorprès el jaD'on venien? Quina era la font lo vist mal. Tenim davant nostre
nic i es posà a cridar que jo volia. misteriosa d'aquestes riqueses? El el «Món perdut», de Conan Doyle.
guar. vaig reoccir-lo com havia fet amb el seu bruixot curander, al qual jo intermarcar bocins
germà... Per a ell, jo era el diable! rogava, va limitar-se a senyalar,
de mineral, on
CAPITOL VIl
Es cargolava com una serp, tant, com tothom, els alts del riu.
va semblar-me
que se'm va fer molt dificil pun-Trobareu diamants al cor de
distingir estany
xar-lo. Què és el que cal la jungla...-digué, adoptant una
1 altres partícuUNA PASSEJADA AL JARDI
fer en un cas com ~ expressió siblllina.
les brillants. De
quest? La jungla és
L'endemà, al mati, vàrem reseguida Alfci~
un gran prendre la. ruta. Aquesta vegada
DE LA MORT
i jo vàrem comestre només ens va ésser possible remençar a forfoquan muntar el Rupununl fms a un inConec gent per a la qudl les villar l'aigua a la
hom dret determinat, més enllà del qual sions d'horror ofereixen un estrany
recerca de diavol a- es dividia i complicava de tal ma.- plaer. Estic segur, però, que modimants I d 'or. No
nera que no calia pensar a per- ficarien aquest criteri si les esmenvàrem tenir èxit.
llongar-hi la navegació. Decidirem, tades visions els fossin ofertes enEls indis, sense irodoncs, continuar a peu. Abandonlv quadrades dins de la jungla, M 'ha
nia 1 hostilitat, ens deirem les dues barques 1 prengué- esdevingut sovint silenciar tal i
xaven !er. Al capdavall,
rem les mesures pertinents per a tal aventura de les que he estat
el cap d'ells va demaunA llarga travessia. terrestre protagonista allà baix. Això es deu
nar-nos què era allò
per dins de la jungla. Els re- al fét que entenc que semblants
que cercàvem. Per
mers negres ja no ens eren descripcions, per aquell que les llea fer-li-ho entende cap utilitat i valg de- geix tranquillament, a la seva llar
dre, 11 vaig encidir de trametre'ls a civilitzada, deuen semblar-li, fàcilsenyar una amGeorgetown. Dies i ment, producte d'una imaginació
polleta p 1 e n a
dies s'escolaren. du- sobreexcitada. La veritat muda de
de diamants I
rant els quals no fesomia, segons és nascuda a les
el seu sobresregions a.temperades a. sota el cel
salt va donardels tròpics. Hi ha visions de la
me a entenjungla., d'una rigorosa autenticitat,
dre que sabia
que tenen tota l'aparença del somon n'hi havia
ni o del deliri ...
d'altres.
PoAlicia, àdhuc haver tin¡ut oporsar-nos d'acord
tunitat de veure i oir moltes coera més diffcil.
ses extraordinàries, no estava. enNo vaig estar-me
cara prou preparada per a una
de prometre-li un
visita tan impressionant com
dels meus fusells
la que vàrem fer junts al
a canvi d'una àm«jardl de la mort». CamiP Ii a
informació.
nàvem per la immensa praAmb això jo em proda. d'herba seca que s'esposava, de primer,
tenia per una plana que
:;emptar-lo, I, en acaenllaçava dues cadenes de
bat. convèncer-lo. Pemuntanyes. Erem a l'enrò com sigui que no
ens acabàvem d'entrada d'aquest !amós
tendrt:, tou ell qui, a l'últim, em
«Món perdut», quimeféu demanar per l'intèrpret:
ra predilecta de molts
~uè em donarà el blanc si li
savis I que -com ja
EL MON PERDUT
faig veure un diamant tan gros
he dit- Conan Doyle
ha fet servir, magni- Aquesta és la primera reproducció gràfica d'un paratge que ha ret rodar el cap ala homes de ciència 1 ha com el seu cap?
aervlt molt als escriptora d'aventures. Mr. La Varre, al coll que dóna entrada al «Món Perdut))
La meva dona 1 jo començàvern
ftcament, per a una
de sentir-nos nerviosos. L'indi assede les seves noveHes. intèrpret. Quan Alicla es planyia
El nostre guia va oferir-se. tot gerir-nos els mitjans de suportar nyalava amb el dit una muntaEstàvem recorrent un de tenir set, aquell indi li portava
seguit a ampliar els detalls que te. les migdiades tòrrides 1 les nits nya, la silueta de la qual, estrapafs que mal cap ho- el que al pafs hom anomena
la niem. En un camp proper on crei- glacials. Un exemple: si trobàvem nyament retallada, es projectava
me blanc, abans de «planta per la set».
realitat és xien, miseriosame:J.t cultivades pels un oasi de palmeres tucun, ens damunt l'horitzó i que ja havíem
nosaltres. no ha vi a Uh vegetal de !ullesEnespesses,
en indígenes, unes poques canyes de explicaven com els indis se'n ser- albirat durant la nostra cursa dels
trepitjat. Es clar que
de copa, oberta de cara al sucre, va triar una tua ben for- veixen per a cobrir les seves bar- darrers dies. Examinant-la bé, aviat
tinc por d'afirmar una forma
Al clot d'aquestes copes natu- nida 1 sucosa, que va tallar per a raques I preservar-se de la calor; vaig tenir la certitud que era de
cosa de la qual no puc cel.
rals s'hi dipositen la pluja i la ro- esprémer la sa.va, una mena d'aixa- també acostumen aplicar-les per a. naturalesa volcànica, per bé
que
L'explorador La varre conferenciant amb un Indi Waplsana, nu i cobert de pintures. garantir-ne l'exactitud. sada 1 aixi ofereixen al viatger
espès. A continuació va. mu- trenar cordes. Fet i fet. però, sl aquesta constatació contradigués
amb una llarga sageta com a anna única. El tema de la conversa és la contractació Però. sigui com sigui, una aigua clara i transparent com rop
llar-hi
un
bastonet
i
aclofant-se
volen obtenir una corda de gran obertament totes les teories dels
mal no he conegut el cristall. Sense aquesta troballa
de sules
ningú que hagi esca. providencial, no sé pas com hau- devers el crani dessecat, el va ba- solidesa, se serveixen preferent- geògrafs. Però la meva condició
nyar
de
sucre.
Aleshores,
va fer ment del cuir de brúfol. Vàrem de geòleg, m'imposava la necessiella ensenya. De moment, no po- cessàrem de caminar lentament a lat aquesta cadena de muntanyes riem pogut acomplir la. travessia
diem considerar aquest home més través d'una naturalesa més bri- que ens barrava, gegantina, el pas, d'aquell desert, que va durar una que l'aixarop es corregués fins a tenir ocasió de veure'ls sacrificar tat de constatar el fet.
una muntanyola. no gaire distant un d'aquests animals. llevar-li la
Molt aviat, un dels dies que van
que com un animal salvatge. I bé; llant, encara, i més rica que aquedel lloc on ens trobàvem. Trans- pell 1 fer-ne lllvants.
seguir, valg tenir la prova evident
¿què és allò que hom fa amb un lla que teníem coneguda. Pel'
.. .
..
. .
correguts breus instants, tot un
Alfcla va sentir curiositat de sa- que no m'errava. Em trobava lliu· · · ·
animal al qual es propos.a. domesti- contra, semblava menys es-:
·
exèrcit va eixir d'aquella; un ve- ber per què servien aquestes cor- rat al repòs. quan, sobtadament.car? Hom comença per reduir-lo pessa. El sostre de fulles C4
ritable exèrcit de formigues ge- des. Va preguntar-ho als indis 1 AlleJa va dir-me, molt inquieta:
1 això és el que vàrem fer. Alesh o- deixava penetrar milla+ 1
gants que va avançar sense detu- aquests varen satisfer la seva cu-Vina tot seguit i escolta! ...
res valg poder-li inJectar una. for- per la llum i tlnguén:¡,a
rar-se per la pista ensucrada 1, riositat assabentant-la que era per
Va semblar-me oir, en efecte,
ta dosi de quinina 1 Alicia va ve- ocasió de veure mol. -·
prenent a l'assalt el crani, va co- a la cacera del jaguar a llaç.
tan bon punt vaig estar dempeus,
nir a tenir-ne cura I fer-lo menjar. tes vegades
mençar
de
netejar-lo
...
Conseqüents amb el que ens ma- una mena d'explosió sorda que va
D'aquesta manera el vàrem aten- el sol.
Alicla es va esgarrifar amb aques- nifestaren, en arribar a una peti- fer tremolar lleugerament la terra,
dre dos dies. Això va semblar-nos
ta
demostració,
particularment
reta collada, on haviem pogut cons- alhora que el cel, pel damunt de
que U sentava. meravellosament tlé.
eixida! Confesso que va ésser amb tatar la presència d'un
les muntanyes que s'orientaven deQuan estigué restablert, férem l'asuna profunda satisfacció que, al jaguar, descobert de
vers el sudoest, s'anava ennegrint
saig de desembarassar-lo dels llicap de poc, vàrem reprendre el ca- dies pels habitants
' cte mica en mica.
gams. Semblava guarit 1 li diguémi, tombant l'esquena a aquest dels poblets dels
rem que era lliure d 'anar·IHfn on
jardí de terror.
voltants, hom
vulgués.- · ·Un xic més enllà vàrem to- va albirar la
Però amb profunda sorpresa. nospar-nos amb un remat de brúfols bèstia tottra, no va. bellugar-se ni tractà de
salvatges. Sortosament no hi và- j u 8 t
donar un pas.
rem topar de ple, ja que una aven- quan
Vàrem voler fer atrevida l'expetura així dlffcilment hauríem porimentació. Alicia li va fer ofrena ·
gut contar-la. Els descobrirem a
d'Un ganivet petit. ¿Anava a seruna distància prou prudent per a
vir-se'n com d'Una arma i acomgarantir ra nostra seguretat. Al
plir la venjança que l'haviem oblicapdavall férem la nostra arri·
gat a deixar en suspens? Res
bada a. un poblat wapisana
d'això. Va acceptar el present 1
compost d'un centenar de
als seus llavis es dibuixà un somcabanes fetes de fang I
ris. El desig de venjança havia fufulles. Darrera les cagit d'ell al mateix temps que la
banes hi qavia corts
febre. No va pas trigar gaire a deque tancaven brúfols ·
venir un dels nostres servents més
a mig domesticar 1
fidels.
destinats a la servi-\
De fet, li era impossible tornar
tud. Haviem xifrat,
a casa. seva. El codi de venjança
moltes esperances en
dels caribes estipula que el venjaaquest repòs en un,
dor no tornarà a la. tribu fins que
vilatge indi. Les difihagi executat el pretès culpable. I
1 ~..U tats
augmeL~::. ·:~:J
Kanaima. ja no volia. ' matar! ... Per
contlnuan:;:¡,.; a n .eaixò, trobant-se bé amb nosaltres,
DESERT
sura que ens endin1E
va. preferir continuar-hi Heus aci
sà.vem en la plana d
•'llrs. La Varre es troba com a
sèrtica 1 confiàv
'----'--.....:...;.;;;;;.;,..;;.........,_ _ ___.;,
una insospitada conseqüència de
casa seva dalt del seu carro-va·
l'ostracJ.Sme practicat a la manera
que
els
indígenes
-~aju.!arfen.l
UNA LLAR A LA JUNGLA
No-hi -havia cap mena de dubte.
gó, tirat per bous, els quals han 1
carlbe,
Però ens esperava una decepció.
Després d'alguns dies, vàrem redeixat d'ésser feréstecs, per tal dt
Era el temps de la collita. EI cap Aquest és el tipus de cabana adop· Estàvem presenciant una petita
Per regla general tots els
prendre el nostre avenç, riu amunt.
servir al matrimoni La Varre
del poblet ens ho explica aixi per tat pels lndlgenes de la Gualana erupció.
tractats de geografia, ensenyen que
Però no haurfem sabut dlr quin
mitjà de l'intèrpret. Totes les do- anglesa. Els objectes rodons que els volCIU'ls de l'Amèrica del Sud,
r iu era.. Una nova re¡ió se'ns obria Tota la decoració es trasmudava
nes eren al camp -ja que són hom veu damunt la teulada són es troben a Ja serralada dels Andes.
al davant. Turons, de ~·egades de per complet, però poc a poc. Varen
elles les que tenen al seu càrrec arrels de casava - o sia el pa Cap d'ells no esmenta una regió
300 metres, s'elevaven pel damunt aparèixer palmeres. Els arbres getots els treballs feixucs- 1 els ho- que mengen - que s'assequen al sol volcànica a la conca de l'Amazode la jungla. Vàrem vogar, enca- gants es feien menys nombrosos
mes tenen feina a vigilar-les. D~
nes. Però nosaltres hi haviem enra, dos dies, fins que trobàrem els i els que eis substituïen no ultravant la nostra Insistència, però. acabava d'abeurar-se en una rie- trat. realment, en endinsar-nos al
Macusis que ens esperaven.
passaven els deu metres d'alçària.
cap
indi
va
oferir-nos
que
ens
Crec haver dit abans d'ara que
ra. Seguidament els indígenes es «Món perdut» pròpiament dit. Era
A la fi, un dia vàrem arribar al
deixaria, a titol de préstec, una mobilitzaren. No varen prendre un pals on la topografia podia cauels indis Macusis constitueixen una elm d'una muntanya des d'on desquarantena
de brúfols. Ales.. amb ells, ni
raça coratjosa. i arrogant, més for- cobrirem el més fantàstic panorani les fletxes. El viar-se a cada moment d'una mahores vàrem donar-nos pressa jaguar és unl'arc
ta i més evolucionada que la dels ma que hom pugui imaginar-se. Dienemic tradicional 1 nera brusca, on Ja terra era Inestaa. bastir carros improvisats, cal vèncer-lo a la manera tradi- ble sota tots els aspectes, on els
canbes. Aixl i tot congeniàrem for- flcilment podria. hom trobar quelamb rodes. Un d'ells va resultar cional.
ça amb ells. Vaig tenir una llarga com semblant en cap de les cinc
llacs i el riu poden assecar-se en
un veritable vagó cobert. L'altre no
sentada, valent-me del meu intèr- parts del món. Als nostres peus
Dos homes varen emboscaMe la durada d'una nit.
arribà a tant. Aleshores va venir a tret de la collada, pel lloc on.
pret, amb Piabmam, metge, brui- s'estenia una immensa prada. MunEstàvem més impacients que ma1
PnLT.,llU'I,;Q" un
tasca de junyir-hi els brúfols, versemblantment, la fera tracta- per trepitjar la terra misteriosa.
xot i delegat de la tribu. Després tanyes capricioses la limitaven en
Ilo g a r r e t waplsa.na, la
empresa.
no
pas
massa.
fàcil.
Per
d'alguns canvis de presents vàrem la. llunyania i s'enflla.nn cap al
ria de fer-se escàpola.. Alx1 va Pocs dies més, i el nostre comboi,
quan Alleta. va cridar
pactar un acord. Va explicar-me cel. Aquella treballada orografia
la meva atenció de- dues vegades ens varen desfer els ésser. I un dels dos Indis, amb un després d'enfilar-se pacient per la
carros
I
vàrem
haver
de
tornaraleshores l'indígena que ens trobà- afectava formes que jo no hauria
estil que hauria envejat el millor immensa rampa, vàrem començar
\'ers un espectacle
vem ran del Rupuni, riu que cir- mal cregut possible contemplar, de
-:l!:)gular. Acabava de los a fer. Però, amb paciència, cow-boy, va fer girar el llaç per a pujar les carenes de muntanya
arribàrem
a
un
resultat
convenient
cula per dins d'Una jungla. encara no ésser a les obres d'un pintor
damunt la. testa i va reeixir a en- que es redreçaven més amunt de
descobrir, a terra,
més Impenetrable que la que aca- d'avantguarda. Algunes muntanyes
un crani humà, 1 Alícia va poder lnstaHar-se cò- fllar el bescoll de la bèstia amb
bàvem de deixar. Pitjor per a nos- eren de naturalesa volcànica 1 les
ornat amb modament al 5eu vagó, per tal el nus escorredor.
(Seguirà el proper di7ousJ
altres. Era precís avançar.
remataven ·cons perfectes. D'acf i
r a t 1 1 e s. Valg d 'inaugurar la. moda del desert per
Per molt que m'interessés aques- ~
Mrs.
La
varro
mimant
el
seu
senglar,
Toç eape!'IUlt la represa del viat- d'allà, com sl les hagués llançat
ajupir-me per tal al 1934!. ..
ta
cacera
singular,
va
haver-hi
. •
cadell. Durant la aeva expedició, sovint va d'abastar-lo, peAlguns indígenes varen accedir quelcom que em va cridar més l'a- (Proh1b1da la reproducció)
fer amistat amb bèsties. moltes de les rò el crani no em a acompanyar-nos, ells i les seves
Copyri ght OPERA MUNOI
quala va endur-sdn a cua seva
va voler seguir. dones, a raó de tr~ per cap. Ens
Versió catalana do JOS EP M.• FRANCES
(Continuació. - Vegeu redietó
del passat dijous)
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Llegiu avui i cada dia LA HUMANITAT, el vostre diari
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D IUMENGE. 4 D'AGOST D EL 1935

1l!

e

AJuNTAMENT

*

VIATGES A MALLORCA

OBRES D'URBANITZACIO

3 dies amb 3 excursions .(quilòmetres 351), pessetes 80, més 28'20 (passatge d'anada i tornada).
Total: J08'20 pessetes

Ol!l MOBLES, PIANOS, RADlOS, CAl.XES DE
CABALS, MAQUlNES D'ESCRIURE 1 DE 00
Sl&, YALETES. DISOOO, etc.

Primer, Sóller; segon, C. Drac (amb entrada); tercer, Lac.PoUensa t Formentor

cursions) sense passatges

ronctna de Recaptació del Passeig
de PUjadas. num. L

----------~*----------LES SARDANES

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

VESTITS BANY :: BAH.NU!:lSOS
OAMl.SES PLATJA :: Cam~ R.A·
OLAN (Patentada) : Mlt¡es FERRO

CORTS CATALANES, ill

Con.dle\0 TOT PAGAT, hotels prlmera, autos o autocars, neneflcéneta, tmpostos, propWcs, etc., et.c. SORTIDA DlA.RlA dea d'una persona.
Agents espec!.almen~ autoritmta per la COMPANYIA TRANSMEDI•
TERRANIA per a la venda t reserva antlclpa.da de paBS&tges. Deecomptes especiats e. Ent1tats Culturals. Esportives 1 Obrerea
Sownent tracteu directament smb l'UNlCA

ser pagats abans d'aquesta data a

Camiseria• • Corbateria

,.

TOT D'OCASIO

4 dies, pessetes 95. 5 dies, pessetes 107'50 (3 ex·

bUent.s de l'arbitri de Plus-Vàlua,
els taloos números 4.6'18 a 5.311
~~ del 30 d'abril al 30 de juny
del 1935 seran passats a l'Agència
Esecuttva per tot el dia 20 d 'aquest
sne.s d'agost en curs, caa de no és-

TORRE SAN SEBASTIAN.
Menladora l.nstallats en ttptques barraques valeoclanes - Especialitat en 1a paella, Uagoota barceloneta 1 pollastre a l'ast, estil Horta

COM PRA /VENDA I GANVI

Primer, O. Bellver: segon. !:loller; tercer, C. Drac <amb entrada).

AVIS ALS CONTRIBUENTS
DE PLUS VALUA
Es ta avinent .cLi 8ellyora contrl-

VALENCIANA
RESTAURANT HORTA (Telèfon
14342)

·MERCAT D'OCASIONS

3 dies amb excursions (quilòmetres 209), pessetes
71'80, més 28'20 (passatge d'anada i tornada),
Total : 100 pessetes

FinS el dia 10 del corrent mes ~
drall ésser murades al Negocia~ rou·
nicipal d'Obres Públiques d'EI..u.mln notes de preu per a obtar a
f.execuci6 de les obres d'urbanització
de la Plaça de Frederic Soler, segons les condicions i pressupost que
es troben de manifest en dita dependència.

'

-

cte garant.ta

BARCE[ONA

Telèfon 30422

fREUS BARATISSIMS

AGENCIA DELS HOTELS DE MALLORCA
tRepresentac.IO,

sense mtermed.larts. dela

m.lllora Botela)

Rambla del Centre, 35 : Tel. 15457 : Barcelona

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

Resten Wuros algunes Delegacions per a poble.t de O&taluo,ya
AL PARO
Avui. com cada. diumenge, a la tarda aud.icl6 de 5ardanes, a. la plaça
de' les Ct\Seades del Pare de Mont.
jwc organitzades per «Els Ben
Plantats•- L'entrada és liure.
PROSTATA •
VENERI
l'ELL SANG
Igual que a cada primer diumenge Carrer HOII CJI la RameJa. 11
de mes a la nlt funcionaran les f\1ATRIU
DIA rERMIA - Dlrettora Or RIU J'Ot&a IMPOTEfiiCIA
•
Fonts lluminoses.
Consutt.a. 1, • 1, no a 1. F. 11 a 1

CllNICA GALLEGO - VIES URINARIES

AMANTS DE LA DANSA

Organitza per a avui, a les 10 de
b nit, una extl'aol'dinària ballada
de sardanes, al <:arrer de Floridablanca, cantonada Casal:loYa (davant
del Gran Prioe) a càrree de la Cobla Catalònia, sota el programa se-

güent:

Tot 3ugant <Ss.nts); Bona festa,

'(Vicenç); Cantant la festa,

(Riam-

bau); L'anell de prometatge, (Bou) ;
Noies poòlenovtnes, (Saderra); Es<:Olta, publlla <BonatelTa).

VIES

PRlSMATtCS ·

MATRIU

VIES URINAfliES

OEP'EC"I'ES SEXUALS
Rambla da Canaletes, 11, primor

Gran Basar de Sastreria ·$istema
#
Nord Americà

J O ·l E S - BRILL ANT S

'Ets nostres preus sempre responen a la mateixa Idealitat J és
facilitar la màxima elegància J la màxima Barator, amb ela
segUenll artlçlesa Y31tlts, Pantalons, Camtsea, PIJames, Cal•
ootets, Bates, Battns, Camisetes, MltJont I Corbates '

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

METGE ESPECIALISTA

PELL -

Passeig de Gràcia, I8

CINEMES

RELLOTGES - OBJtCTES DE PLATA

F AR R E P I J UAN

~~

~JNUCLES ~

PATHE BABY • MAQUINES
PEL·\.ICULE&
FOfiiOGRAfS VE TOTES MENES DISCOS, ata.

URir~ARIES

Visita econòmica de 6 a 9
TALLERS, 1'1, entresol

CASA ¡BASTIDA

APARELLS
FOTOGRAFICS

CASA BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6

1

Alguns deJs nostres preus:

Cprop Rambles) TtL 11217

B AR C E L O NA

V E 8 T I T S,
PANTALONS,

a

a 20. 40. 50 l
6, 11,

a,

80 ptoa.

10 J 12 ptea.

C A M I 8 E S. a I, 8, S, I de ~~ a 11'61 Pl81.
P I tJ A M E S. a 8. S, 10 I 12 ptu.
IM l'elegància ba estat altres temps un prhilerJ. la CASA BAS·
TIDA amb aquests preus la fa accesslble a totbom.
Encara que
ria l

es~

sttua.ts al Passets de ·Orè.c1a, som ta
me.s econòmlca de Barcelona.

sastre.

Ca.miserla

"l'entm una seccto ultra-ràpida en la ~ual pOdem coru:ecclonar '
tota mena de vestits en quatre bor~ amb un petit aug.
ment de.Ls preus de vestits fets, com tBJDbé tentm una secció per fer vesttts a mida amb tot tuxe de 100 a 150 ptes.
e~ castres
P~lons per a

Ol>sequle.n

de

cllents amb segells d 'estalvi de Ja Catxa
Ja Vellesa J a.IU'es J,>resent.s eo pro,porcl.6

a i'Jlnp(.lrt de la compra.

PRODUCTe OL

LA.&ORATOR~t

rsmxu'leT

...·.~•.·.ToU._7.o•u•'·.•.u•c•t•Lo•"•4.__.._._._iii
_..__.._.__.._.__._._._.._._.__._.._._._._._._~•·•~•••••._"._'AH._~.~

s

e

H&•!i

pwp:

•

CASA SUBIROS
,Hospita~

42 • Tel. 13651

----------·
Fuuàll<.ta l'any 11112

L'AS de l'automobilisme

~

Ensenyament do conducció. Re-glament. Mec~nioa. Atlhuc tots
el$ certificats. Preu únio

Per 75 pessetes

Mo tf'obareu rntti una eportunitat tan avantatjosa com ara
per a podEr aprendre de xofer
TITOLS

DE

1.a

CLASSE

Garantia por contracte
CLASSES SOLTES A 2 PTES.
Al qui ens porti un retall tle
LA HUMANITAT li regalarem
un Codi tia Clrcula.ció

C O R T S,

4 1 2

ANUNCIEU A

LA HUMANITAT

Bar Petit Miramar
'"'~

c«t.ID<luablt: peJ ~• pell

freac I meojus d'eocarrec

unw

terrus:;u <1'esuu prOpla DeJ
a bflD(Iueu 1 restes

Avui, aucwtnls coberts a preua

molt ajusta t.a

-l'AS:SEJU IS AVI ON AL. Q Baroelona. -

Tdèfoe 1JU5

I
'

NOTA: Els que 1e tora vulguln

s.~.~

c.~ p.e~r..a•pmr•eo..

..
J... ...a..es•pe

..

•

e s per

#

ce ta

~ra

c:sature. adjuntant. 0'5U pessetes en segellls. 1 rebran !liJ.!lio.s. mo.st.res t 11ll

cua

~.n.~

..•b•l~es ~~
m•l•d•~ am

dr•e. .lmes..

..

.. . .
. bre
. . .a. .te
. .. .. . . . .o•nsamp&

ar ules --

ad•~ ~

..
.. .ns
. . aba
rec
...

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

dò 2 lliti!, pensió coml)!e ta. AbOll&IDeot a men-

t=*·

DIVERSOS

ADMINISTRADORS
DE ANQUES

DISPESES

METGES

11.,..

,.so.

LLOGUERS

s..-raoo.

ADVOCATS

VENDES

carme.

.~

. . .. . .d.l•e•&..............................

MOBLES 1 matalassos a
.JOSEP Ma. ESPANYA•
CANCA, mell.ladOl' nou
PER 120 duros anuals,
per i50 ptea. venc. Bal- tennlnla, sewe fiador.
Uolf() torre amb ai&ua. Advocat Rossella. 253 .
Car ~nta Anna.. 18.
E. LLINAS ROIG. Ad. mes, 171. Ebcnlsterta.
terres a :la muntal::\'3. de
posltlws raAPARELLS raalo aee de fonnal 1al de
~
~ASTELLOEF~LS
Jar. a5 ptes. seuna.ru.. C. Sa.rrl.~L- a 19 mJUUts -voca.t. Balmes, 24. Tel.
2 •¡. mensual,
sultata
20927. Barcelona.
plêndlda caseta de !)any, 150 pileS. pranttda u.n 1DterC85ell
~:aó:
SENYORETA mecanò- r-ou Rambla.. 12. lcr_ 2.& t.ramn=, el U.
capitals.
petlts
a.or. Paloma, 20.
GONÇAl. JVARS. Advo- ~t
~uran~
~
casa AY~Uda Portal de l'An·
JIABITACIOHS
srata, eacrtvtot ~
UJ;Cell, 90, ler. 2Da.. •Mar 1 SOlli 1 lloc cuareconòmica, Escriure a La Humaniat.
BILLARS,
meut, catall\, casteUè. 1 particUlar, t.ot estar o gel, 6, bo~t&a de modeli. cat.
820.
Nüm.
p1aos llo- Tel. 35928. Barcelona.
da cotxes. trupassac6 per a carea 1 tottea. Vda.
des1tJa colloca.- aola dormir. Sant Po.u, go,ESPLENDIDS
p, DE VILLANUEVA per a..soo pte.a, l.Dlormea do r.t. l:>àncbe~ Barbam,
LLIBRES D'OCASIO
bona comunlcacio.
cló. D1fta'lr..se a La Hu· 6, 2ou.
Jloua, a preus redwta 1
Pas.
Advocat.
nüm. U.
RlliJIES.
ptes.
100
1
85
tel.
Asc,.
RJCAROLES,
PENSIO
LA HUII4ANITAT.
a
manjtat. NWu.. 318.
a preus bacatiSsi.IIlS,
lots
55435.
Tel.
84.
Repúbllca,
MOl>"l:>O O "Uf!IIADOR, hao. per a senyor o ía.- Provença, 71.
BAR MEH,ARS .tra.sels trobareu a la LlibreII!OTJGA bon cuat. pel Barcelona.
Ue&ILJa oollocactó t5 IW.Ja milla , eonr. preu mi>dlc,
at.enpoder
no
per
PIISSO
Muntaner.
na Centmi.
ANTONI PELECRI. Ad1 oouea refer~uelea. Ea- Coberts, a 2 50. Balmes, negoci que es vulgul. R.
voc"t. .Balmes, 84. Tel. ó.re'l. Lloc cèntric prop
Nàpols, 239, porteria.
Aparells d& to- num. 42.
crlure a L..A I:IUMANITAf 22, ptal. Tel. 12648.
Rambles. Bon negoci. A. taflADJO.
Barcelona.
'17667.
REGIM
DE
ALINENTS
ECONOMIQUES
12
MOLT
de
botigues,
PISOS,
20.
Paloma,.
onda.
num 634
TOMA8 ALCOVERRO. de Cabo. Francesc Lt\Yret.
LITOGRAFIA. lliStem¡¡. C3SIL S:m!Jverl. OaU, .22
SRA. VIDUA amb ln· 1U>go nab!tu.c10.os. 'lllllla- a 22 ds. 3 1 4 dormitaria. Advocat.
124, bis, 4rt. 2na.
aprenper
UNIC
PREU
45.
Gràcla,
Pas.
Parc.
prop
77,
IV,
Pere
3ra
prat.
82,
rn.
Sa.na1leaa.
Manuel
Ot:set.
formes de&lt¡a tt·eball ~r
COMPRO MOBLES, pi- Passnt~te del Crédlt, 8 • dre a conduir auto; lló
DESPATXOS: Pl. Ca- Tel. 14200. Barcelona.
PROP DE LES RAMa ·11orea o wt. el dia, <l!:SllOS sencer~~, cèneres tota Tel. 2".!605. Barcelona.
412
Catalanee,
Corts
ptes.
1\:1·
In·
MATHEU.
habitació
.JOSEP
amb
150
BLES,
130,
90,
60,
talunya.
patx, cllutco., etc. Eltic..
meno.. Magatzem de venGARBONS VEGEYALS. (XIlmfrà VUamarl).
a LA BUUA.NITAT num. <i.:pendent es desltja un ptcs. Llum, tel., neteJa vacat. S!mon O.J.er, 1. des. Escua.Wen~, 10. - Tel.
Barcelona.
15767.
Laietana
Tel.
IMPREMTA
3,
Catalunya,
Pl.
lnel.osa.
eatar.
tot
seurors
dos
o
A Bel Ca.r!os. • Regamlr,
305.
15642.
uüm. 3, 1 Ata Ull, 6- Te- D1nr18, renstes, per1òl11cs
XOFER cerca co.Uocn.- Doctor Doll. 12. prat. la. "2on.
1 IUbres. Opusclea 1 traCAt.CULADORE& I SU· leton 21323.
PARTICULAR.
CASA
PISOS nous, 66 • 71
ctó, caaa particular, t.rana
deRambles
tes
de
d•o1
prop
noves
MADORES,
aac:.
compresa,
aJ.aua
ptea.
CANSALADERIA .JOAN bJLUa camerclals. Bou de
porta o be per temp~>
eattlr, tel. 3 - 4 n. Cò rcega, 687.
caaló. J. VIdal. Pg. de BARBANY, • Les millors S=t. Pere, 9. 'rel 20257.
rada Eacrlure a La Hu· &lt¡a un senyor tot
tracte ramillar, ao $ aJ Tramvies 4, 46, 60.
AHGfa. MARTJ. Taller
manitat. Níun. 311.
4. VIZA tllUMBRU • Ort.cla, 114. Tel. 7i>820. quautat.t 1 ,preus.-P!aça d'enquadernació
(MartíREBEDOR renalJ::emeut, Llibertat, 2 • Tel. 1043L
PISOS 11 duros. 2 ~. Compr&-Ttmda l ndmJ.
PER COfiRESPONDEN- me3. Raó: Doctor Dou, O.
ganga.
nou,
do la Rosa, 17. Telèpt.es.
ne:¡¡
~5
per
Potn.
VJJ.a..
tel.
1
asc.
m.Uorl.l,
Pt.OVEH·
GARATGE
nlatracl.ó. Vla Laieta:ua,
CIA en :tn.noee dues boCOBERTS a 2'50, en- m ari , '11.
CALS.- PupUata:ea econò- fon '75352 - Barcelona).
ro al dla, em contra.cta.- treunw.,.e:"'.a
69, 2on. Barcelona, de Vlladomali. 134. tiWrtca.
1 3 plats a
A MOHTE-CASLO, ae&VINS DE VALD~t>~ mics. Acurat servei en el
GRAN BOTIGA amb~ &< ,_ 8. Tel. 144.59
rta. :EICrl ure et. L:a H U•
elecir a la carta,. .Pa. \"1 b!tacló. Entença, 10.
AAS. a 6 ptea. ela 8 &.1- rentat dels cotxes. Ellta- prèe da Cer millona de
AUI·
manitat. Núm. 3l:L.
VALLS
<IOSEP
NUVI~Pisos 15 duros.
clò de benzt.oa, petroll t números, be .descobert
HA. Adm1111Stra.c16 de trea. prove¡¡.¡o..
S'OFE:UtX per a tra- t postres, tot superior.
ducelC)t¡a del fra~ a Ronda St. Pere, U, pral. asc.. &&<..ce~. al~ In- finques. passeig Ma.rqe.U, c~egaa de Valdepe~• betl.Zúl. - Ma.llorca, 5 U • un problema purament.
Tatetooa 54117 t 53971. Tel. 65753. naroetcma.
PENSIO 8ELTilAft, :> el~. Enteoca. entre Va.. 14. Baroelana. Tel 5402'7.
cientltlc per 11. lfWWYar a
¡•espanyol o catall. pertant
a
ruleta,
pl.eS. dlartes, setw<ula.IS Lencia I MallOrca.
ENCARREGUEU o oom
FORN DE ST. MIQUEL. la
IIQD.& apta. E&cc!ure a t.•
ABABCA. A~
compres.
To~
ptes.
ao
Qutna
moblea
ela
igual 1 al dia. sense expreu
lloguer.'
de
p:¡a.
PIANOS
de
(l.omlclll
a
Servei
<1e
compra-venda
1
c10
Humanitat. .oüm. 300.
~.
:r.
pral.
64.
carme.
Bruch, 'IS, entresol. o.- !inques. Rd&. s~. Ant.ooi, cocea. constructor mo- tlSSei'ia 1 1:0n.lltcrla. - Paa -poear capltal. st a1.11 aflCAPITAUSTA
SOCI
SRA. SOLA aesJt¡a ¡o- • .Blecer.
blista. z.talvlareu. Art- de Grlda 101, 1 RoRe· c.onau ela pot t.ntere.
62. TeL 157t'J8.
per a muutar necoct de
MAGATZEMS, des de
llò. 2151. Tel. 71118. Bar- ar que em -vl.sUm 1 e1B
bona rend.lmenta. EB<:rlu- n rentar 1 dormir. !'4wt
ol. ABEl.LO MARTI • bau. 95.
Ba4al,
Carrer
ecovòmlc.
Ci11~.
(lavi;,
demostraré amb ¡JI'OYOII,
PER A TOTA MENA d& C&lO.oa..
dW'06.
10
Gestió 811m1Dlatmt1va de ·
re La Hwnanstat. Num. 9[). 2on. la. (Sants).
projecpalet,a,
de
treballa
que crec que lle.n ae conmenta.
ee.
.»u.otau.er,
.
tl.nQ.ues
316.
OFI·
PERA
MATERIAL
aea
natnt.aoo
LLOGO
pressupos1
d'obres
tes
duros
16
v~ncer-los da lA serl.oslMAGATZEIA,
CATALA. Correcció d ·oTel 35015.
CIHE.S . ObJectta d'cacdP· tat
amb
senroreta,
o
Fr:tD·
a
DJorl
87.
o.dreçar-sa
Hospital,
to.,
mes.
1 bonradesa de l'aa.SOSEP CLAPES. Comri¡Ulala 1 proves d'lm- retetcnciea, prO!) Lramvu.
Pe·
Plnturn.
Dl.buis.
tan
LOCAL1l clars, ~ropta pra - venda do flnques. cac Benavent, c. Ange!S re Bravo. • Consell de liUmpt.e 1 de la meva. perprem ta. EBUl 1 orto~\ a
.
DS
t
69
15,
14,
12,
Holes
:la.
66.
Ue~
Aynla,
de
lnduatrlea
Lopas
a
pet'
Carrer de Eadalona
tona.
Dr. Dou, 19. Tel. l:.011J.
ua. Preus mòdics. Tel.
Cent. 381 • Tel. 1'1835. 10. Santa.
Escnure a LA BUM.A.Nl· res. amb o sense habl- BarQelona.
Telêlon 3553'1.
80990.
Barcelona.
TA:r. .n(Un. 303.
tació. Raó: Carretell, 13.
TINTO.ru;RJA .JOSEP
ul.A COH'fRATACION
IMPRESSORS: YiiJJe- GELATINA MARTIGNO·
M.EM.J ARS per a elltl U.
MUDANCES: Conduc- URISANAJt. R1card Lechu- tea 1 11Jtre8 en bon estat LE.els treAllm.eot poderóa per SOLANES.-Tota
a pt.es. Auslà3 Marcb, 31 , tore&-autos, dea de 8 pea.. SL
amb !a m.Uima ¡a.
balls
AlcometalL
do
preu
a
Tel.
6.
Eat'Udla,
Rbla.
¡a.
a persones deUe&dea,
~~egooa..
_prmClpal
·reL
22.
Cadena,
h.
eetes
la Pede
J'uan
rantta.
HHSIO Dl!L CARME
1'7594. ComlJl'G - venda 1 lea. 121. Santa.
rantlt de caru l &alllna..
OS cobertll, 17174.
prop ltambl.CII, a. corrent, eaESPLENDI
a.dm1ll1sU'a.ciú de ttnquea.
AUTOS ocas16, per a De venda als centres d 'a. ¡ruera 111· Tel. 52751.
plata,
ll
I
t11
t.ret.enímen
preu
Uo¡¡o,
CASETES,
.JOSEP MOREY. COll·
bany, to• estar aes <le
to~ preus I eus~. Agut- pecUic.B 1 bona cstllbll·
at&natarl de vatxeUa.-Pla150 ptes, Carme, 1.2.. B. 11 3 ptcs. 1 2'75 per a.bo- eccmOmic, per a estlue- ,
lar - COrt&, 415.
menu de quevlurea.
ser- Janta.. Raó: COrbera Baii- TeL 13835, Barcet.a.
VIOGt:TA· oameJJt. de 15 lpata.
MEIUAR&
MECANIC
TALLER
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XXI ANIVERS.A RI DE LA GUERRA EUROPEA
o
eom sl res. Malgrat el sord ru·
moreig de Paris, el canó cont inuava
impertorbable. La guerra segava vides.
Barbusse ja havia escampat arreu
de França «Le Feu'>. Es venien a
milers d'exemplars.
Els tres mesos que es pensaven que
duraria la guerra, de moment s'havien convertit en més de tres anys.
Les noticies de Rússia exaltaven
la gent. Malgrat la censura, tothom sabia el què passava allà baix.
I per la censura hom «sabia» coses
que mal no havien passat. Hom afirmava que Lenin havia. organitzat un exèrcit que es preparava per
envair els paYsos en guerra. i fer
signar la pau a la força. A Paris
seria ben rebut. La gent afirmava
que l'ajudarien 1 que com a Rússia,
proclamarien la República dels Soviets, que malgrat que encara. no
se sabia ben bé què volia dir Soviet,
però pel fet de representar pau 1 la
revolta contra els governs constituïts que perllongaven la guerra, ja
era. bo 1 tothom l'acceptava.
La revolta planava damunt Paris.
Es tornava a. parlar dels regiments
que a la Champagne s'havien revoltat contra. la guerra, tot i exegerant-ho. Els parisencs es motejaven de covards. La guerra acabà al
punt. Els Governs interpretaren la
fatiga de «l'arriere» l signaren l'armistici.
L'onze de novembre del 1918, fou
un dia. de joia. Després tornà la
revolta. A Alemanya amb la Revolució espartaquista. A Austria amb
l'enfonsament de la monarquia lm·
perial. A França amb l'empenta revolucionària. dels sindicats 1 les sublevacions de l'esquadra. André Marty esdevingué l'heroi dels treballadors francesos. També es glorificà
Joana. Labourde, institutriu afusellada a. Odessa per predicar la
pau entre les tropes franceses d'ocupació.
Alexandre Blanc, un dels pocs dl·
putats socialistes que el 1917 participà a la. Conferència pacifista. de
Kienthal, fa sortir un setmanari,

El 191 4 é s l'any de la follia bèl•lica. --Amb
l'atemptat de Sara¡evo les potències ¡a tenen
e l pretext. -- Ja urès, que representava l'antig uerra, fo u a ssassinat pe ls ' ' p a triotes" . -- El
viatge de Poincaré a Rússia. -- La "Marsellesa"
ree mplaça la "I nte rnac ional". -- Alfons de
Borbó, volia declarar la gue rfa a França. - La
revol ució russa, e spera nça de ls treba lladors
fra ncesos
Juliol • agost del 1914
La noticia de l'atemptat de Sarajevo, estreml totes les Cancelleries del món. La personalitat de
les víctimes, prínceps de la casa imperial d'Austria, donà tot un caire
tràgic a l'atemptat, quant als resurtats immediats amb relació a la
pau internacional.
El President de la República francesa, Poincaré, estava de visita a
Sant Petersburg. Visita protocolària? Preparació d'un pla bèHic de
comú acord amb la Rússia tsarista?
La gent entesa en afers internacionals, es decantà per la segona hi·
pòtes!. A més s'!mblà aue no anaven

28 de iuliol ••• Austria

declara la guerra a
Sèrbia
Aústria precipità el conflicte declarant la. guerra. a Sèrbia, el dia 28
de juliol del 1914, guerra que havia
dd costar al món 8.538,315 morts,
sense comptar els ferits i els inútils,
els esguerrats.
L'ultimàtum austríac fou tramés
a Sèrbia el dia 23 de juUol pel comte
Von Berchtold, ministre de Relacions Exteriors d'Aústria. En l'ultimàtum es declarava que Sèrbia ba-

plaça aviat la «<nternacional». Els
carrers de Paris eren un formiguer
dP. gent. Tothom cridava: «A Berlin! A Berlin!» Els soldats eren portats en triomf 1 els estrangers que
no volien fer-se voluntaris, havien
d'abandonar França. Ni treball ni
hospitalitat. Cada estranger que no
volia fer-se voluntari, es vela. espiat
en tots els seus gestos. Podia ésser
un agent del servei de l'espionatge
alemany. Parlar de la pau, era ferse matar pe¡: la. multitud embriagada. Les senyoretes besaven els soldats i els donaven ramells de flors.
Tothom estava segur de la. victòria
per al cap de dos mesos a. més tardar. Això a Paris. A Berlin també.
I a. Viena. I a. Petersburg.

Itàlia traïciona Alema..
nya i Austria
I tàlia tenia signat un conveni amb El 8 de març del 1918 els aeroplans alemanys deixaren caure unes born·
Alemanya 1 Aústria, en virtut del bes sobre Paris, en plena nit. Una casa de sis pisos del carrer Geof•
qual, en cas de guerra, havia. de
froy-Ma rle, destrutda
posar-se del costat dels imperis cennyols. Era. tossut 1 el dia 20 d'agost
trals. No ho féu. De moment es
del 1914, la seva tossuderia fou ven·
declarà neutral i, mitjançat promeçuda pels seus ministres, que auguses 1 afalacs dels aliats, un any desraren terribles mals per a la monarprés, calculant que la victòria fóra
quia, cas de declarar la guerra a
dels aliats, declarà la guerra als
França. La por de perdre la corona,
imperis centrals.
fou el que féu rectificar al Borbó,
No en tenia prou amb la Tripoencara que sempre manifestà la
lltània. Volia. altres terres tal com
seva
simpatia per Alemanya..
ara vol Abissínia.. La bota. italiana
era. estreta, calia eixemplar-la 1 pen.
r¡;à !er un bon negoci aliant-se amb
Afusellaments diaris •••
França. 1 Anglaterra. Uns quants homes morts, què hi fa? D'Annunzlo es
converteix amb el poeta de la guerLa propaganda paci·
ra. Mussolini encara figura entre les
rengleres dels socialistes extremisfi ta
tes 1 ta. demagògia amb un paper de
pacifista als dits.
Ja sigui al front 1 sense .tormació
de causa, ja sigui en les diverses
La neutralitat espa·
ciutats dels pa.Ysos bel:Ugerants, es
pot .afirmar que diàriament, eren
afusellades persones civils 1 militars,
nyola ••• Alfons Borbó
acusades d'estar al servei de l'espionatge del país enemic. Una simple
sospita, una denúncia qualsevol, evolia declarar la guerCLE MENC EAU
ren suficient per a fer afusellar a
Conegut pels motius de «El Tigre>> una persona.
I «Père La Vlctolre», que propugnà
ra a França
Els que propagaven la pau, tamper la unitat de comandament I bé eren considerats· com a espies 1, o
Una declaració de guerra rera que, essent President del Consell, eren condemnats a molts anys de
l'altre. 'Després de la d'Aústria a empresonà Ca illaux; hom afusellà presidi o a. mort. Malgrat això, el
Ma ta-Harl, Boio Pachà I t\'tres olu- que aquestes llnees escriu, va cotadans sonsiderats com a espies
nèixer Ull grup de joves, amb el qual
Antb Wilson, fou l'ar tlfex del Trac· estava. estretament lligat, que redactat de v ersalles
taven o rebien manifestos pacifistes escrits en castellà, francès, anglès
nario, bajo la presiclencla del mo- 1 alemany, que eren repartits a les
narca. Consejo que tuvo lugar, el trinxeres de totes les nacions beHi·
20 de agosto. Yo no aslsti. Perma- gerants. Els joves que esmentem,
neci en San Sebastiàn. Como el ob- catalans, russos i luxemburguesos,
jeto era que el rey escuchara a to- especialment, en els quals figurados los mlnistros y se asegura.ra la ven algunes senyoretes, anaven ells
neutralidad, que no era sólo una mateixos als pobles més pròxims al
convicción del Presidente Y del Mi· front, a portar els manifestos. Ja
nistro de Estado. En ese Consejo eren esperats. Però malgrat les prehablaron todos los ministros Y con caucions preses, fins en els més in·
especial elocuencia y finneza de ex- significants detalls, aquells joves, en
presión y argumento, Bugallal, Sàn- cada viatge, s'exposaven la vida. Ac_!!.ez Guerra v Beraamin. De esto quests, al nostre entendre, eren els
veritables herois de la guerra. Celebraven moltes reunions a casa d'un
estudiant francès unes vegades 1 altres a casa d'un altre estudiant luxemburguès -actualment metges establerts a Paris-. El grup dels pacifistes no tingué cap baixa, però si
moltes detencions que es traduYren
en expulsions fulminants.

I

El President Polncari, a sant Pettersburg, amb el tsar Nicolau 11, el
Juliol del 1914, dies abans d'esclatar la guerra
gaire errats, coneixent els sentiments
xovinistes del President Poincaré.
Hom pot recordar que Poincaré tln·
gué un contrincant en la candidatura a la Presidència de la República; Mr. Pams. Un català francès, home pacifista, un bon burgès,
que diuen a França. Un ciutadà
d'aquells que cerca la pau 1 per
tant, fuig dels embolics bèllics.
Poincaré, fill de Lorena es declarà ell mateix l'home de la revenja. Volia reo;catar per a França
les dues províncies perdudes. Considerava vetxat el seu pals, si no ll
tornaven l'A1sàcia i la Lorena. Tenia una Premsa que l'animava. La
mateixa premsa de tot arreu: «L'E·
cho de Paris», «L'Action Françalse», «Le Temps)!), «Le Journal», d.e
Matin», «Le Journal des Débats»,
etcètera, premsa que respon als in·
teressos de les grans empreses que
fabriquen canons 1 municions, lntetessos que intenten cobrir amb el
patriotisme.
A Berlin passava quelcom semblant. L'exaltació a la Presidència
dP. la República de Raymond Poincaré, fou aprofitada per la premsa
pangermanista, per exaltar el patriotisme dels alemanys i excitar
el zel guerrer de Guillem n. Pomcarà era com un repte a Alemanya.
El viatge a Rússia., l'interpretaven
com a una provocació més. En treien conseqüències fantàstiques, perilloslsslmes per a la pau europea.
Fantasies? Realitats?
D'un cantó i de l'altre de la frontera, la premsa tenia cura de mantenir el caliu «patriòtic». Per això
servien les subvencions subterrànies.
A França, una. veu autoritzada,
Jaurés, es declarà contrària a la
guerra i feia apellacions als socialistes alemanys, per tal de barrar
el pas a la bèstia de la mort. Cridava. el bon sentit de la gent que
manava, 1 negava la collaboració del
Partit SociaUsta francès, per a qualbèvulla empresa bèHica.

ANDRE MARTY
en¡;lnyer•mecànlo del torpediner
«Protoh, subleva t a l Mar Negre
el 1919 I condemna t a 20 anys de
treballs forçats. Sortl de presidi
per haver estat elegit diputa t per
Paris

•

via violat les relacions entre veïns

1 que oficials serbis havien planejat

l'atemptat de Sarajevo. Es feien, a
més a més, una. sèrie de demandes,
amb relació al fet que les autoritats
serbies acceptessin l'ajut de les autoritat austríaques per tal d'obrir una
investigació sobre el crim de Sarajevo. La contestació de Sèrbia havia.
d'arribar a Viena al cap de quaranta-vuit hores. Sèrbia acceptà totes
les demandes austríaques menys la
darrera. No volia intervenció estran-

s

eLa Vague», que assoleix un tlratn
fantàstic. Surt un diari del
"''
r evolucionari dirigit per J eanvW
guet. «Le Populaire», que és à•7d~•
~"'!:.. ~
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BOLO PACHA
da vant el Conse ll de Guerra que 11
condemnà a mort
diari del mati, que fan l'apologia
del fet rus, esdevenen els diarü
més llegits de Paris.
Cottin, atempta. contra. Cletne~~o
ceau. L'ambient està caldejat. El
primer de maig del 1919, es PrOdl!f
ld. més gran manifestació que mal
s'havia produït a. França. Bar.
ricades, morts i ferits nombro•os.
La revolució sembla a punt d'e~Ia.
tar. Es ofegada per promeses del
Govern 1 per la C. G. T., que en
aqqells moments creu que el poble
no està madur per a. fer la Reva.
lucló. Adversaris de la Dictadura del
Proletariat, combaten els bolxevlc:a
i es produeix l'escissió entre els treballadors francesos. La. revolució que
tot feia preveure que era cosa dè
dies, fracassà.
Què passarà, si ara esclata una
segona guerra europea.?
PERE FOIX

Més detalls del tràgic acci·
dent d'automòbil d'Albons
A Palamós, ahir tingué lloc l'enterrament del príncep Mctivani
Girona, s. - Primerament hem
de confirmar el nom de la senyora
que acompanyava el príncep Mdi·
vani. Es diu Maud Thyssen-Bornlewiesu, baronessa. hongaresa., de 26
anys, casada amb un descendent
del famós financer alemany Karl
von Thyssen, un dels fundadors del
partit catòlic de centre.
Sembla que Karl va tenir tree
fills, un dels quals anà a viure a
Hongria on es nacionalitzà 1 obtingué el titol de baró. Un fill d'aquest
és el marit d~ la victlma de l'accident d'albons.
Ara sabem que Maud Thyssen havia començat ja els preparatius de
divorci amb el seu marit, per a casar-se amb el príncep Mdivan1.
Aquesta noticia de darrera hora
pot donar llum sobre el misteri que
sembla envoltar la personalitat de
la dama.
També sabem que avui ha d'arribar el marit de Maud. Potser ja ha
arribat amb els dos germans 1 una

I
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Gener del 1918. A Farls no hi ha pa per a tothom. S'hañ establert
unes cartes quo limiten el consum del pa. Malgrat això, per a poder
a dquirir aquest a liment era Indispensable fer llargues cues davant les
fleques. Cua en una fleca de l'Avinguda des Gobcllns
gera. Això era considerat com a una Sèrbia, el 1 d'agost, Alemanya deviolació de la seva sobirania na- clara m guerra a Rússia; el 3, Aleclonal. Alemanya. trobà. acceptable manya la declara a França; el 4,
la resposta de Sèrbia, però Aústria, Anglaterra a Alemanya. A Espanya
no. I el dia 28 de juliol del 1914, hl havia elements inquiets que voAu.stria declarà la. guerra a Sèr- lien que es declarés la guerra a
bia. Unes setmanes després, tota Alemanya, entre aquests, RomanoEuropa estava encesa de foc i me- nes, Lerroux, etc. El Borbó la volia
declarar a França i en no haver-hi
tralla.
El dia 29 de juliol mori el primer unanimitat entre els seus consellers,
soldat austríac, Paul Kovsos, en a- sobre quin país s"havia de decantar
tacar les tropes austro-húngares el la monarquia espanyola es decidt inhibir-se del conflicte, a desgrat de
pont Zimony-Belgrad.
la pressió de Romanones. Recordeu
de les cNeutralidades que ma31 de juliol, assassinat allò
tan» i els viatges de Lerroux a Paris.
Alfons Borbó cercava el conflicte
de Jean Jaurés
amb França, volia provocar-lo. Per
de provar-ho, reproduirem unes
El líder socialista. francès menava tal
declaracions fetes per l'ex-marquès
una intensa propaganda. pacifista. de
Lema,
que el 1914, era. MiniStre
No cessava un instant. Discursos 1
de la monarquia espanyola.
articles diaris contra la. guerra. La d'Estat
El senyor Borbó, fent de rei, es tro·
seva tribuna. preferida, era el diari, bava
a Santander el dia 31 d'agost
fundat per ell, d.'Humanité».
del 1914 l va sostenir una confeLa França proletària s'estremí en rència telefònica amb el President
conèixer la nova de l'assassinat de del Consell senyor Dato, la qual conJaurés. Un afiliat als «Camelots du ferència telefònica ha estat reporRou, disparà la seva pistola en el tada per l'ex marquès de
Lema:
moment que Jaurés, prenia un recEl rey preguntó a Dato:
fresc en un bar, sota mat~lx les
qué fuerzas plensas reunir
oficines de «L'Humanlté», al carrer en-¿Y
la frontera?
de Montmartre.
Supongo que debió desilusionarle
Una gentada enorme acudi al lloc
del crim. Les dones ploraven 1 els un poco, aunque después celebrara
la
respuesta de su Presldente.
homes maleien. Mentre, el xovinis-¿F'Uerza, señor? ¡Ninguna! En
me !ell\ feina. Havia batut la darrera. fortalesa pacifista, assassinant todo menos en atacarnos, piensan
Jean Jaurés. Els socialistes, man- los franceses y nosotros reallzariacats de l"autoritat del guia, es diVi- mos un acto poco amistoso y en
diren. La majoria es passaren a la clerto modo influlrlamos en la conUnió Sagrada 1 donaren min.i.stres. tienda, obligàndoles n guarnecer su
Albert Thomas, ocupà la cartera de frontera.»
Municions.
El propi ex-marquès de Lema, del·
La febre de la guerra féu oblidar xa entendre que l'ex-rel no tenia
l'assasslnat de Jaurés. Aquelles pri- confiança amb Dato, quant a la
meres manifestacions pecilistes pre- neutralitat, puix que diu:
sidides per la bandera vermella 1
cPero Dato no era hombre de deal so de la «<nternacional», es con- jar en equivoco la cuestión de la
vertiren en manifestacions patriòti- con.fianza regla, y, mucho menos,
ques amb banderes tricolors i mú- en tales momentos. De a.h1 la consica militar. La. «Marsellesa» reem- vocaclón de un Consejo extraordl·

Ets dos últims hiverns
de la guerra, a París •••
La revolució russa il·
lumina els parisencs
Foren, els dos darrers hiverns de
la guerra, a Paris, molt tristos 1
I molt freds. Dones 1 nens endolats
a. milers. El fred penetrava a les
llars 1 gelava els ossos. No hi havia
carbó i sobrava la neu. Però també
hi havia fredor en l'ànima que es
traduYa en una tristesa amarga, que
de vegades prenia el caire de revolClno voltes de campana a 140 qui lòmetres l'hora... Estat del uRoll._
ta. Les vídues malparlaven de Guidel prlncep Mdlvanl despnls de l'accident
llem li, però també de Poincaré l
(Express-Foto)
de Clemenceau. Ho havien perdut
tot a la guerra. El marit, el pare
• la CUnica del qual està hospitalitel germà. El puntal econòmic havia
zada la baronessa.
desaparegut. Una pensió? Una almoina!
I De prompte, el 1917, una claror
•••
.fulgurant arriba a Paris de Rússia 1
estant. Els plors es tornen en lleus 1
germana del princep que avui lUUl
somriures que semblen una ameestat al domicili del doctor coll f,
naça.
Aquesta tarda, a les cinc, a P"'
- No han fet la pau, els russos,
doncs per què hem de continuar la
lamós, s'ha. verificat l'enterraillent
guerra, nosaltres? --exclamaven les
catòlic del príncep Mdivanl.
dones 1 les mares, que encara. no
La senyora Maud Thyssen conti·
havien perdut llurs familiars.
-No tenim ni pa, ni carbó, no penua en igual estat de gravetat. ~
i u r;GARIDA FRANCILLARD 1troll, a casa! --eontestava un vela clínica cGirona» del doctor CO
a cusada d'espia, volgué ésser a fuse- llet.
Turbau.
1
llada amb els ulls destapats
-Ni diners. La guerra s'bo emporta tot: la. joventut 1 els diners
-----------------~*--------~~debió nacer lo di.cho por alguno de -afirmaven les dones, tot fent les
los mlnistros y periodistas. de que cues a les carboneries l a les fleques.
la neutralidad de España habia sido
-No s'hi val a perllongar tant la
CRISI PARCIAL ARGENTINA
su obra.»
guerra! Què esperen? Que els aleEls desigs de guerra del senyor manys destruelxin Paris? Cada nit
AVORTADA
Borbó estan ben manifestos. Pri- els aeroplans en fan de les seves.
merament vol que es tramelin tro- Aquesta nit n'ban mort deu al carBuenos Aires, 3. - En la sessi~
la Cambra, els ministres de l_'In
pes a la frontera francesa, la qual rer Rivoli.
cosa en aquells dies de passió, Franrior 1 de Finances !eren públiC~ •
- El que esperen, és que fem la
ça ho hauria interpretat com a una revolució com els russos. Aquests sl
seva dimissió afegint que a in_Sbllei
manifestació d'hostU!tat.
c:es del President de la RePU
que ho han entès bé, nom de Déu
Després van '-"~.ver de parlar Uar- ¿ridaven els esguerrats de la guer-¡
l'havien retirada.
t¡ament 1 amb arguments, tots els
El ministre de Finances ha dec~
IJlln1stres per tal de convèncet' e.l
- Prou guerra, per Déu -5upUEl prlncep Alexis Mdlvanl
rat que el ministre d'Agricultura )lj
que aleshores feia de rel -dels espa.- caven les mares l les mullers.
.
<Foto Centell. s)
via. fet el mateLx que ells.
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LAHUMANITAT escampa arreu els ideals republicans. i catalanistes
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