EL TEMPS. - A catalunya Nntlnua sense varlaol6 el bon tempe
de dies anteriors. El cel estl aeril per totes lea cornarQUJI I solament ea registren alguna núvols al camp de Tarrasona.
Els vents són encalmats a l'Interior I fluixos a les oostea.
Temperatures extremes& Mulma, 32 graus a Seròs ; mlnlma, e
¡raus a Ransoll.
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El

Tribuna l el condem nà O SIS
mesos 1 un d ia, però com q ue
DEMOCRACIA •
havia com pi ert l'a rrest el tinent
RecoWem ahir des d'aquest mateix lloc l'enorme interès dels acords I
11
tdt
11 h
1 conclusions del VII.è Congrés de la Tercera Internacional comunista
s
r
e
T
a
t
er
rang
I
s
e
d
ç
e
e
en
que s'ha celebrat a Moscou, i la tendència de les consignes adoptades
'
No era el nostre propòsit insistir
el sentit de coordinar amplis fronts de lluita amb objectius comuns a
t
b
li"
que
declaracions
el cas de le<;
totes les esquerres, àdhuc a les «esquerres burgeses». Cal discriminar tot sobre
a I er a
dies enrera va fer el diputat senyor •
el valor d'aquest concepte emès des de Moscou, seu del bolxevisme Josep A. Trabal a "El Diluvio" en relació amb una conversa sostinguda
vermell.
L'ACUSADOR PRIVAT DEMANA QUE S'OBRI
ci:putats catalans amb
En subratllar aquest fet, 1 en afirmar la capacitat de la democràcia. per alguns
Al seu dia vàrem
Azafia.
senyor
el
aquesque
detall-base,
a
esquerrana 1 liberal moderna, consignàvem, com
SUMARI CONTRA ElS TINENTS PANDQ I FLORIT
r!te~~i;'!T-~e~
ta democràcia rectifica, afrontada amb la duríssima realitat, tot o una ~~~a~e::s~um
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CLAREDAT,ENEFECTE

El Sr. Trabal
nOs aItreS

NOTES DE LA COMISSIO EXECUTIVA

Iii

La Comissió Executiva no ha escatimat ni pensa escatimar esforç
bon desig per a articular les Joventuts d'Esquerra «Estat Català» dintre'
la unitat disciplinada del Partit; però davant de les gestions repetideS'
1 comprovades que realitzen per a constituir al si de~ mateix, nuclis que'
en trenquen la unitat i l'esperit de companyonia; davant de les nomJ
broses manifestacions d 'indisciplina que culminen amb Ja publicació ~{
«La Veu de Catalunya» d'una nota que en constitueix un mancament~
greu, representa l'atribució de funcions que no els corresponen 1 fomenta~
un estat de confusionisme que els militants del Part it en la seva im~'
mensa majoria rebutgen, la Comissió Executiva, ensems que ro.tifica el'
seu propòsit d'articular les Joventuts, dintre la unitat d'Esquerra Repti- '
blicana, ha resolt:
PRIMER. - Mentre les Joventuts d'Esquerra «Estat Català» no es
'
sotmetin a la discipl1na del Partit no podran actuar ni parlar com a elements o organismes pertanyents a Esquerra Republicana de Catalunya».'
SEGON. ~ Fer públic aquest acord per a coneixement dels organls· ,
mes del Partit i Centres afillats.
• • •
La Comissió Executiva, vistes les declaracions fetes públiques pel
diputat d'Esquerra Republlcana, senyor Trabal, fonamentades en una
"conversa sostinguda amb el senyor Azaña, declara:
PRIMER. ~Qué si bé les èsmentadês declaracions no arriben ·a cons·
tituir un acte d'indisciplina, la Comissió Executiva es veu obligada a fer
públic que les considera improcedents per tal com representen la lntroducció de factors aliens al Partit en les qliestions Internes d'aquest.
SEGON. - Que de la referència donada directament a la Comissió
pel diputat senyor Santaló, assistent a la conversa, i de les relacions rebudes de procedència autoritzada, se'n dedueix que les susdites declara•
cians no reflecteixen fidelment el pensament del senyor Azaña, el qual
sempre ha demostrat el seu criteri de no inflUir en les qüestions !nter·
nes dels altres Partits.
• • •

apartat d'aquest
gran part del llast de procediments que dificultaven el seu desenrotlla- n o ens haurlem
Oviedo, 7. - A les onze del mati graeix els elogis que ll ha tributat
criteri. Una carta que el senyor Trament i frenaven la seva acció positiva en la solució de:s problemes conha continuat la vista de la causa la defensa i nega que hagi of"'s
"
el
director,
nostre
al
enviar
va
bal
crets. F ins ahir, en efecte, la. democràcia atenia a conceptes programà- dia 3 d'aquest mes, fou contestada. peLluirsladmeorStirdveall.periodista madrileny, ningú ni menys l'exèrcit del qual
aquest
que
sempre
elogi
gran
un
fa
ètinorma
una
aixi,
1 te
t 1 dia 5 1
d
tics més que a solucions pràctiques. Era, per dir-ho
d
Ha seguit en l'ús de la paraula es limiti a ésser la institució !lm' ada
r• en e
equa amen e
ca, un principi polític que, a la. seva bora, trobava encaix en l'ambient areny
J osep M. Mas- l'advocat de f ensor senyor Bances el dedicada a defensar la Pàtria, Reper
particular,
slp.
fins
dinovè,
segle
del
conceptuosa1
lenta
social 1 en la realitat -més
qual féu ressaltar les proves d'im- fusa que els testimonis per ell proa la guerra. De la teoria filosòfica a l'aplicació de la mesura concreta
Crèiem sincerament, després de la parcialitat donades per les autori· posats h agin falsejat la veritat ja
del governant, hi anava tot nn món de coses, d'homes, de procediments constestacló, que ja no caldria tor- tats militars que amb dillgència que diu que cap es coneixien entre
1 d'idees. que contribuïen, amb la lentltua de la trajectòria, al falseja- nar sobre el tema, però veiem• què s'apressaren a passar la causa a la sl 1 nega que existeixen les contrament inevitable de l'instrument. L"acceleració progressiva del curs del3 «El Diluvio» d'ahir, a mb gran sor- jurisdicció ordinària:
diccions que ha cregut veure la d~
fets, en la guerra i en la postguerra, havia de tenir fatalment, en l'ordr~ presa per part nostra, insereix la
Aixi mateix negà que fos cert allò fensa. Insisteix que els trets es feafirmat per l'acusació que es pre- ren per sèrie. Diu que ell no cridà
poUtlc, aquesta conseqüència: el desencis dc les masses davant un ins- carta que el senyor Trabal envià
nostre director i prescindeix en tengués juguiar la prova de càrrec mal patriota ningú, sinó que es 11·
trument de govern insuficient, per complicat, per lent, per difús en la al
absolut de la contestació d 'aquest.
a assenyalar que el veritat:le
seva acció pràctica. I aquest lamentable resultat: les dictadures 1 el feixis- JL, vista d'aL'<ò, i a l'exchlsiu objecte com ho demostra. el fet que l'acusa- mità
es demostra amb el respatriotisme
de
compareixença
la
sollicità
dor
no
tradicionalme. El clàssic parlamentarisme -base de la democràcia
coses al seu lloc, pu- tres mestres armers i aquests desfl- pecte de tots per a tots i no privant
les
deixar
de
podia afrontar amb èx1t cap dels apremis ::;ccials 1 econòmics que, a tota bliquem a continuació h lletra de
de la vida a un ciutadà. sense màel Tribunal.
marxa. trasbalsaven les zones més extenses de les multituds: el proletariat. rèplica enviada pel nostre company laren davant
la prova. testi· cula en la seva vida privada 1 proanalitzar
a
Passa
Vol dir això que reneguem de la democràcia? No. En absolut. Això al senyor Trabal.
flcal de càrrec i posa de relleu les fessional.
è incorreren els
Diu textualment aixl:
El president l'adverteix que està
només vol d.i r que veiem clarament tots els defectes de la democràcia.
contradiccions en qu
testi mon 1s examina ts per tal de de- consumint massa temps en la recI que propugnem -demòcrates convençuts, no per enamorament siste«Sr. Josep A. Trabal
duir que cap d'ells no presencià els tiiicacló 1 el senyor Ortega 1 Gasmàtic sinó per estimar que la democràcia és l'única fórmula possible de
Diputat
fets 1 que sl els falsegen és per sat la dóna per acabada.
convivència- per la correcció de tots els defectes que, entre nosaltres,
Ciutat.
També rectifica breument l'advoIntencions en el fons dels quals no
canalita
per
precls
eficient,
è.gll,
apte,
l'instrument
la converteixin en
for- cat defensor que insisteix en els seus
l'in
examina
Després
entrar.
vol
Trabal:
Estimat
zar els problemes plantejats en fórmules urgents de solució. No falten
He rebut la teva carta del dia 3. me emès pels metges que demostren punts de vista.
exemples, en l'Europa 1 l'Amènca d'avui, d'aquest sentit nou del sisteal seu judici que la vic·
cap cas he posat en dubte, ni el clarament
En
Després de la una de la tarda
rela
i
confiança
la
de
tima va rebre els trets estant de
ma democràtic, que sobre la base indispensable
perhonorabilitat
teva
la
jo,
ni
diari,
terra amb la qual cosa quedà conclús el judici per a sen a
no
presentació popular, sap prescindir, per actuar, de l'enfarragament de l'ex- sonal ni polftica. Però una cosa és peu 1
tèncla 1 el Tribunal es reuneix a
pedienteig, de la polèmica excessiva, del doctrinarisme tancat, de la inútil 1 l'honorabilitat i una altra el nostre queda plenament descartat el supo- deliberar.
.
d'encevament.
sat
responsiblDirigents.
pertorbadora acció dels sistemes 1 òrgans intermltjos.
concepte de la discreció. I les teves
Segons les nostres noticies el vePosa de relleu la brillant actuació
litat, celeritat, aptitud, disciplina, obres. heus acl, en síntesi la fòrmula- declaracions, reportant una converi d'una mane- redicte recaigut h a estat de sis meTerç
del
forces
les
de
nemarge
un
amb
i
dia
seu
al
semblaexpressada
em
Azaña
popular
amb
voluntat
sa. particular
avalada per la
ra. especial la del tlr.ent Dimilri Iva- sos i un dia 1 indemnització de
cessari de confiança per a fer eficaç la tasca- que ha de donar a la demo- ren, amic Trabal, d'una indiscreció
diu que ha estat un 15.000 pessetes com a autor d'un
terrible, i, ademés, susceptibles d'una noff del qual ja
cràcia el ritme que reclamen les circumstàncies.
que sense ésser es-, del1cte d'homicidi per imprudència
gran patr1ota
no
1
lícit,
és
Això
interpxetació.
falsa
entre
d'equilibri
punt
aquest
a allistar-se a les temerària amb algunes atenuants.
acció
seva
la
s'apressà
en
panyol
troba
Sl la democràcia
honorateva
la
ns
gt
patir-ne
de
ha
L'acusador privat es proposa prede
fil~s de la Legió per a defensar Esl'origen de la voluntat popular 1 la ràpida eficàcia en el procediment
bilitat, i perquè ho considero honra- panya. !gual a Africa que a Astúries sentar l'oportú recurs de cassació
governar, seguirà essent, en la vida social, l'única possibllitat de convivèn- dament
aixi, i sempre amb el pen·
Ja ha
cln. en les relacions coHectives i el mecanisme amb més valor d'humanlte.t sament posat al servei de causes su- amb motiu dels successos d"octubre davant el Tribunal Suprem.querella
acaba demanant que es dicti tm presentat la couesponent
del
Fora
f d'eficàcia per a la solució progressiva dels problemes del món.
periors, és perquè el dlai:i manté la iveredicte
que reflex! el nivell de la demanant que s'obri sumari contra
seu àmbit. queda, només. això altre: una luita implacable, ferotge, dramà- posició que t 'ha dolgut. Fixa't com
els tinents Panda i Florit per consi,
la. Justlcia.
~e
balança
tots
terrible,
l'alternativa
En
inconclllables.
fronts
diumenge
dos
de
entre
tica, a mort,
el mateix «DiluviO>>
derar-l~s responsables de la mort
acusador
1
rectifica
contmuac1ó
~
marxa
fa
i
els esforços de la sensibilitat, de la raó 1 de la. cultura han de convergir treu ferro a la qüestió
pnvat senyor Ortega i Gasset. A· del penodista Llu!s de Slrval.
en el mateix propòsit : salvar la democràcia fent-la apta, ràpida, genero$3., enrera.
Quant al fons de la. qüestió, no
1 adaptar-la, com a sistema de govern, a l'exigència social de justícia
he de fer res més que copiar el fragefectiva i audaç.
d'una carta que m'ha enviat
A aquestes premisses es condiciona, en aquesta. bora, l'única possibi- ment
allegadlsslma al senyor Azapersona
litat real que eviti que la democràcia, com a forma. de govern, sigui defi- ña, en contestació a un telegrama
viu«Primer,
expeditius.
més
nitivament desbordada per altres sistemes
meu en el qual-franquesa obl1gare!», clamen arreu les multituds. I en l'afirmació bl ha el calor d'una tre- em permetia advertir l'iHustre políti~ del ressó de les teves manifestaL 'autonomia de Catalunya significa -tots ho sabem- que els
menda, d'una tràgica raó superior.
cions. Dia així, aquest fragment catalans han de regir-se ells mateixos en llur estera peculiar. L'or' ganització i el contingut d'aquesta autonomia estan legalment esque tinc a la teva disposició:
cafè» només és la consigna per«Tan pronto recibló Azai'ia su te- tablerts per la Constitució de la República t per l'Estatut de l'any
què els redactors de la casa enge- legrama me llamó para que, en su 1932, avui suspès de tet. Davant l'eventual restauració de "la norguin les bateries. L'editorialista nombre, le acusara recibo y le trans- malitat estatutària, no pot ésser cap problema el saber quins pardestaca l'acord patriòtic, tot allu- rritiera... su deseo de que no se le tits i quins homes han de dirigir la Generalitat. AiXò està resolt
dint l'atzagaiada del 6 d'octubre. dé aire a esas manifestaciones que
per endavant amb l'aplicació ineludible del doble criteri demoEl Brunet intervé t diu que ja era Trabal le ha atribuldo y que refiei autonomista. Aquests partits i aquests homes han d'ésser
cràtic
hora que tos atesa la voluntat na- jan, con la inexactitud inevitable,
La Veu sortia ahir tota compundel poble català.
gida perquè s'ha dit que no hi ha
cional que no s'havia pogut fer cuando no se tomau las palabras els qui hagi designat la majoria
¿Poden ésser posades condicions a les coUectivitats i a les peraltra alternativa que la continuasentir en temps dels bdrbars de taquigràflcament e, una conversación
l'Esquerra. I , per ji, la nova de la particular a la que Azaña no trató sonalitats cridades democrdticame nt a exercir les facultats autoció de l'actual estat de coses o
l'anarquia. Fa bé de plànyer-se'n
gran repar ació se'n va al recon et de de dar ningún alcance ni mucho me- nòmiques? Només hi cap una condició, en tot cas: que actuïn
perquè això vol dir que s'allunya
Llanterna político., on hi Ja una nr : sospechó que podria ser utili- dins els límits constitucionals i estatutaris en llur tasca pública.
la possibilitat d'un Govern en el
estada de dos o tres mesos, sem- zada para refm·zar posiciones p:!rsolnternos de un par- Les interpretacions doctrinals ~ programàtiques , i molt menys le;;
pre acompanyada de la pregunta nales en pleitos
qual ells poguessin abocar tot el
cuales no tiene qüestions internes dels partits, no poden ésser tingudes en compte
los
en
amigo,
tido
sacrifici de què són capaços.
àtària: «¿Per què no reivindicava
etc.
etc.,
intervenir
quan es tracta de donar o de tomar l' efectivitat al règim autoporqué
el nostre poeta l'Esquerra? Que
•••
nòmic.
para
V.
sepa
que
qu!ere
"Pera
contesti.»
su orlentaclón personal y en respuesAra ha descobert La Veu que
l act radica precisament l'essència de l'autonomia. Si els poltta a su telegrama, que en nlngún tics i governants espanyols condicionessin el funcionament de
•••
ens trobem llunv d'una nonnalisu criterlo bien
tat política. I aquest convencio a l'estructura dels partits caHem dit que l'últim que recull momento ha variada
por V., sobre el Estatuto. L"Estatut al caràcter, a la posició
ment, diu, els obliga a formar leamplia degudament la nova és conocldo
si s'atribuïssin el dret de classificar-los, i si creguessin que
talans,
necees
no
aclaraclón
esta
que
Ve
vogió entre els homes de bona
et redactor de Llanterna i no ho
saria ya, pues en LA HUMANITAT només atorgant-los una mena de beneplàcit queden habi litats per
luntat per a seguir insistint en
hem dit bé. Un dia En Pla s'està
llegada boy leo su articulo «Posi- a intervenir en el règim de la Generalitat, aleshores es destruiria
«els generosos esforços i en la feiavorrint per Madrid i no pot re- cions», en el que se pone de mani- radicalment la base de l'autonomia de Catalunya.
xuga tasca de crear una atmoscórrer per a la seva crònica a tiesto esa consecuencia en la actifera civil ... »
l'«elogi protocolari». Està neguitós, tud y el pensamlento de Azaila...»
• • •
malgrat
que
doncs,
dir,
cal
No
no té t ema. Es decideix a repasla teoria de Pellicena i Camacho
Es absurda La teoria del beneplàcit previ, del condicionamen t de
Res més, amic Trabal. Amb l'afecsar ez seu diari í pesca la consig.!obre normalitat jurídica, caldrà
na. Cuita-corrents se'n va a es- te de sempre, et saluda el teu amic, l'autonomia a l'opinió favorable sobre determinats partits, i deter-

Examinades per la Comissió Executiva les qüestions discutides dar·
rerament, amb referència a la situació de la minoria d'Esquerra Republl~'
cana a les Corts de la República, declara ·.
PRIMER. - La minoria estava autoritzada per la Comissió per a
romandre al Parlament, junt amb les minories de les esquerres espa<
nyoles.
Quant a la sessió en què va discutir-se la pròrroga de l'estat de guerra a Barcelona i sobre la qual la minoria havia ja opinat públicament
en sessions anteriors, el diputat senyor Pasqual Leone fou el designat'
per a oposar-s'hi en representació de totes les esquerres de la Cambra.
SEGON. ,..... La minoria i per tant tots els diputats que la formen,
està sotmesa a la disciplina del Partit representada com a òrgan execu'
d
ta'
tl
Comi Ió E
t0r
x~u va. Aques • abans e 1a reobertu¡a de les,
ss
per 1a
Corts, posant-se en relació amb les esquerres espanyoles 1 de conformitat
amb el que la situació política del moment aconselll, determinarà. la COll•
ducta. a seguir per la minoria d'Esquerra Republicana de Catalunya, en
la nova etapa parlamentària.
• • •
Davant de les diflcultats d'obtenir la necessària autorització per a.
celebrar la reunió a la qual es pensava con vocar e1s nom brosos milltant's
.
d'Esquerra Republicana de Catalunya que s'han adherit a la idea de
constituir un «Grup d'estudis i plans econòmics 1 socials», l a Comlssi6
Executiva ha designat una Ponència formada pels senyors Pi i Sunyer,
Codó, Grau 1 Ros, Frontera, Foix, Padrós, Bertran i Tàpies, Miravitlles
1 Ferrer, per tal que formull un anteprojecte de bases de constitució dC
l'esmentat Grup el qual serà. distribuït als que enviaren la seva adhesió
perquè estudiades i sl és possible discutides, les observacions que facin
a l'anteprojecte de la Ponència pugui anar-se ràpidament a la constitu
1
cló del «Grup dlestudis 1 plans econòmics i socials» d'Esquerra Republl•
'
cana de Catalunya.

I

Lessència de 1autonomia
1

1

ant ena ·

contilluar l'obra de sacrificis i de
les pròrrogues. Tot sigui pel bé de
let t·acances de I'E~atut.

•••
.No hi ha cap més diari que sàPtga, com La Veu, convertir-vos
en un tres i no-res un Aunós quals~vol en un catalanista de tota la
VIda, carregat de capa<;itat i de
patriotisme. Aquest diari ho té tot
ta11 ben organitzat, les planes de
la casa estan tan ben ensinistrades, que tot rutlla com una seda
a¡ primer senyal.
D'un diputat anònim en Jan un
!lctlnota i una llumenera i d'una
mlciatíva qualse~:ol en su;t qui sap
el benifet per ai pairaiisme.

•••

Expliquem com Jan anar les coses. L'autor d~'l títol Elogi de Catalunya- post.rn per cas-ha des:bert que allà l'anv 1800 existí
tra PDI.'t~ que va fer Ull vers conFelip V t que a hores d'ara
e~car~. no n'lla parlat ningú. Es
~:~~tto d'homenatjar-lo. Com? Pobe el ~eu _ nom en una porta o
ua/ent.ll ~1r una missa. Una vede 8 a pres l acord, En Costa i Déu,
Iu d.e ~a se~.a secció del diari, ho
tem:ubhc t tnventa ambient: «El
nyes Preferent en tote3 les pe-

ITll'Pa de carc ha estat, sense cap
etc;le de dubte, l'acord patriòtic,

-

nu AIJ:ò de les rpenves de

criure la crònica a base d'un comentari a la reivindicació teta
pels prohoms de Lliga Catalana.
La Veu, al dia següent, publica la
infornwdó de Madrid signada per
En Pla: «En conèixer-se la dispo·

----------·*-----------

sicló que tant honora l'autor del
títol «Elogi de Catalunya» tothom
ha abocat els elogis pel broc gros.
Es considera que és l'acte polltic
de més importància de la Lliga.
Tindrà, no ho dubteu, conseqüències.» Encara que ho sembli, la
cosa no acaba aci. La Veu ja un

La troballa d'una bandera
monàrquica

gran titular sobre la crònica d'En
Pla i... una altra vegada es mobilitzen Costa i Déu, l'editorialista.
Brunet i el Llanten1aire, i ja la
tornem a tenir armada. Aquell retolet a honor del poeta del 1800
ara s'ha tornat un monument
d'una gran renomenada. L'autor,
els infladors i els lectors s'estranven tots de la gran carrera que
ha iet la 'disposició. I tot, tot, ha
estat jet a la vista de la gent. Màgia, màvia pura.

•••
Els de El Correo Catalàn han
pres nota de la declaració que Lerroux ha Jet, a Pontevedra, de no
governar amb eu d'Astúries. S'ho
anota, diu, per si demà es canvia
e¡ cam f del partit radical.
No sabem per què ens sembla
que perden el temps eu carlinl.

,

JOSEP

M.

MASSIP.»

UNA NOTA DE LA DIR ECC IO
GENERAL D E S EG URETAT

Madrid, 7. - A la Direcció de Seguretat han f~ilitat una nota que
diu aüú:
«Sortint al pa3 dels comentaris
que fan alguns periòdlrs sobre una
suposada penyora que es d!iu haverse apl1cat a determinada persona.
per la troballa al seu equlpatge
d'una bandera de l'antiga. ensenya
nacional, convé fer constar que el
governador civil de San Sebastiàn
donà compte del fet a la Direcció
de Seguretat, que el comunicà al
ministre de la Governació, i aquest,
mantenint el criteri del decret que
hagué de dictar, amb data del 22
del juny passat, estimà que no hi
havia lloc a la 1mpo3lcló de cap sanció, des del moment que els fets pumbles que s'aprecien en e:S citats
dec-rets són els d'exhibició a la via
pública de distintius, banderes o ensenyes de propaganda polltica o social, circumstància que no es dóna
en el cas present.»

Aqu est) num ero

ha

minats homes que són o poden ésser designats pel poble català.
Tots els partits i tots els catalans que estan dins la llei són aptes
per a intervenir en el règim autonòmic, i han d'intervenir-ht st
en deguda forma són nomenats o elegits. En el cas que algun o
alguns es situessin tora de la llei, la qüestió no seria pròpiament
política. ans seria judicial.
No hi hauria mai una autonomia duradora si els poders autònoms haguessin d'ésser sempre r egits a gust dels poders i dels
poltt;cs centrals. Han d'ésser regits d'acord amb la llei, i prou.
111entre la llei es compleixi, la polftica autònoma ha d'anar pels
camins que respongui7t a la voluntat del poble catald, no pas al
pensament, als desigs o als interessos dels prohoms del centre.
Tan absurda i tan antidemocràtic a és la tesi de l'autonomia
condicionada al bon o al mal concepte que de la nostra pozttica
interior es formin els de tora, amics o no, que mai no serà versemblant ni lfcit d' interpretar en aquest sentit les paraules d'UI~
republicà espam;ol verament demòcrata i verament esquerrista.

• • •
~s lliure per als polttics i els comentaristes de la capital i de
les províncies d'Espanya el judici sobre els homes, els partits t
l'obra de la polttica catalana. També és lliure per a nosaltres
el judici sobre ells. Hi pot haver aliances í hostilitats entre els
partits, acostaments o allunyaments entre les persones, tnteUigències i desavinences. Però totes aquestes coses no afecten per a
res el compliment de les disposicions constitucionals i estatutàries,
ni el funcionament del règim autonòmic. •
La confiança que, dins la llei, necessiten e.s homes i els partits que iT{tervínguin la vida normal de la Generalitat, és la de la
majoria de1 poble catald. Amb aquesta confiança i situats en el
terreny legal, no necessiten l 'assentiment nt el permis de ningú.
Aquesta és l 'essència de l'autonomia act t arreu.

A. ROVIRA I VIRGILI

esta t

.
VI Sat

utilitzant arbres 1 bancs arrencat!
dels passeigs,
Finalment, ja entrada la nit, 1d
forces aconseguiren restablir l'ordr~
Durant els successos, els revolt,
tats bolcaren vehicles que intentare~
incendiar, i ho aconseguiren en al•
~
guns casos.
Fins al moment de comunicar no
ha estat facllltada la relació dels fe':.~
Oviedo, 7. - A l'o!lclal del Terç rits.
~
Dimitrl Ivanoff, condemnat a sis mel
sos per la mort del periodista senyor
Lluls de Sirval, en aplicar-se-li el
t P.mps que porta de detenció solament 11 queden dotze dies per complir
la condemna.
~~:,~~
~.------------~* _.~

Després de la vista
de la causa

A DIMITRI IVANOFF U RESTEN DOTZE DIES DE PRESO

Un reportatg e
sensacio nal

__

Ahir, a Brest

DESPRES D'UN DIA APARENTMENT NORMAl, VAN REPE·
TIR-SE CAP El TARD, ElS ALDARUllS AL CARRER
Una coHisió amb la força pública ocasionà noves víctimes
Brest, 7. - El dia d'avui ha transcorregut completament tranquil, però en fer-se fosc s'han advertit ja els
pr.mers slnott mes d'una pròxima
agitació amb la presència als carrers
de nombrosos grups en actitud espectant, com si esperessen instruccions. En efecte, mitja hora després,
s'iniciaren els crits subversius, als
quals seguiren algunes pedrades que
provocaren les primeres intervencions
de la pol1cia, la qual hagué de donar
càrregues repetidament. Aquestes escenes es repetiren al mateix temps
a diversos llocs de la ciutat, i fou necessària. la. intervenció de nombrosos
contingents de gendarmes 1 guàrdies
mòbUs.
La multitud que s'havia dispersat,
tornà. a refer-se 1 els gendarmes d'a
cavall hagueren de prodigar les càrregues. Aquests nous successos es desenrotllaven als barr:s aparta~ de
Brest, a la llum de nombroses fogueres enceses pels revoltats, que utilitzaven herbes sequ:/ i altres combustibles. Els manifestants llançaren
a les fogueres determinats llqulds
que en consumir-se feien l'atmosfera irrespirable.
Davant el caire que prenien els esdeveniments, foren envlats nous reforços al lloc dels successos on els
revoltats havien aixecat barricades

/

per

la

és el que publiquem
periòdicament amb el
-·títol

A la recerca del

Món Perdut11

11

del cèlebre geògraf i
buscador de diamants

William La Varre
Llegiu avui,
a la pàgina 10

uns capítols més de
l'extraordinària aventura de l'explorador i
la seva esposa a

La ¡ungla de la Guaia,.
na anglésa entre els
mistèrios os indis
blancs

•
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MARICEL • 'PARK

Avui, la Companyia Oficial da
TEATRE CATALA

Nicolau

Fresc - Divertiments
Entrada, 50 oèntlme
Funicular I entrada, 1 Pta.
Funicular fins Iee dues

representarà l'obra de LI. Elies:

POLIORAMA

Principal Palace

TEATRE BARCElONA
Continua renovació d'aira
Companyia Guerrero • Mendoza
Avui, dijous, tarda, a. les S'HI:

En Flandes se ha
puesto el sol
Nlt a. les 10'15, la famosa obrn
de Benavente:

LA MALQUERIDA

Cran Companyia da Revlstu
Frlvoles Guiró

Gran Fregolino
(L'home de les mil cares)
Avui, tarda., a. les 6'15 1 nlt,
a les 10'16:

HIJAS DE Ml ALMA!

GRAN FREGOLINO

per Cèlla Montalvan, Maoy Cor•
tb, Mary Cell, tanasi León, VI·
reno Aparie!, Valeria Ruiz Pa·
ris 1 la. parella. de ball Simone
i Cardona. 40 beillsslmes vice-ti•
pits, 40 - Aviat, ESTRENA de
la •uper-revl.sta: LAS DE ARMAS
T0fi1AR, d'Antoftito Paso 1 Fran•
uso Ley~o rri: mUSica del mestre
Al onso

~b la seva. Companyia
divendres, BENEl"'CI
del cGRAN FREGOLINOt amb
un escollit programa.
Demà,

• TEATRE COM lC
REVISTES

COMERÇ I FINANCES •

•
\

27, 1 !dem d'1 a 2 gr. 26'50. Tot per
cantir de quinze quilos.
Cigrons. - De Màlaga, superiors,
a 85 pessetes els cent quilos.
Llonguets per a pollets. - De DatA 1 sessió d'ahir 1 al sèctor de mlel, a 65 pessetes el seent quilos.
~omp:at, h1 hagué
gran en~almaCarrofes. - De qualitat de la cont; dominà quelcom de fhllXé<lat, marca, a 6 pessetes els quaranta qultlcularment en els [?eut.e s ~de_l:_
E s- los.
i en les Obligaciop.~M~nic~~ -="!!!.l!!,os. - NOV!,.lles de Torto~,
rot.llo d'Obligacions fertovt@~la superiors, a 20 pessetes els cent qUlaèncla generàl fòu. cfe baiXa tal}_~ los.
, sector Nord com a l'Alacant. U,na
Farines d3 blat. - Corrent, mitja
sola e?'cepc1ó hi ~é als rotllos dO- força 1 força magria 62 1 68 pesbllgactons industnals, que es man.
'
t
tingueren amb tendència de fermesa. setes, respecttvament, e 1s cen qu11os.
Els rotllos de fi de mes, seguiren la Cereals, despulles I quartes. - Quartendència iniciada el dia anterior, , tes corrents, 22 pessetes; extra B,
que fou la pèrdua paulatina de ter- 24; superior B, 2a; superior C, 26.
reny, i es feren poques operacions.
Tot els seixanta quilos.
La tònica general del mercat fou
Segó de fulla de blat 1 segonet,
de poc negoci i de flUixedat gairebé 38 i 37 pessetes, respectivament, els
general.
cent quilos.
Polpes de remolatxa corrent 1 suNord 46'00; Alacant, 36'65, 3'70, perior, 9'60 1 10'50 pessetes, 1 ordi co1!5'55; Rif, 69'25, 69'85, 69'25; Explo- marca 1 civada extremenya, 16 1 14
Sius, 133'50, 132'65, 132'75; Ford, !!92, pessetes doble decalitre (quartera).
294, 293'50; Tramvies o, 31'50; AlgUes 194'75, 196'00, 195'75; Sucres,
33'25; Docks, 16'25, 16'50; Plates, 16;
MERCAT SETMANAL CELEBRAT
~land, 78'00; Colonial, 40'25; PetroEL DIA 3 D'AGOST DEL 1935
lets, 5'10.
Preus en pessetes 1 de més a
menys dels productes agrícoles, peFord, 293'50, 294'50, 294; Sucres cuaris 1 els seus derivats:
33'35, 33'75; Explosius, 132'75; Rif,
Blat, quintar mètric, de 50 a 47.
69'75, 69'50; Aigües, 196, 195'75, 105'85;
Farina de blat, !d., de 70 a 64.
Tramvies P 48; ColoniiU, 40'15.
Ordi, fd., de 41 a 40.
Civada, !d., de 38 a 37.
Garrofa, !d., de 22 a 21'50.
Chade, 432, paritat; Chade D, 84'80,
Blat de moresc, !d., de 46 a 43.
itat; Chade E, 85'20, paritat; Ai·
Mill, fd., de 4.9 a 46.
,
s, 194'75, 105; Filipines, 394, opePanis, fd., de 49 a 45.
,raclons; Explosius 133'25; F or d,
Mongetes, !d., de 85 a 73.
293'50.
I
Faves, íd., de 50 a 47.
Cigrons, íd., de 90 a 63.
Arròs, fd., de 68 a 64.
Fesols, !d., de 98 a 87.
Avellanes, !d., de 110 a 95.
Lliurea
86'30
Patates, fd., de 20 a 18.
36'40
l'ranca
48'35
48'45
Palla, !d., de 11 a 10.
Dòlars
7'32
7'34
Carbó vegetal, fd., de 28 a 24.
Lires
60'00
60'30
Marcs
2'945
Llana blanca, fd., 225.
2'965
S u~
239'50 239'75
Llana negra, !d., 215.
Bel¡ues
123'50 124'00
Vi, hectòlit.re, de 80 a 60.
Florins
4'94
4'96
Escuts
aa·oo a~ ·1o
Aiguardent, !d., de 325 a 130.
Cor Pra¡o.
80'60
30'80
Alcohol, !d., de 310 a 300.
Cot·. sueques
1'83
1'85
Oli d'oliva, id., de 230 a 200.
Cor. norue¡ues
1'81
1'84
Cor. daneses
1'62
1'64
Formatges, quilo, de 7 a 6.
Mantegues, id., de 3'40 a 3.
Sucre, fd., de 1'90 a 1'70.
Cavalls, cap, de 1.000 a 500.
Mules, !d., de 1.500 a 1.000.
Ases, id., de 300 a 100.
Vedells, quilo, 5'50.
Cabres, !d., 2.
Porcs, !d., 3.
Bous, íd., 2'80.
Gallines, parell, de 22 a 14.
, Cotització mitjana dels preus de
Pollastres, !d., de 14 a 8.
)a setmana del dia 3 del mes que Conills, fd., de 12 a 8.
som:
Ous, dotzena, dc 2'70 a 2'60.
I Olis d'oliva. - Del pals, 1 grau
Bacallà, 100 quilos, de 216 a 200.
acidesa, 26 pessetes; 2 gr., 25'50; 3
Alfals, quintar mètric, de 18 a 15.
paus, 25; 4 gr., 24'50; 5 gr., 24; 6
Carbó mlneral, id., de 20 a 16.
traus, 23'75; Aragó, menys d'l gr.,
Sucre de terrós, !d., de 204 1 190

h. A BORSA

Avul, tarda, 5'15. Butaques, 2
ptes. Primera. popular de
LA
SOTA DE OROS, per Laura Pinllios Alady I Leoo - Nit, a. les
10'15. ·ESTRENA de la revista. de
Campua I Hurtado I mestre Dotras Vila:

MISS·MISS

.

Impressió

Borsa del matí

GIRONA

Borsí del migdia
Borsa oficial
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CÒmpanvla del Collaeunt, de
Madrid
AVUI, DIJOUS, TARDA, A LES 6
I NIT, A LES 10'15. Les millors
butaques, 5 ptes. EXIT delirant
de la. meravellosa. super-rev1sta
del mestre GUERRERO:

i Hip! i Hip ... ! i Hurra!
Triomf sorollós dels seus grana
Intèrprets
Conchlta Leonardo,
Olvido Rodriauoz, Reyes C:~Gtizo,
«La Yankée», MaruJa Gonzàlez,
Los tres diamantes nearos, Paoo
Galleso. (Galleauito), Llno Rodrlguez, Paco Jlornal - Orquestra.
dirigida per l'autor mestre Guorrero - DEMA, TARDA. Popular.
Les millora butaques, 3 pessetes:
EL SOBRE VERDE, per tota. la
companyia.. Nit 1 cada. nlt. EXIT
ORANDIOS:
HIP!, HIP!... HURRA!
l'espectacle que pot I ba de veure
tothom.
r

•

GRAN~TEATRE

ESPANYOL

Companyia da Comèdies Valen·
cianes dirlchlda par el Primer
actor: PEPE ALBA
Avul, tarda. 4 actes selectes, 4.
Primer: XUANT... XUANT... Segon: MIQUETA. lercer:

RIALLES
Nit, o. les 10'15. Primer XUANT...
XUANT... Segon: Una única representació en funció de nit de

PARE VOSTE
LA BURRA, AMIC
Dissabte, nit: ENCARA QUEDA
SOL A LA TORRETA. - Dimecres. estrena senSAcional de EL
FEMATER, de Viceno Blasco
lbàflez
Nota: Per a. major comod1tat del
púbUc les funcions de la nit acabaran abnna de la una..

TEATRE ROMEA
Telèfon 22028
El teatre més fresc. Esplèndida
terrassa. Preus popularlssims. Butaques a 2 pessetes
A les 6'30 1 10'15, el grandiós
éxlt d'aquest estiu. L'obra. de la
tendresa 1 l'emoció:

SOL DE OTOÑO
per Antònia Herrero. Rafael Bar·
dem. Carme Cuevas, dosen Bala·
suer1. Elies SanJuan i Carles Garela emos - Demà, divendres,
dissabte, dlumen¡re 1 cada. dia,
tarda 1 nlt: SOL DE OTORO,

Avui

AJuntamenta

78 /d
78 75
7lJ 65
7J 76
/560

ga-

Ant.

MAQAME
a Bagur

TOURNEE ARTISTICA

Tarda, butaques a 2 o tes. Nit,
a 4 otu. Avui, tarda, a. les 5'15.
NIT, n les 10'15:

Ant. Avui

AVUI, DIJOUS, tarda:
COM
MES COS INS.M Nit, éxlt esclatant
del nou vodevil:

LA MEVA DONA ES ...
UN HOME

Tarda, butaques, 1 pta. General.
0'40. Nit, butaques, 1'50. Gen&•
ral, O50 - Dissabte represa de:
MANIOBRES DE NIT

CINEMES

a:!

Avul, dijous tarda, a. les 4:
MUNOZ • URQtTlDI contra. RUBIO - ALGORTENO. Nit, a. les
10'15: ClUQUITO BILBAO - PASAY contra. PASTOR- CHIQUITO
OALLARTA. - Detalls per cartells.

-

Frontó Principal Palace
-~

Avul, dijous, tarda: URIA nELOLA U contra JULIO • MOTRICO. Nit: GURUCEAGA - ALBERDI contra. GABRIEL U • RAMOS n.

EMPRESA CAP.ITOL ESPECTACLES PER
CAPITOL. - Avui, tarda, a
A AVUI
lea
Nit, a les 10: EL PO·
4.

DEilOSO BARNUM gran è:lit de

la darrera prO<Jucdó de Wallace

Bee1'Y 1 Adolphe MenJou, en un
rum de la prooera. temporada.;
(Còmica); PARAMOUNT NEWS •
fE QUILIBRIO, documental esponru: EL REY NEPTUNO, dl·
bUlxos en colors. do Walt Dlsney,
Demà canvi de proarama.
EXCELS'IOR. - Aqul)it local
oofltlnua tancat per refórmes •
TCOMTAL.·- Avul, sessió contínua de 3'45 a. 12':>0: IMITA•
CIOll Dl! C'A·VIDA, en espanyol,
per Watren Wlllllltn 1 Claudette
Colbert; ENTERATE MUNDO, per
Spencer Tra.cy; MALACA, el mlllor documental de feres, comentat en espanyol 1 DIBUIXOS.
WALKYRIA. - Avul, sC881ó
contínua. de 4 a. 12'30: CHU •
CHI • CHAN1 la. historieta d'AU
Babà 1 els 40 lladres; CONDENADO A MUERTE, un fUm d'emoció; WONDER BAR, per Al
Jonaon 1 Dolors del R1o 1 DIBUI·

xos.

COLISEUM
Avui, tarda, a. les 4. Nit, a les
10: LA HIJA DEL CONSERCE
(Còmica); PARAMOUNT NEWSUN DIA EN VENECIA (Documental). 1

La sombra de la duda

per Ricard Cortés i Virainla Bruce
(Producció M. G. M.)

CINEMA PARIS
Avda. Pta. Ansa I, l 1 I t3
Telèfon 14544
SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU I EL SALO PREFERIT
PER LA SEVA AGRADABLE VEN·
TILACIO
Tarda, 4. Nit:, a lés 9'45:

VAMPIRESAS .1933
(SOlament tarda)
Paula Wosley en

MASCARADA
Martha Eaaerth en

La princesa de la Czarda

Preferència, 1 pta. Especial, O 70
otes. - DIUMENGE, MATINAL,
a. les 10'30. PREU UNIC, 1 pta.,

.

PUBLI • CINEMA
Sessió continua. 6elent UNA PEsSETa.: NOTICIARIS • DOCUMEN·
TALS • VIATGES, eto.

VARIETATS

Rodamon's Band
JAZZ

BRASSERI&

E. E. COFINER

TEATRES
Barcelona. - Tarda: «En Flandes
se ha ouesto el sol». Nit: «La malQuerida».
Gran Price. - Tarda: cCom més cosina ... ». Nit: «La. meva. dona és un
home».
Romoa. - Tarda. I nit: SOl de otodot.
Principal Palace. - Tarda. I nit: cmjas de ml almal».
Tlvoli. - Tarda. 1 nlt: cHipl, Hlpl ...
Hurra I»
Espanyol. - Tarda: «Xuant. Xuant.. .»
cMlqueta:t I cRialles». Nit: cXua.nt,
Xuantt 1 cPa:re vostè la burrn, amic»
Poliorama. - Tarda 1 nit: «Gran
Fregolino».
Còmlo. - .Tarda: eLa. sota de oroS».
Nit: «M1ss - Miss».

CINEMES
Amèrica. «Espérame», «Aves sill
rumbo» 1 «Bollche».
Arenes. - «Por el mal camino», aUn
secuestro sensacional» 1 cDosflle de
Primaverat,
Actualitats. - Segona setmana de
peHfcules còmiQues.
Astòria. - «Condenado a muerte».
Amor y alegria»
AVinguda. - «EsCàndalos romanos»
1 «Bolero».
Barcelona. - cSOy un tugitlvo», cEl
terror del Ampat 1 cCondenado a.
muertet
Boheme. - cAtlàntldat 1 cOn lfo de
famllla».
Bosc. - «Gente de arriba» 1 cQue
hay Nellie?»
Bohèmia. - «El encanto de una. no.
che», ~El hombre y el mónatruot i
«La. venus rubta».
Coliseum. - eLa. sombra de la. dudat.
Cèntric Cinema. - uDe pura sangre»,
«Las sorpresas del coehe-cama.» 1
«Por el mal camino».
Capltol. - «El poderoso Barnum» l
4 oeHfcules més.
Comtal. - «lmltaclón de la. vlda», cEn
térate mundo» 1 cMalaca».
Diana. ~ «Dràcula», eLa voluntad del
muerto» 1 «El Dr. Frankeste1n».
Entença. - «Faràndula. tràgica», cEl
secreto de ma.dame Blanche» 1 cEl
desqulte».
EsDial. - «Fatalldad». «La Maternal», «María. Lulsa de Austrla».
Foc Nou. - Entre la espada y la. pared» 1 eLa. nave del terror».
Goya. - «Des!Ue de Prlml\vera», cEl
jorobado de Nuestra. Setíora. de Paris» 1 cUna. canc16n, un beso y una
mujen.
Iris.- eLa. momla.•, cEl hombre lnvi.
sible• I cEl caserón de las sombras».
Kursaal. - «El teruente del amom.
«El CWCO» i «La batalla».
.
Laietana. - cEl enemlao públlco num.
1», cAsi son los mar1dos» 1 cConQ.ulstad.or 1rres1stlblet.
Maryland. - aSu alteza. la vendedorat 1 cHoy o nuncat.
Marina. - cTarzàn y su compat!.era11
cHonduras de lnUerno» 1 eLa calenturo. del oro».
Metronol. - cEl lago de las Daman,
«El pequefio rey».
Mistral. - ·eLa. p equeda. Dorr1t», cTe
qulero y no se culen eres» 1 cEl refugio».
Monumental. - «Sor Anaéllca», «Los
desaparec1dos» 1 «Bajo el cielo de
Cuba*.
Mundial. - cSetíora. casada neceslta.
marido» 1 cAsí es Broadway,,,
Núria. - ccMada.me Buter!layt, eLa
muerte de vacaclonest 1 «La herencla».
Paris. - cVamplresa.s 1933», cMa.scaradat 1 eLa princesa de la. Cza.rdall.
Pathe Palaoe. - cMúslca en lo. sa.ngre», cAmor en venta» 1 cSola cou
su amon,

Ant. Avui

Valora amb nrantla de I'Eatat
Medina ll t:3alamanca...
48 Calxa d'Emls. 6 •1, ... I r¡7 _
g¡ 50 Metro¡¡oUtà Trans. 6 •¡,
24 60
Eltdro¡rà.tica Bbre 8 •1 • 119 25
orense A B O o E P ... 88 1
Orensa O 1 B prior. ... 51 Deut11 I Obllaaclona
F. o. SarrlA 6 •¡, ......
::g ¡¡¡;
Gédulea Argentines "'"
1 li6
l'àn¡er a Fez 6 •¡, ..... . 1
Emprést. Ar¡eot16 'I• A 100 60
Alaua 1 Canals
»
t
.1:1 101 Ou 1 Electricitat
I
I
C
H1Empr. Austrlao 11 •1 , A 99 _
AlgUes de Huelva t1 •;. 5250
Emnr, Austrlao 6 'I•
.1:1
119 75
Algúes Valéucla 6 •¡,,, 100 25
"'
Barcelonesa. Elect. 1907 99 Empr, Austrlo.c 6 'I• O 99 Barcelonesa Elect. 19011 118Gov. lmp, Marroc 5 'I•
g~G5- Barcelonesa Elect. 11112 99Emprat. Ma.lzeo 6 'I• A 101 Barcelonesa Elect. 191ll fi8 a
I
B 105 85
Barcelonesa Elect. 19\.IU 102 •
•
O 10ò 85
canal d'UrgeU ............ 56 Cê<1. 'l •¡. Co6ta Rica...
6fi 50
,. 1
o D .........
~
82 60
vata ana as
114
Ferrocarril•
Catalana Gas E .........
Q2 5
Nord Espanya La a. 11 'I• 57 75 St 25 Catalana Oaa F ......... 1 s ~:>
»
I
:l.a a. s 'I•
b4 7J
64 60 Gatalnna Ooas o 6 •¡,,, 1~ 15
u a 8 ".1
.,1 ""
Catalana. as Bona M"
I
I
.,,
·"
•
u
""
Bisp. Amer. d'Elec. 6 •¡, 107 7o
1
•
t.a s. 8 •¡, 5 g Htsp, Amer. d'Eiec. bons 115 1
•
5.• s. 8 •¡,
53 Regants Ebre, uons ... 65 Esp. Pamplona 3 •¡, ... 63 60 63 2S Coop, FI uJà El ec. 6 ' I•62 60
Prior. Barcelona :1 •t.... ~ w
57 60 Coop. Manleso.na Ener. 112 Se¡Ovta a Medina ...... 60Energ. Elec. catal. 5 •¡. GS 60
Ast\lrles ~.a ~po~ca... 54 60
Energ. &ec. Catal. 6 •¡, 102hi~~~:: ~
Energ, Elec. Cat. 6 •¡, or ~~ Lleida a Reus a .,. ... 5 ' - 66 lf> Ener¡. Klee. c. 6 'I• 19\!a U4 50
VWalba a Se¡òvla ...... 57 60
En er¡. Elec. O. 6 'I• 193~ 1
Especial.s Almansa ......
bll 60
511 25 Kuer. Elec. O. Bous 1918 101Almansa. a Va1euc1a ad . b2 Eucr. Elec. O. Bona 19\H 1U5 Mines sant Joan 3 •¡,. t.O _
_ Elèctrica Cinca 6 •¡. ,.. 101 75
Alsasua 1 Sant Joan ...
/2 75 50
Elèctrica Tenerife 6 'f• gg ;:
Elec.. I Oas
Lebon 36 'I•
'I• HI2 ~
O sca a f ' rauca ............
63 25
At¡;Ucs
Barceton11
7S Nord espeCial& 6 •¡, ...
liO t5
110 65 AlgUes Barcelona ._ '/•
83 ld. Valencianes 6 1/2 •¡, 88 50 liS 25 Mgues Barcelona
'/ • 100 Alar a. Santander "''" 7G /8 60 Aigües Barcelona 66'I• C 104 Ala~t ~:: hlpo~eca ... ~~ ~ 61 - AlgOee Barcelona 6 'I• D 1U5 fiO
•
a.a
a
General Regadius 6 •¡, 11015 _
a
A 6 •¡, ........... 1o 60 70 _ Llum I Força Llevllbt... IIJ 60
J
B 4 l/2 'I• w
bSI 75
Manresana Elec. 6 •¡,.,. liS ,
o 4.. 'I• ..._....... b4 7 ~ 63 60 Prd.
Proa. f'orces Motr. 6 'I• er For. M. Sone 'l •¡, 84O
60
•
.. •¡. .........
ll:í
54 w E-ro. For• .M, 6 •;, 1923 i1 60
J
E 4 112 'I• '"
61 ~5
Can. I Re¡ante Ebre ... 87 25
J
P 5 'I• .........
11 60 70 60 Bons RePde. Lle,ant~.
25
I
0. 6 '/• ""'-"-"
8~ 75 82 - Re-"IUS Llevant c. •¡, 104
84 W
I
ll 6 11:1 '/• ,.. 18•
u
1
1 tl 'I• .........
es 60 82 _ ~!.!f+~~ dd:mE1ec. '1 e~~· 1~a
J..,_6 'I• .........
,..
...
.,...u.......
ec. 811 aér.
'"' ' 103
... -25
wv""
Sev1Uana d'Eleo.
»
......oca 1864 ...
86 60
Unió Eléct. Catalunya. 104 _
a
França 1878 ...
84 a
Directes .........
42 Tramvlu
a
Reus a Roda.... 81 85
Oral. 'l'ramvlea 4 '/• ...
¡s _
1
COrdova ll •¡,,.,
41J 50
Oral. Tramyles , , ...
75 50
5 1•
»
Ba.dajOZ 6 'I•...
80 82 50 Eixampla l Oràela
88 _
A.ndalusoa 1.a variable_
aT
...
•¿,
u
.,.
""
ramv. ..,v.
Alldreu1925
-.. llUuu.,..
1
1.., .." ' I • ......
11""
1125 Tramv.
Barcelona.
•
3.• variable6Tramv. Barcelona 19;¡0
u 25
lt
:1,& 8 ., , '""' 11 25
Tramvies Sevilla 6 'I•...
D6 a
111<11, 8 •t. ...
10 60
TramYies Oranaaa 6 • ,
¡8 50
1
a
cBobadlllat- 101
1918 6 'I• ...
12 Navllerea
I
1920 6 '/• ...
15 l'ra.naa.tlt.otlca to 'I• ...
8P. o. de Catalunya 5 •¡, 66- as 7S Tranaattàn~. 6 •¡ . lDW 14 •
»
6 'I•
86'l'ranaaUànt. 6 •¡ , 1922 151 Oentrt.l d'AmgO 'I•
78 60
Trana. a l/:l '/• e&P.19~
11511. o. Oest Espanya 8 •¡,
40 Tralla. a 11:1 •¡, ena. UI~
ga P'. o. Cremallera a 'I•...
8 60
Transatlànt. 5 'I• 1926 '11P. O. Secundaria ...... .,.
41 Transatlàot. 6 •¡, lliJS 114 25
Ol'aD Metro 11122 6 •1....
811 IlO Bona Tranamedlt;, 6 'I• 101 60
Onul Metro llll6 6 •¿..,,
85 60
IlO- C. NanJ Llevant 6 •¡_. 811 CIO

:

FRONTO NOVETATS

GRAN PRICE
VODEVIL CATALA
Visita López - Giménez Sales
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AVIS

GRAN PARC D'ATRACCIONS

Martori

Ant.

=== .

.....

la h-umanitat

es complau a fer avrnent aJs seus lectors 1 slmpatttzan~s. que té a la
seva dlspos1êl6 el darrer r etrat (la mlllor producció rotogrà!t
realitzad!', obra de l'artiSta Màrius de Bucovlch) de l'HonoraG~
senyor FRANCESC MAClA 1 LLUSA, Primer President de la G
neralltat de Catalunya.
eEdlciO Popular, al preu de 3'50 ptcs, sense marc,
marc <Descompte als m a joriStes).

1

f "

10 Ptes. amb

Ïato•

~ors.
~m èr

Per encàrrecs ~CCl!_·VOS ~ les oficines de LA HOMANrrAT
(Ronda Unlveraltat, 26) • Telèfon 22122

' •
l
La mar i aire l
*

VAIXELLS ENTRATS
De Nova Orleans 1 escales amb 1
pasatger per aquest port i 1 de t~
sit 1 amb càrrega general l de trànsit el vaixell nordamer1cà. «Sahale».
-De Bilbao 1 escales amb càrrega
general els vaixells, el «Cabo Tres
Forcas» 1 el motor «Arnabe.l Mendi».
-De Palamós amb càrrega general
el vaixell iA.mpurdàn». -De Maó
amb clorreu, mercaderies 1 89 passatgers el vaixell postal «Rey Ja1me
II».-De Palma amb correu, mercaderies 1 119 passatgers el vaixell pastal «Rey Jaime b.-D'Eivissa amb
correu, mercaderies 1 55 pasatgers el
motor postal «CiuQ.ad de Iblza».-De
Santa ciuz de Tenerife l escales
amb 1 pàSsatger i càrrega general el
vaixell «Isla de Gran Canaria».-De
Glasgow, Belfast J Tànger amb el
seu equip i 820 turistes el trasatlàntlc turista anglès «Tuscania».-De
Gènova amb 3 passatgers i càrrega
general 1 de transit el motor espanyol «Ebro».- De Gènova, Niza l
Marsella amb 6 pasastgers de tràn·
sit i amb càrrega general i de tràn·
sit el motor norueg «Solferino».-De
Les Palmes, Tenerife i Càdiz amb
pa.satge i càrrega general el motor
postal espanyol «Ciudad de Sevilla».
-De Bilbao 1 escales amb càrrega
general el vaixell «Cabo Qulntrés».
Vota: D 'Andraitx amb càrrega general el pailebot «Patriclo Salas», de
Palma amb efectes i el pailebot
«Carmem.
VIXELLS SORTITS
Distància navegada dels vaixells
sortits ahir fora d'horitzó es troben el «Roberto R» amb pasatge 1
càrrega general cap e. Cartagena; el
«Cabo Villanm> amb carrega general
cap a Bilbao 1 escales; el «Cabo Tres
Forcas» amb càrrega de trànsit cap
a Marsella; l'«<nocencio Figaredo»
en llast cap a Huelva; els noruegs,
el «Tancred» amb pasatge 1 càrrega de trànsit cap a Oslo I escales,
via Alacant, i el «Bosphorus» amb
càrrega general de trànsit cap a
Gènova; l'italià «'Giovinezza» amb
càrrega. general 1 de trànsit cap a.
casablanca 1 escales; l'anglès cMonkeiglu en llast cap a Poti; l'alemany

------------*:-----------Prh'!t.~.P~·eii;?~Oente de arriba» I

cQue
Publi Cinema. - Reportat¡es d'actualltat.
Rambles. - cJuventud triun!antet,
cTerror mont a.fiés».
Roval. - cBaroun, cPapà bohemlo»
i cV1v1r para sotían.
Smart. - «La portera. de la U.brlcat,
cVIaje de novlos:t.
Splèndid. cPraderas sangrlentns»,
f~~~~do hace falt a un amigo» 1 «BoTalla. - cEl refugio», •El hombre y
el mónst ruo» 1 «Oente alegre».
Triomf. - «Ta.rzàn y eu compafl.era»,
«Hondura.s de Int1emo» 1 eLa. calent ura del oro».
Tetuan «!dolo de las mujeres~.
cMi muler» 1 cEl signo de la cruz».
Volaa. - cGedeón. Trampa. y CUa.»,
«Guerra de valses».
Xile. - cGracla y simpatia», cUna.
viuda. romàntica» 1 cCabalgata».
vordi. - cMada.me Buterflay» 1 cTodo por el amon.
Walkyria. - cwonder Bart, eLa. nave
del terron 1 cChu-Chln-Cuow».

Avui
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«Hermes» amb càrrega genera¡ ¡
trànsit ca¡> Anvers, Brema 1
!!e
els correus el «Rey Jaime n.~
passatge, càrrega genera] 1 exp¡ a!l!h
cap a Maó, 1 el «Rey Jaime b OS¡;:s
passatge 1 càrega genera] cap a ~
ma; el turista anglès ~
amb el seu equip i 820 turistes
a Gibraltar.
ca~
Vola: El «Teresa. Concepció!l» Qlnb
efectes cap a Vinaroç, el «Teresa
amb efectes cap a Palma, el «J •
Alberto» amb ciment cap a VeJèrt.é
ela, el «Cala Contesa» amb efec~
cap a Palma, l'«Arnaldo Oliven
efectes cap a Ciutadella, el «.Cala
amb efectes cap a València, e1 «Co.
merclo» amb efectes cap a San Fe.
llu, el vaixell alemany «Alicantea
amb 3 passatgers de trànsit i càrte.
ga general cap a Gènova, Llvorno
1
Nàpols.

a;:

«EL GRAF ZEPPELtN 1
Procedent d'Amèrièa del Sur, Per.
nambuco, via Sevilla, ha volat I!.VllJ
sobre la nostra ciutat en direció de
w. a E. amb rumb a Alemanya
<Friederlschafen) a dos quarts de
dues el dirigible wemany «Grat z.e,
pelin D-LZ127», efectuant el rectt.
regut Pernambuco-Barcelona en qu¡.
tre dies.
AERODROM DE L'AREO.
NAUTICA NAVAL
Procedent de València a les 9'31
arribà. l'avió postal espanyol uFkker
lC-EC-AMA» e.mb 2 passatgers 1
rrercaderles.
Procedent de Madrid a les 13 a.m.
bà. l'avió postal espanyol U'okker a.
E-C-AKK» amb correu, mercaderies 1
7 passatgers.
Procedent de Berlin, amb escales
a Stuttgart., Ginebra 1 Marsella, a
les 14'50 arribà l'avió postal alemany
«Junkers D-AKYS» amb correu, mer.
caderles 1 6 passatgers.
Sortf a les 8'35 l'avió postal alemany «Junkers D-AMAQ4 per a Bez.
11n amb escales a Marsella, Ginebra
I Stuttgart amb correu, mercaderies
1 9 pasa.tgers.
Sortí a les 10'55 l'avió postal espanyol «Fokker lO-EC-AMA» per a Ma,.
drid amb correu, mercaderies 1 9 paasatgers.
Sortf a les 14'30 l'avió postal espao
nyol «Foker 8-EC-AKK» cap a v..
lèncla amb mercaderies.
BASE AERONAVAL
Procedent de Roma amb escales a
Gènova i Marsella a les 17'35 arribà
l'hldroavió postal italià «Saboya I·
Onda» amb correu, mercaderies I 8
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DE LA .tiR•
FRANCE
1 8.,.
Procedent de Toulouse e. es .,.
arribà l'avió postal francès amb cor·
reu, mercaderies 1 3 passatgers.
ll
1 sProcedent de Marse a a es ..
arribà l'avió postal francès amb cot·
reu, mercaderies i 3 pasatsgers.
Procedent de Casablanca amb escales a Rabat, Tànger i Alacant a
les 12'55 arribà l'avió posta-l francès
tamb correu, mercaderies I 4 passa
gers.
Sort! a les 13'13 l'avió postal fran·
cès per n Toulouse amb correu, mer..
caderies l 4 passatgers.
Sort! a les 13'13 l'avió postal fran·
b
cales
cès cap a Casablanca arn es
a Alacant, Tànger i Rabat e.mb car
reu, mercaderies 1 4 pasatgers.
Ant.
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1
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180
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81
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44
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63
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ldem val.s ................ ..
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100
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70
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01'011, B. A......... ,; .. ,., t87- 1815~. ~;,., ....,.
65
150
Slvtasa ..................... ,,
21
~gat. Ferroviària. ...... 100 _
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De la contrareforma Llegiu L A Hu MANI TAT

•

GOVERN GEN ERAL

•

,.e!n~ u~~~:~::tr=~~~ rq:S~r~~~
1

ELSACORDS DEl CONSEll DEl DIMARTS •• SEIXANTA-NOU(·
:;:r:;::s ;::~as restrlcciones que DESNONAMENTS DE lA P
ROPIETAT RUSTICA •• TURISME I
re~~t7t :e t~~s s~7%<>;eu~er;;>;~,.:O~ ~~;~t~~r~n~~c~a~~n~~ ;::S~~~~~. ESTAT DE GU~RRA ·• «TOTS ElS QUE TINGUIN DRET AVO·
que tot el més que ha Jet só1l ~:e~~~~.~ P~~~:~.tc!~ la categona
TAR J TINDRAN"A
RNET ElECTORAl»
concessions i que no se lf r·t
Chapapneta ba. s1do un amanuenlli

«Ho ets més tw>

agrària

El Pueblo, de Valènc !~, en diu
unes quantes als amics de L ucia.
A nosaltres ens sembla que hi
guanyarien tots que arrangessin,
de bé a bé, les coses de València.
O sinó...

Compte amb les
Restriccions!

seguim a Hera!do de Madrid en
la seva i11teressant ràplica a El

. .

I

Debate:
assenyalar c~p claudicació, Heral- se de Alba, y los ldeales econórnlcos
El Governador General lnter1, va. canvi, no tenen cèdula, per manca
«Entra. luego el dlarlo de la mad~ de Madrid no s'ha covençut i y flnancieros de la Unlversldad de rebre ahir els periodistes per tal de de mitjans o ~ :.!•te sigui...
ña.na a exponer cómo pued.:J pasar
- Doncs mireu ... Tots els que tin·
dtu:
. Valladolid fueron muy blen vistos y donar-los compte dels acords presos
10'61) •
'fora. un trimestre
«¿Son amlgos nuestros, acaso, los el colona no desabuciado-¿cuàl està
«Esto se ba. repetida en todos los definides por Costa, cuando babló en el Consell celebrat el passat di- guin dret d'elector, tindran carnet.
i mèrlca Llatrna I Portugal
señores Casanova, entre los que fi- libre de ello después de lo d!cho màs discursos del Sr. Lerroux. Lo que en el 98 sarcàstlcamente de run marts.
13' •
un trlmu tr e
Llegiu LA HUMAN I TAT
gura un concejal de la Derecba, que arriba ?-a propietarlo.
•
rAitres oa lsos un tr~me s tré '27'màs preocupa., según parece, al cau- moclto que se !ba derecbo como una
Digué en primer lloc el senyor Ple
compraran por menos de 300.000 peque
diversos
Jutjats
de
Primera
InsPara ell o establece tres casos: sOradical es que la democracla bala al eaj Ón del pan».
tància ja havien contestat donant
69 desnonaments en 35
setas los solares del Mercado de bre fincas expropiadas por el Insti- dlllo
española
Ie tenga por claudlcante
Las restricciones que Chapaprieta compte de l-as instàncies presentades
Abastos. y los ban vendido al Ayun- tuta de Reforma Agrarla; sobre las
en su convlvencia colaboraclonista propugna no implican una poda vas- sobre desnonaments rústics. I sense
jutjats
tamlento por 1.100,000 pesetas?
no expropiadas, pero en las que el con las derecbas.
Sr. Gil Robles ta Y profunda en el àrbol !rondoso fer cap altre comentari, facilità la
La relació facilitada pel Governa·
¿Son amigos nuestros o lo son del proptetano se presta a la transml- se le vió siempre Al
màs despreocupa- del presupuesto.
relació dels judicis de desnonaments, dor general interi, és la següent:
«Diarlolt, los que en la zona del en- sión de dominio; y, por última, cuan- do que al Sr. Lerroux
en este aspecPara bacer frente a la qulebra y segons les respostes rebudes, que són
Respostes rebudes sobre judicis de
sanche de Ruzafa compraran cam- do el propletarto de la tierra se nle- to de la cuestión.
a la ruina que nos amenaza, su- en total, 69. (Al peu d'aquesta lnfor- desnonament de la propietat rús·
pos a bajo preclo por banegadas y gue a venderla. al colona.
El jefe de la ceda està segura de prlmiremos el chocolate delloro, que mac'ó, publiquem la llista).
tica:
consiguleron que el Ayuntamiento y
En el primer supuesto se asegura. no baber concedida nada, y mal pue- tanto monta dejar cesantes a unas
Arenys de Mar ...
-He parlat amb el Govern de Mao
la Comlslón de Ensanche los urba- que es de fàcil resoluclón, porque en- den tenerse por claudlcaciones con- docenas de empleados, y nos que- drld -afegi- del problema. que han
Berga ........ .
8
nizase tota.lmente, construyendo el tonces el colona podrà paga: al Insplantejat uns quants fabricants, que
Igualada ........ .
5
00remos t an f rescos.
diuen que els tractats de comerç inalca.ntarlllado espléndldo, pavimen- tltuto-puesto que éste habrà infor- ces!ones que no hizo. Se trazó un
1\.ianresa ........... .
1
plan·
clavó
un
clavo
para.
el
somNo
se
tocarà
a
las
cesantias
de
los
tcrnaclonal
que
no
s'acaben
de
resoltada y buen 3lumbrado, para. veu- mada ya al propletarlo--con sólo el
1
Mataró .............. .
o
Sabadell ........... .
derlos después por palmos como so- 4 por 100 de interés durante cincuen- brer~ en la pared, con el apoyo, sln ex ministros, extirpàndose para slem- dre, planteja un problema. tal, que
formar
parte
del
Goblemo.
Y
a
cuenpre
de
ra1z
por
inmorales
Y
escanes
veuran
obligats
a
tancar
les
fàVic ... ...... ........ .
20
lares y a muy buen precio?
ta. a.ños. Así lo dtce, lisa y llanamen- tn. de sus votos los haberes al cie- dalosas, o reducléndolas a tres pe- briques alguns, 1 d'altres podran únlVilafranca . . . . . . . . . . . . . .. 4
Con sólo que saque una nota de te, sin darle lmportancla a la cuota ro; la derogaciÓn de la ley de Tér. setas diarias, si. bay algún caso de
cament treballar dos o tres dies a la
Figueres .............. . 6
los dueños de esos solares, casi en de amortizaclón. «El Dcbate» deberia minos; Jas suspenslones de ayunta- verdadera neces1dad.
setmana. Una Cmnissló d'aquests fa- I
Girona ................. . 3
su tota.lldad amigos y personalida- añadir que ese 4 por 100 de lnterés mientos; la amnistia, y otras muNo se aboliràn los encbufes o dis- brlcants ha marxat cap
Madrid,
La Bisbal .............. . 1
des de la Derecha. Regional, él mls- se refiere al dlnero del pago aplaza- cbas cosas que ya hemos enumera- frute de dos o tres grandes sueldos per tal de parlar amb el a respectiu
Olot.................... . 2
.
mo se puede contestar.
do; pero que lo lmportante es saber do en distintas ocasiones.
-de diputada y ministro, de alcalde ministre i estalviar acomiadaments
Balaguer ...... ...... .. . 3
¿Negarà tampoco o:Diar!o de Va- qu~ prec!o se señala. a 1.1. finca, y
d B
1
"d te d 1 Ge- d'obrers.
1
Borg.as Blanques... . ..
o
fLuego resolvló colaborar, y Ie dl~
F: arce ona Y pres¡ en
e a
Després explicà el senyor Pic, que
lencla» que exlsten muchos campos por tanto a cuànto asciende la cuoCervera ........... .
1
DEL DISCURSO DE PONTEVEDRA convertides en espléndidos solares ta anual, compuesta de la parte des- ron TRES carteras, provocando con neralldad, etc.
en el Consell s'havia parlat d'unes
Lleida ......... ... .. .
1
ello los sucesos de octubre.
No se acabarà basta con el recuer- denúncies r ebudes sobre la. fabricació
Seu d'Urgell . . . . . . ...
o
LERROUX. -¡Ah, seliores l Sln ml desde hace 1.ños con todos los ser- tinada a la amortizació:l y al interés
.
d0 de las Embajadas.
Solsona ..... . ..... .
3
vic!os públicos, cuya. propiedad es antes citada. Porque como el valor
Y en junio pld1ó CINCO, y se las
No
se
meterà
el
macbete
en
la
d'embotits
que
hi
ha
a
Catalunya
de
'
no hublera oxlst ldo la República.
Sort .................... . o
de amtgos suyos, y que estàn espe- va a estar inflacionado, según de- dieron también, con Guerra entre manigua 0 selva virgen de las ela.- totes les especialitats, per tal de ferViella ... ...... ........ . o
UNO DEL PUEBLO. NI con· rando la realizaclón de uno de los mostraremos otro dia, bace falta que
""""''-'
una Inspecció.
elias. Y en octubre ""'
........, 10 està ses paslvas y el alto funclonarlsmo hi Explicà,
també, que el Consell va
Falset ...... ...... ..... . o
màs grandes negocios que se ban el a.rrendatario que anhela pasar a. pidiendo ya J, A. P., «todo el poder estatal, provincial y municipaL
tlgo.
discut' r 1 aprovar un decret que fixa
Gandesa ......... ... .. . o
hecho en Valencla?»
(De «El Sol&>
propietario esté clego para que no pam el jefe», Y··· no sabemos sl se
No se decla.raràn inconstltuciona- les atribucions dels Comissaris de la
Montblanc .............. . o
¿Eh? ¿Qué les parece a ustedes vea que ~e echa una carga anual te- lo daràn. · ·
les los haberes
clero secular, Generalitat -que tenen càrrecs equiReus .................... . o
m moral de los amigos del ex car- rrible y por clncuenta. años, carga Claro que sl se lo dieran, la clau- como se hizo con del
Tarragona .............. . o
la. ley catalana de valents a governadors civils- tota
lista señor Lucia? A nosotros, muy que en el cultivo de secana princl- dicac!ón no podria ser màs notoris.. contratos de cultivo.
Tortosa ..... ... ....... .. o
vegada que en l'actuació d'aquests
blen. Muy digna de ellos, natural- palmente no va o. poda soportar en
Valls ... ... ... ...•.. ... 4
Seria algo màs que claudicación;
No se disminuiràn las consignacio- comissaris es produïen discrepàncies
mente. Y una prueba màs de que la mayorfa de los casos, dada la irre- pero la palabr a es lo de menos...
Vendrell .. . ........... . o
nes de la tr opa y de Marruecos.
amb les atribucions dels corisellers.
no era solarnente en Dinamarca don- gularidad en la obtención de las coSant Feliu de Llobregat o
h à
d
- I d'importan t, no va tractar-se
«Concesiones,
sí
;
claudicaclones,
En
suma,
no
se
ar
na
a
de
lo
de
res
més
en
el
Consell
-digué
el
Terrassa ... ....... .... . 1
de olia a podrida ... »
secha.s.
no.»
que verdaderamente babria que ha.- senyor Ple per acabar.
Tremp ... ... ........... . o
En el segundo supuesto; es decir,
cer,
para
sanear
nuestra.
economia,
-En
dues
hores
vàreu
tractar
VIlanova
1 la Geltrú .....•
1
cuando haya acuerdo de compraIgnoramos e1 concepto que pu~ que tan necesltada de remedios be- molt poques coses... -repl:cà un reGranollers...
.. . . . . ..• . .. o
venta. entre el propietarlo y el colo- do.: tener el Sr. Lerroux ~e la «con- rolcos està, la pobrecilla.
pOrter.
Pulgcerdà
.........
.....
.
1
no, no se nos alcanza la necesldad cesión» Y de la «claudicaclón». En la
Lo dicho. Suprimiremos el soco-Tot això que acabo de contarSta. Coloma de Farnès. 3
de la. lntervención de la ley, como amni~tía, por ejemplo, n? bay clau- nusco del lorito o la ensalada del vos.
no sea para que al pretender el du~ dlcaClón: es una conceslón oportu- canar!o y nos quedarem os tan sa-B'ha dit que vàreu tractar molt
69
ñv de la tierra percibir en al acto na o inoportuna., conveniente 0 in- tis!echos como si bubiéramos arre- vivament d'un comunicat que va
todo su valer se torne al Estado, por eonveniente; pero no es una clau- glado al mundo.»
adreçar-vos el senyor Estadella, i que
El «Butlletí Oficial»
intermediaria del Instlt"uto de R~ dlcación.
fins vàreu discutir, apassionadament,
forma. Agrarla, como victima proplEn
la
seva
edició d'ahir publica,
ESTOMA() I i NTl!.l:iTlNS
No lo es sino en el caso de que
la personalitat d'aquest senyor...
ciatoria.
ruera impuesta...
entre altres, les següents disposi·
---s'explicà el repòrter.
DlABETIS
ALBUM
l
NUGESTOS BELICOS
Porque, pese a todas las precauPero los haberes del clero no estàn
-El senyor Estadclla. no té perquè clons:
RIA - lNFANCIA - ETO.
J ustícia i Dret. - Ordre nomenant
ciones de la letra. de las leyes, està en ese caso. Los radicales votaran
adreçar-se al Govern de la GeneraMUSSOLINI. - Cara «ferocell al
la experiencia de los bechos. A es- el articulo 26 de la Constltución, y
litat. En tot cas s'hauria dirigit par- jutge de primera. instància i d'lns·
ticularment a ml.
truccló de La Bisbal el senyor Josep
enemlgo ... , aunque temo quedarme
CARRER LLURIA, 62
te tenor recordarernos a. «El Deba- consintieron y contribuyeron con sus
La Publicitat diu que en l'acte
Zarnbalamberri 1 Gayo.
aln cam isa.
te» lo ocurldo con los servlcios de votos a. que se burlara ese precepde Pontevedra no s'hi ha parlat
-Possiblement el comunicat seria
<entre Consell de Cent I Aragó)
Ordre nomenant jutge de primera
(De «La V OZJ>)
d
de l
la. Direcclón General de Acción So- t n constitucional, acordando que el
·· t·
:
per
a
vós,
però
tal
vegada
degut
al
e cap
es ques 'ons que neg1;.,. seu contingut, el vàreu portar a la instància 1 d'instrucció de Reus el seSALM EKON, ~22
cial Agrarla creados por la dictadu- S!l.cerdote es funcionaria pública para
tegen el pafs. Unicament han es- r eunió ... -insistí el repòrter, vista la nyor Josep Mufíoz i Núñez de Prado.
ra, cuyo recuerdo le es tan caro, y poderle asignar baberes que no pueMANSO, 72 <davant del Mercat>
Ordre nomenant jutge de primera
tat pronunciades paraules de cor- indecisió del Governador interí.
por los cuales en caso de acuerdo de tener en presupuesto por nindialitat per a la Ceda tot volent
-Puc afirmar que en el consell instància i d'instrucció de Viella el
entre el propletario de una finca y gún concepto. ¿Es ésta una claudidir als radicals que per ara no cal no es va parlar per a res del senyor senyor Joaquim M. Puigferrer de Sosus colonos éstos podlan pasar a pro- cación o una conces!ón?
pensar en trencar el pacte:
Estadella, ni directament ni indi- ler.
Ordre nomenant jutge de primera
pietarios abonando s!mplemente el
Los radicales votaron las exprorectament, i que a la Generalitat no
20 por 100 del valor de la finca y piaciones sin indemnización a la ex«Precedit L'unes paraules del que s'ba rebut cap comunicat d'aquest instància i d'instrucció de Vllanova 1
entregando el Estado el 80 por 100 tinguida grandeza, y ahora han co- un dia el cabdill radical digué que senyor. Tot plegat, seran coses vos- La Geltrú el senyor Benet Grau 1
Serrat.
Aquell diari que March té 1)er a restante, que los beneficiados babian laborado con la Ceda y con los agra- era «carn de b seva carn», el se- tres...
Cultura. - Ordre designant les
elogiar tots els governs, excepció de reintegrar en largo plazo. ¿ Y qué rios a votar ura. ley, enormemente nyor Lerroux diumenge pronuncià a
Es va dedicar molta estona -pros- persones
que, d'acord amb el Decret
teta dels d'esquerra, troba que no pasó con ello? Que, salvo contades lesiva para la República, derogando Pontevedra un discurs que ha ins- segui el senyor Pic- a. parlar d'un del 28 de maig proppassat, hauran
s'ha de castigar el Marquès del Mé- casos, vino el abuso de valorar fan- arbltrariamente, sin las debidas for- pirat extensos comentaris a tota la gran pla d~ turisme que portaran a de constituir la Comissió encarrega.
premsa. A Catalunya, els noms de terme la Generalitat i l'Ajunta- da d'estudiar i proposar la coordirito per la simple cosa d'haver-li tàsticarnente, y as! hubo propietarlo malidades, aquel precepto.
¿Es esto concesión 0 claudica- Lerroux i Emilià Igleslas tenen un ment. Serà. una cosa molt important nació dels diversos serveis de Cultutrobat una bandera monàrquica. que pudo dar por recibido ese 20
eco inconfusible, 1 evoquen un pe- en la qual es despendran molts di~ ra de Catalunya.
CO MO EL PORTUGUES DEL
Informaciones, té tota la raó: no por 100 de los colones con tal de co- ción?
riode singular de la història de la ners.
Ordre adjud'cant les beques de
CUENTO
és amb insults que s'ampliarà la gcr el 80 por 100 del Estado, que e:ro.
Y as! podrfo.mos continuar citau- política contemporània, evocació que
-Perquè obtingui efect-es aquest l'Escola d'Estiu d'enguany, tretes a
a veces un 150 por 100. Los colonos do casos concretes y rep!tlendo la
base
de
la
República:
-¡A nda, guapo; sl me sacas del
es fa més sorprenent en llegir la pla, caldrà aixecar primer l'estat de concurs ~r ordre del 5 de juliol
aceptaban en su !gnorancia el precio
pozo te perdono la vida.
«No acabamos de entenderlo. Al global porque entraban en posesión pregunta.
frase llampant del vell cap r adical guerra, veritat?-remarcà un perio- proppassat.
marqués del Mérito Ie ha lmpuesto de la parcela sln desembolsar ni un
Revotarse en asuntos de esta na- quan, en justificar la. seva posició dista.
Economia I Agricultura. - Decret
(De «Heraldo»)
el gobemador de Gulpúzcoa mil pe- céntimo; pero adquir!endo el com- turaleza es claudicar. La cla.ud!ca- actual, diu que sempre ba estat <¡re-Per què? Què els diuen alguna. atribuint al Conseller d'aquest Deels soldats als turistes?
partament les facultats que en ordre
setas de multa por llevar en la promiso, en el que no pensaban sln clón puede esfumarse con la. pers- volucionari contra la reacció i con- cosa
-Vós sabeu molt bé que és incom- a la incoació, tramitació 1 resolució
intimldad de su equlpaje, con el duda, de pagar luego aquel exorbl- pectiva. bistórlca, según se consiga servador contra l'anarquia». Pels que patible
el
turisme
amb
les
molèsties
i
que se trasladaba al extranjero, una tante precio en treinta anualidades. o no la Iinalidad prop uesta: la sal- han viscut les vicissituds polltiques la poca gràcia que té un estat de d'expedients, relacionats amb els Serveis d'Indústria, ten~en els antics
bandera de los antigues colores na- El r esultada fué que a las primeras vaclón de la República, de la Repú- barcelonines de començaments de se- guerra. S'han donat casos d'expecti- Governadors
civils.
cionales. Y lo que no entendemos es de cambio no pudieron satlsfacer blica con sus naturales esencias 11- gla ençà, especialment pels seus ac- clons de turisme que s'han dissolt
que, cuando parecen ya lejanos los la anualldad a que se habian com- berales y democràtlcas, porque sl se tuals coHaboradors del catalanisme per aquest motiu.
histerismes, los excesos de celo, que prometido, y como eran lnsolventes transformara, como se està trans- històric, la. frase del senyor Lerroux
-El que va passar a.mb això de ----------:*----~----son inseparables compañeros de Ull y verdaderes cultivadores necesita- formando, en una República aristo- segurament haurà tingut una curto- rcs tat cte guerra, és ano d'aquell vat- La U. R. S. S. electrifica
camblo de réglmen, todavia baya dos y modestlsimos, hubo que reba- cràtica y vaticanista., no podria t~ sa ressonància.
xe11 que es va desdir de fer escala a
un gobernador que crea posible cas- jarles la cuota con evidente daño de ner nadie la pretenslón de haberEl discurs del cap radical evident- Barcelona. Després no bi ha hagut
Turquia
tigar no ya la libertad de pensa- la Haclenda pública. Pero el propie- ll\ salvado haclendo conceslones, por- ment no tenia altra finalitat que la res més. Ja veieu que de turistes n'hi
ha
molts.
Als
centres
Industrials de Turquia
miento, sino la de sentlmiento. Hay tario vendedor, fuera. ya. de cacho, que saltaria a la vista que fué entre- de neutralitzar les impaciències pro-I el carnet electoral, com està? s'interessen vivament pels resultats
una ley reciente, creemos recordar, como vulgarmente se d!ce, hab1a. re- gada con claudicaclones.
duïdes entre els seus addictes per -preguntà un informador
del viatge fet a Rússia pel ministre
que pena de algún modo la osten- dondeado sus planes, beneficlandose
Vamos, pues, a dejar este aspecto l'actitud dels seus aliats en moltes
-Aquesta setmana s'a.cabarà el d'Economia, Djelal Bayar.
L AS «ESEWC I AS» DE LA
tación o exbibición de banderas o con la venta de su finca en dinero del asunto para luego, para pron- localitats; per això li calia justificar concurs i d'una manera. ràpida es
A part de les màquines dest.lnades
RE PUBLICA
insignias que no sean las Iegalmen- sonante y contante a un preclo fan- to, porque està a punto de quedar LI. continuïtat de la coHaboració mi- posarà en pràctica. Pensem que d.in- a. la indústria téxtll de Kaïsariyé
te
representativa&.
Pero si en este tàstico. ¿Acaso se pretende que bajo perfectamente esclarecldo.»
nisterial amb les dretes invocant un trc quinze dies podrem començar a Rússia fabricarà nombroses màqui:
Una que se destapó el dom ingo en
caso no hubo ostentación, si no eran la República se puedan reanudar
nes especialment per a la instaHacló
compromis d'honor. La invocació fa donar-lo.
Po. tevedra
de temer reacciones peligrosas en los ahora los suclos negoclos de los úluna mica estrany, perquè costa d'ex-I els que no tinguin cèdula no de fàbriques a Eregli, 1 sobretot per
(De «La Libertad»>
a
l'electrificació del camp turc.
pl!car la intervenció de l'honor en podran treure el carnet?
que no son monàrquicos, ¿qué es lo timos años de la Monarquia?
El ministre d'Economia turc espera
que se castiga y en uso de qué deun compromis de pura conveniència.
-Home, això ho Ignoro... No està obtenir
Por último, en el caso de que el
els importants crèdits per a
EI Siglo Futura e1l innovar els polft!ca. Per salvar l'honor d'aquest concretat...
recbo? Cuanto màs que son muchos propletar!o se nlegue a. vender la
la construcció d'e maqUinària que ban
-Vós no desconeixeu que n 'hi ha de servir per a l'electrificació de Turseus Lectors que a Barcelona s'ha compromis, el senyor Lerroux ba relos españoles, inclusa republicanes, finca al arrendatario, y éste qulera
que entienden fué una equivocación tlerra, la nueva ley, según el órgacelebrat una festa religiosa amo calcat que el partit radical no ba co. molts que tenen dret a votar i en quia.
ese cambio de colores, la abolición no populista, puede dàrsela en otra
motiu del sant de l'Augusta So- mès cap claudicació, sinó que s'ha ~~--------------------------~
avingut a fer certes concessions. A- 11
de una enseña nacional que està parceJa situada en el mlsmo pueblo
biran.a, diu que aquella patentitzà quest és un altre punt difícil de
unida a muchos recuerdos, tristes o en los lim1trofes. ¿y el prlnclEXCURSIONS DE «VIATGES BAIXAS, S. l.»
la lleialtat de tot Catalunya en- compaginar, i deu ésser-ho talment
los unos, gloriosos los otros, como plo, siempre defendido por «El Deson los que ban ido jalonando siem- bate», de no variar la po::;eslón, s l
vers la Tradició. Perquè no els que el cap radical ha cregut necespre la vida de los pueblos y de las no la propiedad de la tlerra, dónde
vingui de nou a molts lectors qu~ sària aquella. a.peHació a l'honor per
cobrir Ja distància qu-.! va de la confamilias, sin que por despedirse de queda? ¡Vaya una solución de ley
Vall d'Aran. Luchon, Lourdes, Pau. Blarrltz, San Sebastlan
ells també són comptats e11tre els cessió a la claudicació.
los tristes haya muchos pueblos y a.grarlal Es decir, que cuando el co1 Saragossa
El comentari que hi ba fet el s~
fidels, reproduïm la cròniCa:
muchas familias dlspuestos a olv!- lono tenga dinero y deseos de ser
dar su historia.
Sortides 12t l8 i 24131 agost. Tot comprès. 300 pessetes
propietario podrà adquirir, no la ftn«De brillante puede calificarse la nyor Gil Robles és una corroboració
Excesivo, indudablemente. A na- ca
labra y _conoce, porque a eso fiesta religiosa celebrada ayer con de la tesi del senyor Lerroux, en jusdie se le puede castigar por como se ~one la ~oluntad omnimoda del motivo de la. onomàstica y cumple- tificació de l'aliança entre les dues
d nuestra Augusta Soberana forces, aliança defensiva, posat que
piensa o por como siente, rnlentras propletarlo, smo otra cualquiera; la
La qüestió d'Etiopla ha entrat en no se traduzcan en actos pel!grosos d.~ al lado o la que està a cincuenta ~~sa :rarla de las Nieves. La igle~ 01 l'un ni l'altre han demostrat cap
una fase diplomàtica decisiva
interès a exposar ni plans ni crikilómetros al Es te. ¿Qué tal? Para
·
VIATGES BAIXAS, S. L.
sus sentimientos o sus pensamien- ese
viaje en ve d d
b b
sia que las Rehgiosas de la Ense- teri de govern respecte als greus pro.
(De «La Publicitat»)
,
tos.»
r a , so ra an 1as t·
en
la
call
d
A
RAMBLA
CENTRE, 33, (PASSATGE BACAROI)
alforjas de la Reforma de la con- , nanza 1~nen.
.
e e ra- blemes que planteja la realitat polítrarreforma.
Y
gón resU;tó msu!1~i~mte . para. dar tica i econòmica dPl pafs. De fet,
No; con el pago de la tlerra su- cabida a los co~~g~onar>os que se doncs, més que un acte de polftica
pervalorada. no puede, ni aquí n1 en : sumaran. a la rmc1atlva de la Jefa- governamental, el discus del cap del vedra, acordó satisfacerla trasladan-,
la Dalmac!a, pasar un arrendatario tura reg¡onal. E~ r everendo doctor Govern ba estat una excusa espec- do gratis a. quien lo solicltara, Y lo
pobre y agotado, como està en Es- José María Borras, que actuaba dd tacular per a sortir al pas d'incom- anunció ademàs.
paña la inmensa ~rayorla de los que celebrante, con breves y sent!das patibilitats que perillaven de fer-se
El anuncio -con los tftulos que
componen esa su!rida clase trabaja- palabras enfervorizó a los que te- insuportables. El senyor Lerroux no encabezan este suelto-, decia texAhir, a la nit, ens visità a la no3dora, a propletarios. y una ley que, nian que acercarse a la Sagrada ha fet cap : Husió a. la. situació de tualmente:
tra. Redacció el xofer taxista. Jesús
salvados todos los dlstingos y todos Mesa, que sumaran algunes cente- Catalunya n1 a cap de les qües«Pone en conoclmiento de los Moreu, el qual, disabte, a la nit, a
los ~eparos en favor del propletario, na res.
tions que anguniegen el pals; li inle d1ce al colono que c>.~and'l reúna
Todas las entidades de esta capl- teressava palllar un problema intern, agricultores, industriales, comercio y 1~ onze, es trobava. amb el seu cotEn trobareu de tots els
estas y aquellas condiciones podrà tal asistieron al acto, destacàndose I seria molt aventurat assegurar sl público en general, que el domingo, xe a. l'Estació del Nord esperant uns
ascender a propietari:>, si tiene vo- una nutrida representaclón de los haurà reeixit en el propòsit. El seu dia 4, y con motivo de la llegada familiars 1 fou agredit de paraula
preus. De qualsevulla
luntad y dinero y ademàs sl cumple Requetés, Juventudes Y Margaritas. esforç oratori, però, demostra cla.- a Pontevedra del presidente del Con- 1 obra pel sergent de circulació núp".gan::!o todos los atios la anualidad También vimos a algunos de los rament que la preocupació princi- sejo de rnlnlstros, pone a su d!s- mero 172, que li produl masegament
cond i ció. A tots els
-pues sólo le constente el retraso veteranos, que con emoción y làgri- pal del Govern és mantenir la co- posiclón para transportar gratis los als braços, del qual hagué d'ésser
barris de Barcelona
de un ai'lo, según pàrrafo del articu- mas en los ojos recordaban las ges- hesió aparent de les forces minis- camlones propledad de la Empresa guarit a la casa de socors de la Remlo tercera, porque en caso contrario tas heroicas de la festejada. cuan- terials, i quan cal recórrer a aglu- para los que quieran asistir a la da de Sant Pere. Després, i a insplerde el derecho y se convierte en do en compañía de Don Alfonso tinants de tal magnitud vol dir que grandiosa manlfestación que en su tància seva, acompanyat de dos
mero arrend?tuio-; una ley asf, Carlos, nuestro actual Rey, en la 1 edifici està primparat 1 que les ell· honor se celebrarà en dicha ciudad guàrdies de seguretat que presenciaCONSULTANT LA
que no es firme en sus resoluciones, última guerra, recorrlan incansa- velles que l'amenacen són de mal er. el referida dia, y al efect{), de ren el fet, es personà a la PrefecOrense, y entre siete y ocho de la tura. de Policia, on presentà la. rort;¡:. jan te en sus acuerdos y coactiva bles toda.s las tlerras de nuestro apariar.»
mañana, saldràn seis coches, de Ca.- responent denúncia.
en 19.3 obligaciones que lmpone, no Principado, alentando a todos y teñiza dos y de Vigo diez, entre nueve
es ley; es un papel mojado.
niendo para todos también una paEns adrecem, amb aquest motiu,
y dlez de la mañana, recogiendo a al cap de la. Policia Urbana de BarEsta en c-uanto a los arrendata- labra de carlño Y de consuelo.
todos los que de Orense, Barbantes, celona per tal que es faci eco de
rios que quíeran con la ayuda <te
Las circunstancias excepclonales
lA Libertad, diu:
Ribadavia, Cañiza, Arbo, Nieyes, l'ocorregut i prengui les mesures
la ley pasar a propietar!os. En por que atraviesa la provincia de
cuanto a las braceros a que se re- Barcelona no han perrnltido la ce«Es curioso este anuncio que ha- Puenteàreas, Porriño, Redondela y pertinents a l'objecte d'evitar que
fiere «El Debatet en su articulo del lebración de nlngún acto politico, llamos en «El Pueblo Gallega», de VIgo qu1eran trasiadarse a Ponte- aquells que estan encarregats de
2 de agosto, el caso es todavta màs como era intención de la Jefntura Vigo, del pasado viernes. Dàndose vedra.»
mantenir l'ordre sigUin els autors
GIRONA, 2
teórico, y el razonarnlento que bace regional, quedando. empero, bien cuenta la Empresa de transportes
Parece que en efecto, anlmados del desordre, cosa que diria molt
el periódico de las derecbas mà.s in- p atentizada. la lealtad que Catalu- llamada «Los Rusost, del anhelo pa- por las facllldades ofrecidas, acudie- poc a favor del Cos del qual n'és
{Ronda Sant Pere)
Telefon 53191
estable, como la poslclón del que bai- ña entera siente bac!a nuestros triòtica exlstente en aquella ciudad ron gentes de todas las poblaciones cap 1 que tan brillants serveis ha.
la en la cuerda floja. Otro día lo Augustos Soberanos.
por acudir a oir el discurso del se- citadas; pero, sin embargo, en el prestat, i aniria també en despr~tl
trataremOSJ
5 de agosto de 1935.»
ñor Lerroux pronunciado en Ponta- acto no hubo apreturas ...lt
gi de la nostra ciutat.
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El BENESTAR I lA SALUT
DELS TREBAllADORS

El pressupost de les asseA Clermont-Ferrand, triomfa gurances
socials sobrepassa
de
sis
mil
milions de rubles
un candidat del Front Popular
Després de la. gran manifestació
del 14 de juliol, en celebrar-se les primeres eleccions parcials, triomfa el
candidat socialista presentat pel
F ront PopUlar.
Recentment va. morir un diputat
radical-socialista, Marcombes, bon
punt. fou n omenat ministre del Govem Lava!. Amic 1 correligionari
d 'aquest del mateix país que Laval,
els ra.dl~als-socialistes moderats, pensaven fer triomfar el seu candidat
enc..ra. més si es té en compte que
Clermont-Ferrand, ha. estat fins ara
el feu de Laval, per on pensa. presentar, no obstant, la candidatura
de senador el mateix Laval, el pròxim octubre.
Tota. la premsa. francesa, des de
«L'Action FrançaiseJt fins dJHwnalúté», fan remarcar la importància.
del triomf frontista de ClermontF errand. Un candidat oficial derrotat, és important en aquests mom ents a. França.
«Le TempS», òrgan de l'alta finança francesa, hi dedica un extens
comentari i posa en evidènCia la lm·
portància.. de la. den:ota del candidat
del partit que ¡overna. «La. veritable significació de l'escrutini de Clermont-Ferrand - escriu «Le Temps»
- resideix en el fet que en realitat
són els mateixos radicals socialistes
els que han assegurat el triomf del
candidat socialista, contra el candidat del propi partít». I després afegeix: «Es pot dir que ahir, el Front
Popular, ha vençut el candidat d'Herriot i de Marin que lluitava sota els
a uspicis del senyor Laval».
«L'Actlon Française», dlu: «El
Front Popular ha triomfat a. Clermont-Ferrand. Aquest r esultat, segurament serà motiu d'entusiasme pel
Front; és incontestable que representa un èxit per Daladier que va aliarse amb el candidat socialista, i representa. un fracàs per Herriot, el
candidat del qual era el radical Pochet Legaye».

El govern de la U. R. S. S. acaba
La mateixa «Actlon Française», ex- de confirmar el projecte del pressu1
d 1 post de les assegurances socials per
j i
G

°

clama:
« ran
a a camp e a a l'any 1935, l-es despeses del qual
Revolució!».
A uLe Populalrc», IJoo Blum, diu: pugen a 5.079.300.000 rubles.
uHa es~t guanyada la batalla. No
El pressupost de les assegurances
hem pas de dissimular la nostra ale- socials augmenta cada any a la Unió
grla.»
Soviètica. A l'any 1927, en ocasió d'u«L'Oeuvre», diari d'esquerra, es- na conversa amb una. delegació amecriu: «S'ha pronunciat el veredicte. ricana, Stalin va anunciar que l'EsNo hi ha altre remei que inclinar-se. tat soviètic despenia 800 mlllons de
En una circumscripció en la qual rubles per les assegurances socials.
hom creia poder pensar que els Co- A l'any 1934, aquesta suma arribava
mitès locals radicals tindrien prou ja. a cinc mll milions; avui, sobreautoritat per a imposar la seva for- passa els sis mil mlllons.
ça, els electors han fet saber que
El fons de les assegurances sos'ha acabat la tirania, les pretencions cials està constituït per les contrii la diplomàcia. dels esmentats co- bucions de les empreses 1 de les insmitês».
titucions. Contràriament al que suc«Lc Figaro>>, un altre òrgan de la ceeix a tots els altres països, res no
plutocràcia. francesa, en constatar el és extret dels salaris del treballador.
triomf del candidat socialista, culpa L'Estat soviètic l'asse¡ura, doncs,
els abstencionistes radicals.
completament contra malaltia., veRealment la. victòria de Clermont- llesa, accldents de traball 1 li garan.Ferrand, ha. alarmat els feixistes 1 teix, a més a. més, vacances 1 atenmonàrquics de la. veïna. Republica, clons per als seus infants.
car assenyala el ca¡ni per a una alEntre els capltols del pressupost
tra victòria més esplendorosa del 1 de les assegurances socials no hi
Front Popular, en altres consultes veiem cap despesa pels abonaments
electorals.
d'atur. En efecte, des de ta diversos
I això resUlta encara més slgnifl- anys, la. U. R. S. S. no té ni Wl sol
catiu, car el tliomf socialista de Cler- parat.
mont-Ferrand, es produeix en el mo- I Les despeses de les assegurances
ment en què el Govern Laval intenta socials són destinades en primer lloc
posar en pràctica els seus ja famos~ a. servir pensions nis retirats i als
Decrets-lleis, que minven els salans invàlids, 1 abonaments en cas de
dels funcionaris.
malaltia., de gravidesa, etc. Aquestes
Les manifestacions tumUltuoses de despeses arriben en total a. més de
Brest, 1 les eleccions de Clermont- dos mil mlllons de rubles. Per mitjà
Ferrand, i les protestes de l'Havre d'una decisió governamental s'ha inposen en situació perillosa el Govern dlcat la necessitat de miÚorar les
Lava!.
' condicions dels pensionats, sobretot
La. classe treballadora unida en ~1 dels vells, i d'organitzar un treball
Front Popular, és la que ha de d1r a.propia.t per als invàl!ds.
l'última paraula. Avui ha fet triamEl pressupost de les despeses en
far el socialista Villadleu, contra el socorsos medicinals per als treballaradical moderat i alcalde de Cler- 'dors puja a més de 1.500 milions de
mont-Ferra.nd, senyor Pochet Laca- rubles. L'assegurat i la seva familia
ye, i demà cal esper~r que batrà disposen d'un se~·vel m~c gratuit
en tota la. llnia el feixisme . de La en els dispensaris hospitals cases
Rocque i els «Camelots du rOJ.».
, de maternitat, etc. 'Aquest preSsupost
ha estat augmentat en la. proporció
de dues vegades i mitja. des de l'any

I

UNA NOTA DE LAURENT EYNAC, M~NIS· I¡ mesi}Ürant
el mateix perlode, les su·
destinades als infants dels asseTRE D'OBRES PUBLIQUES, DE FRANÇA ~ó~~ ~~u:e~:~!:\e~1f~~~ï
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Després de la nota que donàrem
del ministre de Comerç de França,
senyor Bonnet, creiem d'interès, donar avui una altra. nota que ha fet
públlca a.l diari «L'Informatiom>, de
Paris, el ministre d'Obres Públiques
d e França. Diu Mr. Eynac:
«En l'obra general de redreçament
d el Govern, el ministre d'Obres Públlques hi ha de portar una. doble
.
contribució.
Posar ordre en les finances públiques.
Restablir la vida econòmica del
pais.
El dèficit dels ferrocarrils és causa de la. meva preocupació, des de
la. meva. arribada al Ministeri.
Les mesures preses pel Govern
han reduït el dèficit d'lm billó
.
·
Foomt per altra banda. a 1.250
milions els resultats a esperar, en
un pròxim futur, tant les mesures
de coordinació del carril 1 de les
carreteres com per les diverses economies practicades en les línies jo
m'he recolzat amb dades raonables.
P er altra banda., mhe compromès
a continuar una. política de racio.
nalltzacló en els transports ferrov1aris i de carretera..
.
No solament em mantmdré en aquest compromís, sinó que espero
poder-ho complir a bastament.
Penso que, en efecte, és possible
alleugerir novament el dèfiCit dels
ferrocarrils, ja sigui per un repartimcnt 'més convenient de les càrregues que pesen actualment damunt les Unies, ensems que per una.
més lògica organització comercial,
en el conjunt dels transports ferrovia.rts
En el meu estudi madur, preparat, amb relació a les economies,
em preocupa sobretot, el millorament que rendeixi a benefici de
l'interès general. Per això entenc
que s'ha de facilitar un nou arranjament de l'estructura. general del
sistema dels transports a França,
amo la creació del Comitè Superior
de Coordinació.
Resta. l'objectiu principal: el redreçament de la vida. econòmica del
pals.
Amb això, encara, la. meva tasca,
resta lligada a la política general
del Govern. Amb relació a l'esforç
de la. reducció del cost de la vida,
jo hi aporto la meva contribució,
tant pe1 que fa. referència al gas,
com en els adobs i al carbó domèstic. Aquestes mesures representen
la. primera etapa. a realitzar del prògra.ma que m'he imposat: Abaixar
el cost de la vida..
Quant a l'abaratiment de l'electr1Cltat, que també figura a.l meu
programa, ja és qüestió d'un més
seriós estudi. A les regions on el
preu de l'electricitat està més elevat, particularment al camp, m'he
imposat la. tasca. de realitzar una
política progressiva. en el conjunt
de la produtció, del transport i de
la diStribució de l'energta elèctrica.
Per l'amplitud de les declslons
pre5E'S i les mesures en curs d'execució, pot dir-se que es tracta d'una reforma a. fons en l'estatut de
l'electncitat. El decret del 16 de juliol darrer constitueix en definitiva
la c:uta de la. Indústria elèctrica n
França.
El conjunt, de les mesures preses
per a rebaixar el preu de Ja vida
i sanejar la. sauació econòmica del
pafs, ha de tenir éom a complement,
una repreba. de l'activitat general.
Es amo a.quest.a intenció d'afa.vorll'
el desenvolupament econòmic del
pals, mdJspensable, que jo he posat
tota cura a la reorganització dels
serveis de Tunsme.
Gràcies a aiXò, jo, com a ministre
d 'Obres Pubhques, prendré la direcció d .. J Coml.sSariat General 1 del

gairebé
milions
de rubles.
Centre NaClona1 d 'Expa~ ió• 1 rea- 11935,
Els pares
que 500
treballen
disposen
d'a-

litzare una politlca e!ectlVa a favor
del turisme, per tal de [er-ne un
element efectiu del nostre redreçament.
Amb mires a aquest redreçament
realitzarem una. politica de grans
obres públiques que seran per a
França. d'una gran eficàcia.
A pesar de la diversitat de matèries que he de reso1dre, m .he esf orça'; a conservar la unitat en el
mètode No m'he fiat ni em fiaré
de les improvisacions i de fer coses
purament de façana. Vull bastir el
meu treball damunt fonaments sòlids i perdurables.
La realització d'aquesta. obra, comporta un esforç continuat, perseverant al qual m'he lliurat des de la
•
.
meva a rribada. al Ministeri, i estic
disposat a portar-ho a. la pràctica».

vantatges cada. vegada més apreciables per a poder pujar llurs fills fora
d-e casa. El pressupost determina sumes considerables per a les criatures
de tots els anys: asils i jardins d'in:.
fants, cantines per als escolars, camps
de joc, etc.
Per últim, prop de 1.200 milions de
rubles estan destinats a la construcció de cases
per adehabitar-hi
obrers
sanatoris
i cases.
repòs
~
retir etc.
' cases
cóm estan r epartits els tons de
les assegurances socials proporcionats per l'Estat?
'
Actualment, són els sindicats
obrers que dirigeixen el pressupost
de les assegurances socials igual
com els interessos dels treballadors.
Aqw encara es tradueix el democratlsme profund del règim soviètic. El
control directe dels treballadors s'e _
carrega de tallar de seguida to~
temptativa de corrupció, de proteccionisme, d'injustícia o d'infracció a.
les lleis soviètiques. S'està portant a
terme una lluita implacable per tal
de suprimir tot vestigi de burocra.tis~e, de "paperam" admi~stratiu
a. fl que les assegurances SOClals puguin complir plenament el seu paper
JOSEP 1\'IERCADER, dos volums: de permetre d'augmentar el benestar
«Crítica. religiosau de Voltaire.
i la. salut dels treballadors.
<<La badada de Karl Marxu, de Tomàs Barri.
PER A LA MARE I L'INJ. BALIARDA XAPE ha aportat
FANT
54 quadtrns de la coHecció de la Riblioteca d'Autor¡¡ Catalans, set qua- El consell dels comissaris del poble
derns dc la CoHecció !Uinerva i «El de la U. R. S. S. acaba de prendre,
conde de 1\-Iontecristo, (primer i ~ en la seva darrera sessió, durs mesugon volums), de Dumas.
res que tendeixen a millorar les conAportacions, a la nostra &edacc1ó, dicions d'existència. de la dona treballadora i de la criatura.
Ronda Universitat, 25.
Per haver-se observat el desenrotllament considerable del treball de
La crisi de la indústria re- les
dones en totes les branques de
l'economia nacional, el Govern ha
llotgera al Cantó de Neu- encarregat
a totes les empreses i inschatel
titucions de la Unió a procedir a doLa Banca Cantonal de Neuchatel natius destinats a la. conservació de
(Suïssa) travessa un periode de gran parcs i jardins d'infants. Aquests
penúria. Una crisi aguda de la rellot- donat'us han d'ésser d'un quart per
geria al cantó de Neuchatel, la po- cent del total dels salaris.
blació del qual viu gairebé exclusivaHa estat discutida una altra mesument de l'esmentada indústria, ha ra envers una organització millor
exhaurit les disponibilitats del Banc dels jardins d'infants i altres insti~
aixi com els subsidis acordats per tuclons d'educació pre-escolar, la.
l'Estat. Mai no s'havia. conegut una. qual en el successiu anirà a càrrec
crisi tan greu a Suïssa.
del comissariat d'instrucció pública.

B1BL1oT EeA pER
ALS QBRE RS EN
ATU R F ORÇ OS

1

[om van aé~~er llan[at~ ~e le~ terre~
~ue

Un fet de gran trascendència social ens obliga. a. sotmetre l'atropeU
que s'està cometent en el poble de
Bordils, al judici de les autoritats 1
de l'opinió ciutadana, reclamant la
intervenció dels primers per a evitar
l'expoliació que s'intenta; 1 la pública assistència per a enfortir l'esperit dels agraviats.
En 20 de novembre de l'any 193-l
el propietari de Bordils, senyor Ferran Matheu, promogué davant el jutjat municipal de Bordils, dos judicis de desnonament, per manca de pa.
gament, contra. els arrendataris Joaquim Torremilans i Joan Trias, que,
apellats, acabaren per sentència. prOferida pel jutge de primera instància del partit de Girona, senyor Pau
Balsells, que en la seva part dispositiva textualment diu:
«Que, essent la quantitat que deu
al propietari senyor Ferran Matheu,
l'arrendatari senyor Joaquim Torrenúlans, la de mil-dues pessetes amb
quaranta-cinc cèntims, es concedeix:
el desnonament de la !inca arrendada.
nomenada «Mas del Padró>>, si en
el termini de cinc dies no es satisfà
lJ. deguda. quantitat, en el qual cas
SE> l'imposen les costes, aperclbint-lo
drl llançament sl no desallotja la
finca en el termini dels cinc d1es
següents a la notificació d'aquest
fall; però en el supòsit que aboni
les quantitats degudes restarà sense
efecte el desnonament i no hi haurà lloc a fer especial condemna de
costes.»
«FALL: Que essent la quantitat
deguda al propietari senyor Ferran
Ma.theu, per l'arrendatari senyor
Joan Trias, la de 418 pessetes, es
ooncedeix el desnonament de la.
finca arrendada, sl en el termini
de cinc dies no satisfà la quantitat
del deute en el qual cas se l'imposen
les costes, aperciblnt-lo de llançament si no desallotja la finca dintre
dels vint dies següents a. la notificació d'aquest fall, però en el supost que aboni les quantitats degudes restarà sense efecte el desnonament i no hi haurà lloc a fer especial condemna de costes.»
Mana. clarament la part dispositiva. de les dues esmentades sentències que no hi ha lloc al pretès.
desnonament sl els arrendataris Joaquim Torremllans i J oan Trias, abonen respectivament, al propietari
senyor Ferran Matheu, les quantitats de mil-dues, i quatre-centes-divult pessetes, en el termini de cinc
dies des de la. notificació de Ja sentència.
El dia. tres del passat juliol el jutjat municipal de Bordils notificà les
relacionades sentències als arrendataris Joaquim Torrel:nilans i Joan
Trias, els quals, el dia cinc del mateix mes, assistits de dos restimonis
van estar al dom1cill del senyor
Ferran Matheu per a efectuar el
pagament de léS quantitats establertes en la resolució judicial, per :1.
lliurar-se aixi del desnonament i llançament, i es va. negar el propietari
a. admetre les quantits esmentades.
Davant la. injustificada negativa
del propietari el senyor Ferran Matheu, eTs arrendataris Joaquim Torremllans i Joan Trias, en sis del mes
passat, estant encara dintre el termini de cinc dies a comptar de la
data en què va ésser notificada. la
sentència, seguint indicacions -del
que fou jutge de primera instàncL'l.
d'aquest partit senyor Pau Balcells,
remeten integrament per gir postal,
a Ferran Matheu, les quantitats ordenades en la sentència. per tai d'impedir el desnonament les quals quant!
tats amb la. seva habitual obstinació es negà a admetre el propietari,
quan li foren, pel carter, lliurades
a domicili, continuant a Correus les
esmentades quantitats a la seva disposició.
Malgrat que els arrendataris han
acomplert fidelment tot el que disposava la sentència, per a. Impedir ( 1
desnonament, el jutjat mun1c1pal de
Bordils, a petició del Sr. Ferran Matheu, ha dictat providència apercibint de llançament als esmentats
arrendataris si no desallotjen voluntàriament la. finca dintre el termini de vint dies.
Contra aquesta providència han
interposat els arrendataris recurs
d~ reposició i subsldlàriament · d'apeHacló, acompanyant els rebuts que
els foren liurats per l'Administració de Correus, acreditatius que el
sis de juliol propassat havien remès
per gir postal a Ferran Matheu,
íntegrament, les quantitats fixades
en la. sentència, })C'r a murar-se
del desnonament, i el document
expedit per Correus, en el que consta que dit propitari refusà rebre
les pessetes que se li donaven en
pagament.
El jutjat mUnicipal de Bordils, en
virtut de l'esmentat escrit dictà
nova providència admetent l'apcHació amb el sol efecte, ço que vol dir
que per la pressa. del temps, i tal
vegada per criteri del que avili regenta interinament el jutjat de primera instància, els arrendataris senyors Joaquim Torremilans i Joan
Trias, que hnn abonat al propietari
totes les quantitats definides en !:1
sentència pe¡· a lliurar-se del desnonament, seran llançats de les terres i
empenyuts de!.pladadament a la miHom parla de la necessitat de
restablir la. concòrdia, de la paclfi.
cació dels esperits, de l'encaix I articulació entre propietaris i arren- ¡
dataris del camp, però els procediments d'atropeu que denunciem a. '
les autoritats 1 a l'opinió pública, j
eu lloc de contribuir a aquests fins,
no fan mes que exarcerbnr els ànims
i accentuar les passions.
Quan JoaqUim TorremUans i Joan
Trias interposaren recurs d'apellació contra la sentència dictada pel
jutjat municipal de Bordils, aquest
denegà el dret als arrendataris i
precisà la Intervenció del jutge de
primera instància senyor Pau Bai-
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ITALIA A L'E XPOSICIO DE BRUSSEL.LES
El pavelló que Itàlia ha edificat a I'Exposlc:ió Universal de BrussaJles.

ha estat assaltat pels trebaJlaclors belsuea, elt quals org&nituren una
manifestació J"}bllca c:ontl'a el feixisme, manife&tacló que fou presidida
pel diputat Lah&ut
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[Onreen. ~o~ men~atari~

sèria.

El. PAVELLO

LA SITUACIO Focs

EN DEFENSA DE LA JUSTICIA

LA CAUSA PELS FETS DE
VILAFRANCA
Durant el mati d'ahir al seu despatx, el jutge tinent coronel senyor
Angel Martínez Peñalver con~inuà la
seUs per a fer r espectar els mana- lectura de càrrecs per aquesta. causa.
ments de la llei processal.
Els processats que hi havia. clta.t.s i
El cas exposat és de tal enverga- que es presentaren foren setze. Per
dura., representa. una injustlcia. so- a avui n 'hi ha quinZe de convocats.
cial tan notòria. I un propòsit tan
SENTENCIES APROVADES
delib er a t d'atropellar uns massoL'Auditor de la Divisió ha aprovers que sense vaciHaclons, dubtes
ni perplexitats, aixecuen la veu en vat les sentències r ecaigudes en Conde Guerra en les causes númedefensa de la. Justicia., reclamant sell
ros 169 de l'any passat, contra. Roc
una decidida i enèrgica intervenció Codó i dotze
més, de Sant Cugat;
de les Autoritats, que és d'esperar número '189, de l'any passat, contra
examinin aquesta denúncia I, compro- Jaume Vila Pujolà, i número 325
vada, adoptín aquelles mesures de d·enguany contra Enric Claramunt
correcció que exigeixen les actuals Moix.
J UTGES QUE RETORNEN
circumstàncies.
D'INSTRUIR DILIGENCIES
Molt bé que sigui ioragitat de la
Ha tornat de Vilanova el jutge coterra. el camperol que no pagui l'ar- mandant
senyor Serra. Amoedo, on
rendament, però també procedeix ha practicat
diverses diligències de
que es sancioni severament el pro- plenari en la. causa. que instrueix amb
pietari que deliberadament 1 sense motiu dels fet$ del passat octub1·e en
cap motiu que ho justifiqui, rebutja aquella ciutat.
També ha retornat de Vilanova. el
cobrar la integritat de l'arrendament, 1 aprofita. la pròpia audàcia jutge capità senyor Josep de Alloza,
on
instruí unes diligències amb moper a. llançar de la finca a l'arrentiu dels fets ocorreguts a Vilanova
datari, 1 res no diem de la responsa- durant
la Festa Major.
bilitat que contrauen els jutjats que
activament o passiva secunden aA PLENARI
tropells de tal naturalesa.
Ha estat elevada a plenari la causa
FRANCESC ROURE
instruïda. contra el caporal de SeguGirona., 2 agost del 1935.
retat Josep Mula Belmonte acusat
del suposat delicte d'auxili a la rebeHió.
NOTICIARI
INTERESSANT-SE PER LA
REOBERTUR.4 D'UN CEN-Davant dels treballs efectuats per
TRE D'ESQUERRA
la Comissió Organitzadora pro-FedeAhir al migdia. el diputat senyor
ració i Foment del Mutualisme Cata- Trabal viSità el general de la Dilà, organisme degudament legalitzat visió.
i reconegut oficialment, encamlnats a
A la sortida, i a preguntes dels inl'assoliment de la suspensió de les formadors, el senyor Trabal digué que
lleis de Bases de la Cooperació 1 de havia estat a interessar-se per l'oMutualitats per tal que siguin revi- bertura d'un centre d'esquerra a. Gisades i modificades d'acord amb les ronella.
necessitats i possibilitats econòmiques
LES VISITES AL GENERAL
del sector mutualista, es recorda a
Ahir, al migdia., a la. Divisió, fou
totes les Germandats de Catalunya
als infonnadors la segUent
que sl bé és cert que la. pròrroga del facilitada
nota:
dret d'acolliment a. les referides lleis
«El General de la 4.& Dhislón ruefineiX el 31 de desembre d'enguany,
la tasca portada. a terme aconsella ga a las persona.s que deseen visitarque s'esperi fins els darrers moments la se abstengan de hacerlo después
de las 14 horas, salvo en el caso de
a. fer totes aquelles reformes que es un
asunto oficial y urgente.»
creguin obligades dintre els estatuts
orgànics.
INBIBICIO A FAVOR DE
A la vegada convida totes les GerLA J URISDICCIO ORDINA·
mandats de Catalunya, adherides o
RIA
uo a la seva camoanya. oue dl'!L!Pn
L'autoritat militar s'ha. Inhibit a
"\ntervenir en l'elaboració d'Wl nou
~rojecte de llei de mutualitats que favor de la jurisdicció ordinària de
.(està r edactant actualment per a la causa instruïda. amb motiu de Hnd'un iramvia al carrer de la
JOtmetre'l al seu dia a l'estudi dels cendl
Mare de Déu del Coll el darrer mes
)l:ganismes competents, q u e podeu. de
desembre, t en la. qual hi ha VUit
)dreçar les seves suggerències pea processats.
escrit a. les oficines de BarcelOna,
S'ha. encarregat de continuar-I¡¡. el
carrer de Bèlgica., 127 (prop de Wllg.aer), les quals seran estudiades L Jutjat número onze.
adaptades sempre que siguin vlab1es
per al millor èxit de la finalitat que
D'INTERES PER ALS TREBA·
es persegueix.
LLADORS

-----------*·------~---

L'ORDRE
PUBLIC
Llegiu LA HUMANITAT
A la Prefectura de Policia s'han
rebut 43 expedients resolts i ordres
de reingrés en el cos de vigilància
i investigació dels agents que foren declarats cessants fa. unes setnunes

Lfeg·u LA HUMANITAT
I
~• 11 ~ La
majoria. dels reingressats són traslladats d 'aquesta ciutat.

D EU

GUARDIES FERITS

A la Plaça d'Urquinaona, cantonada al carrer de Bilbao, una camioneta de guàrdies d'assalt bolcà a
conseqüència d'un viratge ràpid. Resultaren uns deu ferits de pronòstic lleu que foren curats a la Casa
de Socors de la. Ronda. de St. Pere.
ESTAFADOR DETINGUT

Ha estat detingut i ha ingressat

als calabossos del Jutjat de guàrdia. Josep :Ma.nglano Pérez, acusat
d'un delicte d'estafa. pel procediment
de l'empleu a. Joan Gregorio Laguna.

Llegiu LA HUMANITAT
El membre de «Acción Cludada.na», Bartomeu Gómez, el qual viu
a la. Barceloneta, ha denunciat que
li han pres la pistola que tenia al
seu domicili amb el corresponent
pernús.

EL CARNET ELECTORAL
I lA CEDULA PERSONAl
Fem avinent als trebaUadors
de Catalunya, d'ambdós sexes,
que segons disposicions del G~
vern General, s'obri el període
de cèdules el dia 22 del present
juliol i que fineix el 3 de setembre proper.
Ens fem ressò d'aquesta disposició governativa, per tal com
és indispensable la cèdula personal per a proveir-se del carnet electoral, el qual no serà
lliurat sense la prè\·ia presentació de la cèdula.
Que pensin els treballadors
que les dretes, confien que bona part dels obrers, doncs especialment, no es preocuparan de
complir aquests requisits i, per
taut, restaran vots a les esquerres.
Això no ha de passar. Cal adquirir la cèdula per a desprès
poder tenir el carnet electoral 1
votar. Que ne s'oblidin que en
les properes eleccions les dretes
faran un va-i-tot per tal de
vèncer les esquerres. 1 com sigui
que les esquerres són, numèricament superiors a les dretes,
posaran en joc tots els obstacle.ll possibles a fi d'eçitar
que puguin votar els treballadors.
Ja confien que els parats
- 40.000 a Barcelona- no es
preocuparan d'adquirir la cèdula... 1 en canvi, costi el que
costi, tots, els pa rats i els que
treballen, dones i homes, ban
de procurar-se la cèdula {lersonal I després fer-se lliurar el
carnet electoral.
No s'ba de perdre un moment.
Cal que tot trebaUador es preocupi de recordar als amics el
seu deure i preocupar-se dels
familiars.
Amb optimisme 1 pensant en
el triomf que ens ha de Uiurar
del govern de les dretes.

Teatre Grec de Montjuïc
(Entrada pel carrer de IJeid.a)

Dissabte, 10 d'Agost, a les 10 de la vetlla
Representació

extraordinària de l'immortal drama.
Daudet l mllsica de Jordi Bizet:

d'Alfons

A

amb el concurs de la Companyia oficial de Teatre Català

NICOLAU • MARTORI
Institut Folk-lore de Catalunya. director Joan Rlgall

L'ORQUESTRA FILHARMONICA DE BARCELONA,
sota la direcció de Josep FONTBERNAT
150 Executants
Decorats de Batlle, chors interiors, efectes de llum, farandoles,
etc., etc;

Per a invitacions a la nostra redacció

de Beng.ru.a
CAPTE NI ME

El terrible aiguat de du
NT
la nit va privar, totjust sabte 0
çada, que seguis endavant ~"'
ciada representació de L'Aran~~¡.
na, al Teatre Grec àe M ~
En igual dia i hora, Làza~:tivic
tava una Marina. a les Are11e Cili!.
cal creure que també fi n~'Iq
Ignoro com s'ho degUé
la gent de la Plaça de b~~e
rica. El que sé, per rejerèncïe r¡
dedignes, és que el Públic del ~I~
tre Grec va produir-se amb f4.
md.xima correcció, afrontant 14
temporal sense esgarips ni Pà .t'.
cercant !ense de~ordres, el sop~~
més avment. Tmc entés que Uit
abundosos estrangers que ha .ell
jet 1wnor a la signatura d'Ed Vte.fl
Herriot, varen elogiar el Civ~llld
dels barcelonins davant una ;:rne
8
ct6 imprevista.
U&.
L'aigua va inundar el túnel d
ferrocarrils catalans a la Plaeb
d'Espanya. Quan la multitud
df,. diumenge, a pujar als trens cie
prtmera hora, es trobà amb r¡ee
li era jorç6s anar-ho a fer a Mc
gòrta. No ht hagué drama. Eh
viatgers hi anaren i sense la COle
ct6 de cap mena d'autoritat ,:
e..
centenars d'homes i denes, ¡0', _
ren una cua tan ordenada COl!!
in~aba?le. Sense escànddz, 11¡
crtts, m baralles. I això que da.
rant una hora va funcionar
11114
sola taquilla per a tanta de ~
amb la qual cosa el tren de 1e¡
sis, devingué el de les set.
Tant de bo en les tamborinade,
polítíco-soctals i en les seves cor,
seqüències, el poble catald., sabéJ
captenir-se com ho féu al Teatre
Grec i a M agòria.
J. M. FRANCES
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La Justícia
TRIBUNAL

D'URGENCIA

Tinença d'armes. - Davant e1
Tribunal d'Urgència es veié la caliS3
contra. Antoni Agudelo Hemàndez,
Angel Ruiz Gonzàlez i Artur C&brla.n acusats d'un delicte de tin&
ça llUcita. d'arma de foc.
Els processats foren detinguts en
un bar del carrer de Pere I V, amb
motiu dels actes de sabotatge que
es realitzaven als t ramvies i auro.
busos. Tenien pendents algunes cau.
ses a l'Audiència I a. la jurisdicCió
de guerra. per aquests delictes.
En el moment de la detenció se'ls
trobaren armes i a l'acte del judici
confessaren que, efectivament, per.
taven armes perquè estaven am&naçats de mort.
El Tribunal condemnà els processats a. la pena. d'un any, un mea i
onze dies de presó.
A la vista hi 8S6istf nombrós pa.
blic.
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NOTICIARI

El divorci de la ccmlss>>. - Ahir al
mati esllgué al jutjat número 9 Con·
cepció Sarabia («Miss Barcelona
1933»), la qual fou acarada. al seu
marit, del qual es divorcia.
La. declarant sostingué el que té
declarat en l'escrit de petició de
divorci i el jutge va assenyalar Ja
pensió de 150 pessetes que el marit
he. de passar-li cada mes per a
aliments.
El marit protestà de les acusa·
clons de l'esposa i de l'assignació
assenyalada.
El jutjat núm. 11 es declara cotn·
petant en la causa seguida contra
l'advocat Velllla. - Pel Jutjat nú·
mero 11 s'ha dictat una ordre d&clarant-se competent per a entendre en la causa que l'autoritat mill·
tar segueix contra. el lletrat senyor
Ve!Ula. i altres, 1 reclamant per a ell
aquest sumari o les diligències practicades.

___________*___________
La falsificació de medalles
La policia. continua practicant di·
llgències amb motiu del descobrí·
ment de h falsificació de medalles.
Han tornat a prestar declaració
els dos detinguts encartats en aquest
afer i segons les nostres noticies tant
l'Alfred Miras López, com el Manuel Salvador Carbi, han confessat
de ple la seva participació en aquest
negoci sl bé tractant de salvar la
seva. participació en el que !a referència a la falsifidició.
,
Ambdós coincideixen que el fao·
slficador els lliurava. les medalletf3
per a la venda, o per a. pignorar-Je~
i el més fàcil era pignorar-les ja que
seguidament els donaven 22 pessetes.
Tenim noticies que la policia lll
fet un escorcoll en una torre d'UOil
de les barriades aristocràtiques de
Barcelona. D'aquest servei hom guar·
da gran reserva.
El qui fabricava aquestes meda·
lletes conegut per «Pepe el Cub:mot,
és un jove de bona familia que de
petit marxà de casa dels seus pardes
per a fer vida bohèmia i despres e
voltar la majoria dels països de cen·
tre Amèrica, muntà una casa de llej
gudes a. Cuba. Li anà malarnen.t ~
negoci 1 per aquest motiu vmgt:é
Europa.
Aleshores visità Roma i altres Cl>'
pitals importants. Es un gran dib:
xant. escUltor i cisellador. SeiD
que trague unes còpies de les obres
que hi ha en diversos museus. da
Malgrat la reserva que es guarbJ
tenim noticies que la pollc!A d~
aconseguit una plSta que podria
nar amb el parador del tPepeJ.

_____________*____________
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DI.IOUS, 1 D'ACOST DEL 1935
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UN CENTENARI

IJ-EGINT...
POESIES

PROSES

per CARLES FERRER I
CLAVE. Pròlog de Joaquim
Ciervo 11 1935 s: T ipografia cosmos
Aquest llibre té caràcter d'homenatge a la memòria del que va ésser
en vtda músic I poeta notabillsslm,
carleS Ferrer Clavé, nét del gran
artista republicà Josep Anselm Clavè. creador de les masses corals po, u1ars de Catahmya.
p Dóna una corprenedora emoció, a
aquest homenatge imprès de les so-

5

la humanitat. .

Leoun de Berluc • Pérussis,
•
capdavanter, federalista I
patriota provençal

-"CRifiCA DELJ
6 D'OCTUBRE

11

eATRE -1 e1NE M.A_.
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CJNEl\lA NACIONAL
sobre totes les produccions
UN COMENTARI DE «LA VOZ» Mr. Sidney S. Horen, direc· unitats,
convencimateix
anteriors. Aquest
eLa V01l», de Madrid, publica a la
seva seció de lletres, el següent lnteressantlssim comentari al llibre de
Jaume Miravitlles, «Critica. del 6
à'ocLubre» que fou posat a la venda
fa uns dies:
eJaime M.iravitlles, estudiante,
conspirador, r evolucionarlo, profesor de Ja Unlversidad Industrial de
Barcelona, comunista, luego orador
del Bloque Obrero y Campesino y
ahora miembro de la Esquerra, acaba de publicar un nuevo líbro pollUco: «Critica del 6 de octubre».
Jaime Miravitlles ha escrito un libro
curiosa y singular. «He vlsto aparecer -dice--, de la masa amorfa
de los acontecimlentos y de sus hls·
torladores superflci.ales llneas claras
de dlrecclón polltica y espiritual que
serà preciso establecer matemàtiamente, coordlnadas en nuestra futura actuaclón. Lo he vlsto en un
momento efimero de lucidez espiritual. ¿Lo sabré explicar? ¿Lo sabré
dar a entender a ml generación ?»
Y Miravitlles, con prosa que acusa. una excelente personalldad llteraria, reune en sus pàginas dalos
d!! la Historia de España, y juzga.
comenta. y compara posiciones que
b. costumbre ha colocado en el estante de los tópicos. Es un libro muy
interesante.

tor: de «Hispano Foxfilm,
S. A. E.», condecorat pel
Govern espanyol

En el transcurs de la setmana passada va tenir lloc a l'Hotel Ritz de
Barcelona, la Conferència. ArlUat
d'Hispano Fox Film, s. A. E. Aquesta
conferència, que s'ha. desenvolupat
amb el seu acostumat esplendor, ha
estat pròdiga en esdeveniments d'im·
portància. En el curs de la segona
sessió, Mr. Horen va anunciar que
s'havia rebut la confirmació de la
noticia, segons la qual la. Casa· Fox
conscient de la importància de la
producció en castella, per al mercat
esp:myol, 1 a fi de donar noves orientacions als seus continuats esforços en pro de les peHícules parlades
en castellà, es produiran aquests
films aci mateix entre ñosaitres. Possiblement a primers de març del
1936, aquest propòsit que té tanta importància per a la cinematografia
espanyola, serà ja una esplendorosa
realitat.
La Conferència d'Hispano Faxfilm, S. A. E., ha portat a. l'anim
de tots els delegats assistents, al
convenciment que la pròxima. tem·
porada 1935-36 serà de triomfs per
o. l'organització, ja que el material
que es presentarà constituirà una superació, tant en conjunt com per o.

ment caldrà que el tinguin els senyors empresaris quan llauran vist
les pellicules que seran projectades
en les setmanes de proves que se
celebraran dintre pocs dies a Bar·
celona, Madrid, Bilbao, València 1
Sevilla.
La Conferència Fox acabà amb \Ul
banquet, per cert molt concorregut,
a la Font del Lleó, en el curs del
qual es féu pública. la notícia d'haver estat nomenat Oficial de l'Orde
de ia República Mr. Sidney s. Horeu,
director d'Hispano Fox.film, S. A. 1!:.
Aquesta noticia !ou rebuda amb l'entusiasme que es mereix, perquè complau tot el món cinematogràfic, que
es veu honorat amb aquesta distin·
ció en una de les figures mes representatives. No ens cals enumera.r
els mèrits que Mr. Horen acredito.
per a tal diStinció. N'hi ha. prou en
dir que tota la seva gestió a Espa·
nya ha estat realitzada. tenint en
compte els Interessos comerctals 1
espirituals del nostre pais. Esmentem
com a punt a remarcar la institució del Noticiari Fox a Espanya, fidel reflex de la vida nacional i com
a culminació la present noticia. 1!!
la producció espanyoia Fox a Espa·
nya.
Per aquesta 1 per molts altres mo·
tius considerem molt justificada aquesta distinció 1 felicit~m sincerament Mr. Sidney S. Horen.

Una nova producció de
l'autor de «Sor Angèlica>>.
En els estudis «Orphea Films» de
la nostra ciutat es prepara el rodatge d'una nova. producció, de l'autor 1 director de cSor Angèlica»,
Francesc Gargalla. En aquesta ocasió l'intelligent autor 1 director, segons ha declarat, ha escrit un argÚÍnent que supera en emoció I sentimentalitat al de «Sor Angèlica, un
assumpte escrit amb el cor, plena
<ic nobles idees, en el qual es reflexa l'ànima d'aques~ gran escriptor compendi de totes les sublimitats
que ell sap portar com pocs a la
pantalla..
NlngLi entre els nostres autors cinematogràfics no ha sabut estudiar tan
a. fons l'ànima del nostre poble 1
aquest és un dels principals motius
dels grans èxits de Francesc Gargal!o
al qual els nostres empresaris deuran en ia pròxima temporada un
èXIt molt més gran que el que els
oferi en la passada. La distribució
ha estat cedida ja a la casa Balart,
d~ Barcelona.

la seva plètora, mentre que França
agonitza d'anèmia».
Quan, el 1898, hi hagué a Vòus
una festa cProuvlnclliasto», Leoun
de Berluc exposà el seu provincialisme, que urna harmoniosament l'aAmb aquestes paraules per lema, mor de Provença amb l'amor de
Pau Pous publica un bell article en França. «No cap escollir entre els
provençal sobre Berluc-Pérussis. Si diversos elements generadors del paés que no ens volem negar en el triotisme, tots són Igualment necesdiluvi (endoulible), nosaltres també, saris, els uns com a. base material,
jóvent d'Occitània, havem d'extre- els altres com a. coronament moral.
mar la nostra re en el nuradur d'un Voler-los Isolar seria separar, en un
castell provençal, hem de forjar-nos edifici, la cima pels fonaments. Naiuna ànima occitan:l, 1l iure de tot xem en aquest petit cercle que s'ael que el nostre temps conserva en- nomena. la familia.. Al seu torn, la.
cara de fals 1 de passat, i forta, de familia està. voltada de cercles creitot el que la tradició mistralenca xents, ia vila, la provincia, la nació,
ens aportà de so. i de fort. Per això la hUlnanitat. Tot això ens envolta,
ens serà d'un gran profit saber viu- tot això és nostre 1 nosaltres som
ve en comunió d'idees amb aquells de tot això. Suprimir o restringir
que abans que nosaltres s'han em- una qualsevol d'aquestes anelles conprès la mateixa tasca coratjosa. cèntriques és rompre tota l'admi- Llegiu LA HUMANITAT
Amb aquest -diu Pau Pous- he rable combinació de rodatges, tota
volgut retreure als vostres ulls la una harmonia lentament formada
CARLES FERRER CLAVE
noble figura de Leoun de Berluc- per l'evolució natural de les ciutats
Els decrets lleis del Govern franPerussis; nascut o. Ate el 1835, era
cietats corals «La Unió» 1 «L'Uni- el darrer brot d·una familia tosca- 1 dels pobles». Per a ell la llengua cès que tant de renou estan cridats
vers», al que fou el seu mestre, el na emigrada a Provença el segle era un mitjà., una. reserva de l'àni- a moure, tenen un precedent en la
concurs de l'esposa. del malaguanyat quinzè. Començà els seus estudis en ma provençal; el seu objectiu, l'au- politica econòmico-flnancera de l'Acarles Ferrer Clavé, la qual ha re- un collegi que els jesuïtes tenien tonomia. de la provincia, del pais, bat Terray, ministre de Lluls XV,
collit amorosament les obres que va a Fourcauqulé; després se n'anà a com un intermedi «entre el munici- i precursor de Necker i Turgot.
deixar escrites i ha volgut que el Aix a estudiar dret. L'any 18S3, en pi i l'estat».
-Vós us dedtqueu a treure'ns els
De Berluc organitzà les festes in- diners de les butxaques/ -cridava
volum anés precedit d'una «ofrena>> el seu primer treball feia l'elogi de
sentidissima que signa ella, l'esposa, Boruface, advocat al Parlament, ve- ternacionals de Petrarca. a Avinyó, a l'abat un ricatxo afectat per les
·Maria Abril Montelús.
ritable «himne a. Provença». Alguns les de Beatriu a Florència, 1 la fes- seves reformes.
Segueix un pròleg alhora noticia anys més tard abandonà el dret per ta llatina de Fourcauquié i de Gap;
REVISTA ESTIUENCA DE
- I bé, estimat senyor, d'on vobiogràfica, degut a la ploma com- consagrar-se a la literatura i a ia però, modest i solitari, no el solleu leu que us els tregui? -replicà el
petent del nostre bon amic Joaquim història regional. A l'alba. del feli~ veure gaire a les cfelibrejado». Al ministre amb el més cortès dels
Ciervo, on trobem descrita l!l vida britge, si no fou dels set de Font~ mati de l'elecció del «Capoullé» que somriures.
dél notable poeta-músic.
s'êguno, fou dels treballadors de la havia d'ocupar el lloc de Fèlix Gras,
•••
Com a músic va arribar a exercir primera hora l el Sr. Brunonn Du- difunt, Maurras escriví: «Sl voleu
f/IUSICA DEL MESTRE
de professor a l'Escola de Música de rañd el posa, amb raó, «a primera un papa, cal que elegiu Berluc-PéUn patge de Lluls XV, molt tral'Euterpense dels Cors de Clavé. Ul- fiia. entre els deixebles de Mistral, russis, car ningú com ell no sabna paccr, va empassar-se, jugant, un
tra això va dirigir diverses masses del qual !ou l'amic fidel, el com- definir la doctrina». Però de Ber- escut de tres lliures. El rel ert tenia
corals i va crear copioses composi- pany de lluita I fins, en certs punts luc refusà.
molta pena.
cions a veus mixtes, prenent per base l'Inspirador assenyat». Fou un dels
El duc de Noaüles, que estava
Leoun de Berluc fou, per les seles pròpies poesies. Musicalment, primers a veure l'abast polftico-so- ves idees, un gran patriota, un ve- present, va dir al rei:
PELS D&VOS DE LA REVISTA
doncs, Ferrer, fou un continuador cial de les idees mlstralenques, és a ritable miStralenc, un precursor fe-Sire. Cal cridar l'abat Terray.
1 un amplificador de l'obra cultural dir, fou un dels primers servidors deralista; ho fou en tota la. seva Començarà per reduir l'escut d'un
artlstica del seu a vi illustre.
de la idea federalista. Quan, des- vida de poeta, orador, contista, his- cinquè, en acabat d'un altre cinquè,
Filàntrop, per herència, li era molt prés, P. Bertas, Amouvetti 1 Maur- toriador, filòleg i arqueòleg. Tota finalment el reduirà a zero. 1 eZ
plaent anar amb les seves masses ras feren conèixer, el 1892, la decla- aquesta. obra respira el seu pregon vostre patge senl guarit.
a donar concerts a la «Protecció de ració federalista. que féu tant de amor per Provença. Aquest gran
•••
l c\ Infància», «Casa de Caritat» 1 soroll, Berluc, tot i que la trobava cor parava de bategar el dia 2 de
claraciones expreslvas. 'i bace poco
casa
seva
la
a.
«Asil Duran».
1902,
del
d'un important cenpiscina
desembre
la
En
tiempo tamblén, a un empresario
una ardida pel moment, era de cor
«Ferrer 1 Clavé -escriu el prolo- amb els joves: «Després d'haver-se pairal de Fourcanquié, 1 Mistral di- tre de Natació, diverses damiselles
que ha explotada durante largos
guista-, escrivint feia música i quan retardat una. mica en els banquets gué, amb tristesa: «Pobre i valent practiquen l'exercici artomenat «ter
ENTORN DELS PROJECTES ai1os el rela~ivo negocio del teatro
musicava era poeta. Llegint-lo, tro- 1 farandoles, el felibratge entra en Berluc, ha estat llargament un dels peus».
catalàn le lnsinuó: «Me gustaria queDE BORRAS
esseus
els
aL'{ò;
art
és
que
bareu
el seu paper amb resolució, i de patrons del nostre vaixell, un dels -Donen bo de veure -diu l'endarme este año en Barcelona. Si al·
Enric
farà.
que
del
molt
parla
Es
crits tenen uno. modulada cadència provençal esdevé provincial. Els jo- patrons més segurs i rars... 1 el pit- trenador-, hi tenen molta més faguien me ayudase ... » No sé este emfarà
Si
vinent.
temporada
la
Borràs
que demana el pentagrama.
ves, (bene1ts sigueu!) més valents jor és que era. un d'aquells Que hom cilitat que els homes.
El Jutjat número dotze ha. decla- castellà. a. l'Espanyol, de Madrid; sl presario -que tlene ahora. otros plaA més, sabia «construir» les poe- que nosaltres no fórem, arboren, té molts treballs per remplaçar».
-Penseu que les dones acostu- rat acabades les diligències que insnes-; pero algulen se lanzar~ a ayu~
sies de manera precisa i emotiva, flns plantant cara, la bandera de la in«Aquell gran senyor restà fidel al men a ter molt ben fet tot allò que tnüa amb motiu dels expedients de farà català; si anirà a. Amèrica; sl dar a don Enrique. Yo creo que el
el punt de trobar-se certa analogia dependència no solament literària seu pals -conclou Pau Pous-, a la poden ter callades --ccmclou un jo- responsabilitat civil contra els regi- es quedarà a les Rambles... La. dar- negocio es claro ...
ingressar
amb les d'Ignasi IgleSies» .. ,
sinó també política de les provin- seva. llengua i a ia seva raça. Aquell ve i atlètic campió, az qual 1li l'es- dors d'aquest Ajuntament processats rera noticia és que pensa Mendoza,
-¿Y lo de Buenos Aires? ¿Es que
a la companyia Guerrera
cies». D'altra banda, Amouvetti es- pensador profund l agosarat estimà. port ni la joventut no priven d'és- pels fets del 6 d'octubre.
don Enrique ha abandonada la idea
Barcelona.
a
actua
actualment
que
traestat
han
diligències
Aquestes
er! via : <<Si en literatura som els dei· l'ardidesa de la joventut. Es ae¡ut.s- ser una mica /ilòrof.
meses a l'Audiència per tal d'unir-les Ho diu eLa V01l», de la secció tea- de irse a estrenar alll el drama de
Larreta?
Dissortadament, aquest home jove, xebles de Mistral, en polltica proce- ta joventut que ara ha de retre llola causa general.
a
tral de la qual són els següents pa-No, no ...
bó, intelligent, artista, va fer la pit- dim de Berluc-Pérussis. L'any 18S6, menatge al Mestre, guiador per la
NOTICIARI
ràgrafs:
-Entonces ...
jor fi que hom pot fer. La mort sense de Berluc escrivia a Jousé d'Arbaud: paraula 1 per la ploma, encara més,
ha·
Barcelona
de
periódicos
«Los
La
Vlana.
da
Carles
prlncep
El
-Pensarà hacer compatibles las
morir que és la follia ... Aixi els dia- «Per haver-se encebut, sense treva però, per l'exemple de ia seva. vida.» .figura de Carles de Viana, el pnnesúltimas
las
de
profusamente
blan
cosas, digo yo. Desde Juego, lo
dos
dis el 1926, donaren la noticia que ni vergonya, de la sang més pura
Nlcompaúia
la
en
babid23
cisiones
cep dissortat que un temps fou l'esJOSEP SOL
perfectamente. A propòsito de
son
un nét de Clavé es trobava a l'Ins- de les provinc!es, Paris s'ofega en
que-no
colau-Martorl. A nosotros
perança de Catalunya, és estudiada
titut Mental de la Santa Creu.
remos ocultarlo-, nos interesan mu- esto, me han hablado de un proper Manuel Cruells, al volum núEl 1928, va morlr -duien-, de!lHa estat cursat el següent tele- cho todas estas cosas por como son pòsito interesantislmo. Verà usted...
funàmbul «clown». Ningú com el mero 121 de la «Coliecció Popular
compañia Guerrero-Mendoza tienittvament Ferrer i Clavé. Tenia
un anticipo de lo que ocurrirà. ma- La
grama:
Barcino».
"clowm>, cerca ls. moda del moment,
n<J que volverse a Buenos Aires. No
quaranta-i-cinc anys. Les seves desEspadel
filas
llustres
las
en
ña.na
mlnlstros.
Consejo
<<Presldente
per. a. fabncar els seus acudits fasé en qué fecha; pero el viaje es
pulles reposen al cementiri de l'Est,
ceciosos... ¡Sempre nous l sempre ~--------~*----------- Slndicato Empleados y Técnicos Sa- ñol. («Cuando la subvención de tu auténtico porque hay un contrato
junt amb les del seu avi i les de
de
autor
un
A
»)
...
pelar
veas
vecino
soa!lllados,
setecientos
con
badell,
vells!
flrmado desde hace varios meses.
bu, barreja d'hebraisme 1 fetitxiscPitarra».
¡,L'EllA DEL «CLOWN» ES
Ht hagué un temps -el de les va- me. Conté, aw mateiX, una gran licita Indulto oondenados Turón.- comedias que llegó hoy de Barcelo- ¿Y si don Enrlque -éste es el proACABADA?
ques grasses- que justificava l'ac- nquesa de proverbis i una interes- Vila, presidente; Mercader, secreta- na en el avión le hemos preguntada yecto-, se uniera, con todos los ho•••
qué e& lo que all1 ocurre. Y nos ha
En ma~ena de modes litcrànes titud «clownesca» de certs escnp- sant pintura èels animals del con- ria.»
nores que le pertenecen, a la. com·
dicho:
Un vell corista, Tomàs Llanas, en- hi ha molt que parlar. Una. simple tors. H1 havia molta prOducció, però tinent negre.
-Nada. Lo que pasa es el final pañfa de Femandito? La cosa. està
capsala, encara, el recull amb una experièncta, a l'abast de tothom, 1 encara més consum. 1 la cabriola,
bien pensada, ¿ verdad? ...
Una constatació categòrica que la.
«lloança» al Mestre, al net de l'Avi, é<; la se~üent: Aneu a Ja vostra !:i- et salt mortal t la. pallassada, ajuda- Lobagola -que contradiu altres afir- LES CAMPANES DEL R& lógico de toda. compañfa subvencio-¿Cómo bien pensada? Magnlfiquede
punto
a
dicho,
mejor
nada;
agavellar-lo.
a
ren
datada el 1921 i el senyor A. Balasch blioteca -o a la del vei- 1 precamente pensada. Mariquita Guerre.
és
tantsón
ho
no
que
macions
FA·
SEU
LA
DE
LLOTGE
teatro
El
subvención.
la
sm
darse
Però de rescr1ptor «clown», d'a- que els grans antropoides, enemics
Torrell hi aporta un treball «Delies 1 n;;u un Jllbre -català, espanyol,
catalàn, el buen teatre ca.talàn, no ro es la actriz ideal para don EnRAN FESTA DEMA
Institucloru; que renai.xeiU>, adreçada írancès, etc., etc.- dels que fa deu quell temps, ben poca cosa en que- declarats de l'home, no fan mal cap
rique. Pero verà. usted cómo esto no
v quinlle anys varen fer tronar i da. S1 ll lleven el maquillatge, tro- mal als infants.
Segons ens comunica l'Acadèmia necesita de andadores oficiales. cuaja: se trata de una idea sensata.,
també a Clave i l'"errer.
¿Puede vlVLt por sus proptos mebareu dessota Ja pàlllda faç, soA continuació comença la desfila- ploure.
Seu
la
de
rellotge
el
Ciències,
de
y la sensarez no tiene nada que ver
Les tribus de ~!mis -afegeix- teEl llibre que haureu pres, a l'atzar, vint espurnejada d'estigmes... 1 lo. nen un cap 1 aquest una femella deixarà de tocar les hores el mati dios? Mejor que mejor. Pero si no con el teatro. Al tiempo ... »
de. de les belles poesies del músicpoeta, ltMuntanyenques», «La cançó era el «no va milS>I, el «Un du fln:o, veu, planyivola, us etz.ibarà, amb aparellada. Aquesta precedeix sem- i la tarda de demà, divendres, per puede v1vtr, s1 el público ha vuelto
la espalda a los autores de hoy,
del Rossmyob>, 1 «Madrigal», unes el cap d'amunt de l'extrema avan- Leoncavallo:
GRAN PRICE
pre el mascle en les marxes. 1 que tal de procedir a una reparació dels l:\ subvenclón a una sola compañia.,
«Ride, pagliaccio! ... »
aszenyades «divagactons sobre l'evo- çada de l'originalitat! ...
ca.l tenir compte a occir el cap, en mecanismes de percussió de les cnm- ¿de qué puede servir? Valen màs
1 ara, en fullejar-lo, l'ànima ens
luclonlsme sociahl, més rimes, «Nit»,
LO BAGOLA primer terme, si el caçador no vol panes.
los concursos, los premios partícula- Vi~ita López, Giménez Sa«Esclat del cori>, «A ple sol», <<plo- cau als peus. Rarament, Wl llibre
«Lobagola» ès 1autobiografia d'un veure ·s esmicolat per la resta. del
res .. .» Y en eso se està ahora. Es
vent» (ràpida), <tEl bes del troba- d'aquests no ens detxarà. decebuts. ex-salvatge africà. Un jueu negre clan.
les... i Companyia
declr.nuncios dramàtlcos de tormendon1 <caramelles), «Himne a Figue- fins 1 tot ens farà exclamar: c¿Què de nom Bata Kinda1 Amgoza Ibu
Els elefants s'agrupen en ramats
dia va més gent al Gran
Cada
de
cabeza
la
ta se ciemen sobre
és el que bavicm pogut copsar ac1 Lobagola.
res:o...
dc 50 a 100 caps. Tenen exploradors, Jocs Flora1s de Manresa Mercè Nicolau, que puede que sea Price, d'tmçà que hi actuen tots els
Eucara, «La mort d'en Japó» (as- dinS?»
MaReue
«Lllbre swgular -escriu
dies feiners la Companyia catalana
avançades i sentinelles. El seu acoA1xò demostra que la. «moda», en ràn- aplega ei millor 1 el pitjor. blament, a l'època. justa, dura set
Contestant. alguna carta avalada una buena actriz·-lo es indudable- dc vodevil, al front de la qual figuren
saig de novella dedicat a l'esposa),
andadores
los
sin
que
pero
ment.e-,
els
preocupar
pot
només
els simpàtics artiStes VISita Lópell
literatura,
noves poesies «Marina», «poesis.ll, «el
Hom hi troba una mica de tot 1 el dies 1 ia gestació c.; perllonga dos per un segell, però sense signatura,
lliri blanc», "A les seves noces», vagarosos, els superficials, els es- millor 1 el pitjor. El seu accent és anys. FinS aqul el que escriu és pos- cosa ben comprensible, plau a aquest oficiales uo serà. ca.paz de caminar 1 Giménez Sales.
Ala mateix, amb motiu de restrecsomniant», «Pel caminal de la vl- tèrlls. Molta gent, que mai no té ensems ingenu i complex, treballat sible 1 probable. Allò que no bo és secretari respondre per mitjà de la mucho tiempo. Y, c1aro, las huestes
na del nou vodevil en tres actes
da», una prosa: cAlS cantaires del res per u dir, s'ba fet un nom dient 1 sincer, prec1s i obscur. Sovint, !re- tant és l'existència, que accepta, dels Premsa, sempre benèvola, que el ter- -oliéndolo- se dispersau...
-¿Quiènes son los que se han 1do? original dels senyors Perea i Paull,
«Catalunya», de Sarrià•; mes versos mo res:o però dient-ho «a la moda». gs el patétic.»
famosos i legendarls cementiris d'e- mini per a la presentació de compo-8iete u ocho persouas. No sé la «La meva dona es... un home» acaMalaguanyat el jove que porta
«Girasol», cCapve;;pre», «Amorosa»,
sicions fineix el dia 18 d'aquest mes,
Cal però, malfiar de la•seva ver- lefants.
d'assolir un grandiós èxlt.
cl!ra con exactitud ni, por supuesto, ben
quelcom dinS i es deixa dur per semblança. Hom voldria que l'aui eLa Rossell&».
Per a dissabte vinent, a la tarda
Fetes les oportunes reserves, la 1 que la festa, amb importants pre- todos los nombres. Sl usted qutere,
la
A
anorreadora.
la repetició del voderti
prepara
tendència
es
aquesta
mereixedores,
prosa
en
composicions
diàleg,
les
a
no
un
mis
que
recull
el
dirleu
Clou
tor fos veraç. Però
lectura de Lobagola pot devenir molt
puedo hacer por enterarme; pero, la
comic que es coneix, que porPOt:tlca. arbolat Càntic sagrat de jo- manera de ia cocama i l'opi, la n'és sempre.
profitosa a tots els amadors d'e- tindrà. lloc el dia 1.er de setembre. verdad, no creo que esta.s casas le més
ta per titol: «Maniobres de nit» veAfegim que les composicions s'han
\enes..»: «El Poeta i la. Ve.o·ge», torça subjecCIÓ a la emoda» del moment
Alxi i tot, Bata Klndal. etc. etc., no mocions fortes, i als que tenen in\~pirat 1 que acusa. en l'autor con- !a feliç un jove que veu com tothom peca de servilisme com el cForce- terès a profunditzar en els miste- d'adreçar Unlcament al cSecretarl quiten el sl ño al espectador de ritable creació personal del gran caricat Giménez Sales, 1 a marxes ford1c1ons envejables, llastimosament e.<: descobreix al seu pas. Aquells que bonté» de Bakary Diallo, que dona- ris de l'ànima negra.
de l'Associació de la Premsa», car- Madrid. Sé que han salldo Enrique çades
s'està assajant una interessanLluelles, Laura Bové, Lws Torner...
no tenen ni o1des per a oir, n1 ulls Vel la impressió de la llengua d"un
etitroncades per Ja Mort...
Manresa.
2.on,
53,
Bruc,
del
rer
SCARAMOUCHE
Todos -éstos y los otros- alegan tisslma obra de Gastó A. Mantua,
La tònica general de les obres de per a veure-hi, aclamen l'innovador gos negre llepant la mà d'un blanc.
porta el suggestiu titol eLa Crioen su descargo esas bonitas teorlas que
Ibu Lobagola té cops amagats.
Ferrer 1 Clavé, harmonitza amb les audaç, el trencador de motlles... Pella» 1 que per la seva novetat promet
que se utllizan s1empre con r elativa resultar Wl esdeveniment teatral.
de Josep Anselm, en el fons 1 la rò tot alxò, aquests èxits fàcils, se'n Llegiu si us plau el què diU de Ja clbuen éxito en casos parecidos. cQue
lntenctó. Però s'hi remarca un consi- van tan de pressa com són Vinguts. vilitzaCló blanca:
habla muchas moscas en Puigcerdà,
«Creiem que cal prendre muller -o
derable avenç en el lèxic. Quan l'i- L'extravagant, s'ensorra, els turifey esto yo no puedo soportarlo... »
noblidable Clavè escrivia els seus rarls canvien d'altar fàcilment -per marit- aviat, bOn punt la pubertat
«Que las corbatas de Ramón MarCorals, el català que es parla va. era tal com no duen res dins- 1 el llo- es manifesta. Vosaltres -illa blancstori son Incompatibles con ml catemcorrecte, infestat de castellanismes, rejat prematurament es troba sol I no creieu en el matrimoni precoç.
goriA de actox: còDllco...» sl no exacals quals d1ficilment hom es podia vern, submergit en rabandó 1 el fra- Però admeteu els drets que confe·
ta.mente estas excusas -que alguna
sostreure. Al nostre temps la me- càs ... I ho veu tot negre com el co- ralx. Nosaltres admetem la poltgà·
vez habràn de ser utilizadas para
lltisslma tasca de l'Institut, ha polit cainòman, en esvaïr-se l'acció de la mia. Vosaltres uteu, obertament,
justif1car un despido voluntano-,
l~otablement la llengua catalana 1 droga.
contra ta pluralitat de dones. Però,
INTERESSANT EXPOSICIO
de usted por supuesto que los fugiSeguir la mOda es recomanable en en secret, manteniu nombroses amis·
1ha 1et';\ apta per a expressar tots
I VENDA DE PINTURA CA·
tives de la compañia Nicolau-Marels sentunents sJ.gUin els que siguin. altres esferes de l'activitat hunia- tançades.
TALANA A LA SALA PARES
tori habràn dicho dos o tres tonteCarles Ferrer 1 Clavé, en la seva na. En litera~ura n:> ho es pas. Com
Ja sé qua algu dlràt cAquest tira
la temporada, no ha disMalgrat
verdad
la
Pero
aire.
ml.smo
del
rias
Obra va ~aptar el català modem i que la moda pa::;sa de pressa, l'obra contra els blancs.» I W, res més
-lnsisto- es que se acaba la sutr mlnwt. l'interès de les exposicions a
va maneJar-lo a la perfecció. Alxò que no te dessota els guariments lluny da la veritat. Allò que JO crl·
1 la mspu-ac1ó autèntica que respl- «dernier cri» quelcom d·humà i de tlco no és pas el blanc, sinó la hi·
vención y que hay que orientarse ia Sa.la Pares. Aquests darrers dies
pam la temporada pròxima. Esto, pot. ad.Irurar-se una magnifica collec:n gairebé tots els seus treballs fa punyent, es desinfla mès de pressa pocresla 1 la t.clvllitzaclól) de l'home
por lo menos, es lo que està hacien- cíó que està en venda amb obres de
és deplorable haver-lo perdut, ja que un globus grotesc de paper. blanc..»
do ya. - y al parecer, con buen éxi- Rossmyol, Mir, BaiXeras, Casas, Marque el :.eu bon gust estillstic 1 la Tot allò que només recolza en la
Diu encara, aquest endiastrat jueu
U Alsina., Pahissa., Barrau, Galwey,
Armet, Roman Ribera., Graner... que
to--, la. pareja Bové-Tomer...
:;la condició de poeta, haurm pogut moda es desfà quan es desfà ella. do raça negra:
Subscripcions a la
-¿ Y hacia dónde van los tiros? són una justlssiJrul. evocació de la
«No es de raó blasmar-mc perquè
en una modernització de Escrture un llibre o un poema, és
1. ltir molt
-Hacia Borràs. Don Enrique - pintura de final de segle, 1 que han
b~:; de fer l-8.Iltar grans masses o- quelcom força més transcendental deia, aleshores, la veritat. Estava a
usted lo ha dLho varlas veces-, estat molt admirades. S'exposaran
i més conscteut que trw.r una cor- punt do devenir civilitzat del tot.
Rees.
està ahora en Barcelona. y la ver- també obres més recents de Momve post en pau Carles Ferrer i Cla- bata o fer-nos un pantaló de golf. Però encara no ho estava prou, fins
dad me parece a m1 -a 1~ mejor pou, serra, Muntaner Pujol,_ Solé
constitUir-se en Incondicional ser- arribar a dir mentides.»
esÍ 1 tem vots perquè el seu lloable
1 diS .ft_._: Jorba, Benet, Payredà. 1 GreiXaiDS,'
m ' u1
Allò, però, que, en opinió de
seuorç de continultat de l'obra del vtdor de la moda e!imera, bandeJant,
3
.eere,
gus._...,. que donen al conjunt un j ust to de
Sant
Ronda
e eq voco-, que no e
d'ou
rovell
el
gor¡:vl, tingui imitadors de cate- alhora, els postulats eterns de l'es- Mr. Maràn, constitueix
nada ponerse ahora a hacer catalAn modernitat. La venda es r ealitza en 1
una temporadita por lo menos. Dias molt bones condicions per als conll.èti.ca 1 de l'art, toma l'escriptor del llibre és la descripció que hom
otràs. don Enrique hlzo unas de- praders.
una mica. funàmbul de circ. Més que h1 troba dels costums de la tribu d'IP.
Jèu en vesènt l'endoulible aue mounto
Doscrestlana, rabènt, unlvertau,
Ai estrema ma fe aue rèu la dounto
Au mlradou d'un cutèu prouvençau
F. Mistral

~~~~: 1111111111

I

ECOS

J. CAMPUA

A.

HURTADO

DOT RAS VILA

uts en
, amb

re que
auto.
:s causdicció

mes

i

Utiral
9 Con-

'Celona
al seu

2ue té
•ió de
ar la
marit

per e.

cusa-

gnació
COlli•

contra
t DÚ·

re d~
enten·

; mill·
nyor

ra ell
prac-

lles

t di·
!CObri•

iialles.

~ració

~
I Ma·

11essa~

aques~

ar Ja

refe-

• fai·

a.llete3
r .[es

Laura PINILlOS, ALADY i LtPE

LA CAUSA CONTRA l'AJUN-~ TELONS CURTS
lAMENT POPULAR DE BAR·
CELOMA

...

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

D'ACI ' D'ALLA I
DE MES EN LLA

Per l'indult dels con·
demnats de Turón

*

-------------*·-------------

I

En venda els:

___________*___________

Les Arts

RNS DE POESIA
UM. 2

lLIBRERIA CATALONIA

I

Re p u b~l i_c_a n·s_! Llegiu LA HUM-ANIT AT

la huméinltat

6
TRIOMF PARCI AL DELS REAC·
CION ARIS AMERICANS
Providence <Rhode Island), 7.-Les
eleccions celebrades a aquest a ha estat elegit representant de Rhode !stand el candidat republicà Charles
R lsk, per 48.022 vots, contra 35.054
que ha obtingut el seu contrincant
el demòcrata Antoni Prlnce.
L'anterior ::-epresentant d'aquesta
c:rcumscrlpcló pertanyia al partit
demòcmta.
A S Ul SSA VO LEN LIMITAR LA
CR IA DE BESTIAR
Bema, 7.-El Consell Federal Suis,
escoltant les suggestions de la Dir ecció General de Ramaderia I tenint en compte el considerable increment assolit durant els últims
anys en aquesta rama de la r iquesa nacional, ha pres l'acord d'ordenr.r la limitació dels ramats porc! 1
bovl, excessiVament nombrós.
També s'ha reglamentat l'avicultw a fl d'evitar que s'incrementi

DIJOUS, I D'ACOST DEl.

INFORMAC·I O DE -l'EST.RA NGER
El Govern anglès can"ia de posició i sembla que s'ocupa seriosament de prendre mesures pel cas que Itàlia trenqui les hostilitats
o

La decisió és motivada per les informacions alarmants que li arriben de l'actitud
de les colònies --- Mussolini ha ordenat als
ELS LLADRES ROBEN EL TREN I
DEL REl CAROL
vaixells italians que van a l'estranger de
Bucarest, 7.-En el tren especial
del rei Carol ha estat comès un ro- I
tornar de seguida sense càrrega
batori. Els lladres s'han emportat

•

¡

ELS NEGRES DE LES ANTILLES A FAVOR D'ABISSINIA
Puerto Espafia, 7. - A totes les
Antilles regna gran agitació entre
els negres davant les noticies que es
van rebent relatives a la probabilitat
que esclati la guerra entre Itàlia 1
Abiss1n.ia.
Els negres estan celebrant infinitat de reunions a totes les Ul~s 1 a
tots els actes es pren per unanimitat
l'acord de demanar a la Gran Br~
tanya que interposi el seu pOder par
tal d'ev~tar que es porti a cap l'agressió a la independència d'Etiopla.
Milers de negres antillans es mostren decidits a enrolar-se com a voluntaris a l'exèrcit ablssinl, i s'efectuen gestions per tal cl'organltzar el
seu desplaçament a Et;opla.

I

u,1 agent de policia, s'emporta un detingut
<Foto Keystone.)

L"'AGUILA NEGRA" JA
ES D'INFANTERIA
Addis Abeba, 7. - L'emperador
Haile Selassie ha accedlt a perdonar
l'aviador negre americà, conegut par
"Agulla Negra", que, com es recordarà, s'allistà voluntàriament a l'aviació d'Abissinia. Quan efectuava el
seu primer vol a aquesta cap;,._al, tripulant un aparell nou, va caure 1

ELS OBRERS SI VOLEJ,
TREBALLAR, NI ELLs ~
ELS SEUS FILLS NO NI
DEN FORJ\IAR PART
SOCIACIONS CONFESSlo.
NALS
Hannover (Alemanya), 7. _
gulnt les instruccions r ebudes del Se.
nistre de l'Interior del Reich sennu.
Frlck el primer prefecte d'H~nno~or
ha publicat una ordenança en 1 er
s'indlca als obrers i empleats q~e
a servir a l'Estat nacional-SOciaJist r
han d'abandonar Immediatament a
organitzacions confessionals 1 han 1~s
fer que les abandonin també els se e

SUSPENSIO D' UNA NOVA
LLIGA ALEMANYA D'EX·
COMBATENTS

quedà destroçat l'aparell, la qual cosa disgustà en gran manera l'Emperador, el qual destituí l'aviador. Ara
li ha estat assignat un lloc a la infanteria com a instructor de voluntaris.
NOU ENCARREGAT DE NEGOCIS TURC A ADDIS
ABEBA
Addis Abeba, 7. - S'espera que el
pròxim divendres al mati arribi a
aquesta ciutat el nou encarreg¡¡.t d'Afers Estrangers de Turquia a Abissínia.
Fins ara, Turquia no havia tingut
representació diplomàtica a A d d i s
Abeba.
LA CREU ROJA ABISSINIA
Addis Abeba, 7. - Ha constituït un
gran èxit la creació de la Creu Roja
abisslnia. Els donatius rebuts per al
seu desenvolupament sobrepassen la
quantitat de mig milió de dòlars «Maria Teresa», moneda oficial a Ablssinia.
EL GOVERN ANGLES HA
PROTESTAT DK LA CAI\1PANYA ANTIANGLESA DE
LA PREMSA ITALIANA
Londres 7. - S'anuncia avui que
amb data del 26 de juliol darrer el
Govern de Londres d'lrig! una nota
al Govern de Roma protestant de IPs
campanyes anti-britàniques realitzades per la Premsa italiana.
S'afegeix que el Govern de Londres
encara no ha rebut cap resposta.

Aniversari de la fundació
de Bolívia
La Paz, 7. - Aquest any, el Govern I el poble han donat gran solemnitat als festeigs amb motiu de
h celebració del 110 aniversari de
1~ fundació de Bolivia, que durant
els tres anys de la guerra del Chaco foren suspesos.
Ahir, el president de la República
inaugurà amb assistència de les autoritats I del cos diplomàtic, les sessions del Congrés Nacional, en el
qual llegí un missatge donant compte dels actes de la seva administració. Féu història de les negociacions
per a la pacificació del Chaco, reté
homenatge als herois de la guerra i posà de relleu la situació econòmica del pais.
El senyor Tejada Sorzano destacà
que Bollvia enfrontà les emergències de la guerra amb els seus propis recur¡¡os, sense recórrer a emprèstits estrangers I sense cap ajut
estrany. També indicà que la guerl'b del Chaco marcaria l'època de la
veritable creació de la indústria nacional en tots els seus aspectes, I
expressà que el Govern s'esforçaria
f' vigoritzar-la. Afegi que la guerra
no fou obstacle perquè s'atenguessin
amb especial cura a la vlalltat, Instrucció i obres públiques de diversa
mena.
El programa dels festeigs està preparat fins el dia 10 d 'aquest mes
1 en aquest hi figuren diverses actuacions culturals I populars.

POLITIS SERA EL CINQUE
ARBITRE
Paris, 7. - L'Agència Havas anuncia que el senyor Politis ha acceptat
en principi la seva designació com a
cinquè àrbitre neutral en la comissió
de conciliació italo-abissinia.
La pròpia agència afegeix que en- LES TARIFES D'ENTRADA DE
cara no ha estat assenyalada la data FERRO I ACER SERAN REDUIper a la pròxima reUnió de la comis- DES UN DEU PER CENT A ANsió.
GLATERRA
DESAVINENCES FA!HILIARS
Londres, 7. - Segons una disposiDEL NEGUS
ció del Departament de Finances, puParld, 7. - L'enviat especial de blicada avui, a partir de demà, i per
«Le Matin» a Asmara comUnica la un termini de cinc mesos, són reduïsegüent noticia, que havia ramàs se- des en un deu per cent «ad valorem»
les tarifes de duanes per entrada d'alcreta fins ara:
El Negus d'Abisslnia té dos fills, guns productes de ferro i acer.
La disposició és producte de l'aque són: Asfao Tafarl, princep hereu,
1 el princep Makonen. El 1932, el cord a què han arribat els Industrials
princep hereu fou nomenat pel seu siderúrgics anglesos i la Federació
pare governador de la provincia mu- Continental del Cartell de l'Acer, sesulmana de Wollo. El mateix aPy gons el qual les importacions de !erdonà el comandament de la provin- ro i acer a Anglaterra dels països
ci¡¡. de Barrar al seu fill Makonen. que formen el Cartell pujarà a
Aquesta darrera provincia és de tal 670.000 tones el primer any 1 a 525.000
importància que el que la governa els següents, assegurant per altra
és, en realitat, el segon personatge part, a les exportacions stderúrglque~ angleses un total acordat.
de l'imperi.
S e~p~ra que l'acord produeixi grans
Aquest nomenament no va satisfer
benefiCIS a la indústria siderúrgica
el fill major del Negus i ha estat el en
general.
punt de partida d'un desacord que
ha seguit regnant entre pare 1 fill.
La decisió de l'emperador, segons s·a- UN APARELL QUE PODRA TENIR
firma obeeix a raons d'ordre íntim,
"\OLTA AP LI CACI O
puix que creu que As!ao no és fill
7. - El conegut roentgeViena,
seu. Segons les mateiXes Informa- nòleg, doctor Wieser, anuncia que
clons, el príncep Asfao és hostil a
la politica del seu parc en el que es ha descobert un remei contra la
imbec!Hitat, utilitzant els raigs
refereix a la qüestió mtero.acional.
El corresponsal de ut.e Matin» afe- Roentgen 1 que ha posat en pràcgeix, per la seva part, que aquestes tica el procediment amb resultats
desavinences podrien donar lloc a altament satisfactoris a noies afecuna delicada situació interna a Abis- tats d'epilèpsia.
sínia.
Sotmesos amb molta cura a la
influència dels raigs subministrats
NOVA R EORGANITZACIO en dosis infimes i amb amplis inDE L'EXERCIT ITALIA
tervals, el doctor Wieser ha pogut
Roma, 7. - S'està portant a cap constatar que els atacats d 'epilèpsia
una completa reorganització de l'exèrcit italià l s'ha començat per l'Es- sofreixen cada vegada menys atacs.
Arribat a aquest punt dels seus
tat Major, que, d'ac! endavant, constituirà un cos a part, format per tren- experiments, el doctor Wieser creu
ta- tres coronels, noranta- nou ti- en la possibilitat de guarir la imnents coronels i un nombre no de- beciWtat pel mateix procediment 1
terminat encara d'oficials.
Intent l'experiència amb nois que,
Per tal d'ingressar a l'Estat Major s~nse ésser epilèptics, eren mig crèa més dels estudis militars per a l'o~ tJns.
Les seves experiències duratenció del grau els oficials haw'lln
ran anys I anys ja que, com s'ha
d'efectuar un curs especial.
dit, la dOSi dels raigs no pot superar una dosi bastant baixa.
El doctor Wleser ara dec~ara que
TORNA L'OR AL BANC
creu poder a!Jrmar que aquests raigs
D' HOLANDA
restitueixen la lntelligèncla en nomAmsterdam, 7. - Segons una de- brosos casos.
claració oficial del Banc d'Holanda.
Els nois tractats pel noviss1m prol'or que fou retirat precipitadament cediment han prosperat fislcament
durant la recent crisi financera, tor- 1 intellectualment.
na novament a les arques del Banc
nacional.
Durant la darrera setmana l'aug- ----------,*----~---ment d 'or al Banc ascendeix a 23 mi- LLEGIU CADA DIA
lions de guildes l hi ha un total de
579 milions de reserves de l'esmentat metalL

*
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Aniversari de Krupp
Berlin, 7. - Amb motiu de complir avui 65 anys d'edat el gran
magnat de la indústria metallúrglca pesada alemanya, doctor Krupp,
els periodistes analitzen la Ingent
tasca desenvolupada per aquest personatge.
La «Gaceta General d'Alemanya»
qualifica a Krupp d'«un dels més
destacats dirigents de la indústria
alemanya». Recorda que Krupp Bohlen ha estat durant més d'un lustre president del Consell d'Administ ració dels famosos establiments
Krupp d'Essen, empresa de gran renom mundial que sobrevisqué a totes les tempestes de la inflació en
l'època de la post-guerra.
El periòdic esmentat qualifica
Krupp de capital gloriós de la indústria alemanya «que no solament
hto. administrat bé sinó que ha desenvolupat més i més la herència I la
tradició de la familia Krupp, carregada de responsabilitats».

Unes declaracions deJ cardenal Pacelli contra el
nazisme alemany

. Berlin, 7. - Per una disposició of\.
ctal ha estat prohibida fins nova ordre. el ~uncionament de l'orgarutzactó «Lhga de Lluitadors del Front.
abans denominada «Cascos d'Acen:
STREICHER RECLAMA UNA
C RO A O A MUNDIAL CON·
TRA ELS JUEUS
Nuremberg, 7. - El cap regional
del partit nacional socialista a FrauceDia 1 conegut llde!' del moviment
antisemita Julius Streicher, ha pronunciat un discurs dirigint-se als joves alemanys residents a l'estranger
que es troben de visita a Alemanya, als quals ha instat perquè esdiïn sobre el terreny la qüestió juev~ per tal que es puguin percatar
de la raó que assisteix al Tercer
Reich en «lliurar-se del jou hebreu».
Streicher ha dit entre altres coses:
«Haveu de recordar que els vostres
pares emigraren a l'estranger per a
treballttr escarrassadament l convertil els deserts en vergeJs, perquè després s'lnstazessln els jueus i s'aprofitessin del treball dels altres. Aquest
ès el cas que es repeteix a tot arreu,
per exemple al Sud del Brasil, on
els jueus s'han apropiat el fruit dels
afanys dels vostres pares.»
«El jueu va l'estranger per a realitzar ia mateixa tasca perniciosa
que a Alemanya.»
«També haveu de recordar que l'element jueu d'Alemanya mai s'ha
interessat pels alemanys que viuen
a l'estranger.»
Screicher acabà excitant els joves
perquè a llur retorn als distints països exposin la veritable situació d'Alemanya.

Paris, 7. - «Le Petit Parisien» publica una entrevista d'un dels seus
representants amb el cardenal secretari de l'Estat del Vaticà, senyor Eugeni Pacelli.
La mformació del periòdic de r eferència no reprodueix paraules de
l'interviuat, però reflecteix les Inquietuds de l'Esglèsia catòlica, perseguida en diversos països de la UNA REUNIO DEL CONSELL DE
terra: Mèxic, Rússia I Alemanya.
LA CONFERENCIA DEL DESARLa qüestió alemanya -diu l'arti1\l Al\IENT PEL SETEI\mRE
culista- domina en aquest moment
Ginebra, 7. - El president de la
al Vaticà sobre totes les altres. Cada
dia porta males noves: un superior Conferència Internacional del Dellà sarmament, Artur Henderson, ha mformat als membres de la presidènd'Una ordre a la presÓ• un cape
és portat als tribunals pel suposat cia d'aquest organisme, que en vista
dels esdeveniments sobrevinguts des
delicte d 'irregularitats, etc.
El concordat signat entre el Reich de la darrera sessió de la Conferèni el papat és violat continuament. Es cia, ha resolt convocar el Consell
prohibeixen les reunions catòliques I Directiu de la mateixa, en el curs dc
i es tracta la religió catòlica com si la primera setmana de l'Assemblea
de la Societat de Nacions.
fos un enemic públic,
En aquesta sessió Strà e~aminada
Pacelll -diu l'articulista- es coml'actual situació i es diScutirà la la· à
·
plau a expllcar que el Vat1C no po- bor a realitzar en el futur per la
dia negar-se a signar el concordat, Conferència del Desarmament.
En els cercles ginebrins ben lnforaparentment avantatjós, que 11 ofemats es creu saber que la convocarien de Berlin.
Sl Pius XI no l'hagués acceptat, tòria de la Conferència serà per el
ni
la persecució hauria començat abans. dla 13 de setembre, pròxim.
Des de fa alguns di~7s es ve :_
A continuació diu que està. convenÇut que el catolicisme està molt més anunciant la convocatòna del Co
sen de la Conferència del Desarmaamenaçat a Alemanya ara que en ment per a setempre pròxim.
El que s'ignora encara, és el motiu
l'època de la Kulturkampf pel canceller Bismarck, ja que aquest del- de la convocatòria en aquests moxava als catòlics el dret de replicar- ments i quins són els objectius que
persegueix el senyor Henderson, el
li mitjançant articles o discursos.
Avu. els catòlics d'Alemanya estan qual està estretament en contacte
lligats i Roma no està segura que amb el Govern de Londres.
les declaracions del papa puguin és- ELS 1\lERITS DE KRUPP PER LA
NYA
sc · conegudes pels c.ntòllcs del Reich.
1\ULITARITZACIO ALEl\IA
El cardenal Pacelli afirma que hi
Berlin, 7. - Amb motiu de l'aha certes coses en les quals l'Església catòlica no podrà transigir mai. niversari del natalici de Krupp v~n
L'uOsservatore Romanc», òrgan Bohlen Dash Halbach, el ministre e
del pontificat, protesta cada dia de propaganda del Reich 11 ha adreÇat
el segUent Interessant telegrama:
«Amb motiu del vostre anive~arl
l'actitud d •Alemanya l manté una
veritable polèmica amb l'hitlerlsme. us adreço les meves més cordialS
L'articulista acaba dient que so- felicitacions ensems, que }'exp.ressló
bre Plus XI pesen greus responsabl- de l'agraïment pels mèrits nac1onals
litats, que pOden calcular-se conel- de la familia Krupp per la s17va laxent, mitjançant testimonis autorit- bor militaritzadora de la nactó alezats, l'acció profunda del nazisme a manya..
El mmlstre de l'Interior senY~
la pròpia seu del catolicisme alemany
i acaba amb aquestes paraules: «Mal Frlck ha adreçat al famós tndustr
no ha estat tan pesat com ara el el despatx següent:
«Amb motiu del vostre 65 anlver~
mantell del cardenal secretari d'Essari us expresso els meus vots !Il~
tatl.
cordials, commemorant ensems. ela
grans mèrits vostres a favor de'"·
LA DEFENSA D'ESTAMBUL
Societat Kalserwilhelm i de les "'
I DELS ESTRETS
vestigacions cientifiques alemanyesJ·
Estambul, 7. - Els periòdics anuncien que dintre d'un mes quedaran LES RELACIONS POSTALS RUS(}ALEJ\IANYES
acabats els preparatius per a la ~e
fensa d'Estambul i dels estrets conBerlin, 7 - Al MiniSteri d'Afe::
tra. els atacs aeris.
Estrangers ha tingut lloc avui el ~a·
vi de documents de ratificació de el
MOREN QUATRE OBRERS
cord sobre paquets postals signa~ 13
de març darrer entre Aleman>a
7
POLONESOS EN UNA MINA
se·
República soviètica.
Varsòvla, 7.-A conseqüència d'un
entra en vigor el 7 ~[desa
L'acord
enfonsament en una mina de Char- tembre i té un termini de vela ¡g?5
zow han resultat morts quatre mi- igual al del Trac!.tlt sip;nat
naires.
entre amhclós paisos

En cap llar catalana no ha de mancar LA. HUMANI'fAT
.;,
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COSES DELS TEMPS•• UN
CRISTIA DEFENSA ELS
JUEUS COM A RAÇA
Berlin, 7. - Ha prOduït molt lllaJa
impressió un article publicat en
full parroquial, per un membre~
1:\ City Misslon a Berlin, en el qua~
e~ fa l'apologia dels jueus, dels què
diu que malgrat les persecucions
que han estat objecte, continuen essent una raça sense parió.
L'Obispat ~e Berlin ha publicat
~na declaractó desautoritzant l'arttcle 1 al seu autor, que pertany a
l'església luterana.

La Societat de iès Ñaclons s'hafet construir a Ginebra aquest edifici que està a punt de quedar enllestit
<Foto Keystone.)
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UN SECRETARI DE STRAs.
SER, DETINGUT A GRECIA
Atenes, 7. - La policia ha detingut
Hermann Butter, secretari de Otto
Strasser lider de l'anomenat Fro t
n
Negre.
A l'igual que Strasser, Butter hav·
entrat a Grècia sense Passaport la
visat, per la qual cosa serà expUlsa~
Com és sabut, Strasser ja ha aban'
clonat el territori grec després d'4
ver romàs en ell durant diversos di
en companyia de la seva esposa ~
qual donà a llum un nen al
hom ha imposat el nom dé Gre~~~~

no:nbrosos objectes de la pertenèncla
personal del sobirà.
Els lladregots cometeren el fet darant la nit burlant la vigilància dels
guàrdies del tren, al qual entraren
p · les finestretes.

l

SOTA HITLER
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SI ITALIA ENVAEIX A- a Abissínia s'havia iniciat l'èxode
BISSINIA ES REUNIRA dels estrangers. Es nega que existeixi
I l\11\1 E D I A T AMENT EL 1 es posa de relleu que els estranPARLAMENT ANGLES. EL g~rs que abandonaren fa alguns dies
GOVERN ANGLES PRE- Addis Abeba es dirigien al port de
GUNTA A DIVERSOS ES· Djibutl, a la Somalla Francesa, per
TATS L'ACTITUD QUE tal de fer-se càrrec dels carregaADOPTARIEN
ments consignats a nom seu, i ja es
Londres, 7. - Als cercles polí- troben
ELS RUSSOS BLANCS PODRAN
NACIONALITZAR-SE A TU RQUIA tics de Londres es posa de mamfest tiop:a. altra vegada a la capital d'E·
que sl bé és veritat que el ParlaEn relació amb el nombre d'es·
Estambul, 7.-Els milers de russos Ment anglès està de vacances, no ho
blancs refugiats a Turquia venien és menys que l'«speaker», està auto- trangers residents a Addis Abeba es
que no solament no ha disdeclara
dirigint peticions al Govern per tal ritzat per a pode,·, en cas necessari,
que se'ls autoritzés a adoptar la convocar la Cambra quan ho cregui minuït, sinó que ha augmentat amb
l'arribada de més de trenta periodisnacionalitat turca que solament és convenient.
En els mateixos cercles es declara tes i cineastes de diversos països.
concedida als individus de raça turca i es nega sistemàticament als de . que en el cas que el conflicte italoELS ITALIANS RECLUTEN
r.bissini es reproduis, el Parlament
anglès fóra convocat immediatament
r aça diferent.
OBRERS A GRECIA A
El Govern ha decidit, en principi, ·«perquè el Govern anglès està més
PREUS INFERIORS ALS
fe:- una excepció en aquest cas i con- decidit que mal a impedir que els
QUE COBREN AL SEU
PAlS
cedir la nacionalitat turca als russos italians s'instaHin a Abissinla». Segons sembla, aquesta declSió del Goblancs refugiats en el pais.
Atenes, 7. - Els diaris donen
vern està basacla en els informes compte d'haver arribat a Grèci~
que ha rebut dels governadors de Ics gran nombre d'agents del Govern
UNA EXPEDICIO POLAR A
Colònies angleses d'Asia i Africa els italià amb l'encàrrec de reclutar oL'ANY 1730
quals han informat de les greus con- brers grecs per a ésser emprats com
Riga, 7.-Despatxos de Moscou co- seqüències
que podria tenir la guer- portadors d'aigua a la Colònia d'Emuniquen que a Minsk han estat ra entre Itàlia i Abissinia, tant si ritrea. Se'ls ofereixen sous de 300
trobats lntereSJants documents con- Itàlia resulta vencedora, com si re- lires al mes, molt inferiors als que
tenint les explicacions que el famós cull un fracàs.
ordinàriament es guanyen a Grècia.
El Govern anglès no admet que
explorador àrtic rus Bering féu a
L'ENTUSIASJ.\lE OFICIAL
l'emperadriu Anna de Rússia. Aques- una gran potència s'instaHt en una
estratègica essencial, perquè
PER LA MOBILtl'ZACIO
tes explicaci > es refereixen a l'ex- situació
d'Anglaterra
ruta
la
ensems
envolta
San Remo, 7. - L'ordre de mobipedició organitzada per Bering des a l'India i la de l'Africa del Sud a
de 1730 a 1740, quan es tractava de El Cruro, i tem, a més, que arribi lització que afecta a aquesta zona
ha provocat un indescriptible entutrobar una via maritima entre Rús- un dia que Itàlia vulgui realitzar el siasme.
La població fou engarlandash y Amèrica.
seu somni de crear l'impen feuclsta da 1 s'instaHaren 1Huminaclons que
afrtcà, preconitzat a la Premsa ita- cremaren durant tota la nit passada.
liana i tracta d'estendre's per EgipEL NOU VIRREI DE L'INDIA
En fer-se de dia la ciutat ha apate 1 el Sudan.
Per noticies QUe són de domini regut inundada de rètols patriòtics
Londres, 7. - El marquès de Llnlithgow ha estat nomenat per al púbuc 11om sap que el Govern au- en els quals es lloava Mussolini.
Milers de persones s'han dirigit
càrrec de Virrei i governador gene- glès ést!\ portan~ a cap grans preral de l'India, en substitució d!ll 1 paratius relacionats amb el conflic- en manifestació a la tomba dels
Comte de Willingdon, el mandat del te italo-abissinl. Amb aquest motiu morts de la gran guerra. enton\ nt
qual expira el pròxim mes d'abril. són molt significatius els grans pre- himnes feixistes.
S'han pronunciat diversos discurE! nomenament ha estat r ebut amb ~aratius que s'efectuen a la base d.e
1illa de Malta on . concE:ntra vat- sos sobre la necessitat que Itàlia
satisfacció per tots els partits
xells de guerra i htdroav10ns, amb s'expan\ '.oni a l'Africa.
.
A L' IRAK HAN GUANYAT LES l'excusa d'una reorgarut.zacló de la
VAIXELLS ITALIANS QUE
poderosa base naval.
ELECCIONS ELS GOVERNAMEN· tan
HAN DE TORNAR PRECI·
Per altre part, l en el terreny diTALS
plomahc, Anglaterra treballa silenPITADAMENT A LES SE·
Bagdad, 7. - Segons Informació ciosament però intensament, sondeVES BASES
Halfa (Palestina), 7, - Els vaidels periòdics, ha quedat acabat l'es- jant l'opinió de les diverses canceresxells italians del Lloyd Trieste, que
crutini" de les darreres eleccions ge- lleries davant l'actitud d'Itàlia
nerals I han sortit victoriosos els pecte Abissinia. Se sap, per exemple, fan el servei entre aquell port i Hal·
aquest
en
consultats
estat
han
que
han rebut ordres d'Itàlia de tor·
fa,
partits governamentals. que han obels països de la Petita Entesa nar immediatament als ports itatingut els dos terços del total de sentit,
per tal de saber sl els Governs d'a- lians, sense prendre càrrega de cap
107 llocs del Parlament.
questes nacions estarien disposats, mena, puix que han d'ésser emprats
si arriba· el cas, de donar el seu ajut en el transport de tropes a l'Africa
UNA NOVA ~IODALITAT COMER- a possibles sancions internacionals Oriental italiana.
contra ltàlia.
CIAL DE LA U. R. S. S.
UN CREDIT ALEMANY A
La Premsa anglesa, per altra banMoscou, 7. - El consell de ComisETIOPIA?
saris del Poble ha acordat que els da, que fins ara s'havia abstingut
Viena, 7. - Un periòdic d'aquesta
Trussos i les Empreses de l'Estat po- de r eplicar en el mateix to la Premdran dintre de poc tractar directa- sa italiana, contesta ara amb gran capital dóna la notíc~a que es conment amb les cases estrangeres per energia els violents atacs de la sidera producte de la fantasia o de
a efectuar les seves transaccions de Premsa feixista, com sl hom hagués la propaganda, que Alemanya ha
compra 1 venda. Fins ara aquestes donat als diaris anglesos una nova decidit concedir a Etlopia un crèdit
de 120 milions de marcs, mitjançant
eren centralitzades a les delegacwns consigna.
Resulta interessant remarcar la el subministre de gran q_uantitat de
comercials soviètiques establertes a
300 fusells metralladores,
fusells,
campanya evidentment antiltal.!ana
l'estranger i pel comissari exterior.
Aquesta decisió pot relacionar-se que porta a cap. la Premsa anglesa 1.000 metralladores, 200 Laubitzer,
amb el conegut intent del Govern qu3;n parla r epettdament. i. amb pr~ 100 avions d~ guerra i diversos mid'anar suprimint progreSSivament to- fustó de dades, . de les diftcultats 11- lions de cartutxos
Afegeix aquesta' infc;>rmació qu,e el
tes les delegacions comercials de l'es- ~:~~ep~~s. q~!t~~amaJ~r ~e;~r~~i ~
tranger, mesura que, per altra part, dit de 80 milions de lires que va ob- R:eich es troba en diSposició dinija ha estat iniciada en algWlS pal:- tenir Itàlia per mitjà de la dismi- ctar immediatament la tramesa d'aso~o obstant, la decisió del Consell nució de la reserva d'or, està. gairebé 1 quest material de guerra a Ablssinia.
LA FLOTA ITALIANA, AL
de Comissaris tindrà la contrapart!- esgotat.
!\lAR ROIG
NO MARXEN ELS ESd'Em·
tractats
da que 1elsTrusos
exregulltzaran
es comercials
preses
Roma, 7. - Els periòdics fan consTRANGERS D'ABISSINIA
clusivament entre ells sense que puAddis Abeba, 7. - Es desmentei- tar, lloant-la, la gran activitat que
guio Invocar les seves incidències la
r esponsabilitat financera de les de- xen rotundament les Informacions de està desplegant la flota de guerra
la Premsa italiana que afirmen que italiana, actualment estacionada al
legacions o del comissariat.
!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!'!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!'"!'!"_ _ _ _ _ _-.!!'!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~ Mar Roig.
El creuer "Bari", els contratorpe"Palestro" 1 "Pantera", 1 el
diners
«BREMEN»,
EL
CONTRA
DE LA PROTESTA ANTINAZI
portam inis "Azio ", amb tot i la forta calor d'aquells paratges, realitzen
A NOVA YORK
constants exerc~ cls per a l'entrena·
ment de les seves tripulacions.
Aquests exercicis consisteixen principalment en tir al blanc movible
que arrossega l'"Azlo", llançament
de torpedes, simulacres d'atac amb
llançament de cortines d~ fum i, durant la nit, exercici de tir amb projectils especials que 1lluminen el
blanc i "s·ass~mblen a grans :fonts
lluminoses ~njades al cel per al·
gun màgic".
A més d'aquests vaixells al Mar
Roig n'hi ha d'altres més ~t!ts, però que tenen assignades importants
miss' ens. Són els vaixells auxiliars,
canoners encarregats de la vigUància
de la costa, vaixells-cisternes per al
proveïment de vaixells 1 avions entre
Aden, Massaua 1 Assab, motores de
gran tonatge armades amb canons 1
metralladores, etc., etc.
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A la S~la Segona de~ Trib~nal
Lerroux, Gil Robi e_ s i
Chapaprieta es reuneixen Un escrit de Jlmenez Asua,
EL CAP DEL GOVERN DIU QUE NO POT DONAR
defensor de Largo Caba11ero
pUBLICITAT ALS ACORDS PRESOS PERQUE

Un elogi del liberalisme GIL ROBLES --DIU QUE ES POT

Fa referència a suposats delictes d'oSEMBLA, PERO, QUE S'HA PARLAT DE lA SUPRESSIO pinió, anteriors al mes d'octubre darrer
Madrid, 7. - El senyor Jiménez Caballero, y fundàndose esta cal!ftD'ALGUN MINISTERI I DE lA LLEI DE RESTRICCIONS Asua.,
lletrat defensor del senyor cación en los discursos y conferèn-

«Cap militar en actiu no ha
pensat en semblant cosa»

Suprem

ABANS ELS HA DE CONEIXER EL CONSELL

Madrid, 7. - Des de les deu fins com ha augmentat el saldo favoraquart de dotze del mati esti- ble a favor del compte del Tresor
6 : n reunits a. la Presidència amb de vint-i-quatre milions a quaranta
~ senyor Lerroux els senyors Cha.- milions de pessete3, i això tractantse d'una. sêtmana en què s'han parleta 1 Gil Robles.
pa~ sortir, tant el ministre d'Hi- gat havers dels empleats i s'han
senda com el de la Guerra es mostraren reservadisslms.
El President del Consell rebé els
eriodiStes al seu despatx i en fer-li
p ests l'observació que els senyors
~apapr!eta 1 G!l ~bl~ havien
manifestat que es d!r!g¡.ssm al President del eonsell perquè els donés
mpte del que s'havia tractat so~e la ponència. relativa a la llei d_e
Jtestriccions, el senyor Lerroux di-
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Sobre una suposada U. M. E•.

Arturo Labriola, el conegut escriptor italià exiliat, ha publicat
recentment un article a cLe Soir~. de BrusseHes, on coHabora, arttcle que conté, enmig d'una sèrie de consideracions escèptiques
sobre el valor dels principis polítics, un paràgraf que és el reconeixement de la superioritat moral del liberalisme en el règim de
l'Estat.
Els principis del pensament humà, observa l'articulista, no són
veritats pures, ans són mecanismes lògics per mitjà dels quals
l'home comprèn, i en certa manera domina, la realitat. Els principis, en efecte, no són absolutament í constantment exactes. ~ón
més aviat una abstracció humana, en virtut de la qual la reahtat
és corregida o adaptada idealment per la nostra ànima. La llibertat de l'individu t la sobirania del poble són exemples cabdals
de la idealització de la realttat polttica.
Ni la llibertat ni la democràcia tenen una perfecta realització.
No són veritat del tot. Peró obrant com si ho tossin, l'home i la
coUectívitat s'hi acosten i contribueixen al progrés social i a l'elevació de la vida.
Heus ací exposada, amb paraules nostres, la tesi de Labriola.
1 podem exposar-la clarament amb les nostres pròpies paraules,
perquè l'havem sostinguda sempre pel nostre compte, i aixó sense
les contradiccions í sense l'escepticisme d'Arturo Labriola.

DESMENTIR QUE ELS Mill·
TARS FORMIN JUNTES
CLANDESTINES

Madrid, 7. - Una vegada acabada. la reunió de la Ponència ministerial que entén en l'apl!cació de la
lle del Restriccions, el senyor Gil
Robles retornà al Ministeri de la
Guerra, on rebé els informadors.
Aquests li demanaren una referència. del que s'havia tractat a. la reunió de la. Presidència 1 el senyor
Gil Robles contestà:
-Hem continuat canviant 1mpressions 1 pres alguns acords. D'aquests en donarem oompte al Consell de demà.
-¿I aquestes noticies a les quals
• • •
us referireu ahir, les facilltareu en
En realitat, el règim demo-ztberal conté restriccions. No és sortir del Consell o ac! al Minissempre cert que dins aquest r~gtm l'home sigui lliure i que el po- teri?
-No es tracta de noticies imporble sigui sobirà. cPerò - i act reproduïm l'az.ludtt paràgraf de Lasenyor Gil Robriola- el ciutadà obra com si verament tota l'organització social tants-respongué el
bles-. Ei que valg voler d!r és que
només depengués de la seva voluntat, i aquest sentiment pot àdhuc els assumptes que es refereixen a
donar-li un impuls i una noblesa que enriqueixen el conjunt de aquest departament es van concrela societat i eleven el seu nivell moral.-.
tant en els acords que es prenen en
¿Es pot dir el mateix dels altres règims poUtics? No solament Consell i alguns d'ells després quan
no se'n pot dir el mateix, ans cal dir-ne tot el contrari. Els prin- passen al «Diario Oficial», ja legacipis dictatorials, o paternalistes, o de torça i viol~ncia com a nor- litzats i amb la signatura del Prema de govern, tallen l'impuls de les individualitats i de les col- sident de la. República. Alxi és que
lectivitats, les immobilitzen en l'abjecció anímica, empobreixen el no tracteu d'intranqull:lltzar la. gent
amb l'anunci de grans noticies. Aci,
conjunt de la societat i rebaixen el seu nivell moral.
al Ministeri de la Guerra, estem en
• • •
tsser liberal, ésser demòcrata, és ja una exceHència de l'espe- un pla de treballs de reorganització
rit humà. Tots els avantatges momentanis i materialistes que les i de reconstrucció que es va desen1 que únicaformes antiltberals i antidemocràtiques puguin oferir de vega- volupant per etapes,
ment coneixereu a mesura. que es
desinfluència
llur
ni
des, no compensen llur profunda talla ètica
vagi desenrotllant.
moralitzadora.
Un periodista digué al senyor Gil
De la idea dema-liberal pot dir-se el mateix que va dir de la Robles que havia estat objecte de
República Joan Jaurés: que l'home, en elevar-se, ha de trobar-la, molts comentaris l'actuació de l'anoperquè està situada en el carni de les altures.
menada U. M. E.
A. R. IV.
-La U M. E.? Què és això?-preguntà el m.iniatre.
-L'anomenada «Un!ón Militar Española»-respongué el periodista.
La pròxima etapa legislativa
El senyor Gil Robles contestà:
-Podeu desmentir en absolut el

Largo Caballero en el sumari que clas por el pronunciades antes del
es segueix a aquest delicte de re- ~.. de abril de 1934, es paladino que
beH.ló militar, ha dirigit a la Sala la supuesta activldad delictiva se
Segona del Tribunal Suprem, el se- balla amnistiada.
PRUEBAS :-Primera. - Para la
güent escrit:
«A la Sala segunda del Tribunal probanza del tercer extremo de los
Suprema. - Don Alfredo Correa antecedentes, solicito, ya. que el doRuiz, procurador de los TribU..'lales, cumento no se balla en mi poder,
en nombre y representación acre- que sea según proceda en derecho,
ditada de Don Francisco Largo Ca- pedido al Secretaria del Congreso de
ballera, en el sumario que se sigue los diputades el envio del dictamen
contra. el mismo por supueslo dehto e¡rpedido en 29 noviembre de 1934,
de rebelión militar, ante la Eala. en el que se den!ega la autorizaclón
comparezco, y como mejor proceda para procesar a mi mandante, i asimismo que se testimonie del acta
digo:
Que habiéndome entregado los au- correspondiente, el e.cuerdo de los
tos el dia dos de agosto, para call- señores diputades conforme a dlficar los hechos sustentades en él, chos dictàmenes de la. Comisión de
é'
propongo en el término de tercer Suplicatorios.
gu_:La reunió s'ha des~nrotllat en
Segunda.-Que para que no queilla, que conforme al articulo 667
un to de gran ponder.aCló. Hem esJugar a dudas sobre el alca.nce
pa
criminal,
Enjulcimiento
de
Ley
la
de
tat reunits hora 1 mitJa t~actant de
el articulo de previo pronunciamien- dado por la Càmara a la Ley de Amcoses d'interès i hem srnbat a un
to consignada en el número cuatro nistia de 24 de abril de 1934, declare
acord. en algun dels extrems. I co~
del articulo 666, de dlcha Ley, según por exhorto Don Indalec!o Prleto,
~a comprendreu no puc dona~ pubillos extremes que se pasan a expo- que vive actualmc:-te en Ostende
citat als acords pres~s. pwx que
ner:
(Bélgica), Rue du Trone, núm. 9,
'abans els han de conè1xer els comPrimero. En el escrita de call- sobre los siguientes extremes: «Coen
'panys del Consell de ministres
ficación provisional del Ministerio
la reunió que demà s'ha. de celebrar.
Público, se acusa a ml representada
eomprendreu també que com que es
del delito de rebelión militar y tantracta de fer economies, no convé
to en la. conclusión como en 1:1.
alarmar la. gent perquè es posaria
proposición de pruebas, el Minister!o
en guàrdia. Per altra banda, la. rePúblico apoya. sus razonamientos en
sultant de la llei de Restriccions lliurat importants quantitats per a los discursos y conferencias de pros'ba de determinar en decret, que ha la compra de blat.
paganda polltlca. y sindical, puesto
'de conèixer d'antuvi el President de
Parlà també el ministre de la re- que a juicio del representante de la
la República, que és el qui els ha unió celebrada ahir pel Consell Su- Ley, en ellos se propugnaba la n~
'de legalitzar.
perior Bancar!, en la qual s'arribà cesidad de que el partido socialista
-¿I no ens podeu avançar sl s'ha a l'acord de reduir en un mig per y los trabajadores afiliades al maracordat suprimir o reformar algun cent l'interès dels comptes banca- xismo, se apoderasen violentamente
MiniSteri?
ris 1 de les Caixes d'Estalvi, excepte del Poder público. Al proponer prue-Hem tractat d'això també, però en els comptes a la. vista., en els ba. el señor fiscal, congruente c:m
nosaltres mateixos no podem saber quals la rebaixa. és tan sols d'un su punto de vista, sol!cita para el
a quants i a quins ha d'arribar la quart.
acto del juicio oral la lectura del
Digué també que pròximament libro acompañado a la causa «Disj:t:Sls
tractarà el Consell del Banc d'Espa- curso a los trabajadores», y actas
17
el
por
nya de la. baixa del tipus d'interès de las ses!ones celebradas
Congreso ordinar!o verlf!cado en el
ptriòiliques tornaran rapidameot amb de les pignoracions.
Madrid, 7. - Preguntat el minis- més important la pau espiritual que 1 què no hi ha. casos. No hi ha. cap
Acabà dient el ministre que per a teatre Fuencarral de Madrid en el
les famoses
militar en actiu que hagi pensat en
tre de Comunicacions sobre la labor la. pau material.
l'aplicació de la. llei de Restriccions mes de octubre de 1932.
PERLES FEMI
Segundo. Los discursos y confelegislativa que prepara. per a pròxi- . Estic convençut que aquest Minis- això i es mantenen tots dintre la
ter!, per tots els antecedents que seva missió 1 amb la major suborrencias en que el señor fiscal a.poya
ma. etapa., ha. manifestat:
su pieza acusatorla, son anteriores al
-La Llei de Bases havia. d'haver- l'opini~ coneix,, pel nombre de fun- dinació 1 disciplina. Ara. bé: s! alilei de Restriccions perquè, com us
se publicat a l'abril, però en aquesta. c!onar1S que d ell depenen, i per la. gun militar retirat potser lgun
24 de abril del pasado afio, y en esa
dic, encara no sabem quins s'han de
a
•
classe de serveiS que presten, és un
data estavl!n tancades les Corts, 1 Ministeri
suprimir.
sense dolor nl molèstia de cap mena fecha. dictaren las actuales Cortes
d'autoritat i estic disposat amb nom militar, ha. intentat afaDesprés
presentada..
ésser
pogué
no
amplitud
de
amnistia
una Ley de
el període s uspès amb
-¿I no implicarà això retard en
mantenir-la. amb tóta. energ¡a, sem- vorlr la. formació d'alguna Associa.valg haver de dedicar-me a la prepa- a.
nunca. igualada. Caso de que esos
de la Justícia. Mentre c!ó, és cosa que surt fora de la. jula confecció dels pressupostos per a
ració del pressupost, i més tard em pre al costat
Ministeri. JQ ·us
l'any 36?
s'havia. reunit avui la. Ponència mivalg convènoer de la lmpossib!lltat jo estigui aci el sindicat no reviurà. risdicc!ó d'aquest
que feu ''púJiménez de Asua
-No. Com que es tracta de la re- nisterial i en ella. s'havia. arribat a
que fos discutida abans de les vacan- Ja. és hora que els funcionaris, la lm- puc assegurar, 1 prego
organització d~ serveis 1 la. llei pot un acord en els punts essencials,
ces, 1 valg evitar la seva presentació mensa majoria dels quals són perso-1 blic, que a l'Exèrcit no hi ha. Assoelació de cap mena que repet ·
nes dignissimes, amants de la pau,
api/car-se sense necessitat de retar- acords que seran traduïts en propo3· FEl'\U són un prodigi de la ciència mo es cierto que a pesar de haberse amb la creença. que quedaria. a extra- enamorats
elX<>;
•
•
dels seus serveis, es demoderna
comba.tido por él en var!os discur- murs i a.!xi he pogut treba~lar en cldeixin a no escoltar les excitacions jo no toleraria.
'dar l'estudi dels pressupostos, aquests tes que es portaran al Consell de
l
IMITACIONS!
REBUTGEU
urgent
tan
Es
calma.
més
amb
ella
Ley
la
de
alcance
exces!vo
el
sos
seran estuàiats 1 despréS, amb la ministres.
No hi hagut petició, reclamació,
d'aquest grapat d'Inconscients que
&fPi""'?*>)
quedaren amnistiades todos los deli- aquesta llei que la. llegiré al P arla- especulen amb la debilitat i manca ni cap acord que pugui fer pensar
concatenació dels serveis, ja es veucese
que
sessió
primera.
la.
en
ment
que nlngú s'hagi sortit de la més
de valor dels altres.
rà de suprimir les partides que no
ME S DECLA RACIONS DE discursos fueran exc!tat!vos a la
lebri, perquè la Llei antiga fou dePERLES FEl\:11
En definitiva no sé s! afectarà a completa disciplina. L'Exèrcit està
CHAPAPRIETA
'corre:;pongu!n als pressupostvs 1 inrebelión militar, es evidente que se
rogada pel senyor Jalón, 1 aquests aquest
Ministeri la Llei de Restr!c- apartat per complet de tota poUtica
Madrid, 7. - El ministre de FI- hallan amnistiades, por que la Ley,
1hodulr les variacions que siguin
cossos quedaren regint-sc, el de Cornances rebé novament els periodistes exceptua de su radio los del!tos de
¡convenients.
reus pel Reglament del 1909, 1 el de clons. Es possible que la ponència t amatent sols als seus deures milien la seva reunió d'avui ja hagi tars. Digueu-ho aixl molt clar 1 molt
Es convenient que no s'acostumi a les 5'30 de la tarda. Es ratificà el rebelión común, cometldos antes del
pel del 1915.
el nom de les famoses PERLJ.o;s Telecomunicació
concretat el seu pensament, però al terminantment L'ExèrC'.it espanyol
la gent a la idea que es van n eco- senyor Chapaprleta en allò que ha- primero de diciembre, pero no los es
redacla
acabada
estava
ja
Quan
que tanta fama tenen pels seus renomitzar una quantitat enorme de via manifestat al migdia.
de rebelión militar que en todos sultats definitius. Venda a farmaclcs ció de la Llei de Bases, s'ha creuat meu judici, el problema. d'aquest Ml- és totalment ~Uè al que hagi preCom que els periodistes insistiren sus aspectes reciben el beneficio g~
la de Restriccions, 1 d'acord amb nisteri davant aquesta Llei, és que tès algun retirat.
'milions. Pel contrari, la xifra serà
aquesta, es podran fer aquest mateix potser tal com està ara s!gu! poc
-¿Es que aquest assumpte es rereduïda. De totes maneres. nosal- sobre la. pregunta de quins serien neroso de la amnistia.
estiu bastantes coses de les que s'atres, els que servim l'Estat, hem de els ministeris que es suprimirien o
Y si esos discursos y conferencias tos de rebelión Y todos los hechos naven a establir en la de Bases. No per a constituir un departament, lac!onava sobre la visita que féreu
donar l'exemple en l'aplicació de la en els quals es procedirà a una. fu- del señor Largo Caballero son cons- de rebelión tendentes a ello, hasta obstant, jo he seguit preparant-la. però és massa per a portar els ser- al ministre de la. Governació, precicom a secció a un altre Minls- sament el dia. en què el rumor adllei de Re:;triccions perquè el contri- sió. el senyor Chapaprieta digué:
de rebelión, y sl el 24 de abril del pasado año.
Es una Llei curta, veritablement de vels
-Es mútll que tracteu d'insistir titutivos del delito
Es terrible. nan?B.r sobre un al- qulri consistència.?
teri.
buent no es lamenti en el cas que
supllexpuesto
lo
En méritos de
bases, en la. qual es fixen les nor- tre 40.000 func10nar1S. En canvi es
aquest punt puix que no és esto es indispensable para. que el
se li puguin exigir sacrificis. Per al- sobre
el
regir
de
han
que
-Les meves vlsites al. senyor Porpodria engrandir el de comunicamoment d'aclarir aquest extrem, señor fiscal acusa de este delito a co a la Sala que teniendo por pr~ mes juridiques
i els serveis d'aquests cossos. clons portant a ell les comunica- tela. Valladares són ~reqüents, ja. que
tra banda, res no es pot avançar el
car com s'ha dit repetides vegades, mi mandante, no puede perderse de sente este escrita se sirva. tener por personal
d'aextrems
dels
molts
que
cert
Per
sobre els resultats de les economies, els ministres dels departaments que vista que estas act!vidades dellcti- interpuesto el articulo de previo proclons maritimes, les linles aeripos- havent-hi doeclarat 1 estat de guerra
puix que ja sabeu que els financers es podrien suprimir quedarien en si- vas se hallan amnistiadas y por nunciamiento invocada; reclamar el questa Llei, coincideixen amb els tals i transports quan menys els a Barcelona anem de perfecte acord
dipupel
sostinguts
vista
de
punts
de cafè es dectiquen a fer càbales tuació desairada. A més, per ara., no ende, que el soporte sustanclal del documento aludldo; rec!bir decle.raen el manteniment de l'ordre pú'
senyor Hermenegild de las Casas dc carretera.
sobre els suposats estalvis que po- hi ha cap acord concret sobre el par- escrito acusator!o del Ministerlo pú- ción al testigo propuesto; y previos tat
Jo no sé el que s'acordarà en de- blic.
publ!cant,
està
que
articles
uns
en
guessin fer-se i que per altra ban- ticular n! s·ha parlat de quins minis- blico, desaparece jurldlcamente.
los tràmites que marque la Ley re- sobretot, en el que es refereix ' la fin!tlva però si sé que aquesta. és
El senyor G!l Robles acabà la seda no es compaginen amb els que teris es suprimiran. Tampoc s'han
Tercera. Aun cuando no se in- solver declarando haber lugar a d!- necessitat de reduir els cossos tècnics lu d!Iidultat del problema que se 11 va conversa amb els periodistes,
en la realitat resultin. Repeteixo que resolt altres extrems relacionats amb dicara el mot! vo de un modo expre- cha. excepción Y en consecuencia so- i augmentar els auxiliars.
dient:
planteja a la. ponència.
els alts funcionaris de l'Estat . han l'aplicació de la Llei de Restriccions, so, es obvio que est:1s razones de- breseer libremente la causa, man-Prova del per què d 'aquesta enReferint-es a la. poUt!ca local, d!Pel que es refereix als cossos de
1
d'ésser els primers a sacrificar-se.
puix que encara no s'ha tractat dels bieron tenerlas presentes la Càmara. dando que se ponga en l!bertad e.l Correus 1 Telecomunicació, cal resol- gué que no és exacte que amb mo- trevista. la. teniu en la immediata
dre la tragèdia que representen tlu del plet sorgit entre ced!stes 1 sortida. cap a Barcelona. del cap su-¿I en quina data. podrà estar ul- serveis i de les economies, economies cuando denegó el suplicatorio para\ procesado.
t.im.ada l'aplicació de la. llei de Res- que començaran, naturalment, pels procesar a Don Franclsco Largo
Es justlcla, y la pldo en Madrid a aquests cossos. El personal tècnic de rad!cals a València, s'han produït perior de Policia, senyor Bàguenas.
Correus, té 5.500 funcionaris, 10 caps
'triccions?
sous dels alts càrrecs, ja que a la Caballero, por un d!scurso de esa 5 de agosto de 1935.-Alfredo Correa. d'adminlstl·acló
de primera, 23 de se- escissions a la Dreta. Regional Va-crec que a les vig1lles del pri- llei de restriccions se l'hauria d'ano- indole. En efecte, en el dictamen -Luls Jlménez Asúa.»
y en canvi, més de 2.500 ofi- lenclana.. Jo -afegi- degut al meu
gona
mer d'octubre estaran dictats els menar més Llei d'ètica ja. que no de la Comis!ón de Suplicatorios, excials. El personal tècnic de teleco- càrrec, estic al marge d'aquests asdecret3 oorresponents, és a. dir, abans tractarà solament de suprimir orga- pedido el 29 de noviembre de 1934,
municació té 4.000 funcionaris, sola- sumptes, i pel que fa. referència. a
----------~*----------nismes de poca eficàcia. sinó les des- se deniega la autorización sollcltada
de la reobertura del Parlament.
ment 30 caps d'administració i h. qüestió social, he de dir que des
Acabà dient el senyor Lerroux que peses supèrflues i acumulacions de para proceder juridlcamente contra
2.100 oficials. Això vol dir que els que es proclamà la República és el
Detenció d'un comunista que a vul són oficials han de morir primer estiu que he passat tranquU. Saragossa, 7. - Continuant sobre
mi patroclnado «con motivo del diSel Consell de demà. es celebrarà a personal.
oficials per més anys que visquin, i
També li fou preguntat sl els de- curso que pronuncló en una reunlón
la Presidència a l'hora acostumada
l'agressió de la. qual fou victima el
7. - Pel personal de la
Pamplona,
1 que aquesta tarda no acudiria al crets que es publicaran ho serien pública celebrada en el ctne Metro- Comissaria de Vigilància d'aquesta qualsevol mi}~ra per petita. que s!guJ, Unes manifestacions del mi· senyor Latorre Blasco, l'agressor ba
esobsta:tt,
No
milions.
molt
implica
Godel
cap
el
anunciat
havia
com
20
politan.:> de esta. capital el dia
seu despatx oficial, ja que a última
declarat en els termes que es feren
nistre de Justícia
de abril del año en cursoll por que capital ha. estat detingut, a Pam- tic estudiant la manera de r€\-ne!ar
públics ahir. L'agressor lliurà persohora marxarà a. San Rafael, on pas- vern. a darrers de setembre.
vint-ide
Ardanaz,
Alexandre
plona,
L'afany
situació.
aquesta
quelcom
El minlstre contestà afirmativa- «habiéndose estudlado con atenció!l
sarà la n!t d'avui.
Madrid, 7. - El ministre de Jus- nalment al jutge una pistola «Rewera
que
de
sabut
funcionaris
haver-se
dels
per
part
anys,
un
gran
que
n!ng», calibre 6'35, amb la qual disment i afegi:
los antecedentes remlt!dos con el
per tícia ha fet avui als periodistes in- parà sobre el senyor Latorre Blasco.
tenir en compte que la. Llei suplicatorio, no se encuentran en el destinatari d'uns fulls subversius l'adminlstracló pública mostren grateressants declaracions.
altres
i
extraordinàries
hores
les
mes
Les manifestacions de cada de-Cal
passat
el
Mad'rld
e.
intervinguts
el carregador foren trobats sis
restriccions ha. de quedar aplicada ellos, por acusar móviles essencialDiu que cal enfortir el poder de En
tificacions al'enes al sou. és una cocartutxos sense disparar.
del Parlament. mente politicos, motives suficientE'.> de juliol. El detingut és secretari del sa
dia del senyor Chapaprieta abans de l'obertura
molt tràgica donat l'ínfim dels la justicia. Els magistrats no han
L'estat del senyor Latorre Blasco
Socors Roig Internacional.
Quant a la possibilitat que els desous d'entrada. 1 el tancat de l'esde- d'estar pendents que llurs sentèn- anit, sense deixar d'ésser molt greu,
Madrid, 7. - El ministre d'Hisen- crets es publiquin per separat jo crec para que continue el procedlmiento
doseu
al
escorcoll
un
Practicat
això
judici,
lli.
meu
Imina
er
al
però
venidor,
cies agradin o desagradin als Go- donada una lleugera millora. Contida rebé els periodistes i els mani- que és preferible oue es publ!Quin en
En resumen, como en todos los micili, foren trobats molts fulls de constitueix un greu error, perquè la verns.
concebre alguna esperança. Contifestà que havia renunciat a realit- . data fixa, perquè del contrari hi haues
això
en
que
milions
de
part
gran
de
propaganda comunista, adreces
Afegl que el senyor Albomoz ilis- nuen arribant telegrames 1 cartes del
zar l'anunciat viatge a. Suïssa. pel ria dificultats, puix que no cal obli- discursos hechos por ml mandant.!
increa
aplicar-se
podria
despèn,
persones domiciliades a
solgué l'organització per a coHocar Baix Aragó 1 de Madrid d'elements
llOc temps de què disposa. per a l'a- 1 dar les que es presentarien als minis- no hay màs que motives poUt!cos, distintes
Pamplona. i quatre càpsules de pis- mentar els sous sense el perill de de- caprlc!osamem; a les altures de la de Izqulerda. Republicana.
Plicació de la llei de Re3triccions, tres als quals afectés la llei si es pu- y la. palabra hablada o escrita en tola.
sigualtat que existeix en la distribu- carrera. a qui volgué.
Al costat del senyor Latorre Blasco
casos como estos, es a lo sumo consque l'obliga. a quedar-se a Madrid.
ció d'obres extraordinàries.
bliquessin uns decrets, sense tenir
Manifestà també que la Reforma hi ha. la sevll esposa i elements de
Ha quedat detingut a dlspo.c;icló
La disciplina tan masegada, ja
Afegi el senyor Chapaprieta que abans ultimada. la labor de conjunt titutiva. de los denominades delitos
Izquierda Republicana.
11 interessava que es fes pública la
de opinlón, es obvio que a Don Frau- del jutge d'instrucció.
s'ha restablert, però per a. ml, és agrària no emplena les seves aspique s'ha de realitzar.
esquerres
les
que
digué
però
racions,
puele
se
no
Caballero
Largo
cisco
termini
el
noUcla que tot just acabi
També 11 fou preguntat sobre la
no saberen defensar n! una esmena. -----------*:----------~
~e la moratòria concedida per la llei conversió de Deute i digué que es den cargar acusaciones fundadas en
Afegi que mirant per la Indepeny
pid!ó
se
que
los
sobre
discursos
e Pressupostos per al pagament de realitzarà a darrers de mes i afegí
dència de la magistratura s'ha esdescoberts a la Hisenda, s'empren- que la quantitat que es pugui econo- denegó el suplicatorio, y que a lo
tablert la llei orgànica del poder judrà Pel personal de les inspeccions mitzar amb les esmentades conver- màs se refer!an a un delito polltico,
dicial, establint els ascensos per grau
~ treball intens d'Investigació. Jo sions s'aproxima a. uns 160 milions para los cuales deniega la Càmara
en la carrera.. Tinc la satlsfacc!ó Boxa, al Nou Món
0
los suplicatorios.
vull que aquesta mesura agafi de pessetes.
segui dient - d'haver acabat amb
La reunió celebrada ahir al Nou
Fundamentos de Derecho:
Confirmà que havia ajornat el viatdesprevinguts els contribuents moels pr! vilegis.
Món, donà els resultats següents:
~· 1 per això crido estretament ge a l'estranger per obligacions de Primero.- El número cuarto del
He tramès a la Gaseta la Llei de
P::tner combat. pesos welters, a. 6
1
fer
a
molt
restava
que
ja
treball
de
articulo
considera
666
articulo
atenció de tots perquè realitzin els
65
als
notaris,
dels
forçosa
Jubilació
represes. Portell guanya a Bertran
a discutir. Una vegada entrat previo pronunciamiento la amnistia,
,¡~m. 4)
(davan1
Abril
14
lorieta
G
Quiosc,
sedíus Pagaments abans de la data in- molt
anys. M'ha dolgut, perquè amb per pünts.
de ple en aquesta. qüestió, la meva que según preceptúa la. Ley de Encada.
aquesta llei es separa a. funcionaris
Segon combat, p....>os mosques, a
presència aci és indispensable, puix
))
Glorieta Bilbao, car.tcmada Sagasta
&h~fegi el senyor Chapaprieta que que, ajudat per un l>ersonal compe- juiciamiento criminal en los articudigniss1ms, però aix1 bo exigeix el 6 represes. Peña guanya. netament
lle r ce!ebrà una reunió amb l'alt tent es treballa activament per a les 667 y sigulentes, ha. de ser tra·
serve! públic.
per punts a sanpedro.
)}
Puerta del Sol (davant «Bar Flor»)
l'ar::onal de la Intervenció per a l'aplicació de la llei de Restriccions mitado y re3uelto previamente a la
També tinc redactat el Reglament
Tercer combat, pesos mitjos, a 8
inla
Indica
conforme
calificación,
ntil~ac!ó de la llei de Restriccions. i també en la preparació dels Presdel Notariat que es publ!carà en la reprf'ses. Combat molt dur que gua))
(davant
22
número
Alcalà,
Carrer
I esperit de tot el personal ha supostos, que hauran de llegir-se a dole del Instituta.
segona quinzena d'aquest mes.
nyà Hemàndez per tirar l'esponja. a
~at molt satisfet per la bona. dis- les Corts en la data que marca la
Segundo.-La ley de 24 de abril
Ah::àzar)
Teatre
problema
del
esolució
r
la
Estudio
Puértolas a la darrera represa.
a d cló que ofereixen per a la tasca Constitució.
de 1934, en su articulo único, concede correcCió de menors. 1 em preocuQuart combat, pesos lleugers. El
rede
delites
los
Son:f~otllar. Realment, tot el perpara
d~ amnistia.
po de constitUir en totes les provin· millor combat de la nit a càrrec de
\in d Hisenda, àdhuc el de probelión mUltar, y la excepclón de feeles, Tribunals de Menors.
Martin i Bosch
Telèfons de cha
ter Cles, e3tà en aquests moments intope establec!da desde primera
Preguntat si prepara alguna Llei
Martln guanya bé als punts.
l!ta~nt-se en el treball per a facide Diciembre, no alcanza a las recontra l'usura, contestà que a EsCinquè combat, pesos mosques, a
15
Nau,
Pastor,
Vicenç
de
Vídua
"Pos: 'obra d'anivellació de pressubelianes castrenses.
panya existeixen massa lleis, , es 10 represes, Safont-Ortega.
que vol portar a efecte.
Tercero.-Calificada por el Minlsmés eficaç compl!r les existents. El
En començar la quarta represa,
«Quiosc Modern)), Plaça de Castelar
Redacció: 22122 ter!o
\anc a ~ureu vist- afegi- pel bapúblico, de rebellón militar la
que cal és aplicar severament la Llei Safont <que subst!tuia Young Gonsr..manlll del Banc d'Espanya
d'Azcarate.
Impremta: 14446 conducta de Don Franclsco Largo
zàlez> abandona per lesió al llavi.
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El ministre de Comunicacions parla dels
propòsits que pensa dur a terme el Govern ~:rrai:l~:l =~~. ios~g~:,opeU::
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A València:

LA HUMANITAT

Llegiu ayui i cada dia LA HUMANITAT,-.el vostre diari

la humcUlitaf
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LA CASA DEL POBLE, CLAUSURADA :: ALTRES NOTICIES

El cap de l'estació de Cambrils
ba denunciat a la Guàrdia civil que
a la sortida d'un tren, diversos individus intentaren pujar-hi la qual cosa van impedir els empleats. Aleshores aquell com a venjança varen apedregar els empleats. Portada a
cap una batuda foren detinguts Gulllerm Rodríguez, Gabriel Rey, 1 Jor
di Alcobas.
-Ha estat clausurat el local de la
Casa. del Poble.
-Ahir, es reuniren a l'Alcalrua
les «forces vives» per tal de tractar
sobre l'afer de l'Ajuntament.
-El poble d'Alforja ba demanat
un auxili de 4.000 pessetes a la Oc
neralitat, per a destinar-les a lP~
obres de construCCió del pont, qu~·
amb un pressupost de 30.000 pc.;setes està construint amb l'esforç de
l'esmentat poble.
-La casa de productes farmacèutics Dr. Andreu, de S"arcelona e:;tà
instaRant un dipòsit a Reus, i ocupa
l'antic local de la Fotografia Torres.
-La representació de l'obra «Terra Baixa» al Teatre de la societat
La Palma, assoli un remarcable èx't..
La interpretació a càrrec dèl grup
Talia, fou molt acurada.
-La Guàrdia Rural, detingué el
vei Joan Boronat 1 Oliver el qual
portava un civader ple de patat~s
que havia furtat. Va declarar que
bo havia fet perquè a casa seva no
tenien menjar ni en podien comprar.
-Ahir al migdia, al pati jardi de
les Germanetes dels Pobres, fou trobat el cadàver d'una :tsilada. Hom
no sap si es tracta d'un accident o
d'un suïcidi.

NOTES GRAFIOUES DE TARRAGONA

11 ACCI•
DENTS :: DIMISSIO 11 ALTRES
NOTICIES
Lleida, 7 (per telèfon). - Aquest
maU, a dos quarts de nou, ha sortit cap a Torredembarra la Colònia
Escolar or¡anitzada pel Patronat
d'Assistència Social de les comarques lleidatanes.
Aquesta colònia estarà de retem
el proper dia 27.
- Han retornat de Barcelona el
,
comisari i l'alcalde-gestor.
- Ahir, als afores d'aquesta ciu·
tat es prouuï una topada entre l'automòbil de la matrícula d'aquesta
provincia número 2294, de Ramon
Boixadera. i la motocicleta d'Alexandre Prado, de Torres de Segre.
A conseqüència de l'accident sofrl
ferides de pronòstic reservat Alexandre. el qual fou assistit a la C!lsa
de Socors.
- A la Casa de Beneficència també fou assistida, per haver sofert
un accident de treball, Josepa Artesa, de <l9 anys.
- Ha presentat la dimissió del
càrrec de Delegat del Treball d'aquesta provincia l'advocat Celestí
Pol i Pol.
T
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Dissabte passat, al local de la societat Llevantinà:ca.tellenca, el nostre
bon añiíc JóSèp ciallart, va donar
una coñferènêia satà.~el tema.: «Cos·
mogoni:i · Popúlar» la qual agradà
molt al selecte públic que l'escoltà.
La nostra felicitació per a l'amic
1 encoràtgem tant· al confererician~
com a la Llèvantiña~ Calèllenca, pé:-'
-i
que continuiïn l'obra • empresa.
També el' dissaoteTpassat el nostre
.P:juD.!~eñtllllgu~rB:jtòlic _es reúiït
e.!!rsesS!ó'rernaordinàriafw tal de
,_trací8:r¡de l'afér 'del li' cariètêra. Se-

goñS~.!.!fem àsSaoeñtàt'per~l'à"cridà

una colònia Infantil a les platses de Tarragona
<Fot. Cbinchilla)

TARRAGONA
L:ofensiva presa contra el partit
radical va en augment en proporció.
dia per dia.
En un comentari aparegut al mari «La Cruz», que com hom sap recolza la polttlca de la CEDA, es toa
front a la mtciat1va de l'alcalde radical d'Amposta senyor Palau, que
ha fet votar per aquell Ajunt!lrucut
la quantitat de 1.000 pessetes destinades a ajudar l'Hosp1tal Cllmc de
Barcelona.
Pel que toca a la nostra ciutat. a
més de suspendre el nomenallle.lt
d'aòlrumst.raaor de l'escorxador, que
el d!Sfruta un radical, noru vol revocar els onze nomenaments d'IJJterins en diverses seccions municipal::;,
que va coHocar el senyor Hamos.
pruner gestor, després del 6 d'octubre.
No eaJ dir, que davant aquest atac
pels dos lronts, cedista i ll1guer, eis
radicals estan que treuen toc pels
quelXals.
-Ahtr va estar a visitar l'Audlen·
cia, a la qual s·ha ensulciat el sostre, degut a les datTeres pluges, e,
conseller gestor de Justícia de Ja Generalitat.
Sembla. qne es cercarà local, mentre es facw les obres de reparac1ó
necessàn es, per a l'Aud1énc1a.
-segueix apassionant l'opmió el
desenllaç que tmdran les recerque:;
que es fan per tal d'aclaril· sl l'a·
gre~sor de Jaume Recasens terua. ,,¡.
tres còmplices a més dels Ja agafal.5,
de més UILW1\.
-A la reunió celebrada el dilluus
per l'Associació de la Premsa s'acordà en princ1p1, que la colòma
d'~:stm d'eng1.any sigui inslallada a
Esterri d'Aneu (Vall d'Aran¡.
-No cal dir com ha calgut entre
els empleats muwc1pals els pwpòsits de la m¡¡Jor,a de la gestora, Ja
que sembla que coDS!dert!Il els dotze
companys nous, nomenats pcls senyor Rames, com de piar.tilla.
Per de prompte la Junta àlrectiva.
d'Empleats 1 Obrers mw1iC1pals ta
visltat al seu despatx el pre:;Jdent ae
la gestora mtmlclpal.
-Ha estat penyorat amb :>00 p-;ssetes el cDmri de Tarragoua» pe¡·
haver publicat una inofens1va llista
de les persones JX'nyorades pt:r la
Comissaria delegada d'Ordre públic.

Vós coneixeu les subhastes
de l'HOTEL DE VENDES
del carrer de Pelai, 8?
Es la veritable rematada d'ocasions en tota mena d'articles,
al preu que en volgueu pagar
Tots els dies a les quatre de la tarda

Sabem que són molts
els comerciants que constaten a diari com els compradors, en afavorir llurs
establiments, fan referència a l'anunci que d'a·
quests han llegit a LA
HUMANITAT.
Agraïm als nostrea lectors aquesta actitud, que
recomanem que sigui imitada.
------~---*------~~-

TORTOSA
FESTIVAL DE «GERMANOR CA·
TALANA>> : INFORMACJO LOCAL
Segons ens han ilúormat, actualment es fan els preparatius per tal
de celebrar en un cinema local un
interessant festival de «Germanor
Catalana>> a profit de tots els presos politics. En altres edicions procurarem informar més àmpliament
els nostres lectors sobre aquest acte de ciutadania 1 demOC1·àcia.
- L'altre dia vam veure com es
feia la neteja de les finestres vidrades del Mercat Municipal, carregades de teranyines 1 pols, però es veu
que, per tal de fer parella amb la
brut1c1a dels carrers, es de!Xaren
per treure els bocins de cartells d'anuncis que h1 ha per les parets, els
quals, a més de fer molt brut, produeixen un efecte molt poc estètic
a la façana del mercat.
-No sabem -ni ganes- de quin
cap haurà sortit l'obra de reforma
d'algunes fonts públiques de casa
nostra, però hem de dir que el seu
iniclRdor -parlem dels senyors interms de l'Ajuntament- no allarga mes de la punta del nas. P~•
a constatar això que d1em només
cal veure la Iont que hi ha a la. plaça de la barrmda del Rastre, la
qual ba estat instaH.:.da a un metre de profunditat del paViment,
com sl fos la baixada del metro.
Però encara que no sigui això ni
de la font troUl ni una gota d'aigua, ja que fa al¡un temps Que ha
estat acabada i encara no l'hem
vista funciona r, almenys servlrò. de
dipòsit d'escombraries.
- Hem tingut el ¡:ust de saludar
el nostre benvolgut amic el diputat
senyor Amós RUIZ de Lecina.
- El proper dia 10 del mes que
som, I orgamtzat pel comitè local
«Pro Luis de Suvaà, a la terrassa
del balneari de la barriada de Remolins es celebrarà un interessant
mitmg. Hi prendran part, entre altres, els diputats Marc Miranda, Juli Just, Gorkm i el ¡ermà del company assassinat a Astúries.
No cal dir l'expectació i l'entusiasme que aquest acte ha. desvetllat
en l'ànim de tots els republicans
de casa nostra I de la comarca del
Baix Ebre.
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en l'Ordre Públic a Catalunya ee
troba. a 1a nostra ciutat. est¡gué
ahir al despatx que 11 han prepara&
a la Prefectura de Policia 1 rebé Ja
El cap superior de Policia, de M'l visita dels comissarts de les d1versel
drld, que com a dcle¡at del Govern delegacions de Policia.

L'estada a Barcelona del
Cap Superior de Policia de
Madrid

m~ .

Servi ce Station, S. A.

MORT PRODUIDA PER UNS PESOLS

Aragó, 270 i 272
i Passeig de Gràcia, 45
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Abans d'ahJr i degut, segons sembla, a un curt c1rcu1t, es declarà un
violent Incendi en una fàbrica de mosaics del barri de Tetuan de ld
Vlctorlas (Madrid) que ocasionà pèrdues de consideració. Una vista de
la fàbrica després del sinistre
tExpress-Foto)

NEUMATICS
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EXCURSIO :: AL TRES NOVES
Diumenge passat la secció Artística del Casal Català Republicà va
anar d'excursió per terres .em¡iòrda.neses. La caravana, que era. ·mtèdrada per sis cotxes, amb un total de
dues-centes persones, sorti de la
nostra. vila a. lés 5 del mat!. Anà
fins a. Arenys de Mar.J.,.d]"1>_:<!'alll
..., Ia costa on hi ba!_!es)~l_a.ven
~eg;ú
qWkca}gües.de Tossa, Sant..,Feliu de
G ols- i S'Agaró.
L'excursió transcorregué sense el
més petit incident, cosa que demostra la bona organització feta per la
cgente del desorden y caras patibularias», com ens qualifica en una
denúncia repugnant un «lllustre amic» de la Lliga.
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INCENDI EN UNA FABRICA DE MOSAICS

feta- pú!>licamei'it íuiuest miuúc$í'lm'
rebut un comunicat del Mihistèh
de Com,!lnicacions, manifestant que
es començaran tot seguit les obres
de la carretera, i per aquest motiu
es varen treure acte seguit els obstacles que entorpien el pas dels vehicles.
Per la nost~ part hem d'afegir.
que ens sembla. que n'hi ha per
temps, per a començar la desviació
de la carretera, 1 menys ara que ja LlegiU LA HUMANI TAT
es passa sense dificultats, 1 sinó, al
- Dissabte passat, dla 3 d,'agost,
temps!
-El dissabte, dia 10 co¡nençarar.. tinguérem la dissort de perdre un
les vacances. Per aquest motiu són nostre company, Ramon Bergadà i
moltes les famllies que es trasllada- Abelló, ferm republicà laic, abatut
per una malaltia penosissima. Tota
ran a fora.
d 1
d
-contràriament amb el que es
va dir, diumenge no va venir a jugar la seva vi~ l'havia edica a. a serel partit de futbol el Júpiter. L'equip vel de les, 1dees nobles, enlaU'ades i
local celebrà un encontre amb el laiques. L acte del seu enterrament
Sant Cugat, que fou guanyat per I civil constitu! una gran manifestació de dol. El nostre condol & la
Calella per 5 a 1.
Aquests dies són moltes les pro· seva afligida familia.
ves de jugadors que es fan. creiem
però, que n'hi ba que la Junta les ----------*----~~~~
podria evitar 1 se'n podrien fer d'altres, ja que compten amb jugadors ANUNCIEU A
que a les dues darreres temporades
passades ja foren bandejat.s per doL A HUMANITAT
lents.
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L'amo d'una estació de gasolina d'Alemanya ha lnstaHat un nou serval per als automobilistes, els QUala
poden rebre encàrrecs d'urgència fins I tot en plena carretera. Aquest servei consisteix en un aparell
telefònic pel qual hom pot trucardes de qualsevol lloc I dir que quan passi per alll el número tal
tal altre cal que es deturi. L'encarregat del servei anota el número demanat en un aparell de nútner 0
canviables quo està emplaçat al costat de l'estació de gasolina. En passar et número en qüestió 1 veure~
marcat, para el cotxe I rep l'avis o encàrrec que li comunica, molt amablement -tot esperant la propina-, l'amo del servei. LlAvors ol conductor torna enrt~ra o bé marxa més de precsa, segons sigui la
mena de noticia. El que aqul velem, tradult a l'espanyol, vol dir que hi ha noticies per als cotxes núrnerc~~
I S 47841 I I A 14949. El primer d'aquests dos cotxes és el que velem deturat
(Express-Foto)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~~~~~~~~~~~~~~
CONFERENCI& :: LA NOVA CAR· ~

GIRONA
CONSEQUENCIES DE LES DIS.
POSICIONS DEL SENYOR PIC I
PON :: UN GITANO RAPTA UNA
MENOR :: QUEIXA D'UNS VEINS
ALTRES NOTES D'INFORMACIO
Girona, 7. - Diàriament arriben
a la nostra ciutat una sèrie de gent
que es dediquen a la mendicitat públlca. Molts d'aquests, però, visiten
l 'Alcaldia per t al d'obtenir algun
socor, ja que es tra.c ta de persones
pobres i molt necessitades.
Ara, que són ben comptades les
vegades que hom complau les seves
súpliques, perquè si es volgués escoltar tothom -diuen els agents
municipals- el nostre Ajuntament
necessitaria molts diners, a "iiiés qué
això ser1a també fomentar la vagància.
Hom diu que tot aquesta gent,
que no és pas poca, val a dir-bo, són
fora gitats de Barcelona per estar
inclosos en les noves disposicions de
la vagincia i mendicitat del governador general interi de Catalunya
senyor Joan Pic i Pon.
Era aquest mati mateix que la
policia urbana ba presentat da,,ant
del seu cap, senyor Romero, un individu al qual acabaven de detenir
per infringir la llei de mendicitat.
Aquest home ha dit que s'anomenava. Joan Bermúdez i Santes, de
42 anys, natural de Cuenca, i que
feia poques hores que havia arribat
de Barcelona, a peu, en busca del
seu mitjà de vida.
-Jo, a Barcelona -ha dit-, em
dedicava a la venda ambulant de
quatre cosetes sense Importància,
però que em feien guanyar el suficient per viure. Les disposicions
del senyor Pic I Pon, però, m'han
arruïnat. Per això ara em teniu
acl, captant. Què he de fer, amb la
forta crisi de treball que Impera arreu?
Al cap de pocs moments dit individu ba estat alhberat 1 ensems foragitat de Girona.
On serà detin¡ut, demà, aquest
home?
- Ha estat denunciat al Jutjat
d'Instrucció d'aquesta ciutat el gitano venedor ambulant Antoni Escuder, de 25 anys, acusat de raptar
una menor anomenada Assumpció
Banon 1 Portela, natural i veïna de
Cornellà, la qual ha estat lliurada
al seu tutor le¡ai ,Pere Bosch i Gelada.
Hom Ignora Sl l'esmentat g1tano
ba violat la donzella per ell raptada. Tampoc no sabem si ba estat
o no detl.ngut.
- Al quilòmetre u de la carretera
de Blanes han to;:>at els autos conduïts per Joaqu!Dl Castany 1 Bernat
1 Carles Riera i Gonzàlez, veïns de
Barcelona. Els vehicles han resultat
completament destroçats 1 els seus
ocupants, per m1racle, illesos.
- Uns veïns d"aquesta ciutat ens
han vlsitat per tul de fer extensiva
la seva queixa sobre la poca higiene que hi ha al llit del riu Galhgans, en el tros del barri de Sant
Pere.
Sembla que h1 ha acumulades piles d'escombraries que produeixen
molt males olors.
Fóra necessan posar-hi remei, pel
bé de la salut pública d'aquella barriada.
- A dos quarts de tres d 'aquesta tarda ha passat per sobre GU'ona el famós cGraff Zepelin», el qual
es dirigia cap a la seva base ale•
manya.
- S'ba declarat un violent incendi a l'era del vel de Cabanes Joaquim Pey, S'han encès totes les garbes de blat que lu havia apilades
1 a punt d'és::er batudes. Les pèrdues es calculen en unes 2.500 pessetes.

UN NOU SERVEI PER ALS AUTOMOBILISTES
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LA HUMANITAT
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Obrer català, conscient: el teu diari es

Ningú no creuria que una cosa tan petita 1 Insignificant com éS 1111
pèsol pugui 6sser la causa de la mort d'algú. La realitat, perb, tJa
estat diferent , per b4l que no ha estAt un sinó uns quants milions ,.
que ha n prodult una mort. A I'Ha rlngvllet de Roterdam s'enfonsà 11
na casa als baixos de la qual hi havia un magatzem de pèSols ~
a conseqüència de l'enfonsamont s'escamparen pel carrer I tonnart"
&nns piles. Una senvoreta d'un dels pisos de la casa sinistrada U,....
la clessncla de caure sobre una de les piles de pèsols 1 mori asfixtadlo
Els bombers treuon el cadàver de la d issortada nola d'entre els ~
(Express-FoW)
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1 D'AGOST DEL 1935

CURSES DE LLEBRERS

·E LS E S PO R T·S ·
Angel ¡ Arèvalo als Jocs Universitaris de Budapest
La Generalitat de Catalunya ha

ncedit la subvenció soiDcitada pereo è fos possible el desplaçament de
~~ dels elements millors qne pasIX !'atletiSme nacional, i que són
~eeUIDe Angel i Miquel Arèvalo.
aEl primer prendrà part en la prodels 1.500 metres lliures i Arèvaen la dels quatre-cents, en la qual
espera que gràcies a les seves
cJudicions excel:lents l bona preparacJó podrà reportar-nos una agradable sorpresa.
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AVIACIO
Les activitats d'Escola d'A·
viació Barcelona

9
HOMENATGE ALS HEROIS DE LA VELOCITAT

La reunió de dijous al Canòdrom del Guinardó
R esultats de les curses celebrades
el darrer dijous a la nit al Canòdrom del Guinardó:

LA VOLTA CICLISTA AL PAlS BASC

~~~ky,
~yrs::·; ~àj~.
~::. Pitusa
EL SUI S EGLI S'ADJUDICA ' A L'ESPRINT ' Conf1tero,
Guarani.
Segona cursa., llisa, 375 iardes. I Pressas. 26 s.; Bombita, Silva
Aron,
LA PR IMER A ETAPA
Gànguil, Gorrión l l Miss Torres.
Cardona, Escuriet, Vicenç Trueba t Canyardo arribaren amb considerable retard

Vitoria, 7. -

Sobre els 152 quilò-

6. Molina, a 1 m. 30 s.
7. Ricard Montero a 1 m. 40 s.
En el descens cap a Victòri~~o, Ezquerra, Trueba (Fermi) i altres corr edors han mantingut entre s1 estret
contacte, que han aconseguit mantenir fins la capital alavesa, on s'ha
produït l'arribada en un grup 1 es
disputà. la victòria a l'esprint. L'ordre
d'arribada fou el següent:
1. Paul Egli, en 4 h. 54 m. 42 s.
2. Ezquerra, en igual temps.
3. .Fermi Trueba, en igual temps.
4. Gianello, en igUal temps.
5. Molina, en igual temps.
6. Ricard Montero en igual temps.
7. Neri, en igual temps.
8. Bartal!, en 4 h. 55 m. 38 s.
9. Alvarez, Igual temps.
10. Llucià Montero, 4 h. 58 m. 9 s.
Seguidament, amb gran diferència,
ban entrat a la meta, per l'ordre
que s'esmenta, Berrendero, Cardona
Montes, Negrini, Altenburger, Escuriet, Ciprien Elys, Bula, Ecorticat!,
Fernàndez Esteve, Hevla, Germà Golzarri, Larrinoa i Vicenç Trueba.
Amb més diferència, s'han classlficat els altres corredors, entre ells
Marian Canyardo, el qual s'ba classificat en 40.è noc.

metres del recorregut Bllbao-Vitoria,
hom ha corregut avUi la primera eta-

pa de la Volta Ciclista al País Basc.
L'etapa ha resultat interessantísslma, puix que ha posat de relleu les
probabilitats d'una excel:lent actuació que tenen els corredors peninsUlars.
El tren fou bastant fort, afavorit
per l'exccHent estat de la carretera
i l'ànim dels corredors nacionals, els
quals han donat constantment Ja batalla.
Prop del port de Barnedllla, pun·
tuable per al Gran Premi de la Mun~
tanya, la lluita ha estat t'mocionant
entre peolnsulars 1 estrangers. S'entaulà un furiós colze a colze entre el
basc Ezquerra 1 el suis Egll. Aviat'
s'ajuntaren a ells altres corredors i
la lluita esdevingué més bella. Finalment, en els darrers quUòmetres,
Ezquerra s'unposà í passà primer el
port. Passaren primex-s per aquest
lloc puntuable els següents corr.:dors:
1. Frederic Ezquerra.
2. Fermi Trueba, a. cinc segons.
3. Neri, a vint segons.
4. Gianello 1 Egli.
5. Bovet, a l m. 5 s.

El resam que presenta aquesta Escola d'Aviació de les seves diverses
activitats, realitzades durant el passat xnes de juliol, és el que segueix:
EsCOla: 144 vols, 12 hores, 31 minuts.
Entrenament: 71 vols, 13 hores, 39
minuts.
Turisme: l2 vols, 1 hora, 12 minuts
Prova: 7 vols, 1 hora, 18 minuts.
Fotografia: 1 vol, 38 minuts.
Reclam: 2 vols, 1 bora, 49 minuts.
Viatges: 5 vols 8 bores, 51 minuts.
Total: 242 vols, 39 hores, 58 minuts
Han cursat llur entrenament amb
els avions d'aquesta Escola 17 pilots
8IIlateurs.
Han rebat elasses de doble comanda. en el transcurs del mateix més,
7 alumnes, un dels quals ba pasats
ja brillantment les proves de l'examen, essent molt felicitat per l'èxit
assolit, pels seus professors senyors
Xuclà, camarasa i Caztañondo i
també pels seus companys que presenciaren les proves.
Cal remarcar, entre aquestes activitats, un viatge a. Bilbao portat a
terme en 4 hores i escassos minuts,
en servei especial de Premsa.
El paso.t diumenge, l'Escola d'Aviació Barcelona traslladà 4 del seus
avions a l'aeròdrom de Sabadell, on
tingUé lloc un gran festival aeronautic organitzat per l'Aero Club d'aq-.Jena ciutat. Els avions d'aquesta
Escola, pilotats pels experts pilots
Xuclà, Camarasa, Gaztañondo l Alonso, efectuaren diversos vols de
passatgers 1 d'exhibició, que foren
mol\ aplaudits pel nombrós públic
alll congregat.
Mereix especlal esment, la presentació del nou aviÓ americà «Beechcraftl, adquirit pel distingit pilot
aviador senyor Fernàndez, el qual,
pUotat pel Director de l'Escola d 'Aviacló Barcelona senyor Xuclà, rea- ¡
lltzà unes belles demostracions de les
magJlifiques qualitats d'aquest avió,
assolint un èxit molt falaguer.
Pel vinent diumenge, com de costum, els avions es trobaran a disposlció del públic en l'Aeròdrom CivU
Barcelona, on aq-.Jesta degana Escola ~ lnstaHats els seus serveis.

l

Canòdrom Guinardó
(Darrera l'Hospital de Sant Pau)
AQUESTA NIT

rurses de llebrers
Programa extraordinari

Tercera cursa, llisa, 450 iardes. Zulima, Chubasco, Kuka, Marchena,
S1rena, Sandino.
Quarta cursa, llisa, 450 Iardes. Kaíman 30 s. 1-5; Torijeím, Barbas m , Pocholo, P'lecha, Lliga Kama.
Cinquena cursa, llisa, 450 lardes.Ginkama, 30 s. 2-ó; Sonia, Chispa,
Canquete, Marina. Cascabel
Sisena. cursa lliSa, 450 iardes. Callao, 30 s. 3-5; Careto, Lonza Niza.,
Kaiiatua, Fantasma, Corso.
Setena cursa. llisa, 4.50 iardes. Ortega, 30 s; Aguilillo, Carabi, Titina Sanguijuela, Calçotet.
Vuiten¡¡. cursa, llisa, eliminatòria,
375 iardes. - Kaiman, 25 s. 3-5; Chubasco, Oinkama, Tortjefia, Zulíma.
Novena cursa, 450 iardes, tanques.
-Dulia, 31 s. 3-5; Ball Buly, Marcnamalo, Vela, Chicuelo.

La reunió de dimarts al Canòdrom Parc
Resultats de les curses celebrades

el passat dimarts al Canòdrom Parc:

Primera cursa, 5." cat., 500 metres.
-Gorrión, 30 s. 2-5; .M:orito V, Rumba. Señorita, Rasputin, Pelota.
Segona cursa 5.• cat., 500 metres.
- Cumplido, 37 3-5; Viento, Vlcuña,
Sota de Oros, Oliveta, Anduriña.
Tercera cursa, 5."' cat., 500 metres.
- Entenza, 37 2-5; Bandolera, Berllna, Keymollen Shangal Expres,
Gol pl.
Quarta cursa, 4.• cat., 500 metres.
- Cn.bezudo, 36 2-5; Artillera, Picbl,
Chicote, Duende, Florida.
1 Cinquena. cursa, 4.• cat. 500 metres.
Blach Duchess, 35 4-5; Ràpida I;
Gog, Pa.yaso, Chiquilla, Madriles.
1 Sisena cursa, 4." cat., 500 metres.
Momotombo, 35 3-5; Sastrinyoli, Ballintubers Prlde Tontuela, Sir Nigel,
Sherwood. CUp.
Setena cursa, 3.• cat., 300 metres.

l

John Cobb, el famós motorista anglès, I els seus companys Tim Rose Rlchards I Charles Dodson a salt
Lake City CEE. UU.), on han batut d1vers~~s rèo~rds mundials. són obsequiats amb un lanch a I'Autombbil Club de Londres. Durant Ics curses els famosos corredors han batut un nou rècord mundial de 24
hores a 134'7 quilbmetres l'hora. Durant Ja prova, disputada sobre les grans p!stes de sal del famós llac,
bateren altres quaranta rècords mundials. CDe dreta a esquerra): E ari Howe saluda John Cobb, Mal·
c:~lm campbell, Charles Dodson i Tim Rose Rlchards
(Express-Foto)
-Joy, 19 2-5; Take three to One, Primero I, Westoe Alles, Guardabosque,
Fann.y Lee.
Vuitena cursa, 3."' cat. 300 metres.
Agullot 19 4-5; Whinmore Bangs,
Winsford Connle, Denny Bill, Sutton
Belle, Sprey Royal.
Novena cursa, 3."' cat., 300 metres.
-HaU Wory Boy, 20 2-5; Gran Scup,
Argentina, Blook Lita, Glanve Cheftlon.

El segon equip del C. N. Barcelona
guanyà per 6 a O l'equip dels «Enfants
de Neptune» de Perpinyà

EL MILLOR CLIMA
On presenciareu millor les curses?
On presenciareu els programes més atractius?

Fedi passa a Bonacasa, que xuta
Ahir, a les set de la tarda, va tesense efecte. Selva centra a Santraín1r lloc, a. la piscina del c. N. Bar- lle 1 l'intercepta Mollevi. A continua-

al

CANQORQM GUINARDQ

go. el qual aconsegueLx el 6è. i dar- jug11dors, l el porter Donnezan, el
qual a la segona part intervingué
rer gol.
Una escapada de Molas provoca moltes vegades i totes elles amb molt
uns moments de perill a la nostra d'encert.
Com sempre, el nombrós públic
porta, i Fed1 allunya definitivament
de la vetllada, esperant
el perill. Faut de Santrailles a Nu- sortl satisfet
biola; aquest centre a. Mollevi, in- poguer-la renovar a no tardar molt.
JOAN BRAU
tercepta. Molas i finalitza l'interessant encontre.
RESULTATS
L'equip del C. N. Barcelona s'ba
100 m. lliure
mostrat superior en tots moments
1. Lepage (C. N. B.), 1 m. 5 s.;
al seu contricant tant a la defensa
com a. l'atac. Els nostres homes ban 2. Cnirol (C. N. B.), 1 m. 8 s. 4-10;
estat sempre atents a les jugades. 3 Selva (E. N. P.), 1 m. 8 s. 8-10;
Monguillot a la porta, no ha tingut ~. Brau <C. N. B.) 1 m. 9 s. 8-10;
gaires ocasions per a intervenir, però 5. Trullenque (C. N. B.>. 1 m. lO seen totes elles ha estat a l'alçària de gons 4-10.
100 metres dors
la seva exceRent categoria.
22
1 M t1 I (C N B ) 1
Fedl, a la defensa, junt amb Trigo,
s.
m.
· 0· · '
ha estat la parella de sempre, dura 8 · ax·
( . N. B.), 1 m. 23
qu¡m ha convingut 1 sempre ama- -10; 2. Bonacasa
s. 4-10; S. Frécbinos (E. N. P.), 1 m.
tent a Ia més petita ínsignificància. 27 s. 2-10; 4. Hombravella cc. N. B.),
Nubiola ha. jugat bé; Bonacasa, ha 1 m. 29 s.
.
fet unes jugades molt remarcables,
.
2~ metres braça de ptt
1 ha secundat admirablement la. da1· MUlloz (C. N. B.) 3m. 1 2s. 3-10,
vantera. MoUevi i Alexandre han jugat també molt i ban estat ambdós 12 ~avarro li (C. N. B.), 3 m. 15 s.
molt perillosos. Potser Alexandre ha 4-10: Santra11le (E. N. P.), 3 m. 33 s.
fet una mica massa abús dels <tar- 6-10, 4. Aynó, C. N. B.), 3 m. 43 s.
400 metres lliw·es {social)
rières», puix que d 'haver xutat d'al1. Lepage, 5 m. 31 s.; 2. Caírol 5
tra manera potser baurill. marcat més
m. 49 s.; 3. Cabrejas li, 5 m. 50 s.;
gols.
En resum, creiem que és un equip 4. Mart{ II, 5 m. 53 s.; 5. Ollé U,
digne de representar el nom de l'e- 6 m. 1 s. 2-10; 7. Bernal, 6 m. 17 s.
100 metres liure {femení)
quip junior d'Espanya i que en els
1. E. Soriano (C. N. B.) 1 m. 20 s.
propers deSPlaçaments que realitzarà
estem segurs que sabrà fer queds r bé 3-10; 2. Olivet (E. N. P.), 1 m. 21 s.:
I 3 Granlcher (C. N. B.), 1 m. 32 s.:
el nom del C. N. Barcelona.
Pels francesos han sobresortit Sel- 4. Hernàndez <C. N. B.), 1 m. 42 s.
va, Santrallle i Mol&S tots ells oons I 6-10; 5. Artal CC. N. B.) 1 m . 45 s.

cetona, el festival amb els ''Enfants
de Neptune", de Perpinyà. Un nom- ció, hl ha un petit canv.i:: Bon.acasa
brós públic s'hi congregà per tal de passa a la defensa I. Trigo a la daNou curses llises 1 una de vanes
presenciar les curses 1 el partit de vantera. Una jugada de Mollevi dówater-polo, el qual per participar-hi na ocasió a Trigo d'apoderar-se de
l'equip junlor d'Espanya, o sigui el la pilota 1 xutar, el qual és parat per
que fa d'entrenador a l'equip naclo- Donnezan amb dificultat.
oberta al públic a partir de les vuit del matí
En una confusió davant la porta
nal, prometia ésser força interessant.
En la cursa de 100 Y 400 metres ll!u- francesa, Mollevi xuta i és parat pel
ENTRADA GENERAL, 0'50
res, Andreu Lepage, sense emprar-se porter. El domini és complet per
ENTRADA AL RECINTE I PREFERENCIA 1 PESSETA
a fons, obtingué els primers llocs. part del Barcelona que està. jugant
Selva, del E. N. P ., aconsegu1 el ter- un partit exceHent. Un xut de Moles
cer. En els 100 metres dors, Mart! I, és desviat per Mongulllot, però als
Mitjans de comunicació: Autobusos Roca., sortida del carrer de
pocs moments es repeteix la mateixa
cursa, seguit
bona
féu unade
C. N. B.,
Pelayo - Autobusos Lesseps-Horta - Tramvia Horta
Enrl- jugada.
Bonacasa.
a. poca distància
queta sorlano triomfà en els 100 m .
Un cómer tirat per Alexandre é.>
lliures; Oliver, E. N. P., realitzà una rematat molt oportunament per Tribona cursa per haver arribat a unes
dècimes de la nostra campiona. El
BOXA
tercer lloc l'ocupa la senyoreta GraAnteprograma de les regates
AUTOMOBILISME FE MENI
nicher, que també ttngué una bona
una
féu
es
continuació,
A
actuació.
.
a Agaró
, exhibició de salts a càrrec dels sal.l',
l
Dia 14. _ Regata creuer a Vela,
tadors senyors Herbolzheimer, Hei~' \1.
Ba.rcelona.-S'agaró. - Sortida dels
denreich, Foz i Borrull, els quals fopcbts, a les 19'30 hores.
aplaudits.
tots molttot
ren
CAMISERS
seguit el partit de
comença
embarDia 15. - Sortida de les
water-polo. Una arrencada del Baru1uu;:,&,.:, t'LA lJA 1 t..AJ.\11'
cacions a motor du de les 5 hores.
celona acaba amb un xut de Mollev1,
amb tu 1 seda
A les 17 hores. Arribada a S'Agaró,
I sense resultat. Anenquen els francedels yachts creuers. Cay dels yachts Els catalans Céspedes, Lo' sos 1 Moles xuta.. però és molt ben
la ~asa auUol" ~~.S.Wrtlàu
B li é F
t LI
partlclpa.nts, podrà alentir la marxa
I parat per Monguillot.
OVeraS, e V 1 Or•
Ol canviar de rumb a les dues darre- ren e,
xnundrnae Pe_sassm·at~a.rn~dpetadNaubpeiorlaGaot,Alepe:
¡· né i Peñate, classificats per I
res mUles del trajecte.
- ""
"
1
I
f'
I
17'30 hores. Regata en caA les
rò la pilota va a parar altra. v~gada.
s
ma
es
a
noes de rapidesa.
a alAlexandr-e, que xuta i rebo.a al
.
València, 7.-Anit es celebrà al PeDia 16. - A les 11'30 bores. Regata de Monotipus dins de la badia de tlt Jai-Alai, amb assistència de nom- (Castilla). Fou un magnífic combat P Santraille passa a Moles 1 aquest
brós públic, la segona jornada dels en el qual ~bdós pug!ls demostra- de mitja volta, lla.tlça un' xut fort
S'Agaró.
1 que toca. al paL Una passada. de Fed!
ren categorm de campió.
A les 16'30 hores. Regata a Vela ' campionats d'Espanya amateurs.
Pl~es: Lltús Garcia. Peralta <Va- a Bonacasa que aquest tramet a AleEls resultats registrats foren els
en yachts de la fórmula internaciolèncta) derrotà a Joaquim Dlaz xandre el qual no aconsegueix marna! i assimilats en la badia de S'A- l següents:
Mosques: Joaquim Toledo <Valèn- (Castella) per punts, i Josep Llove- car quan el gol semblava imminent.
garó.
Dia 17.- b. les 11 hores. Regata a ela) derrotA per punts a Seran Mar- I res (Catalunya>. a Goyenecbea (Gui- Un altre xut d'Al-exandre es deturat per Donneza.n.
Vela en yachts de la fórmula inter- tinez (Guipúscoa), i :...Juc Cèspedes púscoa), per la mateixa decisió.
Fedl passa a Mollevi i aquest desLleugers: Alexandre Llzarbe (Gill(Catalunya) vencé a Pere Capapé
ne.cional ,Qssimllats i creuers.
púscoa) ·VB batre per punts a Josep ~;;.a~~! ~f'~~a~~~~;~~~~
A les 16'30 llores. Regata en yacbts (Aragó), també per punts.
Galls: Antool Marti <Balears) Portilio (Catalunya). Combat inte- potent xut, el primer gol de la tarda.
amb motor (creuers).
Dla 18. -A les 11'30 bores. Rega- triomfà per «k.-o.» tècnic al cinqnè ressantíssim, en el qual els aplaudl- una passada de Trigo a Bonacasa
j asaslt sobre Miquel Laviada. (Astú- ments abundaren a. honor dels dos que r-esta. sense efecte. Fedi passa a
ta en Monotipus.
Alexandre, el qual en un "arrière"
.
A les 16'30 bores. Regates en ca- ries), 1 Josep Lorente (Catalunya) combatents.
ctWelters»: Antoni Zúñiga (Caste- xuta i la pilota toca el trav~ser. La
guanyà per punts a Eusebi Librero
noes de rapidesa.
lla) fou fàcil vencedor als punts de jugada és rematada per Mollevi, que
Gumersind Menèndez <Guipúscoa) obté el segon gol.
Una arrencada francesa és lnterderrotà. per ((k.-o.» en el segon assalt
1 ceptada per Trigo, que passa a NU·
a Elles Soria <València).
CONCURS DE BELLESA MASCULINA
Migs: Josep Bellvé (Catalunya) ~lola, el qual no pot xutar P.~r haver~
baté per punts Josep Maria. Ro- li fet faut el jugador Te:vssere. Es
tira la. falta i Nubiola passa a Ale. .
~guez <Astunes). En dictar el fall xandre, el qual repetint la jugada
d aquest combac hi hagué un petit de l'anterior gol, però ara amb més
Una de les principals atrac¡:lons do les tradlc!onals curses de Brooklands ha estat el desafiament entre
escàndol, per prendre el «manager» efectivitat aconsegueix el tercer gol.
Mrs. Kathleen Petre i Mrs. Gwenda Stewart. Fins ara havia estat aquesta darrera qui havia batut el r&o
de l'asturià una actitud lrrespectuo- contraaro,qul:n els francesos i Moles
cord de velociut en automòbil, a una velocitat de 133'67 miller l'hora. Aquest cop, parb, Mrs. Petre ha
sa. En la mateixa categoria Angel passa a santrallles, el qual xuta d ~s 
batut el rècord de Ja vesa r ival I l'ha deixat ostablert en 134'75 qullbmetres l'hora. Mrs. Kathlen Petre
Anaya (València) derrotà per punts viat. Una escapada de Nubiola és indurant la cursa de desafiament
terceptada per selva, que perd la
a Ramon Trashorras (Castella).
(Express-Foto)
Semipesats: Francesc Bueno (Gul- jugada en passar a un jugador nospúscoa.), després d 'un bonic combat, tre. Pocs momcn~ després, Mo!Jev1
fou fàcil vencedor de Domènec Giro- marca. el ~~ go , en el curs d un~
jugada prop1a. Un centre d~ MolleVl
.
de Tarragona. Els assistents, una proposició, acompanyades dels resnès (Valencia) per «k.-o.:t en el se- a Nubiola és tallat per Selva, 1 acavegada. acabada la reunió, compli- guards acreditatius d'haver estat
gon assalt. També e 1 semipesats, ba la primera p!ll't amb el resultat
mentaren l'alcalde gestor, senyor constituïts els dipòsits previnguts,
MarceW Forné (Catalunya) triomfà de quatre a zero a. favor del BarPic i Pon.
podran presentar-se fins el moment
sobre Raimond Palero (Castella) per celona.
DEMANANT EXAMENS EX·
que manquin dues hores per a la ceComença la segona part amb wm
punts.
TRAORDINARIS D'INGRES
SOL·LICITUD
UNA
DE lebració de l'acte de la. seva oberPesats: Fabià Vicente del Valle arrencada de Mollevl, que passa a
LLONGUERES
tura, al Registre d'entrada de la Se(Castella), que sobrepassà al seu ri- Bonacasa. i aquest a Alexandr~. el
Una comissió d'aspirants a l'in¡rés
val, Francesc Aguilar (València), en qual xuta una mica d~vlat a pocs en l'Escola d'Enginyers Industrials
Ha visitat al senyor Pic i Pon el cretaria de l'Ajuntament i al Negodotze qullos, es mostrà en extrem centimetres del pal. Els francesru es ha visitat l'alcalde gestor, senyor Pic senyor Joan Llongueres, director de ciat Municipal d'In¡ressos, on es troporic 1 després d'ésser dominat pel limiten a una. forta de!enswa en i Pon. per tal de demanar el seu l'Inst1tut Català de Ritmlca Plàstica ba de manifest el plec de condicions,
vista de les continues jugades perl. '
1 encara al despatx de qualsevol Nom&JOr coratge del seu petit enemic, lloses de què és objecte la seva porta. ajut a la petició que ban adreçat 1\1 per tal de demanar l'ajut oficial d~ tari d'aquesta ciutat.
que
iniciatives
les
en
l'Ajuntament
fl
a
Pública
'Instrucció
d
ministre
per
deturat
és
d'Alexandre
xut
Un
abandonà en el segon assalt.
Avui es disputaran les finals, en Donnezan. Novament torna a xutar que els siguin concedits exàmens ex- pensa desenvolupar.
les quals intervindran sis catalans, l'esmentat jugador amb motiu d'una traordinaris d'ingrés per al mes de
TURISTES
cinc valencians, tres guipuscoans, un passada. de Mollevl 1 marca el ciD- setembre. El senyor Pic i Pon oferl
LES SARDANES
recolzar l'esmentada proposició.
què gol.
balear 1 un castellà.
Cent deu turlates q~ participen en
el viatge organitzat pel ccreattve
PRO-HOSPITALS
LA JUNTA D'AQUARTERA· Touri.st Agent&» visitaren les Cases
MENT DE TARRAGONA
Conslsrorlals.
L'Ateneu d'Acció Catalana Republicana del Camp d'En Grassot, d'aSblln reunit, a la Sala Joffre, le.>
QUIOSC • ESTANC EN SUB· cord amb llurs respectives Secció Feautoritats 1 forces vives de Tam.menma de Beneficència i Grup SarHASTA
gona per tractar de la solUCiÓ del
CAMP DEL «SOL DE BAIX»
danístic, ba organitzat per a les cinc
Publicat al ButlleU Oficlal de Ja de la tarda del vinent diumenge.
problema dels aquarteraments de les
Antics terrenys d 'entrenament del F. C Barce.ona
forces de l'exèrcit l de la. Guàrdia General.ltat de Catalunya. correspo- dia 11 del que som, l davant l'estatge
TRAVESSERA DE LES CORTS
ctvU. m assistiren, a més dels tèc- nent al dia 30 de juliol darrer, l'a- social de l'Ateneu, Passatge Romà,
nie.> senyors Bertran de Quintana, nunci relatiu a la subhasta per ad- número 81 (entre Còrse¡a l IndúsAvui, dijous, tarda i nit
Florensa i lgleslas, el governador ml- judicar l'explotació del quiosc - es- tria), una extraordinària audició de
lltar de Tarragona, el comissari de tanc situat a la Rambla. dèls Estu- sardanes l ballets populars catalans.
1a Generalitat a la dita província, dis entront. a. la. casa núm. 5, sota el Prendran part també en l'audició la.
Cobla Montseny i l'Esbart de DanA P&~·s lta t
els alcaldes de Tarra¡ona, Reus i tipus inicial de 700 ptes. mensuals, saires
perb
avui;
corrent
cosa
bellesa,
de
concurs
un
lloc
mgut
h
cop
•
aquest
«Atlímtida», que dirigeix l'exd'obertura
l'acte
que
avinent
fa
es
la
de
representacions
1
Tortosa
a tmcut la particular! tat que ets concursants eren eletnentt d
E
lletra
:
Autobusos
•••
15
i
7
Unies
:
Tramvies
pert folklorista J. Maria Mont.serrate.
Cambra de Comerç de Tarragona, de les pliques tindrà lloc a les Cascs
leg¡1 ha e~ :xe fort, entre els quals havia de sortir I'«ApoHó 1935>>. L'eintegre dels cabals que
producte
El
Servei de taxiS collecUus, des àe La Plaça de Catalunya I de la
ea n u q~e t 1e1bl professor d'esports Rouet, digne posseTdor del tltoldel Centre Industri;a-1 de Falset, de Consistorials (despatx de la Comis- es recaptin de la. toia és destinat a
del «hombre y el oso-» no conveno tothom 1 hi ha
Plaça d'Espanya
rrnasct a
la Cambra de Comerç de Reus 1 de sló d'Hisenda> el dia 19 del corrent la subscripció pro-ho~pitals de «Rà·
eu que volen C1llebrar els seus ooncursos de belleea
la Cambra de la Propietat Urbana 1 mes, a les 12 hores. Les pliques de dio Bareelona».
(Express-Fotò)

PISCINA GUINAROO
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utrés per les cufurnes 1 !es presents, a les dones indígenes, de
~bes i bagateHes. Deien que
elles no tenien absolutament cap neceSsitat de tot això
i que vivien
molt bé tal
com vivien.
Tanmateix,
quan una.
d'elles va
engiponar-seles per
a cenyirse un
ves' t it,
va

les nostres tendes. Ens
va ésser precís abandonar els carros, però vàrem conservar uns quants
brúfols per tal
que ens ser- ,
vissin de
bèsties de '
càrrega f
i transpor tes-/
sin els/,

nos-¡ .
t res
ba- ·

semblar
~que
no
els

gatges quant
m és lluny .;;·¡r!'"'"''~ •di~'>Jt.
millor. Una ñlt 1
un dia. varen escolarse eucara. A la fi, el «mónperdut» va. oferir-nos sens~:
reticències totes les seves bell~
ses en una desfilada impressionant.
Per tal de descr iure a. lli. perfecció allò que vàrem veur e ens fóra
de molta més utllltat que la ploma
el pinzell de Maxfield Parish I
Per tot el voltant, al d essota
d'allà on érem, emergien roques
salvatges sumptuosament guarnides de vegetació luxuriant i rica.
La jungla renaixia. Les valls, ata·
peïdes de flors i d'arbres, s'entrecreuaven en totes direccions. Tot
de saltants d'aigua emmirallaven
el sol amb el seu líquid limpid 1
cristalli, semblant al vel d'una deSposada. I , associat a tot això, una
atmosfera única, impossible de trobar enlloc més del món, una mena. de boirina lleugera, de broma
transparent.
Aquell pals justilicava les imaginacions més desfermades, les
llegendes més fantasioses. Conan Doyle, en persona, no
n'havia pas sortit del tot,
quant a. descriure'n l'esplendorós escenari. Allò que vèiem
era molt més del que ell va
deixar escrit.
Ara eren els wapl""
' sana eis que ens
""·""'-.
ab:mdonaven.
"""'...., Només un

per WILLIAM LA VARRE
El misteri dels Wai Wai, la raça elegida d'indis
blancs ... Quan davant nostre van aparèixer aquests
éssers de llegenda, va sorprendre'ns la seva dignitat
i la seva bellesa. Les dones tenen el cutis de perla ...
quells dies passats aJ «Món perdut», que, insospitadament, vàrem
establir un contacte directe amb
el món civilitzat. Tan i tan lluy
com ens semblava! ... Era un matí,
entremig d'una forta tempesta. Vàr em oir, tot de cop, quelcom que
roncava sordament al cel i vàrem
reconèixer que s'apropava un avió.
Veure'! no era possible, puix que
la jungla s'havia espesseït densament. Però no vàrem pas estar-nos
de saltar devers el nostre aparell
de T. S. F., amb l'esperança de
copsar un missatge o una. informació qua.lsevuna, relatius a aquest
aparell misteriós. No és gaire freqüent, en efecte, que els aviadors
planin damunt aquesta part de la
jungla.
No ens equivocàrem pas. Els que
volaven damunt nostre, no eren
pas uns no-ningú. Molt aviat ens
va ésser possible rebre un missatge pel qual el coronel Llñdbei:gh i la seva esposa. assabentaven·
les estacions més properes que el
seu viatge
prosseguia sen~
se entreband
de Manaos. del
Brasil, a la
Trinitat. Mrs.
Lindbergh ex~
plicava que es
disposaven a
guanyar el riu
Perima. - et¡
realitat volai dir el riu
Branco-a 200
qu i 1 òm et res
més al Nord;
després, aban·
donar aquesta
linia. per trà•
vesss ar 1 e$

I

lació, fins al moment en que, saltant el Dronico, varen fer rumb a
Trmitat. Hi havien esmerçat quinze llores, traçant damunt del Continent una ampla corba que representava un dels més bells valtot que poden honorar l'aviació.
Pocs dies més tard vàrem sentar
el peu dins d'una regió tota ella
perforada per profunds cràters i
els vestigis de lava aparegueren
per tot. Seguint la nostra via, anàrem a parar a. un cràter, guarnit
de roques descalçades i cobertes
per una capa de molsa verda. Un
rierol hi lliscava. mansament. L'intèrpret Wapisana. en veure allò,
va començar a llençar crits com
DES-CENS AL PER ILL
un esperitat i a donar símptomes
Mrs. La Varre, davalla decidida a l'a igua, Igual que fa n tots els
d'un entusiasme delirant.
membres de l'equip del seu marit. El gegant negre que té al costat
-Es el riu dels diamants!-va
11 va servir de defensor 1 g uardià durant tota l'expedició
t ractar d'explicar-nos quan el seu
estat li ho permeté.
De fet, quan el sol hi batia, l'ai- àttrmar' l'exiftènela7iñ un1loc- o al- Lnes nombroses de rics Joiells l amu.
gua tota era un guspireig. Cada tre, al rriig del Continent, del fa- lets perquè les aigües revinguin.
sòñúiiava.: tam- Això és el que volien fer. Pr etepedra centellejava. Durant uns ma- 'tiulós Eldoradó. I
ments vàrem poder creure que ba- bé, les infantfvolés rêCerquès de nien que la darrera ve¡ada que
_tants i tarts ·" omes oue eren vin· recordaven haver abastat el lloc on

jo

.,

la seva existència era
encara. objecte de discuss1o:- T ot-I
BONA PRESA !
hom, qui m és qui menys, coincidia.
Captura d'un dels diamants
més
grossos
que hom va poa admetre que els Wai Wal hader recollir en aquesta cinvien existit i que, molt temps enquena expedició. La gen·
rera, havien estat vistos els darrers
tiJ cercadora I el seu fidel
espècimens. Però a ixò era qüestió
escuder negre en semblen
de moltes dècades, passades les
meravellats
quals semblaven haver desapar egut
de la superficie de la terra. Els ma.lament. La civilització començareports de la. «British Bundary va de guanyar-los amb una petita
Commlssion Expedltion» contenen lliçó d'aquesta hipocresia que és el
tot allò que conten sobre aquest vestir. AiJ!f I -~· quan Alfcia va
particular les tribus que ens són
conegudes. Però els membres de
la Comissió varen recórrer sense
èxit tota la vall de l'Amazones. Alguns anys més aviat, una expedició famosa, a les ordres del doctor W. E. Roth, declarà haver trobat a la frontera de la jungla Indis de
·\pell remarcablement pàl1 i da.
Això era. tot. I quan, davan t
nostre, va.ren aparèixer
de la.
manera més senzilla del
món ,
aquests famosos éssers
de lle
genda. va. sorprendre'ns
el seu
capteniment digne i la
bell e
sa de la seva actitud.
E 1s
Wal Wai són prims i
força
bells, alts en la seva ma·:0-~·>-:-...~ •.~
Jori a.
Hi veuríeu rostres fina:ne n t
dibuixats i les dones te.,.
nen un color de cara
que cal qualificar amb
una expressió que
enorgulliria. les
nostres en dir
que les Wai
Wai tenen el
cutis de perla.
Són unes formoses criatures, els atractius de 1 e s
quals m 'haurien fet rodar
\
el cap, arris( cant-me de romandre all i,
de Wai Wai
honorari, seuse la presència de la. meva animosa 1
UN LLAC Q U-E
encisadora. Alícia..
La varre 1 els seus g uies Indis, contemplen a llò que resta d'un g ran llac, el qual, segons creença
Feta abstracdels nat urals ha via estat ple d'or. Avui, de 1Iac no en queda. I el suposat or, és mica
ció de la polí~ J gàmia, hom donar a una de les noies un dels muntanyes que volten Riraima i viem descobert un devessall de diaJ les podria seus pantalons, va ésser el comble. els gegantins espadats de Venc- mants. Però, ai las!, vistes de la
prendre per ci- Totes les dones, a cor. exhalaren çuela. Vàrem «seguir-los» durant vora, aquelles pedres
vilitzades. Tal crits d'esgarrifament. Sospito que tot el dia, amb la nostra lnstal- no eren altra cosa
és la seva mo- el s eu
que bocins de quars.
ral, recta i de- escànF et i fet, encara.
1
licada.. Pel que dol deque em sentis desafecta el llen- g u é
animat, no estava
guatge, cal es- portardescoratjat del tot
mentar que no les a
amb aquesta trobas'assembla de casti-,·
lla. LA. presència e!'l
/
res a. cap dels gar
aquest indret de
·
que fins ales- sevefragments de qu:us
hores havíem r a de tantn importànescoltat a les ment'¡
cia, constituïa, des
)
proximitats de la.~
del punt de vista
/
l'Amazones.
geològic, la prova
tit
• ...;es dones i les jo- aixf
qú'e el terreny no
~ .-,;)•1etes, discretam~nt
dêixava de tenir con, /guarnides amb un sunsiderable interès. AliPíe collar, van apropar-se'ns
cia i jo vàrem rede seguida, per tal de durprendre l'eterna ocunos els bagatges. Aquests vàpació: e er e a.r els
treballs allf són essencial- re
diamants.
HI MÑE AL SO L
ment femenins, i on hi ha és set
Un dels Wai Wal
Un lndlgena Wal Wa l en a ctitud de
dones, cap home no es re- forade
ens contemplava
baixarà mai fins al punt de la vall.
a m b curiositat. Al
pregar al seu Déu. La seva oració lm·
voler-vos dur la maleta.
cap d'una estona va
Una
plora la protecció del sol I del cel da·
decidir-se dir al guia
Això no semblà pas plau- Indi. a
munt la jung la
re molt e. Alicia, Ja qual, per a m b
que en cert lloc dE.
la muntanya. coneid'ells va romandre amb nosaltres un explicable sentiment de solidari- panta.xia un indret que
per tal de servir-nos d'agent d'en- tat, se sentia avergonyida de l'es- 1 o ns
contenia un g ran
llaç I introductor prop dels Wai clavatge al qual viuen sotmeses e 1 s
tresor, or en abun- L'explorador,
Wai. Aquell home coneixia. perfec- aquelles esplèndides criatures. Una sem dància.. Potser valia.
tament el pafs a l'entrada del qual mena. de rancúnia la feia mirar blava
la. pena que ens hi
ens trobàvem. Els a.ltres indis ens de cua d'ull els homes de la tribu, un ainteresséssim. Valg interrogar ahaYien parlat d'Una raça aborigen refractariS a carregar-se altra cosa. tempquell home I em va. dir:
superior, una raça elegida, la dels que els seus arcs I les seves flet- tat al
xes.
-Allà baiX trobareu un llac ple
Wai Wal o indis blancs.
decòd'or. Les muntanyes en són coberNo era. aquest sol, encara, el rum
Aquests lndis són, també, origen
tes. Aneu fins aJli i l'or brillarà al
de moltes llegendes i, no gens greuge que sentia. la meva dona. tradivostre entorn amb més intensitat
menys, de renyides controvèrsies cont.m els Indis blancs. Els seus cional
que no hi brillarien els diamants.
entre els savis. Molta. gent els ha caps, el vell Katan 1 el no menys de la
PESCA A LA JUN GLA
considerat com un mite. Fa un any, vell Tallcan, s'oposaven que ella tribu.
Amb això en teníem prou. Vàv a Uns Ind is ensenyen a Mrs. La Varre a pescar a l'estil del pals. rem posar-nos en camí. L'indt, cerésse r Enlloc de canya, esquer I ham, els Indis usen, simplement, arc tament, podia ésser foll, podla soCopyright OPE RA MUN DI
un d'a- 1 fletxes. Amb llur proverbial destresa, rarament erren el tret miar. Però jo em recordava d'un

I

\

l

dE
Wai o Indis blancs ên disposició d'oxpi~ra r amb Mr. La
misteriós << Llac de l'Or>>. Fetes les recerques a quest no va
ésser altra cosa que un compost de mica I pirita

fins al r ovell d'ou d'aquest
pais, imaginat d'inconcebibles riqueses.
L'endemà l'expedició camià. de
direcció, tan sols fos per un quant
temps i vàrem fer cap a la muntanya on, qui sap!, si ens esperava un descobriment sensacional.
CAPITOL VIII

ELDORA DO ?
El creP\iScle començava quan la
nostra gent atenyia el cim de la
muntanya cwe ens havia signat,
de baix estant, el cap dels indis
blancs, dient-nos que hi trobaríem
un llac d'or. AHcia i jo ens sent!em un xic enervats i excitats davant la idea que potser ens hi es' perava la realització d'un somni
1 magnífic. El descobriment d'aquest
1 Eldorado que solen tenir sovint
a
' la boca I e. l'enteniment molts hoi mes de temperament imaginatiu.
Erero totjust dalt, quan la meve dona, que ens precedia i cercava pertot els secrets del panorama, va llançar un crit i va córr er a sacsejar-me el braç. El sòl de
la vall que s'obria. davant de nosaltres era encatifat d'or. Però allò
no era pas un llac, circumstància
que va astora: _els Indis de la nos-

l

érem les aigües cobrien tota la contrada. S'estenia fins a. una distància de 20 quilòmetres 1 semblava
molt profunda. No restava pas res
de tot això, com no fos un peix
mort, encastat a una roca.
Els Indis ens varen explicar que
l'aigua. se n'anava. per un forat
a. manera de sobreeixidor situat al
bell mig del llac. Havien temptat
de sondar-lo, però totes les seves
canyes de pescar, lligades una al
cap de l'altra, no havien pog¡.tt
abastar el fons. I a aquest abisme
sense fons, des d'èpoques remotes,
els ind1s havien anat venint a llençar tresors, llingots I pedres precioses fins a formar un total vertiginós.El 1rac, desaparegut en una nit,
no ens interessava., però, tant com
l'estrany espectacle que teníem a.
tret de fona. Pot existir, realment,
al món, un pafs cobert d'or? Vàrem descendir, apressats, fins al
llit del presumpte llac. El sol havia desaparegut i, alhora, l'or ha.vie. deixat de brillar. En aquell
moment va acudir-se'm 1, aviat en
vaig estar persuadit, que acabàvem
d'ésser víctimes d'un miratge. Allò
que cobria el sòl de l'estranya vall
no era altra cosa. que mica, cristalls de mica, els quals, durant el
~a. copsaven l'or de la. llum solar
en e-1 • ·
seu prisma. Des
· del punt de
' vista. mlneralògic, el
descob r i-

ment
''enta
e I

~Ó:- 111~~
t~;~J

DE V I SI TA EN TERRA SALVATGI:
en la millor harmonia, parla a mb una nola Wal Wa l de la vtda a la
Jungla. Es tracta d'una in dla de les a nomenades blanques

tra escorta. més que no pas el paisatge que ens astorava a nosaltres.
Per als Wa.l Wai aquest lndret em
el cllac d'on que esmenten les seves lle¡endes, llac que té les aigües
encantades I demana, sense treva,
presents i més presents. Quan les
aigües es retiren, és que tenen set
d'or. Es !a necessari, aleshores, cór

v;;s¡¡

seu interès, però, naturalment, cap
mena de valor pràctic. La nostra
decepció era ¡rossa, per bé que
tot l'entrellat de l'aventura. ens
aconsolés duna manera molt relativa.
( Seguird el proper diumenge)

(Prohibida la reproducció)
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RAD I O

MER CAT D'OCASIONS

UNIO RADIO, S. A.

"' IVIATGES A MALLORCA RESTAURANT HORTA VALENCIANA
3 dies amb excursions :<quilòmetJ:.es 209), pessetes
71'00, més 28'20 _(passatge d'anada I tornada)~,
Jotal: ll.OO pessetes
Primer, o. Bellver; segon. Soller; tercer, o. Drac (amb entrada)
3 dies ainb 3 excursions .(quilòmeb:es 35]), pesse·
tes 80, més 28'20 _(passatge d'anada i tornada)'.
Total_: J08'20 pessetes

COMPRAI VENDA I CANVI

Emissió Ràdio Barcelona
P ltOGRA!\-t.\ PER A AVUI,

R ADlOS, CAIXES DE
DE MOBLES, PIANOS,
... ·~ ..
,.
.or~·
-CABALS. MAQUINEs D'ESCRIURE I DE CQ..

DlJOU &
7'15: Primera edició de «La Paraula». Diari radiat de RADI O BARCELONA. -Dis cos.
8'-: Senyals horaris dc la. CatedrSl - Lliçó de gimnàs a càrrec
de ia Feden1ció de Gimnàstica. -

SIR, MALÉ:TES,- DÏSCOS, eto.

S egona. edició de «La P ar a u la» Diari radiat de RADIO BARCE·
LONA. Edició dedicada. a les comarques catalanes.
1 9·-: Senyals horaris de la Catedral.
11'-: Senyals horaris de la. Catedral. - Servei .Meteorològic d e l a
G eneralitat .de Catalunya.
1\llGDIA
12'-: Senyals horar is de la CatedraL Seccló Femenina. Música selecta en discos.
12'30: <!Plat del dia» d el R estauf!lllt Tivoll. - Con tinqa ció d el progra;na de discos.
13'-: Senyals h oraris de la catedral. - L ectura de programa.
13'02: Cotitzacions.
13'08: «Cocktail del dia» de P edro
Chicote. - Programa de discos vartats.
1 13'25: cCOCktall d'avui» del Restaurant Brasserie Tivoli.
13'30: Informació T eatral 1 Cartelera. - ContLnuació del pr ograma
diSCOS.
13 ,50: Secció Cinematogràfica. Conversa Cinematogràfica per J .
Cuesta 1 Ridaura.
· 14'-: «La Paraulalt. Emissió de
1es d u es de la ta.r da. Informació de
Barc;cl~_na.A.ctualitats T-trals i Musi"Q
EmisSió a càrrec de l'Or·
._Rals. :Qü estr a. Femloa. J azz.
l 14'30: «El fet del dia» per J oan Al
!,\Vv~~: _ Butlleti O ficial de la Geeralitat de Catalunya. Sumari del
n úmero publicat a vui. - Continuacló de Ics Actualitats.
14'55 : Borsa d e Treb all d'E.A.J . l.
J5'- : Sessió radlobenèfica, amb
disCos
«La Parauln~. EmissLó d 'un
, ..escollits.
15 15
""'
lluart de quatre de la tarda. D irect ament des de Madrid Resum d e la
uoaceta».- eontLnuacló de la. aes.
sió radiobenèflca.

CORT~

Condlc16 TOT PAGAT, botels primera. autos o autocars. beneficêncla, Impostos, propines. etc.. etc. SORTIDA DIARIA des d'una persona.
Agents espec.lalment autoritzats per la COMPANYIA TRANSMEDI•
TE RRANIA per a la venda. l reserva anticipada de passatges.. Oeacomptes especials a Entitats CUltu.rals. Esportives l Obreret
Solament tracteu cUrectament amb l'UNICA

BARCEIJONA

·.

AGENCIA DELS HOTELS DE MALLORCA

sense lntermedla.rls, d els mlllors Hotels)'

Rambla del Centre, 35 ,: Tel • .1 5457 : Barcelona
lllures algunes Delegacions p er a pobles de Catalunya

Resten

Ybarra y é.a, S. en ê.

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen
SE.ktVI!U aAP1U ENTRE HAI:tCELUNA 1 lSll.J:lAO
.SOrtides tota ets DIMECRES a la n it cap a \'IIJéocla. Alac.:ant, MAUI¡a
SevW&, VIgo, VW&al:arc1&, CorlUIJa, A4wse1. &ult.ander l Bllbao.
Alterna.nt-ee ~~ escales ae:
:L'anaiOOa. Ceuta I Buel\la cllda d ues aetmaDM
Sant canea I FerrO! C8(1a dues setmanes
6ERVEl OORB.EN'l ENTWI d A.IiCELONA 1 8 1L.BAO
ca.cta dues sct maoea
Sortl.d ea ela DIYlNDRES a la nit, cap a ra.rrnaona. t:IB.Dt Oarles ,
Vtoaroo, Valéocla, Cullera, Alacant, Cartagena, Agullaa, Almeria, MeUlla, Motr1l, MJUaga, Ceuta, Càdlzz . SevWa, Huelva, VIgo, Marl.o, ~l·
Ua¡arcla, FerrOl, Corunya, Avll6a, 1111uael, 6aDtaoder, Bllbao 1 Pa.sa,Jêe
6ERV&l ENTRE BARCELONA, tiETS 1 M.AW:lELI ,
Sortides q uinzenals ela diJous cap a S~te t AdaraeUa
Servel_¡¡utozeoal cap ,. OENOVA
ae J.a CompanJJ.a MOU del Rebal~
c.a Càrre¡a ea rep al "nOgt.ado
Tel~ton 18685
~-

~ CLINICA GALLEGO - VIES URINARI ES

-

Carrer Nou de la Rambla, 18 :- PELL • SANO • VENERI • P ROSTATA •
M ATRIU

Preguem als nostres lectors, FAR RE PIJUAN
METGE ESPECIALISTA
que, en fer llurs compres,
VIES URINARIES
donin preferèntia als establi· PELL
DEFECTES SEXUALS
ments anunciats en aquestes

16._: Pro~~g: discos.
18'-: «La. ParauiiU. Emissió de Ies
s1s de Ia tarda. Informació general .-

~g~Óde diin;~~~~~~= d:

RADIO BARCELONA.
dedicat a la Secció In!antn de
P arauuplement d e «La
rondalles,
RADIO S BARCELONA,
contes, consells útils, etc. - Conti- ,
n uacló del program a del ràdiooient.
19'45: Cotitzacions d e m onedes.
NIT
20'-: «La Paraulu. N oticiari esportiu. - P r ogram a. d e discos selec-

--

IIIPOTENCI A ' DIATERIIIA ,.., Dlrectorr Dr Riu Porta consulta, 11

MAUR.LU: Passeig de ta Castellana. 16. - J::IAB.OBl.ONA:
LINIA RAPIDA OE CRAN LUXE BARCELONA • CADIZ •
t;:;urttdea setmo.niiJ.S elS lUssabtes. a tea l:l. Efectuaran el servei
.
aC IUDAD DE SEVI'.LA• I aVILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA • PALMA Ol MALLORCA
Sortides cnda d ia {llevat els dl umeo¡¡es) de Barcelona l Palma, a lea
21 nores J>er les motonaws
• CIUDAD DE BARCELONb I cCIUDAD Oli PALMA.t
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIAJ. ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA • IIAO I BARCELuNA • EIVISSA
U NtA COMERCIAL AM!3 J::SCALES A TOTS ELS PORTS DE LA M.IWl·
TSRRANlA. NUU.O U'AklllCA I CANAR!ES. - Sortides Qulnze~a.la de Bar·
cetona els d iJous. LlN lA COM.ERClAL Bll..HAO • OADIZ • OA ARlES, AM$
tldes QUID·
ESCALA A TO'l'S ELS PORTS OBL NORD O 'ESPA N~ A . 1Zennls a e J:lllbao ell! t'll jous . UNtA RAPIDA REG ULAR ENTRE ESPAN'JrA
t l'ElUtn'UR U:~ UE LA G UINEA ESPANYOLA tFE~ANDO POO). ,-. Sort.tdes el d la 17 d e cada mea. !\al b escales a Valéocla, Cè.dlz. Laa Pa U;Iaa ~ta
Cruz. de Tenerlte I Freet.owo. Santa .Lsabel de Fer oo.oclo Poo. Bata.. 'Koao t
Rto Beolto pels vaixells
• CIUDAD Dll CADIZ• l «LEGAZPh
MELILLA
LINIA REGULAR ENTRE BAROELONA • ALACANT • ORAH
VICE·YERSA
• CEUTA
VILLI\ ALHUCEMAS
d 'Alacant ell dUIUil.l
a les H i llores;
cada dl wneo¡e,
&Jrttdea d e .13arcclooa
d 'Orao ela dimarts: <2'01'Bll cap a Alacant, els dlmartll l d 'Alacant cap a
Barcelona. Gb dla:lecrea.

~

20'45: Noticiari des de la Redacció
de «La Publicitat».
20'55: Cotitzacions de mercaderies,
valors 1 cotons.
21'-: Senyals horar is de la. Catedral. - Servei Meteorològic de la.
G eneralitat de Catalunya.
21'05: Setmana Còmica, per J oaquim Monter o.
Qu1m. Mon tero.- Program.a d e ballables.
22'05: «La. Paraula». Emissió de
les deu 1 cLnc minuts del vespre. Dir ectament des dc Madrid Resum de
les lnformaclons radiades durant el
dia .
22'15: RADIO - TEATRE Català,
la comèdia en tres actes d e J . B. P.
Molíère, versió catalana. d 'A. Gu&l,
.iJ.'AMOR METGE»
24'-: «La Paraula». Emissió de les
~otze de l a. nit. D arreres InformaClons. - FI D E L'EMISSIO.

dies, pessetes 95~ 5 dies, pessetes J07'50 _(3 ex·
cursions) sense passatges

XRepresentac!O.

14 15

tes.

~

CATALA_NE_S,

Telèfon 30422

-ae

~8'30:

aalFormenror

TOT D'OCASIO

O~

l~it,

Prtmer, SOller: segon, O. Drac <amb entrada)_: tercer, Inca..Pollen-

TORRE SAN SEBASTIAN. (Telèfon 14342)

M enjadors lnstallats en t1p1ques barraques valencianes - Espcc1alltat en la p a ella, lla gosta barceloneta 1 pollastre a l'ast , esW Hor ta

a

1,

e•so a a.

P. 10

a

1

SER VEl ltAPW CAP AL HRAl::U!. • PLATA

correua .CSPIUlfOII
Sortides uxea cada 21 dlea
SANTOS, MONTEVIDEO • BUENOS AlBES iOrtlr& el cUa
13 a¡os1i del 1935, la ma¡¡o1tlca cnotouau
pet

«CABO SAN AGUSTIN>f
t.a cArreaa

AP~ARELLS

motc>-uans&~lAntlca

.

quo a4metra pe.aant¡el'l

ea rep ttn.s

1

mercacterlea

la rat llA del dia d e sortida. al tlllalado
del Moll da Balears. tel~on 182'1f

odm

Oonsl¡oata.rla:

POTOGRAF·ICS

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C~
VIA LAIETANA, il

• CINEMES
• lliNOCLES
PRISMATJCS
•
('J
,¡,

rEL•LICUL ES • PATHE • BABY • MAQ UINES
FONO GRAFS DE T OTES MENES • DI SCOS, eto,

Camiseria • Corbateria

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

J o 1Es

•

B RI L L A N J s

Ferrer Batlles

TOT de VE RITA BLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES

36, Soqueria, 38

VESTlTS BANY :: BARN USSOS
CAMISES P LATJA : ; Camisa RA·
GLAN (Patentada) : Mitges FERR O
de garantJ.a

Carrer: de Sant Pau, 6
<prop

Re.mllleal

B AR

TeL

U237

eR EUS

eEL oNA

BARATISSIMS

Rambla de Canaletes, 11, primer
~~~:~:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~=========::::::::::::::i:::~
!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~;~!!!!!!!!!!!!!!~~:;::~~::~~~í

Secció · d anuncis per paraules
1

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

LEOPOLD .,ARTINE2
MORENES, t!stules, ¡a.
CAMIONS, grans ocaDr. ROSSELL • Pa86elg
GUARDAMOBLES pd·
I'Blltelxo guarl..meot com- lmpressor . Especialitat et
bllc I econòmic. Campo de Gràcia, 106, pral. 211.. sloD.tJ.. preus nous. Tamauetes per a rarmtv
etiq
De·
«Moreno!».
useu
plet,
MALALTIES dels nell8. r tt, 95.
DIPUTACIO, 424. P" - Sagrndo, at. T el. ll 5804 '
mo.neu prospecte. Passat. eles 1 laboratoris. Casa
Modero tractament. Doc;
l'any 1921. Tafundada
4.
núm.
Crèdit,
del
¡e
tor J . Sala.. De 3 a 6.
FENSIO DEL CARME a 85 ptes. Asceneor.
llers: Unió, 15-T eL Hl790
A 15 CENTIMS{ pam, L'ú n ica per la seva an·
Corts, 282, • Tel. 35283.
prop Rambles, a. corrent,
Barcelona.
solars en urbo.n tza.c!O, t iauitat i compet ència.
bany, tot estar des de
BAR cLAS DELICIASa
.J. TAULER PALOMA·
BOTIGA, <!.avant merja poblada, prop &b&de 7 a 9 . C. de de Paul! Colet. Especiali150 ptes. Carme, 12. E. ca~. carrer Motloa de Rel, RES. Advocat. Sant Pau.
Dr. FRANCESC ORTES <1ell. FacUltats pngamem;. Ma tr icula
2a.
2on.
326,
t,
Cen
en tota mena de pel·
tat
9 , prop Muntaner, 24 du- 74 - T el. 23449.
PARERA. Numerari de Ra{>: J unq ueres, 14. MoUN NOM I UNA ADRE·
xos. Cober t comercial n ÇA
FAMILIA catalana. 1 ros.
terna de l'Excm. AJ unta- bles.
EN OPERACIONS
Que cal recordar per
En· 6 ptes. 4 plats a escollir. vestir
SALO.
DE
d'esquerra admetr& un. o
BALLS
EspeBarcelona.
do
t
en
m
FACTI BLES
amb dlstlccló. Cre u
TOMAS .JORDI BLANC, cialista. e n mal al ties lo·
seoyo.nça g:~rantl<la. Cur- Pg. Nacional, 32. Tcl6· Coberta,
dos amics a tot estar.
dels
Procurador
ndvocat,
99. Sastreria 1El
nous.
duros,
12
PISOS,
i 50 roo. 19637. Barceloneta..
25
15,
10,
5,
de
sos
A.ngels, 6, 1er. 2a.
5.
a
4
de
Coll8ulta
ternes.
solars
Cornellà,
VINYA
Negrltoa.
algua l.oclosa, peu au to- Tri bunals. Psg. de O rà- Aragó. 224, pral. T . 101511. a 55 cts. pam. Pagament, ptes. cAcaclèmla PetrltTelèfon
l.a
3r.
47,
c•a.
PARTICULAR. bús. Igualtat, 309.
CASA
25 p tes. m es. SOls resten xol». Petrltxol, 12, baixos
ULLS DE POLL? Call1·
76163. Barcelona.
25 duros mes, mngo. ho.b.
6 solars d!Bponlbles. R: lotel'lor.
.JOAN GRAU SERRA·
elda Knmnoll
balcó c., SQI, dutxa, tel.,
2a.
.
er
l
54,
Balmes,
DELL. t;;astre. Sempre ei1
ot
t
oblats,
m
PISOS
J OV E, mecanògrafa · - bany. Pl. MedlnaceU, 1.
ESPANYA•
Ma.
JOSEP
ascensor,
contort, bany,
ALIMENTS DE REGIM c~rrers mo<lels.•Petrltxol,
a.\U.lUar d.'o!lctna s 'ofeTERRENY ben 8ituat.
Advocat .Rosselló, 253.
12 ·Tel. 13627.
u r aetx vendre ara.ns ra.reix sense pretensions.
CO NES HA BITACIONS, cale!. N&pols, 272'
MOBLES ocMló, mobles CO MPRO CREDITS Casa Sorribes. Salmeron. o um.
Escriure o. La Huma nitat. tot estar o sols dormir,
. 222 I Llú ria, 62.
núm
E. LLINAS ROIQ. Ad. c111tats. Aribau, 177, en- preus Inversemblants. No
ASSUMPTES
_,_
Núm. 326.
REPARACIONS en gas,
comprar sense visitar
b. c., dutxa, bany. Mun·
JUDICIALS
CASTELLTERSOL, vocat. Balmes, 24• Tel. tresol, 1ra. De 3 a 6.
A
P roçama. per a a vui, (lijcus
abona aquesta casa. Muntaner, 52. 4rt. 2a.. asc. llogo, torres, plaoe 1 bai- 20927. Barcelona.
I ADMINISTRATIUS
ol. COMA ROURA. Pa u a l(rua I electricitat. Casà
Boen,lars.
m
bar
VENC
Carrer C'all, 70
Baellero.
18.
taner,
A les 12: Obertura; Senyals hora- . J OVENET amb Immixos amb mobles. Preu
l¡lésles, 47. Tel. H298.
na cllentela. Rosselló,
ris; Música variada en discos. A les llorables rereréncles s·oT é ets més rtqulsslms 1 liostatrancs.
PENS IO PRAT, nablta- econòmlc. Raó : Vllla305.
núm.
AdvoIVARS.
GONÇAL
eso
botiga
a
per
rerelx
selectes ca!és torrats, Que
14: Música. selecta.. A les 14'30 : Fi .:ie criptori. Escriure a La cló 2 lllt.s, pensió com- rroel, 15.
MOBLES 1 mataLassos •\
cat. Urgell, 90, ler. 2na. - - - - - - - - pleta. Abocament amen·
r ecomana per llur aroma
l 'Emissió. A les 19: Obertura; Se- Humanitat. Núm. 321.
Tel. 35928. Barcelona.
CO NSTRUCCIONS dt
MAQUINA eStogen mo- termtots. sense !laclor.
O.
piiJadar n.
1
setllUUll\.
Pte$.
35
jar.
ru sterla. Mobles 1 deconyals horaris. A les 19'30: El disc del
PISOS bonics,
derna, lliuraré baratissl- Car. Santa Anoa, 18.
Nou B.ambl.a. 12. 1er. 2.a 75LLOGO
osep
J
ABONS.
lò
I
OLIS
Josep Chlva. Carrer
ració.
1 85 ptee. p rop Pg.
ràdloolent. A les 20: Cotitzacions. A
HABITACI O per a ma·
P. DE VILLANUEVA ma. Avinyó, 29.
l:>al vndor Porta. Sen el
RESTAURANT MIRA· VUardeU, 18. Hostatrancs.
GràCia 1 Dla&onal. RUBlES. Advocat. Pas.
de
les 20'03: Música. variada. A les 21 : trlmonl 1 un nen de sts
Colo.
domteU!.
a
acurat
de
des
APARELLS ràdio
penstó
TRASPASSO
MAR. Uolo a Barcelona
caaa Sant Agustl, 8.
!HABITACIO NS
República, 84. Tel. 55435.
¡Noticiari i Servei Meteor ològic. A les anys amb dret 11 cuina particular,
150 ptes. ¡¡&rantlda un mines. 6. Telètoo 14946. per ta seva temperatura
tot estar o
Poble d 'alta muntaBarcelona.
prop Rambles. 8 hab., any. Paloma, 20.
\~1'15: Concert selecta. pel Quartet en
REPARACIONS ràdio.
que s'hi ¡nuagradable
nya, del 15 al 30 d 'agost. sols dormir. Sant Pau.
du20
Lloguer
terr8988.
HABITACIO, lloc cènPaloma, 20.
Badalona. A les 22'15: Noticies de Condicions a La Huma· 6 , 2on.
del:~~. Salons especials per
L' ESCOCESA. Fah:ea
2a.
2on.
6,
,
Pau
P¡¡e.
os.
r
preu
bon
a
cedetx:o
ric,
t
ANTONI PELEGRI. AdPremsa. des de Madl·id A les 2~'30: nitat. Núm. 322.
BILLARS, econòmics cotilles ort.opédlques. Bos a bodes 1 banquets.
per a KUardar-hl obJectes. vocat. Balmes, 84. Tel.
'J azz. A les 22'45: Fi de l'Emissió.
establt- per a cafès I torres. Vd.n. pltal, 133.
TRASPASSO
RAMBLA.
COLMADO
PENSIO FUGAROLES, Escriure La Humanitat. 77667. Barcelona.
meot acreditat, molts de M. Slloch ez. Barbarà,
metàiUq ues E1 mes assortit. en v1D8 1
PORTES
SENYORETA mecanò- llab. per a senyor o ra- Núm. 315.
grafa cscrl vln t corrcct:~ mUla., eonr. preu mòdic.
56.
anys extstèncta en lloc núm. 1.2
A¡¡ulló,
Marià
Vllar.
oaclolll!U'Ques
de
Ucore
MAGATZEMS de moTOMAS ALCOVERRO. ~ntrlc. Raó: l3oQ.uerla,
ollls 1 estranger es. Recoment', català, castellà 1 Coberts, a 2'50. Raimes,
bles eLa UciO•. Ve~es Teléfoo 53762.
PER 120 duroa anuals, Advocat. Pas. Gràcia, *5. 32, botiga de ¡omes.
francès, desitja colloca- 22, pral. Tel. 12648.
carêa
nostres
els
maoem
a terminis 1 al comptat.
tosuperables. Servim a
llogo torre amb altrUa.. Tel. 14200. Barcelona.
ciO Dlrlglr..se a La Hu·
Carrer de So.nts, o. 125
SALO per a senyores domlclll.
de
muntanya
la
a
terres
Rbla. Catauuya
(prop del Mercat de d 'Atrons PUJOl. Perma..
m anltat. Núm. 318.
MENoJADOR I DORMI•
MOLT ECONOMIQUES Sarrià, a 19 m.lo uts
JOSEP MATHEU. .<\;1- TORI bons, per no caRADIO. AparellS de to- Sants). No deixeu de vi· nents perfectes 12 p tes. núm. 85. - Te. '16916.
Raó: vocu.t.
eltar-oos. Telèfon 31704. Salmeroo , 114, pral. 1er.
sar-me, venc meitat de ta onda. Paloma., 20.
MOSSO O COBR ADOR, llogo babltaclons. Tama. tramvies, el U.
1,
Oller,
Stmón
Avinguda Portal de l'AD·
preu. Piqué, 23, ler. 2a.
desitJa collocaciO 45 anys r1 t, 82, pral. 3ra.
Tel. 71153, Barcelona.
JOSEP ORIOLA. Malegel, 6, botiga de m odes. Tel. 15767. Barcelona.
1 bouee reteréncles. EsPoble Sec.
PERE SIMON. Articles
tes metàlllques per a au.
criure a LA HUMANITAT
51.
Carme.
ortopédlcs.
IIStema
LITOGRAFIA,
PROP DE LES RAM·
ES COMPREN au tos tomòbUs de to ta els sitSangüesa.
Manuel
or:set.
ecoiàblea
t
CONILLS
núm 534.
ESPLENDIDS plllOII llovells per a fer ferro vell temes. Torrent Vlclalet,
BLES. amb babltaclO In·
nòmlcs. Bertran, 98 (S. Passat¡¡e del Crédlt, 8
bona. comUDlcaclO.
a Nàpols, 294. Tel. 62688. 78. Tel. 77188. Barcelona .
LLIBRES O'OCASI O
.!..-- - -----:-:-=-:-:- 1 dependeo~ es desitja un go,
Tel. 22605. Barcelona.
G.).
ptes.
100
1
85
tel.
Asc.,
nous, a preus reduïts 1
PER CORRESPONDEH· o dos senyora tot estar.
.J. VIZA MUMBRU
lots a prews baratlsslms,
CI A en rrances dues no- Doctor Oou, 12, pral. l a. Provença, 71.
FERROS 1 metalls vells.
P ulmans.
MALALTS.
BICICLETES. 10 p tes.
Compra-venda. 1 adm.lets trobareu a la LlibreVEGETALS.
CARDONS
r es al dla, cm coc t.racta.nlstracló. VIa. Laietana, mes. Balmes, 60 entl. la. A Bel Carlos. - Regomtr, ria Central. Muntaoer , R:l!ael Agustl. Sant 0 11, Cor. Medicina ¡¡eocral. S l·
PA RTICULAR,
CASA
Barcelona.
22956.
rta Escriure a La HU·
Tel.
14.
DES PATXOS: Pl. Ca- 59, 2on. Barcelona, de
artlfl·
SOl
X.
Raigs
!Illa,
núm. 3, I Atauli, 6 ·Te- num 42.
prop de tes Rambles de- talunya. 60, 90, 130, 150
m a.nltat . Núm. s1a
ciiiJ. Or. Llufa Cuesta •
eltJa un senyor tot estar, ptes. Llum, tel~ neteJa 6 a 8 . T eL 14459
CASTELLDEFELS. e. lètoo 21323.
Consulta.
pral.
20,
Urgell,
MAGATZEMS de colo- <1a
familiar, 30 $ n1 Inclosa. Pl. Catalunya, S,
pi6.odlda caseta de bany,
3 a 6.
ALI MENTS o;; REGIM n111J.S.
Moll d ·cspèCles.
S'OFEREIX per a tra.· tracte
JOSEP VALLS ALSI· tocant
mes. .Raó: Doctor Dou. 6. 2on.
Restaurant
al
22
CIIJ1,
Santlverl.
Casa
.JOAN
CANSALADERIA
ConSerra,
Sublls
ducelocs del rranm a Forn.
roo
J
de
Adml.wstracló
NA.
¡¡uarlloc
l
Sol»
l
cMar
l'espenyo! o català.. perseu de Cent 617 T. 55810
ttoques. Passeii Maraaall, aa cotxes. t ra.spa.saaré BARBANY. • Les mlllo111
RETOLS I ETIQUETEs
sona apta. Escrlure a La
PREU UNIC per aprende totes menes per a npaPISOS nows, 66 • 71 14. Barcelona. Tel 64027. per 3.500 ptes. Informes qualitats I preus. · Plaça
COBERTS a 2'60, en· ptes.
70431.
Tel.
·
Hu manitat , núm. 300.
2
Llibertat,
115
aut.o:
dre a conduir
compres&. asc.
Hospital~
oiOS EP CANUDES, eu. radors. Mercnde111, 36.
a LA HUMANITAT .
trcten1ments 1 3 plats a 1.e1. aaltrUa
ptca. Corts Catalanes, 412 tre.
- 4 Il. Còrceca. 68'7.
Preus moderats, sem·
elegir a la carta, pa., vl Tramvtea
ABARCA. Administra..
1xam!rà Vllo.marl).
60.
49,
4,
CAPITALISTA
SOCI
els darrers models.
pre
PROVEN·
GARATGE
postres, tot euperlor.
* ., f' :A E *FN o ,;¡¡;;¡. per a. muntar negoci de 1Ronda
ciO 1 compra-venda de
f/IOBLES ALTADA. ele.
r~O B LES , P I·
COMPRO
Pau, 10.
::>ant
econòPupllatgee
11, pral.
•
Pere,
ÇALS.
St.
Unques. Rda. St. Antoni, aoe sencers. gèneres tot.a
bons rendiments. Escriugàncla., durada., economia
Laietana.
IMPR EMTA
mics. Acurat servei en el
PISOS 11 duros. 2 rtor. 62. Tel. 1~766.
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ELS DECRETS-LLEI DE FRANÇA

la vaga

de

Brest s' ha: e·stès a

PER ALS AMICS EMPRESONATS

La nostra subscripció
Relació de donatius rebut~ a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Ptes.

Madrona Casas (24 veg.).
M D. (3." vegada) .. .
T P. (1." vegada) ... . ..
R. E. (6.& vegada) ... . ..
Un Papiol (6.a vegada) ...
Una companya de CORNELLA (24 vegada) .. .
Una altra <23 vegada) .. .
Familia Ramonet <24 vegada) . .. .. . ... . .. . .. . ..

Suma anterior ... . .. 117.464' 70
Els amics de SANT LLO2"RENÇ SAVALL ........ .
Un grup d'obrers dels tallers de LA HUMANI52'TAT ............... .. .
5'Coral .............. . ..... .
Grup A. més B., de TER7'50
RASSA (3." setmana) .. .
l'- UN GRUP D'ESQUERJ<l .............. .... ..... .
RANS:
Bonet Casoliva 1 familia,
de SANT ADRIA ......
l'- Eduard Cervera .. . .. .
Màxim Ràfols ... .. ... .
Rossend Grau, de SANT
Pere J oa11 ........... .
ADRIA ................. .
1'F E ...................
Familia Grau, de SANT
Expiridió Capella ... . .. .. .
ADRIA ... ............ .. .
2'Josep Cabrol ... ... ... .. .
Els de la Poca Roba <22
setmana) ..... ......... .
J osep Pastor ...... ....... ..
3'Albert! Elusor .. . ... ... .. .
S. Trtadó Prats ... ........ .
2'Humbert Xarrie . .. .. . .. .
5'- Monanrlz ...... ...... .... ..
Un de PRATS DE MO·
LLO 1 la seva. muller
2' - UN GRUP DE CATALANS D'ESQUERRA:
«Penya. Catalunya» ...
50'Anneta Breu .. . .. . . ..
2'50 J. s ................. ..
Ma ria Moreno . .. .. . ...
1'- M F .... ............. ..
R F. E. Grup Cervera
15'- D V .... .............. .
Un figuerenc . .. .. . .. .
2'B B . .. ............. .. .
A la memòria. de Joaquim
E N ..................... .
Sau .. ....... ... ........ .
2'- G . V. ............ ... .. . .. .
Per a la salut de ComA H ... ................ .. .
panys 1 Consellers, MaM. M ..................... .
ria ....... .. ........... .
2'- F P . ......... ...... ..... .
Per a la salut de Comlvi. c .... ... ........ .
panys i Consellers, JoP. P ... . ...... ... .. .
sepa .................. .. .
2'- J . F ....... .............. .
Basquetbol <4." vegada.) .. .
1'F R . ............ ........ .
Jaume Sellés... .. . ... ..... .
10'- J . 1\1......... .... ... ..... .
A la memòria de Manuel
Garcia ...... ........... .
1'- FUNCIONARIS PRIMER
U 1 P. IGUALADA (5."
GRUP A:
vegada) ......... ....... ..
6'M.R
.......... ... ........ .
Una catalana de 72 anys,
M . V..................... .
admiradora d e e omE . S ......... . ...... .... ..
pans .. .... .. ...... ...... .
3'J M.R........... ..
Un ex-lerrouxista que no
P. F ..................... .
r esa ............ .. . ..... .
1'-

I

M. L ................ ..... .

A la memòria de Jordi
Roura ... ........... .
Andreu Rosselló .. . .. . ..
Ramona Corominas, a la
salut President i Consellers ... .............. .
Esteve Casas... . .. .. . .. . . ..
Joan Sansa ......... ..... .
M. C. Ol'ganitzador C. propresos 1920 .. . .. . .. . .. .
M. T . Acció Radical Catalana ........... .... ... .. .
J . T ., a la memòria de
Macià ............... ..
VILANOVA I LA GELTRU
(2.• setmana) :
Feliu Bernadó ... ... .. .
Albert Pelegrí .. . .. . .. .
Joan Juncosa ........ .
Cristòfol Claramunt ...
Vicenç Coll .. . ... .. . .. .
Un amic de Pere Mestres
Teresa Riambau
J . Mestres Tort .. .
Rosa Guinovart ... ...
Deu Federals .. . .. . .. .
Antoni Pijoan .. . . ..
Rica1d Albert ..... .
Salvador Escofet ..... .
Isidre M.ontané ... .. .
Antoni Barrueco ... . ..
Eduard I iguerola ... ... . ..
Vicenç Virclla .. . .. . . .. .. .
Aquell grup d'amics empleats de la Barcelonesa d'Electricitat <2.• setmana) ................. .
Otto 1 F'nt~ ... .. . .. . .. . .. .
Dionis Torrente (quota extraordmària) ......... . ..
Assumpció Torreute <quota extraordinària l .. . .. .
E. Celma ................. .
Abans, ara i sempre per
Catalunya .............. .
Les dues filles d'un recader................. .
Joaquim Carbonell .. . ...
Gabriel Rota Terrades (9
vegada) ......... ... ..... .
El nen Emili Busquets (5.•
vegada> .............. .
Per Catalunya .. . ... . .. .. .
J osepa Avelló i la sevacompanya .............. .
Els nens Subirats <5." vegada! ................. .
E Ll. per la República
Apolònia Tomàs . .. .. .
A S. C .................. .

Ignasi Casanovas ... .. . .. .
Una catòlica .. . .. . ... .. .
Carme Solanes ..... ..... ..
vicenta Roca .. . . .. .. . .. .
C/3rles D1ego ....... ..
Cinc d'esquerri\ ... .. . .. .
Benet Mart! Guàrdia..... .
Pau NICOlau ............. ..
Un lleidatà 1 una barcelonina .................. .
Ennc ::.ala Grifol . .. ... .. .
France;c Illa .. . . .. . .. .. .
Una ,._.a,ue:;ana de 15 anys
Una teiXidora .. . .. . .. . ...
Pere Dalmau 1 família <22
vcgaaal ........... .
P.ee<.sens 1 Bersabé .. .
S . L . .. . . . .............. .

Familia Hernàndez ... .. .
AntGm Torres .. . .. . .. . .. .
Fau.,t Pts, entrada del !estt\·al dc Les Corts ......
P G., una vegada més...
Montserrateta... ... .. . .. .
Mat•ldeta .............. .
Cas;\! NaciOnalista Sagrcrenc ............... .. .
Rawon Vila <3.& vegada).
BuptlSW. Soler .. . .. . .. .
11.1. F C ...... ... ..... .

Montserrat ... ... ....... ..
Pepa 1 Eu~ebi ... .. . ..• . ..
M Cant<lrl'll ............. .

1\.1

1'-

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

a . R .............

... ..... .
J . P ................ ... . ..

1'5'- Damià ........... .

Al PORTDE NOVA YORK CRE- ELS SENSE FEINA ANGLE·
SOS HAN MINVAT EN 20.000
Londres, 7.-Les últimes dades ofi..
MAUN VAIXEll DE GUERRA clals
sobre el nombre d'obrers en

Nova York, 7. - S'ha declarat un
violent incendi a la sala. de mAquines del nou creuer nordamericà
"Qulncy" que es trobava amarrat al
dic mentre s'efectuaven a bord les
oportunes lnstaHaclons, ja que el
dit vaixell fou botat a. l'aigua fa uns
l'50 dos mesos.
El sln'stre ha pogut ésser ràpida2'ment extingit, però ha ocasionat
1'pèrdues de consideració.

atur forçós Indiquen que han minvat en 20.000.
sc -

*

1...... .................. .
2 . ....................... .
4. .................... .
5.... ...... ... ........... .
6.
.. . ............. ..
7.... ... ............ .... ..
8 . ...................... ..
9 . .................... .

1' 1'-

2'- 10..................... .

12................ ... .. .
14.................... ..
2'- 15................... . ..
2'- 16....................... ..
2' - 17........................ .

el que a.firmaven les primeres informacions, encara no ha pogut ésser
apagat l'incendi declarat a. bord del
creuer "Qulncy" 1 que aquest continua cremant al port de Qulncy (Massachussets).
4'El "Quincy" desplaça 10.000 tones
2'•••
Paris, 7. - El periòdic «Le Jour» ça es troba enmig d'un període rel costa 8.196.000 dòlars. Va. armat
Wàshlngton, 7. - Al Departament amb nou canons de vult po~ades 1 comentant els successos de Brest, volucionar!, i afegeix que sembla és1'50 de Marina comuniquen que contra vuit més de cinc.
diu que des de fa uns mesos, Fran- ser que els comunistes han cregut
1' que ha. arribat la seva hora, amb objecte de portar endaVll.nt llur pro2'paganda.
Aquest mateix periòdic afegeix
que França està atravessant un període crit!c.
1'«L'Ami du Peuple», dlu que els
;~'. •.
!.
• •
• •
•• '
.71
, -'
•
•
1'darrers esdeveniments de Brest as1'al Govern d 'una manera
En successives edicions el nostre diari continuarà la publicació d els interessantissims ar- senyalen
1'clara, el lloc d'on pot venir el pe1'ticles d e l'enviat especial de Premsa a Addis Abeba, Jean Alloucberie, que tanta expectació rill.
0'50
b an despertat a tot Catalunya.

A continuació publiquem notes gràfiques de palpitant a ctualitat relatives al conflicte
italo-abissini, sobre el qual, a desgrat de la intervenció de la S ocietat de les Nacions, presenta
cada dia un aspecte menys opti m istu.

1'-

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

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

0'50

2'l'1'-

5'1' -

1'1'1' 1' -

5'2' 2'1' 2'3'2' l'1'l'1'-

3' 3'2' -

Brest, 7. - Ha quedat completament restablert l'ordre a tota la població.

ELS OBRERS ES DECLAREN
NOVAMENT EN VAGA PER
ASSISTI R
A
L 'ENTERRA·
MENT
DELS
COM PAN YS
MORTS DURANT ELS FETS

Brest, 7. - Els obrers de l'arsenal. tots, obeïnt ordres de llurs organitzacions, han abandonat aquesta tarda el treball 1 han sortit de
l'arsenal. Aquest ha estat tancat per
les autoritats després de la sortida
dels obrers.
Els treballadors de l'arsenal s'han
dirigit ordenadament a un miting,
en el qual s'ha acordat que tots els
obrers de Brest assisteixin a l'enterr ament de les victlmes dels sucessos d'ahir.
Existeixen temors entre els comerciants que els obrers cometin actes
de violència contra llurs establi·
m ents.
El Prefecte de Policia del Departe..
ment ha prohibit la celebració de
mítings a Brest o pels seus voltants.
Ha ordenat també que els caCes I
establiments semblants siguin tan·
cats a les vult de la nit. La policili
custodia les estacions de ferrocarríL
Es veuen patrulles de marins de ser·
vel pels carrers.
La Prefectura de Marina també
està protegida per soldats.
ELOGIS AL S DECRETS •
L LE I S DE FRANÇA

Paris, 7. - Segons una declaració
oficial del Ministeri de la Guerra,
els soldats que havien d'ésser llicenciats a darrets d 'octubr e proper
seguiran en files fins nou avis.

Perill imminent de IEl GOVERN POlONESNOVOL
guerra a Europa! PRENDRE EN CONSIDERACIO
l 'ACORO DEOANZIC

Ho afirma un senador belga,
el qual diu que els alemanys tenen més efectius
militars que França i Bèlgica juntes

Brosselles, 7. - El senador Dorlodot ha pronunciat un discurs davant el Comitè d'Afers Estrangers
del Senat belga. Ha dit que és lm·
mlnent una nova guerra a Europa,
segons Informa el periòdic «La Na.
tlon Beige». La informació afegeL'C
que Dorlodot ha dit que en el moment de la ruptura d'hostilitats Alemanya tindria una superioritat numèrica d 'un 25 al 30 per 100 sobre
el conjunt de les topes franco-belgues
1 que els armaments alemanys són
molt superiors als d'aquests darrers.
Dorlodot, referint-se a la guerra
aèria., ha dit que gràcies a la seva
entesa amb Anglaterra els aliats tenen una lleugera superioritat sobre
Alemanya, però que la situació canviarà aviat.
El senador belga ha advocat després per una activa politlca econòmica. amb Irlanda. El cap del Govern, Van Zeeland, contestant a la
darrera part del discurs de Dorlodot, ha manifestat que les negoclaclolll$ econòmiques amb França actualment estan en marxa.

56'-

1'1'-

2' 0'50
2'0'50
1'-

0'50
1' -

1'suma I seguei x ... ... 118.017'65

3'2'2
' - EL CAP D'ESTAT MAJO R DE L A
2•20 MAR I NA SUECA T A M BE CONSI •
2'
DERA L A SITUACI O GREU
1'50
Estocolm, 7.- El cap de l'Estat Ma-

*

I

l'50 ' jor de la marina de guerra sueca,
nlmirall Lybeck, en presentar al Go25'- vern el seu crapport» sobre les ne3'- cessltats pressupostàries per lli prò1'- xim exercici, declara que la grave3' - tat. de la situació exigeix una orga2' - nitzacló de la defensa nacional, ca5'- paç de garantir la neutralitat de
2'- Snt'>cla. en el cas d'una guerra.

1.- 0 na vista del barri de mercaders i comerciants d'Addis Abeba, capital d'Etiopia. Com ens con.ava
dies enrera Jean Alloucherie, Addis Abeba és una ciutat de perimetre e xtensisslm, voltada de boscos d'eucaliptus que, en la foto, s'aprecien perfectament.
n .- Itàlia continua les expedj clons de tropes a. Abissínia. En la fo to, un batalló d'artilleria de "ca.mises
negres" surt de Salermo camí de l' Africa oriental, entre un rran entu s~me almenys en aparfència.
m . Un destacament d'inianteria abissinica mentre la S. de N. delibera, fa exercicis de Ur amb armament modem. Observi's com l'Wll forme dels soldats abl.ssin.ls -a. excepció del calçat, puix els nadius pref ereixen manar a peu nu- & el d'una tropa re&'Ula¡-,
(Fotos Sànchez Català 1 Urbis-Pre.ss.)
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Montreal, 7. - El periòdic <1Dally
StarJ), comentant la situació france·
sa. diu: «El magrufle valor del Govern fra,ncès, que ha declarat severes mesures per tal d'evitar la ca.!·
guda del fra.nc, ha de provocar l'ad·
miracló de totes les nacions amena·
çades per perills semblants. Hauríem
de tenir el valor i el bon sentit de
seguir tal exemple.

ELS SOLDATS QUE HAVI EN
D 'ESSER LLI CE NCIATS RES·
TARAN A L 'EXERCIT FIINS
NOU AVIS

1'-1

2._1

E~ R ESTABLERT L 'ORDRE
A BREST

Berlin, 7. - Els periòdics d'aquest
mati comenten extensament els successos d ecaràcter revolucionaris registrats a Brest i Tolon, els quals
consideren clars exponents de l'activitat comunista a França.
El «Berliner T ageblatt>' diu que
l'excusa. per als aldarulls de Brest
ha estat la reducció del 10 per 100
er els salaris, Imposada pels decrets
lleis del Goverfl Laval, però creu
que en realitat es tracta de manlfestacions ol:denades pels dirigents
comunistes.
Aquest mateix periòdic publica un
telegrama de Brest en el qual es diu
que encara que ara h i ha tranquUlltat absoluta, la ciutat ofereix l'aspecte de trobar-se en estat de siti.
El «Berliner Morgen Post» diu
que a aquestes hores, Moscou deu
estar molt satisfet de la seva. obra.
Fa pocs dies - afegeix-, Laval i
Litvlnoff celebraren amistosa conferència tractant d'evitar la guerra. entre Itàlia I Eiopia, 1 tot j ust
retorna a Paris el pnmer ministre
francès, ha d'enfrontar una dlficU
situació provocada pel seu Interlocutor 1 amic.
El mateix periòdic r ecorda que
en el recent Congrés del Komintern,
Dlmltroff declarà que ja. havia. arribat per als comunistes el moment de
passar de la defensa a l'atac. Aquest
gran expert revolucionari -acaba
dient-, ja sabia el que es deia, com
hC' han demostrat els fets, amb el
compliment de les ordres rebudes de
Moscou per als obrers dels arsenals
do Brest 1 Tolon.

0'50
0'25

6'-1

l '- SANT ADRIA DEL BEl'
SOS. «Centre Repul:-112,50
cà Federal Adrianenc» :
25._ J osep Virgili... ... .. . ... ...
1'Gil Tura ... ... ... .. . ... ...
Josep Bossas... ... ... ... ...
5._ 1 Josep Jofre ... ... .. . ... ...
2._, Andreu Moreno... .. . .. . ...
2._ Ramonn Cullell. ... ... ...
2._ J oan Noguer. ... ... ... .. .
1._ Cèlia Castillo ... ... ... ... .
Cahisa... ... ... ... ... ... ...
3._ Damià ... ... ... ... ... ... ...

Paris, 7. - Aquesta tarda circula.
ven rumors que els obrers dels l>Orta
de Havre 1 Lorrient s'havien suma~
al moviment Iniciat a Brest 1 que
els marins mercants la secu'ndaven
també.
EJ transatlàntic francès «Cbazn.
plain», que havia d'haver sortie
aquesta tarda de Havre cap a Nova
York. no ha pogut fer-ho a causa
que Ja seva tripulació, formada de
400 homes, ha abandonat el vaixell
i s'han solidaritzat amb els caps de
màquines que es declararen dimarts
en vaga. Les tripulacions d'altres
paquebots francesos de la •Compag.
nie Trasatlantique», entre aquests
el «Normandie», s'han declarat també en vaga.
Els passatgers del «Chaplain», que
havien d'haver dinat avui a bord,
han hagut de desembarcar I fer-ho
a terra.
Les tripulacions vaguistes hau celebrat aquesta. tarda una reunió, ¡
han protestat de la reducció del deu
per cent en els sous. Els obrers del
port s'han sumat a la vaga per solidaritat amb els marins.

LA PR EMSA A L EMANYA
D ONA M OLTA IM PORTA N·
CIA ALS FET S DE BREST

0'50

3'-1

1'-¡

L A V A G A DE BREST S'ES.
TE N A AL TRES PORTS

LA GUERRA A AB/SS/NIA?

0'50
2'1'-

-

El Govern francès ha publicat una ordre suspenent el llicencia·
ment dels soldats que havien d'acabar el servei a últims d'octubre

2' 4' - Grup d'obrers fe rroviaris
d 'esquerra d e 1 s tallers
1'-

del Clot <M. S. A.) (9.~
1'vegada):
2' 2' - J Olivé, J. Ciurana, I.
Freixenet, J. Llucià, A.
20' Cabot. R. Cornellana, J.
2'B a r b a , V. Farrés, A.
2'Burga.ya, J. Rlffiundi, F.
2'Vilà, J. Ba.te~, J. Tell,
2' G. Guarch, J. Puig, A.
2' Piu, J. Salat, M. Porta,
2' M. Nebot, J. Cabré, A.
2' Torelló, E. Lòpez, A. Miró, J . Calaf!, J. Parellada, P. Lòpez, A. Mollet,
J. Martorell, M. Farrera,
6'F. Rodés, E. Font, J. Ro0'50
da, P. Mestre, F. Jun3'75 I cà, J. Allepuz, J. Colomer, M. Mestre, C. Farrera, B. ColeU, J. Suñol,
3'75
I. Berni, J. Marcó, A.
1' Duran, J. F. B., J. S., v.
Daniel, Ll. Cortès, J. 0.,
22'J. Guasch, F. Guzman,
A. Casmort, J. Payà, J.
1'Colomer, J. Torrentó, A.
1'Albareda, R. Corbatera,
J . Bosch, E. CatafaJ, G.
1'Sendra, M. Anglada, M.
Cucurull, A. Vallès, D.
0 25
Figuerola, J . Pujol, C.
Niubó, C. Cuadreny, A.
Manzanera, J. Bugw"'A,
J . Camallonga, J . Amadó, V. Romà, J. Romeu,
2'50
C. Ramon, A. Lavall, M.
1'Fàbrega, D. Juan, J . Ca1'- 1
redó, R. Guardiola, A.
2'Verdú, I. Sesé, J. Fusté,
E. Valls, 1 J . Arguedas.
1' -

Lo rient

Les tripu lacions d e la Co mpa nyia Trans.
a tlàntica les solida ritzen a mb e as pr•• mers
ma quinistes

SEGON GRUP E:
2'2'2'-

•
I

Varsòvia, 7. - L'Alt Comissari d&
J?olònia a Danzic ha tramès al Preslden. del Senat una nota declarant
que el Govern polac es nega a pren·
dr~ en consideració les explicacions
del Senat sobre la supressió deis
drets de duanes per a l'entrada deis
productes de primera necessitat.
EL SENAT
AFLU I XA

DE

DAN ZIC

Dan.zlc, 7.-s'ha publicat avui una
declaració semioficial, segons la qual
en breu se celebraran negociacions
directes amo Polònia per a la solució
dP. les diferències existents, tractan~
d 'arribar a un arranjament amistós,
acceptable per ambdues parts I abolint totes les mesures que s'havien
adoptat Lqaests últims dies.
.
La noticia ha causat satisfacció,
contribuint a afluixar la tensió que
existia entre Polònia Danzic.
Els periòdics diuen que esperen
que s'arribarà a ln arranjament beneficiós, puix que és de creure que
tant a Danzlc com a Polònia desltge:1 acabar amb les diferències que
a ningú no beneficien.

*------

EL PACTE SOBRE VAIXELLS
DE GUERRA ENTRE POLO·
NIA I DANZIC

Danzlc, 7. - El president del sennt, senyor Greiser, ha publicat a~
-------*: ------- ~ un comunicat oficial en el qual e:>
declara que l'acord signat entre l'O'
, • lònia. 1 la. Ciutat Lliure referen.~
l'estada al port de Danzic de valX r
de guerra polonesos es prolonia pe~
un terminí de tres anys, en vírt~1
d'un protocol signat avui. entre de
president del Senat I el mtniStre
Paris, 7.-Milers de persones han Polònia a Danzic senyor Papee. b1
vist creuar S(?bre el cel dels ravals
El protocol disposa que quan aca u·
de Paris, un enorme bòlit que por- l'acord es considerarà prorrogat ~e
tava la direcció de nordest a sudest tomàticament per un altre ~gul
1 afectava la forma de daes colos- de tres anys en el cas que no sl b
sals boles lluminoses que deixaven denunciat p~r una de les parts_ fllll,.
al seu darrera una llarga esteHa tres mr~n!': -•·~,..,, ,...,...,.,.r'" ~ ... ~-~ •10
lluent.
r

Ha passat un boht
•
per darn unt de PariS
I

LA HUMANITAT escampa arreu els ideals republicans i catalanistes
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