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EL TEMPS. _ A catalunya el oel estl aerè • poo nebulós. Ea re¡lStren algunes boires pel Pallars, Urgellet, Pla de Lleida, Priorat
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UNA FORÇA SOCIAL CATALANA

La Cn10de RabassaireS
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L'autor d'aquest llibre explica la en els nostres primers passos una
rundacló i et desenvolupamenht d'una trajectòria. poü tica r eformista que,
l força social catalana que a pres amb tot, no va. evitar que els n ostres
s ubratllem la considerable importància de la nota del Comitè d'encartera i, per descansar, encara 1 extraordinari relleu: la Unió de Ra- adversaris ens presen tessin com uns
sobra
temps
per
a
jer
donar
subbassalres. S'ha escrit molt, en ~ls furiosos anarquistes.
llaç de les Esquerres coaligades catalanes, que ahir vam fer pública des
vencions als Ajuntaments, per a wums temps, sobre les caracten_sEn les eleccions del 12 d'abril de
d'aquest mateix lloc.
cozònies Escolars.
¡ ió i a mes l'any 1931 la "Unió de Rabassaires"
Quan
menys
S'ho
pensaran
els
tlques
d'aquesta
assoc
ac
'
'
un dels aspectes més interessants de la nota -deixem-ne, expressava portar a cap un esforç considera.·
Q
seus enemics lligaires, es trobaran la seva influència es deixa sentir e.n
ment, dc banda d'altres en e!s quals tampoc no podríem entrar a fous- ~I
el Cirera en un cim inaccessible. la vida civil del nostre poble. El lli- ble; el seu ajut, per tant, a la con·
és el que fa referència. a. l'oposició 1 protesta de la. democràcia catalaaa
De moment, 1a té za categoria de bre de Nònit Puig r esulta, doncs, de questa de la República fou Interessantíssim. En advenir el n ou règim,
lt
I que gran oportunitat.
d'esquerra. al projecte de 1 actual conseller de GQvernacló, senyor Jover
~rg~~n~~~::. «a consu ar».
L'autor em porta. el r ecord d'un la ''Unió de Rabassaires i altres culNonell, sobre Implantació del Carnet electoral a. base de la. cèdula persoaspecte de les lluites que el destí ha tivadors del Camp de Catalunya"
nal. La protesta es raonava en un fet: el del propòsit oficial de treure
• • •
volgut que jo sostingués en el traus- era ja. un instr ument d'importància,
Però els seus enemics de coalició curs d'una vida molt accidentada, Tenia els seus Estatuts, que jo vaig
el dret del sufragi a. una considerable massa ciutadana. modesta que,
flairen el perill de la permanència com ell diu molt bé. Fou Francesc redactar, el seu diari "La Terra",
pels motius que siguin, no té o no adquireix la corresponent cèdula. LA
cirerista en la política catalana i La.yret el qui, en una propaganda que va.ig fundar I una organ ització
HUMANITAT ha estudiat àmpliament les possibilitats 1 condicions del
-11talgrat la invocació a la CO!Jlle- electoral per SabadeiJ, en recórrer no molt extensa, però si fermament
carnet electoral que, com se sap, és d'iniciativa de les esquerres catalavàncla. que ahir retrèiem - dtspo- els pobles del districte i posar -se en compacta. Gairebé fins llavors la
sen totes les bateries contra ella. comunicació amb els medis rurals, Junta directiva acostumava a reunirnes, no pas del senyor Jover Nonell. Després de les primeres declaracions
La Veu ataca la cirerada i Avui, va llançar el primer crit de protesta se al meu domicili particula r. P erò
d'aquest, vam formular els advertiments oportuns sobre els perills que
de Reus, considera necessària l_a per la supervivència d'un contracte per l'activitat d'estimats amics que
entranyava la forma que volia. donar-se a l'expendlcló del document de
seva desaparició del mapa polf~IC de earacteristiques feudals, agreu jat des del començament es van unir al
referència.. Es amb goig que constatem avui la coincidència amb el cricatalà. On la Lliga tem més la m- encara pel furt i l'expoliació que po- meu entorn, la Unió era ja un fet;
influència iSidro-cirerista és al dien gairebé decretar els propietaris, els seus fonaments Indestructibles, 1
t eri adoptat en aquest sentit pel Comitè d'enllaç de la Coalició J.'csUN ATEMPTAT CONTRA d'Itàlia. en aquesta capital, després
camp, perquè Cirera, cam_bó i Pic a mos i senyors de la justícia, dins cada dia augmentava el nombre dels
UN CONSOL ITALIA A de la informació oberta per determiquerres catalanes, a la nota. oficial de la. qual no ens va semblar discret
es nodreixen d'una mate1xa gent l'ambient obscur 1 oblidat del vo- seus a deptes.
nar com ha r esultat ferit el cònsol
ETIOPIA
avançar-nos.
t aquesta va amb el que mana. I ble.
Berlín, 22. - Segons noticies no italià baró Fa.lconi, declara. oficialAmb la República, la Unió va veu·
una coalició lligaire<edista no pot
Feia ja molts anys que Lostau i re com els seus rengles r ebien una
La categòrica. nota ha tingut Immediata repercussió. No més tard d'a- confirmades que circulen a prime- ment que aquell senyor es ferí _c ahores de la tarda en els cercles sualment mentre netejava el seu ridonar altre resultat per als prt- Vallès 1 Ribot ha vien fet una propa- onada. de nous afilla ts, sota. la garan.
blr a. migdia, el senyor J over Nonell «acusavaJ> la. nota. 1 es replegava en res
informatius de Berlin, a. conseqüèn- ne de caça.
mers que la coflocació d'un clau ganda sembla nt, però el r ecord s'ha- tia del règim que creixia, amb prounes declaracions de rectificació. La. part substantiva c'.'t.questes declara.· cia de l'incident ital<>-ablssini en el
La senyora. Falconi trobà. el seu
en el clos de la Lliga, i 1a se sap via esvaït i el problema restava obll- metences I iHuslons d'una n ova po·
clons, que anotem curosament, és la. segü~nt: «Sota cap pretext no podrà qual ha. resultat ferit o mort el còn- espòs erunig d'un bassal de sang,
que els cedistes després de clavar dat davant del desconeixement i de lítica. D'això fa. cine a nys i pel que
un clau es descaren i es fan la la indiferència dels estaments polí- ha passat després sembla molt lluny
deixar de tenir Carnet qualsevol elector amb dret a votar» 1 «Tenen sol d'Itàlia a Addis Abeba, baró molt a. prop del lloc on eren acamFalconi, I tàlia. ha trencat totes les pats pocs moments abans.
casa seva, ben entès que parlem de tics ¡ culturals de Cata lunya. Els del nostre record.
dret al Carnet tots els incrits al Cens electorall>. Perfectament. Ad seves relacions amb Etiopia..
També declara. que el cas no pot
la casa dretana-monàrquica.
propagandistes sor tien a. fora en peL'am!c Puig comença aquest llibre
considerar-se com un incident pollqueden les afirmacions del conseller-gestor. No hem de fer res més que
r íode electoral per demanar el vot a mb una. lleugera dissecció del rètic.
L
••
PRIMERA
NOTICIA
consignar-les.
L'Instant és tot un diari inde- als_ pagesos, i n ? podien, ni per h a - gim de la propietat. Uns conceptes
.&:ls metges que assisteixen el baró
Addis Abeba., 22. - Noticies rebupendent com escau a un diari de- bibt~t, parlar d un problema que no breus i tallants. Tot s'ha dit I reMenys interessant la part diem-ne adjectiva de les declaracions es- des de Debra anuncien que el còn- Falconl declaren que, a despit de la
pendent dels «illustres amics». coneixien. Passada la campanya pre· petit des del sector més extremista
mentades, no podem silenciar-les pel fet que el senyor Jover ens alludi sol itallà, baró Falconi, ha estat gravetat de les ferides, la. seva. vida
Quan el nostre diari publica un cu;sora de les eleccions, ja no es fins a les altes, a ltissimes, autoritats
no corre perill si no es presenten
ferit
a
trets
de
pistola.
directament, a. nosaltres 1 a. la Coalició d'esquerres. Per a. afirmar que
eclesiàstiques. P erò el curs ascendent
editorial blanc per als Iligaires, és ve1en més.
Es desconeixen detalls de l'ocor- complicacions a la ferida del pulmó.
.
cnanegem l'equivoc de suposar que només es donarà. el Carnet a aque- regut.
reproduït a la nit en la secció de
Durant ~ any~, tots els, dies de la reparació és lent I fa pensar,
ES POSSIBLE QUE EL
premsa d'aquell diari. Ara, que si de festa els va1g ded1car a recorrer no tan sols perquè el problema agraCOM HA OCORREGUT L'IN·
lles persones que tinguin cèdula». Amb tots els respectes que calgui, hem
GOVERN AIXEQUI L' EMel nostre editorial conté alguna es- l~s contrades r urals de Catalun ya, ri és una qüestió que cal afrontar
CIDENT DEL CON SOL, SE·
de dir-li al conseller de Governació que per part nostra no hi ha, en ·.bBAR GAMENT D~RMES
purna de joc per a la Lliga rep els s•ngularmen~ de la comarca de Bar- amb molta de cura per la. seva comGONS ELS ABISSINIS.
solut, tal equivoc. Per a. prendre la. posició que hem adoptat -que ara
Londres,
22.
Aquest
mati,
a.
les
honors de la proscripció.
Addis Abeba, 22. - Es coneixen
celona, realitzant una propa~anda. plexitat com a problema econòmic,
deu
ha.
comença
l'esperat
Consell
obliga a. rect.ülcar al senyor Jover- ens hem atès exclusivament a. de- detalls dc l'incident registrat amb
Bona independència la d'aquest persistent. La feina_ era ,dura 1 poc jurídic, de tributació i de crèdit, etc.,
de
Ministres,
que
continua.
a
l'hora
diari dependent de la Lliga.
agradable. Sense mes estunul que la sinó perquè l'entranya del problei~~a
claracions seves amb caràcter oficial. Després de la publicació del decret un cònsol italià.
S'ha. pogut comprovar que el baró de comunicar. La. reunió té lloc a
consciència del deure, i essent rebuts, és la substància viva del problema
d'implantació del Carnet, el senyor Jover declarava que per a. la seva MiZzi
• • •
Falcini no és cònsol a Addls Downing Street, residència del presovint, amb recelosa desconfiança etern: un problema. de justícia social,
adquisició seria. imprescindible la cèdula personal. El propòsit del cvn- Abeba, sinó a. Godjan, a. prop del mler.
S'ha prohibit la blasfèmia i se- moreta.
més agut en aquest aspecte que cap
Es creu que la. reunió serà. molt
ran castigats els infractors. En
seller governatiu no oferia, a aquest respecte, cap mena de dt!btes. Sobre llac Tsana. L'esmentat diplomàtic
Objecte de la propaganda fou, en altre, puix que afecta el sentir de la
el dimarts, per segona. ve- extensa., degut al fet que s'han d 'estemps del pairalisme al blasfem se aquests moments inicials, que varen propietat de la terra, que no és enaque la manifestació fou terminant, és molt possible que en ampllac!o,1s intentà
gada, tornar a Godjan, ja que en tudiar molts aspectes de la qüestió
li donava un bany de sèquia, ara durar anys, despertar la sensibilitat ció humana, i que és -segons diu
verbals amb caràcter particular el senyor Jover abundés 1 ampllés el la primera no pogué aconseguir el !tal<>-ablssini, després del fracàs de
l'Església no percep delmes i pri- de la pagesia i reincorporar-la a la Lleó XIn en la famosa encicbca
seu pensament en aquest sentit. Encara més: en les notes oficioses tra- seu objecte degut a la gran quan- la. Conferència. Tripartita. de Paris.
mícies i vol diners, i en voler-ne inquietud civil; més tard, donar un "Rerum Novarum"-instruruent perimposa la moda.
meses als diaris, 1 publicades, creiem que a finals del mes de juny, sobre titat d'aigua. que duia el Nil. En L'estudi del pro::>lema s'ha emprés
cos dc doctrina mesurat i serè, una
ocassió ingressà en una. ca- amb wla complet!ssima informació
El Correo dóna la nova de la visió ideològiclo del problema i un manent i estable per a aliment del
adquisició de cèdules personals, es feia present als ciutadans que sense aquesta
ravana acompanyat del seu criat.
dc tot el procés del conflicte, incroada contra el renec i a¡egetx: programa concret de realitzacions gènere humà". La primera. baralla
cèdula no els seria possible obtenir el Carnet d'identificació electoral. Tan
Falconi ingressà. ahir, dimecres, a clús els esforços portat a cap en la.
«i Dios le oiga, (a J aumar) v que immediates governamentals. M'In- entre els homes fou per la possessió
és aixi que el propi Pic I Pon, en unes declaracions posteriors, i per neu- l'hospital d'Addis Abeba, on se ll (Joa.terênC"la de Pfl.rís 1 els intercansus subor4_inados le obedezcan y le teressava, sobretot, de crear una o propietat de la terra. L'última
commoció serà també sabre això.
aprecià. una ferida a l'espatlla. que vis de punts de vista. celebrats ahir
hagan casot».
tralitzar en el possible el mal efecte produït, es va creure en el cas de ell
consciència de classe
TeLa. "Unió de Rabassaires", m<>ntre
atribueix a. uns lndfgenes, men- amb els representants dels Dominis
Peró, per què ha d'escoltar-lo nia. pres'!nt l'estrèpit capacitada.
de
caires
mormarcar un compàs d'espera. 1 assenyalar la conveniència. d'estudiar més tre que els seus criats sostenen que a Londres, així com també amb els
D éu? Per què el barregen amb a- bosos, d'altres lluites societàries ciu- el món del pensament avança cerdetingudament la. qüestió. El senyor Jover, doncs, ha rectificat. Ha vliat es feri ell mateix en dlsparar-se-ll representants dels principals sectors
cant noves formes de convivència
quests tripijocs? Ja ja temps que
tadanes, en un fer I desfer de vega- humana menys injustes que tes acuna pistola.
de l'opinió anglesa en el Parlament.
advertim al diari carlt la neces- des tràgic i sempre contraproduent;
en rodó.
De totes maneres, a. Addls Abeba.
tuals, va realitzant modestament una
Es creu que del Consell d'avui en
sitat d'anar amb compte amb cerPrecisat aL-<ò, 1 demostrat que no hl ha, per la nostra part, tal equí· es tem que ItM1a exploti aquest In- sortirà, almenys, la lúlia de conducta.
constructiva; cooperatives,
tes llicències literàries que es pren. en possessió de la meva responsabi- tasca
litat
volia
que
sorgis
Ja
força
de
la
voc, limitem-nos a. insistir en les paraules del conseller, pronunciades cident com un acte politlc de gran d'Anglaterra. que ha de seguir en la
assegurances, caixes rurals, organitEls tornem a avisar.
importància.
protesta
i
l'anhel
de
redempció
senreunió
que
el
Consell
de
la
SD.N.,
zació
societària
i econòmica. Endaahir: «Per a adquirir el Carnet, no caldrà. Ja cèdula. Tindran dret al Car•••
El baró Falconl és gendre del mi- ha de celebrar el pròxim dia 4 de
se emmetzinar, sinó purificant el vant! Avui ella regeix per eUa manet tots els Inscrits al Cens electoral». Es l'únic criteri admissible per nistre de la Gran Bretanya. a Ad- setembre.
El portantveu dels «enchujistaSJJ sentit d'una rebeHia santa. No ~bll teixa els seus destins. Salut, vells
El Consell de l'organisme
dis Abeba..
nosaltres.
internacional, amb el consentiment
- citem, naturalment, Renova- dava tampoc que la pagesia, en amics meus, salut! Teniu ja majoria
clón- enganya els seus lectors aquells moments, per la condició a d'edat i és una immensa joia per a
del qual es va celebrar la. ConferènEL CONSOL SEMBLA NO• Cia Tripartita de Paris, ha d'ésser
dient-los que volem boicotejar el què estava sotmesa, en pobles sense mi contemplar la vostra creixença I
MES FERIT
informat del fracàs d'aquella 1 de
«Dia de Lerroux en Cataluña'' el escola i sota cacics sense idea de saviesa... No mireu mai endarrera,
Paris, 22. - El corresponsal de les circumstàncies
qual, segons diuen els terriblement justícia, que veia sempre torçar-se i ni aixequeu cabdillatges persona lishan sucl'Agència Havas a Addis Abeba con- ceït. Com és sabut,enenquè
«enchujadosJ> és «una jornada re- prostituir-se a favor del poderós, no tes. Endavant, endavant sempre!
el
curs
d'afirma. que el cònsol italià a Dbra- questes converses, es varen oferir a
publicana que por el solo hecho de tenia el tremp necessari per a resisLLUIS COMPANYS
marcos, senyor baró de Falconi, fou Itàlia. grans concessions 1 França. 1
serio debiera merecer, sino adhe- tir enca~a una lluita de classe. I que
Presó de 1\Iadrid, 2 de juny del
Durant dos dies l'interès mundial ha. estat centrat en el Consell de objecte d'una descàrrega en una car- Anglaterra no vart!n trobar en aquesión,
respetOJJ.
Els
nostres
lectors
~ la pr1!Dera repressió l'organisme 1935."
i r esultà. ferit.
ministres d'Anglaterra. El temor a una guerra. és evident a tot arreu. retera,
són testimonis de la nostra propa- creat i debil es desfaria amb sutruna
Com es veu. no es diu en aques- lla nació la. coHaborac1ó necessària..
(Del llibre que acaba. de sortir
ganda a favor del «Dia>> i no cal tacilitat. Es aixi com vam imprimir "Què és
però al mateix temps ningú de sentit comú no deixa de veure la raó d'A- t!\ informació que el baró Falconl A més, Itàlia. hauria. pogut obtenir
la Unió de Rabassaires?").
amb
l'assentiment
d'
Ablsslnia.,
aljustificar-nos.
bissin!a. en la qüestió que li ha. plantejat Itàlia, 1 en això resideix la con- hagi mort, com diuen altres n<>- tres importants concessions, amb la.
Els cenchufistas» afegeixen que
tícies.
tradicció evident en què es troba cada. ciutadà de qualsevol pafs -n1a1
que la S. D. N., hauria
ez qtte cal és que declarem: «som
LES FERIDES DEL CON- seguretat
o no som separatistes?».
aprovat qualsevol arranjament que
com ara les preocupacions havien estat tant els mateixes en la. unitat
SOL SON GREUS
Sí valgués a preguntar rai, què
geogràfica d'Europa- entre l'interès per la pau 1 l'interès per la raó i
Addis Abeba, 22. - Els metges han s'hagués acordat.
en preguntaríem de coses!: «sou o
La. no acceptació d'aquestes proel dret. Es per això que l'opinió mundial estava atenta al Consell del exanúna.t detingudament el baró Fal- posicions
no sou republicans?; sott o no sou
per part d'Itàlia 1 la desGovern anglès. Per raons ben comprensibles Anglaterra s'ba convertit coni que es troba atès a l'hospital
radicals?,· quin concepte t eniu de
Italià, i ll han trobat dues ferides,
La polttica internacional d'Europa ar1'iba a u11 moment tan çreu,
(Passa
a
la
pàg.
5.)
l'economia pública?».
als ulls de tothom en el protector de la Independència d'Abissinla. i en una. d'elles al muscle 1 una. altra.
que hom té la impressió anguniosa de l'entrada en un periode culminant
el dic que s'oposa a les pretencions provocatives de Mussolini, però pr¡t,.. que li travessa el pulmó esquerre.
il'estat del cònsol !tallà. és greu,
i dramàtic de la història del món. Davant la magnitud dels jets europeu'
ser mal com ara l'interès de la pau no havia. estat tan desll!gat de la.
EL PERILL DEL MOM ENT
però els metges confien salvar la
~ universals que es desenrotllen ara, s'accentua la sensació que el destí
raó. Ablsslnla. serà fatalment sacrificada a l'Interès, sl no precisamen~ seva vida. S'espera. amb interès
la
dels pobles -tant dels befligerants com dels neutrals- depèn en ,¡ran
de la pau, a les raons per les quals avui la. pau a. Europa sigut desltl 'lda declaració del ferit, quan pugui ferpart de la trajectòria que segueixin els presents conflictes i de les d~¡..
pels mateixos països i homes culpables de la saturació d'armaments en ho ja. que es troba. molt dèbil, per
vacions que tinguin.
tai d'aclarir com fou ferit.
què es troba. el món.
Per ai.tò, aquests dies, l'esguard i l'atenció dels homes conscients
LA NOTICIA, SEGONS CLS
Ahir algú podia tenir algWl dubte sobre la posició de Franc:a 1 An·
dirigeix cap a les capitals de les grans potències i cap a Ginebra. 'J'ots
ITALIANS
glaterra davant Ja guerra que, de totes maneres, Mussolini vol fer al NeRoma, 22. - L'agència. semtotlels preoogis són de tempestat. L'espurna que salti va a perill d'encengus. Avui, vistos els comentaris de la Premsa oficiosa francesa 1 anglesa, ciosa italiana publica. els seguent.s
dre un Joc més extens i més intens encara que el dels anys 1914-1918. I
no és de creure que nmgú pugw tractar d'iHusos els qui defensm el cri- deta;ls en r elació amb el succcs del
1ttnt amb l'aspecte militar d'una pròxima guerra apareix l'aspecte de les
teri que Ablssinla. serà definitivament abandonada als designis del Duce. qual ha estat protagonista el baró
seves conseqil.~ncies polítiques, econòmiques i socials.
cònsol d'Itàl!a a. Deorn
El tancament del Canal de Suez, dificultat màxima que Anglaterra po- Falconi,
Dash Markos 1 no a GQsjan tal com
¡Quina visió més curta la dels homes i homenets que es pensen acdria oposar a Itàlia, eqwvaidria a un «casus belli». Ningú no pot creure s'ha via Iiit.
minar el curs de la història de llur poble amb petites maniobres de políEl senyor Falcon! sorti el 20 d'aque Mussolini, llançat a. l'aventura, si Anglaterra tanqués el Canal tt 1:1
tica_ local, amb empentes o amb resistències dins el recó de món en què
clrclèació als vaixells italians, no prengués la decisió d'atacar el Can'il gost d'Addis Abeba. formant part
d·una. caravana de la qual s'allunyà
habtten/ En els moments de trasbals humà es congrien grans torces maI, per tant, Anglaterra. Seria també una illusió suposar que un atac al el dia 21 amb objecte de ded1car-se
terials i espirituals, que per llur repercussió i llur influència decidetxe 11,
Canal no tingués conseqüències per als altres palSOs. Alemanya, ''61- a la caça. El seu criat, Italià, es
en mal o en bé, el destí dels pobles i dels homes, fins el d'aquells que es
lant, necessitat Hitler de cops d'efecte exteriors -encara més que Mus· quedà amb la mula del cònsol quan
senti tots trets I sort! a.
mantenen arreconats i arraulits dins el clos de les fronteres fràgils.
S011ni- és gairebé segur que mtentaria portar a la pràctica I'Anchc~us d'imprevist
explorar el terreny 1 trobà el senyor
1 per més que Itàlia. ara sigui la millor salvaguarda. d'Austr!a, en un cas F alconi ferit al pit.
cat alçar el cap per a guaitar d'aci estant el món en crisi. Moltes coLa fenda, encara. que greu, no é3
abct pesaria els ulls a Alemanya com a. allada poderosa. Les consequènses importants que com a homes ens interessen, poden ésser influïdes o
cies són perfectament previsibles 1 tindrien una tal importància, àdhuc mortal si no hi ha. comp:icaciOJIS.
El ferit es troba perfectament atè.>
decidides pels Jets universals. La pressió dels exèrcits en lluita i de les
Per a Espanya, que es pot assegurar que s'hauria presentat un cas d'a- a l'hospital d'Addis Abeba.
masses en moviment té en el món ejectes cada vegada més torts en l'eque.ls en els quals Romanones diu que no hi ha altre remei que prendre
L'Agència. transmissora d'aquest.\ 1
volució de la societat humana i en l'estructura dels Estats.
actituds per uns o altres, si uo de grat per força. El de fer de satè;ils informació declara que l'accident no
té el rx:és pebt caràcter políl!c la
Per a aquests ejectes no són obstacle les fronteres oficials ni les
é3 el desti fatal de pobles com el nostre tant en la pau com en la guerra. qual
cosa sembla. confirmar l'ant~
diferenciacions lingüístiques, ni les posicions geogràfiques. u~a gran
Per tal de no crear lHusions en l'ànim dels que esperen mesures enèr- r.or informació que qualificava de
ventada europea o universal arriba, en una forma o altra pertot arreu
giques per part d'Anglaterra, acabat el Consell de ministres anglès -en fortuït l'ocorregut.
l en la vi~a _interior_de cada poble, per allunyat que es t;obí i per neU:.
le3 converses més o menys oficioses; no coneixem encara les notes ofiITALIA
NO RECO:-.IEIX
tral que stgut, es deuen sentir les ràfegues trasbalsadores.
Cials, st és que n hi ha- es dóna a entendre que no s'aixecarà l'embwgaQUE HAGI ESTAT UN CAS
El camf d'un poble no està assenyalat solament pels factors interns.
ll!ent d'armes a AbissinJa. m a Itàlia. Aquesta mesura és evidentment
T
Lt'IUlT
Roma, 22. - Als cercles autoritTambé els factors externs contribueixen a assenyalar-lo. 1 en els periacontra Ablssinia, puix que Itàlia disposa de medis propis per a. la Cabri·
zats de Roma desmenten resoltament
des ten~pestuosos i crftics del món, són aquests últims factors els que
cac!ó 1 Abissínia depèn en absolut de l'estranger.
el rumor que ha circulat per l'es- ,
predommen.
Som francament pessimistes quant al fet que el Consell de Ja SoC:<.l- tranger segons el qual Itàlia. u:~:m· !
ta
trencar
• • •
tota
relació
d1pl om~tica :
tat de Nactons trobi la solució al problema., evitant la guerra. Aquest•\ amb Abi:;slnia, amb motiu de l'mel. Mès que una topada ae races, més que una llutta de nacions, la próla no pot ésser evitada. a menys que tots plegats -Ablssinla compr~- dent en el qual ha resultat ferit el
xtma guerra tmdrà el caràcter d'una pugna formidable entre dues conacordessin accedir a. l'ocupació d'Etiopia. pels Italians, única mesura que cònsol baró FalconL
Hom declara explicltament que en
cepct:>ns de la vida humana, entre dues possibles direccions de l'evolució
Pot satisfer les necessitats de Mussolinl; els diplomàtics anglesos I fran- aquest
poltttca i sooat.
no hi ha cap mena de
cesos, coneixedors del carreró sense sortida en què es troba el Duce, en- qüestió afer
poUtica I que ha estat sols
La gran guerra passada va tentr conseqüències principalment polttt.
tre el perill de sublevacions a les colòmes a causa de l'abandonament un accident, puix que és probable
ques. Van caure tres imperis i t.an alçar-se una multitud de velles na.d'Abisslnia davant d'Itàlia 1 el perill d'una. guerra a. Europa 1 qui sap si que les fer1des que sofreix el baró
Falconi se les hagi produït amb el
cions rejovenides. Triomfà en molta part el pnncipi de les nacionalitats,
lall!bé suble\·aclons, és humanament just que obtin pel mal menor per seu prop1 rille.
con¡untament amb el principi democràtic.
a!s seus Interessos, que és tan com dir lliurar Etlopla als Italians 1 q<Je
El ministre d'Itàlia a Addis Abeba Les dues finies de ~unts que sepa ren la Soma!in italiana
d'E t iopta tan·
La gran guerra futura -st la jollta que hi porta no és deturada a
la Guerra es resolgui entre ells. Llavors tot dependrà de la resiStència ha emprès immediatament una. in- quen el terrilort de I'Uai-Uai, en dasputa. Més al Nord la regió d'Ogaden
vestigació.
temps.- tindrà conseqüències encara m~s socials que polltiques. l així
llUlit.ar del Negus I la. moral Interna d'Itàlia 1 del feixisme, que, sort<>saque era cedida pel Negus a Itàlia. L'unic l errocarrll d'Ablsslnia uneix
lllent, està ben clivellada.
LA LEGACIO l'l ALIANA Addis-Abcba a DJibutl I és de capital francès 1 anglès i, des de la Con· com l'any 1919. va sorgir un altre mapa pol!tlc d'Europa, en els anys tinents pot sorg1r una altra estructura social. ¿No s'ha dit que la guerra
HO
CONFIR:\lA
1
DI
U
QUE
Cretem -per molt lamentable que sigui- que els dies futurs ens
S'HA FER IT ELL l lAT U X rerèncla de Roma, Italià Es . l 'únic caml d'Abissmia a la mar , caml del és, en la naixença de les novetats, una gra1t llevadora?
donaran la raó.
canal ae s uez, quo podna ésser la clau d'una guer ra a Europa
Addis Abeba, 22. - La Legació
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E~ SP.ECT ACL ES

•

TEATRES
TEATRE TIVOLI
Intensa rolrlseracló. TemPeratura
ideal
Companyia Cohseum de Madrid

PUBL I CS

TEATRE BA RCEl ON A

Avui, tarda 1 nit. ACTUACIO
DE L'ESPECTACLE CUBA DE

Continua renovaoló d'aire
Companyia del teatre de Ja
Comédla, de Madrid

ELENA BRITO

Tarda, a les 6. Les millors bu•
taQues a 3 1 2 ptes. La boruca
rev1sta en dos actes.

Avui divendres, tarda, a Ics
5'15, la comédla de Bcnavento:

tan soroliós èxit ha assoli t.
Primera figura:

CUALQUIERA LO SABE

EDUARD BRITO

Demà. tarda i nit, el mateix
espectacle

EL SOBRE VERDE

Nit, a les 10'15, el darrer t.xlt
de Mulloz Seca i P6rez Fernàndez:

PA PELES

GRAN TEATRE ESPANYOL

¡Hipt ¡Hip! iHurra!

Companyia de Comèdies Valen·
cianes dlrichida per al Primer
actor: PEPE ALBA

Genials Intèrprets;
Conchtta Leonardo, Olvulo Rodrl·
cuoz. uLa Yankée», Maruja Con·
z•lez. Galle&utto, Lino Rodrl•
cuoz, L o~ tres diamantes nc¡ros,
Paco Hernal. ao belll&simes vlcetlples, 30. 80 artistes. 80. FAS.
TUOSA PRESENTAC10.
Demà, tarda 1 nit: HIP!, HIP! ..
HURRAI L'espectacle que pot i
hn de veure tothom.

TEATRE ROMEA

~, tarda, a. les 5. Bu~s,

hiUon 2lO'Z8

1 pta.: ELS FILLS DELS VELLS,
per Pope Alba 1

Tres darrers dies d actuació de
la Companyia Tttular A. Per tal
Que tot B¡ucelona ¡,¡u~ul veure
l'obra de 1 any, l'Empresa ha decidit donar, cada dia, a les 5'30
i 10'15, o. preus xevoluclonaris,
totes le~ butaques do nlatea a 3
ptes. les altres looalitata a 2
ntes.•

Pare vostè la burra,
amic

Nit, a les 10'15:
XUANT ... XUANT
Estrena do la &raclosa comèdia
en dos actes de Folip Melia:

Pobrets, però honraets

GRAN PR ICE

MORENA CLARA

200 representacions a VALEl'ClADUES HORES OE RIALLA CREACIO D'EMlLlA CLIMENT
Charies Bonr i .Joan Murat en
I PEPE ALBA.

Telèfon: 33818
VODEVIL. CATALA
VIsita López • Giménez Sales

(avui, 195 1 1116 repteseutaclons).
per la seva creadora
Antònia
Herroro - D1wnenge; COMIAT
DE LA COMPANYIA A amb la
commemoració de la 200 representació de MORENA CLARA DUluns: PREl:i.t;N'rACIO DE LA
COMPANYIA TITULAR B, amb
l'ESTRENA do AriOS MUCHA·
CHOS !, d'Enrto Su.rez de Deza.
Protagonistes: Fuensan ta Loren·
te i Ferran Porredon - Decorat
nou de Ramon Batlle.

Avui, tarda:

LA MEVA DONA ES ...
UN HOME

Avui, la Companyia Oficial do
TEATRE CATALA

L A CRIOLLA

representarà o. Ripoll

NICOLAU - MARTORI

Nit, ESTRENA;

La Rambla de les floristes

Tllrc.... úutaques, 1 p~a. ucueral,
0'40 Nit ButaQues, 1'50. General 0'50.

EMPH ES A CAPITO L

TEATRE POLI ORAMA
<1 u e

tlit, a les 10't5. Lea millor~ bu·
t aQues a 6 i 4 ptes. EXIT DELI·
RANTI La. gran super-revi.En;a del
me.>tre GUt:RRERO QUO dl..:lgU'à
l'OlQUCStra;

•

de .Josep Ma. de Sagarra

AVUI, NIT, ESTRENA

• COMERÇ I FINANCES

LA BORSA
lmpressio

LA

•

AL

Asland, 74'50; Sucres, 34'25; Colonial,
40'15, 40'00; Explosius, 131'25, 131'50;
Rif, 68'15, 68'25, 68'15; Aigües, 190,
1!?3'25, 190'00; Felgueres , 40'50; Filipines, 362, 365; Chade, 412.

Borsa oficial

El malestar als rotllos de borsa,
àdhuc en els del comptat, encara
Nord, 44'00; Chade, 413, paritat;
que paulatinament es va estenent.
En la sessió celebrada ahir, la Chade D., 81'20, paritat; Chade E.,
80'83,
paritat; Aigües, 190; Filipines,
fluixedat fou a tots els rotllos d:!
comptat, abundant el paper i si no 359, darrera paritat.
es feren operacions fou per manca
de diner al rotllo, puix que es feren
molt poques operacions, tant al ::otllo
de l'Estat i Generalitat de Catalunya, com al d'obligacions mw1ici·
Lliures
86'35
86'45
pals 1 obligacions d'Aigua, Gas i
~'ranca
48ab
41! 45
Electricitat 1 indústries diverses, com
Dòlars
7'33
7'31
al rotllo d'obligacions ferroviàries, on
Lires
60'00
60'30
el negoci fou gairebé nul.
Marcs
2'1145
2'965
En el sector de fi de mes j:¡, no
SuYssos
239'10 239'35
Belgues
cal dir que de les accions ferrovià123'50 124'00
Florins
4'95
4'97
ries gairebé ningú no en parla, les
aa·oo ll:no
Esc u:.s
quals estan completament abandoCol
Pra&a
so
60
30'80
nades, dormint el somni dels justos.
Cor. sueques
187
1'89
Al rotllo d'accions industrials s'hi
Cor ooruea-ues
1'81
1'84
ha notat fluixedat, encara que les
1'62
Cor danesea
1'64
oscJ.Haclons no foren de grans diferències de la sessió anterior.
Lc:; accions del rotllo que en podem
dir internacional, o sigui l es accions
Chade i Filipines, degut a la depressió d els canvis de les borses estrangeres, on cotitzen els esmentats valors, aquestes han experimentat, en
la sessió d'ahir, un retrocés bastant
important 1 tant les Chades com les
Filipines queden amb tendència esGRANOLLERS
pactant.
Mercat d'ahir, dia 22:
Mongetes, a 45 ptes. els 70 litres.
Cibada, a 14 ídem, ídem.
Alacant, 35; Andalús, 8'50· Aigües
Cigrons, a 50 idem, !dem.
191'50, 189'75, 190'35; Coloni~l 40'15:
Orcli, a 19 !dem, idem.
Petrolets, 5'45, 5'50, 5'35; Rti, 67'7S,
Faves, a 21 idem, ídem.
68'25; Asland, 75'25, 75'00; Ford 290
Veces, a 27 idem, idem.
287'50, 289; Explosius 130'50 1S0'25'
Moresc, a 22 idem, ídem.
131'50; Gas E., 121, '119; F~lgueres'
Patates, a20 ídem els 100 quilos.
40'00; Sucres, 35'00; Tramvies o'
Gallines, de 12 a 20 ptes. parell.
sdo·oo; Filipines, 370, 360, 362;
Pollastres, de 10 a 18.
e, 415, 410.
Ous, de 3'25 a 3'40 la dotzena.
Corulls, de 4 a 5'60 un.
Porcs: Mamellons, de 45 a 50 pessetes un; podrissos, de 120 a 150;
Alacant, 8'25; Ford, 289, :::39'50; grassos,
a 3 '65 ptes. carnissera.

CANVIS DE MONEDES

MERCATS
DE CATALUNYA

*

Borsa del matí

ctw::

CRIOLLA
GRAN

PRICE

GRAN TEATRE DEL BOSC
Et millor orograma de Barcelona
DUluns vinent, dia 26. Compa..
nyla M. REDONDO • A. PALA·
ClOS. Tarda. 4'30. ButaQues a
1'50: LA ALECRIA DE LA HUER·
TA • EL CABO PRIMERO i EL
ASOMBRO DE DAMASCO.- Nit,
a !es 10'16. Comiat del !amós
divo

MARC REDONDO
LAS GOLONDRINAS
La butaca més cara 4 rc.ssetes
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Avui, a honor 1 benefici de la
vedette Amparito Sara. Tarda, a
les 5'15. ButaQues, 2 ptes.; LA
SOTA DE OROS. Nit, 10'15. El
gran èxit:

MISS

MISS

per Laura Pinillos, Alady, Lepe
beneficiada, Prendran part a
honor de la benenciada emments
artistes. Números de LA PIPA DE
ORO, GOL! 1 HIP!, HIP!...
HURRA!
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CINEMES
COLISEUM
Avui, t arda, a les 4. Nit, a les

lO; fL ÇRISTAL MAGIÇO (dlbui·

xos) - REVISTA PARAMOUNT •
ACROBACIAS NAUTICAS (DOCU·
mental) 1

PAGANINI
per I van Petrovich
(Producció Artistes Associats>
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.~EMA

SesSIO CODtlnua ~elent U.NA t'~
::;~Ta: NOTICIARIS
DOCUMEN·
TALS VIATGES. eto.

CINEMA PARIS
Avda. Pta. Anu t. t 1 I 13

---- Telèfon 14644

SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU I EL SALO PREFERIT
PER LA SEVA AGRADABLE VEN·
TllACIO
Tarda, a les 4. Nit, a les 9'46:

I. F"' I. NO CONTESTA
(solament tarda)
El rey de los Campos
Elíseos
Bustor Keaton
Claudette Colbert 1 Clark Gablo
en

SUCEDIO UNA NOCHE
Preu únic, 1 Dta.
Diumenge, matinal, a les 10'30

BRAUS - ARENES
Diumenge, 25. Tarda, a les CINC
Presentació de la famosissima. senyoreta ctorera»
.JUANITA CRUZ
en novlllada amb picadors Sensacional novetat! lntereSSIInt
esdeveniment!
6 formosos cnovllios» de PEREZ
PADILLA. 6
.IUANITA CRUZ • NIAO DE LA
PUERTA REAL • PEDRO
MONTOLIO
amb les seves corresponents QU~
drUles de picadora i banderillers.
Entrada, 1'76
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Orau Metru U~\!'.. 6 •¡,,.,
Ora.u Met.co 19;46 6 •¡,,.,

VARIETATS
MARICEL - PARK
GRAN PARC

D'ATRACCIONS

Entrada. 50 cts. Funicular 1 entrada, 1 pta.

/0-

a¿-

75 ~
61 :.6

61 75
li0-

10-

~~-

81 60

Sl4282 75

g_

6-

8W
IU 50

1012 156860
8561.

11441-

81i0

41-

110-

8825

Avui, divendres, tarda, a les 4.
Partit a clstella; BILBAO - ELU
contra UNANUE • JESUS, Nit, a
les 10'16. Partit a cistella: GIIAPARRO - GUlSASOLA
contra
ROMAN • BERRONDO. ~ De·
talls per cartells.

Frontó Principal Palace
Avui, divendres, tarda: JOLIOSARASOLA contra GOENAGA UELOLA n. Nit: TABOc\DA r IBARLUCEA contra GURUCEAGA • ULACIA I.

Ant. AVUI

6860

GOS'f DtL

ESRECTACLES PER
A AVUI
T EATRES
Ba rcelona. - Tarda: cCualquiera lo
sabe». Nit; cPapeles».
Còmic. - Tarda: eLa sota de oros».
Nit: cMlss • Mlss».
Cran Prica. - T:uda: •Lo. meva dona
és un home». Nit: eLa Criolla».
Tlvoli, Tarda: cEl sobre verde».
Nit:. ciDp!, Hlp! ... Hurra l».
Espanyol, - Tarda; cEls illls dels
vells» I cPare vosté la burra, amic».
Nit: Xunnt... Xuant» 1 cPobrets però
honraets».
Romea.
I'arda
nit; cMorena

*

EL SUMAR I PER
Dl D'UNS BOscosl'l ffCerc.
Ha r etornat de RaJad
s~. on hab estat Pract!~t ~nouo.
c1es arn motiu del s
diUgè
truelx per l'Lncend1 d~l Que
aquells termes muntctpa~ ~ en
senyor Martínez Penal
• el lutft
deixat sense efecte lav~, el qllal ba
pesava damunt Man·
etenctó llUe
rano, detingut com ~e1 Palacios 8èi

clarah

l que es trobava a la g~:rt a~
resa.
de~
LA CAUSA PElS
MANRESA
FETS De
Per suposar-I s com 11
fets del 6 d'octubre
j ~ts en els
Martinez Penalver ' ha ~¿senyor
de processament contra J • t autt
tran 1 Josep Alonso, de ~~~~r-

CINEMES
Amèrica . - cTorero a la fuerza», cEl
abuelo de la criatura», cLuces de
la Ciudad• i 6 còmiques més.
Arenes. - cEl nea-ro Que tenia el
alma blanca», «Oro vlrgen» 1 cUn
ludrón en la alcoba».
Actua litats. - cGongonla» .
Astòrta.
cUna muJer Que sabe to
Que quieret , cEl amante escrupuioSO» 1 «Extasis» (solament tarda),
Avmguda. -- cDedé», «El amante escrupuloso» 1 «El beso ante el espeJo» (solament tarda) .
Barcelona. - cEl jorobado do Ntra.
Sra. dc Par1s». «1!:1 desqulte» i cEl
tenlente del amor».
Boheme. - «Paren Jo. prensa», eLa
por tel a de la fàbrica» 1 cMademoiselle Doctor».
Bosc. - •La UOiorosa» i «Las 4 hermanitas».
Bohemia. -::- cCaballeros de capa y espada», cMarinero en tlerra»,
cEl
chlco» 1 8 dibuixos.
Broadway. «Volando 11acla Rlo
Janeiro», «Bolero• 1 cRadlo revista
111::15».
Collscum. - «Pagaolnh.
Centric Cinema. - «El prótugo11, cEl
pellrrOJO» 1 cEl &uapo»,
Capítol. - cEl correo de Bomba:y» 1
con ... trabaJo».
Comtal, - cl!!l agua en el suelo», cE.stlgm!l. Uberadon 1 cCondenado a
muerte».
Diana. - «El carnet amarlllo», cCondenado a muerte» i cSu único pecado».
Esplai. - cYo y la emoeratrlz», cCan.
clóo de cuna» i «'l'odo oor el amou.
Excelsior. - «La carretera. del lntierno», «Radio Revista 11135» 1 «Pa¡¡à
bobemlo».
Entença. - «Noches de Nueva York»,
«El preclo de la. !nocencla» 1 cAguilas humanas».
Foo Nou - «Torero a la tuerza», cEl
abuelo de ia criatura» 1 6 pelllcules còmiques més.
Goll•~ cEl desfile del amon, «Pans medlterràneo» i cDiabloa celes..
tlales»
Iris. - cSor Angéllca», cEl ne¡rro Que
tenia el aima blanca» 1 cCrlsls mundial».
Kursaal. - cEl desquite», cHéroes ;y
mónstruos», uEl rey de los fresCOS» 1 «El último vals de Chopin».
Laietana. - eLa espia núm. 13•, cLos
Que danzan» 1 cEl mancebo de botlca».
Marina. - «Canclón de cuna•. cCuando el amor muere» 1 cJuventud
triunlante».
Maièstic. - «VIva Vllial~ cOrot
cCombate Max Baer - ~.;arnera».
Metro.uol. - «Cocktall de besos», «El
diarnanl.e Orlo!f».
Monumental. - etLa. Dolorosa., cFrac
de abono» 1 cTempestad al amaneceu.
Mund1al. - «Seamos optimlstast 1 cEl
incomprendido».
Nuria. uEspérame», «La tsla del
tesoro» i «Hembra».
Pathe Palaco. - cEterno ensuet!.o:t,
«En mala compafíúu 1 «De trente
marcnen».
Principal. - eLa Dolorosa» 1 eLM 4
hermani:as».
Paris. - cSucedió una nochet i cEl
rey de ios Campos EIISC06».
Publi Cmema. - H.eportaL¡¡es d'actualitat.
Rambles. - cEl hombre del bosque•
1 cCaprlcho tmperlab.
Royal. - cHombres de presa», cEterno ensuefio» 1 eLa vida nocturna de
los Oioses».
Select Cinema. - «La intrèpida»
«El mundo es mio».
Smart. - eLa. hermaua blanca» 1 eLa
1sla del tesoro».
Splendid. - «Sola con su amen, (IAIma de ballarina» 1 eLa muerte de
vacaclones».
T alla. - cLas vlrgenes de Wlmpole
Street». «El huésped núm. 13» 1 cMu
jeres. alerta».
Traomf. - cCanclón de cuna», «Cuando el amor muere» 1 cJuventud
triun!ante>>.
Tetuan. - «Viva V!llal», «La calle 42»
1 uSobre las nubes».
Vol;:a. - cYo y la emperatrlz», uBa·
roud» 1- «Un· capltàn de cosacos»
(solament tarda).
Xile. - cSu primer amor», cDel mf.&.
mo barro» 1 cA mi me gusta ll.!ll».
Walkyna. - «Imitaclón a la vida», ci:lu
ma:yor éxlto» 1 cO todo o nada».

----------~*-----------
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AUTE DE PROÇES
Ha estat dictat aute de 8 AMEtcT
ment ~ontra Sinesio GarcJaP~essa.
dez, director del setmanari e~.
Y Libertad».
«Tlerra

~g:Jr~tJ~O DE PRo.
El jutge senyor Martlnez
~a estat a la presó per a P~~ver
1 llUte de processament al 11 ~0•UJ.car
nyor Josep M. Xam.mar.
e rat se.
VAIXELS SORLTITS
Distància navegada dels vaixells
sor tits avui fora d'horitzó, es troben
els vaixells espa..11yols, el «Rio Besaya», de trànsit, cap a Tarragona; el
«Sac 8», amb tabac, cap a Casablanca; el «Sil», amb càrrega general i
de trànsit, cap a Casablanca i escales; els correus, el «Ciudad de Palma», amb passatge l càrrega general,
cap a Palma i el «Ciudad de Barcelona», amb tropes cap Eivissa; el
nordamericà. «Sahale», amb càrrega
general i de trànsit, cap a Nueva Orleans t escales; l'italià «Catalan!»,
amb 31 passatgers de trànsit 1 càrr egu de trànsit, cap a Tarragona,
València i Gtnova; el postal francès
«Sidi Mabrouk», amb passatge i càrr ega de trànsit, cap a Marsella; el
danès «Olympia», amb càrrega general 1 dc trànsit, cap a Nova York t
escales; el danès «Nordlys», amb càrrega general de trànsit, cap a Gènova.
Vela.-El «Cala Murta», amb efectes, cap a Gandia; l'«At Matutesll,
amb efectes, cap Eivissa; l'«Arnaldo Oliven, amb efectes, cap a Ciut::.della; el «Carmen», amb efectes,
ca:> a Palma.

LA CAUSA ÇONTRA EL
SENYOR VELILLA
ll!l co~onel del Regiment d'In!
t"rla n~UDero 34, senyor Artur an.
briàn, en funcions de jutge evenb~
ha dlctat aute de processam t ......,
tra el lletrat senyor Abel v~con.
¡~ en document Públic i ' :

I!

car
ço

~.,.OJ~POSIÇJO DE l 'AU.
Ha estat posat a disposició de l'A
ditor Ecluardo Inurr!garre Fon~
Pt:r haver agredit Emil1 Gomeris J.&.
zano, encarregat de la casa A Klae.
~lsch, amb motiu d 'haver aquest dar.
1 ,. acomiadat l'Obrer Josep Pelacbe.
A PLENARI
Ha passat a l'Auditor per sl est!.
ma oportuna la seva elevació a plenari la causa número 87, coneguda
pe.r la causa general de Barcelona,
q~e instrueix el j utge, comandant
Btblano.

no

AERODROt.l DE L'AERO·
CAMISERS
NAUTICA NAVAL
Procedent de València, a les 9 arrlGRANS REBAIXES PER fJ
t\ l'avió poStal espanyol «Fokker 8·
DE TEMPORADA
EC·AKK», amb 1 passatger i mercaderies.
Procedent de Berlin ' ·.uttgart, a
l 26
les 10'45 arribà. l'avió postal alemany
«Heinkel D·UBIN», amb correu per
Amèrica del S:.tr.
Procedent de Matlrid, a les 12 55
arribà l'avió postal espanyol «Fokker
10-EC-AMA», amb correu, mercader ies i 5 passatgers.
LES SARDANES
Proce<k'1t de Berlin ,amb escales
a Stuttgart, Glnebra i Marsella, a
uAMICS DE LA SARDANA11
l e;¡ 14'50 arribà l'avió postal alemany
GRACIA
ccJunkers D-ANYF», amb correu, mercaderies 1 8 passatgers.
Organitza per a demà, di.<tSabte,
Sorti a. les 9'40 l'avió postal espa- cUa 24, a dos quarts d'onze de .a
nyol cFokker 8-EC-AK.KJI cap a Madrid, amb correu, mercaderies l 7 nit, una. extraordinària ballada da
sardanes a la Plaça Virreina .!3snt
passat~ers.
Sort1 a les 11'0:) l'avió postal ale- J oan> .
many uHein.kel D-UBIN» cap a Se\:lla-Larr aix, amb correu per a Ap:lèrl:J. del Sur.
Sort! a les 14'30 le'avió postal es- rea, mercade ries 1 4 passatgers.
panyol «Fok.er 10-EC-AMA» cap a
Procedent de Casablanca amb t'SValència amb 6 passatg: _·::¡ t merca- cales a Rab:J.t, Tànger 1 A1acal•t, e.
deries.
les 12'56 arribà l':wió postal francès
amb correu, mercaderies i 4 passatBASE AERONAVAL gers.
Sorti a les 13'04 l'avió postal fran·
Sort! a les 7 l'hidroavió postal Italià «Saboya. 1-VALE» cap a Roma, cès cap a 'Toulouse, amb correu, mer·
amb escales a Marsella. 1 Gènova, caderies i 4 passatgers.
Sorti a les 13'05 l'avió postal tran·
amb correu, mercaderies 1 8 passatcès cap a Marsella, amb correu, mer·
gers.
Procedent de Toulouse, a les 7'09 caderies 1 4 pasatgers.
Sorti a les 7'17 l'avió postal tre.n·
arribà l'avió postal francès, amb corcès cap a Casablanca, amb escales a
reu, mercaderies 1 2 passatgers.
Atacant,
Tànger 1 Rallat, amb corProcedent de Manclla, a les 7'09
arribà l'avió postal francès, amb cor- reu, mercaderies i 5 passatgers.
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Borsi del migdia

TANCA

CAPITO L. - Avui, tarda, a les
4. Nit, 11 les 10. EstrilDa. de ducs
grans Produccions: EL l ORREO
DE BO MBAY, per Eclmund J.owe
I Shirley Grey; CON ...TRABA.JO,
per Jimmy Savo, la reve11c16 comica de l'any 1 DIBUIAOS.
EXCELSIOR. - Avui,
sessió
eontinua de 4 a 12'30: LA CA·
RRETERA DEL INFIERNO, .>er
Richnrd Dix; RADIO REVI::OfA
1935 (Televisió), super reviSta
musical amb escenes de colors;
PAPA BOHEMIO, per Adolpb Men
jou i DIBUIXOS.
COMTAL, - Avui, sessió continue. de 3 45 a 12'30: EL AGUA
EN EL SUELO, la m1llor prOdUCció espanyola, per Maruchl Fresno; ESTIGMA LIBERADO R. per
Diana Wynyard; CONDENADO A
MUERTE, un !lim policlac 1 Dl·
BUIXOS.
WALKYRIA, • Avui, sessió condnua de 4 a 12'30: O TODO O
NADA, per James Ca&ncy; SU
MAYOR EXIl'O, per Marta Eg·
;rerth; IMITACION A LA VIDA,
per Ciaudette Colbert, en espaovol 1 DIBUIXOS.
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LA PREMSA

48

Dlario del Comercio, esmentant
l'atac contra la Universitht Autònoma, escriu:
«El Sr. D ualde tlene sutlclentes

pREUS DE SUBSCRIPCIO
a~eton a ;.~n mes
3'60 ot"
8 "'" ufmestre
10'60 •
~~!nca Llauna 1 Portuca1

Una situació
compromesa

3

••

•

Una interpretació de
la pàtria i de l'exèrcit
El Liberal, de Madrid, posa. els
punts sobre les is, en això de la
Pàtria f l'ex~rcit.
cEl Ejército e3 de la patrià: el

.E~ El Pueblo de València, el
dtan del lerrouxista Sigfrido Blasco, un articulista madrilenll ws

EL TREBAL L ·
El TREBALL DE LA DONA

Igualtat en la

.
,
remunerac1o

t reball, a una existència independent, la prohibició de treballs con·
slderats com a perillosos o n ocius no
és més que una hipocresia. I l'excl usió de tal o tal altra. ocupació, «per
a deixar el lloc als homes>> és senzillament un atemptat contra el dret
elemental que té tot ésser humà de
guanyar-se la. vida amb el seu treball.
Es queixen, amb raó, de la competència del treball femen! a baix
preu. Bé; però l'únic mitjà. eficaç
d'acabar amb aquest:l competència
Ulegituna no consisteix en treure les
dones de la fàbrica, sinó a fer-les
entrar en el sindicat per a assegurar
la Igualtat de condicions.

D'un lnter~ssant article de Van- l'ús qi.le el capit:J.lisme fa de la r:nà.qulna en el seu únic profit, tampoc no
dervelde, mlillStre belga:
elementos de julcío para apreciar lo
«El cap del govern belga, Van Zt- condemnen el treball individual de
justo de 1:ue~. '"as afumaclones. Sabe
~o~n trimest re
tJ'- •
el.and, 1 els seus tres coHegues ml- la dona, sinó l'abús, en molts de caAllrts oa1sos, un t rim estre 27'a
el señor mlnistro que en el claustra
mstres sense cartera, Hymans, Pont- sos od1ós, que fan els amos de la ¡,ro«Poco a poco va llegando la. hora
d! la Unlversldad de Barcelona ~e de la verdad. Està. en juego el p!ellet I el que sotscrm le~ ratlles pre- duccló del treball Industrial de les
!!§=---díbujan dos tendencias perfectamen- to de los gobemadores que ha stsents, reberen no fa g~ures dies una dones. Tant sl es tracta dels estrante detlni1as: una favorable al Patro- tuado a la Ceda. frcnte al Parliclo
l.represslonant dele~ac1ó que repre- gers com de les dones, és evident que
nato y otra declaradamente hostil a Radical, Y. sobre todo, al sefior PtJrse!ltava a les prmc¡pal; agrupaCions s'imposen mesures per tal d'evitar
dels jOrill!.ls, la compesu régimen. El sei1or ministro paede tela !rente a 13 Ceda. Las juventufememnes del pals. En aquesta de- l'enviliment
desigual dels desgraciats, dc
juzgar lr.. convenicncia de continul- des populistas ban hecho tabla rtiS'l.
lega<:ló hl havia do~es de les ten- téncia
EMILE VANDERVELDE»
l'un o l'altre sexe, que serveixen als
dr.d de la obra del Patronato Univer- de la je!atura del partida; propn.dènc1es més dh·erses . sociahstes _ue- patrons
com a massa de maniobra
sitario teniendo en cuenta únlcamen- ~n teonas monè.rquicas e 1mpe•iJ.legade~ pel ~a~1t Obrer Belga, libe- en els con!llctes
de treball. <Vegi's a
te la. solvencia intclectual de cada ~ta~. se rebelan contra los poc!.:rE-J
rals .d ~OCJ.B.Clons. burgeses, un! ver- lc.> terre:¡ d'Espaya
NOTICIARI
l'exemple dels
uno de los dos grupos.
s1tàne~ se;¡ e part1t, comunist~, 1 epub~cos, entre los cuales estàn sus
obrers
portuguesos
a Extremadura).
prcsentants de la Federacio del
SINDICAT
D'OBRERS .a.IEPorque la obra. del Patronato Unl- prop~os amigos, y tlenen que sufrir
bé: Això no justifica de cap
cGren~oon, de la «pOrtJ. oberta», tl deAra
TAL-LURGICS (U. G. T.),
versitario, si externamente es com- sanc1ones gubernativas, para burles
maneres
les
exclusives,
que
liberalisme
extremista.
dels
quals
tebattda por razón de su catalanidad larse de ellas y acabar por no resCASA DEL POBLE
f".ISa. tota. reglamentació protectora puguin ésser escandalosament inhulo es principalmente por razones dé petarlas.
Definltlvament ha quedat normadel treball d 2 la dona. També hi eren manes, contra uns estrangers simEl caso. de Gil Robles ,por otra
comodidad y de inadaptación. Naclie
presents, a t~tol personal-car llur plement perquè siguin estrangers, o litzada la situació de la nostra ens_e atreverà. a negar que la obra rea- P!'lrte! reVJSte una gravedad extraor·
o.ganització e~ manté al marge-<ii- contra dones :;olament perquè siguin tita• tant pel que fa referència a
dmana.
Si
ha
de
ser
leal
al
setiar
J¡zada por la Universidad Autónoma
verses feministes cristianes. En rc- dones. En un estat social en el que la installacló com a documentació,
ha sido ejemplar en todos sus aspec- Lerroux, pierde mà;; de la mitad de
sum: l'«élitc» obrera i intel:lectual la divisió del treball s'estableixi lliu- per la qual cosa es prega als nostres
tes. Se ha roto la tradlción, que lo- Slt pa!tido, que es francamente rnoEL DIA DE LE RnOUX
rement, segons les aptituds naturals afillats 1 ddegats que es serveixin
del feminisme belga .
davfa. persiste en las demàs Unlver- nàrqwco, y sl prefiere marcbar a
A CATALUtnA
• • llaç d'unió entre aquestes ue- de cada un, hi haur1a també indub- passar pel nostre local soclal per tal
EL QUE ESTIRA EL GOS.- Es sidades, de crear tiLUlos siu que sus tona con esas imprudent-es expanlegades, la base del seu front comú, tablement otlcis masculins i oficis te- de procedir a una revisió i control
car que m'hi he adherit. I tu faries poseedores tuvieran la prepnración siones de los correligionarlos, la luera l'acord per a protestar contra ·Ss menins, amb aquesta «vuitena part dels carnets, tenint en compte que
màs elemental; y, para llegar a eso ~ha _con sus al!ados del Gobierno es
com jo, en el meu cas.
atacs-<Iue
s'estan multiplicant des d'e:-tcepclons» per una banda i altra s'entrarà en ple període d'acLivitat
mevltable.»
los prolesores se han vista obligado~
(De «La Publicit:lt»)
de la crisi-soferts pel principi de de què parlava Fourier. Però avui i és convenient que tots els obrers
a. seguir métodos màs d;u-os, que t n
la igualtat civica d'ambdós sexes I que per a centenars de milers de do- es trobin en r ::!J. per tal de celebrar
una parte dc ellos una vez pugnab:m
de la se.J. Igualtat en la remunera- nes no hi ba una altra alternativa- oportunament l'assemblea reglamenco.1 sus deseos de comodidad y otra
ció del treball. Es tracta. d'atacs que excepte la fam-que la. subjecció a tària. El nostre dorniclU és: Sant
con una incapacídad lamentable que
procedeixen <=.J sectors molt diversos l'altre sexe o el dret, mitjançant el Joan de Malta, 113, Poble Nou.
no les perrnitia la adaptaclón. Su aci . que estan impulsats per motivaLa. Voz, en aquesta hora. de fotitud _actual està fundada, pues, en
ctons
molt diferents.
llia bèllica, demana:
un evtdente temor a tma posible posPer exemple: el pare Rutten, dotcrgación, proyocada !"~r elementos . «La situación de Europa, la situaminie que ocupa. el seu escó del Sejóvenes, preparades, con un sentida Clón ~el mundo, mejcr dicho, deviena~ vestit ar::b l'hàbit de l'ordre, lla
de la Universldad cas! antitétlco a la ne mas grave cada minato que pasa
presentat ja fa al~ms mesos tn
concepción ochocent!sta que prevalc- !talla ha encendido la mccha de un:Í.
projecte de llei per a. prohibir el trece en ellos.
bomba. terrible, que puedc estallar
ball industrial de la dona casada, <n
toda el de un memento a otro. Las conscvirtut del principi que el lloc de la
mundo sa.be que la obra del Patro- cuencias de esta conflagración son
dona,
de la mare, «és a la llar». Per
nato fué, quizàs, la que se reali·~ó incalculables. No hay lmagh1aclón
altra banda. des de fa dos anys, els
con mayor compenetración, ya por cap:J.z de antlciparse los horrores de
Governs d~f!acionistes de De Brocparte de los elementos catalanes en- una nueva guerra universal y sus
queville i Theunis han establert, per
tre si como por parte de éstos y lvs mortíferes efectes sobre ln. clvlllz:.l.decrets-llei, escales de salaris desdel Gobierno central. Las razones, ción que forma nucstra vida.
!guals pels mestres de primera enselas verdaderas razones que se aduLa hora es dramàtica y solemne
nyança 1 els funcionariS públics, tecen incon!esablemente contra el Pa- la màs grave-ha dicho Macdonald
gons pertanyin. a un o altre. se:ce. A
tronato son las que ya hemos expre- -que vive el mundo dcsde 1914.
més, han aè.o. ;<J.t com a prmc1pl fl
sado cuando declames que el pro- ¿Volveràn los hombres a matarse
Cada mntt el carter truca. a 111. la seva llbelrtat; tots ells ban delno r~clutar més que entre homes els
blema era slmplemente de cultura unos a otros?
ta<;¡Ulg;af~ i ~ecanògrafs per a ser- porta d'aquesta casa blanca de vam xat una llar plena d'angúnies, de
contra incultura.»
España, según la Constltuclón de
vels pubiles. Fmalment, 1 Emb el pre- mar on passo uns dies -no pot dir- recels, de llàgr·mes; una llar en Ja
su República, . nuncia a la guerra.
text d'atenuar l'atur forçós masca- se descansant, perquè segueixo tre- qual els infants han oblidat el riu-¡,Qué has hecho de tlis joyas?
como ms~ento de polltica naclo- -------~--*:---------- U, autoritzaren per decret el minls-No plenso ponérmelas hasta que
na_l. N:o tiene este articulo aplicatre de Treball a fixar un contingent ballant, com sempre, l, per tant, per re, els jocs, les cançons; una llar
no se sepa dóndo està Ovledo.
a mi les vacances no existeixen- I, apagada que assetja la misèria.
Clon
nmguna en este caso; pero preq~.:.~ establis, en cada branca de la
-¿Es que ya no està en Asturias?
supone la condenación moral de Jas
Són lnnombrables les esposes que
lndústria, la proporció de dones, c.a- a més de la correspondència. i d'al(De «La. Naciómt)
Aires bèl-lics in!lame1t nova.ment nacioues que lo contradicen y lo nlesades o solteres, amb objecte de ~T lllbre, em porta LA HUMANI- no viuen més que pr un sol anhel :
l'aire. Hom. sembla. haver oblidat gan.
substit·..Iir les que excedissin a T ·
,
lla llibertat del seu marit, com aquesla lliçó tràgica del 1914. DecididaNosotros maldeclmos la poslble
aquesta proporció «Per homes en
Com que me n valg tard al llit ta Rosa Calaf que aporta el seu
ment, el m.6n té poca memòria..
guerra ~ea lr que fuere la naclón
atur Involuntari.
La. Publicitat, pel que ta a. Espa- culpabie de que se enclenda. Ahora
Per tal d'ésser imparcials 1 com- -:-<>• s1 ua sembla aviat: a punta. de òbol a la subscripció de LA HUMAnya, escriu:
bien; España. debe ser neutral. ~
plets, hem d'afegir que en aquests dia, pocs ab~ns que la pla_tja s'animi NITAT; són molts els fills que, com
fué neutral en la. pasada gueúltims temps 1 en determinades in- 1 vibri de cn~s amb les pruneres bar- Josep 1 Emili Gulvernau, ploren l'ab«Costa poc de veure que sl Espa- paña
rra y serà neutral en la que, desgradústries, per exemple, en la metal- ques que arr1ben, curulles de la pla- sència del pare estimat. No hem d'onya fes un cop de cap, el seu paper ciadamente,
sobrevenga.. Ningún ~:s
lúrglca, fins els mateixos treballa- ta viva del peix- LA HUMANITAT blldar aquests marits no hem d'oseria el d'un escolà. d'amén d'un ufi- pañol sensata
puede pensar otra
PO LIC IES PROPO SATS PER dors masculins han manliestat el la. llegeixo al llit.
ciant que aniria a la seva, sacrifi- cosa.
,
blldar aquests parcs. Hem de lluitar,
UNA
RECO
MP
ENSA
desig,
expressat obertament, que
cant tot el que U convindria. AbanAvui, entre les cartes n h1 havien hem de reunir-nos tots els homes de
Españ.a
no
Uene
por
qué
intervenir
es
prenguessin
mesures
restrictives
El Cap Superior de Policia aceldonada la neutralitat, serien més en conflictos que no lla creada Ili
dues a les quals vull fer r eferència bona vol untat per a conseguir que
dental ba tramès al Su!:>director ge- referent e, treb. ·:1 femeni.
jastificats els temors que les espeen
aquest article, relacionant-les, els siguin obertes les portes de l'er•
ayudado a c-.-r.
L9.
proposició
del
dominic,
pare
neral
de
Seguretat
rances, perquè en aquest cas les es- baEspaña,
un
otlci
recomaneutral ahora y slempre. nant-U una. recompensa, si ho
creu Rt:tten, és inaplicable. Preveu forço- perquè aixi ho vol el destf, amb una gàstul. Deu mesos de presó sóo
peculacions gairebé usuràries de tan Toda la labor
de
los
poderes
públlmolts mesos.
convenient, per al Comissar! de la sament excepcions tan nombroses nota de LA HUMANITAT.
remuneradores que enllemineixen al- cos debe ir encaminada
a defender Bri'gada. Criminal, senyor Cervera i que si s'arribés a votar no podria
Una de les cartes era d'un amic
gú no serien possibles i, en canvi, esta.
neutralidad.
España
es
neutral
ésser
portada
a
la
pràctica.
Topa
els agents senyors Ureta 1 Fernànels sacrificis de tota mena serien tan
meu empresonat - a l'envelop d'a- Llegiu lA HUMANITA T
dc~ Tomàs l Galiana Gonzàlez que am'J la doble oposició, invencible questa carta hom llegeix «6.a Galeenormes que ni la victòria més clara y tiene el derecho a serio.»
descobriren els autors del robatori de quan es conjuga, dels caps d'indús- ria • fSO. P. 11.»-; l'altra d'un seels podria compensar, tant més quan
Cal, sobretot, no obUdar. El pecar
materlJll fotogrà.tl.c ocorregut a un tria i dels treballadcrs socialistes. No nyor que avui és autoritat. La cala. participació militar per força. baués, en realitat, més que un simple
magatzem del carrer de Tallers.
d'ob..it, quan els oblidats són bornes
ria. d'ésser modestisslma, donada la
sualitat
ba
fet
que,
un
mateix
dia
gest,
l'afirm:
ió
d~.m
principi;
però
preparació material que ~panya po1
que sofreixen és imperdonable.
DESPUES DEL FRACASO
EL LLI BRE DE JOA QUIM d'Un principi inadmissible, perquè PO arribessin a mans meves el diari i passat deu mesos -només deu Han
dria oferir. Cal recordar només la
El Siglo Futura, amb la mala
meDE LA TRIPARTITA
MAURI
N
un
Estat
com
Bèlgica
el
prohibir
les
dues
cartes.
El
senyor
que
avui
gesta. realitzada. poques setmanes enintenció que el caracteritza. - i que
LA MUERTE. - ava eres mio l
sos-; les platges són plenes l els
lc.
dones
casades,
que
no
disposen
és
autoritat
em
deia
que
el
pres
pel
rera
per
l'aviació
militar
i
els
coUns policies se n'endugueren tres d'altre mitjà. dc vida, l'entrada al
cara.cterizt la gent d'esglési.n(De cEl Sol»)
mentaris que hl feien els mateixos
qual m'Interessava. estava en una carrers es vesteixen de !esta i la
llança el seu grapadet de llwya exemplars del darrer llibre de Mau- taller l fàbriques, equlvaldrta. a llenlnteressats.
rin,
que ba estat denunciat, d'una. çar-les, en un nombre excessiu, vers situació un xic compromesa, ja que gent hi balla les músiques de moda..
al toc encès entre radicals i lcri riu, l canta. I els politics van de
llibreria de la Rambla.
I encara méS: ¿un determini d'arouxistes:
les indústries casolu 1 i altres bran- el fiscal ll demanava trenta. anys de banquet en banquet -quan són tants
questa transcendència seria popular?
reclusió, cosa que -dit sigut amb
ques
en
què
el
treball
és
més
penós
i
DETE
NCIO
«Estuvo
ayer
de
paso
en
SalamanNo vaclllem a respondre negativaque no poden menjar!-, d 'hoHa. estat detinguda Enriqueta Se- pagat més malament.
tots els perdons al senyor fiscal- els
ment, i en aquestes condicions no es ca el señor Lerroux, cumplimenta1o bastiàn,
menatge en homenatge, de festa maQuant
als
decrets-llei
autora
antifeminlsdel
robatori
d'un
y
agasa.jado
por
los
em
elementos
sembla.
un
de
xic
exagerada,
puix
pot oferir cap ajut nl coHaboració
anell valorat en 3.500 pessetes, pro- tes dels Governs de la deflació, es que no crec lògic demanar la ma- jor en festa major. I es deixen coneficaç, sobretot no haven~ patit r.l Acción Popular, y, naturalmente, por pietat d'una artista.
decorar per ur.s mèrits molt hipotèpot afirmt.r que les dones han guade cinema.
l'honor ni cap sentiment d'aquells los radica!es, y a. preguntas de los
nyat ja la partida. Els decrets que teixa pena a l'home que s'ha. fet tics, i permeten que hom posi el seu
que en diuen nacionals. Fet i fet, to- periodistas salmantinos, que también
responsable
del
moviment,
que al nom a carrers per unes virtuts més
UN TIPUS POPU LA R DE· establien salaris desiguals, segons el
tes aquestes diversions beHlcistes rvJ le visitaran, como procede en toda
TI NGUT PER LA POLICIA sexe, en les administracions públi- pobre minyó que ha obeït un mot hipotètiques que els mèrits. Tota
són slnó aspectes de la campanya reportero que se estime, hizo alguFa pocs dies que donàrem compte ques, ban estat derogats. També és d'ordre i el qual no ba estat trobat aquesta carnavalada, tota aquesta
de certs sectors de dreta, que apro- nas è.eclaraciones politlcas.
segur que va a suprimir-se dintre de
fiten l'amblen d'lnquietud creat per
La de màs interès fué la. referen- de la detenció d'un vellet de més <ie poc el reglament absurd que no per- en flagrant delicte de rebeHió ttl grotesca. fira de les vanitats no fóra
les informacions 1 les propagandes te a las anunciadas elecclones mu- 80 anys que es guanya la vida fent met el treball en els ministeris a al- qual, en l'escorcoll al seu domicill, res, no tindria Importància -ja. hi
d'aquests darrers temps. La pruïja nicipales. Desde luego no seràn en de model i que de tant en tant bea tres dones que les encarregades de no han estat trobades armes.
acostumats!- sl no hi haxic més del compte i insulta, això
bèHica d'Itàlia és un efecte, no una el mes de noviembre, aunque el un amb
L'altra carta era de l'amic empre- estem
molta. gràcia, tote:; les per- la neteja. Quant al decret que esta- sonat:
guessin uns homes que sofreixen.
causa, la conseqüència moral l ma- propòsito es celebrarlas; pero en r.o· sl,
LOS NEGROS
em
regraciava
la
tramesa
se li posen al davant i les blia un contingent de les dones tn
- Sl queremos civillzarnos tendre- terials d'unes premises extraordinà- viembre no seràn. Hace falta que el sonesli que
Però h1 ha aquests homes, h1
la indústria i contra. el qual s'han d'uns lllbres, em demanava una
passen per la. Imaginació.
mos qua formar la Sociedad de Na· riament complexes. El feixisme fou Parlamento apruebe la reforma de qu3
rebeHat. justament, en primer lloc, pipa, em deia que m'ínteressés per ha les mares 1 els fills i les esposes
Ningú
no
en
fa.
cas
l
més
aviat
una
conseqUéncia
de
la
guerra;
una
ciones Salvajes.
la ley Electoral, y en el mes de oc- fa les delicies dels que l'escolten.
els grups feministes, mai no h1 ba ell.
d'aquests homer.. I no els podem obliguerra podria ésser el fracàs del fei- tubre quizàs no baya tiempo.
<De eLa Llbertad»)
L'esmentat personatge porta una hagut un ministre que l'apliqués, I
xisme. S'equlvoqaen del tot els que
Aquest amic és un jovenet despert dar perquè fórem d'una vllesa, d'tma
és segur que la seva derogació forOtra
declaración
del
señor
Lellarga
barba
blanca
1
es
fa
dir
cMoLpensen que d'una lntervencló, en les
lnteliigent, digne, treballador. El se~ indignitat Imperdonables sl els obli-~~~~....,_-~~?;!>o
fué la (e que todavfa no s'! sès del Barri Xinès»; estigué :ms mal sols és qüestió de dies.
condicions que Espanya. hauria tle rroux
En canvi no pot amagar-se que els germà mori d'una manera tràgica i dàvem. Tenim nosaltres el deure,l
ba
tratado
de
los
nombramientvs
dies
sense
respondre
ni
una.
sola
pafr
realitzar-la, en podria venir un tè- de goberna.dores ci viles.
raula a les rreguntes que 11 feia la partidaris, homes i dones, de la igual- heroica la nit del 6 d'octubre. Ell no deure que hem d'acomplir amb goig
gim per l'estil. En un pais que en tal
\
policia, però ahir fou tot el contra- tat civil d'ambdós sexes no venceran sap que, a. pesar de no haver-lo tro- i amb orgull, de lluitar per a conY
dice
el
señor
Lerroux:
«Esos
estretor
per
força
s'hauria
de
veure
.._J /
parlava, com vulgarment es diu tan fàcilment l'hostilitat vers el tre- bat en flagrant delicte de rebeHió, seguir h. llibertat d'aquests commediatitzat, es poden espernr moltes rumores los lanzan los que tier.cn ri:
pels descosits.
' ball de les dones que encara existebt a pesar de no haver-li trobat ar- panys.
sorpreses i cap de bona, i no és pas apetencia de cargos.»
Fou
davant el jutge l ma- entre molts obrers i que àdhuc ten- mes, el fiscal li demana trenta. anys
Si no ho .fèiem aixl vosaltres peraquesta trista expectativa la que pot
Seguramente que a los allades nifestà portat
que es diu Manuel de Mie- deix a accentuar-se en determinades de reclusió.
estimular l'esperit públic.»
del señor Lerroux no les habrà he- res i Gonzàlez,
drteu la. confiança en nosaltres. I
de 85 anys, llicenciat ldústrles. Ben ciar s'ha vist en el
ebo gracia el jUicio, porque ademils en Lletres i model d'art.
Congrés recent dels metallúrglcs
En el diari, en la subscripció que farieu bé de perdre-la.
es injusta. Dos años llevan ya k;s
En éssec-li preguntat el que supo- belgues, la més potent i una de les
Vosaltres, però, mentre això arricedistas colaborando con el seftor sa. dir paraules injurioses, va. donar més socialistes de les nostres grans LA HUMANITAT ha obert a favor
Lerroux, y los gobernadores clvtlcs una conferència sobre el valor de centrals sindicals. Tct i això, bi ha- dels que sofreixen presó, llegeixo: ba, perdrieu la nostra si oblidàveú
son todos radicales. Y conste que les paraules, el seu -signifl.cat origen gué delegats que reclamaren per als «Rosa Calaf, per la. llibertat del seu els que sofreixen, sl no segulssiu sà:.:'
esta defensa que hacemos de los i dellctlvitat.
homes l'exclusiva del treball dels me- marit» l «Germa.aents Guivernau criticant-vos pels que sofreixen com
'
cedistas aspirantes a gobemar p:-oAmb un gran luxe de detalls cità talls. I el prc.)1 Congrés, unànime, Josep 1 EmUi, per la llibertat del seu fins ara heu fet. El patriotls~e és
Davant la present situació in- Vinclas es totalmente deslnteresada., sentències, data. de les sentències 1 al matelx temps que combatia, t:n pare.»
quelcom més que cantar himnes l
ternacional, i, sobretot, davant els porque en ella nada nos va. Aun- autors i també fets anecdòtics que nom dels principis la proposició del
Aquests tres !ets, aquestes dues
EN LOS P ICOS DE EUROPA
pare Rutten i el decret sobre el con- cartes i aquesta nota del diari, no omar-se el pit amb un llaç barrat.'
atanlls bèllícs de alguns elements que comprendemos que no tlene ra- causaren l'a.dmiració.
-¿Qué tal ves el panorama~
Quan tingueu la intenció d'assistir
zón el jefe del Gobierno para trotar
de l'interior, escriu La Llbertad:
A totes les preguntes que se 11 tingent. va declarar cque el movi- ¡ Chlco; cada vez m~s ... negus!
ast al estada llana del cedismo »
feien contestam amb un llarg dis- ment obrer no pot restar indiferent els veig com tres fets Isolats sinó a una festa, a una. representació de
(De ABCJ)
«Entre las lnsensateces que el pa.curs, I en pregun~-11 el motla de da\--unt de la tendència patronal d'a- com un de sol. I es desprèn d'ell teatre, recordeu que hi ha uns hosado domingo se pudieron dec-lr en
dedicar-se a fer de model d'art, com profitar-se del desenrotllament in- t>na emoció profunda, una pietat in- mes, germans nostres l vostres, que 1
el mitin monàrquica de Santander,
diu, i no a la professió de la seva tens del traqulnisme per a substitUlr finlta. En aquest minyó que m'escriu viuen entre reixes. I ajudeu-los pery que Iuego tamblén se han podido
carrera, va contestar qtle era cEl la mà d'obra. masculina per la feme- des de la presó, hi veig tots els que què els seus pares \'ells, els seus
publicar, figura la frase de que a:E;;Moisès del barri xinès», titol que nina, amb la finalitat declarada de a conseqüència del 6 d'octubre sO:
pe.ña Uene voluntad de lmperío».
l'honora i desitja conservar fins a rebaixar encara més les condicions freixen presó. Damunt de tots' ells fills infants, les seves mullers, no
coneguin a més del dolor de viure
de treball.•
En estos mementos en que las rela mort.
Tomem a trobar ara, a setanta- pesa la lle1 inflexible, freda, impla- serarats de l'ésser estimat, el dolor
::;I metge del Jutjat q~.:.e per ordre
laciones internacionales de los pucEl Liberal de Bilbao, encapçala
cable.
I
tots
ells
tenen
una
esposa,
cinc a.bys de distància, en una lnde la misèria.
bios andan revueltos y corre por el
el seu tom amb aquesta pregunta del jutge va voler examinar-lo, en dústria
en la qual la proporció d'o- una mare, uns fills, que veuen l'ésapropar-se, amb gran serenitat 1
Mundo el anuncio de una guerra
que molts consideren otensíva,
brers
ha
augmentat
considerablefent
un
gest
suau
e.mb la mà perquè
ser estimat entre reixes 1 anhelen
para la que ya han abandonada sus
LLUIS CAPDEVILA
diu:
ment des de la guerra, les preocup!lno s'acostés, li digué:
bogares millares de hombres, el diclons
obreres
que
explicava
Marx
en
Sl
eres
médlco
alienista.
«Madrid,
20.
El
cisma
promoviebo no es sólo una frase: es el anunel famós capítol V del seu e:Capitai»
lo que debes bacer es
cio de una actitud, es la exteriori- do por los ra.d1.ca.les de Zaragoza con
dcd~cat. al maqUinÏSl!le i a la gra1Í
apartarte de mi vista.
za.clón de un deseo: Es- digàmoslo motivo de la fulminante desautoriDesprés d'aquestes paraules, el lndustna. En els ofl.clS qu~ es venien
clara - la voluntad de los monàr- zación del gobemador clvil ba bajaóOT RO CASO DAVID·GO LIAT? qulcos
considerant
com a propis pels bocMoisès
del
barri
xinès»
passà.
als
espafloles, imperialistas de do de tono. Antes de désacatar la
a -¡Cuidada, don Be nlto, no se vaya
zarzuela, de que nuestro pafs, como dlsctplina del Consejo nacional, los calabossos. Se li instrueix el proce- mes. la reacció dels treballadors conrepetir la Hlstorla 1
potencia, se sume a los beligerante3. radicales zara.gozanos, pensàndo!o diment per lnsults a l'autoritat l tra l'empleu de les dones procedeix
(De «HP.raldo de Madrid»)
Si de ellos dependlera, ya se habrfa mejor, han decidida enviar una em- desordres públics, ja que segons sem- en realitat, de les mateixes cau"es'
cursado a nuestras Canclllerias la bajada a Madrid para exponer sus bla estan provats aquests delictes ar i tenen les mateixes raone; d'ésse~
que les seves reaccions contra el manoWicación de que estàbamos dis- quejas al jefe del partida. Es lo de què l'acusa el 1lsca.l de guàrdia.
qulnlsme.
puestos a ayudar en sus sueños de siempre. Prilnero encienden la traca
Però contra la competència de tes
Iocura el cslgnore• Mussolini, el «lm- y dan sallda a los malos humores
dones que treballen a baix preu
pci11.tore• que estas gentes aclmlran acumulados, y después, reflexionanel mateix que contra la implantaciÓ
y qulsieran ver repetida como defen- do sobre el mal negocio que reprede les rnàquínes generadores d'atur
sor de sus privilegios.
senta el dejar de ser radical en las
tecnològic, es pot adoptar una d'aoo\\ ?
Estamos dlspuestos a declrlo mu- actuales clrCU3tanclas, eufóricas con
e
questes dues actituds: la q-.1e mira
Q"
cha.s veces, sulJiendo el tono todo lo sobretasa, se encamman contrites
\ers el passat i la que afronta l'esque sea menester: esa quimera lm- hacia Madrid, donde el jefe, con ma.devenidor. Per exem::>le: alguns soperia~lsta del grup1to monàrqulco es- neras patemales, les persuade de to- l\0 deuen planxar-se ma: bretot els sindicats ccristiaDSJ, sompañol es un agravio al pueblo. Cua- das, todas, para que acaten las denien per la dona, particularment la
lesqulera que sean las derivaciones Cisiones sup«:~ores cinspil,'8.da8 en el De ¡enda a: F. Bas.lra, Call, 6.
dona casada, o.mb el retorn a. la llar
mejor
sel'VlClO
de
_la
RepubllcaJ.
Las
casa
sarret,
Boqueria, 2. - J. Deu- imposstble, a aquest treball de la
del posible conflicto en puerta, Escondiciones
de
laúador
que
posee
el
lofeu,
Call
30.
J.
Ferrer
BatUes
llar
que no és, en moltfssims casos
paña. ha de mantenerse neutral.
Pondrà. sus slmpnUas, ni que declr S_r. Lerroux ¡¡on, en verda.d exceP- Boquena. ~- - t.iagat.zems -.El st: sinó la pitjor forma del treball assa:
tiene, como corresponde a todo pue- Clonales. Su partido es, a estas !e~ gio11• - M. López Duran. Av Portal lariat, el treball a domicili. Allà t!lls
blo hldalgo, por la. causa. de la ll- chas, una jofalna de casl\ pobre: es- de l'Angel, 12. - Matacàs i Camp. amb 1~ seva opl.nló; però que no prebertad; ayudarà con su voluntad, tà lleno de remlendos y de corcusi- rodon, Fiveller, 9. - M. Pmtó, Ram- tengum l.mpooar-la per la. llei.
En canvi, els trebaUadors socialisque contrtbuye a formar ambiente y dos, como aquélla areglada y des- bla de les Flors. 18. - V. Pons, Sal·
consbtuye fuerza mor al, a aquel a portillada.. Ouando eso ocurre, aun meron, 49. - J. Roca Pul¡, Santa tes, encara q ·~ alguns d'ells no s'han
en
las
casas
màs
modestas,
se
preAnna, 39. • Miquel Telxldó, Archs, emancipat dels conceptes de ran- ~
qwen siga el sentido de ra.z6n y de
justicia; pero sin pensar en parbci- sume el final Inmed1ato de la jo!al- número 2. - Fellp Torrent, Pi, 13. tic rè~lm. intent ..n superar aquest
- LAS FRASES CASTI ZAS
na:
Es
fatal
e
inevitable.
No
es
Vidal i Milà, Rbla. de les Flors. 12. punt de vista. De la mateixa. mane1Jta; 1Anda, monln t. .. ¡Toma d r lpe.r- par de hecho en la guerra, que es
nece3ario preguntarse, segun ... ».
Josep xancó, Pla de la Boqueria, 1. ra que no refusen la màquba, sinó
•••
(De cYat)
e~••••••¡;;¡¡;::¡¡~~~;;•=-"--vfento de locura. y de desolaclón.•
parla - i ell ho deu saber- de ltl
situació, cada dia més compromesa, de Lerroux f Gil Robles:

Enfront del perill

I

Ejérc-lto es el pueblo armado para
defender la independencia y la lntegrldlld naclonales; el Ej.n-cito es de
la República y de los republlcanos.
De la República, porque ella es el
Gobierno legitimamente constitufdo,
al que debe obediencla. el Ejérclto.
De los republicanos, porque con los
hijos de los republicanes se nutren
las mas del Ejército español.
Dejarfa de ser el Ejército de la Repú~lica. y de los repub:icanos cuando
fuera. legión de mercenarios al servicio de un dictador.
Pera no es de c-reer que el voluntariado del Sr Gil Rabies se desall t to ·
1
rro e an com~ ser a preciso para
una tra~formac1ón tan indeseable.
¿Dota~IÓI_l para el Ejército_?
~ Si, senor • pero eso ya lo d.ijo Azana.
_
¿Deferu;¡a nacional? Sl, senar; pero
esa tamb1é_n lo dijo Azaña.
¿Neut~all~ad defensiva?
Sl, senor, eso lo han dicho . todos
los que han pasado por el mimsterio
de la Guerra.
.
De nada de esa henen la exclusiva
las derechas.
En lo que discrepan las izqulerdas
es en el cómo, en el cuànto y en
el cuàndo.
A Espnña no se la defiende sólo
con canone3, sino con escuelas, con
canales y puertos, con !errocerriles,
pistas, carrcteras, camines veclnales
Y sanatorios, reclamades con urgencia. por el azot.e de la. tubercu:os!s.
La defensa nacional de la izqulerda es màs integral que la de la derecha. monàrqtúcofasci3ta. Esa derecha desearía tener un Mussolini que
la llevara a. la conquista de Abisinla o a. la. reconquista de su antlguo
imperio colonial, o un Hitler cue encendiera una nueva. conilagraêión.
Pera España. no està. para. aventuras; Espaila renunció a la guerra como instrumento polllico; España
quiere ser grande por su reconstrucción interior, no para. su expansión
colonial.»

L'intervencionisme
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L';nsurgent11, de Juies Vallès

o

I

Fins avui no hem pogut llegir la
t raducció catalana - bella I fidelque Andreu Nin ha fet de la novella «L'insur gent», de J uies Vallès, publicada per Edicions Proa. Pesa. damunt nostre un treball massa. felxuc i a ixò fa que, llastimosament,
ens velem obligats a no poder llegir
tant com voldriem. Llegim llibres
que s'han publicat fa tres o quatre
mesos. Damunt la nostra. taula de
treball. damunt les cadires, damunt
el marbre de la xemeneia, s'apilen
els llibres que van arribant diàriam ent a les nostres mans. Fins e:1
aquests dies de poble, que haurien
d'ésser de repòs per a nosaltres I
no ho són, ens acompanyen els llibres que ens proposem comentar
en aquestes hores de lleure, mentre
els senyors de la «colonla» jeuen,
ballen i es posen la pell de color de
xocolata: «El món en el qual es viu»,
Jl,e Van Lon; unes magrufiques «Coplas» de Luis de Tapia; «Sulamita».
de Kuprin; uns volunms de les
Obres Completes d'Ignasi I glésies;
«Zodiac», d'Alfons Maseres; uns Quaderns Literaris; «Vida dificil», de
Carranque de Rios; «La estrella somar ia», noveHa castellana d'un gran
amic de Catalunya. que signa «Clar lda.des»; un «Enric VIII», de Francis Hackett; uns volums de !'«Atena». I aquest magrufic «lnsurgentl>,
de J uies Vallès, incorporat al català per Andreu Nin.
Hem llegit pocs comentaris a. 1~
publicació d'aquesta. obra en català.
Això no és estrany: els diaris tenen
coses més Importants a fer que ocupar-se de llibres: el tràfec inquietant I terrible del senyor P ic i Pon,
la popularitat del senyor J aumar, el
safareig politic, etc., etc. Els diar is, només de tant en tant, tenen un
r econet per als pobres llibres.
Un dels comentaris que captaren
la nostra atenció més vivament fou
un aparegut a «El Dia Gràfico» I
en el qual «L'insurgent» era t ractat
amb un menyspreu que nosaltres
no ens sabem explicar. L'autor del
comentari semblava. molt indignat
que la França fos tan mal vista per
un escriptor francès. L'autor del comentari volia una França de color
de rosa, de purpurina i paper pintat, de bandera al vent i cançoneta
de cafè-concert. La França de les
r eivindicacions obreres, la que en el
seu passat gloriós té un 93 1 un
Danton; la França de Grenelle i de
Montrouge; la França de Romain
Rolland i Henri Barbusse, ens sembla digna de tota l'admiració i tot
el respecte. La Fr ança, però, dels
Citroen, dels Coty, dels Stawisky, del
xovinisme r abiüt, dels professionals
del patriotisme, de Montmartre i del
«Quartier de l'Etoile», ens és profundament antipàtica i menyspreable.
Són molts els adoradors incondicionals de la França que, quan llegeixen una noveHa com «L'insurgent& s'esgarrifen tots, es despentinen de desesperació i posen el crit
al cel. Aquesta actitud és falsa 1
maneada d'inteHigència. El millor
amor no és pas aquell que ho veu
tot perfecte I de color de r osa. El
millor amor és aquell que té prou
lucidesa per a veure eJs defectes i
sap corregir-los. Per això els graus
patriotes, els patriotes autèntics, són
els que fan públics i assenyalen amb
la seva crítica els defectes de la
~ció. Exemple: Zola, a França;
Smclalr Lewis i John Dos Passos, a
Nord-Amèrica; Heinrich Mann i Hermann Kesten, després de Heine, a
Alemanya; Liam O'Flaherty, a Anglaterra.; Silverio Lanza, Pio Baroja -no pas el d'ara, però- i J oaquim Costa. a Espanya.
Fa més bé a una nació la. critica
corrosiva i implacable d'un Larra.,
que l'oratòria vana i cursi i les floretes i els focs artificials d 'un Castelar.
«L'insurgent» és la noveHa de la.
revolta, la novella de la Comunne.
I el protagonista, Jaume Vingtras,
és el propi autor, J uies Vallès. JuIes Vallès fou un gran escriptorcal llegir aquesta magnifica trilogia
de la vida de Jaume Vingtras: «L'infant», «El batxiller», «L'insurgent>>! un gran r evolucionari. Cal situar
bé les coses, cal fixar les posicions,
cal no confondre: J uies Vallès, un
dels actors més destacats en la Comunne, no fou mai un professional de la politica. «Esser» polltic
li semblava una cosa digna; fer de
polític 11 semblava una cosa totalment vil I menyspreable. Ell no visque a les costelles del poble, com
els professionals de la polltica. Ell
donà al poble tot el que tenia: el
seu talent, la seva ploma, la seva
paraula la seva vida. Per amor 111
poble sofri fam, fred, misèria ¡ presó Per amor al poble es veié pobre mal vestit, menyspreat. Triomfaven els Gambetta, els Thiers, eis
d'una República ben entesa i pacificadvra i en la qual hi tingues
cabuda tothom: àdhuc els enemics
de la República.
Eis Blanqui, els Vallès, eren els
persegu~ts, els combatuts: per escandalosos, per insur gents, per cridaners, per esgarriacries, perquè les
seves veus podien despertar el poble
1 fer-li caure la bena dels ulls i
d 'això se'n ressentirien els defens~r.s
de l'ordre, de la tranqulHitat ... i dels
bons aliments. La figura de Thiers
-més popular per ésser autor d'una
«HiStòna de la Revolució Francesa»
irrecomanable, que no pas per Ja
seva gestió politica-, surt com un
drap brut del llibre de Juies Vallès.
Es el Thiers burgès i al servei de
la burgesia, l'home que a sang i a
f oc va vèncer en el moviment insurreccional de la Comunne. I llegiu
aquestes paraules, dedicades a Gambelta: «Car la seva pròpia vulaa.
r itat serveix la popularitat de Ga';u.
getta. La banalitat del seu fons
d 'idees és l'adob del seu talent. Comediant fins al cap deis dits... »
Tot el llibre té un llenguatge
abrandat, f::arregat d'espècies; és
com una. flama; esclata com una

bomba en la major part de les pàgines. No és una noveHa : és un
t ros de vida terrible i dolorosa; t'\s
un r etall d'història viva. J ules Vallès ha conegut la fam, la misèria,
el fred, el desconhort, la soledat, el TREB ALLS PER AL SALVAMENT
menyspreu dels Imbècils, l'odi dels DE LS OBRE RS SOTE RRATS :: ES
DESCO NFIA DE SA LVAR-LOS
poderosos, el desamor. Alxi ell, conBerlin, 22. - Durant tota la nit
passada s'ha treballat sense descans
per centenars de bombers i soldats
i e!s minaires especlalistesa rriba.ts
d'Essen 1 Hannover, per al salvRment dels obrers sepultats al metropolità de Berlin.
Els minaires procedeixen a la const rucció de galeries per tal d'evitar
el perill de nous enfonsaments. Aquestes galeries, suficients per t.al
d'arribar als sepultats, amiden solament 1'60 metres d'amplada per
l'alçària d'un home.
De totes formes, donat el temps
transcorregut des de l'enfonsament,
la impressió és netament pessimista
i es creu que tots els sepultats hauran mort asfixiats.

La catàstrofe del Me- EN El METROPOliTA DEBERtropolità de Berlín UN SEMBLA QUE MORIREN
ELS VINT-I-UN OBRERS

Militars soviètics
a Txecoslovàquia

NO ES CONFIA SA LVAR
ELS OBRERS ENTE RR ATS
Berlín, 22.-E's declara oficiosament
que ja s'han perdut les esperances
de poder salvar els 21 obrers sepultats per l'ensulciada ocorreguda al
ferr ocarril metropolità.

EC OS

Hom comenta, a la redacció, en-

Ha estat aprovat el procés
contra el general Machado

vertint la seva vida en obra d'art, tre quartilla i quartilla, els cops
ha pogut escriure llibres tan inten- amagats de la temperatura.
sament bells com «L'insurgent».
- No comprenc -diu un camaraHeus ac! per què, amb un orgull da, que acaba de llegir un telegra1 d d. ·t t ·
bl
ma d'Agència- que a Irlanda hi
Pe e 1gru a 1 no esa, pot dir: faci fred, quan a Londres, al temps
«He pres trossos de la meva vida
i els he cosit als trossos de la Vl·da. que som, la gent s'ofega de calor.
-Això està aviat explicat -redels altres ... >l I després: «El meu es- plicà un dels que l'escolten- per altil l'he fet amb trossos i bocins que guna cosa Irlanda és gairebé tndehom diria recollits amb un ganxo en pendent.
recons bruts i aflictius.»
• • •
1 després: «No ha.s de copiar pas
A la ~iutat de Reus, i en temps
els gestos del «montagnards» ru l'ar.l de la Dtctadura, un 'J!O~ta amic aos. 1 tre, va tastar les delte~es de la r-rer ufam~n t d e _celies dels jacobins, Sl· só, per causes polítiques.
nó fer ~na_ sunple tasca de combat
un botiguer local el visitava soi de llllSèna.»
vint i li duia, per obsequi, un t·)rI encara, amarat d'amargor :
tell, que el noi agraïa.
<<.Sampre enrogallat i rebentat
Vinguer_en eleccions al C~ntre de
• Lectura l el botiguer asp¡rà a la
semp~e amenaçat i maltr~ct_at, tant . presidència. El poeta -i a deixat
els d1es en què Ja Repubhca res- j anar- ignorem el perquè va vasuscita com els dies en què hom la tar contra la seva candidatura. El
degolla.»
candidat, en saber-ho, censurà la
I : «El bon poble posa l'espatlla ingratitud de l'allib~rat t va retreuperquè s'elevi tota aquesta «r.andi- re els tortells que Z1 havia dut.
.
"
Assabentat l'altre, va cuttar de
lla» de pohticastres que, del dese~~ retornar-li un assortit de tortel!s ...
bre del 51 ençà, esperaven l'ocas10 secs.
dc tornar a. la menjadora i r epren•••
dre sous i galons.»
Parlant de tortells, per associaI, finalment: «Estem encara per- ció d'idees, ens ve al pensament el
duts som escarnits i invisiblement- poble qe Tortellà.
.Què té d'interessant aqu.est po~le?
encadenats, l'endemà mateix de la
els nostres lectors.
República, nosaltres que, amb les preguntaran
senzillament, que l'Avi Sínia, viu
nostre eudàcies de ploma i de pa- allí. I si Mussoli¡¡i ho ensurna...
raula, hem mastegat el triomf per
Nota important: No hem jet tm
als burgesos que estan 'reunits dar- joc de mots. L'Avl Slnla, és un perrera aquestes parets, que van i vé- sonatge de carn i ossos prou conenei\ i apareixen tots atrafegats da- gut a la rodalia.
•••
munt el carro que hem tret de la
El dia que féu tant de vent, ta
rodera. i desencallat?»
cosa d'un parell de setmanes, caiAixi és tot el llibre: de dicteri, gué un test al carrer i tocà al cap
d'imprecació. A vegades exulta d'u- d'un senyor que passava.
na joia ferotge. A vegades esclata
Resultat: una tortissima commoen un clam de desesperació infinita. ció cerebral i l'ingrés del lesionat
Algú tal vegada cre¡ui impropi a un Sanatori.
Ahir, la senyora del senyor, prede posar aquest llibre a certes mans. guntà
al metge que en té cura com
Nosaltres també ho creiem aixi. quedaria el seu marit.
Aquest llibre no pot posar-se a les
-Malament. No puc amagar-U el
mans pecadores -pecadores de tots meu pessimisme? Quedarà mig «ZeelS pecats- de la gent que llegeix lo»/
-Ah, quina sort haurem tingut I
la «buena prensa» i es creu honrada
-féu ella- abans ho era del tot.
perquè va a missa.
•••
Però s'havia de posar a les mans
Els cartògrafs alemanys sembla
de tots els obrers, de tots els que que,
avui, són els millors del món.
pateixeil ram i set de justfcia.
Ningú no els passa la mà per la
Ll. C.
------~--~*----~~~~

FORA DE LlO C I DE TO

Una carta que ens
neguem a publicar
El professor de la Universitat ~J
nyor Jaume Vicenç, autor de l'estudi
històric «La politica de Ferran II
durant la guerra remença», publicat
a la revista dels «E. Universitaris
Catalans», ens adreça una carta oberta dirigida al nostre iHustre collaborador A. Rovira i Virgili, el qual,
en un dels seus sempre mteressants
articles apareguts en el nostre diari,
feia uns comentar!s crítics a l'obra del
senyor Vicenç.
Aquest senyor ens demana que publiquem la seva lletra a Rovira 1
Virgili aviat i integrament. I bé. Li
contestem amb una negativa rotunda. No estem disposats a publicar-la.
L'enviem tot seguit al nostre coHaborador, perquè se n'assabenti i faci
el que tingUi per convenient, i prou.
I parlem en aquest to -que eru
dol- en raó al llenguatge intolerable
que el senyor VICenç usa en la seva
carta, impropi de persona tan culta
i distingida en els medis unlversitaris. Sense entrar en el fons de la
qüestió, A. Rovira i Virgili -1 consti
que ell no ~- p res de ço que estem
escrivint--, en comentar l'estudi del
senyor Vicenç es limità a exercir un
perfecte dret de critica, avalat, en el
seu cas, per un prestigi de Ja millor
llei en el camp de la historiografia,
1 ho féu en forma serena i correctissima, com sempre.
El senyor VIcenç, ofès personalment, pel que es veu, que un historiador s'atrevello a posar uns comentaris no del tot fa\'orables al
seu estudi, I n'apreciï diversament
l"esperit, replica amb una carta absolutament fora de lloc i de to, injusta
i incorrecta.
Repetim que no hem d'entrar :::ra
en el fons de la qüestió. Sl el senyor
Vic.:nç desitja discutir objectivament
amb el senyor Rovira I Virgili, i contrastar els respectius pw1ts de vista,
les nostres pàgines estan a la seva
dispos1ció. Per a. la publlcació de
cartes de caràcter personahsta, no.

L'Havana., 22. - El Tribunal Suprem Federal ha aprovat el procés
incoat contra el Chasse National
Bank, l'ex-president Machado i di3·
set ministres acusats de frau 1 distracció de cabals.
El Tribunal Suprem ha designat
un jutge especial encarregat d'obr;r
els debats judicials.

Fins ara han mort tres dels
ferits a l' Exposició de Ràdio
de Berlin
Berlfn, 22. - Durant els treballs
de desenrunament que es porten a
cap a l'Exposició de ràdio, ha !\paregut el cadàver carbonitzat d'un
enginyer de la A. E. G. També ha
estat trobat un altre cadàver carbonitzat, el de l'agent de propaganda
de la casa Telefunken.
D'aqu<:sta forma el nombre de
morts arriba ja a tres, i es tem que
morin alguns dels ferits.

Treballs de salvació d'un vaixell enfonsat durant la guerra

Ankara, 22. - El Govern turc ha
ordenat que es "Procedeixi a efectuar
els treballs necessaris per a sah·ar
el creuer "Mydill", que s'enfonsà
durant la guerra als Dardanels.
Aqul'.6t vaixell abans era alemany, i
portava el nom de "Breslau". Si E:ls
treballs tenen èxit, el vaix~ll serà
portat a la drassana soviètica de
Sebastopol, on es procedirà a la seva. reparació i rearmament i serà
lliurat a 'l'urquia.

LA SITUACIO A IUGOSLAVIA
DI MITEIX EN QUATRE MIN IS·
TRES : DO NE N LA CULPA DE
LA SITUACIO A LA POLICIA
Belgrad, 22.- Han dimitat quatre
ministres del Gabinet Iugoslau, i
s'espera. que es p:antejarà la ~rtsi
total.
S'acusa la policia d'ésser la prmcipal culpable de l'estat caòtic de
Dalmàcia 1 Croàcia

Diaris francesos recollits
a Berlín
Berlin, 22. - La Policia ha recollit eh diaris següents:
«Le Petit Parisien» del dia 20 d'agost, «Paris Soir», «lntransigeant» l
«Le Temps» del dia 21 d'agost.

La llei-de Premsa de l' Argen·
tina no podrà ésser aplicada
Buenos Air es, 22. - El fiscal de
la República ha fet arribar al Govern l'informe pericial que li ha estat demanat a propòsit de la llei
sobre intervenció de la. Premsa i de
les Agències d·informació.
L'informa acaba fent constar que
amb aquest dec-ret. el Govern s'ha
extralimitat en els seus poders.
Sembla, doncs, que ja és impossible
que el Govern vulgui mantenir el
decret en discussió, encara més tota vegada que el Tribunal Suprem
Federal és també partidari d'aquesta
opinió.

ALEMANYA
SOTA HITLER
ATEMPTAT CONTRA UN
NAZI
Berlin, 22.-El «Berliner Tageblatt», diu que durant la passada nit
uns desconegu~s cometeren un atemptat contra un S. S. al qual tiraren a la cara un flascó de vitriol
produint-li greus cremades i probable pèrdua de la vista.
El ferit ha manifestat que els
agressors li digueren: «Té, gos, a !xl
no faràs més escorcolls».
ELS RESPO NSABL ES DE

Les pluges a Itàlia

LES ORG AN ITZACIONS
cara en matèria de mapes.
JUE VES
Tant és així, que males llengües
asseguren que l'Estat Major francès,
Berlin, 22.-El Ministeri d'Instr-Jcci.) Pública, d'acord amb la policia
en cas d'un conflicte com el del 1914·
DICS QUE ES TRENQUEN
de l'Estat, ha accedit al nomenament
s'apressarà a encarregar les seves
POBLES INUNDATS
cartes d'operacions ... als cartògrafs
Roma, 22. - Es reben nous detalls del Dr. Kurt Singer com a leader
alemanys.
sobre les tempestes que han cauAAt responsable de l'Associació de Fede-

I

NOTICIARI
Delfl Da lmau ha lliurat a. la impremta un «Docu~ent» sobre el problema cultural i lmgUistic de Catalw1ya, document que arurà adreçat
a una figura culminant de la poUtica
espanyola i que promet de revestir
vera importància donada l'especialització que el dit professor català
s'ha fet de les qüestions pedagògiques i llngillstiques.
- Un llibre sobre Economia 1 Po·
lltica. - Jaume carrera 1 Pujal ha
publicat un interessant volum: «Per
un ordre polftic i econòmic», prologat per Bartomeu Amengual, secretari general de la Cambra Oficial
de Comerç 1 Navegació. Aquesta obra,
que planteja en el seu desenvolupament les següents preguntes: «Democràcia o dictadura.?» i «Economia
individual o corporativa?», és un document interessantissim per a. tots
aquells que segueixen els problemes
politics i econòmics.
- Un ll ibro in teressant. • Ho és
«Critica del 6 d'octubre», de Jaume
Miravitlles, amb pròleg de Llufs Companys, on l'autor desenrotlla el que
fou la data històrica del 6 d'octubre.
- Un llibre mundial?. - D'aquesta
manera encapçala Joaquim Cases 1
Carbó el seu nou llibre «Blancs, ne,
gres, grocs», que és una oda a la
germanor entre els homes i les dones de tots colors. El text està en
cinquanta llengües.
-«Què és la Unió de Rabassaires?»
- Aquest és el títol d'un llibre que acaba d'ésser posat a 1a venda. escrit
per Nòrut Puig I Vila I amb un pròleg de Lluis Companys. No fem cap
comentari preliminar a aquesta otn'a.,
que serà. molt discutida.
- El llibre de Manuel Azaf\a. - Ha
desvetllat gran Interès l'anunci de la
propera. aparició del llibre de Manuel
Azaüa que portarà per titol «Mi rebelión en Barcelona» I que tractarà
de qüestions de gran actualitat. Aquesta obra tindrà més de quatrecentes pàgines i serà administrada
per la Llibreria Catalònia.
- Un llibre per als infants. - Dintre de breus d1es es posarà a la venda el llibre dedicat als mfants degut a la ploma de Joan ComÒrera,
«L'avili. Cc>ilt!.ndrà més de cent illus-1
tracions. També serà administrat
per la Catalònia.

la mort de dotze persones a la re6\ó
de Nàpols.
Prop de les set de la tarda c.le.,carregà una pluja torrencial damlint
Gragnao castellma e i Distrabl!l.
•
r
·
i augmentà el caudal del riu de Sant
M_arc, el qual, trencà els seus· jlcs,
i mundà e~ ~os primers pobles ~~ta
una capa d a1gua que arr1bà a as.,olir tres !?etres e~ alguns llocs, i_ obl.lgà els ueUS habitants a refugLar..¡;e
damunt ~ te:rats.
Els legLOnarJS de la cinquena Legió
i els bombers de Nàpols prodigaren
els seus socors, 1 salvaren nominoSf7~ fa.milies bloquejades per les oigues.
.
,
El príncep de P1amonte ha arriò.>at
a_ <;:astellmare, i ha visitat la .ron~
si.DlStrada.

racions de Cultura jueva. del Reich
L'ex-periodista Dr. Levis, serà Secre~
tari General de la dita organització.

VOLEN AGREU J AR ~ A
CAMPANYA ANTICAT OLICA ?
Paris 22.-Les informacions d 'Alemanya diuen que va a ésser creada
una nova central de la Gestapo Bldeshelm, i que serà traslladada a
Munster la de Recklinghausen.
Es de notar que Hildesheim 1
Munster són ciutats episcopals t>n
les quals l'oposició al neopaganÍsme
es manifesta vigorosament. Aquesta
mesura sembla demostrar el desig
dels nacional-socialistes de continuar
la llalta contra el «catolicisme polltic».

DIMITROV HA ESTAT ELEGIT
SECRETARI GENERAL DE LA I
TERCERA INTERNACIONAL

-

•

•

su]a que permeti al President prendre
les disposicions que les circumstàncies
aconseitin

Manxúria i Mongòlia

Toqufo, 22. - Comentant les negociacions entre el Manxucuo I la
Mongòlia exteriar, el diari oficiós del
ministeri d'Afers Estrangers ha declarat que la Mongòlia exterior va
obrint gradualment les seves portes
d 'acord amb els desigs del Manxucuo.
Incidentalment, un despatx de
Shinkin anuncia que la Conferència de Manxuli reprendrà, a començaments del pròx1m mes de setembre, el debat sobre el canvi de representants diplomàtics entre eiS dos
països.Existeixen encara. divergències
(:l'opinions; però, no obstant, s'espera
que l'assumpte quedi liquidat en la
reunió de setembre. El Manxucuo
desitja el canvi de representants diplomàtics entre els dos països, mentre que la Mongòlia exterior vol solament el canvi dels representants
residents estacionats prop de la frontera per a intervenir en eis incidents
fronterers.

Sis obr ers morts
a Romania
EN UN HANGAR D'AVIACIO
Bucarest, 22. - Aquest mati s'ha
esfondrat un espaiós i modern hangar construït als voltants de les
fàbriques d'avions de Krostadt, en
el qual treballaven 40 obrers.
IP'}mediatament s'han Iniciat els
treballs de salvament i foren extrets
6 morts i 16 ferits greus.
Es tem fonamentadament que hi
hagi major nombre de victimes.
La policia ha detingut l'arquitecte director de les obres de construcció de l'hangar esfondrat.

El Congrés Sionista
LES DESPESES FETES
A PALESTINA
Lucerna, 22. - El Congrés Sionista ha continuat avui les seves
sessions.
S'ha declarat qj.le el 1932 immigraren a Palestina 10.000 persones;
30.000 el 1933; 42.000 el 1934, i 35.000
en eis set primers mesos de l'any
en curs.
Els jueus han contribuït !lns ara,
amb deu milions de lliures, aproximadament, al desenvolupament de
l'agricultura a Palestina, a més a
més, es calculen en altres. set milions de lliures el capital Interessat
eP indústries, en les quals reben
coHocació 24.000 persones.
Durant l'any passat, el Japó va
vendre a Palestina per valor de
600.000 lliures esterlines, sense comprar res en canvi.

VINT-I-UN OBRERS SOTERRATS A BERLIN

Moscou 22. - El punt culminant
de la sessió de clausura del Congrés
de la Internacional comunista ha
estat l'elecció del nou Comitè executiu i una oHocució de Dimitrov, al
qual s'ha celebrat com a <mou pllo:;
de la Internacional comunista».
Els informes del Comitè relatius
a tots els punts de l'ordre del rua
han estat aprovats per unanimit11t.

La st'tuac·o
I ' a França

.

~

De totes maneres s'estudia una dàu.

Praga, 22. - Han arribat a aquesta capital nombrosos caps i oficials
de l'exèrcit soviètic invitats especialment pel Govern de Praga per
tal d'assistir a. les grans maruobres
de l'exèrcit txecoslovac, que es prolongaran per espai de diversos dies.
La r epresentació militar sovièt.lcn
ha. visitat les fàbriques militars de
Praga i els seus voltants i després
Washington, 22. - A la casa Bland'haver complimentat el Govern ha
sortit cap al teatre de les manio- ca se celebren conferències amb
motiu de donar millor flexibilitat al
bres.
projecte de llei de neutralitat aproBANQUET DE CONFRA- vada pel Senat.
La premsa de Nova Kork expres-TERNITAT I DISCURSOS.ES CONFIRMA L'ESTAJJA sa l'opinió que els Estats Units seran
requerits,
si no ho han estat ja, molt
DE LITVINOV A TXECOSaviat, per tal de definir la seva acLOVAQUIA
Praga, 22. - El cap de la delega- titud prop de les sancions que ¡>reció m.litar soviètica general Shopos- veu el Convenant i la resolució anlkov, en el curs del banquet orga- provada pel Consell de la s. de N.
nitzat a honor seu pels militars txecs
ha pronunciat un brindis en el quo.!
ELS TERMES DE LA LLEI
ha declarat que la unió entre els
DE NEUTR ALITAT SON
exèrcits de Txecoslovàquia 1 de la
BASTANT ENERGICS
U. R. S. S. havia d'ésser cada vegada
Wàshington, 22. - El Senat nordmés intima en benefici de la pau
mund.al. Ha seguit dient que l'exèr- americà discutirà probablement ur:a
cit soviètic agraïa vivament la m - resolució redactada i aprovada per
vitació que s'havia cursat a l'exèr· la Comissió d'Afers Estrangers relacit soviètic per tal d'as.sistir a les tiva a la neutralitat deis Estats
maniobres militars txecoslovacs i Units.
L'essencial de la resolució diu que
que Moscou, en senyal d'agraïment,
invitava una representació de l'exèr- quan el pres!dent dels Estats Units
hagi
proclamat l'obertura d'hostllicit txecoslovac a assistir a les pròximes maniobres de l'exèrcit sovlétlc. tats entre dos o més estats es proConvé posar de relleu que, mentre hibirà. categòricament exportar ara Praga fraternitzen militars soviè- mes, municions i material de guerra.
tics i txecoslovacs, en el propi terri- Els contraventors d'aquesta disposició
tori de Txecoslovàquia es troben con- incorreran en penes de multa que
ferenc'ant el Comissari soviètic de ascendiran fins a. deu mil dòlars o
Relacions Exteriors, Màxim Litvlnov de presó fins a cinc anys.
Es crearia un Comitè de Control
i el seu coHega txecoslovac senyor
de les municions, presidit pel secreBenez.
Lltvinov es troba de fa alguns dies tari d'Estat i integrat pel secretari
« l'aristocràtic balneari txecoslovac del Tresor, el de la Guerra, el de
de Marienbad, juntament amb eis
ambaixadors de la U. R. S. S. a Paris i Berlfn, senyors Potemkin i Su· Milloren les relacions entre
r;tz, respectivament.

LES FORADADES TENIEN
DEFECTES DE CONSTRUC·
ClJ
Berlin, 22.-Es desconeixen encara
les causes de l'ensalciada de la galeria del Metropolità. Es suposa que
es cometé un error en els treballs
d'execució. Es fa notar que Berlin
es troba edificat en una vall prehistòrica, i que el sòl està constituit
per aHuvions, la qual cosa fa que
t reballs d'aquesta naturalesa siUn general i oficials france- els
guin mt>lt difícils.
També es fa constar que en les
sos participaran en les ma- proximitats
d'aquesta galeria circaIen
autobusos i tramvies d'onze a
niobres soviètiques
Paris, 22.-S'anuncia que, per pri- tretze tones.
mera vegada, alguns cap.:; i oficials
francesos, presidits pel general LolNo és cert que Mónac
seau, assistiran a les pròximes grans
maniobres de l'exèrcit soviètic a Udesarmi
craina.
Mònac, 22. - El director del Gabinet civil del princep de Mòuac
----------*----~~~~ ha desmentit la noticia que es pensi
dissoldre una gran part del cos de
milicians del Principat.

J ULES VALLéS

__ . .

Marina, el de Comerç els r
d'Afers Estrangers dèl sfn~l~ents
la Cambra i diversos membres d'de
questes Comissions.
aEs prohibirà també als n
nordamericans el transport d'a avilis
municions i material a tot por~rnes,
tranger, a partir del moment
esPresident proclamés l'estat de
el
entre unes o ,altres nacions.
erra
El cap de 1Estat quedaria autorit
zat per imposar certes restricci •
a pr~pòsit de l'~~cés als ports no~~
amer1cans i algues territorials
ls
submarins estrangers.
• a
El president nordamericà POdria
proclamar que els ciutadans nordamericans no haurien de viatjar
els navilis dels països belligerants ~~
nó ho fei;n pel seu propi r:.Sc. No
obstant, d acord amb les circumstàncies, el president tindria atribucions
per a. declarar que, en un ternuru
de noranta dies, els ciutadans nordamericans podrien servir-se de na
vil~s beBigerants, a manca d'altresP.e~ abandonar la. zona de les hos~
t1lltats.
El Comitè nacional encarregat
d'intervenir els armaments tindria
per missió a~segurar-se que les armes 1 munic10ns exportades en virtut de llicències concedides per ell
per1 a nacions no beHigents, no si~
gu _n reexpedides per mitjà d'aquests
països neutrals a països beHigerants.
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LES RELACIONS COMERCIALS
FRANCO-ESPANYOLES

ficultl
d'ells

HA MI LLORAT LA SITUACIO I
PODRAN RECOMENÇAR LES
NEGOCIACIONS

tres .

El
Street
el quf

~1~

Paris, 22. - Parlant de les relacions comercials amb diversos països, l'Agència Havas diu que en el
Min'steri del Comerç prossegueixen
els treballs per a. la realització de
negociacions comercials amb Alema.
nya, i es creu que les converses co~ençaran el l.er de setembre pròXlm.

També van per bon camí les negociacions entaulades a Washington
per a. un acord comercial francoamericà. De l'entrevista que celebri
l'ambaixador francès a Washington,
que està en cami cap a. Paris, amb
el Ministeri de Comerç, dependrà la
fixació de la data per a reemprendre les negociacions decisives.
Quant a les negociacions comercials amb Espanya, l'Agència Havas diu el següent:
Com es recordarà, a. començaments del mes passat, les negociacions franco-espanyoles entauladts
a Paris, hagueren d 'ésser suspeses
per no haver-se trobat una fórmula
d'acord, i el Conveni del 6 de maig
del 1934 no pogué, per tant ésser
prorrogat.
A partir del 9 de juliol, el règim d'intercanvi entre els dos països s'ha vingut realitzant sobre la
base de la tarifa general.
Com ja es sap també, el 31 de juliol fou suprimida la sobretaxa del
48 per 10') imposat als productes
francesos a. la seva entrada a Espanya. Com que aquesta mesura ba
produït una sensible millora en
aquestes negociacions, es preveu en
el Ministeri de Comerç que entre
Espanya ¡ França començaran en
breu noves negociacions comercials
i que molt aviat reglamentarà l'intercanvi comercial entre Espanya I
França. un nou Tractat de Comerç
més elàstic.
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La boxa a Nova York
Nova York, 22. - L'ex-campió
mundial del pes mig, Vince Dundée,
nomenat en realitat Vincenzo r.azzaro, ha abandonat l'hospital en el
qual ha estat assistit de diverses lesions greus que patia, rebudes en:
combat celebrat amb el segona rie Freddie Seattle.
Dundée ha manifestat que abandona decididament el pugi! sme per
trobar-se sense forces físiques per a
practicar tan dur esport.
an·
Vince Dundéa, que guanyà qu
tloses bosses abandona la boxa sense un cèntim 1 fisicament destroçat.

•••

Nova York, 22. - Xicago, Detr~t
i Nova York es disputen la celebr ció del sensacional combat de~~~
entre el formidable negre Joe
se
i l'ex-campió mundial Max Baer. msap, com ja diguérem, que el co na
bat se celebrarà la darrera setmano
del setembre vinent, però en~ !&
s'ha elegit ciutat, encara. que à ·a
creure que Nova York guanyar m ·a
partida 1 que el matx tindrà
no·
marc el grandiós Polo Groun
vaiorquf.
.
q:JB
Mentre es barallen les xüres t!oferelxen les tres ciutats comfents
dores els dos futurs con~ •a.
s'entrenen ja curosament i . q~e.
critica inicia els seus pronòstiCS, blas
en general són altament !avora
al colossal 'pugi! de coror.

J:

I

LA CA MPANYA CONTRA LA
VIDA CARA
Paris, 22. _ Tant a la capital com
a províncies s'ha començat una ofensiva contra la VIda cara.
E:.S prefectes tracten d'aconseguir
primer In. baixa del preu de la carn
en una proporció que varia del 2
al 16 per 100, segons le3 localitats
i categories. També es trebal.la per
tal d'aconseguir una nova baJ.xa en
Heus acl una p:t!ètlca fotogra fia del seótor on ocorregué l'eMuicïada,
el preu del pa.
,
En alguns departaments s ha ar- duran t les obres de construcció d'un nou ramal dol metropoli tà, a Berlin.
ribat a un acord entre els prefectes Actua lment duren encara els treba lls de salvament dels obrers soterrats,
i eis comerciants relatiu a la baixa
qua són una vintena
del preu del carbó, art1c!es comestib!es I vesttts.
(Foto. Keystone>

I

•••
arribat
Nova York, 2:!. - Totjust e'' per
de la seva prolongada "~~f~el pes
Europa, el campió mun ta.. ·at i:l
ploma Freddle Miller, ha ~~t; que
sèrie dels nombrosos co~~ unitses proposa celebrar als ~
aU h&
El famós boxador de CtncinD1a ditl
estat enfrontat al boxador de al b l
ciutat, Roger Bernard, al quen deU
vençut netament per p~ts ret cau·
represes, després d'haver- 0 und, pel
re en el curs del segon ro
compte de nou segons.

.-.

En· cap. llar catalana, no ha de mancar LA· HUMANITAT l
..

la;humanitat

D'AGOST DEL 1935

EL MOMENT INTERNACIO NAL I LA SITUACIO INTERIOR

Portela repeteix que no hi ha cap motiu de preocupació
'

o
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Despré_s del Consell de Ministres

d'Anglaterra, en el conflicte ltaloetlop.
S'espera la. publicació del comunicat oficial del Consell per a les primeres hores de la. nit.

britànic

PREI\ISA FRANCESA
ESPERA QUE ANGLATER·
RA NO PRENDRA MESURES EXTRAORDINARIES
Paris, 22. - La major part dels
diaris francesos, en referir-se a. les
possibilitats de pressió de què disposaria Anglaterra en el cas que es
decidls a utilitzar-la, confien que la
Gran Bretanya no recorrerà a remeis
de caràcter desesperat, perquè en tal
cas el conflicte italo-abisslni degeneraria segurament en un conflicte
mundial.
«No aprovem ni justifiquem la
guerra que es prepara -d!u «Journal etes Débats»-, i pensem que els
veritables anúcs d'Itàlia han de desitjar pue no es llanci a una empresa
perillosa, però en l'estat present de
les coses no s'ha d'agreujar la situació. En tot cas abans de prendre sancions in1portants, s'ha de pensar en
les seves conseqüències, 1 sobretot
s'ha de reflexionar sobre l'estat ge.ueral del món.»
«Le Temps» no creu que a la reunió del Consell de la Societat de
Nacions. anunciada per al 4 de setembre, ocorrin fets irreparables.
«No és probable --<liu- que hom
tracti seriosament del tancament del
canal de Suez perquè seria tgual que
provocar un conflicte anglo - italià
d'incalculables derivacions.
El problema més delicat per ara
és el de la llibertat de subministrar
armaments a. Etiopia perquè es trac·
ta en quina mesura l'estricta neutralitat permet a. un pals qt.e es creu
amenaçat de procurar-se els nútjans
de defensar-se.»
A «Le Populaire», el Uder socialista.
senyor Blum comenta la crida. dirigida per la Internacional Socialista
Obrera contra la probable guerra ltalo- abissinta, i destacant la ld"~ que
figura en aquest document d" celebrar imponents manifestacions públi·
ques de protesta, afirma que la secció francesa respondrà àmpliament.
«L'actitud de les grans potències
--<liu Lleó Blum- dependrà segurament, aixi com la. Societat de Nacions, de la pressió que exerceixi la
pressió uní versal.>>
«L'Informatioru> insereix un despatx de Berlin en el que diu que el
Govern italià, per mitjà del seu representant diplomàtic, ha realitzat
aquests dies algunes diligències prop
del canceller Hitler per a concertar
un Pacte de no agressió entre Itàlia
i Alemanya d'una durada de deu
anys. Les proposicions Italianes, segons sembla foren acollides pel «führer» amb extremada reserva 1 molt
fredament.

ministres que hi ha a Londres, o que rior per a Austràlia, senyor Bruce,
hi poden anar fàcllment, es reuniran han celebrat una llarga conferènsi
cal en qualsevol moment 1 estu- cia amb el senyor Eden. El senyor
--~r¡e,oça a la S. de N., ha motivat
~ situació que dóna una impor- diaran les qüestions sobre les quals Bruce és el representant d'Austràuna
pecial a Ja reunió del Con- s'hagués de decidir alguna cosa.
lia en el Consell de la Societat de
tàocian~bri del dia 4 de set.embre,
Nacions, la sessió de gener pròxim
~~ ~~m a l'actitud que adoptarà el
BALD\'VIN REPREN LES de la qual ha de presidir.
IW"'
n nnglès en aquesta reunió.
El «Daily Telegrapm anuncia que
VACANCES
c;overes pot parlar de sancions fins
el Consell extraordinari estudiarà
Londres,
22.
A
darrera
hora
de
¡.¡ol'Acta d'Agga sigui lliurada. El
la qüestió de sl Baldw!n ha d'asquerocte !talo-abissini ha arribat a la tarda ha sortit vers Aix-les-Balns sistir a la sessió del Consell, la qual
el
senyor
Baldwin.
En
aquella
localicosa no ha fet fins ara.
con ocietat de Nacions en virtut de
l~ ~cie 11 del C~>Venant, el qual no tat francesa continuarà gaudint les El «Morning Post» diu: «En el sl
vacances que interrompé per assisttr del Govern hi ha en els actuals moI ar_ iu les sanClons.
preocra LOndres, ni a Paris es creu al Consell que avui ha celebrat el ments dues maneres de veure les
coses, les quals, sens dubte, s'opoNI el fracàs de la Conferència Tri· Gabmet.
Així mateix Ja majoria dels altres saran una a altra en la reunió dtl
que tita sigui la final de les esperanmmistres
han
tornat
als
llocs
on
Consell.
par de l'arranjament pacific; però eren quan foren convocats
al ConAlguns ministres optnen que la
ces ue es reconeix que existeix una sell
Gran Bretanya hauria d'intentar loSl qació que necessita que totes les
Tot plegat demostra que els mi- calitzar la diferència i no fer res que
silUion·' tinguin en compte les senac obllgaclons com a signatàries del nistres anglesos no han vist cap raó pogués fer sortir del conflicte loper suposar que la sessió del Con- cal colonial, divergències d 'opinió
res·enant ¡ del Pacte Kellogg.
de !a S. de N. del dia 4 del prò- entre leii nacions 1, com a consecov diaris Jondinecs manifesten la sell
xim
i l'Assemblea que hi qüència, una nova guerra mundial.
e~~opinió de què durant el Consel~ tindràsetembre,
el dia 9 del mateix mes,
Altres ministres, en canvi, i al
~· vui es prengui una deciS;~ó; per_
o no es lloc
tal com f!n¡¡ davant d'ells el senyor Eden, creuen
ae éS possible que la reumó conti- ara estàdesenrotllaran
previst.
que serà possible adoptar sancions
q~ demà per a tractar de l'aixesense comprometre necessàriament
o ent de l'embargament de conELS TREBALLS DE LA la Gran Bretanya en una guerra
ca~ó de Jllcències d'exportació d'arCOMISSIO DE L' UAL UAL, En el cas, no obstant, que fos una
~es a Itàlia I a Ablsslnla.
DAVANT EL DUBTE DE guerra Inevitable, la Gran Bretanya
QUI ES EL TERRITORI, està suficientment armada. perquè
LA MULTITUD ES REU·
ES POSSIBLE QUE ES DE· no es pugui dubtar del seu desenNEIX ENTORN DE L'E DI·
CLARI AGRESOR ABIS· llaç.
FIC I
Els cercles que comparteixen
SINIA. LA POR D'ALEMA·
LOndres, 22. - Pels voltants de
aquest • opinió creuen que la resis·
NYA
oownlng street aquest mati es reutència d'Itàlia cessarà a la primera
ni una gran multitud amb ~o~iu
Paris 22. - Després d'haver desigque la Societat de Nacions
del sensacional Consell de mrms- nat Politis, ministre de Grècia a Pa- aBusió
tres en el qual havia d'ésser exa- rís, com a super-àrbitre de la Comis- pugui adoptar sancions.
minada la situació resultant de.~ li- sió de conciliació italo-etiope, està
~ESQUADRA
ANGLESA
ti i italo-ablsslnl i l~s cons~uèn preparada per a entrar en la segoDEL MEDITERRANI TE
ci~s que d'aquest podr1en denvar-se na fase dels seus esforços per tal
L'ORDRE
DE CONCEN·
de determinar la responsabilltat de
per a Anglaterra.
TRAR·SE DAVANT EL CA·
causà gran impressió el fet que l'incident d'Ual-Ual, amb la menor
NAL DE SUEZ
no manquessin a la cita ni un S<?l dilació possible. Tal com es convinRoma, 22. - S'afirma e:1 aquest.a
dels 22 ministres, a pesar de les dl· gué dimarts, el proper pas serà el capital que part de la flota anglasa
iicultats experimentades per alguns trasllat a Bema (Suissa), segons ha de la Mediterrània ha rebut ordre
suggerit l'agent italià Lessona, el d'estacionar-se a aigües egipcies <lud'ells per al seu desplaçament.
El primer en arribar a Downing qual declarà davant els àrbitros, rant eis mesos de setembre i octubre.
street fou el senyor Mac Donald, amb la finalitat de prendre declaEls vaixells : nglesos no ancorara.1
el qual es mostrà molt ~es_ervat ~b ració als testimonis de l'Incident com de costum a Alexandria I Port
els Informadors I es hm1tà a dir: d'Ual-Ual.
Said, sinó a Suezi Ismailia, les du .~s
cEl moment és greu, però nosalSi tots els preparatius preliminars entrades del Canal per la part metres anem a examinar-lo amb l'à- es determinen ràpidament, la comis- diterrània.
sió sortirà avui cap a Bema I cenim serè.>>
També
que les tropes aP
Immediatament després, anaren lebrarà demà la seva primera reunió. gleses a s'afegc.ix
Egipte han abandonat les
Una vegada hagin acabat de pren- seves guarnicions, 1 acampen prop
arribant la resta dels ministres. Ho
féu en darrer lloc el senyor Eden, el dre les declaracions tornarà a Paris de Port Said i Suez.
qual aparegué amb el semblant molt per tal de reprendre les negociacions. Hom creu que s'arribarà a
preocupat.
.
CRIDEN ELS VAIXEL.LS
La multitud es mostrava molt una decisió ràpida per la pressa amb
DE GUERRA QUE SON A
callada durant el pas dels minis- què s'ha realitzat el treball a PaL'ORIENT
tres abstenint-se per complet de ris, però el que no es pot predir és
Xang
22. - El creuer Italià
quin sentit fallarà. En alguns sec- «Quarto»,Hai,
fer cap mena de manifestació.
que enarbora! 'ensenya del
Com hem dit, la sessió del Con- tors es prediu únicament que estarà Comodoro Brivonesi, comandant en
sell ha estat suspesa a migdia per encaminat a impedir repercusions cap dê les forces navals d'Itàlia a
tal que els ministres anessin a di- quan la qilestió torn! a la Lliga de l'Extrem Orient, ha rebut l'ordre de
nar 1 es reemprendrà a. dos quarts Nacions el mes entrant. Altres marxar immediatament de Petaitho,
d~ tres de la tarda, 1 es perllon- creuen que, tota vegada que la Coamb direcció a Xang Hal.
garà probablement fins avançada missió no pot discutir la qüestió de
Hom creu que des de Xang Hal,
quina
de
les
dues
potències
posseeix
hora de la nit. Amb tota seguretat
el «Quarto» sortirà en direcció a
bi haurà un nou descans per tal el territori. d'Ual-Ual, és poss1ble que Itàlia.
es qualifiqui Etiopia com el pals
q.e els ministres puguin sopar.
ELS ITALIANS HAN COM·
Es suposa fonamentadament que agressor. Aquest,a decisió no es creu
arribarà sense la Intervenció del suPRAT DEU MIL BOUS A
en la sesstó d'aquest mati, el senyor per-àrbitre,
el
qual
romandrà
al
marL'AFRICA DI;L SUD
Eden ha fet el «rapport» de les se fins que siguin requerits els s eus
Roma 22. - S anuncia que l'exèrtonverses celebrades a Paris durant serveis com a mitjancer.
cit italià fa formidables adquisicions
la Conferència Trlpartlta. Després
En calcular els pog¡¡1bles resultats de queviures. Hom acaba de saber
hauran de donar la seva opinió, un
a un tots els ministres i, finalment, del treball de la Comissió, als medis que a l'Africa del Sud han estat com
el sényor Baldwln resumirà les di- francesos es tem que qualsevol be- prats 10.000 bous que seran trans çerses Intervencions, per a passar nefici que es produís com a conse- portQ.ts immediatament a la Somadesprés a l'adopció d 'acords con- qüència d'w1a decisió clara, si és Ha italiana.
crets definidors de l'actitud de la que aquesta es pot fer, possiblement
CONCENTRACIO DE VAl·
Gran Bretanya davant el conflicte es complicaria. en el que a Franç~
es refereix, amb altres esdevemXELLS DE GUERRA ALS
!talo-abissin!.
PORTS DEL SUD
ments que agreujaran encara més
Londres, 22. - Sense confirmació
SUSPENSIO DEL CONSELL Ja seva ja delicada situació.
Un d'aquests esdeveniments podria s'ha rebut aquest matl la noticia
DE MIN ISTRES
Londres, 22. - Moments abans de ésser l'aixecament de l'embargament que Itàlia concentra els seus vaih una de la tarda, s'ha suspès la de tramesa d'armes amb destinació xells de guerra en diferents ports
Etiopia i Itàlia per Anglaterra. del Sud d'Itàlia.
SE:ssló del Consell de ministres, la aAixò
suposaria traqual serà continuada després de di- mesesimmediatament
AVIONS ITALIIANS CAP A
des d'Anglaterra que determinar.
narien que pel port francès de DjlL' AFRICA
Nàpols, 22. - Avui ha sortit d'aANGLATERRA NO TANCA bouti passessin armaments amb desquest
port
amb rumb a l'Africa OL'ESTRET DE GIBRALTAR. t!nació a Addis Abeba pel ferrocarril
NO DONEN IMPORTAN· francès, la qual cosa podria produir riental el vaixell partaavlons «M.Iraglia», el qual porta a bord cinc e.eressentiments a Itàlia.
CIA A LES MESURES D'ES·
Fins ara. no sap França com po- roplans de bombardeig i d'altres cinc
PANYA
I
Es
Londres, 22. _ Durant la passada drà evitar ai.xò, ja que en e s
- de reconeixement, ultra 80 pilots, i
nit, l'Alm~rallat britànic desmenti tatuts del ferrocarril s'estableix que el transport «Ravenna», amb 375
mules.
·
1
haurà
de
romandre
obert.
la notlcl¡l. que Anglaterra tlngu1 ~
Mentrestant, amb el fi d'evitar
~~Wa~.t de tancar l'Estret de G1- que les conseqüències a Africa poELS FRANCESOS VOLEN
PROTEGIR EL FERROCAR·
Londres, 22. _ Els corresponsals guessin tenir conseqilències a. EuroRIL
bntànlcs a Espanya transmeten in- pa el Qual d'Orsay ha decidit, seformacions acollint estranys rumors goi:J.s es creu, arribar a un acord
Addis Abeba, 22. - La Direcció del
que clrculen en aquell pais. Es diu amb Itàha per tal de reprendre les ferrocarril de Djibo<.~tl a Add!s AbeQue les autoritats militars de Càdiz negociacions sobre el Pacte Da;nu- ba, ha soHicitat de l'Emperador Halle
ha.n procedit a requisar automòbils bià immediatament, però ara la qües- Selassie que sigui rellevada la pro particulars per tal de destinar-los a tió que es pregunta ací és sl An· tecció que s'efectua per soldats abislta
t
s· f ¡
ls glaterra està preparada per a co- sinis I sigui substituïda per trop~s
nspor s militars. a ege x que e
operar immediatament en aquest
vastos moviments de tropes espanyolid ió L' b 'e te franéeses o d'una altra potència neules tenen per únic obJecte vetllar treball de «consod aicó ».é i0 l ~ tral. La soHicitud ha estat !eta .a fi
atentament a l'Estret de Gibraltar. d'aquesta consoh acfitants mpe lr d'evitar incidents amb els itahans
A
aproa Africa
-se pogués
de a en cas d'un conflicte armat, recolaquest efecte ha concent ra t t ro- I que Alemanya,
'ó d'Itàlia
!>es per a la protecció de les seves preocupac1
A t .
zant el seu encert en l'ocorregut
costes. entre Gibraltar i Càdiz.
realitzar els seus plans a alustzan~ die , enrera a l'er tacló de Fireda.::us
·
El primer pas per a 1a re 1 et entre
la guàrdia a"blssinia 1 uns o!iNO HI HA NOTA OFICIAL. del projecte del pacte Da.nubià hau- cials lta!:ans.
r ON rà de fer-se actualment a Belgrad,
Han e!>tat preses mesures de defenSEMBLA QUE EN EL
- tota vegada que Iugoeslàvia preferiSELL S'HA ACORDAT NO ria veure que Itàlia estava obhgada sa en el tros de ferrocarril comprès
entre
Diredaua i la frontera de :::'oA I XEC A R L'El\IBARGA- a mantenir la seva vigilància. sob_re
l'tll::NT D'AR~lES
malla francesa, constituint alguns
Londres, 22. _ contra el que hom el pas de Brenner, que est1gues 11IU- blocs
previstos de m etralladores.
ha anunciat, no ha estat facilitada re d'això gràcies al Pacte que li docap nota oficial dels afers tractats naria una immediata seguretat.
l\IACDONALD DIU QUE l!:L
a l'Important Consell celebrat avui
GOVERN BA l'RES ELS
a Downíng Street.
ARRIBEN A GINEBRA ELS
ACORDS PERTINE!o.'TS
Als cercles ben Informats declaren
DELEGATS ITALIANS
Londres, 22. - La sessió del Conll:e el Gabinet ha aprovat totalment
Ginebra, 22. - Avui han arribat sell, que s'havia reanusat a dos quarts
declaració feta per la delegació
~glesa a la Conferència Tripartita en aquesta ciutat els deleg~ts .ita- de tres de la tarda, ha acabat n
e Paris, la qual diu que és Intenció lians al Comitè de conciliació 1 ar- dos quarts de cinc, no obstant ha<lels Governs de Londres 1 Paris de bitratge nomenat per tractar dels In- ver-se anunciat al mati que, amb
~antenir-se en estreta relació I que cidents de Ual-Ual, origen del con- tota probabilitat, es perllongaria fins
avançada hora de la nit.
r ntmuarà fins la celebració de la flicte ¡talo-etiòpic.
La rapidesa amb què s'ha celebrat
Hom espera que aquesta nit arrit~~ del Consell de la s. de N. que
Consell fa creure que els minisllrò
lloc a Ginebra el dia 4 del baran els delegats d'Ablsslnia en a- el
tres
després d'escoltar el «rapport»
lO.m setembre. Hom farà tots eis quest comitè.
de
intster Eden sobre la Confen.ncla
Les
reunions
es
celebraran
al
Parrorços necessaris, per via diplomàTripartita de Paris 1 de prendre bona
1~1 serà estudiada amb el Govern lau de Bellavlsta.
nota de l'opinió de les oposicions. en
h . la !f!.anera d 'arribar a una ~
EL NEGUS NO HA PER· relació amb el confllcte ltalo-abiSSllll,
Ji¡~o I>at1flca del conflicte !talo-et1ò- DUT LES ESPERANCES
escoltaren el resum que féu el cap
Govern i adoptaran un acord
tJarnbé ha estat estudiada la qüesLondres, 22. - El «Daüy Te;e- del
è.e de l'aixecament de la prohibició graph» publica aquest mati unes n": unànime.
En abandonar el saló, el senyor
l>o~~ss10ns de llicències per a l'ex- ves declaracions del Negus el (jU!\t
liba CI d'armes a Itàlia o Abissínia. ha manifestat: «Encara no s'han ,>t:r- Mac Donald fou rodejat pels ¡>erit>l;n¡¡J acordat que la. diSposició con· dut totes les esperances». L'Empera- distes, als quals d!gué:
-Hem pres eis acords que ja coça. 1 en vigor amb t.ota la seva for- dor afegeix que té conftan~a en
~a3.mateíx, el problema serà ob- ¡·acció britànica fidel als pnnclp;,; neixereu més tard, amb absoluta calma
fredament i tranquillitat de
lrribl laestudi continu 1 mentre no
conSciència, I ara podem dir q¡¡e
aeu de ladata de celebració del con- de la Societat de Nacions
tenim una Idea clara del que hem
bo .
S. de N ~ podria ésser o
.
ESPEREN QUE ITALIA CE· de fer.
~ %~~1!hom decidís l'aixecament de
Després del Consell s'anUDCià que
~ lblCIÓ d'exportació als dos
DIRA A LA PRIMERA AL·
el senyor Baldwin sortirà .de !lOU,
~i:àncosa que depèn de les cirLUSIO A SANCIONS
cap can c!es, però per ara no hi ha Londres. 22. - En e!s cercles po- aquesta mateixa nit, amb dtrecc1ó a
Aix-les-Ba ns, mentre eis altres millet VI.
•
'l'eturnUaJment no s'espera cap esde- lítics es creu en una convocatòna. nistres sortiran cap als diversos llocs
tap aft~t I no ha estat preparada per a una reunió extraordinària del on es trobaven estiuejant en rebre
Parlament abans d'acabar la reu· la convocatòria urgent per al Con1!:1 a reunió del Gabinet.
1Slre d'Afers Estrangers, se- nió de setembre del Consell de la sell d'avui. Això fa creure que ~ls
IIYcr 101
8
~ amuel Hoare, estarà en con- Societat de Nacions.
acords adoptats en el Consell d !l·
~ ~onttnu amb els alts càrrecs
En el Forelng Offlce, slr Austln quest mati no suposen Ingerència
d!"partament 1 ell I d'altres Cbamberlaln i el comissari sup&- de <'ap mena de gravetat per p:\rt
(Ve de la pàg. 1)

°
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TE!\IEN QUE ITALIA PUGUI INTERPRETAR MAI.Al\IENT L'AIXECAMENT
D'EMBARGAMENT D'AltlUES
Paris, 22. - L'atenció dels periòdics
es concentra en el Consell de Ministres que avui celebra el Govern britànic.
«Aquest Consell --<liu <!Le Journal»- examinarà. sobretot el que ha
de fer-se a propòsit de la suspensió
de les llicències d'exportacions d'armes a Itàlia 1 Abissínia. En alguns
cercles londinencs es diu que aquesta
suspensió de llicències seria derogada
amb el pretext que no es molesta en
res Itàlia mentre hom perjudica
Abiss1nta.>>
«Le Matin» diu:
«La suspensió de la prohibició de
le;; exportacions d'armes serà interpretada corn un gest lnamistós per
Itàlia. Sembla que tota la conducta
general ha d'ésser de conciliació.>>
Segons el corresponsal a Londres
d'aquest periòdic, el rel d'Anglaterra
ha insistit recentment prop de sir
Samuel Hoare, al qual rebé al castell
de Sandringham, <<SObre l'absoluta necessitat que, als seus ulls, existeiX
perquè la Gran Bretanya faci els
més enèrgics esforços de conciliació
i no estalviï cap concessió que pugui
semblar profitosa per a continuar les
negcciacions.:t
<<L'Echo de Paris» fa notar que el
Govern nacional està obligat a romandra fidel al principi de la Societat de Nacions a causa de l'oplntó
pública, «del contrari passa el perlll de caure davant l'oposició laborista». Aquesta preocupació electoral
portarà al Govern anglès a comportar-se amb major fermesa de la que
empraria, potser, sl tingués llibertat
de moviments.
«Als errors psicològics i de la tàctica comesos en el curs de les breus
discussions de Paris - d!u «Excelslor» -, ¿hi afegiran els dirigents anglesos la greu falta de recórrer a
sancions preventives?»
El diari afegeix:
«Sembla que la mesura no ha tingut un altre efecte que exasperar el
ressentiment lt¡:¡lià amb la qual cosa
Anglaterra passa pel perill de perdre,
per molts anys, una. am'ga fidel I
un client notabillssim. Per altra part,
no va en interés de les poblacions
d'Abissínia alenar la formació d'una
expedició militar ràpida en una guerra d'extermini perllongada.»

-----*Es denegada la llibertat provisional al diputat socialista
Hernàndez Zancajo i a altres
processats
Madrid, 22. - Els magistrats de Ja
Sala de Vacances del Suprem h!Ul
dictat un aute denegant la llibertat
provisional soHicit.ada pels defensors
del diputat socialista Carles Hernàndez Zancajo i els senyors Santi.a;:;o
Carrillo, Enric de Franclsco, Felip
Petrel Josep Dlaz 1 Ueonci Pérez:,
processats pel suposat delicte de rebeHió m1llta r.
La Sala Segona del Suprem, re..<:pecte a Lluís Quintanilla, processat
pel mateix sumari per tinenda iHicit.a
d'armes de foc, ha disposat el mateix.
La Sala Segona del Suprem revoca
raute i dóna per acabat el sumar! 1
solllcita la realització de noves proves, 1 nomem. jutge instructor el senyor Hinojosa.

*-----'-LEGIU CADA UIA

LA HUMANITAT

Del robatori comès a la catedral de Pamplona

Continua l'acció de la policia, la qual no
ha pogut descobrir, encara, el parador
del portuguès acusat del robatori
UNA NOVA FASE DEL ROBATORI
Madrid, 22. - El robatori comès
a la Catedral pamplonesa acaba
d'entrar en una nova fase, que deixa
un xic al marge de l'actualitat la
plausible labor de la policia. Oràeles a les actives i certeres gestions
realitzades, han estat detinguts el
rellotger Arlas 1 les persones que al
seu voltant han pogut tenir una
part!cipació directa en l'ocultació de
les joies robades, i que ja han aparegut, bàrbarament destroçades, a
la casa núm. 12 del carrer d'Arrieta,
de Pamplona. Però com sigui que
els esmentats detinguts han estat ja
lliurats amb l'atestat de rigor al
jutjat corresponent, és a aquest al
que pertoca en primer lloc la prossecució de les diHgenc1es, a la lJllv-•·
citat de l<:s quals, com és natural,
oposa serioses dificultats el secret
del sumarL
No obstant aquesta nova fase, la
Policia continua sense descans les
re~rques per tal de donar amb el
parador de la famosa arqueta hispano-aràbiga, joia la més apreciada
del tresor, 1 mòbil, sens dubte, del
robatori comès a la Catedral.
Amb aquest motiu, el sots-director
general de Seguretat, senyor Fernàn·
dez Mato, ha conferenciat telefònicament amb el comissari general de
Biscaia a la una d'aquesta matinada. Segons noticies, els informes
del senyor Raja!, a la dita hora, no
acusaven cap variac:ó en l'estat de
l'assumpte. se sap que un inspector
i diversos agents han practicat ml·
nuciosos escorcolls a San sebastlan,
1 que als voltants de Pamplona s'estan realitzant diverses excavacions
'
sense que fins a la dat a h, a gin d onat el r~ultat que s esperava.
Aqu~stes diligències, pel que es. refere.x a les esmentades. poblaciOns
i altres de properes, contmuaran durant el dia d'avui amb major intensitat, ja que es tem que s'arribi a
confirmar la versió que la cèl~brc
arqueta està enterrada. Altres h1pòtesis fan suposar que la preada
joia és l'única que es troba a poder
d'Oviedo de la Mota.

Pel que respecta al parador d'aquest, tant la Policia espanyola com
la de França, Anglaterra 1 altres
nacions, prossegueixen les recerques,
que tampoc no han donat resultat
positiu fins ara.
El senyor Fernàndez Mato ha conferenciat també amb la Policia francesa, i no tindria res de particular
que aquesta s'ocupi actualment en
determinada gestió amb Armand Felip Papaello, gestió que potser arr;bi
a posar en clar alguns detalls relacionats amb el mexicà.
JOIES QUE APAREIXEN
PER ART D' ENCANTA•
MENT
Madrid, 22. - El corresponsal de
«Heraldo de Madrid» a Pamplona
assegura que ahir durant una absència del jutge, en retornar aquest
al seu despatx, a pesar d'estar extremadament vigilat i defensat, trobà damunt !a taula i coHocat al
centre de la carpeta, un sobre de
color blau que contenia algunes
joies de les que formaven part del
tresor, la presència de les quals no
s'ha pogut encara justificar ni comprendre.

Madrid, 22. - El ministre de la
Governació, sobre els rumors circulats durant aquests darrers dies, dl·
gué:
-No hi ha res, absolutament res.
Aprofito aquests moments de calma
per tal de dedicar-me a l'estudi d'un
decret relatiu als serveis auxiliars
d'ordre públic, que estan realment
desatesos. Quant a altres preocupacions, jo us puc assegurar que no
hi ha absolutament res, i que no hi
ha justlt:cacló per a cap inquietud.
La corba de l'ordre públic segueix
la seva marxa normal, 1 sl hi hagués alguna eventualitat, per forta
que fos, que pogués Intentar la pertorbació, amb els elements ordinaris
que tenen a les seves mans el ministre de la Governació, seria suficient
per a fer malaurar el menor intent.
Quant a altres possibles contingents,
no crec que cap de les espècies que
es fa circular tingui fonament, perquè la posició que ocupa actualment
Espanya i el r especte que arreu m ereix, fa punt men;-s que impossible
qualsevol fèt que pogués justificar
mesures de govern. Tampoc s'ha pensat ni un sol moment en prendre-les¡
car no hi ha res extraordinari n
tenim motius per alarmar-nos. La
tranqu!Hitat que s'adverteix en
aquest despatx es reflexa de la que
existeix al país, I constitueix la millor prova que ni l'ordre interior, nl
l'ordre exterior, hi ha a l'horitzó cap
perill que pugui produir alarma, i
que determm! cap resolució governativa de caràcter extraordinari. Ningú que tingui un clar judici podrà
creure en la Idea d'una mobilització.
Aquesta és una paraula massa forta
i de massa importància, per a prendre-la seriosament. La mobilització
representa un recurs extraordinari,
tota vegada que és cridar a les reser·
ves elements civils per tal que s'incorporin a l'exèrcit, 1 això requereix
decrets i disposicions que haurien
d'aparèixer a la Gaseta I que no han
aparegut ni apareixeran perquè na
hi ha necessitat.

SEGUINT LA PISTA DE
L'ARQUETA HISPANO·
ARABIGA
Pamplona, 22. - A darrera hora
d'aquesta tarda es p~esen,tà a !a
porta de la Comissana d urgència
un automòbil del qual baixà un capellà que penetrà ~n?med.latamen~ ~n
el despatx del com1ssan de pohc1a.
Més tard, el mateix capellà, ac_o~
panyat de dos agents de pohCla, Declaracions de l'ambaixa.
sortí de la Comissaria 1 pujaren els
tres al cotxe amb el qual aquell
dor d'Itàlia
havia vingut.
Es guarda r eserva refer ent al lloc
on s'han dirigit, però sembla que
el capellà ha manifestat que fa dos
dies que en el poble del qual és
capellà observà la presència d'uns
individus que escavaven en un lloc
determinat, pel que és de creure que
hagin marxat a dit poble per sl el
fet tingués alguna relació amb la
Madrid, 22. - L'Ambaix'ldor d 'ltà
tan cercada arqueta.
lía a Espanya, senyor Pedrazl, ha fel
lli!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'! a un periodista les següents decla- racions:
-En acomiadar-me del «Duce» en
una hora i mitja de conferència, parlà de vosaltres els periodistes i em va
dir: «En veure'is arribar <es referia
a. l'entrevista que tingueren amb ell
els periodistes espanyols- no vaig
poder identificar-los pel físic. La maEl fiscal demana trenta anys de presó
teixa fesomia que nosaltres, el mate1x
posat. Es clar: tots llatins, mediterper un delicte de rebeHió militar
ran!S•>. Naturalmr,¡• t, parlàrem dEs·
Gljon 22.-En la caserna cie !o>.s zàlez Evia, Nlcanor i Angel Traban- panya i no sabia jo !'Interès que el
forces d'assalt de Gijon, ha comen- co G!\rcfa, i demana per a Jesús «Duce» sentia per aquesta terra. Veçat el Consell de guerra per a veure Gonzalez Donúnguez, Lluis Gonzàlez ritablement m'Impressionà quan va
i fallar la causa instruïda contra el Evla. I. Nlcolàs Naranjo Garcia, la dir-me: «Pregoneu que en tot moment
vice-president de la Diputació pro- pena de sls anys I un dia de pre- m'atreu molt Espanya 1 que sento
vincial d'Ovledo, don Valentí Alvarez só major, tenint en compte que és per aquesta terra germana un gran
Mufiiz, 1 contra don Lluís Gonzàlez menor dc 18 anys.
afecte i una gran admiració.»
Evia, don Nicanor i don Angel TrnPersonifica la responsabilitat a
Amb això hom pot veure amb qwbanco Garcia 1 don Jesús Gonzàlez Valentí Alvarez i haguda compte na disposició d'ànim em trobo entre
Domlnguez, acusats del suposat de- d~ls danys causats pels revoluciona1 R
llcte de rebelió militar. Els dos pri- ns, demana un milió de pesset<s els espanyo s. econec que Espanya
mers processats són defensats per d'¡'nde ·t 'ó
es
coneix
poc
a Itàlia
i que d'aqul,
a aques-1
mm zac1 en concepte de res- ta nació passa
el mateix
1·ad voca t d on Ju li Ayesta i e ls ger- ponsabilitat
civil.
l , d'això en part en té la culpa la li·
mans Trabanco, pel tinent del Batalló
Els defenso,., ..oHiclten l'absolució teratura, perquè, que jo sàpiga, són
de Sapadors Minadors, número 8, per als seus patrocinats.
don Manuel Garcia Renduela, 1 l'uiNo se sap quina sentència ha d:v- molt pocs els llibres espanyols que
tim pel lletrat don Manuel Alvarez. tat el Consell.
circulen per Itàlia.
Existeix gran expectació 1 la Sala
Pel que a ml es refereix ,faré tot
està atestada de públic.
el possible per tal de neutralitzar
El desenrotllament dels fets, seaquesta anomalia que no ha d'existir
gons l'apuntament, és el segilent: El
en dos pobles d'Idèntica arrel. S'han
dia 5 d'octubre del 1934 sortí el prode comprendre ambdós 1 s'han Cle
t d 0 v 1 tf Al
d 1
voler amb mútua assistència.
~~~clli
Jle
~rròqui~rCJe
ien~~~
El meu propòsit és restar aqul
d'aquest Consell, amb el propòsit de
molt de temps, núllor dit, anys. Pentraslladar-se a Oviedo, acompanyat
so dedicar-me immediatament a re·
de Miquel Gonzàlez Evia. Ocupaven
córrer Espanya per tal de conè!xer
els dos un cotxe. En aribar a Lugo- RESULTA UN CICLISTA .M.ORT les fases de la vida espanyola en
tr~ba~~~ba~~~ ~~~~=s e:~a~;:al~ad: I I FERIDA LA 1\IULLER DEL
~~ tS:rée~~~u~~:;:é~e~~~~~X:O~n~
. mor ts
t ar-me obj ectlvament i d esapassio1a caserna d e 1a guàrdi a eiVI'1, 1
Salamanca GENERAL
A
t t
22
dos guàrdies.
sofri un accident ~au~~gbt ~~~~ nadament, i quan pugUi dir-me a ml
En vista de la situació retorna- pector General de l'Exèrcit, general mateix que he penetrat en l'esperit
ren a Gljon, on arribaren a les deu I Franco al qual acompa
d'aquest poble, escriuré aleshores un
del maU. Una vegada alli el senyor muller'
nyava 1a seva llibre, I d'aquesta manera contribuiAlvarez es posà a p~rlar amb el seA
una de la tarda, en arribar ré amb el meu modest esforç, a l'acretari d.e la Diputació al 9-ual digué l'automòbil en el qual viat ·aven a propament d'Itàlia i Espanya.
que la s1gnatura urge.nt 11 portés el les proximitats dels pobl ~ Pel
Després ha parlat de les comuntdla segUent al Mamco~ provin- bravo 1 Calvarroco de A~!jo,e a u:; caclons per correu, 1 ha dit que és
cia!. Romangue~en a G!Jon fins a vuit quilòmetres de Salamanca el absurd que Madrid i Roma es comudos quarts de SIS de la tarda, hora cotxe atropellà dos ciclistes que mar- nlquln per mitjà de Bordeus, i quant
que sortiren cap a Cenero. Acompa- xaven en igual direcció En
al telèfon per mitjà de Londres, 1
nyaven a. Valentí Alvarez, Salustià moment rebentà el
- àt! daquest que Intentarà que ambdós governs
Gonzàlez, Mariàn Alvarez, Lluis
neum e avand In
t
Gonzàlez Eguia 1 Josep Arlas Garcia. 1 ter esquerre 1 el xofer no po¡rué do- es on
comp e d'aquest inconveEs quedaren a Cenero els tres prl· I minar el cotxe, que bolcà. tot fent nient. Referent a la !!nia d'hldros
mers i retornaren a Gijon els altres una volta de campana.
entre Barcelona i Roma, ha dit:
En passar pel barri 'de Lloreda f~
Diversos obrers que treballaven en
La. comunicació és alterna i ha
ren detinguts per un grup armat. les feines del Cll~P acudiren ràpida- d'ésser ordlnàr:a. A això és que es
Ab<ò s-Jcceïa a Ja tomada. En els ment per a auxiliar els viatgers del va a Roma, però amb aparells terprimers moments els revoltosos In- cotxe i als clcl1stes. El general Franco restres que aconsegueixen majors vetentaren cremar el cotxe, però des- resultà lHès 1 la seva muller amb una locitats. En això de l'aviació, sense
prés el deixaren abandonat en un ferida al cap de caràcter lleu. El con- vanitat, crec que estem en condicions
prat. A la d!ta hora començaren a ductor de l'automòbil també resultà de realitzar els propòsits que ens
circular per la carretera nombrosos lllès.
suggereixen les circumstàncies.
Individus, alguns en actitud sosplForen recollits els ciclistes Agustf
tosa i alguns armats que s'anaven Curto Pérez, de 24 anys, jornaler el
reunint en gran nombre i repartint- qual sofria lesions de caràcter grase armes i municions, I acordaren vlssim, a conseqüència d:.. Ics qu9.1s
retar l'assalt a Gijon per a la nit debi:à d'existir moments després i Encara no s'ha arribat a ur
següent, puix que a aquella hora ja Maties Maryin Angel, de 23 arÍys,
no podien portar-lo a terme.
jornaler també el qunl sofria lesions acord sobre la fusió de Mi·
G onzàlez Hervàs retornà a Gljon al cap I al muscle dret.
sense que donés compte a les autoEn tenir coneixement de l'accident
nis teris
ritats del que ell havia presenciat a acudiren a la Casa de Socors de
Llereda.
8_alamanca, on foren portats els feMadrid, 22. - Es continua fent-se
El maU segUent, en tenir coneixe- nts, el general comandant de Ja pla- suposicions referent a la fusió de
ment el senyor Alvarez que el seu ça, Sr. Garca Alvarez, i els CdPS de Minl3teris, amb motiu de l'aplicació
cotxe era abandonat a Llereda, sort! la guarnició,
de la llei de Restricc-ions.
a recollir-lo I marxà cap a Oviedo
Encara no s'ha arribat a un acord
acompanyat del seu germà Manuel
definitiu en aquest afer, però semde Mllrian Alvarez 1 d'Anselm Val:
bla que no estem molt lluny del que
des, per bé que no pogueren anar
s'ha de fer, eis que indiquen com a
més enllà del manicomi que hi ha
segur la fusió dels Ministeris d'Aa l'entrada de la capitaL Hi estiguegricultura 1 IndUstria i Comerç en
ren una estona l intentaren cntr.1r
un que s'anomenaria d'Agricultura 1
a Oviedo, sense aconseguir-ho, i reIndUstria. De portar-se a terme atornaren al punt de sortida. El mati
questa fusió els serveis de Comunidel dia 8 Lluís Gonzàlez intentà torcacions marítimes tornarien a den ar-hi, però, degut a les mateixes
Madrid, 22. - Un periòdic de Bar- pendre
del Ministeri de Marina, e!s
dificultats, tornà per Lugones, per- celona
publicà
fa
pocs
dies
la
notiquè no ho podia fer per Ovledo.
de Tractats a Estat i Ja resta al nou
cia, que fou reproduïda per altres 1\finlsteri.
Acceptada aqu~ta posslEls processats diuen que no troba- periòdics, especialment de :Madrid
ren grups de revoltoses, però alguns que
el
senyor
Ferran
de
los
Rios
~ blhtat, el Ministeri de Marina hauinfermers de l'Hospital psiquiatric
de la Federació d'Ensenya- ria d'augmentar els seus departaasse_guren que Valentí parlà reserva- separava
meut, afecta a la U G. T ., 1 per tant ments. 1, per tant, és refusada la.
dament. amb l'administrador 1 amb del
possible fusió d'aquest Ministeri amb
partit socialista.
el conserge del manicomi. ¡ que ael Sr. Ferran de los Rios el de la Guerra, en un anomenat de
companyat d'aq\lests. o.naren a una unAbsent
Defensa
NacionaL
periodista s'ha entrevistat amb
vaqucrl.a que eis sediciosos havien
El Ministeri de Treball tampoc no és
co:wer~1t en posició defensada. amb una persona de la seva intimitat la
qual ha dit:
'
fàcil de refondre amb el de Justlcia.
metralladores.
-No és exacte, com hom ha dit S'han fet projectes perquè pa3Sin a
El flstal qualifica eis fets com a aquest propòsit del senyor De !oS Hisenda els serveis de Previsió, Asconstitutiu d'un delicte de rebellió Ríos, que, si bé està allunyat de les segurances 1 altres; a Governació,
militar I demana per a Valent! Al- activitats poUt!ques, ho ha fet per
varez Mufliz, la pena de 30 anys de descansar. No està separat pas dels e!s de Sa1útat, 1 a Justícia, els rereclusió perpètua. Són també res- seus companys d'executiva i la !nfor- latius a Bases de treball, Jurats MixJ>?nsables en el mateix concepte Je- mac1ó que han publicat els diaris no tos I Legislació social; però sembla
que han sorgit dificultats per a
sus Gonzàlez Domin1n1ez. Lluís Gon- té cap fonament . •
portar-ho a la pràcllca.

I

Al Duc e l'atrau molt
Espanya
ha dit

Consell de guerra contra el vice-president
de la Diputació d'Oviedo i altres processats
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ES DESMENT QUE FERRAN
DE lOS RIOS ES SEPARI DEL
PARTIT SOCIALISTA

Republica ns! Llegiu LA HUMANIT AT
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la humanitAt

·E L S ESPORTS·
ATLETISME

FUTBOL

lpiña, del Donòstia, passa a
l' Athlètic madrileny

proper diumenge dia 25, Q les
4 de la tarda, se celebrarà a les pistes de la Bordeta un matx d'atletisme entre els segons equips del Centre Gimnàstic Barcelonès, i del Centre d'Esports 1 Excursions, que cons·
tarà de les següents proves:
80. 300, 1.500 metres llisos.
Salts d'alçada i llargada.
Llançament de Pes I Disc.
Reemplaçaments 4 x 100.
El

CURSES DE LLEBRERS

Resultat de les curses cele·
OLIMPI SME
brades el dimecres al
El V Festival Pro Olimpíada
Canòdrom Parc
Prunera cursa, cinquena categoria,
Popular
500 metres. Guanyador, Condcsa,

San Sebastiàn, 22. -. Ipiil_a ha
signat, finalment, per 1 Atlètic de
Madnd. El Donòstia percebrl\ mil
pessetes i Ipuia, quinze mil, ultra un temps 22 s. 3-5. Collocat, Timer.
G ;ona, cinquena categoria, 300 me~ou mensual de set-centes.
tres. Guanyador, Clown, 22 s. Colloc~.t. Negus.
A MEXIC
Tercera, cinquena cc.tegoria, 300
metres. Guanyador, Límón, 21 s. 2-5.
L' Athlètic de Biibao vencé el CoHocat, Viento.
Quarta cursa, quarta categoria, 500
Club Espanya per 3 gols a 2 metres.
Guanyador, Bogotà, 21 s. 1-5.
Mèxic 22. - S'ha JUgat un pal
CoHocat, Pic: !.
de futbol entre l'Atlètic dc Bilbao
Cinquena, tercera categoria, 300
1 el Club Espanya local.
metres. Guanyador, Cyrinc, 21 s. ColEls oilbaïns no tingueren, ni m n\t locat, Love Strich.
menys, un dels sens bons. dl~s. i no
Sisena, tercera categona, 300 meob;;tant aconscgutren la v1ctoria per tres. Guanyador, Cap Tormenta, 21
tres gols a. dos.
sec-ons. CoHocat, Cartero.
Els dirigents del club espanyol han
Setena, tercera categoria, 300 memanife~tat que l'equip blanc-vermell tres. Guanyador, Gran Kitty, 20 s.
jugarà el seu darrer partit a. Mèx1c 2-5. CoHocat, Rafles.
el pròxim diumenge. contra el Club
Vuitena, quarta categoria, 300 meNecaxa.
tres. Guanyador, Gipsy, 21 s. 2-5.
CoHocat, ,...0ruta.
Novena, qnatta categoria, 300 meBASQUETBOL
tres. Guanyador, Neron, 20 s. 2-5.
CoHocat, Corzo.

Unió Manresana· F. C. Bar·
cetona per al dia 29, a la nit

Continuant la tasca. empresa, els
actius basquetbolistes manresans,
han organitzat per al dia 29 del corrent mes una vetllada de basquetbol,
• que se celebrarà a la plaça de bra'.l~.
A les 10. partit femem entre ('!S
equips de l'Esbart Magda i e! del
Club femení i d"&ports; a contmuació s'acararan els equips de la Umó
Manresana, campió C!-e Catalunya d~
la segona cate..:ona 1 del F. ~· Barcelona, que tan brillant actuac19 por·
tà. a cap en el darrer CampiOnat.
La pista serà esplèndidament tHum!nada. E•s equips de Barceloua.
sortiran cap a Manresa a les vmt
del vespre. Per la propaganda que
s'està efectuant per part dels orgarutzadors es preve<.t un èxit formidable, que serà el premi a la seva. tasca
pro-basquet.
Per a. demà, dissabte, a la nit, hi
ha dos partits anunciats entre aquests dos cercles. Es jugarnn a tes
deu i a les onze de la nit al terreny
de joc de l'Ollmpic a Sar:t Feliu del
Llobreigat. Es disputaran dos magnífic;.. trofeus.

AL POBLE NOU

El dia 8 de setembre començarà
a jugar-se la promoció a la primera categoria, en la qual prendran
part els clubs següents: A. B. Junlors U. C. Joves, Unió Manresana
i u. 's. Cornellà.. Aquesta promoció
es jugarà a una sola volta i en camp
neutral dels mateixos clubs qae tn·
tervenen en la competició. També
es fa avinent i aixi consta en el document que signaren els representants dels dits clubs, que sols podran
participar en la promoció els jugadors que t!ngutn llicència signa,da
per a Ja temporada del 1934-35, que
fini el 30 dJ juny passat.
Calendari de la promoció :
1." data.-8 de setembre.
u. s. Cornellà-Manresana. Comp
U. c. Joves.
A. B. Juniors-U. c. Joves. Camp
U. s. Comella'.
2." data.-15 de setembre.
U. s. Cornellà-A. B. Juniors. Camp
Manresana.
Unió Manresana-U. C. Joves. Camp
A. B. Juniors.
3." data.-22 de setembre.
U. S. Cornellà-U. C. Joves. Camp
A. B. Juniors.
Mo.nrcsann.- ~- B. Juniors. Camp
U. C. Joves.
Els dos primers classificats passaran a la primera categoria i els dos
restants a la segona.

MOTORISME
Una cursa de regularitat
al Poble Nou
La Secció d'&ports del Casino
«L'Alill.llça del Poble Nou» organitza
per al dia 8 de setembre pròxim,
amb motiu de la Festa U.ajor de la
barr1ada, una cursa. de regularitat
per a cotxes i motos, per equips de
tres concursants.
L'itinerari de la prova serà. el ¡,egüen t:
Poble Nou <Casino «L'Aliança>,
Sant Andreu, Mollet, Granollers,
c.ullla de Tona i Seva, Viladrau,
Arbúcies, La Eatllòria, Sant Celonl,
30 Passos, Llinàs, Cardedeu. Granollers. ll.fontmeló, S3.nta Coloma ue
Gramanet, Sant Adrià de Besós, Poble Nou 1estac1ó tramvies de Sant
Mart!> .
Total de la prova 173 quilòmetres
Aquesta prova ha despertat entre
els elements motoristes de la barriada un entusi!lsme molt gran, que fS
vea reflectit eu el nombre d'inscripcians re!:>udcs fins a la dat.a.
Queden convidats tots els s1mpatltzants d'aquesta classe de curses,
fent avinent que la inscripció quedarà tancada el dia 6 de setembre.

El proper diumenge, dia 25, el Júpiter inaugura, amb la reobertura
del seu camp de joc, la temporada
oficial.
Al mati, a les onze, el seu reserva
jugarà contra el potent equip, filial
de l'Espanyol, Hèrcules, F. c., i a la
tarda es dtsputaran una magnifica
copa els pruners equips del F. c.
Barcelona i ~1 c . D. Júpiter, el quall
presentarà ~ equtp complet per al
proper campiOnat.

N.

Martorell

a les cinc de la
tarda i a la piscina del C. N. Martorell, es celebrarà un festival interclub amb el C. N. Sabadell, p<!r a
l'adjudicació del Trofeu C. N. Martorell i Campionats de Catalunya
de water-polo. L'ordre de proves serà
el següent: 400 m. lliures, 100 m.
dors, 100 m. lliures, 200 m. braça, 50
m.. lliures tnfantil, 50 m. dors infantil, 3x50 stils, infantils, 3x100 estil:;.
5x50 lliures reemplaçaments i parttt
de water-polo.

I ?reus
I

r Jbentats
Transformacions
J.otes les marques
•

1

Service Station, S.

I

Aragó, 270 i 272
i Passeig de Gràcia, 45
Telèfons 11550 i 11559

RAD I O
Em1ssió Ràdio Barcelona
PRO GRAM A Pt:R A AVUI ,
DI VENDRES

'1'15: Primera edició de «La Paraula», diari radiat de Ràdio Barcelona. - Discos.
8: Senyals horaris de la Catedral. - Lliçó de gimnàs radiat a
càrrec de la Federació de Gimnàst!ca.
8'20: segona edició de «La Paraula», diari radiat de Ràdio Barcelona. Edició dedicada a les comarques catalanes. - Discos.
9: Senyals horaris de la Catedral.
11: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
MIGDIA

12: Senyals horaris de la Catedral. - Secció femenina. - Mústca. selecta en discos.
12'30: «Plat del dia», del Restaurant Tivoli. - Continuació del
programa dc discos.
SOBRETAULA

13 : Senyals horaris de la Catedral.
13'05: «Cocktall del dia», de Pern. Chicote. - Programa de discos
variats.
13'25: «Cocktall d'aVUi», del Restaurant Brasserie Tivoll.
13'30: Informació teatral 1 cartellera.
13'55: secció cinematogràfica.
14 : «La Paraula», emissió de les
dues de la tarda. Infonnació de
Barcelona. - Actualitats teatrals i
musicals.
14'30: «El !et del dia», per Joan
Alavedra. - cButlleti Oficial de Ja
Generalitat de Catalunya», suman del número publicat avui. - Continuacló de les Actualitats.
14'55: Borsa del Treball de EAJ 1.

O E L « S O L O E BAIX»
<.;
T R A V E S S E R A O E L E S CORT S

CAMP

t.en< 11"~ .:1 eutnmnmelll del to

l::iarc~luna

Avu i, d1vendres, nit

GRA S C RSES DE LLEBRERS
1

A~

AQ081'

D~L
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TE RR ES DE L ~ E NG U A CATALAN A
de Bennala TARRAGONA
~
GIRONA
Jo sé un r ecó de mun'tan11a, que
és un veritable paradís. Hi abunden els pins i les alzines i el tT avessa un riu amb simpàtiques ('ir agonses. NÓ sóc sol a admirar
aquest recó de conte de jades. U1·a
multitud de ciutadans, de les urbs
properes, l'admiren com jo i els
manca temps aí.ri que tenen lleure, per a anar-ht a passo:r el d:a,
a peu o en bicicleta; dalt d'un carro de mules o d'un aerodinàmic
darrer model.
Però, dissortadament, mc!ts del.s
que admiren el paratge, no l'estimen. Malmeten, sense pietat, tot
el que poden, embrUten amay~
talls deliciosos, sacsegen les ban.tnes del pont t deixen encatl/ats
els UocJ on couen el dinar, de papers grei.:J;osos deixalles pestllen U,
llaunes buides t closques de meló.
No se'ls acut que la muntan11a és,
pràcticament, de tots t que el primer que arriba no té dret a em.pastijar-la, en perjudici del que
s'hi està i fins del que arriba dt.sprés...
Inútils els advertiments, les exhortacions. La gent acampada, •ts
diu que sí a tot. Però ja el que :i
sembla. I és gent pacifica, r11:nt
de sa casa, bona gent.
I veieu el que són les coses.
Dies enrera, va jer una jontadiJ.
en aquest lloc una escola racionalista, anarquista faista. Menjaren,
beveren, practicaren exercicis atlt!tics, jugaren, etc., etc. En jcr-sc
fosc, aplegaren amb tota cura, papers, desterres, rosegons, sense d••ixar-ne un. Varen encendre amb
ells una foguera i el lloc va romandre net i endressat que enamorava.
Mireu per on la gent d'ordre, és,
de vegades, alliçonada pels que
algú anomena «professionals det
desordre».
J. 111. FRANGES

INFORMACIO LOCAL

NOTIC IES DIVERSES

Una mostra del temps que corre
és el que ve passant amb els nomenaments de gu..rdies municipals del
Pa!::;eig de Juli Antoni.
Per a. la guarderia d'aquell passeig hom va nomenar tnterinament
ur. forester anomenat Nicanor Pérez Serrano que compartta la guarderia amb l'; npleu a casa. d'una
de les principals figures locals del
partit radical.
Sense que s· nuHés aquest nomenament hom va nomenar un nou
guarda d'aquell mateix passeig anomenat Si!ve. i, és a. dir que un passeig c.ue encara no té cent metres
de llarg per deu d'ample, tenia dos
guardes. Això, que ja es sabia i era
comentat com es mereixia, s'ha posat de relleu en acordar la comissió de govern acceptar la r enúncia
del Nicanor Pérez i el fer-sc públic~ la dimissió del Sllverl.
El comissari delegat d'Ordre
Public ha autoritzat la sortida del
diari tortosi «El Pueblo», òrgan del
partit de «Izquierda Republ!cann» A.
Tortosa, que feia algun temps que
fou suspès.
- Els detinguts per la pollcla
da rrerament en un auto francès,
que en donàvem compte en la informació d 'ahir, han resultat ésser
mare i fill que fugien dels mals
tractes del marit i pare, respectivament.
Una vegada aclarit que no hl havia robatori, els detinguts foren posats en llibertat.
- En visita d'inspecció a les
obres de reparació de la murnlla
darrerament ensulciada, es troba a
la nostra ciutat l'illustre arquitecte
Jeroni Martorell.
- «Diari de Tarragona es fa. ress.) d'una queixa en la qual hom
protesta del fe~ que les sancions que
són imposades als propietaris de
gossos que no compleixen les ordenances municipals, siguin perdonades des de la presidència de la Gestora, la qual cosa !a que el perUI
dels gossos augmenti de dia en dia.
Sembla que ja ha estat disposada la coHrx:ació de l'estàtua de
Cèsar August al Passeig Arque().
lògic a fi que per les festes de setembre hom la pugui veure ja en el
lloc desttnat.

Girona, 22. - El senyor Dentrell
ha lliurat a l'Alcaldia d'aquesta ciutat un lot de llibres procedents del
seu difunt pare, per tal que siguin
destinats a nodrir el fons de la Biblloteca Municipal. El senyor alcalde, després de remerciar a l'tnteressat el seu valuós donatiu, ha lliurat els llibres en qüestió al Patronat de la susdita Biblioteca.
- El Mtnisteri d'Instrucció Públlca 1 Belles Arts ha assignat una.
subvenció de 2.000 pessetes per a
contribuir al sosteniment de les colònies escolars d'Olot.
- A Ja Casa de Cultura, de Santa. Coloma de Farners, el pulcre pintor F. Guinart, hi ha obert una lmportant exposició dels seus darrers
treballs, la qual quedarà oberta fins
el darrer dia d'aquest mes.
- Aquesta nit, a la Piscina Municipal, ha tingut lloc una important vetllada lírica a càrrec de la
companyia de sarsuela de J. Cariteu, la qual ha posat en escena
la gran òpera «Marina». Hi cantà
la celebrada tiple gironina, Rosa
Moré.

REUS
INFORfiiACIO LOCAL

SANT ADRIA
DE BESOS

E::

UNA SESSIO QUE ES
QUAN TOT JUST
AC.q!il
MENÇADA AVA Co.
El darrer dimecres d
(tres ccdlstes, quatre 'Iu otze ~
radicals), en Pla de PI gaires 1 tlt.c
al saló de sessions de 1e co~~
s'esforçaven a confir~
C~a Gl"¿ll,
nera definitiva, i davant d,una ~
brosissim públic, la fam d un llc!n
nia" que tant assegureosa "hariil~
que existeix entre els n I af~11
la. pol1tica cedista-radi¿:fi~ de
fe1a e~ paper del QUI e' La lJ~
m~durm per cruspir-se-] Sllera que
a mdigestions.
es sense Pot
Encara. no oberta la sesst
distes !''ors, Jiménez i Armó, ela ce.
una arribada de cavall Sl
fereu
juntament, fent els gra ci à a l'A.
la prc;;ència. a la sala ; ~ lJllb
guàrdies municipals fets e dor, de
radlcals. Després, ja obert venir Pela
1 llegida 1 aprovada l'acta ~~a ,se&r.ó
rlor 1 votats per segona v I ant~.
alcaldes ~gon, tercer 1 q egada ela
sortiren els mateixos radlcuart, Q\lt
el seu propi vot a favor ~ls,/ Blltb
mana passada, el gestOr e a set.
trencà el !oc contra els ex Jimeno
narls, ex-companys de -cog
..l:elig~o.
aviat ex-amics.
'""""ria 1
La politlca. lerroux'sta fou be
tada pels de la poUtica
~·
potser oblidant que ells a~blista,
allò que ara ridiculitzen, esc~~,~~
i malparlen. El nom d'Al - n
Lerroux el sentirem des del exatldre
pectu~s al mofístic, 1 escenes t~ lfs.
da pnvada que a ningú no lnte vt.
sen (ni al mate.x que les f . el'f:S.
bliques), sortien a relluir
eia llU·
tic ~el poble i del bon' n~~ adefà.!1a
polltlca.
Quan, entrats a l'ordre del di
debatia un dictamen desest~
una petició de permis per tra.su n
un quiosc de periòdics de l'Avln::
de G8l'c1a Hernàndez al carrer
les Cort:J, l'escàndol cresqué amb ~
proporc.ons, 1 les paraules prengueren una tal violènci_a, que ni el Públic ni pogué contenll'-se a d:r-ne al·
gunes de bones per als autors de
l'espectacle gestoril, ni l'alcalde po.
gul.! fer res per minvar l'apoteòsJca
demostració de la cèlebre cordlaliia$
governamental, però no governant.
El saló de sessions anava a esdere
nir un quadrilàter, quan el que
menen alcalde gestor primer t'n,"Ué
la pensada d'aixecar la sessió i fe:
desallotjar la sala, la qual cosa re.
r en els guàrdies mUnicipals. Tamw
l'abandonaren els ,&edistes, enfuris.
mats i satisfets alhora. Perquè ha·
vien cridat com els venia en gana, 1
perquè sabien donar lliçons db's~
ria romana. I sl anessin a un curset
d'educació fisica 1 moral, ara?
Ja fora tothom, a excepció deia
representants de la Premsa ~'ha
de dir tot 1- les minories radical 1
lligaire tract8l·en de quan s'havia de
cont1nuar aquell "intent" de sessió, 1 es decidi, en pr!nclp~ fer-ho
el dissabte. Esperem, doncs, la nova
sessió de circ que pensin oferir-DCI
els gestors de la República d'ara.
- A un conegut carnisser, el re·
terlnari U ha comissat una ovella
tuberculosa. I manant els seus "en·
cara" n'hi ha alguna de tuberculoo
sa? Això són ganes de...

ur

A la «llotja de l'oncle» del Teatre
Fortuny foren detinguts tre3 individus que varen promoure un gran aldarull. Foren arrestats a ls Comissaria de Vigilància.
-La brigada de la Cooperativa
de Fluid E!èctric, està procedint a la
instaHació de xarxes al carrer del
Dr. Robert per tal de donar fluid
a l'esmentat carrers i transversals.
-El camió T. 4599 que anava de
Cornudella a Tarragona., se li va
trencar un eix, en passar per la
carretera de Reus a. la veïna c·i utat.
A causa de l'accident resultà ferit
de gravetat el conductor anomenat
Joan Baiget i Abelló, de 29 anys, el
qual va ingressar a l'Institut Policllnic d'aquesta ciutat. També va resultar amb contusions l'ajudant anomenat Nicolau Elies i Pinilla, de
24 anys, el qual després de guarit
pel metge de guàrd'Ía d'aquell establiment fou traslladat amb un
taxi al seu domicili de Cornudella.
-Malgrat estar assenyalats per va
cances futbolistiques els mesos de
juliol i agost, el Reus Deportiu, ha
sotmès el seu primer equip a. un metòdic
entrenament el qual consisteix
INFORMACIO LOCAL
Al carrer de Fermi Galan tingué en la celebració de diverso3 partits
lloc una festa organitzada pels veïns amistosos. Amb aquest motiu, diudel carrer Ample; festa que els seus menge, dia 25, se celebrarà. a l'Es·
organitzadors anunciaren com a «en- tadl reusenc el partit Reus Deport!u-V11anova F. C., el qual és esperat
remada blanenca».
Amb el tipic ornament de bande- amb molt d'interès.
-Recordem a les Associacions proretes de paper, s 'hi celebraren jocs
infantils diversos, una típica xoco- fessionals patronals i obreres, que el
per a la mainada, sardanes 1 termini per inscriure's al nou Cens
El conseller gestor de Governació, latada
ball. Fou una festa tipica, senzilla i Electoral Social serà clos el dia 10
senyor Nonell, es trobava ahir eu- bonica
la qual el poble jovení- de setembre pròxim.
fòric. Contràriament al que en ell vol s'hi en
-El dia 1 de setembre pròxim,
donà
no obstant no haverés costum, ahir en rebre els perio- hi tstat convidat.
organitzadors tindrà. lloc al teatre de la Societat
distes els va fer les següents mani- sols tingueren euraEls
a. oferir Ja fes- La Palma, una funció de gala amb
festacions:
ta a Ja colònia estiuenca, que per la valuosa cooperació de l'actriu Pe-Ahir -c.omençà. dient- es reu- cert,
solvant sempre les obligades peta Fornés. Es posarà en escena
ni la ponència del carnet electoral
excepcions, brillà per la seva al.>- l'obra «La senyora X.».
i de les fotografies per als esmen- sència.
-Per a. la cursa. ciclista de les Sis
tats carnets. Respecte això -afeobjecte de diversos comenta-- Hores, que demà, dissabte, se celegí- LA HUMANITAT i segurament risFou
brarà.
al Velòdrom local, hll.ll quela coincidència que tots els coalgun altre diari, publiquen la de- merci.-nts
de l'esmentat carrer, en dat formalitzats els eqUips següents:
clarac~ó del Comitè d'Enllaç de la
Bover-Torres; Canyardo-Albinyana
seus anuncis del programa reCoalició d'Esquerres, que suposa els
partit, ho fessin amb el nom de P.; Bachero-Albinyana V.; Ferrerque aquest carnet no es donarà més carrer
Ample, que és el que hi ha- Ferrando; Sants-Plans; Llompartque a aquells que tinguin cèdula.
via abans de la Dictadura i que Barrendero; Flaquer-Gonzàlez; P~
El senyor Jover va afegir -i te- després
de tenir-ne molts d 'altres, llejà.-Roquetes.
-----------*--------~
nim tnterés a destacar-ho-- que el la República
donà el del seu heDiverse3 cases industrials han onostre diari 1 Ja Coalició d'Esquer- rot precursor: liEn
feléfons de
Fermi
Galan.
Cal,
res catalanes «manegen l'equivoc de però, tenir en compte, que per a fert valuosos pre!nls per a és$er disputats en el transcurs d'aquesta
suposar això».
-El nostre criteri -segui dient- alguns dels comerciants esmentats cursa.
és cap novetat; ho fan sempre
-Els efectes del temporal regiséa que tenen dret al carnet tots els no
tradició.
trat el diumenge passat inclou una
Redacció : 221Zl
qui estan inscrits al Cens electoral, per
Esperem, tranquils i a¡:seguts, veu- zona de regular extemi.ó que és Jun1 si bé no es pot prescindir de la
re el que faran el dia que les auto- cosa, Santes Creus, Querol, PuigpeImpremta :
cèdula perquè es tracta d'un im- ritats
local acordtn canviar el nom lat, i altres pobles d 'aquestes rodapost obligatori, es dictaran normes del martir
de
la
Repúbllca
pel
de
per a l'expendic!ó de les targes elec- Zumalacarregul o altre patrici per lies. Ens arriben noves que la consternació és gran entre la gent d'atorals, cosa que em proposo fer de l'estil.
quelles contrades degut a l'extrem
manera que sota cap pretext ningú pugui deixar de tenir el cor- Incurs en la Llei de ganduls, de misèria. en què han quedat alguns
responent carnet, sempre que tingui ha estat posat a disposició del Jut- camperols modestos. Els camps predret a. votar, puix que el nostre pro- jat de Primera Instància, Miquel senten un aspecte deplorable, prinpòsit no és limitar el dret del su- Gil Serna, de 26 anys, fill d'Espino- cipalment la vinya, que ha quedat
sense fruit ni fulles. A Santes Creus
fragi, i sl sols evitar que sigui suplan- so <Palència) .
NOTES DIVERSES
on se celeb1·ava la Festa Major, la
tat el vot de les persones i les momolt probable que el diumen·
Amb
el
local
ple
a
vessar,
doforça del temporal tombà. l'enve- geEsvinent,
lèsties consegilents que s'ocasiona- naren dues representacions
dia 25, es comencin les
esven a l'elector amb el pretext d'i- pectacles d'Elena i Eduard els
Brito. lat, a més de produir altres estralls. eliminatòries "Copa Amateur", eu
dentificar-lo.
les quals prenctra part el cercle loAssoliren dos èxits de taquilla.
-Per consegüent, segui dient, és
cal Voltregà Futbol, per haver que¡
el meu desig que tota Ja tasca de
En partit amistós de futbol,
dat, com és sabut, campió inba!U
critica amb relació al carnet elec- competiren l'equip amateur del F.
del segon grup.
NOTICIES DIVERSES
toral es fonamenti en el coneixe- e Júpiter, de Barcelona, amb el
- Foren hostes nostres, encara
ment de les normes que es dicta- titular d'aquesta vila. Guanyà la
Ahir fou dettngut Joan Hernànran 1 no es parli en hipòtesi.
U. E. de Blanes per cinc gols a un. dez Rodríguez, natural de Badajo~. que per uns moments, els diputats
-Què hi ha d'aquest concurs, L'encontre no arribà a entusias- el qual intentava estafar tres ser- senyor Coma.s 1 Calvet, aquest últ:m
Preguntà un dels informadors.
mar ni satisfer els molts aficionats gents del Batalló de Metralladores president de la Unió de Rabassa!rtl.
-Amb relació al concurs -con- que acudiren a presenciar-lo.
pel procediment del tabac. Poste- em quals foren saludats per Ics per·
testà- s'han presentat proposicions
riorment s'ha sabut que està recla- sones representatives de les for:et
molt interessants, però algunes d'emat per 14 jutjats pel delicte de d'esquerra local.
- Està anunciat per al diumen·
lles, que poden ésser la base per a
furt.
En ésser detingut li sobrevinh. creació, el dia de demà, d'un vegué un atac. Fou portat a l'Hospi- ge vinent el prlm~r aplec de la
ritable carnet d'identitat personal,
que tindrà lloc a la con~
INFORMACIO LOCAL
tal on és actualment amb guar- Sardana,
han hagut d'ésser rebutjades pel
guda verneda de la "Font de
dles de vista.
*u cost excessiu i pel temps que
Dissabte passat, dia 17, deixà d'e- Han estat expulsats els j<>- Torre"
e~:~ necessitaria per a. la seva im- Xistir repenttnament, el nostre amic
ves Joaquim Gimeno 1 HermeneLa part musical, anirà a ~Í
plantació, temps del qual no dis- Joan Jordana, militant de l'E. R. C. glld Hernàndez, de 18 anys, els quals rec de les cobles "Els Angelets
posem si es vol que pugui utilitzar- L'acte del sepeli const!tul una ve- es dedicaven a la mendicitat.
"La Principal".
.
se en les properes eleccions. El que ritable manifestació de dol, prova
- Segueixen amb gran rsp¡des&
A més a més, també han estat
ara es tracta, en def!nltiva, és de palesa de les moltes simpaties que expulsat do in t"ts
t
per
part
de
Ja
com:ssló
orgauitza~
s
s ver 1 conegu s per ra del nou centre d'esqueJ1'1l. ¡es
la creació de la tarja electoral, 1 gaudia l'infortunat amic. Reposi en «La Blanca»
i «La Olga», que ¡~.eno d'un carnet defl.nit!u d'identifi- pau.
tua.ven en un cafè-eoncert d'aques- oportunes gestions, el resultat d~
cació personal, aca~à dient.
Continuen com a presos go- ta ciutat. Se'ls acusa d'immoralitat quals no dubtem que dintre un catermini de temps es donaran a
vernatius els nostres amics Capella., pública.
Buch 1 Ruzafa, detinguts pels Mos- Aquests dies ha estat molt néixer.
sos d'Esquadra d'aquesta vila el dia comentada la suggerència que des
21: Noticia..<. Servei Metereològic. 1.er d'agost.
de les columnes de «El Dia» llan21'15: Música variada.
.
çà. el conegut periodista que signa
22: Jazz.
- ~~~~nge ~ent, dia 25, un P. R. La seva idea. d'organitzar una
NECROLOGICA
C
22'15: Noticies de Premsa des de grup d aflcJOnats d aquesta població exposició de cartells en contrapoMadrid.
El dimarts proppassat, ungué ;
re¡;>resentarà l'obra «L'alcalde ue sicló al premiat pel nostre Ajun22'30: Jazz.
Stilmonde», a ~enefici de l'entitat tament, ha tingut un falaguer aco- l'acte d'enterrament del nostreet~•
22'45: Fi de l'emissió.
llliment.
1«Amics de Ja Btblioteca».
runlc i ferm republicà Ralll0° ell"
bonès Bordó. una enorme g:arre-·
ció va acompanyar a la. sev~~ va'
ra. estada l'home que en
ni;$ 1
lluitar sempre, en totsdiD:~'ir 11
circumstàncies per tal e ubllelo
causa. de Catalunya i la
darre'
Actualment era conseller . esta vilS,
Ajuntament popular d'aqu
exaJhonrós lloc al qual foU ~
tat per la majoria del poble ~!kes!S
dora de la noblia 1 fermesa ers pW
que l'amic, suara traspassat,
seidor.
b'e ~
A l'hora d'aquest ¡rre~e • SJIIIC.,
senllaç, comptava, el n
a u-e-:
56 anys. Als 11 anys va entr&[ ttili"
Ha mort als 77 anys
ballar a la fàbrica de fila~ uc¡,¡·
"La Tèxtil Cotonera". on
tl ~
llat fins al darrer IDODle!lt.enÇSI i
de la. seva mort havia e~ d:es dl!
gaudir justament de~~ de ueo
La seva afligida esposa Dolors Flaqué 1 fUls René Albert Andreuavacances estl~enques.terroiilPut, ~
tUls pollt1cs, néts i !amllla tota, present 1 absent, en' participar a llur~
ball consecutiu, tniD
• cit.-tl"'"
una. mateixa tàbrlca I ~avia tr~Uli
amics 1 coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que el tinguin present
des de la seva jove~ d'E."'l~~
en llurs o.rac1ons 1 es serveixin assistir avui, a la casa mortuòria, Protat al Centre Repub
nt'lll en
vença, 146, a les 3 de la tarda. per tal d'acompanyar el cadàver a l'esSou traspassat, anuc. ~r Ja c111U.:
glésia de Sant Josep Oriol! des d'allà a la seva darrera estada Cemenmés pregon del nostre ésS .vos cSel
tiri de Les Corts.
da de la parca en arren~ d'!d~
nostre costat. Ereu un ge pre .El vostre record .s.erà ~
nosnltres. ReposeU ~'~ el fJfJSU'
A l'atrlbulada f~ '
més sentit condol.

.-- ----*
GOVERNACIO
El SENYOR JOVER CONTESTA
LA NOTA DEL COMITE D'EN·
LLAÇ DE LA COALICIO D'ESQUERRES I DIU QUE EL CAR·
NET ELECTORAL SERA LUUw
RAT SENSE NECESSITAT DE
LA CEDULA

1

BLANES

an;

LA HUMANITAT

ANODRO M - PARK

Llmes 7

NATACIO

El Júpiter inaugura la tempo·
rada amb un encontre amis· El Trofeu c.
tós amb el Barcelona
Diumenge vinent,

La Promoció a la Primera
Categoria

rram" .:s

El vinent diumenge, dia 25 del mes
que som, a dos quarts dc quatre de
la tarda, al camp del Centre d'Esports i Excursions, tindrà lloc el
V Festival de preparació 1 preselecció pro Olimp!ada Popular, en el
qual es celebraran diversos partits
de futbol, possiblement, 1 algunes
proves d'atletisme. Més endavant donarem detalls sobre l'esmentat festival, el qual promet ésser tm èxit
més per la Comissió I superar tots
els celebrats anteriorment. Aquesta
Comissió novament fa una crida a
tots els clubs que, per qualsevol motiu no hagin rebut invitació, i !gualment a tots els atletes, nedadors,
futbolistes, etc., dontn la seva adhesió i es dirigeixin per escrit a les
entitats següents: Agrupació Escultista, Argentona, 3 i 5 (Gràcia);
B. C. E. Ponent, Joaquim Costa, 48
(bar); A. E. Sempre Avant, Riego, ..,
primer, i B. C. D. Avanti, Mar, 75,
bar (!larceloncta).

! NEUMATICS

Olímpic • Juniors

"ntu~

Novament, després del seu gran
èxit en l'anterior vetllada, la veterana entitat Box-sport Club organitza una reunió a la formoSa. sala
del carrer de València, en la qual els
combats base són els dc Salinas, finalista del campionat de Catalunya
amateur, contra el professional Alcalà II, 1 el dels professionals Sepped
Arenas contra Cheo Mun-ay.
Igual que en la seva anterior reunió, augurem a la simpàtica entitat
un èxit en tots conceptes.

ta o•

~

PARADOXES

BOXA

El Madrid davant el seu pri· Matx interclub C. G. Bar- La vetllada de demà a l'Iris
mer partit de la temporada celonès · C. d'E. i Excursions
Park

Madrid, 22. - El dta 1 de setembre comença el campionat superregional l en aquest dia jugaran dos
clubs madrtlenys entre ells: Madrid
i Nacional. a Chamartin.
El probable equip que farà Bru
per al partit inaugural és el segUent:
Campos; Quesada, Mardones; Bonet, Buzassy, Souto; Delemen, . H~a
rio, López, Herranz, Lecue i Emilin.
Hom vol provar certs jugadors a
determinats llocs l donar temps, encara, que d 'altres asos recupertn la
ufonna».

DIVENDRES,

15 --- Autobusos : Lletra E

Servet dt. IAXls col:lccliU:..., des de la Plaça de Catalunya, de la
Plaça d ~pan~a. Bar Xlcago l Passetg de Gràcta-8a1merou

15: Secció radiobenèf!ca. - Discos escollits.
15'15: «La Paraula», emissió d'un
quart de quatre de la tarda. Directament des de Madrid. Mtnlsteris.
Resum de la «Gacata». - Continuació de la Secció radiobenèf1ca.
TARDA

16: Programa de discos.
18: «La Paraula, emissió de les
sis de la tarda. - Programa del
radiooient. Discos a petició de senyors subscriptors de Ràdio Barcelona.
18'30: Suplement de «La Paraula» dedicat a la Secció tnfantll de
Ràdio Barcelona. Rondalles, contes,
consells útils, etc. - Continuació
del programa del radiooient.
19: Breus paraules sobre Ja «Festa de l'Arbre Fruiter», pel senyor
Lluls Calbetó. - Conttnuació del
programa del radiooient.
19'5: Cotitzacions de monedes.
• NIT

20: Noticiari esportiu de «La Paraula», emissió del divendres a càrrec de ia «Unió Catalana de Fedede l'esport català» a càrrec de la
Federació Catalana de Futbol.
Secció a càrrec del secretari general de la Federació de Mutualitats
d~ Catalunya, senyor Antoni Oliva
i Oliva. - Programa de discos selectes.
20'35: Excursionisme. Emissió dedicada a aquest Important esport
en collaboració amb la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
20'45: Noticiari des de la Redacció de eLa Publicitat».
20'55: Cotitzacions de mercad&ries, valors i cotons.
21: senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
21'05: Programa de ballables per
l'Orquestra Syncopaters.
22'05: «La Paraula», emissió de
les deu ! cinc del vespre. Dll'ectament des de Madrid. Resum de les
in!ormacions radiades durant el dia.
22'15: Orque.:;tra de Ràdio Barcelona. Programa Grieg.
22'45: Recital per Ja cantatriu
Mere~ Plantada. Programa Moussorgsky.
23'15: Programa de discos.
24: «La Paraula», emissió de les
dotze de la nit. Darreres tntormaclons. - FI DE L'EMISSIO.

EAJ· 39- RADIO BADALONA
Pr:~gr¡m a per a avui, divendres
12: Oberturn. Senyo.Is horaris.
Música variada. en discos.
13 : Música. de sarsueles.
14: Música selecta.
14'30: Fi de l'emissió.
19: Obertura. Senyals horaris.
Música selecta.
19'30: El disc del radiooient.
20: Cotitzacions.
20'05: Música variada.

14446
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A

TEATRE I CINEMA
AVUI

TOT ES DEL NATURAL

FIGURES DE HOLLYWOOD

TELONS CURTS

podria escriure un llibre sum-

UNA ESTREN A IMMINENT

ts eot interessant, el material del
JliJ1ll fossin els mitjans que s'han
qaall'llt 1 que, enc-.J.:a que en mesura

La companyia valeñciana que actua

al teatre Espanyol prepara, per a
ésser estrenada la setmana entrant,
la comèdia de Felip Mellà cPoltrets,
per ò alegrets». Sembla que es tracta
d'una obra netament còmica en la
qual Pep Alba té un bon paper,

~ft menor, contmuen emprant-se
~l'f¡ uywood, per a fingir al llenç
s _0que tant en si mateiXos com en
ll~:nn!nats detalls, resultin en un
d coufonnes amb el que el drama
tot reiXl o la comèdla que s'hagi
~ue ar en pc!Ucula. I avul dla,
de'bA~-hi qui estigués disposat a esd.
tal t:ibre, que a més d'ésser
cnureUlteressnnt hauria d'ésser molt
~;óS a futurs hlStoriadors dels cir ma l'ocasió èe posar mans a l'obra
ne ela quan encara. l'autor pugUl
~onnar-se tenint a la VlSta arts de
deccració 1 de tramoia que, .no tardaran molt a quedat· fora dus. I això
deU a un fet a la tendèncta, cada
e~ada més marcada, de fer i aconse~ que la cambra prengui les visdel natural 1 no de la suposada
:Utat creada per l'enginy de l'escenògra! a l'habilitat del tramoista.
En temPS de la pellicula muda, 1
els de la pelllcula sonora també,
11
fa poc era el corrent que per a
rendre escenes que ocorreguessm duuna nevada, s•acudls a l'expedient de deiXar caure, o de llançar
per mitjà d'un fort corrent d'aire,
segons els cusos, quantttats d'àcid
bònc o de pells de moresc, que prèvialllent havien est::J.t teny1des de
bJanC. Per tal . que apareguessm a
la viSta del publlc n.btssos espantosos muntanyes els cims de les quals
tocÍivcn els nuvo!s, desolats, deserts,
etcètera, no calia sinó representarlos en llUllintura i deiXar que la
()Qil1bra cinematogrà.J'ica primer i
rapareU de projecc1ó després, s'encarreguessin dc transformar-ho en cosa
que es veiés com si fos real i no

MARIA TERESA PLANES
SE'N VA A AMERICA
Abans de sortir cap a Amèrica,
la gentil tiple Maria Teresa Planes
vol acomiadar-se del públic barcelon!, que tan bé ha sabut apreciar les
seves ~xceHents qualitats. Per aquest
motiu donarà, demà i diumenge, unes funcions extraordinàries de sarsuela.
ELS TITELLES DE PO·
DRECCA
Decididament, la companyia d e titelles de Victorio Podrecca farà la.
seva presentació al teatre Romea el
dia 5 del sett!.Dlbre vinent. Aquest espectacle, lnteressantissim, és esperat
amb delit pel nostre públic.

b

fant

1!Ct1Cl.
Semblant era el p::ocedlment per
mitjà del qual, gràcies a un cavall
artificial i a un mecanisme hàbilment dtsposat, es veia l'actriu X com
sl, genet en cavall de . carn 1 ossos, ,
acredités la seva pcnc1a d'amazona,
0 desafiés amb poca fortuna la indòmita condició del seu cavall.
Però, en notar que anava essent
cada vegada més difícil aconscguil"
~ ..e el públic prengués per realitat
ei que no era tinó un pedaç afortunat à'ella, i en considerar, per altra
part, que la mateL"a naturalesa, rica
en les més variades perspectives com
és a Califòrnia, presentava fet el que
en va voler igualar d'altra manera,
acabà per decidir els directors de
pellicules de tots els grans estudis,
a cercar cada vegada més el veritable i a recórrer al fingit solament
en casos extrcD15.
Un d'aq :ests fou, per exemple, el
que se li presentà al director Wesle!
Rugglcs en .MÚ3ica, minyoJl.S)), pe::..cula. de la Paramount, en el transcurs de la qual apareixia no men;¡s
que una balena. Aquí, és clar, caigué
dabncar» el cetaci.
Casos semblants es donen en totes
lC$ pe!Ucules, però el cert del cas
és que totes les editores de HollylïOOd defensen la mare naturalesa,
cu en tots els e.~tudis és ben notòl'la la tendència a treure del «set»
cambres I actors quan en no fer-ho
¡¡posa la necess!tat de muntar dinL'e del «set» el que es pot trobar al
defora, i les mès de les vegad•~s
sense anar molt lluny

UNA TOURNEE
La començarà dilluns vinent la
companyia A del teatre Romea, en
la. qual figuren els noms prestigiosos
d'Antònia Herrero 1 Rafael Bardem.
En principi s'havia acordat que aquesta companyia perllongués la seva
actuació al Romea i que la compa.
nyia B anés al Poliorama, però en
vista dels compromisos que té el senyor Fernàndez Burgas, s'ha decidit
que Herrero-Bardem surtin de tournée i que la companyia B ocupi el
seu lloc al teatre Romea fins el dia.
5 de setembre. Com dèiem ahir, durant la seva actuació al teatre del
carrer de l'Hospital estrenaran la comèdia de Suàrez de Deza «Adiós muchachos».

La ver1table renovació del teatre
català que porta a terme l'empresa
edilora de «El nostre teatre» es constata en ·lada volum que publica; en
el número 36, que ha sortit el dia 15
del mes que som, ha editat l'excellent obra del notable i popular literat Lluls Capdevila «Adriana i l'alllor». Es tracta d'una obra originallssima on una nova construcció escènica n ·augmenta l'interès. El prestlg¡ós literat Ambrosi Carríon avalora aquesta nova producció de Lluis
CaPde\ila amb un reeixit pròleg en
què subratlla les enlairades qualitats
de «Adriann 1 l"amor»
Cal rcmar.;ar que aquesta nova obra de Lluis Capdevila, com d'altres
de valua umegable editades per «El
nostre teatre», l'ha po¡¡uda conèixer
el gros públic perquè aquesta publitacló establi la nova modalitat d'e~~-les produccions dels autors ca.._, encara que no hagin estat
estren:ldes. Aquest fet ha obert un
nou canú als nostres literats per donar a concixer a tothom llur producció t.eaLml 1 ter-la arribar, tot scguit., a le.s companyies profess10nals
!~~-le.:; ama..eurs, per tal que sigum
~rporades a llurs repartorlS. En i~ci&r-sc, doacs, la propera tempora""• les formacions teatrals de tota
~ena t:. trvvaran amb una cmquan..,:¡a d'obres. completament noves i
de Lots l·ls generes la qual cosa els
t,-:".,~e perm.o.re oférir als seus habl~ es;>c.:c~aaors programes del tot
':'tiats. =o obres noves 1 de verltab.e \"àlua, (!Ue haurien restat mcone&'Jdes & I empresa editora de «El
~ teat rell no les hagués pubil-

Els treballs a què es lliura el Comitè Executiu de !"'Homenatge" es
tradueixen, tot just iniciats els plans
de la simpàtica festa, amb insospitades realitats.
A l'infatigable bon zel del Presid ent del Comitè Executiu el prestigiós mestre Rafael Martfnez Valls,
admirablement secundat per llurs
companys de professió, hom dewà
l'esplènd:d r esultat que les anunciades aportacions i les valuoses adhesions rebudes fan preveure com
eclosió franca i magnifica d e la potencialitat 1 simpatia amb què ha
estat acollit pel poble de Catalunya
el primer homenatge a la vellesa
del mestre director d'Orquestra de
catalunya.
El mestre Jacint Guerrero, amb
"fervor admirable, ha ofert la collaborac!ó de llur companYia -la qual
actua amb èxit sorollós al Tivoli
d'aquesta ciutat- per al major èxit
de !'"Homenatge ", amb el qual rE't,
com a representant de la Lfrica espanyola, un noble tribut d'exemplar
companyonia. als mestres de Catalunya que denruanen, suara, per a llurs
vellets.
També s'han ofert, fins ara, per a.
la celebració a. llurs estatges socials
de petits festivals contributius al
màxim esplendor 1 resultat econòm1c
de l'Homenatge a la vellesa del mestre director d'orquestra de Catalunya
engrossint la subscripció oberta, les
entitats següents: "Penya Olympla",

EL BEN E F I CI D'EMPAR
SARA
A vul celebra el seu benefici al teatre Còmic la gentllfssima Empar Sara, exceHent artista a la qual el públic no ha sabut fer la justicla que
mereix. Empar Sara és una notable
artista que ha sabut donar a la revista un to que mo}t:s vedettes no
no han sabut donar-li.

I

Les obres publicades per
((El Nostre Teatre» i la propera temporada teatral

PRIMER HOMENATGE ALA VELLESA DEL MESTRE DIRECTOR
D'ORQUESTRA DE CATALUNYA

I
PATRICIA ELLIS

CAPITOL
AVUI

ESTRENA

VODEVIL AL PRlCE
Se'ns assegura que la companyia
de Visita López i Giménez Sales, que
actua. al Gran Price, té el propòsit
de continuar la. seva actuació en aquest teatre durant l'hivern. Es clar
que després d'haver-lo posat en condicions de resistir una temporada seriosa.

LA COMPANYIA DE SAINZ
DE MIERES ...
Com sabem, la companyia que ha
format l'actriu Roser Salnz de Mieres i que actuarà al Coliseu Pompeia.
de Gràcia, estrenarà, a mitjan setembre, una comèdia de José de Lucio.
Amb ella actuaran Francesc Fuentes, Conxa Villar, Pura Martínez,
Maria Lluïsa Gàmez, Aguado, D onúnguez, Luna, etc.

" Penya M.tras", " Penya Cultural
Marcos Redondo", "Agrupació ArUstica Antonia Herrero", "Agrupació Corall Cultural Obrera", "Penya
Marcos", "Penya Martinez Valls " l
"Associació Obrera. de Concerts".
L'" Asoeiación Mut ual de Operador es de Cine de Cataluña ", ha fet un
donatiu Interessant a la subscripció
de l'Homenatge, aixi com la SOCietat
de Coristes de Catalunya ha ofert
llurs valuosts adhesió 1 coHaboració.
Oportunament serà publicada la llls·
ta d'adhesions particUlars d'artistes
teatrals, que l'està conjuminant la
Comlssló respectiva, donca són en
gran nombre els oompanys exceHents
que hi figuren i als quals el Comitè
Executiu agraeix de tot cor la seva
actitud.
Els conútès locals que han estat
nomenats en diferents poblacions de
catalunya, rivalitzen en activitat
ajudant a assolir dignament el gran
esplendor -dc l'Homenatge. A1x1 mateix són nombrosos els periòdics comarcals que mostren ufanosos la seva conformitat al projectat homenatge.
Per a. la completa organització de
l'Homenatge, manca només el nomenament del Comitè Femen!. N'està encarregat el celebrat mestre
Martlnez Valls, el qual ha de fer
veritables esforços per tal de seleccionar els Interessants 1 prestigiosos
oferiments de distil:YJides dames i
damlselles de la bona societat barcelonina.
Resumint : Hom augura un èxit falaguer per a l'Agrupació de Mestres
Directors d'Orquestra 1 un motiu de
legítim orgull per a Barcelona la
celebració del primer homenatge a la
Vellesa del mtstre director d'Orquestra de Catalunya.

3 dies amb excursions (quilòmetres 209), pessetes
71'80, més 28'20 (passatge d'anada i tornada).
Total : JOO pessetes
Pruner, o. Bellver: segon, soller; tercer. o. urac (IUllb ~otraóll)
3 dies amb 3 excursions (quilòmetres 351 ), pessetes 80, més 28'20 (passatge d'anada i tornada).
Total: 108'20 pessetes
Prtmer, Soller; segon.

---o-

SERVEI RAPID CAP AL BRASIL • PLATA
per moto-transatlàntics correus espanyols
Sortides t1xes cada 21 dics
Cap a SANTOS, MONTEVIDEO t BUENOS AIRES sortirà el CUa
J Cie setembre del 1935, la magnl!ica. motonau

Drac (amb entrada >; tercer, lnca-Pollen·
sa LFOrmentol

CondlciO TOT PAGAT, botels primera. autos o aut.ocars. oenefl<:en·
cia, impostos, propines, etc., etc. SORTIDA U!ARJ.A des d'una persona.

Agents especlalment autoritzats per la COMPANYIA TRANSMEDI•
TERRA NIA per a la venda 1 reserva anticipada de passatges Ue.
comptes espectals a Entltat.s CUlturals, Esportives I Obrer~
Solament tracteu directament amb l'UNICA

AGENCIA DELS HOTELS DE MALLORCA
,(Representacic), sense lntermedlaris. dels millora Hotels)

Rambla del Centre, 35 • Tel. 15457

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI
U.l!l

MUH~.

i:'IANUS.

CORTS

CATALANES,

Telèfon 30422

en

TELEFON 22057

~J4

BARCELONA

RESTAURANT

HORTA

VALENCIANA

roRRE SAN SEBASTIAN. (Teléfoo 14342)
MenJadora tnstaliata eo t1p1ques barraques valenCianes - Espedalltat eo la paella, llagosta barceloneta t pollastre a l'ast, estu Horta

CLIN ICA GALL EGO
Carn~r

- VIES

URINARI ES

NOU de 11 Rambla. 11
PELL SANG VENERI PROSTATA
MATRIU
IMPOTENCIA
OIATE RMIA
Dlreolort Or RIU Porta Consulta. 11 a 1, t '30 a s. F . 1D a 1

Camiseria • Cor6lateria

Ferrer Batlles

que admetrà passatgers I mercnderles
del Moll de Balears, Tcl~!on 18274

VIA LAIETANA. 7

O.F

TOT D'OCASIO

La càrreaa es rep !!na la vetlla. del dla. de sortida .al tlnglado núm. 1

FILL DE ROMUL BOSCH, S.

HAJJ1U~, OA.lX~

CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE 00
SLR.. MALETES. DISCOS, etc

«CABO SAN ANTONIO»
CONSIGNATARIS:

Barcelona

Resten Ulures algunes Delegacions per a pobles de Catalunya

Línies regulars de' grans vapors per als destins
que es detallen

SERVEI RAPID SETMANAL ENTRE BARCELONA I BILBAO
Sortides cada DIMECRES a. la. nit cap a València, Alacant, Mll.laga,
SeVUla, Vigo, Vlllagarcla, Corunya., Musel, Santander 1 Bilbao
Alterilll.Ilt-se les escales de:
Tarragona, Ceuta 1 Huelva cada dues setmanes
Sant Carles 1 l>'errol cada dues setmanes
SERVEI CORRENT ENTRE BARCELONA I BILBAO
cada dues setmanes
Sortides els DIVENDRES a la nit, cap a Tarragona, Sant Carles,
Vlna.roç, València, Cullera, Alacant, Cartagena, Aguilas, Almeria, MelUla, Motru. Màlaga, Ccuta, Càd.lz, Sevilla, lluelva, VIgo, Marin, V1llagarc1~1 ferrol, Corunya, AVilés, Musel, Santander, Bilbao 1 Pe.sajes
En les uruoo rà'Pid 1 corrent s'admet càrrega per a Tànger. Larra.tx 1
Casabla.nca amb transbordament & Màln&a 1 també per a l'lila Crl&tlna 1 Aya.monte amb transbordament a Huelva.
SERVEI ENTRE BARCELONA, SETE 1 MARSELLA
Sortides quinzenals els dijous cap a Séte 1 Marsella
Servei quinzenal cap a GENOVA
La càrrega es rep al T~lado de la Comp3llyla Moll del Rebai1:
Telèron 13585

o.

4 t~ies, pessetes 95. 5 dies, pessetes 107'50 (3 excursions) sense passatges

rbarra y u.a. S. en C.

36, Soqueria, 38

VEb"l.'l'I~

BAN~

:: HAKN U::;&JS
PLATJA :: Camisa RA
GLAN (Patentada) : Mlt¡ea FERRO
de lfQraotla

c.

CAMIS~

PREUS BARA TISSIMS

APARELLS
FO·TOGRAFICS

CON••• TRABAJO
p er
JIMMY SAVO
la revelació còmica de l'any

AJUNTAMENT

PRISMATICS

AUIU-U[~ll

HINúCLES

CINEMES

PEL·L ICULES
PATHE BABY
FONO GRAFS DE TO TES MENES

MAQUINES
DISCOS eto.

OBJ~CTES

DE PLATA

RELLOTGES

JO IE S .. BRILLANTS

CONTRA LES TAVERNES 1
QUE TENEN CUINES EN
No deixeu de visitar-la. GaranMAL ESTAT
tim que guanyareu temps i d.l1
ners per ésser la mès ràpida i
El gran nombre de tavernes i bars
que serveixen menjar existents a la
barata de totes
nostra ciutat, aiXI com la profusió
UNIC PREU
de restaurants econòmícs establerts
TOT CO~IPRI:S
en aquesta, ha mo:ivat que tant per
<pruo Rambl~> Tel U237
part de la. Comissió de Proveïments
com per l'Alcaldia ha¡ln estat donades ordres a fi de controlar en tot
moment l'estat de netedat i les conCONDUCCIO, 1\lECANlCA, REdicions higièniques en què funcioGLAMENT, DOCUl\U:;NTS, Cernen els reterits establiments, instaltificats de PENALS i F0:.\1EN'I
lats gairebé tots en locals Inadequats.
Al\fB TITOL ASSEGURAT
Les cumes dels esmentats establiTITOLS DE La CLASSE
ments, en la seva majoria petites I
poc ventilades, són ObJecte d'una esCantis
de :v a J .a classe
pecial Inspecció, que ha donat per
ClasS(s soltes, a Z pl.es.
resultat l'apreciació, en molts casos,
d'ev1dents negligències en el que a
u E L A S n • Corts, 41Z
la netedat fa relerència 1 ha motivat
la imposició de les penyores que a
continuació es detallen:
Josep Jové, València, 231, 50 ptes;
Antoru Mesquida, Plaça Lesseps, 12,
50 ptes.; Pere Pujades, Creu Cober·
LINIA RAPIDA Of: GRAN LUXf! BARCELONA
CADI1 · CANARIE8
ta 31 50 ptes.; Joan Ballart, TarraUA;.Jtuu. t116be!ll ..t" " ~-teuau• ••
t:IAtWI!:U.JNA, Yla ...a~er.t.ua
gÓna '2. 50 ptes.; Antoni Ruiz, Sant
c;urúd~ set.nJana18 els àl88abka • Iee 1~ l!:tectuarau el serve~ Lea motonaw
eCIUDAO DE SEVI'-LAa I aVILLA DE MADRID•
Gervasi, 98, 50 ptes.; Josep Massana,
LINI A KAPIUA Ol GRAN LUXE 8ARCELONll
PALMA Df: MALLORC•
Plaça Camps, 6, 59 ptes.; 010ms GI1:\QrUdlll'
cada
cua (llevat eiS Olumenaeal da ~celOruJ
Palma a Iee
meno, Casnnova, 272, 50 ptes.; Joan
~I n<~raa 1-et lea ruowoaW!
o&;IUUAU Ut: BARCELONA• 1 oCIUDAD Uf PALMA•
el i:'u al u ........CJ. u vment, que sortirà Casellas, Agulla, 25, 50 ptes.
tUiHYt:lb tCECOLARb ENfRE TARRAGONA VAlf;NCIA , ALACANl I PALMA
elia 1 del mes pròxtm, «El nostre
SUBMINISTRE D'UNA MADf: MALLO.RCA BARCt;LONA
MAO 1 BARCELONA
EIVISSA
~t:P• anunc1a la pul.lllcacto de la.
JI'HA <.;ut.lEHCIAl. AMb ~AU:::. A 1011:1 EU:I POtUl:l UE t..A M&JJ.
QUINA
DE
NETEJA
-..eclla medtt.a c.t::ls atropellats», del
'éEHRANIA NUUD L..o ArRil:A I UANAlU~
::)<lrLI:Ieó
QUIOUOa.lll
Q& &I"·
Fins e1 dia 29 del corrent mes, a
""""dgtos ht.erat Prudenci Bertrana.
cetona elS CllloU8
wNIA WM..l!RVU\1. Hll.bAlJ
UAUI¿,
CANARI..ES A~U~
les 12 en punt del mati, podran ésser
&::oeALA 11
0'1~ l!a.8 Pl.:R l'S U lC.. ISUH.U U E::St'AN 'i A
- !)ort!Qe.. qu1n·
lt Cal tconcut:I que «.El nos~re tea- lliurades al negociat municipal d'O·f~
CLIN ICA uo:ua oe Hllb&r> ell' 1lJoU~ UNIA ttAPIUA REUULAR ~fRB ESI:'AI'òYA
ea, amb les novetats que publica, bres PUbliques d'Eixampla, notes de
1 ¡ El:tl:tllUI:Ub UIS U <WLNEA l!;.tll'AN'iOt..A ll'Eltl'.¡ANUU POO) .
SQr.
EN«JENIWOKS
~esta Jll valuos servei a totes les preu per tal d'optar al submi.nis·
tlac:a el dta l'I oe Cddil wes, amb Ol6Ctlle" a Vruf!ncla. Ca<ll"l.. Laa Palmu, &nta
CrU% de Tenerlle ' to'reea.own oanLe Leaoet de feroando Poo. Bata Ko&o 1
trn~~lons tcaLrals catalanes, pUiX tre d•una màquina de neteja de parl{k tlenlt.. pele vaJxeus
~~ e.s permcL renovar constantment quet, per al despatx de la ComlSSló.
aCIUOAD Ol: CADIZa • cLEGALJ'h
lot !èPertorl, per tal de desvetllar
LI NIA tUGULAH f.H rRt tlAR::f:LOHA
ALACANT
O RAll
1lnterès als espcoctadors.
MELILU
VENEDORS AMBULANTS
VI LLA ALHUCEMAS
CEU r li
VIC f: VERSA
T.
P ERSEGU ITS
t>ortldea oe tsarOC!ooa caoa O:lumeu&tt • tea 11 noree, d "AiacaDt ela <llllun•
d"Otan els dlm&rl.a: a"Oran CO'-' a &lacan~ eta dlmart.l t d -Aiacant cap a
Al districte pnmer, pels agents de
8ól.rcewna al~ CIIJuecrea
l'autoritat municipal, han estat e<>missades als venedors mabulan:.S
sense permís diferents partides. de
generes que h.ul estat repartides lila la! U
l'orina, rot;a~ ~.,_u..,. ae ta (;olumiJJa Ple- entre
la Casa de Famllla 1 l'Asil nyons i bufeta.
~a..
eaerceu, a mes sobre l'orga.tor an contractat el famós direc- d ...l Parc.
rireu
ràpidament
les
nlsme una ac:çió d epurativa 1
~OSepn von Stemberg per enco\·ostrts sofrecus !il
preneu
-ll dues supcrproducc10ns.
EL DIURE'IIC VEGETAL l'tiES 1:-'lil:RGIC
recoa&tituent.
~ Pnm~ra pellicula que von :::.LernEN V E N O A A rOT S E b S C E N T R E S O · E S P E C 1 P 1 C S 1 P R[N C 1 P A LS P A R. M A C 1 E S
!Ct dlr¡g¡rà per a Columbla serà
càstl~, la famosa obra de
''llaii OSto ·1. 01 verses versions
S:stema 1 funcionament Igual al de
tl!Jebretet en mut de l'obra cim del
CUINA A GAS-Oil (o.i pesat)
les cuines a gasolina, per tot.hom oola l'ert• autor rus, però aquesta serà
tll:i ,fJ S(JOOra 1 Columb1a ha posat
m~udes, a més amb eis avantatges
c;¡llerpdesig perqué StgUl una de les
que el cas-<>U resulta totalment lrunrmcroNA
- L'«Assoclacló de Mestres Pintors
flamable 1 que la despesa de consum
~ roe~ucctons sobresortints de la
PRESS10
11
~ OLOR
de Barcelona» posa. a coneixement
~ temporada. El fet d'haver de
és menys de la me.ttat. que usant ga.
I ES
J
~
j MErXA
tots
els
seus
associats
que,
t:;s
~ l tan notable dtrector, ja ho
sollna
GRADUABLE
PASTA
del dia 2 del pròxim setembre, ::cran
Ex()OS1cló 1 demostraclons:
Consum, 3 ct.s.. bora.
facilitades a In secretann de l'entitat,
URGELL, 26. - Telèfon 3~
~/~Prtr.tJI'al anirà a carrec de CllSp. 36. pnnclpal, matricules per al
EbulliClo 1 litre d"algua, 8 minuts
A OLI PESAT
~rre. S. K. Lauren, conegut pròxim curs de les escoles per a
MESTRES 1 CARRERA
Preu únic per a tot Espanya, ~·so
"-t" ta, Ja té molt avançada l'a- aprenents la inauguració d el qual
~~-" ''""!ri~ fica.
<'C el dla 1 d'octubre.

TOT de VERI TABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES

90 Pres.

Carrer de Sant Pau, 6

B AR C E L O N A

DA

CASA SUBIROS

Hospital, 42·

Von Sternberg dirigirà
«Crim i càstig»

___________*___________

:b

VIATGES A MALLORCA

de

13651

H ERB OR I NA BO FILL ii!a~~~:d:~e: a~:~~z:;

Noticiari
*

s~~ Nsi ~~~LL

ANUNCIS PER

PARAULES

Les dues primeres ratlles : 1 pesseta ; per cada
ratlla de més, 0'30; els dimarts, dijous i
diumenges, un 50 per 100 de descompte
OFERTES
i DEMANDES
.IOVE, mecan~a
auxiliar d 'oficina s'ore.
re1x senso pretenslOJlll.
Escriure a La Humanitat. Núm. a26.
.JOVENET amb 1mm1llombles rcrerencles s·o.
terelz per a botl¡a. o escriptori. Escriure a La
Humanitat. Núm. 3.21.

FAMILIA catalann
MUDANCES : Conducd 'esquerra admetrà un o tores-autos, d.e8 de 8 pes.
dos amJcs a tot estar. setes b Cadena, 2!il. Tel.
Angel.s, 6, 1er 2a.
171U

--------

PENSIO de 6 a 11 ptes.
GUARDAMOBLES p(l.
ttxos, dee de 150 ptes. DUC I econòmic. Campo
tot contort. Pl Macià. SB.grado 21. Tel 35804.
18. prat
PROP DE LES RAM·
COBERTS a 2'50, en- BLES, amb nabltacló ln·
tretenimente I S plata a dependent ee desitja un
ele"lr a la carta. pa., \"I o dos senyora tot estar
i poares. tot su~rlor. Doctor Oou, 12, pral. la:
Ronda St. Pen. 11, pral.
DOS AMICS a tot es.
MOLT ECONOMIQUES tar deSitjo, preu eeconbUogo nabltaclona. Tama.- mlc Escriure a La Hu·
rlt, 82. Pral Sra
manltat. Nüm. 301.

SENYORETA mccanógra!a, escrivint correctament, català, castellà I
rrancés, desi tla coHoca.PENSIO BELTRAN, o
PIANOS DE LLOGUER,
clò Dlrlglr-se a La HU· ptes.
diàries, setmanals tiruc, 78, entresol. o. BJe.
m anitat . Núm Sl8.
SO ptes_
To~ comprés
ger.
Carme, 64, pral. T. 24240
SOCI
CAPITALISTA
per a muntar negoci de
ESPLENDIDS cooerts, DIVERSOS
bona rendiments. Escriu- entreten1ments 1 3 plats.
re La Humanitat. Núm. a 3 ptes. 1 2'76 per abo. HIPOTEQUES
na.ment de 15 àpats, 6er316.
CREOIT8
vel acurat. Pensió Ln.le- COMPRO tana Pl. Berenguer. 2
ASSUMPTES
CATALA. Correcció d'o.
.JUD ICIALS
rlgln.als 1 proves d'1mI ADMINISTRATIUS
MEN.JARS
VEGETA·
premta. EstU I ortogra,..
RIANS I de r~ ve¡¡ct.
ua.. Preus mòdica Tel . ptes.
:.1'50. Pelai, 12, pral
80990.
IJe&On&..

PER CORRESPO HDEN· ES CEDEIX part de boCIA en rrancta dues b~ tiga 1 part
rea al dia., em con tracta,. molt adequatd'aparador,
per a la
rla. Escriure a La Huma· cx.n!eccl~ de roba. I.Jlannitat. Núm. a12.
ca o cosa semblant. Lloc
céntrlc. R; Boters, 16, diMATRIMONI jove, ca.. buixant.
talà, marit aaent d'nutoDOS AMICS a tot esntat, desitJa porteria. Escriure a La Humanitat. tar desitJo, preu econòmlc.
Escriure a La Hu·
Núm. 333.
manltat. Núm. 301.
HA81TAC'ION8 dea do
VENDES
0'75. Cadena, 33, entresol.
MOBLES ocasió, mobles
preus lnven;emblanta. No
HOMES a dormir, 5 pts.
comprar
sense v!Sltar
Lladó, 6, 1er.
abans aquesta casa Mun- setmana.
(prop Pl. Repúbllca).
taner, 18.
.JAUME I, llogo bnbitació dos balcona, assoleILLARS • ecanòmlca. Uada,
s
bon nreu.
Trompeper a calè 1 torres. Vda.
..
de M. Sànebez. Barbart., tea Jaume I, 2. ler. 2na..
núm . 12.

LLOGUERS

ULL I Vestlta usate 1
PISOS 11 duros, 2 aornous. veoc mèa econòmic mltorta. asc I tel. VIla..
que Qualsevol, aola en mar!.
71.
aqueat pts. Sant Pau, 28,
pral. 2na.
CASETES, llo¡o, preu
economic. oer a est1UePERRUQUERS. Billona Jants. Raó: Corbera. Batamencuns, preus econò- xa de Uobregat. Estanc
mics. VUadomat, 9.
HABITACIO, lloa céu.
trlc. cedeixo a bon preu
CONILLS 1 gàbies eco- per & guardar-b1
objectes.
nomies. Bertran, 98 (S. Escriure La Humanitat.
G .) .
Núm. 316.

DISPESES

LO CA.LS clara, propta
FAMILIA CATALANA, per a lndüstriea Ueug&d51tja 1 o 2 bostea d. o rea, amb o sen.ee b.ablt.. e.tar. Anaels, 6. 2n. la. Lacló Raó· Carretes 1:1

(arme. U, enfi. 1.a
L ESCOCESA. Faixes
COtilles or~Ped!Ques. lios
piLal, 1S3.
RADIO. Aparella de tota onda. Paloma., 20.
ANGEL MARTI. l'aller
d 'cuc,¡uudel·naciO (Ma.rtiue20 de la Rosa, 17. Te·
Jelon 76aó2 - Barcelona¡.
MALALT8.
Pulmons,
Cor, MediCina aeneral,
Sllllls, H.atgs .X. Sol a.rWietl\1 Dr. Llu la Cuesta.
Uraeu, 20. pral. CODliUl·
ta de a a CI.
DINER, Paco més que
els altres per cPapele;.ea
Monteplot, JOies, màQWnes, etc. La casa més
ant.t¡¡a. Fundada el 1888
Unto, 22, pral.
MASSATGISTA 1 manicura. N.ocatort, 124, Pral.
s_r_•_ _ _ _ _ _ __
REPARACIONS eu gas,
IU¡¡ua 1 electricitat. o~
Bacnero. Carrer Gall. 70,
l:footatranca
COI4STRUCCIONS ae
tusterla Moblee 1 aeooraclo. Josep Cblva. carrer
VUardeU. 18. Bostatranca.
DINER sobre automòbllB. corts, 574. pra}. o.
5 a 11

llegiu avui i cada dia LA HUMANITAT! el vostre diari

Divendres, 23 d'agost del 1935
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U SENYOR CO.DOLA TE GRANS PROJECTES
NOTES VALENCIANES
PER ALS AMICS EMPRESONATS
Jaume Cardús e
llibertat provision~¡

-=-=

=

l a nostra subscripció Al~iñ~na
Relació de ~onatius rebut~ ~ les _nostres oficines
qdministratrves (Ronda Umvers1tat, 25, pral.)

anuncia que Azañ,a ~ava~t la r~pulsa de l'opinió
pul ara al poder . .. Joan Garcia s ha VISt ob·llgat a abandonar
M o ra Ies par1ara. . a y 1' ·
1 ·
d 1· ·d · ' d I
~:.
a enc1a.- e pro1ecte e 1qu1 ac1o e a
25
u
d
1
~:~~
na nota ac aratòria
Colònia Perm anent e Berga

2

Ptes.
JAntoni
. R .............
Mafiosas ...... ..···.
a nterior ... 124.344'40 1Antoni Serra . .. .. . ...
rORROELLA DE MONTORI. En record de Macià i a la salut de ComAntoni Cortadella... ...
0'50
panys i Consellers:
1'Salvador Cortés ... ...
1' Josep Viade ............ .. .
1'
Joaquim
Paflella
...
...
1'.wseta Cucó . .. .. . .. . .. .
1'Robert
Carbonell
...
...
0'50
Cint V1adé ... ........... .
Francesc Snncho ... ...
2'.ii'rancesc I Vicenç Miran1'- Baptista Valls ... ... .. . ...
1'da ................. . .. .
Joan VInyes . .. ... ... ... ...
2'.•1. B. V. (el deure setma3'- Josep Duran ... ... ... ...
I'~
nal) ................. .
2'Francesc Fontanet ...
2'Ramon Torné .. . .. . .. . .. .
Isidre Montserrat ... ...
3'Dues admiradores d'En
2'Francesc Cortés ... ...
1'Companys ........... .
1'Joaquim
Curtés
...
...
1'
f!'r:mcesc Ca món .. . .. . .. .
2'- Jo•m Fon tona .. . .. . ...
1'Joan Sangenis Pedret ...
1'50 Joan Mayol ... ... ...
2'Guadalupe Roca Vilella .. .
1'50 Joan Trabal ... .. . ...
1' ~mih Duran Baldrich .. .
Joa n Borrull ... ... ...
2',<Penya. Dificils del Cata·
55'- Eduard Ferré ... ... ... ...
1' lunya» <setmana 32) ...
Manuel Mlngot .. . . .. .. . . ..
2'e:t nostre ajut als catalans
3'I
sidre
Claramunt
...
...
1'(quot~• setmanal) .. . .. .
Pasqual Vinueva ... ...
1'Grup d'obreres de la caJ oan Vendrell ... ... ...
1'sa Casacuberta, a la meVicenç Martínez .. . . ..
0'50
mòria d'Encarnació PlaGuillem Cervera ... . ..
1'nas, companya de tre14'- Quiosc Tuells ... ... ...
0'50
ball ........... . ..... .
1'Ll. Serralabós ... ... ... ...
2'Mere Gasulla ... ... ,.... .
5'- Jos~p Maflosas ... ... ... ...
1'Manona ................. .
1'25 Pere Vallente ... ... ... ...
1'Per les ll1bertats .. . .. . .. .
Andreu
Ob1ols
.
..
...
1'«Agrupació Obrera RepuMoisês Garcia ... ... ...
1'blicana Federal» <vinte15'25 J eume Solé ... ... ... .. .
1'na llis la) .. . .. . .. . .. . .. .
M. Duràn .. . .. . ... .. .
0'50
J. R. per al pres descone1' gut .................... .
5._ Antoni Lerma ... ... ...
Josep Carcereny ... ... ...
1'g¡ basquetbol també (cin2._ Joan Fnnés ... ... ... ... ...
2'quena i sisena vegades)
Pere Ferré ... ... ... ... ...
2'Un grup d'esquerrans de
Jaume
Pareta
...
...
...
...
1'MONTESQUIU i LA
Baldiri
Mallol
...
...
...
...
1' F ARGA, admiradors de
Dos promesos a la memè).
Companys i Consellers
31'50
ria dels que sofreixen ...
1'(setena vegada)... . .. .. .
5' _ Aureli Núi'lez .. . .. . .. . .. •
1'J . C. i P. R. (mensual) ...
2'50 Un que no creu amb LerM. G. <mensual) .. . .. . .. •
2,_
roux ................. ,
1'J . E. G .................. .
Mag! Farré .............. .
1'La senyora Carmeta i tres
2'50 Dos promesos lleials a Ca·
d'esquerra .. . .. . .. . .. .
talunya ........... .
1'Els mateixos de cada set8'25
Miquel Gargallo .... ..
1'mano. ................ ..
Ramon
Vinyoles
..
.
.
..
l 'Un músic de SANT PERE
S'Marian
Fontanet
....
..
1'
PESCADOR ........... .
Jaume Amigó ........ .
1'Set de bona fe (quota setJoan Colet ...... ... . ..
2'manal:
2'Joan Baptista Ripoll ...
0 •50 Pere Arboix .............. .
o 50 Baldiri Carbonell ..... .
1'Josep Llagostera .. . .. .
1'Josep Giralt .. . .. . .. .
0 •50 Bernat Rius .. . .. . .. . ...
•
Artur
Cardona
..
.
...
..
•
2'Antoni Giralt ........ .
0 50
o
su
Pere
Dalmases
..
.
.
..
..
. .. .
1'Màxim Isal ........... .
•
Ramon
Costa
..
.
.
..
2'Manuel Ricart ........... .
0 50
1'Daniel Casals .. . .. .
0.50 Blai Carichio .. . . ..
Un trabucaire .... ..
1' Grup d'esquerrans GALPons .............. .
1'VANY:
4' - Pere Ribas ........ .
1' Lola. Muñoz .. . .. .
2'50 Miquel Vives Vives .. .
2'Rafael Fa ........... .
1' Companys Masdeu .. .
50.50 J osep Diví .. . .. . ... .. .
._
Miquel
Gaspà
..
.
.....
.
1' Pere Casas .............. .
10
_
Llorenç
Baieta
..
.
.
..
..
.
..
.
0'50
F'rancesc Cid .. . .. . .. . .. •
1
2'Manuel Navall ........... .
1'Joan Rallo ............. ..
050
Manuel Salvat ..... . ..... .
1._ Salvador Creus ...... ..... .
1'Gabriel Duró .. . ... .. .
2'Ramon Gassó .. . . .. .. . .. .
1'Enric Viñas .............. .
0 . 50 Isidre Prats .. . .. . .. .
J oan Duran ....... ..
1'Grup de treballadors i
Francesc Codina .. . . ..
1'treballadores d'una imJ oan Mestres ..... .
0'50
premta i llibreria (23 veJoan
Trabal
.....
.
1'gada:
Josep Lladó .. . .. . . ..
1'Caixes:
l
'
Josep
Fan
és
...
...
.
..
0'
25
J osep XIcoia .. .
Antoni
Tl'?.b'l\
..........
..
1'Josep Girona .. .
0 25
l ' - Josep Castells ........... .
2'Manuel Borruel ...
1'Miquel Vila .. . .. . .. . . ..
0•25 Baldili Castells .. . .. . .. . . ..
2'0'25 F. M .................... ..
Amador Garcia ... .. .
1'J aume Torres ..... .
0.25 Itamon Vicenç .. . .. . .. . .. .
0'50 J. B ..................... .
2'Florenci Rovira .. . .. .
0'50 Un caçador de feres .. .
1'Josep Viladumiu ... .. .
•
Pau
Domingo
..
.
..
.
..
.
1'Jaume Catnlàn .. . . ..
0 25
o·
Remi
Bartol!
..
.
..
.
..
.
..
.
1'Joan Castanyé ........ .
25
0'25
Alfons Marcet ........ .
0 •50 Mestres .. . .. . .. . .. . .. . .. .
•
0'50
R. Canyisà ........... .
0 25 Joaquim Ma rtf .......... ..
0'50 Salvador Pahissa .. . .. . .. •
0'50
A. Ferrer ........... .
0'50
F. Barranquera ... . ..
0 •50 J osep Boada ... ... . .. .. .
1' Miquel Boguñà ........... .
2'Magi Ros ........... .
1'R. B ..................... .
1"Josep Caiiete ... ... ' .. .
l'50
Joan Gil ........ . ..... .
0 ,50 Pare i fill .. . .. . .. . .. . .. .
0'2S Josep Coca .............. .
1'Joaquim Cany!sà ..... .
0'25
Lluís
Carbonell
........... .
1"Emili Centelles .. . .. .
Manuel Gutiérrez .... ..
1'0 .50 Mateu Giol ............. ..
0'25 Ramon Canosa ........... .
1'Elies Bosch .. . .. . .. . .. .
0'50 Mateu Ribas .. . .. . .. . .. .
1'A1. V. B .................. .
Un azaiiista de 5 anys .. .
Màquines:
0'50
o·so El mateix a la memòria de
C. G. S ............ . ..... .
o·so
la seva germaneta ...
Tomàs Solsona ........... .
0'50
0'25 Joan Ri bas Riba .. . .. .
Emili Moreno .. . .. . .. .
2'0'25 Francesc Vallvé ... ... .. .
Joan Bargalló ....... ..
1'0'25
N.
N
.....................
.
E. Herran ...... .... ..
1'1'- Alfons NiqUi ... .. . . ..
Joan Amat ... ....... ..
1'0'50 Francesc Moreno .. . .. .
J . A.M............. .. .
2'0'25 Antoni Ferré .. . .. . .. .
R. S.......... ........ .
0'50
1' - Ramon Ferrer ....... ..
Josep Vilaseca ..... . .. .
2'0'25 Rafael Camprubi ... .. .
V. G .................. .
1'0'25 Isidre S.ureda .. . .. . .. .
Pere Muns ........ . . ..
1'Rafael Roca Déu .. . .. .
Minerves:
1'0'50 Felip Carcereny .. . . .. . ..
M. Ba rea ................. .
1'0'50 Salvadòr Farreras ........ .
A. Beamonte .. . .. . .. .
0'50
J. Madrid ........ . .. .
o·so Jaume Elias .. . .. . .. .
1'Estanislau Amigó .. . .. .
Relligament:
1'J . Sangenls .. . .. . .. . .. . .. .
1'- J osep Pahissa ........ .
1'1'J aume Condemlnas .. .
J . Planas ........... . ..... .
0'50
0'25 Francesc Masip .. . .. .
J. Cortés ................. .
1'E. Ràfols ................. .
1'- Francesc Cuscoll ......
1'0'50 Eusebi Puiggrós .. . .. .
A. Jover ........... . ..... .
1'A. Major .............. .
0'50 Jeroni Miranda. ... . .. .. .
1'Un grup de ferroviaris eg,.
Lluis Mala garriga ........ .
2'Josep Cabré .. . .. . .. .
querrans del dipòsit de
1'màquines de M. S. A. de
Josep Cabré Duran .. . .. .
1' Joan Cabré Duran ..... .
GIRONA {setena vega1'dal:
Teresa Duran .. . .. . .. . .. .
1'Joan Bameda .. . ... ..... .
2'- Antònia. Grané ........... .
1'1'- Salvador Forga. .. .
Antoni Bruna e ........ . .. .
1'Joan Barbosa ........... .
0'50 Mart! Ob!ols ... .. .
1'Un ex-presoner ........... .
1'- Angel Singla. .... ..
1'Benet Torrelles ........... .
3'- Antoni Rlbas ..... .
1'Jaume Feliu ... ... ... .. .
l ' - Josep Lledó .. .
1'F. Alexandrl ... ... .. . .. •
l ' - Pere Boada. ..... .
1'Enric RI has .. . .. . .. . .. .
1'- Jaume M:aclans .. .
0'50
On Pep de CASSA .. . .. .
1' - Ramon Colomé .. .
0'50
A la memòria de l'«A vi»
2'- Antoni Domingo .. .
1' Joan Niell ........ .
1' - Josep Gaspà ... .. .
2'Conrad Niell .. . .. .
1'- Rafael Roca Grau .. . ...
1'E. Bort ........... .
0'50 Joan Blgas .. . .. . .. . .. . .. .
1'Antolí Llauradó ... . ..
1'- Estanislau Cabré ....... ..
1' Andreu Barbí .. . .. . .. .
1' - Pere Xarau ........... .
1'Celest{ Ribas .. .
A la memòria de Com·
. ..
1'panys l Consellers ..... .
r- Jaume Noya ... ... .. .
1'Un de nou .............. .
1' - Josep Amigó ........ .
0'50
Domènec Sànchez .. . .. . .. .
1'- Joan Ribas ......... .. .
1'SANT FELIU DE LLOJoaqUim Fernàndez .. .
0'50
BREGAT. Els esquerEsteve Roca .. . .. . . .. .. . .. •
1'rans amb motiu de la
Baldiri Mestres .. . .. . .. •
1'Festa Major:
P. N .................... .
2'J oaquim Batet ........... .
1'- Josep Torné ... .. . ... . ..
0'50
Antònia Figueras ........ .
0'50 Antoni Cortés Tous .. . .. .
1'Antoni Batet .. . ... ... .. .
0'25 Jaume Galopa .......... ..
1'Carles Batet ... ... . .. .. .
o 25 Felip Roldós ....... ........
2'Francesc Grauxés ........ .
1'- Elias Duró ... ... ........ .
1'Tomàs Gasp~ .. . .. . .. . .. •
1'- Josep Piera .............. .
1'Antoru Balcells ........... .
1'- Joan Maiiosas ........... .
0'50
Modest Manreso .. . ... .. .
1' Josep Rosic ......... ..... .
0'50
Bartomeu Mercadé ... .. .
0'50 Francesc Plana .. . . ..
0'50
J oaquim Pagés ........... .
1'- Jaume Farràs ... ... .. .
1'Miquel Fisas ............ .. .
1'Llorenç Mestres ... .. .
Ferran Campderrós .. .
1'Esteve Piella ........ .
Antoni Pagés ........... .
1' - Uno. familia d'esquerra
1'Vicenç Vallés ...... ..... .
0'50 Pere Codinachs .. . .. . .. .
2'Antoni Cendrós ... .. . .. .
0'50 u. Q..................... .
0'50
J oaquim Novell . .. ... ...
l ' - Uns nuvis: J . Cortljo 1
Gumersmd Escoda........ .
0'50
C. Rigol .. . .. . . .. .. . . ..
2'Sanromà ............ ..... .
0'50 D. P ..................... .
0' 25
Didac Alomà .. . ..... .
1'Serra (tramoista del RoJ aume Cusó .. . .. . . ..
l'mea) ................. .
1'J osep Mestres Mas .. .
1'J oaquim Vidal ... ... .... ..
1'Lluis Pons ........ . .. .
1·Liceu Moresi . .. ... .. . •..
1'Vicenç Farreras . .. .. .
l 'Suma i se:uelx ... 124 839'90
S um:~.
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(Del nostre co rresponsal especial Albert A. Ca rbó)
València, 21. - El diumenge passat la seriositat que sempre li ha estat
tingué lloc a Xàtiva un acte de pro- pròpia, i que no farà politica d'allò
paganda organitzat per el «Bioque que solament a. nosaltres ens és de·
Nacional de Derechas» i celebrat als gut int~rvenir. Per això direm el que
salons del «Circulo Tradicionalista»; sabem d'aquesta suspensió -encara
actuà d'orador el doctor Alblñana.
que a l'anònim informador no 11 és
Començà dient que no pot p!trlar desconegut-, i afirmem que el Cende politlca valenciana perquè ell creu tre d'Actuació Valencianlst::, que
que la funció de diputat ha de tenir afortunadament s'ha descalTegat de
cert aspecte de magisteri en posar-se l'eufòria inconscient dels que l'orienen contacte amb l'opinió pública. taven i de la pressió caclquil dels
Creu que el dany més greu que està qui alegrament anaven creant un
esmicolant Espanya és la manca dèficit alarmant amb intenció de
de puresa en els ideals. Ataca els tenir l'entitat subjecta als deslgu!s
monàrquics, republicans, cart:ns i d'un parell de senyors, no ha volgut
extremismes revolucionaris per creu- carregar amb la responsabilitat d'ure que la majoria són lnsincers en nes despeses a les quals els "volguts
llurs conviccions i disfressen els seus amics" que critiquen mai hagueren
ideals. Tracta de «satànica maldad» contribuït. Està clar? a més a més,
als que després del «bandidaje» d'As- el Centre d'Actuació Valencianhta
túries encara troben apologistes i glo- pot prendre aquelles orientacions que
rificadors d'aquests crims.
cregui convenients a la Pàtria, en«iEl dia de Corpus! -diu Albi- cara qUe als politics de dreta no els
ñana- ¿No recordàis? Ese dia, de- sembli bé que es faci politica més
clarada laico por los sectarios de las enllà del seu campanar!.
Constituyentes, ha sldo tamblén dea "Proa", no té perquè ter
clarada lalco por Jas Cortes católi- laQuant
setmana, j a que pot entendre
cas de boy. Y los diputados que, respetando la tradición de la Igles!a que la cultura no és patrimoni d'una
votamos en contra de semejante pro- sola entitat, 1 qualsevol altra pot
fanación, fuimos increpados por nues- ésser l'encarregada d'aquesta manitros hermanos de fe. ¡A tal extremo festació cultural. Qualsevol altra,
conduce la embriaguez del Poder 1 clar, que no sigui de dretes, perquè
Pero yo digo ahora lo que diJe en- aquestes que res fan per la cultura,
tonces: entre Jesucrlsto y el Parla- prou feina tenen a informar tan '(JOC
afortunadament "Mirador".
mento, mt- quedo con Jesul'ri~to...»
A més, «Proa» no ha estat assaDedica un record fraternal a les
J oventuts de la J AP ami.J motiu de bentada de la suspensió definitiva
la publicació del manifest de Galicla fins el moment en què res no es poi es congratula dels punts on es p ro- dia fer, ja que l'Ajuntament ja hapugna per l'Espanya Justa, Imperhl via confeccionat el programa de Fi·
i Unica. Fa creure a l'auditori que ra prescindint de la Setmana. Cultuaquest és el crit de la raça. Clar que ral
Valenciana.
el senyor Albi.fíana. no s'oblida dels
Estatuts i eis dedica uns paràgrafs
I diu «Mirador: «Si «Proa» que és
entusiastics. Es declara monàrquic una entitat de relacions culturals no
cent per cent del «Bloque Nacional
de Derechas», 1 creu necessari com- fa la Setmana, per què existeix
batre d'una manera especial el mar- <<Proa»?» La pregunta és d'una lòxisme amenaçador. Anuncia que el gica que espanta, perquè no hi ha
senyor Azaña pujarà al Poder. Ataca més «relació cultural» que la setmales dretes coHaboracionistes i fa una na que feia el Centre. I se'ns ocorre
c1ida. perquè s'uneixin tots els es· preguntar: Sl "Mirador" que és
panyols.
un setmanari que pretén fer infor·
mació cultural hagués cercat la «re•••
lació» de «Proa>> no hauria estat mi·
El dia 1 de setembre es celebrarà llor informat? ...
a la nostra ciutat una conferència a
Fins acl, allò que es refereix al
càrrec del prevere Joan Garcia Ma- Centre i a <<Proa», encara que aquesraies, el qual dissertarà sobre «Reli- tes entitats poden informar millor
gió i República». Donada la perso- a l'estima coHega.
nalitat de l'orador, ha desvetllat un
El que té una gràcia que no cogran Interès el sol anunci de l'acte
esmentat.
neixiem dins la seriosa informació
Aquesta conferència s'està organit- a la qual ens té acostumats «Mi·
zant pels elements de la Joventut de rador», és el que fa referència a «El
«Izquierda Republicana», i tindrà lloc Pals Valencià». Es fan unes afiral Teatre ApoHó, de València, a les macions en aquesta pintoresca «inonze del matf.
formació» (?) que ens ha obligat a
repassar tota la coHeccló del no.st.re
•
periòd'c i res no h em trobat que pugm
justificar el cinisme jesuitic emprat
pel qui tan fàcilment afirma allò
..
que sap no és cert.
Hem rebut el seguent aclariment:
«El nostre estimat coHega «Mira·
No serà que els fracassats són
dor» de Barcelona, publica en el seu ells en veure :¡ue seguim ferms el
número 339, del dia 15 del mes en carni que ens imposàrem sense que
curs, unes notes referents a la Quar- es compleixin :!ls vaticinis I dalers
ta Setmana Cu!Lural Valenciana, en dels que esperen una mort fulmlles quals comenta actituds d'entitats nant del nostr.: periòdic?
que res no tenen a veure amb el
'!;'
.
que «Mirador» entén per fracàs.
«~1 Pals Valencià», mal no ha d1t
Es llàstima que "Mirador" hagi res respe~te de
Setmana Cultuestat indiscret posant de manifest ral. Llàst1ma que la bona fe de «Mi·
en aquest cas una informació tan r;-dor>~ hagi E:S~at sorpresa per qui
deficient com malintencionada. A 1 enveJa o la mcapacitat, lmpossinosaltr~s que estem al marge d'ac- biliten per a funcions que no sitívitats alienes, no ens és obligat gain falsejar els fets fent propaexplicar les raons que han decidit ganda de la seva pobre::.\ mental.
la suspensió de la IV Setmana CulSi «Mirador» creu c.:>nvenient al
t~al Valenciana. Res ten~ a veure merescut prestigi de les seves lnform amb el Centre d'Actuac1ó Valen.
.
cianista ni amb "Proa"; però da- ~acJOns. pub!Icar aquesta neces~à·
vant la ingènua campanya. inici~ua. r~~ rectificac .. «El Pals Valenclà»
contra aquestes entitats hem de pa- 11 n restarà agra1t. Per la nostra banlesar la nostra protesta i recomanar d , no considerem necessari insisal collega, que cerqui millors fonts tir sobre un punt del c.ual no pend'informació, segurs que no en patirà seu tornar-nos a. ocupar.»

Per a «Mrrador»
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GOVERN GENERAL

Després de molts dies de no parlar amb els periodistes, ahir al migdia el senyor Pic i Pon rebé els representants de la Premsa.
En primer lloc digué als informadors que havia conferenciat amb el
ministre d'Instrucció P ública, senyor
Dualde, el qual li ha pregat que fes
constar, en nom seu, que ell no va
concórrer al Consell celebrat a San
Sebastiàn ni s'ha entrevistat amb
cap periodista per parlar de la qüestió del Patronat Universitari. El senyor Dualde afirma -digué el senyor Pic i Pon- que ell és allà on
era, 1 que si no fos que la llei del
del 2 de gener determina d'una manera concreta que les qüestions d'ensenyament a Catalunya han d'ésser
objecte d'una llei especial, ell h auria
tornat, per decret, a la Universitat
les mateixes facultats que tenia abans del 6 d'octubre, perquè, a.l seu
entendre, es tracta d'una provatura
que cal que duri fins a l'acabament
per a saber si dóna resultat o no en
dóna.
I per a confirmar tot això -hi
afegí el senyor Pic 1 Pon- el senyor Dualde ja té redactat un projecte de llei que presentarà al seu
dia al Parlament, amb el fi que aquest acordi allò que s 'hagi d 'acordar.
Passant a una altra qüestió, el
president va dir:
-Els alcaldes de la provincia de
Tarragona faran una gestió prop del
Govern per tal que es continuïn les
obres del ferrocarril de la Vall de
Zafà, perquè afecta molts interessos
d 'aquelles comarques, i en aquest
sentit he telegrafiat al Govern.
Dimecres vinent es publicarà un
ban a tot Catalunya per dictar normes per a la repressió de la mendicitat, i en aquest sentit es donaran
instruccions als comissaris.
El senyor P ic també anuncià que
el proper dimarts es celebrarà, sota
Ja seva presidència, una reunió d'entltats econòmiques, per tractar del
viatge a Barcelona del senyor Lerroux i que en facilitarà el programa
a la Premsa.
Demà arribarà a Barcelona -digué el senyor Pic i Pon- el ministre
de la Defensa Nacional belga I jo
l'aniré a r ebre en nom del Govern.
Avui marxa cap a Madrid el senyor
Pita Romero, que ha vingut a fer un
viatge d'esbarjo.
Digué, encara, que creu que la
setmana entrant podrà donar notícies favorables sobre els traspassos
d'Obres Públiques i que demà es re·
integrarà a l'Alcaldia.
Després, tot parlant de l'aplicació
de la censura, va dir que tenia el
criteri que hauria d'ésser aplicada
per periodistes professionals I que aquesta funció es podria enco.rre¡ar a
funciona-ris de l'Oficina de Prem~
de la Generalitat.

Cultura
Decr~t ~isposant la celebració d'Un

acte publ.lc al Palau de la Generau.
tat, el dta 27 del mes corrent per
tal de commemorar la mort de 'Lope
de Vega.
Sanitat
Ordre disposant que siguin tetes
visites d 'inspecció als locals compresos en l'art. 2n. del Reglament d'Inspeccions Sanitàries aprovat el 18 de
desembre del 1933.
Ordre disposant com han d'estar
constituïts els Tribunals que haul'llll
de resoldre els concursos o oposicions
per a la provisió en propietat de
les places de Metges Titulars d'Assistència Pública i Sanitària de Ca·
talunya.
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flSCAUA DE L'AUDlENCIA

Ha passat al iut¡at
un escrit signat per
79 a lcaldes i regi·
dors populars, ele·
gits legalment, en el
·q ual demanen Hur
.
repOSICIO

.

;
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- Qui, Jo dim itir ? No 51 pas què hi veuen, ja, Ja, J~l__.nln
(Per .tS:U,_..

Obrer català conscient: el teu diari es LA. HUMANI'fArf
J'
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El «Butlletí Oficiah~
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El «Butlletí 9flciah> d'ahir publica
el sumari seguent:

MEDITACIO

En pròximes ed icions el nostro dia ri començarà la publicació ·del relat a passiona nt d'una aventuri quo,
durant la tardor passada, centrà l'a tenció del món sencer 1 el tràgic naufra gi de l'extraordinà r ia colònia
na tur ista de la baronessa de Wagner, a les Illes Galà pagos, als mars del Sud. Un ensomnl paradislao qua
a cabava amb la mort de dos homes, companys de la rara baronessa. Les passions i el vici d'una moral ultracivil itzada tacava de sang les fines a renes del Pacl flo.
Una fugitiva, que compartl la Il-lusió de l'ave ntura I l'a ngúma Oel desastre, Dora Stroecher Kerw ln,
arr ibada ra poc a Europ!l, ha escrit les seves «Memòries•' de l'estada a ls Galàpagos. A!4Uest relat és el que co· ¡
mençarà a publicar, d'aqul a pocs dies, LA HU MAN I TAT.
A la fo to, Dora Stroecher Kerwln, autora de les e~ M emò r les,>, retratada al costat del seu company,
el doctor Ritter, durant l'estada en una caba na de j oncs 1 fusta, veTna de la de la baronessa de Wagner I els seus
amics, a les Illes Galàpagos
<Foto. Keystone)

rt

qual ha interessat la construcció d'u
nes escales provisionals al costat d~
pont-placeta que formen els carrera
de Vallespir i Rlego.

Per la Fiscalia d'aquesta Audièn·
cia s'han eviat al Jutjat de guàrdia
uns plecs de documents en els qualS
els alcaldes de diverses poblacJoDS
de catalunya dirigeixen al governa·
dor general una exposició en la q~al
manifesten que havent estat eleg¡ts
per sufragi universal i segons launlllel
catalana. que regeix sobre els M •
cipis i Jp. llei de 2 d'octubr~ del 77,
aixi com Ja circular del flSClll de
la Repúbl!ca del 7 d'agost, q,ue declara que, en cas de susperu.1ó d1ls
alcaldes o regidors i Ajuntaméen
aquests no poden romandre m s
50 dies sense reposició, fora que ~
gin estat processats, i no baven ·scomplert aquest requisit, demanen~
• • •
ser reposats en llurs càrrecs, Pl'O'
El gestor d'Obres P úbliques, se- que cap dels signants no està P
nyor Vallès 1 Pujals ha promès, en cessat per cap delicte.
una nota, fer estudiar ràpidament
A més, dóna compte q.ue en ~
el projecte de carni veïnal d'Aigua- dc no ésser reposats exerciraD lei
múrcia a Cal Canonge, per a aneu- clons a qué hi hagi lloc a. ctrr · algerir la situació dels obrers que han
com que ja s'hav1en prese~t~ O!·
quedat sense aixopluc a causa de la tres d'aquestes reclamaciOns 1ó 1 LOC~I
tempesta que es desfermà dilluns al recció General d'AdministrnCJ
qt
06
terme municipal de Santes Creus.
les passà al Jutjat per ufa 5~t¡¡ns.
• • •
delicte de coaccions, aq~;~es i .;lc$1·
que signen 79 entre reg1do~ Jutjat.
A l'objecte de procurar que siguin des destituïts, ha pa.ssa! ~ 1 sumll>1
habilitades tan aviat com es pugui que segurament trnm1ta
ns Teles andanes de la nova estació de pel suposat delicte de coacci~ <Íntt·
Sants, M. S . A., al seu lloc definitiu, nim noticies que han arnba !lllltetS
h a visitat el senyor Pic una nombro- sos plecs més escrits en epla
sa comissió de veïns de Sants, la I sistem.1. que el que ens ocu · ,

de LA HUM A NITAT
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El SENYOR PIC I PON DESMENT LES DECLARACIONS
DEL ·sENYOR DUALDE

La fugitiva de les illes Ga/àpagos
Un

JaU:

-sl, si. Ara es tornarà
-Amb totes les plar~s? a Obrir.
-Totes; però havent
els expedients mèdics desl:'t re~~sats
-Es molt complex el problema Alguns dels que h! er
e a!Utnnes,
-<:on testà el senyor Codolà-. Heu tornar perquè ja ha e~~ no hi P?<!raii
de pensar que tan bon punt haguem que els corresponia esta~~t el temPs
absorbit la població escolar sense es- I els de les darrer ·
cola pot tornar-se a crear el conflicte que varen fer una des e es tongades
per noves peticions dels que hns ara alguns d'ells obrers ge:C~t.l'equ¡p'
vagin a. les escoles privades.
ran admesos?
ema, se:
-¿Es que no es compta amb el
-si; en Podeu estar
principi que les corporacions públlEns congratulem que la segur.
ques han de facilitar escola a tots panya hagi evitat la bar~os~ra carn.
eis infants?
s'anava a cometre amb antat <!Ue
-En principi, si, però penseu que permanents de l'Ajunta~es Colònies
la cultura del nostre pals deu molt ¡len t-les a la seva veritabin\ sostre.
a la iniciativa privada. Gràcies a ella d'ajut a les classes
e inalitat
h~n tingut escoles tma. gran part Aquesta vegada els gesto~;c~ssitades.
d mfants.
ga, Igual amb això que
e la !..Ji.
-I aquestes Mutualitats de pares !aris dels alts funcionari:~ els sa.
d.P. familia, ¿no seran, en definitiva, repulsa de l'opinió han bavant Ja
les cèlebres Associacions de Pares de fer marxa enrera '
gut de
Familia, que són confessicnals?
Per acabar, un PeriOdista d
-Oh no; podrà ésser qualsevol.
que als Grups Escolars no enuncià
-¿Es que entre aquesta acepció de de fa uns mesos el torn rie,s ~arda
qualsevol hi entren ells?
s'observava abans per a 1.Jor s Que
-si són confessionals, no podrà alumnes. On altre perioctist
gr~s dels
ésser, perquè la Constitució ho pro- clà el ens que en una se~ enttll.
h!beix.
es tenen els nens tancats
colònia
-I de la Colònia de Berga, ¿què J i fins algun mestse ha arn~ttel dia
hi ha, senyor Codolà? Es refà o no? gar als infants.
a a pe.

Ahir al mati el senyor Codolà va
fer de conseller-regidor gestor i va
cridar els periodistes per a donar-los
una nota que, en resum, diu així:
D'acord amb el pla provisional
aprovat no fa gaire per l'Ajuntament, durant aquests últims temps
s'han r ealitzat algunes obres als edificis escolars i s'han pres les mesures convenients per tal que en el
propvinent curs pugui donar-se cabuda a les escoles municipals i del
Patronat Escolar de Barcelona a més
de 7.000 infants. Per altra banda, segons notícies, les escoles de tipus
confessional s'han preparat per a augmentar en una proporció important
les matricules gratuites. Segons sembla doncs, es disposarà, en conjunt,
de més de 15.000 places.
Per tal d'arribar a una solució definitiva del dèficit escolar eu què ens
trobem, es sotmetrà a la Comissió de
Cultura primer i al Consell de Govern i al Ple Municipal després, el
pla definitiu que s'ha estat Pl>tudiant.
En aquest pla es tracta de la situació
de les escoles nacionals, i per tal
d'elevar-los al nivell que exigeix un
bon ensenyament, es proposa la construcció de vint-i-cinc grups escolars,
que acollirien els infants que fins ara
han anat a les escoles nacionals. La
part més importa11t del cost de l'edificació deis Grups Escolars, el qual
està calculat en uns vint milions de
pessetes, es soHicitarà a l'Estat i serà
cursada la petició abans de fi de mes.
La cooperació econòmica de l' Ajuntament represen tarà un considerable
estalvi, car deixaran de satisfer-se
lloguers que pugen a més de mig milió de pessetes.
En segon lloc, es planteja un ajut
decidit a l'escola privada pels motius
que s'exposen al dictamen. A aquest
objecte, les iniciatives que s'esmenten són:
«Que l'Ajuntament pugui subvencionar anualment amb mil pessetes
per grau les escoles d'ensenyament
privat en les quals la matricula o
l'import dels serveis docents no sl·
guin superiors a dotze pessetes mensuals per alumne i al mateix temps
que l'Ajuntament pugui coadjuvar a
la construcció d'edificis escolars destinats a ensenyament privaL i construïts d'acord amb les disposicions
oficials vigents, amb una subvenció
de vint-i-cinc mil pessetes amb càrrec a la partida que per a tal finalitat figuri al Pressupost.
La concessió dels precedents benl!ficis estarà subjecte a les següents
condicions:
1. Que l'escola s'organitzi forçosament en forma d'Associació Mtitua
de pares de familia.
2.a Que l'Estatut de la m•.ttualitat
sigui aprovat per l'Ajuntament.
3.• Que en cas de dissolució de
qualsevol mútua· que hagi construït
edifici-escola, subvencionada per l'Ajuntament, la propietat de l'edifici
revertirà a la ciutat de Barcelona.
4... Per al règim pedagògic de la
mútua, caldrà atendre's al que fou
disposat per acord Municipal del 27
de juny darrer.»
Amb la protecció a l'escola privada
es donarà satisfacció a un nombrosíssim nucli de pares de !amllia (pr().
fessionals, funcionalis, periodistes, de·
pendents de come¡;ç, etc.), que no poden satisfer l'import de la matricula
de les escoles privades on l'ensenyo.ment respon a les exigències de la
pedagogia moderna, atesa l'escassesa
dels ingressos amb qué compten.
Es de creure que amb la realització del pla quedarà resolt l'importan·
tissim problema de l'ensenyament primari a Barcelona.
En la nota el senyor Codolà parla
també, amb certa alegria, de cinc o
sis mil alumnes que podran absorbir
les escoles confessionals. Un periodista, atenent això, li preguntà sl en
el pla es compta absorbir am'J esco!Ps
oficials aquests infants que es veurien obligats a anar a les escoles confessionals.

....

Ahir, a les cinc de 1
posat en llibertat Pro~
tarda, r
Car~ús, president del ~na¡
nom1sta de Dependents ntre .\ut<!
I de la Indústria detl del Co111erç
tlu dels successos d?oc~~;e~IIlb lllo:
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