EL TEMPS. -

Clel pafs I bOirós per la resta.
vents forts per la vall de Núria, Comarca del Glronb I La Selva
1 fluixos 0 en calma per la resta. P~edomlnen els de direcció SE.
Temperatures extremes: màxima , 28 graus a Tarragona; mlnirna,
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A Catalunya el oel està urll per la meitat Nord
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Angolaster.

Barcelona, dissabte, 31 d'agost del 1935
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La reincidència d· la Lliga

o

e

sempre havem estat partidaris de reservar, enmig de les lluites dels
partits a Catalunva, una zona de coZ.Zaboració per al sosteniment de les
reivindicacions autonomistes, que a tots els catalaus interessen igualment. Creiem que la forma que va donar-se a la Solidaritat constituïda
¡•any 1906 va ésser equivocada, puix que convertia en una coalició pol!tica permanent allò que hauria hagut d'ésser només una intetligència
patriòtica. Però una coUaboració per l'estil de la que es produt per a
¡•assoliment i després per al governament de la Mancomunitat, o com la que
sorgí amb motiu del moviment per l'Estatut de l'Autonomia en els anys
1918 i 1919, hauria d'haver existit en tots els períodes transcendentals de
la nostra vida col-lectiva.
Aquesta entesa circumscrita a les coses d'inter~s comú, és la condició de la unitat activa de tots els pobles que aspiren a la llibertat autonòmica. Mentre en el camp dels principis polítics de dreta o esquerra
i dels principis socials conservadors o renovadors, hi ha les lluites norm4lS de la present època, en el camp nacional ha de treballar-se conjuntament per a les finalitats espirituals i politiques que són pròpies de
la nació.
¿Per què s'ha trencat del tot, en els darrers anys, aquesta collabo·
ració dins catalunua? ¿I per què no es veu la possibilitat de recome~
çar-la més endavant? En essència, perquè la Lliga ha cercat o ha accep.
tat, en moments crttics, unes altres coHaboracions, que són incompatibles amb l'àmplia coflaboració catalana.

LA

ELS SUBl\lARINS ES CONCENTREN A SICILIA PER
TAL D'EFECTUAR UNES
l\1ANIOBRES MARITIMES
I AERIES A LA 1\IEDITERR ANIA

HUMANITAT

res catalanes, l'animadversió que les masses populars senti~n per la Lliga, no permetia aliances ni enteses amb aquesta. La Lliga havia pres,
amb una imprudència t una inhabilitat enormes, el caràcter de la màxima torça antirepublicana que ht havia a Catalunya. ¿Com pot concebre's que en caure la monarquia que la L liga havia defensat desesperadament fins a última hora i en triomfar la República, el poble republicà acceptés la companyia dels regionalistes? Ajudant B erenguer, AZ?Lar
t Alfons de Borbó, es tancaven la porta de la co!laboració amb els r epublicans autèntics.

CAP A L'AFRICA
TROPES

.UIB

Nàpols, 30. - Atapeïts de tropes 1
material de guerra, han sortit cap
a l'Africa Oriental els transatlàntics "Colombo" 1 "Gange".
Les tropes han estat acomiadades
al moll per una immensa generació
que victorejava el Duce.
ELS FEIXISTES ITALIANS
PROVOQUEN INCIDENTS
A POR'r-SAID

• • •

El Caire, 30. - Al pas del navlli
italià ''Saturnis." davant Port-Sa.ld,
que han presenciat mllers d'tallans,
s'ha registrat un incident.
Segons un comunicat oficial publicat pel ministre de l'Interior d'Egipte, diversos egipcis han estat atacats en un cafè per ltaliano;. Ambdós
A. ROVIRA I VIRGILI
bans han arribat a. les mans, 1 un
eg·pci ha resultat lleument ltrit ul
cap.
nins, malparlen de la Lliga i tr~s
El fiscal de l'Estat ha obert una.
barcelonins tan un Comitè.
informació. Es té la convicció que
I de Comitès, no en vulgueu l'incident fou provocat per "camises
més: Comitè pro Abtssfnia; Comi- negres" del "Saturnia ".

I heus act que ara la Lliga reincideix en aquell gros error. La Lliga
ha acceptat, st és que no ha solUcitat, la collaboració dins la G eneralitat
governativa i en les Gestores municipals, $Ota el signe de la llei del 2
de gener d'enguanv.
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tè contra la guerra química; Comitè contra la guerra, etc., etc.
Una penya de cafè, però, no tenta
determinat quina mena de Comitè
internacional adoptaria. Els tres
barcelonins han passat bastants
dies triant i remenant fins que
a l'últim (potser per la retirada
política de Calles?) van fer una
gran troballa: Comitè pro Mèxic/
Ves què els fareu, manies dels
barcelonins.

Aquells que sempre parlen del
respecte a les lleis, no s'han fixat
mat que els ciutadans pactfics
també haurien de tenir unes garanties contra aquell vel que només per ter mal se sent un tals
defensor dels que manen?
Això ens ve a la ploma despr~s
de la sentència absolutòria dels
dos processats per suposats atacs
als governants. En l'acte de la
vista s'ha demostrat que qui '!!!1
dir mal del govern foren únicament els denunciadors. Això comprovat, han estat alliberats els
processats després d'haver passat
dos mesos t un dia a la presó.
I els falsos denunciants, què?
¿No fóra lògic que retornessin a!s
perjudicats els dos mesos i un dta
cle presó?

ROl\IA REP LES TROPES
Al\m FESTES

Roma, 30. - Anit arribaren a
aquesta. capital tropes de totes les
armes que han participat a. les maniobres del "Brenner ". Amb tal motiu, la c:utat obsequià les tropes amb
festes i manifestacions d'entusiasme.
L'entusiasme de la. multitud feia
creure que les tropes tornaven d'una.
batalla. victorioses.
•
Les manifestacions patriòtiques
duraren fins a les onze de la nit,
La premsa carlina adoleix de hora. en la. qual anaren retirant-se
manca de sincronisme. Fresca en- les organitzacions feixistes amb les
cara la tinta d'un article de El
Slglo Futuro atribuint als «em- seves banderes.

••

boscatS» de l'Esquerra a l'Ajuntament barceloní la gran pensada
de Codolà, ara surt El Correo donant-nos als gossos perquè ane1n
contra el prOjecte de subvenció
a les escoles privades.
En què quedem, ¿és nostre o
d'En Codolà el mancament a les
lleis laiques?

•••

El Consell de ministres ha acordat suspendre la subhasta de la
construcció de les escoles de València. Amb quin atan11 esperem
El Pueblo» lerrouxista/

ITALIA ESTA PREPARADA
DIU LA PREMSA

Roma., 30. - Els periòdics consideren les decisions del Consell com
un esdeveniment del major abast.
"D Popolo d'Italla" diu: "El règim feixista. !;la. assegurat el pals
contra. totes !es sorpreses de caràc-

LA «JOANA D' ARC» ETIOPICA

•••

I
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Un editorial d ~ El Debate: «Lo

del trigo en serio».

Ho creiem a ulls clucs, només
impressió diària de
ot;a...

~I llegir la

•••

Moscou, 30. - Víctima de la greu
malaltia pulmonar que patia, ha
mort aquesta matinada, en un sanatori de Moscou, el famós escriptor
francès Benrl Barbusse.

Ha mort a conseqüència d'una afecció
pulmonar
Paris, 30. - Un comunlcd de 1\loscou confirma que aquest matí ba
mort, a l'hospital del Kremlin, de la
capital soviètica, l'escriptor francès
H enri Barbusse.
Barbusse, que comptava 61 anys
d'edat, ha. mort a conseqüència de la
inflamació pulmonar que patia.

Voyzcro Abebeck. Adm irada pels seus compatriotes, 84'-'&StA do ua, q~o ·!~
mestressa d'una fortuna respectable està casada amb un 1ove u tct
que serveix actualment el Negus
les fronteres de Gonda~. La senyora Abebeck és, a més, presidenta de l't)nic club femen f àdlb:sslnla,
els membres del qual sumen 400. Observl's la creu a la m
re _a, GUe
ostenten les dones ablsslnies com a s lmbol sagrat dels seus entusassmes
patriòtics
<Foto Keystone>

a
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Aques~ numero
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BARBUSSE,
LA VEU CONTRA LA GUERRA
L 'autor de L'In!ern i d'El Foc, acaba de morir. En realitat, potser no
és mort. Que l'home es sobreviu en
les seves obres és un criteri que accepten materialistes í espiritualistes.
La carn sofrent de Barbusse - aquella carn que acusava ;a esgotament
aleshores del Congrés de Paris-s'ha
desintegrat en terra soviètica, en
una terra particularment grata a
l'ex-Soldat del 1916.
Tornaran a la terr<~. els seus components, però no ht tornarà el gent
que ha sabut esculpir, amb lletres de
sang, tot l'adoloriment de les petites
tragèdies de sota teulada (L'Infern)
t les hòrrides catàstrofes apocalfptiques que provoca la inconsciència
desfermada dels homes (El Foc).
Diríeu que Barbusse traspassa en
el moment oportú, com si la seva
sensibilitat, incapaç de r eviure els
horrors del passat, renunciés, enèrgica a contemplar els que s'apropen.
HENRI BARBUSSE
El gran animador de Clarté, quan
(Dibuix d 'Ivàn Opffer)
va ésser evacuat, mal ferit, de les
trinxeres, l'anv 1916, de l'hospital es- un pacifista, és a dir, un home. Bar- Ara., tot depèn de l'acció, però jo voltant va escriure coses com aquestes: busse és l'anti-Deroulède.
dria portar el dre.ma. a. les paraules
1 «En veritat penso que el temps que
fent-ne vicia quotidiana. La meva. es-

LA LLIGA INTERNACIO·
NAL DE DONES A FAVOR
DE LA S. DE N.
Londres, 30. - La. Lliga. Internaclonal de Dones ha. publicat un missatge en el qual reclama. l'acció pre"\lentiva. de la Societat de Nacions,
amb relació a.l conflicte, «encara que
els altres països membres de la Societat de Nacions permetin l'agressió que es prepara. 1 consentin
la destrucció de l'organisme de GInebra».
La Lliga demana. que el Consell de
la. ~ocletat de Nacions, decldelxi espec1~lm~nt 1 sense trigar més, la.
prot;Ubl~ló de no concedir crèdits a
Itàh~ 1 ordenar la immedia~ suspensió de les exp~cions d armes,
municions I _matenal de guerra, a!Jd
com les prlmf'res ~atèrles neces- . ha. passat des de l'Armlstict havia
sàrles per a. llur fabr1cacló, als ports d'haver-se emprat pels escriptors,
italians.
que són homes públics, a. situar
EL FERROCARRIL D'AD· 1d'll!la. manera. pr~isa. e~ les,seves reDIS ABEBA A DJIBOUTI laetons amb la. VIda. ~c1al, lespavenPREOCUPA ELS FRANCE· table esdeveniment, 1 no per a. fer,
sos
per contra, més va_ga., més conf!~Sa. 1
Ojibouti, 30. _ Es fan pronòstics incerta. aquesta. qüestió de lòg¡ca. 1
davant la. possibilitat de la. ruptura de ~oral.»
.
d'hostilitats entre Itàlia 1 Abissínia,
L. horrorosa. experiència de la guerespecialment pel que es refereix al r~ ' les m_enttdes que la varen preceferrocarrll d'aquesta. ciutat a Addis dzr i. seo,utr, varen ~etermi1_1ar la conAbeba. Es creu que els italians no verstó d aques~ emmen~isstm poeta i
bombardejaran el ferrocarril, ja. que crt~ic. a un ttpus de literatura proaquest és administrat per França. letana, social, de revolta, que emperò si el Govern abissini s'incautà. plena tota la darrera època de la sed"ell per al transport de tropes, ales- va vida. A~ mentre el món es det..
hores és possible que els avions d'I- xa gron::r;ar tnconsetentment, amb les
tàlia el destrueixin.
perspectwes estupefaents d'una noPels preparatius que es fan a Abls- va ~erra, Barbuss~ e;rhala el darrer
sfnia, és probable que el Govern sosptr a aquesta RusSta, que ell creu,
abissini vulgui fer ús de dit ferro- stncerament, un baluard contra un
carril per a usos militars.
ordre que engend:~ :l desordre ...
CANONS ANTIA ERIS A
ET! O PIA
Addls Abea. - El Govern abissini continua l'adopció de mesures
de defensa contra atacs aeris. S'han
coHocat canons antiaeris a la ribera. de l'Hauascb, especialment en
els ponts.

etOSSERVATORE ROMAN0 l)
TE MOLTA FEINA A REC·
TIFICAR EL DISCURS DEL
. SANT PA~E
,
Ciutat del Vat1cà, 30. - L òrgan
del Vaticà. «O~_ervatore Roma~o»,
publica . un~ ediCIÓ especial, en I nrltcle ed1tonal del qual diu que el dis·
curs pronunciat per S. S. als mfermers catòh~s a. Castelgandolfo, ba
estat recollit incomplet per alguns
periòdics i que en els cercles vallcanlstes b1 ha. descontent per la in·
terpretac1ó qu~ ha donat la premsa
Italiana a l"actttud del Papa referen~
al conflicte italo-abiSStnl
L'«<sservatore RomanÒ• diu qno!
el punt de vi.!:ta de s. s. és que ela
necess1tat d"expansió no pot ésser
justificada si es a costa d "altre5ll.

•••

Els nostres lectors coneixen, segurament, aquella feliç definició
yue r~trata un païs a través .te
(f pszcologia de tres ciutadans.
n català és això, dos, allò altre
f tres Jan un cor. Seguint Zl
rel aqaesta podem ategir: un barcelam, una teoria; dos barcelo-

ter mllltar 1 econòmic. No cal dir
que els ciutadans cedeixen a l'Estat
els seus títols estrangers, ja que no
necessiten d'ells. No seria. justificat
embutxacar guanys considerables en
el moment que la. joventut del
pafs està a punt de defensar la. nació 1 de fer majors sacrificis. El règim feixista. no ha de repetir certs
errors comesos entre 1915 1 1918. La
taxa. del deu per cent sobre tots els
dividends 1 rendes, és una. mesura
justa 1 equitativa.."
"Il Messagero" diu: "Es fora.
de tot dubte que mesures de sanclons desencadenarien la guerra.
Itàl" a. estaria alsehores en la. necessitat de defensar-se a l'Africa Orlental 1 tindria l'aprovació de tot el
món. Itàlia., com ha dit Mussolini,
està. preparada per a tota eventualitat. Se sap que el duce ho ha preparat tot minuciosament. Les mesures adoptades són proves que pot
enfrontar-se qualsevol eventualitat
amb la seguretat més completa."

El famós autor de 11Le Feu" tenia actualment 61 anys

I

.. .

Les coincidències devenen, generalment, una font d'humorisme.
Ara mateix er~ temn~ una prova
amb les cartelleres del carrer" ~
les quals, dessota de la propaganda
del «Dia» hi apareixen unes tiTes
enganxades per l'empresa concess:ondria que diuen: «Anunciar en
aquestes columnes és economitzar
I obtenir una eficàcia de gran rendiment».

1

UNA TOPADA ENTRE UNA
TRlQU DE LA SOMALlA
FRANCESA 1 UNA DE L'ABISSINIA t·: EL GOVERN
ETIOPIC TREU IMPORTANC IA A L'AFER
Addis Abeba, 30. - El Govern
a.bissini ha. publicat un informe of!cia.l sobre l'incident ocorregut entre la. tribu dels Issa, de la. Somàlla. francesa i la d'Aissamara, d'Ablsslnia. L'atac el començaren els Issa,
que a l'ésser rebutjat tingueren 60
morts. L'informe afegeix que els
Aissamara. es retiraren al primer
atac per tal d'evitar un nou lncldent fronterer; però Que finalment
no tingueren més remei que fer ús
de les armes.
Es considera. que l"incident no té
caràcter politic, ja que fets semblants es produeixen freqüentment
entre les tnbus que viuen en aquells
voltants.

Llegiu LA HUMANITAT
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Mossèn Brunet n'ha tet una
com un cove. Parla de la cultura
d'una penya de cafè. Gent que
.t'està al cafè a les quatre de la
tarda f tuma puros. Per si encara
la identifioació no és completa
diu que són comerciants t industrials. Els escolta i diuen, sobre
Abisstnia, uns disbarats que tan
escruixir al mossèn. Qui1~a incultura! Ja tenia raó aquell director
de diari que cada dia deia a Brunet: «Escriviu ben clar, perquè la
gent no sap llegir».
I bé el mossèn en acabar l'article, que lt ha sortit una diatriba
contra els seu.s lectors, es dóna
compte de la planxa. Com que
l'home no vol tornar enrera 11-0
arranja, tranquiflament dinet, al
final, que els comentadors de 'a
penya estan injectats d'anarquisme f d'idees d'esquerra.
Uns anarquistes i esquerristes a
base de tenir indústries, estar al
Cafè a les quatre de la tarda t
amb puro t tot? A aquest Brunet
ae li ha vessat l'olla al cervell.

Ahir matí expirà en un hospital de
Moscou 1e criptor Henri Barbusse

«Osservatore Romano», òrgan del Vaticà, diu que el discurs del Sant Pare ha estat mal interpretat i que en ell,
el Pontífex, no volgué posar en primer terme la guerra
d'expansió, sinó la de defensa ••• Tant a Londres com a
París, s'extrema cada vegada més la posició contra l'a·
plicació de sancions
A Gibraltar han estat lliurades
a la policia màscares contra els gasos asfixiants

Roma, 30. - Segons informacions
recollides a Roma, el Govern !tallà,
després de l'acabament de les maniobres m!lltars de Bolzano, té el
propòsit d'efectuar-ne d'altres de
• • •
marítimes i aèries de gran importància a. la Mediterrània.
Gran nombre de forces aèries es1 bé: ¿és que no s'han adonat encara els homes de la Lliga que llur tan ja. reunides per a les dites maniobres,
i ha. estat ordenat que 60
actitud durant certs moments de la dictadura primorriverista, í encara submarins estiguin llestos per acudir
més en temps dels Governs Berenguer i Aznar, teia impossible per Pn- a. elles a les costes de Sicflla.
davant la coflaboració amb les esquerres el dia que la República triomfés?
DOS TRANSATLANTICS
Adhuc deixant de banda el parer dels homes directors de les esq!ler-
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ELS QUE SE'N VAN

•
ordenat
la
sortida
de
setHa
xa n t a submarins cap a
les
bases de Sicilia

SEGONS EL DIARI FEl·
XISTA e:LE JOUR , TOT
EL GOVERN ESTA D'A·
CORD A f~B LAVAL, QUE
APLICAR SANCIONS SE·
RIA AGREUJAR EL CON·
FLICTE
París, 30. - "Le Joun publíca .nt>.
detallada referència sobre el Consell de miniStres celebrat el dimecres.
cEl president del Consell --<liu(P assa a la. pà¡:. f.)

ha est

Henrv Barbusse va néixer el 1874.
Va formar-se, culturalment parlant,
al Collegi Rollin. L'an11 1917, la seva
obra cabdal Le Feu, va adjudicar-se
el premi Goncourt, aquesta magnifica evocació de la guerra t de la Vida
de campanva, escrita gairebé tota er~
l'argot dels peluts francesos, és tantmatet:c una obra universal. En ella
no ht ha la més lleu pinzellada patriotera. Es dura, contundent, realista, però noble amb la noblesa més
alta de totes; aquella que tendeiX al
fet que l'home, sentint-se més home
que ¡era avorreixi, d'un cop f per sem
pre, la monstruosa deixalla prehistórica que és la guerra. Barbusse, amb
Le Feu, té sobrerament guan11ada la
immortazttat.

• • •

De les moltes obres, totes C'Ues exceUents del Barbusse, literat cent per
cent, de l'avant-guerra destaca L'In!ern (L'enter> obra d'aquelles que
fan voltar el cap als no iniciats en
altre esoola que ta de la novella cldssica o romàntica. L'ln!em, és la vida, tota la vida, impulsada pel complex sexual determinant de tots els
aUres I el protagonista té ocasió de
contemplar aquesta t•ida, amb totes
les seves inquietuds i terboleses a
través d'una escletxa oberta en' la
peu-et d'una cambra d'hotel. Nomes
urt geni literari autèntic, con~ el de
Barbusse, podia sortir triomfant de
la prOt'a.
En la post-guerra, les obres de Barbusse marquen, eloqüentment, la seva evolució devers la ideologia que
ha suste11tat, valent, fills a mortr
una simple ullada als tltols de les
principals entre elles, recolu¡, la nostra afirmació. Llegiu, sl us plau.

I

•Clart.é• «Quelques coins du coe

·

«La lueÚr dans l'abime» •Pa up.
d'un combatantlt. «Le couteau :gi~~

les dents• •L'illUSlonJt «L'etrangè
bot;rreaun eLes
h .re•,
•
enc amements• «'l'rais
IF'orce, l'au dcla,
le ~eu!llt, ~JeS\.ISit, d.es Judas de
Jesu,-,, 1 mOltes. a!~es.
Clarté va encapçalar molt ~cmps la
.:Les

m.o:;;

r evista de caire revolll.cionar i 1 pa.
cijista que amb Roman Roiland, ta
juni!ar Henry Barbusse. En aqueata
p:Wl~. de )Orla entergactura ¡
chnplla visió de les coses, hi lta¡;lcm
llc,¡tt ja molts an11s, abrandats articles signats per l 'home que acaba de
morir, impregnats to!s ells de generositat 1 de sana rebeUía.
BarblUse ¡;a fer la guerra Cl 1916
mobúilzat, (t!'nia 42 anJI!); Dc rou:
lède va ¡er la guerra del 1870. La tètrica realitat del camp de batalla tl1
Jer de l'un, un reyanchlste, ae z·artre

•

I SOt
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CEna. no ha. d 'ésser merament literà• ••
El teatre havia consumit bona part ria, sinó dels problemes que ens ofede
les
activitats
literàries
de reix la. vida. diària. Crec que la. vida
Barbusse. Tanmateix, no s'hi ha- interior de la gent, malgrat totes les
via llençat. No estimava el teatre tal seves extravagàncies, s'ha tornat encom és. Tenia un concepte persona- cara. més intensa. després de la. guerlíssim de l'escena i el concreta en els ra., 1 que els problemes de les nostres
ànimes exigeixen més que mai una
mots que anem a copiar:
«He escrit algunes obres, però no immediata. solució, la qual jo voldria
les he deixades representar , perquè ajudar. Fóra. una. mena. de psico-tevoldria una. escena. diferent de l'ac- rapèutica..»
tual. Me l'imagino com la. grega.,
•••
a. l'aire lliure, quelcom alxi com l'aHenry Barbusse és mort. Però rerena. del circ. Vull fer desapa.rèl:ter petim, la seva obra perdura. I si tots
l'efecte escènic i donar a. l'escena la. els homes r eeixissin a copsar-ne l'esHlusió de la. vicia real. Les obres amb sència i adoptar-ne el ritme, tal vemonòleg3 i diàlegs es consideren avui gada les hores que vivim serielt un
ensopides, 1 hom les prefereix d'una bon tros menus tntranquiuttzadores.
acció ràpida amb efectes dramàtics.
F.

El general de la Divisió i la forma
d'exercir la censura a Barcelona
Prometé ocupar-se de les queixes rebudes i equiparar el règim d'aquí amb el de Madrid
Ahir al migdia, els repòrters que
fan Informació a la Comandància.
Militar, conversaren una estona. amb
el general de la. Divisió. En el curs
de la conversa. sort1 a. relluir el tema
de la. censura 1 la forma. com s'aplica.
a la nostra ciutat, la qual cosa representa uno. evident desigualtat amb
la. premsa. de Madrid i províncies.
El senyor Sànchez Ocaña prometé
ocupar-se de les queixes dels informadors i digué que en tot allò que
no afectés als temes que, com l'amnistia, estan terminantment prohl.
bits, I en aquells que no signifiquin

atacs al Govern, a les Institucions
I a. la Pàtria, procuraria que el règim de censura. no fos tan rigld.
Prometé als informadors parlar
amb el cap de Censura 1 ordenar que,
sobretot, en allò que es re!erls a. noticies 1 informacions, quan el censor tingués dubte 1 abans de suprimir-ho, que consultés amb l'oficina
de censura de Madrid a. l'objecte que
si allà. ho deixaven passar, pogués
fer-se igual a Barcelona.
Els repòrters li preguntaren sl autoritzaria la sortida. de eLa Rambla.
i el senyor Sànchez Ocaña. respongué que esperava que 11 ho demanessin, puix que no sabia més, sinó que
havien demanat autorització perquè
aparegués «La. Rambla. de Catalunya», però que ell ho havia deixat
en suspens fins i tant que des de
«La Rambla.» 11 diguessin una cosa o
altra\ tota vegada que ell no tenia.
1nteres a perjudicar cap diari.
Acabà dient el senyor Sànchez
que estava. a disposició dels
A primers de mes comença- Oca.ña.
informadors l que en el que d'ell derà una activa campanya per pengués la. censura. seria. menys rígida., salvant sempre aquells punts
tot el país
als quals - digué - no es pot toMadrid, 30. - El senyor Martinez car.
Barrio que es troba a Alcira emprendrà el retorn a. Madrid molt aviat.
Possiblement es trobarà a la capital
d"Espanya.. del 2 al 3 de setembre. El Consell
de guerra pels
A partir d aquesta data. l'ex-president
del Consell I els seus coHabora.dOr:i
fets
d'
Hernani
començaran tma. intensa. campanya
d"organitzacló I desenrotllament del
partit d"Unló Republicana.
Ja. hao començat els preparatius
del pnmcr Con!trés nacional de l'esmentada agrupació que es celebrarà
els dics 27 al 30 del mes de setembre. En l"ordre del dia., entre altres
assumptes de règim interior figuren : discurs del president de 'ta minoria parlamentàna per tal de donar compte de ra._ctuacló del grup;
discurs del Colllltè Executiu nacional sobre les ¡estions realitzades per
San Sebastiàn, 30. - A primera.
a. una. inteHigènCJa entre els parttts bora de la. matinada, el consell de
d esquerra; actitud d'Untó Republi· guerra. pels successos d'Hernani ha.
catn a daYant la situació política ac· dictat sentència, condemnant a tres
ua.1
processats a catorze anys, 1 als alElc dia 26 de setembre es reunirà tres a penes que oscillen entre dot·
e 1 onseu nacional del partit.
ze anys 1 deu mesos de presó.

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

L'ACTIVITAT
DE ((UNION REPUBLICANA)>

___________*____________

HAN ESTAT CONDEMNATS A
CATORZE ANYS, TRES DElS
PROCESSATS, I ADIVERSES
PENES ElS AlTRES

per la c.ensura

la humanitat
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~--------------AVUI, DISSABTE, AL

TEATRE POLIORAMA

Poble Espanyol

Darrers dies d'actuaoió
de l'espectacle nmcrtcll.;

TIVOLI
TEATRE
.
.

GRANDIOSOS FESTIVALS, organitzats per 1EI Dia Grlflco>> 1
uRad io Barcelona»
Tar<1a, a les 4'30, restlval llllantll
d'homenatge a

FANTASIO

~

REFRIGERAT. TEMPERATURA
AGRADABILISSIMA

Super-vcdet
MARIA TERESA KLEIN
Prunera ballarina
INES MONTOYA
Eddio Mark, Mercedes Vargas, Ma·
nolo Echevarrla - Manolo i Rober·
to - Montoy and Mark • Roberto
López • Tht Fantasio Giris • The
Fantasio Bon - Orquestra BEL
SIMPHONIC BOYS
Avui, tarda., a les 5'15. Nit, a
les 10'15.

Avui, dissabte. tarda, a les 6.
Nit, a les 10'16. LES MILLORS
BUTAQUES, 5 PTES. EXIT DELIRANT do la. meravellosa. superrevist& del meetre GUERRERO
Que dlrlglrll. l'orQueetra:

i Hipl ¡Hipl i Hurra!
Trlom! sorollós dels seus Intèrprets Conoh ita Leonardo, Olvido
La
Rodrisuu. Reyes Castizo,
Yankée, Maruja Gonzàlez, Lo,
tros diamantes nesros, Paco Ga·
lleBO (Galleguito), Lino Rodn·
BUIZ, Paco Bernal, etc. - Demà,
tarda. Acte 1er. da
EL SOBRE VERDE
1 el gran èxit

TORESKI i MILIU
Pallassos, saltadors, barrlstes ehmies, cobles, putxinenis, esbart
de dansaires, etc. Entrada, liO
cèntims
Nit, a les 10'30:
SENSACIONAL FESTA LIRICA
d 'homenatge als mestres

AMADEU VIVES
1
TOMAS BRETON

GRAN TEATRE ESPANYOL

Interpretació per una. GRAN ORQUESTRA de La Dolorosa - Doña FranclsQuita • Maruxa • La lrl•
nerala - La verbena de la Paloma·
Garln • Bohemios, etc., pels eminents artistes C. BAU BONAPLATA, V. SIMON, C. RAGA, E.
CLEMENT,P. GORGE, P.RO~
REDA, M. MULLERAS, G. ALCARAZ, L. GIMENO..!. A. MIRA8, A.
SAUS, P. ALBE1:1.0, I el divo
HIPOLIT LAZARO
A la 1'30, de la matinada, apoteòsica !esta. de 1& dansa regional dels balls exòtics I de les
danses modernes 1 tlp!Ques.
Servei extraordinari de tramvie& I
Metro I especial de autobusos 1
taxis des de la Plaça de Catalu·
nya I Plaça d'Espanya.

Companyia dt Comèdlu Valen•
olanu dirlchlda per el orlmer
acton PEPE ALBA

¡Hip! ¡Hip! ... ¡Hurra!

Avui, tarda, & les 4'30:
EIXOS CASEROS
ELS FILLS DELS /ELLS

Nit: HIPI, HIP!... HURRA!- Dlmarts, tar<1a 1 nit. BENEFICI de
la celebradlsstma ~;uper-\'c<lette
CONCHITA LEONARDO. • Sensacional programa.

I

PARE VOSTE LA BURRA, AMIC!
Nit, a les 10'15 :
ELS FILLS DELS VELLS
I

Pobrets, però honraets

Avui, la Companyia oficial de
TEATRE CATALA

Grandiós êltlt
preparació: La comèdia
SENSE TITOL

En

.....

.... .

COLISEUM
Avui, tarda, a les 4. Nit, a les
10 : REVISTA PARAMOUNT DE.JAME SOÑAR, per Ginger Ro·
sers i Jack Oakie, 1

Se necesita un protector

per Edmund Lowe I Wynne Gib·
son. - (Es un programa Para·
mount>.
NOTA: AQuest local romandrà
tancat del 2 al 9 per tal rte pro~d!r a la preparació de la prol>era temporada

FANTASIO
Avui, tard&, a les 4. Nit, &
les 10: Danlelle Darrieux en la
divertida comédia. musical:

ORO EN LA CALLE

GRAN PR ICE

TEATRE COMIC

TELEFON: 33818
Vodevil catall
VISITA LOPEZ·GIMENEZ SALES

REVJSl&l
Avui, tarda, 5'15. Nit, 10'15. El
gran èxit:

de Lluls Elies

Avui, tarda, reposició del vodevil:
RES DE NOU Al FRONT
Nit:

MISS~MISS
per Lau•·a Pinillos, Alady I Lepe
En el famós Quadro «La taberna
de los tenores» actuarà, a la nit,
el !amós bar!ton .Josep P. Muras.

TEATRE BARGEl ONA
CONTINUA RENOVACIO D'AmE
COMPANYIA DEL TEATRE DE
LA COMEDIA, DE MADRID

LA CRIOLLA
Tardo.,.Buto.Ques, 1 pta. General,
0'40. l.'llt. Buta.Quee, 1'50. Gensneral, 0'60.

TEATRE NOU

Avui, tarda, a les 5'15 1 nlt, a
les 10'15, ézlt de l'cagrodramu
en tree netes 1 en vers. originals
gairebé tots ells de Pérez Sàn·
chez Nena I Pau Sànchez Mo·
rón :

TEATRE ROMEA

Demà, diumenge. Tarda 1 nlt.
GRANDIOSES FUNCIONS. Tarda,
a lee 3'45:
LA REVOLTOSA· LA VIEJECITA
BOHEMI OS

TeiUon 22028
COMPANYIA TITULAR B. A lee
5'30 1 10'15:

1

LA VERBENA DE LA PALOMA
Nit, 10'15:
LA REVOLTOSA· LA VIE.JECITA

Menos IObOs I,__

¡ADIO S MUCHACHOS I

una gran comèdia, la millor, de
Suàrez de Del.a. Magntrtca lnt<"r·
pretncló de Fuensanta Lorente,
Ferran Porredón I tot!!. In Companyia. Les ctoilett.es» de la Sra.
Lorente són de la casa 'J:ICO.Demà, a les 4. Grandiós programo. doble. Excepcional. 2 ol. res:
¡ADIOS MUCHACHOS!

LA_v_E_R_B_E_N_A_b_E_LA_P_A_L_o_M_A_,

El major êxlt de la Companya

COMERÇ I FINANCES •

•

i

MORENA CLARA
A les 10'15:
1ADIOS MUCHACHOS!

Borsí del migdia

LA BORSA

Andalús, 8'25; Ford, 288, 288'50, 288;
Explosius, 131'00, 131'50, 131'25; Rif,
67'85, 68'15, 68'80; Aigües, 184'25,
184'50, 184'25; Colonial, 37'50; Ch~de,
413, 412, 413.
Els Deutes de l'Estat es limitaren
a. sostenir canvis, amb una gran man'Ca de negoci.
Nord, 42'00; Alacant, 35'00, 34'50;
Tan1bé amb molta calma, només es
varen sostenir les Obligacions Mu- Chade, 418, 417; Chade D, 80'80, panicipals 1 Generalitllt de Catalunya. ritat; Chade E, 81'20; Aigües, 184'50;
Les Obligacions ferroviàries 1 in- Filipines, 367'00, operacions; Ford,
dustrials, amb manca de negoci 1 287'50.
,fluixes, fins a l'extrem que no arribaren a cotitzar un milió de pes's etes nominals.
A fi de mes 1 al rotllo d'Accions
industrials, moltll calma, però les Accions varen sostenir-se.
Lliures
36'30
36'40
Les Accions Cha.de 1 Filipines, r eFrancs
48'35
48'45
muntaren uns quatre enters, encara
Dòlars
7'32
7'84
qu~ a darrera hora estaven quelcom
Lli·es
69'80
60'10
Marcs
2'945
flillXes.
2'965
Suis.soa
239'00 239'25
Belgues
123'25
123'75
Florins
4'95
-1'97
Escuts
33'00
33'1~
Alacant, 35'00; Explosius, 131'50,
Cor. Pra.g9.
30'60
30'80
130'75; Ri!, 68'00, 67'50, 67'75; Aigües,
Cot. sueQues
1'87
l &9
Cor. norueguee
1'81
1'84
184'50, 185, 184'50; Ford, 291, 288'50;
l'(»
Cor. daneses
1'62
Felgueres, 40'50, 41'00; COlonial, 37'50,
i7'75, 37'50; Filipines, 362, 370, 367.

Impressió

Borsa oficial

L

CANVIS DE MONEDES

Borsa del mati
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DEMA, DIUMENGE,
Funció únic&. TARDA, 3'30, per
la Companyia
Marcos Redondo • Antoni Palacloa
P1·endran part els eminents ar.
tlstes: EMILI VENDRELL. Amà·
lia Pardo, Cecflia Gubert. Eugò.
nin Galindo, Leonor Esteve. Francesc Godayol, Antoni Palacfos. Jesús Royo 1 el "X>lossal barlton
d. PECHAME MURA

GENERALA
El cantar del arriero

LA

Despatx a Comptaduria i Centres
de Localitats

CINEMES

PUBLI • CINEMA
Sessió continua.. Seient UNA PE~
SETA: NOïiCIARIS • DOCUMEN·
TALS • VIATGES, etc.

Ant. Avui
AJuntament&
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A~,D~ABTE,REOBERTURA

ROSAS DEL SUR

Shlrley Temple 1 Adolphe Meniou
en la divertida coméd1a:

DEJADA

EN

PRENDA

PREUS, TARDA I NIT: Prefe·
rència, 1 pta. Especial, 0'70 DEMA, MA'riNAL, 10'30 : Preu
únic, 1 pta.
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EMPRESA CAPITOl
AvUI 1 cada.
CAPITOL. dia, sessió continua. de 4 a
12'30. Estrena d'un doble proKTatna. !nteressantisstm: EL BRIN•
DIS DE LA MUERTE, per Barner
Baxter 1 Conxtta Montenegro, directa. en espanyol; CUANDO UN
HOMBRE ES UN HOMBRE, per
George O'Brten.
EXCELSIOR. - Avui, sessió
continua de 4 a 12'30: AL LLE·
GAR LA PRIMAVERA, per Richard Tauber;EL AGUA EN EL
SUELO, per Maruchl Fresno;
MLLE. DOCTOR, per Mlrna Loy
George O'Br!en 1 DIBUIXOS.
COMTAL. - Avui, sessió continua de 3'45 a. 12'30: LA CA·
RRETERA DEL INFIERNO, per
Richard Dix; EL BURLADOR DE
FLORENCIA, per Frederic March
1 Constance Bennet; LA MARCA
DE LA MUERTE, per Buck JO·
nee 1 DIBUIXOS.
WALKYRIA. - Avui, sessió
MME.
continua de 4 a ~'30;
BUTERFLY, per Sllv!& Sidney I
Cary Orant; HOY O NUNCA, per
Jean K!epura; POR EL MAL CA·
MINO. en eSl>anyol, per Jamee
Cagney 1 DIBUIXOS.

VARIETATS
FRONTO NOVETATS
AvUI, dissabte, tarda, & lee 4.
Partit a pala: ABADIANO • URGUIDI contra. SARRIONAINDIASOMORROSTRO. Nit, a les 10'15.
Partit a cistella: UNANUE - ZA·
BALA contra. CHAPARRO - BERRONDO. - Detalls per cartells.

Frontó Principal Palace
Avui, dissabte, tarda: GAONAMODESTO contra GOENAGA ll·
MOTRICO. Nit: TABOADA l l •
GUTIERREZ contra GURUCEAGA - mARLUCEA.

MARICEL - PARK
GRAN

PARC

D'ATRACCIONS

Obert cada dit tarda 1 nit. Entrada, 50 cts. Funicular 1 entrada,
1 pta. ,- Avui, nit. GRANDIOS
C<DIA DE L'ESTAN·
FESTIVAL:
QUERM - Balls per la banda t:e
música, pianos do maneta 1 ¡;els
altaveus. Dispar d'un castell de
FOCS D'ARTIFICI. - Demaneu rus
expendedors do tabacs Invitacions
d 'entrada gratUita per a aQuest
!estival. Darrer funicular, o. les
8. Avut. Campionat de GOLF.
COPES D'AGOST

ll.i 2S

TEATRES
Barcelona. - Tarda 1 nit: ;Menes lobos».
Còmic. - Tarda I nit: «Mlss - MlssJ.
Gran Prlct. - Tarda: «Res de nou al
front». Nit: «La Criolla».
Romea. -Tarda I olt; -.\<lloe mucbachos•.
Tivoh. - ·rarda 1 nit: cHtp!, IDP-1
Hurra!•
Espanyol. - Tarda: cE!xos caserosJ,
cEls tUls dels vells» 1 cPnre vostè
la bw·ra, amiel». Nit: tEls nus dels
vells» 1 «Pobrets, però honraets».
Poliorama. - 'rarda. 1 nit: L'Espectacle ameri~ cFaataslot.

CINEMES
Amèrica. - cAlma de ba!larlnn», «Volando hacla. R!o Janeiro• 1 cEl negro Que tenia el alma blanca».
Arenes. - OrQuestra Fatxendes 1 pelHeuies.
Actualitats. - Noticiari Pox 1 cKre..
katoa».
Arnau. - cEl prec!o de un beso», «Un
capltll.n de cosacos» I cEl caballero
de la noche».
Astòria. - «Sobre lM nubeS», cOlta a
c!egas», cDuvalles eetatador (solament tarda).
Avinguda. - o:La lsla de tas nlmas
perdltias», cEl hombre Invisible» 1
eLa nave <1el terron (solament tarda).
Barcelona. - cCanclón de cunaJ, c:La
rub!a del FolUes» 1 cOn hombre va!lente~.

Bohemo. - cDama. por un dia» I cEl
...,."!
refugio».
Bosc. - cVolando hacln Rlo Janeiro»
i cMartnero en tlerra».
Bohèmia, - «El eterno ensuefio». cEl
tango en Broaaway» 1 cEl ClUb Cie
media nocbe».
Broadway. - cE! precio de un beso»,
«Un capltàn de cosacos» 1 cE! caballcro de la noche».
Coliscum. - cSe neceslta un protector».
Cèntric Cinema. - cTonJ, la chlca del
c!rco», cMatando en la sombra» l
cYo, tu y ella».
Capitol. - cEl bnndls de la muerte»,
cCuando un hombre es un hombre».
Comtal. - eLa carretera Clel J.nUel'no», «El burlador de Florenci&».
Diana. - «Ca~no do la. vida•. o:Stlngaree» 1 cSoy un !ug!t!vo».
Entença. - «Su primer amor», «Un
breve tnstante» 1 «Apostando a Cup!<1o».
EsPlai. - cEl remolino», cStnronias
del core.zón» 1 cDesflle de primavera».
Excolsior. - cAl Ue¡ar la primavera»
cEl agua en el suelo• 1 cMademotselle Doctor».
Fantàsio. - «Oro en In calle».
Foc Nou. - cBn!la.nao n Cleglló», cDel
m!smo barro» I cSev!lla de mis amores».
Goya, - cBolero», eLa rub!a del Fomes~ 1 «Un mal paso».
Iris. - «La rubla del Follies», «Casino
del mar» 1 «Yo ho sldo espia».
Kursaal. - «Lucee del Bósforo», cFruta verde» I cMadamo Buterrlay».
Laietana. - «La hermana blanca», cAlma del rascaclelo» 1 cEl adorable embustero».
cNo soy nlngún nngeb,
Marina. cEl negro QUe tenia el alma blanca» I eLa h!ja del bOSQue».
MaJèstio. - «El abuelo de la criatura.», «Guerra. de valses» 1 cCurvas pellgrosas».
Metropol. - «Ordenes secretaSJ 1 cCarlomagno».
Monumental. - «Remordlmlento», cDe
!rente, marchen» I cFruta verde•.
Mundial. - 1Torero a la !uerza», «Plernas de per!U».
Núria. ~ «Un lio de familia», d.a
novia de la. suerte» I eLa cena de
los acusados•.
Pathe Palace. - cEl prtnc!pe de media nocbe», «Reina el amon 1 cEl
enemlgo públlco núm. b.
Paris. - cRosas del Sur» 1 cDeJada en
prendat.

Ant. Awul
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DISSABTE
7'15: Primera edició de «La Pa:
raula», diari radiat de Ràdio Barcelona. - Discos.
8'-: Senyals horaris de la CatedraL - Lllçó de ginlnàs radiat a
càrrec de la Federació de 01mnàstica.
8'20: Segona edició de eLa Parnula», diari radiat de Ràdio Barcelona. Edició dedicada a les comarques catalanes. - Discos.
9'-: Senyals horaris de la Catedral.
11'-8enyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
MIGDIA
12'-8enyals horaris de la Catedral. - Secció femenina. Música selecta en discos.
12'30: «Plat del dia» del Restaurant TivoU. - Continuació del programa de discos.
SOBRETAULA
13'-: Senyals horaris de la Catedral. - Lectura programa.
13'05: «Cocktall del dia», de Pere
Chlcote. - Programa de discos variats.
13'25: «CocktaU d'avui», del Restaurant Brasser!e Tivoll.
13'30: Informació teatral 1 cartellera. - Continuació del programa
de discos.
13'45: «Comentari teatral>>, per
Valenti Moragas Roger.
13'55: Secc1ò cinematogràfica.
14'-«La Paraula», emissió de Jes
ducs de Ja tarda. Informació de Barcelona. - Actualitats teatrals i musicals.
14'30: «El fet del dial!, per Joan
Alavedra. - «Butlleti Oficial de la
Generalitat de Catalunya», sumari
del número publicat avui. - Continuació de Jes Actualitats.
15'-: Secció radiobenèflca. - Discos escollits.
15'15: «La Paraula», emissió d'un
quart de quatre de la tarda. Directarr.ent des de Madrid. Ministeris.
Resum de la «Gaceta».
15'30: Micròfon per a tothom.
TARDA
16'-: Programa de discos.
18'-: «La :?araula», emissió de
les sis de la tarda. Informació general. - Retransmissió des de la
Sala de festes de Salzburg, facilitadl\ per l'«Oesterr Radioverkehrs. Representació de l'òpera en dos actes
«Fidelim>, de L. V. Beethoven. Director Artur ToscanJnt.
A l'intermedi: Cotitzacions de monedes; «La Paraula», noticiari esportiu, 1 noticiari des de la Redacció de «La Publicitat».
NIT
20'55: Cotitzacions de mercaderies, valors 1 cotons.
21'-: Campanades horàries de la
Catedral. - Servei Meteorològic de
1>\ Generalitat de Catalunya.
21'05: Orquestra de Ràdio BarceJorta. Concert variat.
21'30: Emissió a càrrec del tenor
Manuel Paredes.
22'05: «La Paraula», emissió de
le.; deu 1 cinc del vespre. Directa-

*

PrinCIPal. - C~Volando hacta Rlo J a·
nelro» 1 cMa.rinero en tlerra».
Pubil Cinema. - Reportatges d'actua.litat.
Ram"'los. - «El aparecldo», clgnomtnla» 1 cBoleroJ.
Royal. - «Aventuras de Albcrto Rey»,
cEl secreto de una noche» 1 cGulllermo Tell».
Select Cinema. - eLa espla núm. 13»
1 cE! Pnralso <lel amen.
Smart. - cSor An¡êllca» 1 «Fra D!à.
VOlO».
84llèndid, - «El fdolo de las muje.
res» I «Sola con su amon.
Talla. - cJuventud trluntante», cEl
gran desf!le» I cEl bombre león».
Triomf. - cNo soy n!n&ún an¡el», cEl
negro que tenia el alma blanca» 1
«La b!Ja del bosque».
Tetuan. - uHombres en blanco», ~El
rey de los Campos Eliseos» I cEl diamante Olow».
Verdi. - cEscàn<'alos romanos», eLa
callo 4lb 1 ~came de cabaret».
Volga. - «Las fronteras del amou 1
cEl nearo Que tenia el a!ma blanca».
«Una semi\Da de !el!cldad».
Xile. - cHéroes del azan, «Dràcula»
i «SUCildió una noche».
Walknia. - cMa<1ame Buternn, cHoy
o nunca1 1 cPor el mal camino».

..uo.•.a.··¡ sos85--¡
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La Justícia
TRIBUNAL

*D'URGENCIA

Causa per homicidi frustraL

Ahir es veié davant aquest Trib~

la causa per homicidi frustrat con
tra Yictorià Moya, _q~e, a Ter~
el dia 8 de març últun disparà dl·
versos trets contra el gerent de la
fàbrica Filatures i Teixits Sr. Joan
Comerma, sense que el feris.
El processat havia estat acomiadat
de la dita fàbrica.
Després dels informes, el Tribu.
nal condemnà el processat a Ja pena
de sis anys de presó per l'homicid~
en grau de frustració, i dos any¡¡ da
presó per la tinença 1ll!cita d'arma
de foc.
Tinença li-licita d'armes. - Lluls
Soto, pare 1 fill, foren processats per
tinença 1Hicita d'armes per un jutjat
de Vilanova, i ahir el Tribunal els
absolgué.

NOTICIARI
Han estat reconeguts els auton
d'un atracament. - Els agents da
policia que procediren a la detenció dels autors de l'atracament al
cobrador de la casa Autran estigue.
ren al Jutjat per tal de declarar i es
ratificaren en l'atestat que presentaren al jutge.
També van prestar declaració el
cobrador perjudicat i el xofer del
taxi que prèviament fou robat per
realitzar aquest del!cte.
Els dos perjudicats, en roda de presos, reconegueren plenament els pro.
cessats com per haver intervingut
en el fet.
El sumari ba estat conclús i s'ha
tramès a la superioritat per a la
seva qualificació i vista.
Mor a l'Hospital. - A l'Hospital
de sant Pau morf ahir Angel Anguera, que hi fou portat el dia abans a
causa d'un atac que li sobrevingué
al carrer.
un que es queda els diners. - ~n
toni Fonollosa presentà una denun·
cia contra un Individu al qual donà
600 pessetes per al pagament d'unes
factures i t.mpostos i es quedà els dl·
ners.
Una denúncia del Conseller-gest~r
de Treball. - Al Jutjat de guàrdia
es tramita una denúncia contra un
advocat acusat d 'haver sollicitat U·
na certa gratificació perquè unallasé·
sumpte de Jurats Mixtos es f s
.
en determinat sentit.
També denuncià, 1 fou detingut i
posat a disposició del Jutjat, ragent
de negocis Manuel Aluges, que es de·
dicava a demanar diners per tal q~e
els afers de Treball es fallessin dU·
na o altra forma.
Ant.
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ELS GRANS FESTIVALS DE
SALZBURG
A vul, dissabte, a les &ls d
Barcelona Prasse e b
Ràdio
tarda,
la seva tasca en pro de la r gu¡¡¡t
fusió internacional retransme~~lc:rL·
de Salzburg, la ciutat breçol de ee
zart, l'òpera de Beethoven «Fideffo.
0
•·
La t.mportàncla cabdal d'a
retransmissió no solament es d~ta
tra per l'alta qualltat de l'òpeos..
beethovenlana, sl no que també ra
l'envergadura que assoleix ja quePer
l'e~entada retransmtsstó' particlpeen
n
\'Ult-centes emissores europees,
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Ant. Avui
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AnL Avui

Demà, diumonl:'e.
Tard&, a les ~'46. Sensacional esdeveniment! Grandiosa corre..uda
de braus
6 ma¡nl!!cs exemplars de la
famosa ramaderia de
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per a
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umà a mà»
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&mb Albert Preiean

Tarda, a les 4'30. Nit, a les 9 45:
Paul Horblser en la deliciosa. comèdia. musical:
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Avui, dissabte, nit, a Iu 10'30
uEL EMPASTRE&
la mis famosa Banda Còmico •
Taurino • Musical
LA LEVANT INA EL ARGENTINO
1 els graclosisstms ctoreros» ezcêntrlcs
CHARLOT, EL HOMBRE DE
GOMA I EL GRAN LAURELITO
L'espectacle rnés divertit!
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Poca memor1a
El Correo CatalAn, molt tndtg-

«Un Gobierno monàrquica en un país re·
publicano»

=

•

•

Comentant un discurs pactJi3ta
del sant Pare. escrtu La P ubl1citat:

E L- T R E 8 A·L ~ •
•

NOTICIARI

LA COLLITA DE BLAT A LA U. R. S. S.

Els simpatitzants

3

Els interessos de 11Estat
dels campero's

•
I

els

ASSEMBl EA E X TR A ORD~
NARIA
L'Associació de Porters, Serveis Domèstics I Anàlegs, celebrar à avui, dia
31, a les deu de la nit, al seu es·
tatge social, Portaferrissa, 7 1 9, primer, Assemblea. General Extraordl·
nàr la de socis.

cEntre els perills pitjors q¡1e poderivar-se d 'aquesta inhibició lam entable de la raó, hi ha en pnmer
PREUS DE SU BSCRIPCIO
terme la sincronització arbitrària
3'50 otes.
En llegir aquests titulars de La ~is interessos dels beHiger ants amb
8, rcelona ;,n mes
els d'un partit polftic determirlat
10'6 0 a
Fora. un trimestre
Libertad eru créiem que... però, d 'un país neutral qualsevol. Les tràLlatina 1 Port ugal
anha
voclnglero
y
«Desesperada
Ameflca.
Ací tenim el tercer any en què el però és evident que tambJ en aques- --~------~*----~----g!ques experiències de la guerra pasGrècia.
de
tracta
es
no:
13'- a
un t r~me s tra
dado estos dias el ór gano de la Essada han demostrat sl s'equivocaven pais dels soviets fa la seva collita tes regions el llmit establert pel pia
AltriS oai&Os, un t rimestre ~7'- a
«Los últimes telegramas de Ate- le.:; persones que justificaven la seva en les noves condicions cretJ.des per serà sobrepassat àdhuc abans del fi- 11 Exposició Monogràfica de
querra ante la simple propuesta del
consejcr o municipal de Cultura de nas dan cuenta de que el Gobierno adhesió a un dels combatents per la mecanització general de l'agr icul- nal de la collita.
la Taula Parada
El ple del comitè central del parrecoger, por cuenta •.el Ayuntam!en- griego domina por comp:eto la situa- motius d'un ordre tan delicat com tura, l'aplicació en conjunt dels mèto, en escuelas confes!onales a los ni- ción en Me:;senia. La rebelión de los els de caràcter rel1giós. Molts dels todes clentiftcs 1 la collectiv¡tzació tit comun1sta. que tingué lloc el mes
de les Arts Decoratives
Foment
El
ños cuyos padrcs lo soliciten. Y as!, campes.inos ha sldo aplastad3. por las simpatitzants amb els Imper is ceu- de gairebé la tot .1.t de les explo- de juny, subratllà insistentment que ha pres l'acord
de reprendre la celela participació de tota la massa dels
re,;olver de momento el gmve proble- fucrzas del Gobierno. Es, con pocas tr als d'aleshor es han d'haver qued 1t tacions agricoles.
bració de l'Exposició Mono2ràficn de
ma escolar de Barcelona, por cuyas variantes, una noticia que se r ep!te ben decepcionats amb el t racte que
La collita de l'any 1933 fou una ckolkhOZ» 1 dels treballadors dels la Taula Parncla, que tant d'èxit ascalles pululan unos 30.000 niños sm con extraordinària frecuencla. Ahora avui, posem per cas, es dóna als c.a- collita-rècord; a l'any 1934 l'organit- «sovkhOZ» als treballs de la collita soli la primera vegada que es celeha sido en Messenia. Race pocos tòlics a Alemanya. I, no obstant, es zac1ó de }3. collita del bl:t hav1:1 fs- és la condictó primordial de l'èxit.
escuelas donde r ecogerse.
brà, 1 dóna a aquesta maní!estaczó
Rasgando farisaicamente sus \'es- días fué en Creta. Recientemente bu- cv¡dent que moltes persones de bona tat tan millorada que malgrat les Els «koll!:hez» 1 els csovkhoz» han un caràcter biennal, per la qual cosa
tidurns, los vocingleros de una Es- bo también una huelga revoluciona· fe durant aquells dies oferien totes condicions meteorològiques desfavo- rebat aquest any 21.000 màquines escau de fer enguany Ja. II Exposició
querra despòtica vienen a decir : ¡eso ria en la propia Atenas. Apenas pa:;a les seves simpaties als alemanys, rabies, la quantitat de blat recolll& combinades de segar 1 batre, 99.000 de la Taula Parada, tot preveient de
altres màes an atentado, una vlolenci3. a la un dia, desde que fracasara el mo- convençudes que en la victòria dels va sobrepassar la de l'any anterior. tractors, 30.000 cotxes 1valor
consagrar l'èxit amb què fou rebuda
libertad de conciencia de los n liíos ! vimiento republicana encabezado por seus preferits trobarien la millor ga- L'any 1935 ha C:e marcar encara l'n quines agricoles, d'una el qualdeve335
a la Instauració d'aquesta exhibició
¡Es una lmposición intolerable C:e 1.a Venlzelos, que no sc produzcan le- rant!a de la permanència. I del res- progrés car l'agricultura collectivlt- milions de rubles, tot material posat
del nostre art decoratiu.
vantamientos, clloques, peleas san- pecte a les seves idees i sentiments zada. utilitzarà tots els mitjans po- afegir-se a. l'a::¡w1dant
Asociación de Pa.dres de Familia!
disposició.
seva
la
a
anteriorment
disposició.
seva
la
a
sats
religiosos.
Es vlejo sofisma el de Invocar In grientas entre los obreres y los camLes condicions en què s'efectua
Les mesures pr eses a la tardor
Aquesta parcialitat. qu~ tot i eslibertad los q¡¡e mcnos supieron res- pesinos belenos Y las fuerzas del Gesent perfectament licita, eu moltes i a la primavera. 1 la perfecció del aquest any la collita recorden als PER ALS MEST RES I CAT EDRA•
petaria y e.un se caracteuzaron atro- bierno Tsaldaris.
l'ajuda enorme que els
<<kolkboz»
No cabe extrañarse mucho de que persones era poc meditada, va ter sembrat han tingut Ul1a influència ha prestat l'Estat per tal de permepellimdola y persiguiéndola. Pues :lo
TICS QUE SON DIPUTATS
dels conrells.
¡es otra cosa que atropel1o y perse: asl sea. Mlentras el pueblo es repu- cometre molts disL rats en tots sen- decisiva sobre l'estat de
la collita tre que tinguessin collites abunAra, si el dest! ens reserva altr3. La. valoració prèvia
«<LUSIONES PERDIDAS
cución ei laic1smo tscolar impue.;to blicano, el Gobierno populista se in- tits.
vegada el paper d'espectadors d'un feta a l mes de juny per les regwns dants. Per la seva banda, els «kollt-Quitar recreos Goblerno a San a rajatabla, en país de manúlcsta clina màs cada dia hacia la causa conflicte
Una decisió del ministre
d'aquella naturales3. hem m~ .importants i amb el nombre hoz» manüesten unànimement el
m¡,yoria catóhca, a hijos y padres monàrquica. Y, parale:a a esa inc.Us ebastiàn cosa seria es.
a no caure cinc e· • a màxim, ha donat un desig de lliurar-se de les seves obhd'Instrucció Pública
- ¡ v tAn seria 1 No s er cosa de que qu1eran benc.ftctarse de la ense- nación, aumenta la fuerza repreSlva. d'anar mo!t en compte
nombroEn
l'Estat.
envers
gac¡ons
en els mateixos urors. Es ben clar promedl de 3.4, o siglll el 13 per 100
ilanza o.ílcial o necesiten de ella pa Desde bace me3es, en Grccla, como que
Juego, pues.»
u~ m,; d'una. collita. nol'II12l, part.iC'.Uar- ~:.es regions del pals una canada daud'abandonar
ha
no
Espanya
30. - El ministre d'InsMadrid,
<De eLa VoZ»)
llbertalas
ra seguir carrera! N1 cabe mayor 't1- en España, son un mlto
aconsellada per tant!ssl- ment els cereals d'hivern han don:J.t rada» ja inanda els camps: és el gra trucció Pública, d'acord amb l'inforlipenaio a la cacareada llbertad de des pub:icas, y la COnstitución duer- neutralltat
de la nova coll1ta transportat per me de l'Assessoria Jurlcllca., ba ordeprlde
cereals
els
3.2,
de
promedi
un
tamperò
incontestables;
raons
mes
concicncia. que servus.! del dinero me un sueño del que los gobernantes bé ho és que ningú a Espanya, per mavera avançats el 3.6 i els cereals files de camions. Actualment, sobrede contribuyentes católicos en su l!a- pretenden que no desplcrte mils. Y consideraciOns polltiques de partit, tardans el 3.2. Aquestes dades per- tot en els dipòsits de blat d'Ucràma, nat a la Junta Econòmica Central
d'Instituts de segon Ensenyament,
si tot:illdad, para Implantar esa. en- en cuanto a las nivindicaciones pro- ni
allegant qualsevol !deolog~tl, n:l meten de confiar que aquest any la h.i ha una activitat molt intensa; que en fer la distribució de quantiseñanza laica y contribuir a la des- letarias, a los dertchos obreres. Tsal. d'es6rimir
des de fa alguns dies els elevadors
renun
hectàrea,
per
donarà,
collita
dels
un
per
simpatia.
la
daris no quiere rcconocer su exis- contendents com a arma contra els diment sensiblement superior al pro- de la regió de Dniépropétrovsk em- tats que ha d'efectuar entre el percristian.izaclón popular.
Q..tienes asi p·~ ~edieron y ha~ta tencia Y contesta vio!entamente a las se¡}s ndvernaris politics. Seria un medi d'aquests darrers deu anys.
magatzemen un lig milió de quin- sonal docent 1 administratiu <llase pavonean dc ella, debleran quedar màs pacllicas demandas.»
Cada di:J., noves regions 1 nous tars per dia. Milers de «kolkhoz» quests centres, d'acord amb les norcarni funest si, quan encara les ('5incapacitados para ejcrcer lo. hegepa:oes són enlaire, ja comencéssim a teritoris de l'immens pab dels FoO- d'Ucr:.\ina. ja han lliurat a. l'Estat tot mes dispo;ades per l'ordre del 2 da
moma pedagóg1ca y aun para hablur
dir que els que no estan amb nosal- vl.!ts comencen els treballs de la el blat que havien de proporcionar maig darrer, han d'incloure en l'esde libertad. Su fariseisme rezuma t:n
tres a favor d'un possible combatent collita que es troben actualment en per tot l'any. Arreu la qualitat del mentada distribució els fw1cionaris
los bechos y en los man1dos tóplcos
són uns indocumentats, uns càndids plena activitat. El dia 10 de juliol, blat és molt bona. A Ucràina, ui que haurien de tenir-W dret, encara
que de nuevo mvocan.»
6.700.000 hectàrees de cereals h avien Caucns, a la r egió marltima d'Azov- que no prestin servei en efec·tiu 1
o uns anarquistes.»
est...t recollldes, en total. Durant (;.IS mer-Noire, els «kolkhoZ» r eberen lm- realitzin labor docent per estar en
LA HUMANI TAT
Aquests catòlics espanyols són d'u- Llegiu
cinc dies següents, 4.300.000 hectà- portants primes ¡wl blat la qualitat situació d'excedència. forçosa degut
Llegiu, com a exemple aquesta
na comicitat que arriba al grotesc:
rees, i del 15 al 20 de juliol 5.900.000 del qual és superior a la norma es- al fet &ostentar representació par·
" I ê O ~i.AhO I
nota del corresponsal de La. Publl- Vd. ésser per a reduir les xllres del hectàrees. El r itme del treball dels tablerta.
ells volen escola catòlica... però palamentàrla.
Una vegad3. hagin complert t'lS
-Mlentras haya estado de excep- gant un altre. I no es recorden que,
pressupost semestral aprovat, i w camps augmenta sense parar.
citat a Madrid ;
t!ls
l'Estat,
vers
compromisos
seus
de
regions
les
en
qae
Mentre
olón no puede haber elecctones.
1 inistre de Finances no
el
que
el
«L'estranyesa produYda per la ce- podrà. fer en la fl.rma. que va anau- l'oest, de l'est 1 del no"'d els treballs ckolkhoz» disposaran aquest any ae
- ¡Ah 1 Pues a hora me explico por encara que no ho sembli, Espanva és
lebració dels dos consells de minis- ciar;
QU• &e prolonga ot estado de excep- un estat laic.
cou a màxim, assenyalarà les no fan més que començar, la ert- grans quantitats de blat i d'altres
tres seguits no ha quedat dissipada partides
clón.ll
d'economies, m ea i algunes regions d'Ucràlna. es- prod¡1ctes per a la. venda. a l mercat.
a: 1 les notes oficioses que contenen pcr0 sensesusceptibles
conseqüències pràctiques tan a punt d'acabar la collita. .U El mercat augmentarà. considerable<De cHeraldo de Madr l<b)
l'índex dels assumptes tractats. Es en aquest exercici.
Respecte al pres- dia 25 de juliol, Ucraina havia re- ment el seu poder d'adquisició. HI
ccu..prèn molt bé que l'interès posupost flltur, és possible que el se- collit 7.6 milions d'hectàrees de ce- haurà mercaderies per valor de 5.835 La publicació d'un decret
lftic de la situació s'escapa d'aqaest nyer
Cllapaprieta aconsegueixi una reals, o sigui el 4.3 per 100 de la to- milions de rubles que seran posades
breu sumari de resolucions admlnls- important
per l'Estat a disposició d'ésser ve1educci6 teòrica del dè- talltat de la superficie sembrada.
Madrid, 30. - Aviat serà publ1cat
tratives. Dèiem ahir, en la nostra flcit,
Les màquines batedores, el nombre nudes durant el tercer t rimestr e el decret acordat en el COnsell d'aperò al llarg dels dotze mesos
Ar a és El .Mati el que parla. Molt impresSió, que l'aplicació de la llei de vigència
augment
un
constitueix
cosa
qual
la
de la llei pr~;;supostària de les quals ha augmentat aquest
bans d'ahir, sobre la mà dlobra estrist, molt amar&:tt, en un to plo- de Restriccions era un motlu de dis- les xifres disminuïdes podran r eco- any de vult mll unitats, estan cri- del 18 per 100 sobre la valor de lt'S trangera. Per a.que;t objecte s'han
crepàncies en el sl del Govern, 1 el l <U el seu volum anterior mitjan- dades a jugar un paper important mercaderies lliurades al matebc:
posat d'acord els ministres d~at
raner i jesuític que no engany~ ministre de Finances s'ha cregut
ampliacions de crèdit. La lm- en els treballs a ctuals. Els csovlthOS» temps de l'any an terior.
1 Treball. El motiu d'aquest decret és
aV"Ii en el cas d'anunciar que t:ls çant
ningú.
L'agricultura soviètica està encar- perquè els drets dels treballadors espressió general és que manca dec!- seran els que utilitzaran principal«EJ cosa sabuda que le., activitats seus treballs en aquesta matèria sió i volur.t~t per a atacar el proble- ment aquestes màc;,:.~ines; la colllta rilada definitivament en el camí que panyols que resideixen a l'estranger
n v troben dificultat de cap mena 1
tò
però com
d e 1'Acc1'ó Ca !ica s'han d'estendre que les economies que es podran 1n- ma en tota la seva magnitud. AV'..!l en les nou desenes parts dels 3eus porta a les grans collites;
respectats 1 que el tractament
importants són les collltes, més siguin
pr!ncipalment, pel propi voler del traduir en el pressupost futur esta,. mateix en el consell de ministres camps haurà de fer-se amb màqul- més
dels obrers estrangers que es t roben
a
per
necessita
es
que
l'esforç
és
gran
mà-el
assolir
a
~r
F
batedores.
nes
nadefensa
de
pla
un
estudiat
.
s'h
Sant Pare, al camp social, que és on r an per sobre segurament de la xla Espanya sigui el mateix r ègim de
clonal que pujarà. uns quatre-cents xim r endiment d 'aquestes màquines, la bona organització del treball '·
ts
d
·
més estralls h an causat les propa- f
ml- milions de pessetes distribuïdes en el govern ha establert un sistema. c!e l'utilització tan completa com sig"Jl la r eciprocitat.
gandes dels enemics de l'Església ra anunciada e quatre-cen
Vol dir això, en prlmer lloc, que els lioos de pessetes. El senyor Chapa- diverses anualitats. Aquesta és una r emuneració dels conductors; els són possible de les màquines; aquest.es
prieta parla del pressupost vinent 1 xifra inicial que pot augmentar sl concedides primes si sobrepassen <In són precisament les qüestions que
que es decideixin <\ fer acció catòli- no
del vigent, cosa que demostra Ja
és de 160 han ocupat l'atenció del darrer Conca <haurien d'èsser tots els cr istians ineficàcia de la net de Restriccions. s'accepten integrament els projectes cert llmit. El d'aquest any
grés de «kolkhoz» de la U. R. S. s.
a desenvolupar-la, cadascu en la :.e- D'aquesta nw.nera queda confirmada dels senyors Gil Robles 1 Royo Villa- hectàrees per màqaina i per temps L'estatut
dels «kolkhoz» adoptat per
totes maneres, en
va. esfera, gran o petita), han de co- la nostra informació anterior. Per a nova , cosa. que sembla anunctar que de la collita. De
Congrés, coordina de la laaaquest
aquest llml& ja. havia
nèixer les normes de la soclolog1a preparar un pressupost més sobri tot allò que el ministre de Finances moltes regions
<eLA PESAD ILLA TRAGICA
encertada els interessos
més
nera.
per ana estat assolit el dia 20 de juliol. Alxf,
que l'actual el ministre de Finances aconsegueixi d'economies
cristiana.
neutralitzat amb l'aug el promedi assolit en aquesta. data de l'Estat amb els dels ckolkhoz».
-vamos a ver sl lo quo ocurra en
Aquest coneL-:.ement, una vegada no necessita·?a de cap autorització nt part, quedarà
SERVEIS DE L'ASSISTENera per màquina de 177 hectàrees a Els bons r esultats de la collita d'aGinebra et 4 de septiembre te hace assolit, ha. de servir d'alguna cosa: de cap llei. La sol:llcitud de les Corts ment de despeses per l'altra.»
CIA MUNICIPAL
Azerbaïdjan 1 de 162 hectàrees a quest any que ja poden veure's avui
poner mejor cara .!'I planeta.»
per a estendre'! a d'altres q¡1e l'igal 24 d'agost, per la ronda
18
Del
considerable
part
una
en
són
dia,
la república de Crimea. A la regió
noren i que per !::'llOrar-lo formen
<De «El Sol»)
a la èe la conseqüència de l'ardor 1 l'entu- d'Assistència Municipal ban estat
d'Azov-mer-Nolre,
marítima
de la r ehgió Ul1 fals judici; per 11.
Dniépropétrovsk I al Càucas d~l siasme provocats per l'aplicació del reco:.Jits, .1. la via pública, 49 cap.
aplicar-lo Immediatament en tot el
n ord, aquest promed! variava entre nou estatut dels ckolkhOZ» en el talres, 1 n :.cio ingressat voluntàr~
que les circumstàncies permetm;
ment altres 8.
91 1 llG hectàrees el dia 2') de jullol, camp soviètic.
per a treballar per tal que canvii.n
D'aquest total de 57 (46 homes 1
les circumstàncies de tal forma que
11 dones), 4 són menors de 16 anys
puguin ésser portades a la pràctica,
18 d'ells són de Barcelona, 7 de
1
àdhuc on avui es fa dülcil o imposla resta de Catalunya, 28 de la resta
sible.»
d'Espanya I 4 estrangers. D'ells 26
Les i njusttcies són sempre correeren recollits per primera vegada
gibles. Cal, només, per a atxò, un sin1 31 r eincidents.
cer esperit de ;ustzcia.
Ingressaren 32 a l'Asil del Parc
1'1 al del Port, 1 al Tribunal Tute:
«Les doctrines dt: la. sociologia ca1 lliurat a la policia que el
lar,
tòl.ca contenen efectivament aspite:nia reclamat i 6 repatriats.
racions que no es poden aplicar perL'oficina. d'Assistència Municipal
tot arreu 1 tot d'una. Però els Sants
efectuà del 18 al 24 d'aquest mes
Pares, principalment Lleó XIII i
11'; repatriacions (90 homes 1 87 doPius XI h .t nlçat b veu contra alMIJGES I MITJONS A PREUS DE GANGA
ncs), de les quals només 21 eren a.
gunes injustlc1es que clan:en al cel,
Catalunya.
i que moltes vegades no s'esmenen
Al menjador del Parc s'bl donà
pt ~ manca d'il ·ès, àdhuc entre
«DON PROHI BICIONES
menjar a 133 homes, 8 dones 1 5
ge!lt que es d1uen catòlics.
ocasions
grans
Sempre
Infants, amb un total de 570 àpats:
Aquestes iLjustlcies han d'esser els
- Buena ta h lce con ml campafla
Al refugi nocturn de Rocafort (hocontra los ruldos molestos. ¡va me catòllcs els primers a denU11c1ar-les,
mes), s'hi registraren 841 estances
en pnmer lloc, per esperit de justihan mandado callar!»
I•
l al de Santa Caterina (dones), 352
cia i de caritat; despres, perque ru.xi
<De eLa Llbertad»)
estances. El total de persones socorllevaran de les mans dels enenucs
regudes ascencti a 634.
de l'Església una arma temible semEn els districtes, del 19 al 24 d'apre, per tal com maliciOsament con8
PELAI,
gost, foren assistides 3.869 persofonen les dretes amb els patrons 1 a
nes. Es repartiren: 1.764 bons de
tots amb el catolicisme. Periòdicapa, 1.257 de llet, 1.128 de carn 1013
ment ve renovada a la premsa esd'arròs, 365 de bacallà, 44 de 'gaquerrana l'acusació contra les dretes
1 44 de mongetes.
llina
són
treballadors
els
que
catòliques
esclavitzats amb jornals batxisslDlS
COND OL DEL SENYOR PIC
No parlem de C' L.tlunya, on, sortoPER LA MORT DE LA REl•
sament, una explotació tan ev1dent
·
NA ASTRID
no existeix, però sl de regions de Ja
L'alcalde senyor Pic 1 Pon ha ret
m· telxa Espanya. Acusen els patrons
Ha declarat que les joies eren
present, al cònsol general de Bèlde Castella, pçr exemp) ·· d.l pagar
gica a. Barceloua, el dol de la ciu·
jornals de sis i set rals, 1 de no resa Fautomòbil, però el jutge la
tat per la mort de la reina. Astrid.
pectar el que està prescrit sobre la.
jornada ue treball.»
farà ratificar en la seva
ELS QU E VULGUIN OBRI R
LA CAUSA P ELS FETS DE
Llegiu LA HUMA NI TA T
afirmació
BOTIGU ES
!\lATARO
El «Butlleu Oticlal de la GeneraGirona, 30.-Notablement millora<tES SOLO UN DIA
El comandant jutge senyor Artur
lit;Bt de Vatalun)n» (núm. 242), puda de les greus contusions 1 ferides
Galan, irlstruct.or de la. causa c.berta. rebudes
- ¡Quedan tresclantos sesenta y
blica el dictamen de l'Ajuntament
en l'accident d'automòb!l, I~
a
ocorreguts
fets
dels
motiu
amb
'uatro para tos dcmàs l»
baronessa de Thissen pague declarar
aprovat el dl.:!. 13 del mes que som
passat
el
Mataró
de
l'AJuntament
que regula. l'obertura de totes les bo!
Heraldo de Madr1d, diu:
el jutge.
(De cEl Libera.iJ)
octubre, ha. lliurat l'esmentada au- davant
La declaració fon en anglès I trnt1gues de comerç al detall d'articles
cAl ID!Smo tiempo que sc anuncia sa, que consta d~ quatre rotllos, als duida per ana senycreta que viu a
dr, menjar, beure I cremar
la ràpida apartc16n del manifiesto advocats defensors pel seu estudi i Girona. Digué la senyora. dc TbiSsen
En l'apartat quart del sÚSd!t dicse anun~a una activa propaganda. redacció de les conclusions provisio- que les jo!es les duia en una malet.a.
tamen, es ta present a tots els in·
una propaganda de partido o de par- na.Js.
por~.ava al cotxe.
que
que es trobin en tramitaCIÓ
teressats
Els processats en aquesta causa
tides es :;abido que se apoya en una
Incorregué, però, en algunes condv l'obertura d'una botiga de les esfigura
ql.illls
t.lels
cap
al
divuit,
són
gobemante
crtuca de la actuaclón
tradiccions 1 incoherències per la
mentades, de l'oblignció que tenen
del partido o de los partides con- l'alcalde popular de Mataró, senyor qual causa el jutge manifestà que
dQ fer-bo present en instància que
traries; y sl el manif1esto nos parece Salvador Cruixent. Altres vint-i-un tomari.:l. a interrogar-In per veure sl
han de presentar al Registre en ei
conveniente, la. propaganda no sólo que hi hana processats ban estat es ratificava en l'afirmat.
terme de quaranta-vuit hores a pa.rrebé
que
contusions
nos parece oportuna, sina que es lo sobreseguts.
principals
Les
tlr de la publicació de l'acord consisATRACADOit A DISPOSIque desde hace mucno tiempo echanosels
recordarnn
com
baronessa,
la
torial. Els. que no complei.ltin aquestenjefe
el
que
dia
El
Popular.
OR
T
clón
UDI
'A
L
E
D
CIO
dretes
les
Governen
mos de menes. En la calle y en el
tres lectors, les reM al cnp per la
gv. todo el Poder, desapareceràn los t..\ obligació es trobaran de ple en el
La policia ha posat a disposició qual caasa no coordina encara I.Jé
Parlamento. En la calle cuando se
explotadores y explotades; no ba- cas de l'apartat tercer, en virtut del
puede y en el Parlamento en toda de l'auclltor ISidre Pérez 1 Garcia, les seves Idees i és molt probable
brà màs que productores españoles · qual es sut:pèu la tramitació de tot
memento en que func1ona. Sin em- el qual fou detingut fa dos elles ·es- que en ·.ma pròx.ima entrevista amb
qu.> lo mismo produce el capital, si.Ò nou pcrnús que no estigui en períobargo, para peco, apenas para nada pré:; de cometre un atracament a el jutge d1gui el contrari del que
Reproduïm, sense comentaris, el el cual nada se lograrla, que el tra- de d'obertura.
ha scrvido el Parlamento como caja UD3. :neca del carrer de Robador, afirmà. ahir.
uCONSTRUCC ION
del obrera, que es factor indisMalgrat el que s'havia dit, no lla segUen t. manllest de la c. E. D. A., de bajo
de resonancla para las oposiclones d'on s'emportà trenta pessetes, r.ue
ElS TAXISTES NO PO•
para la prosperidad de la
--¿Cómo va eso, don Alejandro?
durante el tiempo en que ha estado li foren ocupades junt amb una pls- quedat. desfigurada i, a part d'.ma convocatòria de la famosa. concen- pensable
DEN CO BRAR TARIFA EX•
patrln.
Compostela.
de
Santiago
de
tració
- Atareado en ampl!ar la base.»
esquerrn,
l'Ull
damw1t
cicatriu
gran
·
abierto. se ha seguida una tàcUca tola.
T RAORD INARI A AL PORT
¡Guerra a la lucha de clases!
Una vegada mé:. es posa de manifest
senyal.
més
cap
present.a.
no
cara
la
lnstrucla
de
encarregat
estat
Ha
tot:llmente
ju.zgamos
que
desdeüosa
<De «Las Noticias»)
I:-& Conselleria Regtdorm dc Circuel crepubhcanisme::~ de les forces po- ¡Gue~ a los slndicatos revoluequivocada. Leyes malas, leyes perju- ció d'aquesta cnusa l'alferes Modest
lítiques de l'actual mlnlstre de la ciommos! ¡Guerra al capitalisme lació I Palleta Urbana, fa publlc que
dlC!ales para el ini.Cres general ban Palacios.
egoista!
complimentant l'acord consistonal
Guerra:
~----------*------------ sida pre:rentadas. Los republlcanos«Obrer<lS, campesinos, marineros
~octos, prOductores de la gran Es- de 13, d'aquest mes, a partir dc deP .ER 1:'\iSULT A LA FORÇA NOTES POLITIOUES
salvo mementos excepc10nales-, en
mà, d.a pruner de setembre p:òxim
profeslonales de Galicia: A SantiagÓ pana.
Alll\IAD"\
vez de combatlrlas 1erozmente las
tots els serveis d 'autotaxis contraC:
Ccmpostela el 1 de septiembre a
¡Tod~ el Poder pam el jefe 1
El jutge, alferes senyor Palnclos, · «L'Horitzór. - El nllmcru cinquè de
han vi.sto aprobar con repugnanCla.
aclamar como un solo bambre el
~'lpal.la ¡una! España ¡justat Es- tats a l'Estac!ó Mantima del Port
Pero las leyes rlgen Y producen el ha dicta' aute de processament. can- del setmanari d'esquerra cL'Horlt- program3. de just.icla social de Ac- pana
ho seran a l'Unica 1 ordwària tari¡ 1mpeno!Jt
mal co 1151 gutente. Unas minonas par- tra AmbroBl Vallejera 1 Alcubilla, per zóa, corresponent a aquesta setmana,
fa de O'GO ptcs. quUòmetre.
Inlclz.l;
seguellt:
que
sumari
el
conté
ocorfe'
Jamentarlas no t.lenen fuer20. para insul' a la força armada,
Aixi mateL'C adverteiX que han espoliUflA
discòrdln?J;
la
neix
cD'on
Cala
de
davant
dics
dos
fa
regut
preGobícrno
el
que
¡
desaprobar 0
tat. donades orures al personal de la
senta pera tlencn fuena bastante, s! sema dc Guàrdies d'Assalt. de la c.."\ i el bicarbonat», per E. R .; cPollGuàrdia Urbana 1 Circulació per tal
la saben aprovechar, para. formar un Barceloneta. El jutge ha decretat tica Internacional», per Marc·AUreJI
que en . els renslcs d'auto-taxlS que
CAMISERS
amblentc nacional que asfixie a la la llibertat provisional del processat, Vila; cSobre el problema escolan,
e:. forrom esperant la sonida en les
y Ja dcsp!ace del Poder. Esa que sembla no estar en perfecta per Antoui Ardèvol; cEl r.Iuscu de
mayori3.
estac1~ns, cmemes 1 altres espectaG R A..'Iis ltl:.óAI X.LS PER FI
Tossa», per Jaume Pradell; cCrltlca
estat mental.
es precisamcnte su ntiSión.
cles publies, els quals llocs l!an d'ésDE TEMPORADA
de llibres», per R. X.; cDuallsme,
Parece que ahorn se reconoce todo
ocupats per ordre d'arribada dels
ter
SE"'TENCIA APROVAD.\ Moralitat 1 Històrlu, per N. N.; cDlesto y parece que las 1zqwerd3.s in~chlcles, 1 sortir amb viatge per or1abelea
c
Reumatisme
Melsa.
IFet&e.
A'tr¡E•cA.R
:
ComJoan
per
d'EstiUJ,
vngacions
L'auditor de Ja Dlvlsló ha apro;'llt
auguran una. nueva (;tapa de lucha.
a Galdes de Malavella <Girona)
ore de .co~ocació, no es permeti la
Està b!en. Era demas!ado desden y la sentencia rt!C8.1e,""llda en canseu de meleran, i una quant1tat extraordlpcrmanenc1a dels auto-taxis que no
Preus redu1ts tins el :n d agost
guerra. pels fets del passat. octubre nària. de notes recolllnt inclsivament Administració: Rambla
dema.slaèo silencio.»
ostentin la. tarja corresponent a la
de les Flors, tl - Telè fo n 18552 • BARCE LONA darrera.
al poble de Gulllamets <Tarragona). l'actualitat politlea.
Trobem que té tota la. raó.
revisió.
tel è fon 144 46

nat, s'ocupa d e l'educació catòlica.
I llança esgarips apocalípt ics contra les esquerres perqu è l'Estat no
pr otegeix oficialment l 'escola catòlica.
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TEMES QUE NO MOREN MAl

Francis de Miomandre, h isto ~
riador d e la d ansa
No sempre els que dansen tenen
una idea clara de la lmportànc~a
que té el que fan. El que això escr1u
va ésser a mablement invitat una vegada per a prendre part en una
festa commemorativa. de de.terminades activitats dansaires. Cre1ent, com
creu, en la transcendència de la
dansa. a través de les generac!ons,
va engiponar-se un parlament que
partia de les gestlculaclons simiesques de l'home primitiu par acabar
en les estampes romàntiques dels
"rigodons" o dals "llancers ". Amb
sorpresa va observar que l'auditori
s'hi adormia 1 va haver de t !rar al
dret 1 acabar de qualsevol manera
per t al de donar lloc a altres oradors més perspicaços que saberen
ésser més objectius. Breu: a aquells
dansaires no els interessava gaire la
h istòria de la dansa. Els interessava
!"aniversari del seu clos.
I heu-vos ac1 que la. dansa és, totj ust, el contrari d'un clos tancat.
;La dansa o és universal o no és
dansa. I quan no és dansa és contors'ó. Sl la. dansa no tingués una valor

que predominaren als pobles heHènlcs, des de les Orflques, sagrades,
"diàleg amb els deus", fins les bàquiques o dionlsfaques, propenses a tots
els desfermaments. Danses gimnàstiques, o guerreres, orgiàstiques o
religioses, el mosaic de totes elles
serveix per a fer-nos capir l'alta influència de la dansa. en la societat
grega.
Seguireu els romans, poble feixuc,
que no dansava 1 preferia els espectacles de sang als d'art i destresa.
Incapaços de dansar, es valgueren de
gent llogada, a Ja qual sabien r emunerar, però no consideraven gaire.
Els dansarins a Roma eren més acròbates que sacerdots d'un culte.
El poble h ebreu, en canvi, fou dels
que sabé posar al seu lloc la slgnificac'ó profunda de la dansa. D anses ben distintes les de David davant
de l'Arca 1 la de Salomé, davant
d'Herodes I El cristianisme no es féu
estrany a la dansa litúrgica 1, d'antuvi, els concurrents a les cerimònies dansaven sota la direcció dels
sacerdots. D'anomenar a aquests "cc-

BACANAL

I

<Segons una àmfora grega)

històrica i d'universalitat no llauria rifeus", deriva, possiblement, el cor
inspirat centenars d'obres mestres, actual de les esglésies, fill indirecte
literàries o pletòriques, entre elles, de la primitiva coreografia cristiana.
i ben recent, l'obra "La Danse", que
A l'edat mitjana hom dansa sota
Francis de MiomanMe acaba de pu- les voltes dels castells, a la clal'Or de
blicar d:.Otre la coHeccló "voir et sa- les to11tes, i a les places deis burgs,
voir " de l'editor Flammarion, de Pa- sota el sol de primavera. El Renalris.
xement influeix la dansa com ho
• • •
influeix tot 1, de manera paulatina,
Miomandre és un dels escriptors neixen els balls de Cort i, temps a
fran cesos que més estimen Mallorca. venir, aqu:llles delicioses danses imEs gairebé -diuen- un mallorqui mortalitzades pal pinzell de Watheau.
d 'adopció. L'illa d'or, amb les seves
Pas per pas, l'alada dissertació ens
m eravelles, escau perfectament al duu a l'època contemporània. Deixant
temperament d'aquest escriptor alat enrera la gavota 1 el minuet, sorgeix
1 subtil, ingràvid I llum'nós. La seva el vals. I en pla d'eclecticisme ele1ngravldesa va motivar que el sor- gant, que ennoble·x nJiò que toca,
prengués molt que fos convidat, en anem a parar -a través de Loie Fuqualitat de filòsof, a una de les doc- ller i Isadora Duncan- a les danses
tes i profundes converses keiserlinla- negres de Josefina Baker.
nes. "-Heu-vos aci que sóc filòsof
Francis de Mlomandre, es veu en
1 no ho sab:a" ---<:onten que va dir la necessitat de davallar arran de
Miomandre.
terra, per tal de posar-se, vulgues o
Ell no es creia ésser filòsof 1, tan- no, a to amb el mercantilisme baix
mateix va acceptar la invitació 1 és d·~ sostre que avui empudega l'art nosegut· que va fer un paper brillantis- bilissim de la Dansa, amb majúscuslm entre la plèiade de savis i de la... Sortosament, l'ull penetrant del
~mobs que Keysarling consteHa allà comentarista, no ha vist, o no ha
on passa. Tampoc no es creia M.o- volgut vew·e, el tristlsslm espectacle
mandre ésser mai un historiador de de les tax'-girls.
la dansa. Conta Germaine BeauLa fe de Mlomandre en la dansa
mont, que un dia va preguntar-li sl no s'esvaeix, però, i això 11 fa estam~
escrivia un llibre sobre la dansa. I par en les darreres pàgines d el seu
ell va respondre: -M'estimo més meritisslm treball:
d ansar les danses que no pas hlsto"Et quolque la. danse alt perdu
t·iar-les.
toutes les apparences de son caracPerò, fet 1 fet, ha escrit el llibre. tère r eligleux, quo·que les innombraI no us cregueu pas que s 'gui un bles aspzcts sous lesquels elle se rélllbre de per riw-e, escrit sensa com vèle aux blasés que nous sommes
\'a ni com costa. Es una obra exten- présentent quelque chose d'anarchlsa, documentada, que dóna una p~r- que et d'incoherent, le phenomène
tecta idea del desenvolupament d'a- de son "universalité" ne sauralt
quest llenguatge de tot el cos - 1 de manquer de frapper l'observateur le
t ota l'ànima- que ve a ésser, de plus dis trait."
temps Immemorial, là dansa a tots
Tant-debò l'optimisme no l'engaels pa'isos.
nyl. I una progressiva revalorització
L'home primitiu -afirma l'autor, de la dansa arribi a convert'r les
seguint textos orientals remotissims-- insulses parades de noies nues, en
quan estava. alegre no en tenia prou les revistes que avui predominen, en
amb les paraules: li calia perllon- quelcom semblant al que la dansa
gar-les, modular-les. Un cop modu- fou sota eis heHens, quan encara el
lades, sense h aver..ne esment, gesti- món no havia deixat de banda tota
culaven les seves mans ¡ els seus espiritualitat.
p eus es bellugaven. Heu-vos ací com
F.
s'originà la dansa el naixement de
la qual va precedir el de la música.
A la funció d'homenatge a Lope
Francis de Miomandre posseeix el d~ Vega, al Poble Espanyol, hi asçentlt de la dansa. Això U fa dir ststiren, com és sabut totes les aud 'ella que és "expressió irresist'ble toritats de Barcelona. Amb elles
d e la joia de viure", que ha degut prengué seient un senyor molt veÇsser la primera temptativa de l'ho- llet , el tan venerable com prestigiós
me per a organitzar els seus movi- doctor Rubió í Lluch.
~ents. Organitzar, aqui, és tant com
En. t¿eure'l, un ciutadà, que no el
d ir disciplinar.
c~netxta, va preguntar a un penoNingú més ban dotat que aquest dtst~: .
autor per al comès que li ha esta<;
-:-c.Qu¡ és aq~cst ~enyor que seu
çonflat. Ell possee:x una r~ceptibili-¡ a l estrada .Prestdenctal?
-Es el !rll de l'homenatjat -féu
tat sensltlva, per a dial?gar sense sense
pensar-s'hi- l'interpellat
paraules amb les belles f1gures dels .
• • •
·
frisos i dels vasos grecs; amb les
L'alt d'
l b
f ormes hieràtiques que decoren eis
t re ta, a .s anvs, un company
re va senttr, casualment el se~gogeus f araònies,. am b 1es estat ue- 1ws
güent diàleg, entre dues «personetes•!
es descolgades a Cnossos de Creta que pesarien ben bé els seus 100
o a la llegend~ia Ur; amb e!s verti- quilos.
'
'
gles estr,afolans dels Cl;lpitelis medfe-1 -No insisteixi més, sen11or Josep,
yals... D aquests interv1us ideals, n ha que mat 110 arribaré a ésser la seva
extret matèria sobrera per al vo- mitja taronja.
lum.
l .- No s'hi fncaparri, senyora PlàAix! ens mena, en màgica volada,l c~a.. Mentre sigui la meva mitja
Ris Imperis antiquissims -Indla, 1 smdna!
• • •
Xina, Egipte- on la dansa és ritual I
. puran_t la guerra europea, un ita1 sagrada. El seguim, pel damunt dels
Pamirs, fins a remuntar-nos i pla- lta amtc nostre, avui extliat per
llar damunt les meravelles mesopo- antifeixista, va exercir tm qua~tt
tàmiques de BabUòn a i Ninive on la temps les funcions d'ajudant d'un
dansa. devé més sexual i lasciv'a i en general.
Aquest, era molt original. Un dia,
l'encantat periple emprès, no triguem
període de permís, va delegar per
a veure desplegada, davant dels nos- en
escrit l'ajudant perquè..•'¡;z repret res ulls, la magnifica història de 8entés
en un enterrament. Com a
Grècia, on la dansa. fou una instili va ter la indicació upeu
t ució gairebé divina. La documenta- apostdata,
terran.
ció de l'autor es palesa. quan ens desCom que no és costum d'acompacr.u les cinquanta i escaig de danses
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111/ar caddvers dalt de cavall, l'a1u-

LA MORT DE LA REINA ASTRID

Ah• I
•
lf e cadàver de la re1na
Totes les cases de la ciutat tenen crespons a les finestres ••• El Govern ha acordat celebrar l'enterrament el
dimarts vinent amb tota la solemnitat ••• La capella ardent
ha estat muntada en la mateixa sala del palau reial on
hi hagué la del rei Albert ••• Al lloc on ocorregué l'accident
ha estat posada una creu

L'ACCIDENT OCORREGUE
EN UN MOMENT EN QUE
EL REI PARLAVA Al\m LA

REINA
BrusseHes, 30. - El rel Leopold
ha confirmat, en relatar com es prodrut l'accident que costà la mort de
la reina, que ell es girà per a mlrnr
per un instant un mapa de les carreteres que estaven recorreguent que
la. reina li ensenyava.
LA PREMSA BELGA DE- es trobaven a Sain Moritz, r etornaHom sap que la reina Astrid esDICA GRANS INFORMA· ren a BrusseHes. Es encara recent perava un quart fill pel gener pròClONS A LA VIDA DE LA el r ecord de la solemne cerimònia xim.
REINA. ELS REIS VIATJA· en la qual, al costat dels seus fills
VEN D' INCOGNIT
i de la seva esposa, vestida de negre,
LA REINA ELISABETH, LA
PRINCESA MARIA JOSE
Brussell.es, 30.-Tots els p eriòdics el jove sobirà pronunciava amb veu
I EL PRINCEP DEL PIAemplenen les seves columnes amb sencera el seu discurs, prometent
MONT, A BRUSSEL-LES
informacions relatives a la tragèdia respectar les lleis constitucionals del
seu pals.
Nàpols, SO. - La reina mare, Elide Lucerna.
"La
reina.
ha
mort!"
"La
r
eina
ha
sabeth i la princesa Maria Josep,
A poc a poc comencen a rebre·s
mort!>l A la capital l'angoixa asso- esposa. del príncep del Piamont, hedetalls del tràgic accident.
leix
un
voh.1m
terriblement
doloró3.
reu d'Itàlia, sortiren ahir, a la nit,
Les primeres persones que acudiTots es recorden de la reina sen- de Nàpols amb direcció a BrusseHes,
ren al lloc de l'ilccident desconeixien
la personalitat de les victimes. Mo- zilla, que aimava els treballs ma- on arribaran demà (avui) dissabte.
Ambdues varen saber la noticia
ments després es presentaren els nuals i sentia passió pels nens. Tots
gendarmes de Kussanchd. Un d'ells es recorden que, fa pocs mesos, en de l'accident de Lucerna per una
assabentar-se
de
la
misèria
que
pacrida telefònica del príncep del Piapreguntà al rel qui era. Aquest, afectat per la commoció, callà. De sobte tien eis obrers del Borinage, obrí mont, el qual assistia a les maniouna
subscripció
1
invità
a
tot
el
seu
bres militars de l'exèrcit italià a la
algú exclamà: «¡La senyora és
morta!>l El rel tractà d'incorporar- poble que acudis en e.uxlli, amb els regió de Bolzano.
se. Amb la cara coberta de sang, seus donatius, en diner o en espèEL DOL OFICIAL A SUEcercant el recolzament de les per- cie, dels que res no tenien. Els doCIA
sones que el voltaven, s'agenollà al natius els recollia ella a la porta del
Palau,
i
dels
seas
llavis
els
donants
Estocolm, 30. - El primer que va
costat del cadàver de la r eina i l'a- escoltaren paraules
commogudes de saber la mort tràgica de la reina
braçà.
gratitud.
Astrid fou el seu germà, el princep
La princesa Astrid de Suècia era
«¡La reina ha mort!»
Carles. Immediatament la comunicà
filla del príncep Carles Oscar i úe
Els
gendarmes
que
acudiren
als
al
seu pare, el dolor del qual fou
la princesa Ingerderg, i néta del rei primers instants
al lloc del succés indescriptible.
Gustau. Va nèixer el 17 de novemLa princesa Indeberg, mare je lr..
bre de 1905. El matrimoni de Ja detingueren un cotxe, al qual pujà
princesa Astrld amb el príncep b e- el r ei. El cap de la brigada que reina Astrid, ja sabia la trista nomanava
aquestes
forces
li
preguntà:
tícia.
r eder de Bèlgica fou tm matrimoni
-Voleu dir-me qui sou?
Les banderes onegen a mig pal.
d'amor.
-Rhyt
...
El públic llegeix amb avidesa les
El dia que el rei Albert anuncià e.ls
Era
el
nom
escrit
en
el
passaport
edicions especials dels periòdics.
periodistes, a BrusseHes, el compropel sobirà que viatjava d'incògnit.
El periòdic «Artenbladetl> diu, esmis matrimonial, digué:
pecialment: «Suècia, traspassada de
«La princesa Astrid és una jove
encisadora, d'una gran sanzll1esa
L'AUTOPSIA DEL CADA· dolor, allarga la mà a Bèlgica en
un sentiment de comuna aflicció dai d'un gran cor. La princesa ha estat
VER DE LA REINA
vant Ja terrible desgràcia que ha
educada en un pafs lliure i demòLucerna, 30.-Anit, a les 10'15 sor- caigut
sobre ambdues nacions».
crata, com el nostre.»
tf el cadàver de la reina Astrid amb
La reina Elizabet, que acompa- direcció a BrusseHes. Abans se li haT ELEGRAlUA DE CONDOL
nyava el rel, afegí:
t
«Jo seré feliç si vostès diuen en via practica l'autòpsia, 1 es comproParis, 30. - L'Acadèmia Francesa
t d'
và que la mort fou produïda per ha tramès al rei de Bèlgica el seu
els seus periòd ics qae es t rac a un la fractura
total del crani i per !e- condol.
matrimoni d'inclinació 1 que cap motiu de caràcter polític no podna im- sions internes, mortals de necessiELS EX·COM.BATENTS :::>E
pedir-lo.»
· f •~
El princep hereder comptava ales- ta¡l. re1 Leopold se 1·I féu una
OINFRANÇA EXPRESSEN EL
hores 25 anys i la princesa vint.
1 gr afia, comprovant-se que solament
SEU CONDOL
La noticia de la boda fou acollida a sofna l~eugeres ferides exteriors a
Paris, 30. - En nom de la Confecara 1 a les mans. En canvi, sofrí
BèlgIca arn b i mmensa a 1egr Ia, i en I la
fort xoc nerviós I experimentà grans deració Nacional d'ex-Combatents,
integrada per tres milions 1 mig
~~ ~~~ése~~~ae~o~~~f:\àÍ'h';?:-an~ dificultats per a refer-se.
de membres, el secretari, general Ribellesa de la qual estigués per davellet, li dirigi al senyor van Zeeland
munt del seu caràcter regi. El maEL CADAVER DE LA REl- un telegrama de condol.
trimoni se celebrà a la capital de
NA I EL REl A BRUSSEL•
Suècia el 4 de novembre de 1926 1
LES
EL CONDOL DE L'ALCAL·
el religiós, el dia 10 a Brussell.es.
DE DE PARI S I ALTRt:S
BrusseHes, 30.-A les cinc de la
Aquest matrimoni nascut sota tan
CIUTATS FRANCESES
feliços auspicis, tingué tres nens: matinada ha arribat a Arlon el tren
Paris, 30. - L'alcalde de Paris ha
la princesa Josefina Carles, nasc-.1- especial que condueix les despulles
da 1'11 d'octubre de 1926; el príncep de la reina Astrid. A l'estació hi ha- enviat al rei Leopold i al burgmestre
de BrusseHes telegrames de condol,
Bauvonl, nat el 7 de setembre del via els ministres senyors Rubbens, amb
de la mort d,e la reina
1930, i el princep Albert, el 6 de juny Spaak i Gerard i representants del As tridmotiu
.
cos diplomàtic.
del 1934.
Els alcaldes de L'Havre 1 Saint
El tren especial ha arribat a BnlsEn sobreven.~r la mort del ,rei Al- seBes a les nou del mati. En el pro- Adresse, que el rei de Bèlgica visità
bert, a consequèncla també d un ac- pi comboi, des de Lucerna, venien com a duc de Brabant, el 1924, i
cident tràgic, els dos prínceps, que el r ei Leopold i el President del on el Govern belga resldi durant la
guerra, han tramès també teieglaConsell senyor Van Zeeland.
La. dolor del poble per la tràgica mes de condol.
Als edificis públics 1 als consolats
,
,
.
mort de la seva sobirana s'ha paledant troba sobrer l advertiment. sat ostensiblement aquest mati quan onegen les banderes a mig pal.
Però t•a callar. Ara be, en veure que es veia plorar amb gran sentiment
el general en campanya, donava a milers ae ciutadans entre els quals
~ENTERRAMENT
SEdA
e11Cendre ~ls toscanes que. ~umava al es destacaven els ex-combatents.
FET AMB TOTA SOLEM·
corneta d ordres, en prevtstó que els
NITAT PER ACORD DEL
Les tropes formaven la cursa os·
hi tes pipar a ell, va resoldre de- ' tentant braçals negres 1 la ciutat
CONSELL DE MINIISTR ES
manar el trasllat.
¡ entera apareixia inundada per banBrusseHes, 30. - S'ha celebrat l'a• • •
deres amb crespons
nunciat Consell de Ministres per a
Un artista català, pintor t dibutDurant la desfiladà del fúnebre c:o· l'adopció d'acords en relació amb
xant molt conegut, va tastar el pe- mici no cessaren de tocar les cam- l'enterrament de la reina Astrld.
nal !1el Dueso, per causa de les se- panes de les esglés ies i l'artilleria
El Govern ha acordat que Ja fúves tdees.
..
atronà l'espai amb els seus dispars. nebre cerimònia revesteixi la màxiI conta que un ata, els amics que
Als voltants del Palau s'atapeïa ma solemnitat.
tenia tvra, l'obsequiaren amb una una enorme multitud dlficilment
Assistiran a l'enterrament deler
ampolla de litre d'aigua de Colònict. continguda per les forces d'ordre gacions de tots els cossos de l'exèrQuina no va ésser la seva sorpre- públic.
cit i altres forces armades del país,
sa quan en anar a friccionar-se l'enEl rei Leopold baixà del tren t;n els membres de la Cambra i del Sedemà la va trobar buidat Com que una estació baixador i marxà imme- nat, el Govern en ple, totes les organitzacions nacionals i el cos diploel r eglament de la penitenciària diatament al castell de Laeken.
privava l'entrada de tota mena d'alMentrestant, el tren especial que màtic
Per a assistir a l'enterrament, que
cohol.. els camarat1ei se l'havten be- conduïa les despulles de la reina
Ç¡ut!
Astrid continuà fins a l'estació del tindrà lloc dimarts al mati, són esperats a BrusseHes membres de toNord, acompanyat pel Govern.
Immediatament de l'arribada del ies les reialeses europees.
LEVIATAN
La capella ardent ha quedat insfúnebre comboi, les despulles de la
Hem rebut el número d'aquesta re- reina foren conduïdes en un furgó taHada al mateix saló del Palau
vista corresponet e.l mes d'agost, el automòbil al Palau Reial. Donaven r eial en el qual s'establi l'any pasqual conté el següent sumari:
escorta al comboi dos esquadrons de sat la capella ardent amb ocasió de
«La nueva tàctica comunista», per cavalleria, un destacament de gen- la mort del r ei Albert.
Munten la guàrdia al cadàver caps
Lluís Araquistaln; «El sentido de la darmerla 1 un batalló de gules del
superiors de l'exèrcit, l'aviació I la
Historia, según las derechas españo- rel.
las>l, per F . Carmona Nenclares; «La
Al castell de Laeken es tenia ja marina amb uniforme de gran gala
bancarrota del anarquisme español», preparat el taüt ¡ es procedi imme- i els sabres i espases desembeinades.
capella està voltada de grans ciper L. F~rsen; «Distintas expresiones : d iatament a dipositar en ell el ca- La
ris.
del fasclSmo: una dictadura en la dàver de la sobirana.
E
l
fèretre es troba encara tancat
~rgentin&ll, per Ralli Gonzàlez Tu- ¡
Els primers en ésser autoritzats
no~; «Los intel.ectuales Y la lucha per a desfilar davant el cadàver de perquè el rei Albert encara no s'ha
soc1al en Franc1a?1, per J oan F~lces la reina Astrid foren eis periodistes decidit procedir a la seva obertura.
Elorza; «La serv1dumbre del cme>l, 1 estrangers ¡ belgues als quals es
EL REl LEOPOLD PLORA
p~r Alfr~d Cabello; «Seudorrevolu- guardaren tota classe d'atencions.
DAV ANT EL CADAV ER DE
c1ón y dictadura militar en Cuba»,
LA
SE VA ESPOSA
per A. Góme:G Villar; «La marcha
BrusseHes, 30. - Es pot dir que
del mundo: El imperialisme tardio y
C O M CONTEN L'ACC I·
espectacular en Italia. Resurgimiento
DENT ELS SEGUIDORS no hl ha una sola casa a BrusseHes
on no onegi una bandera a mig pal
revolucionario en Frnncia»; «Libres
DEL COTXE DEL RE l
o domassos de crespó negres, prova
Y. r evistas: Tres estud1os sobre la AnBema, 30.-L'enviat especial <.le de
l'afecte que el poble belga sentlguedad Y el Renaclmlento. ~ lu- l'Agència Telegràfica Suïssa comula seva sobrrana.
cha c~mtra el fascistp.o.. Tchapalef, el nica des de Lucerna q<.1e, segons tiaA pet
sis de la ~:~.rda ha estat per~errillero rojo. H1s"ona de.l bolche- 1 declaracions del conductor del cot- mès les
l'accés del
a la capella
VlSJ?~»; Revista de re~lstes, «Misce- xe que seguia el rel de Bèlgica, es ardent. Milers depúblic
persones han eslàma. ~ero.ismo de no\ela. ~oni!l.S veié com l'automòbil reial bolca~a perac silenciosament que s'obrissin
del cap1talismo. La barbane sovle- a l'entrada del poble de Kussnacht, les portes del saló on es trobava !.'l
tica».
en un lloc on la. carretera està per- fèretre. El saló és e'i mateix on e~
fectament asfaltada i té una am- tlgué dipositat el cadàver del rei Albert.
NOTICIARI
plada de set metres.
fèretre, quan arribà de l'estació,
Edició d'u.~a obreta de Bernat Met·
Segons els ocupants del dit cotxe, fouEl rebut
pel rei Leopold i el carge flns a ra Inèdita. - El treball de l'automòbil reial passà per damunt
denal
de Roey. Quan el fèretre s'aMarti de Riquer «Notes sobre Ber- d'un talús, donà. un salt de quinze proximava
lloc on es trobava el
nat Metge», aparegut darrerament a vint metres 1 acabà estabellant-se rei Leopold, alaquest
no pogué més que
dins el volum xvm dels «Estudis contra un arbre corpulent.
plorar.
Universitaris Catalans», conté una
La reina fou projectada violenEl cadàver b a estat collocat entre
petita obra. de l'autor de «Lo Somni» tissimament fora del cotxe. I en
domassod negres, i voltat de
de la qual fins fa poc temps hom no ésser recollida es veié qae tenia tot grans
roses. En els domassos apareix un!l.
tenia noticia. Es tracta de la tra- el costat dret del crani completa- monumental «.Alt en lletres platejaducció de «De Vetula», de Richard ment enfonsat.
des. La capella arden apareix plena
de Fournival. En el mateix cas es
El cotxe, no obstant la topad~ de mile-rs de llums.
trobava el fra¡ment conservat de contra l'arbre, no s'aturà, sinó que
El rei Leopold fou el primer que
J'«Apologia:t de Metge, que hom pot travessà unes terres I arribà fins a entrà a la capella ardent. S'aturà dallegir en el recent ll1bre de Martí h vorera del llac, 1 s'enfonsà a l'al- vant el fèretre, que, en alguns mode Riquer «L'Humanisme català» gua.
ments ha estat obert, i després s'ha
(uCoHecció Popular Barcino»). ReEl rel fou llançat també fora del retirat a. pas lent, vaciHant 1 sense
cordem que totes les altres obres de cotxe, i el xofer que anava al seient poder contenir la seva pena.
Bernat Metge: «Lo Somni», «Vàlter d·el darrera, calgué a l'aigua amb
Com ja s'ha anunciat, els funerals
e Griselda», «Llibre de mals amenes- l'automòbil.
es celebraran dimarts. El cadàver de
taments», «Medicina» i cLlibre de
Passats els primers moments d'es- la reina Astrid rebrà sepultura a la
Fortuna i Prudència», es troben dins verament, el rei s'aLxecà I corregué tomba reial de l'església de Laeken,
Ja CoHecció A de «Els Nostres Clàs- vers la seva esposa, cridant-la des- prop de BrusseHes.
slcs». de l'Editorial Barcino <volums esperadament i pujant-la nls seus
EL PRINC EP AXEL DE Dl·
I i rr•.
braços. Però la reina Astrid mona
NAM ARCA I EL DE GAL·
- La Geografia de Catalunya. - als pocs moments. després d'have~
LES
A BRUSSE L· LES
El «Resum de Geografia de Catalu- rebut els Sants Sacramffits. que h
nya», de Pau Vila, aparegut e!l nou administrà el capellà del poble de
Brosselles, 30. - Ha arribat a
volums a la crCoHeccló Popular Bar- Kussnacht, el qual acudí en pro- BrusseHes el princep Axel de Dinamarca cunyat de la morta sobirana
cinc», és un estudi comprensiu del duir-se l'accident.
n ostre pals en el seu aspecte fisic i,
El rei qaedà. en un estat de pro- de Bèlgica.
encara més, pel que fa a .les activi- funda postració, sense encertar o
Hom espera l'arribada del princep
tats humanes carocteristiqt.~s de les contesta r les preguntes que se li de Galles que representarà Anglaterra
seves diverses contrades.
feien.

-------:*
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El Govern francès prendrà
represàlies contra els països
que posen obstacles a l'exportació de moneda

Els resultats dels decrets-llei de França

Paris, 30. - El periòdic «L'In- Els que determinen la rebaí
transigeant» confirma els rumors
que circulaven sobre que França xa dels articles no fan efec:
anava a adoptar algunes mesures
contra els països que tinguessin res- te .••• Contràriament hi ha
triccions sobre exportació de mone- articles que han pujat de preu
da estrangera, 1 afegeix que el deParis, 30. - L'«Euvre» que
cret està en preparació i que surà
aplicat a tots els països en la ma- gueix combatent els decrets.¡f~
a~senyala
una puja en els m e13
teixa mesura que elis h agm isporons 1 en algunes pastes sembl~~ar.
sat les restriccions sobre moneda.
de les quals es fa gran consum ts.
El periòdic entén que és
~
A Txecoslovàquia els socia- mParis.
és complicat i difícil obtenir1110 1
una reducció efectiva del~~
listes no volen fer el front po· decret
per 100 en el preu dels articles d
primera necessitat que aplicar e
pular amb els comunistes mateixa
1
disminució als salan:
Praga, 30. - Els dos principa:;; rendes 1 lloguers.
partits socialistes de Txecoslovàquia.
«La carestia de la vida -escriu
e~ socialista nacional que, és el partit del senyor Benes, i el partit defensa les Eeves posicions amb t;
social demòcrata. els dos represen- nacitat i mitjançant un joc molt
tats al Govern, han decidit coHabo- hàbll de recursos I enginys. Els prerar a totes les qüestions econòmi- fectes ens . donen ~mpte sempre
dels procediments subti!s que em.
ques i socials.
En r elació amb la polemica de pren alguns comerciants per tal
Premsa relativa a la constitució d:eHudir les xifres de la tarifa (¡fi.
d'un front únic dels pmlits d'e!.- c1al. En tot cas. les dones que fan
querra, sembla que els caps socialis- la compra cada. dia observen, que
tes han decidit no rc~ar amb els a pesar de totes les promeses ctel
comunistes ni un front únic ni una Govern, continuen desemborsant el
mateix nombre de francs que abans
solidaritat socialista.
dels decrets-lleis per tal d'obtenir
quantitat semblant de quevluUn príncep alemany presideix una
reSll.
periòdic denuncia la passivitat
el Congrés Internacional de delElGovern
en l'aplicació de les sanclons,
i r eclama una acció de posiJoieria
tiva
energia
que posi terme als abu·
Berlin, 30. - S'ha inaugurat el sos.
V Congrés Internacional de Joieria.
a l'Acadèmia de Belles Arts. Va
presidir l'acte el duc Carles Eduard
de Saxònia-Coburgo 1 Goha, president honorari del Congrés.

EL MU.ITARIS ME JAPONES

Renovació de passaports als
ciutadans soviètics que viuen
prop de les fronteres
Moscou, 30. - El Con<ell de Comissaris del Poble ha acordat renovar els passaports de tots els ciutadans soviètics que resideixen a
les ciutats frontereres a partir del
primer de setembre.
Els nous passaports seran valedors per a cinc anys. Aquesta mesura permetrà una nova filtració
de la politlca russa a altres païso.~.

L'ASSASSINAT DEL GENERAL NA.
GATA DONA 1\IOTIU PER A ACCENTUAR ENCARA MES LA PRESSIO DELS l\IILITARS SOBRE EL
PAlS

Tokio, 30. - Com a resultat d'una
entrevista que ha durat tres hores,
celebrada pel ministre de la Guerra,
general Hayashl, i l'ex-ministre del
mateix departament, general Araki,
m embre del Consell Superior de Ja
Guerra, considerat com una destacada figura del grup r adical nacionalls·
ta a l'Exèrcit, s'h a arribat a un complet acord en relació amb l'assassinat del general Nagata, sobre la
necessitat d'unificar el control de
l'Exèrcit i reforçar la més estricta
disciplina, posant ¡¡.1 mateix temps de
relleu la importància de l'exercici de
les virtuts morals en l'educació mi·
litar.

El DOCTOR NICOLA TESLA NO
CREU EN ELS INVENTS DE
MARCONI PER AATURAR ELS El Congrés Penal de Berlín
MOTORS
HA ESTAT UNA FARSA, DIU
Sl EXISTIEN, SERIEN NEUTRA·
LITZATS FACil. ..lENT
EL SENYOR ORTEGA I GASSET
Nova York, 30. - El savi electri-

I

cista doctor Nicola Tesla, mundiaiment famós pels seus experiments
amb r aigs micro-ona, lla dit que,
en les actuals circullli'l.àncies, «han
d'acollir-se amb les majors reserves
les noticies que arriben d'Itàlia sobre e!s pretesos invents de Marconi
aplicables a la guerra11.
El professor Tesla creu que 11
Itàlia 11 Interessa molt en eis actuals moment llançar noticies d'aquesta indole que puguin influir en
el litigi !talo-abissini.
Afegeix el savi electricista americà que la idea de detenir per ràdio els motors dels avions es llançà
a Alemanya fa deu anys i des d'aleshores ha estat freqüentment r eviscuda. encara que hom no li ha
donat gran importància perquè resulta fàcil inventar un procedimem
per tal de defensar-se de l'acCió
dels suposats raigs.

L'acció catòlica és
dirigida pels jesuïtes
HO CONFIRMA EL SANT PARE

Roma, 30. - El Papa ha rebut
el general dels j esuïtes, pare Ledokowsk.i, al qual acompanyaven vint
pares jesuïtes directors de Col.Jegis
I Seminaris. El general lleg1 un missatge anunciant que s'havien celebrat reunions a la Casa Generalfcla
per a estudiar els problemes de la
formació cristiana a les diverses nacions d'acord amb les normes de l'Acció Catòlica.
El Pontifex li contestà dient que,
en efecte, eis pares que representen
el millor de la Companyia h aurien
de desenrotllar entre e13 joves confiats a ells el programa de l'Acció
Catòlica.

Paris, 30. - Al seu retorn de Berlin, on assist1 al Congrés Internacional de Dret Penal i Penitenciari, el
professor espanyol, senyor Ortega 1
Gasset, ha dit al «Petit Journah> que
l'esmentat Congrés fou unl\ farsa i
que «el veritable Congrés d'aquest
anv --· ra s'ha de celebrar per l'esmento.t motiU!>.
El senyor Ortega i Gasset ha afegit que els delegats alemanys, que
eren molt més nombrosos que els es·
trangers, «plantejaven probleii,le:; politics més que problemes jundics, I
demostraven que estaven interessats
principalment en la limitació d~
drets dels acusats i a limitar l'awo
individual».
-----------:*----~~~~

L'ORDRE
PUBLIC
*
DETENCIO D'UN ESTRANGER
Fou detingut 1 portat a la. CoJn!s·

so.rla de Policia del Port, M1er
Gandzynsky, súbdit estranger indo·
cumentat i sospitós.
MES DETENCIO~S

La policia procedí a la dete?CIÓ
de Bonav:sta Palop Daroca, conzg~
"espadista ", 1 disposà l'ingrés a presó en qualitat de governatiu,
ment~e es practiquen gestions
al descobriment dels autors del ~
batori de joies comès per valor e
25.000 ptes. en una casa del carrer
de les Corts, del qual robatori se suposa participant el Palop.
de
En un tramvia del carrer . ó
A L'AM BAIXADA DE PA·
les Corts, fou detingut Joaqui~ M~a
RIS
Paris, 30. - A l'Ambaixada de Bèl- Pedret, el qual pretenia fur ar
cartera
a un passatger.
gica oneja la bandera a mig pal i
ha començat el dol. Al saló de reAUTOMOBIL DESAPABE·
cepcions s'ha instaHat la capella ardent. El retrat de la reina es desGUT QUE APAREIX
a
taca d'un marc coHocat damunt de
Fou d~munc:at a la. policia qUJus
cortinatges negres I voltat de cres- Manresa, prop de la plaça. de bra rd
pons. Al mig han estat coHocats dos desaparegué l'automòbil marca Fo
llums de plata. Els plecs han imm.e- núm. 53504.
cardlatament coberts amb signatur es de
Posteriorment fou trobat a 1a mb
polit!~. diplomàtics, etc.
retera de Barcelona, bolcat I a
DOL A LA CORT ANGLESA importants destroces.
Londres, 30. - El rei d'Anglaterra
UNA DONA QUE TE 1\lAL--'
ha donat ordres per tal que Ja Cort
BEGUDA
per·
guardi dol durant dues setmanes
Aurora Blanco, que estava c~tava,
amb mo~lu de la mort de la reina
recte estat d'embnaguesa, ins s que
Astrid de Bèlgica.
al carrer del Cid, totes les donemenaUNA CREU AL LLOC DE passaven i a una d'elles, ano us teda Roser Guillen, li causà. gra
L'ACCIDENT
Berna, 30. - Les autoritats de rides.
ponent
Kussnacht, prop de la població on
Duprés de l'amoníac correstj t
ocorregué ahir l'accident que costà fou posada a dlsposic:ó del JU a ·
la. vtda a la reina de Bèlgica, ha
erigit una creu al lloc on ocorre1\IORTAL ACCIDENT D'J\t!•
gué Ja desgràcia. Davant la creu, els
TOlUOBIL
staven
representants dels Cantons de KusA la carretera del ~armel !tat de
snacht 1 Schwyz han dipositat unes provant
1
un
automòbil
prop
t
EDI'·c
corones de flors.
El cotxe «Packarcbl del rel de Bèl- Josep Vallès, re<:<!nt arranJa •
gica ha estat conduït a un garatge, Ayarza 1 J~p Balaguer. Jsa manlo·
A conseqtiènci!l. d'una fa
greuon ha quedat a disposició de les autoritats suïsses. El costat dret de bra bolcà el cotxe i resultaren
l'automòbil apareix completament ment ferits els dos ocupan~ a con·
El primer mori poc d.spr
d~stroçat, així com la direcció, que
te grans avaries.
seqüència de les ferides.
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Tots els republicans llegeixen cada dia LA HUMANITAT
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La gravetat del moment
internacional
(Ve de la p àg.

1)

sitats d 'expansió d 'Itàlia i als drets
de defensa dels paYsos atacats. L'aclariment de l'«Osservatore Romano», de veritable Importància en els
moments actuals, diu aixi:
«La paraula del Papa és clara. La
necessitat d'expansió no és un dret
en sl; és un fet que cal tenir en
compte, però· que no s'identüici amb
el dret. La defensa, contràriament,
és un dret».
Hom ignora quin acolliment dispensarà la premsa feix.ista a aquest
Interessant aclariment de l'ò r g a n
pontifici.

I

Les informacions de «Ya» Primer apedreguen el tren
i després el tirotegen

«l'AGCIO DISSOlVENT QUE
PERTORBA lA VIDA SOCIAl
DEl PAls TE lA SEVA Dl•
lfl
REGGIO AMoscou }) J AFIR liA

HA D' INTERVÉÑÏR LA GUARDIA

CIVIL,D~~s ~uGAiEfs~TÍs TRES
València., 30. - A Ja sortida de
l'estació El Cafí!lveral, un grup d'individus apedrega un tren de merca.deries que anavà cap a Tarragona.
El comboi es deturà i d'ell descendlren diversos empleats, que feren fugir els agressors, excepte a.
un d 'ells que s'acarà amb et cap
dels serveis amenaçant-lo amb un
ganivet.
Per fi, el tren continuà el viatge;
però quan arribà a Albauixec es
reproduí l'atemptat, aquesta vegada
però, a trets.
Davant el caire que prenia la cosa.
intervingué la Guàrdia CivU, la qual
repelli l'agressió l detingué tres
dei1·e~t.o~d·:~~:~ats Ginés Hernàndez i Esteve Moreno, es trobaven greument .ferits.
CONTRA L'ATUR FORCOS

«Ya», opina

UN CANDIDAT A LA PRESIDENCIA DELS EE.

uu~

té tota 1a raó!
Madrid, 30. - El corresponsal del
periòdic «Ya» a Barcelona diu:
«Muy disgustada parece la Esquerre. porque todavfa sigue el Estado
de guerra en Barcelona. La previa
censura no deja a «La. Humanitat»
desfogar toda. la indignación mal reprlntlda que la corroe. Por ello, todo
ha tenido que quedar r educldo a la
nota del señor Marial, haciendo constar su mi\s enérgica protesta por el
mantenimiento de aquél, y lo que
màs les duele a Ja Esquerra es que
el acuerdo de la pròrroga del Estado
de guerra se haya adoptada por toda la Comisión Permanente en pleno, incluso con el voto favorable
del nacionalista vasco señor Horn.»

declarat molt netament que F ranconsentiria en cap cas partlles mesures de sanció conciP• Itàlia que poguessin ésser adopMadrid, 30. _ El periòdic «Yel»
tra a Ginebra. El senyor Lav.:~l
en un nou interviu d'una suposada.
tadesrà a entendre als anglesos que
personalitat,
que ve facilitant-li dero~ocletat de Nacions ha estat funt
· d
inf
i
3 d per a impedir la guerra; però
~~~a es
ormac ons politiques,
~~~/'no obstant, si l'Estatut fos apli«Tod 1 ¡ f
ió
ta to
qut en tot el seu rigor, s'agreujaa a.como
n ormac
n
d~l
Goblerno
de la n,opinlón
pú~~~ el conflicte, que aleshores podria
blica, està fija en los últimos s•lcat>ar
en
una
guerra.
cesos llamados .sociales, que no son
8 En obrar aixl es contradiria l'es·
mès que vutgares asesinatos. Hny
rit del Pacte. Valdrà més, per tant,
pe comprometre's per un camf tan
PER Sl ANGLATER RA CON- que esperar la acclón de los crim!11
pe0rU16s. sinó deixar Itàlia que preCENTRA VAIX ELLS AL CA- nales. En el ambiente pública r;e
NAL DE SUEZ
deja sentir la necesidad de que ta
ti Ja seva queixa contra AbiSSínia.
Paris, 30. - El corresponsal de labor oficial tenga un refrendo Y
~quest punt de vista. del senyor
¡,aval ha estat aprovat - acaba. «Le Matin» a Roma comunica al seu vea que no quedan impunes esos
EL QUE DIU EL GENERAL
dient el periòdic - per tots eis altres periòdic que en resposta a l'eventual hechos de unos desalmados a. sueldo
FANJUL
tramesa de vaixells de guerra brità- de determinadas organtzaciones.
mtntstres».
Madrid, 30. - En absència del
nies al Canal de Suez, Mussolini ha.
En las esferas oficiales se cotl.)\ministre de la Guerra, eis periodisLA PREMSA FRANCESA concentrat ja importants contingents dera que el orden públlco requlcr~
tes visitaren al general Fanjul
EXTREMi\ LA PRUDEN- terrestres, navals i aeris a la Medi- una gran atenclón por mucho tiem- La Junta Nacional contra a solllcitar d'eU una ampliació per
soCIA PER NO FER ENFA- terrània.
po. La criminalidad ha ganado pro- l'atur aprovà el pla d'o· bre el decret aprovat en consell de
DAR NI ELS ITALIANS NI
Afegeix que el Govern italià ha porciones escandalosas. Ayuda a ello
ministres
sobre
adquisició
de
blat
ordenat que seixanta submarins ita- la tàctica revolucionaria que elet· bres complementàries per per a l'exèrcit.
ELS ANGLESOS
El famós 1 batallador «Dictador da Loulslana», sanador americà Huay
pe,ris. 30. - La premsa remarca lians estiguin preparats per celebrar tos grupos extremistas han adoptaEl
general
Fanjul
s'expressà
en
7.500.000 pessetes
¡es dificultats de Ja .Situació. «L'E- maniobres davant l'extrem sud de do; esa tàctica es la que preocupa
Long, qua segurament presentarà Ja seva candidatura a la presidència dels
els següents termes:
chO de Paris» recone1x que, «en ve- l'illa de Sic1lia, és a dir, a poca dis- al Gobierno. Desde luego sabe perMadrid, 30. - Sota la presidència
-Per dit decret s'autoritza el mlfectamente que toda esta perturba· del ministre del Treball s'ha reunit nistre per tal que l'exèrcit adqu1- fstats Un its, contra Ja de Mr. Roosevelt en les pròximes eleccions.
ritat, el Govern francès es troba en tància de l'illa de Malta.
Preguntat pels Jnfonnadors, Huey Long ha conrtnnat la noticia I ha
Dlu també l'esm~ntat corresponsal ! ción soc:a1 està alentada por el par· el ple de la Junta Nacional contra relxi, amb caràcter d'exclusivitat,
una situació delicada en extrem»;
la
ell fer aHusió a les declaracions fe- que al sud de S1cllla els Italians tido comunista que tienen una
l'atur.
farina procedent de la molturació de dit que el que voti ets altres candidats, o reelegelgl l'actual President Roo•
tes per Mussolini en la seva recent han acumulat nombrosos avio!:s de organizaclón vasta, disciplinada, i.''lHa aprovat la realització d'obres blat, propietat dels petits produc- sovelt, serà com sl adqulrls un bitllat per a l'Infern.
mterviu amb Mr. E. L. Keen, vlce- bombarde~g amb gran pr,nerment teligente, fuerte y, sobre todo, rica complementàries a desenrotllar a tot tors a preu de taxa. Amb la qual
<Foto. Keystone.)
de
municiOns.
y
con
elementos
de perturbación que el territori nacional, per 7.500.000 cosa s'obtenen dos avantatges: en
resldent de la United Press, en 1as
no han existido jamàs. La dlrecclóu pessetes.
Pual el «duce» afirma la seva vol un·
primer
terme,
es
beneficia
l'exèrcit
SE IXANTA SUBMARINS està en Moscú, donde reslde el Co~e.d d'anar a Ginebra I donar expli·
També ha estat aprovat el plec de en els seus diversos cossos (Incloent
ITALIANS CAP A SICI- mlté que rige y dirige esta acc!ón condicions
LA GUERRA A ABISSI NIA?
ce.cions concretes sobre els motius
per a Ja construcció de la. guàrdia civil, carrabiners l preLIA
disolvente. De Moscú v!enen las r.or- vaixells creuers i d'aeriports, eis quals sons militars>. perquè d'aquesta made la intervenció Italiana a Et10pia,
Paris, 30. - «Le Matin» publica mas para la campaña. La aberración plecs seran publicats a. la a:Ga.ceta» nera comprarà el blat més barat, i
escriu l'esmentat diari: «aquestes maper altra part es resol el problenifestacions han estat fetes massa una informació del seu corresponsal sexual es un factor de gran efica- de Madrid.
a
Bolzano segons la qual el Govern cia y se cultiva amplia y desco.ratiaTambé ha acordat concedir la su- ma econòmic d'aquests petits protard, les quals no canvien per a res
italià
ha
ordenat
que
surtin
cap
a
mente.
En
los
atracadores
y
ast-Elma
necessària
per a continuar les ductors, que tenen la seguretat de
el problema ja plantejat».
Es té la impressió, segons opina la base naval d'Augusta de Sicília nos, se encuentra el cuadro com· obres de condicionament de la resi-I donar sortida a les seves existències sense ésser explotats per ningú.
ciJEcho de Paris», que el Govern seixanta submarins, per tal que efec- pleto de esas perversiones del espí- dèncla. universitària de Santiago.
ritu, y lo màs curioso es que comubritànic vol evitar que «es pugui creu- tuïn maniobres.
nistas
y
anarqu!stas,
que
aparece1
1
re en un moviment hostil per la seANGLATERRA DIU QUE NO en estrecha unlón, son enemlgos
va part », i «no dóna a conè~er amb
HA DE MANAT CA P ACLARI· irreconciliables. En estos dias, han
claredat» sl 1~ seva Intenció .~s de
MENT A LA NOTA DEL recibido órdenes de actitvldad. Esreclamar sa.nc1ons contra Itàhar.; I
CONSELL DE BOLZA NO
tos planes las conoce el Goblerao.
afegeix el periòdic: «Les tropes ita·
Londres, 30. - Als cercles autorit- y particularmente el ministro de la
llanes no han començat la ::.~va
Los últlmos atracos no
marxa envers Adclis Allbeba», i An- zats declaren que és inexacta la. no- Gobernaclón.
pueden considerarse como hechos
glaterra podria renunciar a lnv:.car ticia. procedent de Roma, que el Go- aislados;
obedecen a un pensamlcnl'article 11 del Pacte de l::t Socleta~ vern anglès hagi soHicltat de l'ita- to a un sistema
y a una dlrecr.lón.
de Nacions. Per tant, Lava! estara lià un aclar iment a la declaració o- Pero el sólo intento
fracasarà ante
es complau a fer avinent als seus lectors 1 sunpatltzants, que té a la
a l'aguait «per a agafat:·se .1, la ficial publicada després del Consell la act!vidad de las fuerzas
depenmillor ocasió» que ll pugui e~r of~r de Mmistres celebrat a Bolzano i dientes del Ministerlo de la Goberseva disposició el darrer retrat <la millor producció fotogràfica
ta d'exercir el seu paper d arranJa· hom a fegeix que no s'ha creuat
realltzada. obra de l'artista Màrius de Bucovlch) de l'Honorable
dor, afirmant, en definitiva, el deure cap nota entre Londres i Roma so- nación.
Los últlmos hechos, ocurridos. resenyor FRANCESC MAClA l LLUSA, Prlmer President de la Ge¡ ta voluntat del Govern de respec- bre aquesta qüestió.
claman una sanclón ejemp!ar1 deneralitat de Catalunya.
tar el Pacte de la Societat de NaEDEN S'ATUR ARA A PARIS muestran el error cometldo a. Slt·
clons.
Edlc!O Popular, al preu de 3'50 ptes., sense marc, • 10 ptes. amb
primir la pena de muerte. El partldo
PER
TAL
D'ENTR
EVISTAR«llEure Nouvelle» observa que <eles
comunista dirige la campaña conmarc <Descompte als majoristes).
SE A~m LAVAL
controvèrsies interiors solament sertra la pena de muerte, siendo RuLondres, 30. - El ministre Mr. An- sla el pals que màs la aplica, Y
Veixen per a agreujar les dificultats
Per encàrrecs adreceu-vos a les oficines de LA HUMANITAT
¡ complicar un problema tan com- thony Eden, el qual passà el dia sabemos que para coaccionar a los
(Ronda Universitat , 25) - Telèfon 22122
plex, i s'estranya que alguns es cre· d'¡Uúr aJ camp, ha retornat a Lon- Tribunales, se pretenden nlgunas
guln capacitats per a mesurar el dret dres aquest mati i s'ha dedicat a la algaradas. Pero lo sabe el mlillstro
de cada. una de les parts enfrontades. preparació del seu viatge a Ginebra. de la Gobernaclón.
Eden anirà a Ginebra, via Paris,
1 es pregunta «com és possib~e que
que ni por asomo se hallab!l. oobljo Les doncs da la noblesa etlt.Pica han constttuTt una organització f&De polftica, lo màs saliente, Y no
10
para la desdicha del ~abrador y es menlna por al servei de la Creu Roja del seu pals. - A la foto, una
existeixin homes que s'atreveixin . a on s'aturarà per a canviar impres- es una novedad si no es por el e!P.cahora. cuando el Gob1erno destina
plantejar-se àrbitres en un confll~ sions amb el cap del Govern fran- to producldo, es el último <:!_lscurso
da les reunions celebrades per Ics dones abtsslnles, a Addls Abeba
ACLARATORIA DE LA sus fondos a auxiliar al productor
te semblant». Igual que la majona cès, senyor Laval.
del senyor Lerroux en Banos de UNA NOTA
(Foto Urbis Press)
DIRECCIO
GENERAL
en momento dificil cuando menos
de ta premsa francesa, l 'es~ent'!lt
Montemayor. El partldo radical, en
D'AGRICUL T~RA
debe prender en él' el desallento ni
BALDWIN CELEBRARA UN su actual organlzaclón. podria dediari insisteix que la qüest1ó
Ma~rld•. 30. - A ;a. Duecció Gene- avivar la protesta.
C AN VI D'I MPRESSIONS clrse que quedó herldo con las palaltalo-etlop, havent d'ésser sotmè~ .!!La policia sembla que ha apreciat
Hnce un mes, aproximadamente,
Al\ID EL GOVERN
Ginebra pròximament, és la deC!SlO
bras de su jefe, pero tienen todavla re.l d Agncl;lltura s ha facilitat avui
L'eficàcia de l'anunci té
nota seguent:
que se terminaron las faenas de re- en primer terme, una disparitat ab·
del Consell de la Societat de Nac10us
Londres, 30. - Als cercles politics una gran mislón que cumplir: La de la «Serla
soluts
entre la perfecció indiscutible
cometer
una
enorme
inj
uscolección
en
las
zonas
màs
adelan·
la que haurà. de respectar-se.
s'assegura que el retorn del cap del servir de paso para constituir el gran Ucla atribuir al ministro de Agricul- tadas del pals y ya hay quien ha del pla, tal com fou preparat pels
relació directa amb la di..
Govern, Mr. Baldwln, anunciat per partldo centro de la Repúbllca, que
i et barroer del fet, tal com
ELS ANGLESOS NO PODEN al dijous pròxim, no obeeix al fet por imperlo de las circunsta.nclas tura el màs minimo despego en lo pretendido vender integra la cosecha lladres,
fou
realitzat.
No
és
possible
admetre
que
respecta
a
la
situación
de
los
del
afio
pasado
si
le
quedaba
a.ún
y
SERVIR ELS PAISOS ES- que hagi ocorregut algun esdeve- tienen que aparecer en el campo de
fusió del diari
la idea que el qui la concebelx i plaTRANGERS AMB LES AR- niment.
la politica espafíola. Los partldos trigueros españoles, que sln reservas la de este cuando en otros años Íba neja
una
organització
de
l'envergadl.l
económicas
ba.stantes
para
defender
dejàndola'
al
mercado
paulatinamen1\IES
Encara no ha estat fixada la data de la República, necesltan una sora necessària per a apoderar-se de la
Londres, 30. - El Ministeri <;e per a un nou Consell de Ministres, lidez y una extenslón semejante3 a el cereal en mercado reteniéndolo, te
Por todo ello el m1nlstro de Agri- famosa arqueta hispano-àrab i aconl'Exterior ha publicat una declaraCió però el senyor Baldwin tindrà un las que ya hoy tlenen las derecha.s porque los años pasados agotaron
segueix
retenint-la o traspassar-la, 1
ha.sta. sus po3ibilidades creditlclas, se cultura quislera imponer entre los
en la qual crida l'atenció sobre el canvi d'impressions amb els seus com- republlcanas.
desaparèixer tot el rastre de la
Hace poco tiempo te oia declr a ve empujado .P?r la impactencia, por agricultores serenldad. y calma y or- fer
disposat sobre allistaments militars a panys tan aviat com arribi a Londres.
una alta personalldad del Goblemo, ello bien justü1cada, en la resoluclón den y confianda. tamb1en en el resul- joia, sigui la mateixa persona que
l'estranger, de data 1870, que dispotado de las medidas en vigor hoy, y després destroça 1 profana joies d'un ris, en compliment d'un prec del jut·
sa que cap súbdit britànic no pot
ELS POLONESOS NO ES que a Ja República no te basta ser de su angustioso problema.
Son indudablemente muclúsimos en la solución integral del asunt::> de valor extraordinari, per e. acabar des- jat d'Instrucció afecte al Tribunal
acceptar sense llicència del rel «cap
FIEN DELS ITALIANS
una burocracla republicana, ni una
oficial repub!icana; la los labradores que aspiran a vender trigos cuando sea. tey el proyecto del cobrint-se en el canvi d'unes mone- de Luques (Itàlia), el qual assenyacomissió o compromis en el servei miVarsòvia, 30. - Les negociacions organlzaclón
República, neceslta penetrar en la el trigo que poseen de una vez Y si Consorcio triguero que està en las des procedents també del mateix ro· la que Ovledo de la Mota fou detin·
litar o naval de cap pals estranger que
es
porten
a
cap
entre
alguns
reen guerra n1 amb cap Estat estran- presentants Italians 1 un grup d'in- constituclón politica y en lo m ~s fuera posible, integramente al Esta- Cortes. Es en servicio de ta Patria batori, o que llenci al camp les gut el 22 de desembre del 1932 a
do, que le ofrece mayores garanUas y de sus interesos lo que se hace, restes mutilades del tresor, com a Viarreggio 1 acusat de temptativa de
ger amb pau amb S. M.»
dustrials polonesos per a la venda a intimo de la vida politlca. del paLs,
únic mitjà d'evadir la responsabili- robatori d'una joia de gran valor que
Es recorda que cap súbdit anglès Itàlia de 50,000 abrics i 100.000 flassa- y hasta que eso no esté hecho no de pago y mayor facilldad de coloca... y a ello todos debemos cooperar.
En esta coperac!ón, y para evitar tat davant la justicia.
adornava el ninxol de la Verge de
no pot prendre part en les hostilitats des, no han pogut donar-se per aca- se habrà completada la creaclón dP. ción y es por esto por lo que se acuAquestes consideracions, a tes quals l'església de Sant Andreu , d'aquesta
que puguin produir-se a Etiopia, ni bades satisfactòriament a causa d'al- la República. Y añadia : «la R epú- mulan tas solicitudes de entrega Y la propuesta al Gobierno de medldas
blica, o ha de ser el orden, o dcja· se ha ldo aumentando la inquietud excepclonales que encaucen y fuer- indueixen també les moltes pro- localitat>>.
al servei d'aquesta n! contra ella.
gunes dificultats dc caràcter financer rà
de ser, y la República tiencn que d.tel labrador, que ha acuclado la ope- cen el auxilio que el propio estimulo ves que obren a poder de la
La declaració diu que ha estat pu- que han
sorgit
a
darrera
hora.
ser española o no podrà subsistir tn ración de recogida de trigos en tér- patrlótlco exige, espera el ministro policia, fan fixar de nou l'atenció soblicada davant la possibilitat que al¿OV IED O I PAPAELLO AL
minos tales que, apenas se trazaba que los fabricantes de harinas refre· bre la personalitat del mexicà Josep
&paña».
guns súbdits britànics, anticipant-se
Y esta es la gran obra que està la. organización y apertura de depò- nen su posibllidad de exagerada ga- Oviedv de la Mota, com a figura més
SERVEI D'U N PAl S DE·
fl. la ruptura d'hostilitats entre Itàlia
reallzando el Goblerno, pues no es sito3 y almacenes en las diversas pro- nancia, renunclando a la utlllzaclón de~tacada entre totes les que més o
1 Etiopla, puguin allistar-se a .les forTE RMINAT?
cuestión de régimen Ja que se ven· vtnclas se pedía la inmedlata reco- en su provecho de las necesldades menys directament, es relacionen
ces d'un o altre d'aquests països.
Pamp!ona, 30. - Per les dades retila en estos momentos, si no que gida del cereal, suponiendo - pro- del labrador, y que aquellas entlda- amb el robatori del tresor.
es la paz, la prosperidad y la exis- bablemente oon buen deseo - que des o part1culares que tlenen crédiAmb relació d e 1 e s f e t e s collides per la policia s embla que hi
MACDONALD VISITA ELS
tencia de la naclón, lo que està en todos deblamos de obrar con poder y tos contra los l~bradores por venta d'aquest subjecte, a remarcar el de- ha fonamentats motius per a suposar
REIS
e.sfuerzo sobrehumanos y que por de abonos, ant!c1pos para las opera- tall singularlssim que sabent que era que tant Oviedo de la Mota com el
juego.»
Londres, 30. - El senyor Ramsay
otra parte el orden de preferencla clones del cultlv~ Y anàlogas lnver- perseguit com a principal
autor del seu amic Ferdinad Papaello, a més
Macdonald, que actua com a Primer
1 gal no existia
slones. no contr1buyan al fomento robatori des del dimarts dia
13, no de dedicar-se al corretatge de joie3,
Ministre, en absència de Mr. Stane Estas impacÍencias, el difundido del nervioslsmo del p~oductor con es va. presentar a les autoritats
estan al servei secret d'un determiL'aplicació de la llei de espejlsmo
ley Baldwin, ha arribat aquesta
de que la intervenc!ón del la amenaza de inmed1ato procedi- plomàtiques de Mèxic a Paris, on dies nat pals.
tarda al Castell de Balmoral a EsEst d 0 habria. d.te ser algo taumatúr- mlento de cobra, pues han de dar- trobava,
Desvagats
També l'acusa la circumstància
sinó que Immediatament va
a
còcia, on es troben eis reis d'Anglase cuenta de que se estan operangico que resolveria, como por ensa1- do reacciones beneficiosas sobre el emprendre el viatge cap a Londres, que no obstant I saber el mexicà que
terra.
Londres
no era precisament la ciumo, los proble~as de una ooplosa. valor de ta produción por ccelerldad 1 des d'aquesta capital va escriure Ja
No hi ha motiu per a
UNA REUNI O DEL COL-LEGI
LES CO~lUNICACIONS TEproducCión de tr¡go, el general des- efec!.lva aunque parC't.can lentas en seva angoixosa carta al ministre de tat on es trobaria més segur, no va
D'AD"IOCATS
LEFONIQUES I LA CORmantenir-los
conocimiento de la ley - fuerza es razón à la. urgencla que se deman- Governació, amb data del dia 16, 1 dubtar a emprendre el viatge cap
RESPONDENCIA DE L'AMadrid, 30. - Aquest mati s'han decirlo - precisamente en aquellos da El Estado ha comenzado dando va. acudir al consolat mexicà, pos- a la capital anglesa per tal d'entreFRICA ORIENTAL SERAN
Madrid. 30. - El senyor Sàncbez reunit al Collegi d'Advocats diversos pasajes en los que màs claramente ejemplo no apretniando por los près- siblement despré3 d'haver-se entre- vistar-se amb l'antiquari estranger.
CENSURADES
Albornoz parlant de la reunió de la
seus components per tractar se refleja su sentido (que no es otro tamos agricolas aún no ofreciéndo- vistat amb l'acabdalat antiquari es- Després d'efectuada aquesta visita
Roma, 30. - El governador de les Diputació Permanent de les Corts ce- dels
d'un tema interessant: l'aplicació que el descongestionar el mercado, sele en pago tr!gos de buena calldad. tranger que va estar a Madrid tres Oviedo de la Mota es va presentar
colònies italianes de l'Africa orlen· lebrada ahir, ha. manifestat:
que hom dóna a la Llei de desvagats para que oferta y demanda se coor·
Es preciso no olvidar por última dies abans de cometre•s el robatori. la Surete Generale a Paris.
tal ha publicat un decret en virtut
Segons sembla els agents de la povaig consultar sl havia d'acu- i malfactors.
dine y ballar preclos remuneradore3) que el titular de esta cartera tlene
Oviedo de la Mota, sembla, que a
del qual totes les comunicacions te- dir-Jo
a aquesta reunió i cm contestaren
Entre altres escrits, hom n'ha lle- han traldo con las protestas de unos una ley que cumplir y según ella part de les raons que l'obligaren a lleia espanyola que es troben a Palegràfiques, telefòniques i radiotele- afirmativament,
he vist que no git un del senyor Bujeda, el qual y los resquemores reticentes de otros, obrar. Sl la hublese transgredida o marxar cap a Londres aba.ns de de- ris per a interrogar Ovieclo de la Mogràfiques que es celebrin des d'elles havien acudit elsperò
representants dels
casos d'aplicació de la. llei a motivo o pretexto para alguna carn- deja.se a.bandonados los intereses co- mostrar la seva Innocència, no va ta, no han tingut encara ocasió
estaran sotmeses a una rigorosa cen- grups governamentals. De 21 dipu- recull
homes que dediquen llur vida als pafia de indisimulable tendcncla po- lectivos, que son los del Estado en creure oportú en cap moment pre- per a portar a cap aquesta important
sura. Aixl mateix totes les cartes amb tats, no hem arribat ni a la mel· negocis.
litlca. perniciosa que no deb!ero. ha- definitiva, con incumplim1ento de sentar-se a les autoritats diplomàti- diligència. Amb tot 1 això hom pot
qualsevol desti hauran de presentar- tat.
Ha estat acordada la redacció d'un berse inlciado siquiera, n mucho me- sus preceptos, el Gobierno no lo hu· ques del seu pals fins que va saber assegurar que segons tots els indicis
se a una oficina de censura de no\'a
No
crec
necessari
n1 eficaç la pròr- escrit definitiu per a solUcltar la nos alentarse.
biese consentida. A veces un interès que a ~a del rellotger Arias, de la relació d'Oviedo de la Mota i
creació.
roga dels estats d'excepció. No són recta aplicació de la Llei de desSe ha perdido muy pronto el re· particular respetable padecerà. por- Pamplona, s'havia trobat la quasi to- Papaello amb el robatori de PamploFins ara no s'ha aclarit si l'esmen- necessaris
perquè
eis
moments
no
cuerdo de otras situaciones en las que las aristas de su concreclón real talitat del tresor, a excepció, de l'ar- na ofereLx molts pocs dubtes a la
tada cens¡;!'a afecta solament als ita- exigeixen mesures extraordinàries. vagats i malfactors.
policia.
queta
lians o a tots els que resideixen a les Per descomptat que ells mateixos
no hallan
acomodolaenejecutan,
• . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) tanto
la ley, nipero
por
en qulenes
Colònies, encara que siguin estran- es creen un ambient contrari a l'ac- ·UN INFORM E OFIC IAL SODECLAR EN ELS QUAT RE
gers.
núreseme en las perspectlva.s del intual situació, estan sembrant odis,
BRE OVI EDO DE LA MOTA
OBRERS QU E TROB AREN
terès general y en ellas encontraràn
ELS ITALIANS CO:\IPREN 1 aquests no tenen mal bona collita.
Madrid,
30.-L'informe
oficial que
PART DE LES JOI ES DES·
justlficaclón las molestias que alguOLI A l\lEXIC
Avui per avui no crec que hi hagi
Oviedo de la Mota, i procedent
APAREGUD ES
SENYOR ADMINISTRADOR DE
Mèxic, 30. - Comuniquen de Ve· motiu per a aquestes mesures extranos casi t.oman como agravios, de la sobre
de
Paris,
està
a
poder
del
sots-direcracruz que el Govern italià negocia ordinàries. Per altra part crec que
inadmis!ón de algunos trtgos que no tor general de Seguretat, diu aixl:
Pamplona, 30. - Comparegueren
actualment la compra de grans quan- aquestes mesures no donen resu.l tat
tlenen, y es lamentable, las condi·
Oviedo de la Mota; nascut davant el jutge amb objecte de prestitats d'oli destinades a la seva flota positiu mal. Cal resoldre les qües·
clones extgida.s en el articulo sép- el 4tJosep
tar
declaració eis quatre obrers mu22 de desembre del 1887 a Morede guerra. Als centres oficials s'ob- tions que produeixen el malestar.
timo de la Ley.
nicipals que abans d'ahir trobaren
lla
(Mèxic);
fill
d'Albert
i
Óuadalup.
serva un silenci absolut sobre aquest Allò altre no serveix per a res. La
Por lo pronto, nadie puede dec!r
dels objectes robats pertanyents
nacionalitat mexicana, corredor part
assumpte, sl bé no és desmentida la gent s'acostuma i actua igual que sl
tresor de la catedral.
que el ministro ha~·a desertada del De
joies, solter. El seu nom ha es- al També
noticia.
no exlstissm aquestes mesures excumplimiento de su deber que la ley de
comparegueren davant el
I le define n1 del afecto a la masa tat objecte, en 2 de febrer del 1933 jutge la sogra. l el cunyat d'Euletecepcionals. Per ara fai¡ constar que
1.\I ASCARES DZ GASOS AS· mentre nosaltres, els de !'«oprobiós
labradora por qulen son todas sus d'una informació realitzada a Pa~ rl Arlas.
FIXIANTS ALS POLICIES bienni» estiguérem al Poder, no hi
preocupaciones y sus amarguras preServiu-vos anotar la meva subscripDE GIBRALTAR :: LA PO- hagué aquesta situació excepcional
sentes hasta que, pasado algún tiemmés
que
en
determinats
moments
de
ció
a
L
A
H
U
M
A
N
I
T
A
T
BLACIO CIVIL, CONSTER1po, una semana, quede resuelta la
veritable gravetat l per molt breu
NADA
cuestlón de los tngos.t
Gibraltar, 30. - Aquest mat! s'ha. temps. Ara això ha pres caràcter
Procedit a proveir la policia de ca- endòmic.
Del robatori a la catedral de
retes contra. eis gasos asfixiants. Un
Preguntat sobre el que esdevé amb
comandant major de l'Exèrcit ha ex- els blats d'Avila, digué que de moPamplona
Nom •.• ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ••••. ··•
P
t licat amb tot detall als policies el ment no li sembla oportú parlar sobre
aquest
assumpte.
Tot
el
que
haunclonament 1 utilitat de les carea comptar des de ...••••••••.••••••••••••••••••••• ••••••••• ·••
ttes, I donà altres instruccions d'in- via de dir ho he dit ja. Ara espeerès en relació amb ta possibilitli't rarem que es plantegi oficialment la
Quiosc, Glorieta 14 Abril (davant núm. 4)
Qtue haguessin d'utilitzar dites care- denúncia contra el president de IzDomicili •••••••••••••.••..••.•.•••• •••••••••••.•• ••• ••• •••
0
4
es protectores durant un bombar- quierda Republicana a aquella pro))
de¡g aeri.
Glorieta Bilbao, cantonada Sagasta
vincia. Aleshores es sabran coses
Ln dislr!bució ha causat veiitable molt gustoses.
Població ... ........ .
))
~bnsació entre la població civil de GlPuerta del Sot (davant «Bar Flor»)
taltar.
Es
creu
que
Oviedo
de
la
))
L'«OSSERVATORE ROMACarrer Alcalà, número 22 (davant
(Signatura o segell del subscriptor>
NO » VOL ACLARIR EL
Mota i Papaello estan al serEl comerciant que no·
DISCURS DEL SANT PARE
Teatre Alcàzar)
Ciutat del Vaticà, 30. - L'«Osvei d'un país determinat
més afavoreix els diaris de
ataervatore Romanoll, òrgan de la SanEL MISTERI S'ACLAREIX
dreta perjudica els seus in·
Seu, rectifica alguns conceptes
Pamplona, 30. - A mesura que es
dels atribuïts per la Premsa Italiana
realitzen les investigacions de la poteressos, ja que amb la
a Ph1s Xl com a emesos en el dislicia, en relació amb el robatori ~
CUrs que el Sant Pare adreçà dimeVídua de Vicenç Pastor, Nau, 15
mès e. la Catedral, es van aclarint
seva acUtud partidista es
cres a 2 000 infermeres catòliques.
amb
més
prec.ls1ó
les
figures
dels
ora Aquests aclariments es re!erixen a
fa mal veure dels ciuta·
ganitzadors 1 inductors del robatori
«Quiosc Modern», Plaça de Castelar
nuaquella part del discurs del Papa
sacrileg.
dans d'esquerra.
" e l'~ referia a les suposades neces-

j¡!l
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AVIS

la _hum·anttal
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ANUNCIEU A«LA HUMANITAT»
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«NOGREC NECESSARI NI Efl·
CAC LA PRORROGA DELSESTATS D'EXGEPCIO»
DIU
SANGHEZ ALBORNOZ
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la humanitat

Es ven a Madrid

iJ ~o~~i~ns :~~N~~~~~~

A València:

LA HUMANITAT lluita pels ideals catalans i republicans

la humanitat
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ELS ESPORTS

•

LA F E D E RACIO ANGL ESA PREN
IMPORTANT S ACO R DS

FUTBOL

BASQUETBOL

CATALADE FUTBOL
Ha estat fallat el cas
Girona - Granollers

per ~panya l IUUla per a jugar
aquesta temporada en llurs respectius països.
S'acordà suspendre per tres mesos el jugador Da.vis, que no fent cas
del seu contracte amb el F. C. Metz,
s'havia inscrit en l'Old.bam Atlètic
La. Federació anglesa acceptà l'establiment d'una copa per al campionat internacional entre les federacions britàniques, en el qual els partits d'Anglaterra seran:
Contra Irlanda, a Irlanda, el 19
d'octubre.
Contra Galles, a Anglaterra, el 5
de febrer.
Contra Escòcia, a Wembley, el 4
d'abril.

L'assumpte Girona-Granollers, originat en el partit ó promoció tn
ésser donat per vilid el gol que donà la victòria al Girona amb la protesta del Granollers, per la qual cosa es promogueren alguns incidents,
sembla que ja ha estat fallat.
Segons el dit fall, es multa el Girona amb 50 pessetes per invasió
del camp. També s'inhabilita l'Arbitre del partit, que fou el senyor
Rovira, per ;,m mes, per no haver
consignat en acta fidelment els incidents 1 que fos ~acsejat pels jugadors 1, també, per consultar t·l
jutge de gol dc":>rés d'haver pres
una declsié en ferm.

AVUI, DISSABTE, TARDA I NIT I DEMA, DIUMENGE,
TARDA I NIT

GRANS CURSES DE LLEBRERS
GRAN NUMERO EXfRAORDINA RI
11

DIAB LO ROJ O "

far à la seva presentació en aquest

CANOD R OM
travessant la plEta, en BICICLETA, a QUINZE metres d'alçària
ENTRADA OENERAL, 0'50
ENTRADA AL RECINTE 1 PREFEH.ENCIA, 1 PESSETA
ServeiS extraord¡nar1s de 1ocomoc1ó: Autobusos Roca, sortida carr er de Pelai - Autobusos Lesseps - Passeig Maragall - Tram·
vies Horta

Equips probables per
a diumenge
Per a. ~._augurar la temporada oficial de futbol, els clubs que esmentem, de no haver-hi cap variació a
última hora, presentaran el:; següents
equips:
Barcelona:
Nogués, Zabalo, Areso, Pedrol,
Berkessy, Balmanya, Vantolrà, Raic
~colà, Fernàndez i Munlloc.
Sabadell:
Massip, Morral, Blanc , Argem!,
Font, Gràcia, Sospedra, Calvet,
Gual, Barceló i Perera.
~panyol:

EL CAMPIONAT DE CATALUNYA

L'equip del Sants davant el
seu partit amb l'Horta
En l'encontre de Campionat que
celebra. aquesta tarda el titular santsenc en el seu terreny de joc amb el
notable equip de la U. A. d'Horta,
s'aliniarà com segueix:
Escoda; Itarte, Ma rang es; Cüuentes, Burguete, Busquets; Folc, Amposta, Sala, Hernàndez i Iglesias.
Al mati, igualment de campionat i
a l'esmentat terreny, lluitaran els
reserves d'ambdós Clubs.

Martorell, r arde, Clipson, Alvarito, Lecuona, Fla(!uer, Canals, Echezarreta, Creen, Bonic i Domènec.

BOXA
EN B US C A DE GLORIA
I FO RTUNA

El Calendari de segons equips
de primera categoria A
El boxador francès Decico,
Ha quedat confeccionat el calenal Canadà
da¡·¡ del campionat de r eserves dels
clubs de primera. categoria A.
Aquest campionat comença diumenge vinent.
1 setembre:
Júpiter-Girona, 4'10 tarda.
Sabadell-Barcelona, 11 mat!.
Badalona-Espanyol, 11 maU.
8 setembre:
Júpiter-Espanyol, 11 mati.
Girona-Barcelona, 4 tarda.
Badalona-Sabadell, 11 mat!.
15 setembre:
Júpiter-Barcelona, 11 mati.
Badalona-Girona, 11 matí.
Espanyol-sabadell, 11 mat!.
22 setembre:
Barcelona-Badalona, 11 mat!.
Sabadcll..Júpiter, 11 mati.
Esp~nyol-Girona, 11 matí.
29 setembre:
Espanyol-Barcelona, 11 mati.
Badalona-Júplter, 11 matí.
Girona-Sabadell, 3'50 tarda.
Els partits corresponents a. la segona volta es disputaran Invertint
l'ordre dels terrenys de joc.

Paris, 30. - Seguint l'exemple de
Kid Francis, de Pladner, Hue.t i altre púgils francesos, el notable boxador ,Poppy DecL o, embarcarà demà amb direcció a Quebec <Canadà).
El jove campió de França del pes
gall ha dit que marxa al Canadà
per a enfrontar-se als millors homes de la seva categoria «perquè ••J
vol acabar la seva carrera a. Europa».
Decico descansarà uns quinze dies
a Montreal i s'enfrontarà a Joan
J arita, un dels millo:s galls canadencs.
El 2 d'octubre, també a Montreal,
Dccico tindrà com adversari a Sixte
Escobar i en cas de nov.::. victòria
(1 \ primera la dóna per descomptada), el campió de França marxarà
a Nova York per a enfrontar-se per
al titol al campió mundial-segons
els americans-, Lou Salica.

Una actuació de l'equip del
C. N. Barcelona a Aiguafreda

Buddy Baer venç per
k. o. tècnic, Jack Doyle

Demà diumenge, al mati, a l'esplèndida piscina d'Aiguafreda actuarà un equip de primerissimes figur es del C. N. Barcelona. Aquesta actuació ha constituït per a l'esmentada població la consegüent espectació.
El sol fet de què en l'equip figurin les urecordwomen» de Catalunya
i Espanya Carme i Enriqueta Seriano, junt amb els campions Brull,
Sabata, Borràs, Jimènez, Cabrejas,
Cancla i altres, demost ra Ja qualitat
d'aquesta reunió la qual contribuirà.
en molt a la difusió de l'esport a
Aiguafreda.

Gràcia E. C. - Amposta
Demà, diumenge, al camp del Guinardó, en partit de campionat, que
començarà. a. les 4.10 de la tarda
el Gràcia presentarà. el seu equip
complet per a la competició que comença l'esmentat di!i. Hom espera
que la seva actuació permetrà assolir la millor classificació en el grup
al qual pertany.
En dit partit inicial, el Consell Di·
r ectlu, en començar el Campionat
espe~a que l'entusiasta afició de la
barr1ad~ ajudarà. el Club amb la collaboraCló moral 1 econòmica 1 assistirà als encontres que es celebraran
al seu camp de joc.

LA BOXA INTERNACIONAL

Nova York, 30. - Anit fou disputat
un combat de pesos pesats entre Buddy Baer, germà. dc l'ex-campió mundial Max, i l'irlandès Jack Doyle.
Buddy es mostrà en magnifica forma i féu caure tres vegades en el
primer round l'europeu. Davant la
superioritat esclafadora de Baer, l'àrt..itre va suspendre la lluita en el primer round, i declarà vencedor Buddy
Baer per K. O. tècnic.
EL CA!\IPIONAT DE TENIS NORDAMERICA A FOREST BILLS

Enric Maier i Manuel Alonso
triomfadors
Forest Hills, 30. - En un matx corresponent al torneig de tenis, el campió d'Espanya Enric Maier ha vençut
en simples l'runericà Ramey Donovan
pel resultat de 6-2, 6-1 1 6-3.
Malcr tingué una tard¡¡. magnifica
1 causà veritable impressió.

•••

Forest Hills, 30. - En el torneig
dc tenis que es celebra en aquestes
pistes, s'ha registrat un resultat sensacional, del qual ha estat magnific
protagonista el veterà jugador espanyol Manolo Alonso, el qual ha derrotat el nordamericà Berkeley Belle
pel resultat de 6-4, 7-9, 6-a, 7-5 1 6-4.

U U BS E S DE LL ~

RE.RS

Les mes competides, lea de major loterès 1 màJ:Ima emoció

K ~

Amb motiu de la inauguració del
nou estatge, el Centre d'Esports Aire
Lliure organitza per al proper 8 de
setembre una excursió famlllar amb t
Ferro enrut.a
Font del
a la
autocar
d'Aramprunyà.
i Castell
dc Brugués
Resta oberta la inscripció fins el
31 d'agost al nou estatge, Avinguda
F rancesc Lairet, 91. Per a més detalls, a l'estatge, de 8 a. 9, telèfon 33722.
Pressupost, 3'50 ptes. Dret d'lnscripcló, 2 pessetes.

Les entitats excursionistes de Sant
La Unió Manresana de Basquetbol
Andreu conviden tots els amants de
pot apuntar-se un nou èxit amb la la
Naturalesa a ajuntar-se a la !esta
vetllada que va celebrar el dijous pasdes de fa quatre {l.nys, s'efectua.
sat. Diem això perquè, tot 1 els de- que,
anualment a diversos llocs propers a
fectes que s'hi puguin trobar, nos- Barcelona.
Enguany el Campament 1

Canò rom Guinardó

N~L

U

I~

U B

Qua lificat com u n de ls mt llors d EUROPA
Apos tes mut ues - Quln leHa a mericana
REUNIONS CADA N IT
Ol::;l;ABTES 1 FEST i U~. rAROA 1 NI T
Servei de TAX IS C O L·LECTI U I AUTOBUSOS lletra p ,
Des da la P laça Catalun ya
PR EFERE NCIA, ~ ptes.
G ENERA L, I Qla.

AOOIT DEt.

EXCURSIONISME

La vetllada de dijous a ManAnglaterra no accepta jugar resa -- El Femení baté l'Escontra Espanya i Itàlia
bart Magda per 20 a 14, i la
Manresana el Barcelo· El IV Campament Excursio·
Unió
El Comitè de la. Federació anglesa
s'La reunit, 1 ba. acordat contestar
nista Andreuenc
na per 33 a 24
negativament a. l:s invitacions fetes

ENCOMENÇAR El CAMPIONAT

El sensacional

•

DII8ABTE, 11 D'

altres creiem que cal apreciar l'esforç
que representa en basquetbol l'organització d'actes com el de dijous.
Com ja anunciàrem oportunament,
el programa constava de dos partits:
el primer, a càrrec de dos equips femenins, 1 el segon entre els equips
de la Unió Manresana 1 del F. C. Barcelona.
Abans d'aquests, fou jugat un partit entre el tercer equip de la Unió
Manresana 1 la Penya Universal, del
mateiX Club. Venceren els primers
per 23 a 22.
Sortiren a continuació els equips
femenins, que foren saludats amb
una forta ovació pel públic. Foren
lliurats uns magnífics ramells de
flors a les capitanes dels equips, 1
tirà. el «lift ball» el senyor Lluis Badia, donant del magnlfic trofeu que
havien de disputar-se aquests dos
equips. El partit no tingué gaires moments d'interès i creiem que, d'baver-s'ho proposat, el Femen! podia
triomfar per més marge. Al segon
temps, segurament per l'avantatge
aconseguit en el primer, l'equip del
Femení no pressionà com havia fet
anteriorment, i aquesta circumstància fou aprofitada per l'Esbart Magda per anar remuntant el marcador
i finalitzar el partit amb un resultat
força diferent del que feia preveure
el resultat del primer temps. De l'equip del Femen!, actuaren totes en
un mateix pla, i no cal fer distincions; totes actuaren amb la. matetxa voluntat. De l'Esbart Magda, a
despit de la vollmtat que totes posaren en la lluita, es notà molt la diferència amb les seves contrinc¡mts;
però sobresortiren les jugadores Vidal, Valls i Jerez Il.
Els equips foren:
Femení: Tubau, Jerez I (6), Morros (8) , Mirapeix (4), Torres (2).
E7sbart Magda: Vidal (8), Guart,
Garcia (1-, Valls, Jerez II (5).
El partit entre la Unió Manresana
i el Barcelona era esperat amb veritable interès. Fou jugat amb totes
les caracteristiques d'un partit de
campiona, i va culminar amb l'aparatosa caiguda del barceloní Mallart,
el qual hagué d'ésser tret del terreny
de joc a conseqüència d'un excés d'entusiasme d'Admetlla, el qual entrà
amb duresa i el lesionà. Fou substituït per Centelles.
De la. Manresana, sobresortí la tasca de Solé, el qual actuà d'¡mimador
de l'equip; el seguiren en mèrits Montagut i Garcia, sobretot el darrer, el
qual tingué un dia d'encerts en tirar a basquet. De la defensa, mlllor
Vila que Admetlla, el qual abusà del
joc dur. La. Unió Manresana ha de
depurar el seu joc i eliminar tota
duresa, i d'aquesta manera farà el
joc més efectiu.
Del Barcelona, els mlllors Carbonell, Farré i Tomils; aquest darrer
fou objecte d'estret marcatge. Hernàndez fou el més desencertat del
seu equip. Mallart, si no destacà, fou
a conseqüència de la lesió de què fou
victima. Centelles, en els moments
que jugà, compli amb voluntat. Arbitrà Manent i els equips foren:
Manresana: Vila (3), Admetlla, Solé (14), Montagut (4), Garcia <12).
Barcelona: Carbonell (1), Farré (2),
Mallart C3), Tomàs (13), Hcrnàndez ( 5 ) , Centelles.

Aplec Excursionista Andrcuenc tindrà lloc avui i demà al Bosc de can
Pantiquet, terme de Mollet. En aquesta festa es portaran a cap, demà
al mati, unes curses de regularitat i
marxa lliure i unes concursos dc
salts d'alçada i llargada, 1 de corda
per a senyoretes. A les quatre de la
tarda finirà la festa amb una audició de sardanes a càrrec d'una r enomenada cobla.

CURSES DE LLEBRERS

GIRONA

TARRAGONA

ELS SENYORS CARLES I AUGUST
PI I SUNYER VISI TEN ELS PRESOS POLITICS : HA ESTAT DE·
TINGUT EL POPULAR RECADER
GIRONI SENYOR PERE ROURE,
C0!\1 A SUPOSADA DESOBEDIENCIA A L'AUTORITAT : ALTRES
NOTES D'INFORl\IACIO
_
Girona, 30. - Aquest migdia, en
visitar els nostres amics empresonats al locutori de comunicació, l:em
tingut el gust de saludar els nostres
bons amics l'ex-alcalde popular de
Barcelona senyor Carles Pi i Sunyer
1 el seu germà August, els quals ban
estat una bona estona conversant
amb els presos.
- Ahir, a la nit, quan retornava
de Barcelona amb el seu camió, el
Roure i Pujol amb el seu mosso Esconegut recader d'aquesta ciutat :>ere
Esteve, foren deturats, prop de Mataró, per un motorista, guardià de
carreteres,
•-..¿•Jr:l. ~J com·

INFORlUACIO LOCAL
En la reunió extraordinària de la
gestora. municipal bom creu que es
liquidaran les desavinences entre les
minories governants, gràcies a un
vot de censura que presentaran bs
minories de la Lliga i la Ceda contra la gestió del senyor Ramos c;uan
estigué al front dc l'Alcaldia exercint el càrrec de gestor únic.
També es diu que, degut a aquest
maremàgnum, el senyor Cereceda,
quan acabi l'esttueg, no tornarà a
possessionar-se de la presidència de
la gestora, fonamentant la seva determinació a motius de salut.
- El Sindicat de Criadors 1 Exportadors de Vins de Tarragona ha.
tramès una protesta a la Direcció
General de Comerç per haver-se
augmentat en un 10 per 100 les tarifes de cabotatge sense excloure els
vins que, com hom sap, estan travessant una greu crisi d'exportació.
En el telegrama es demana que els
vins siguin objecte d'una excepció.
- Ha estat empresonat el director
del diari «El Pueblo», de Tortosa
portantveu del partit d'Izquierda F.e~
publ!cana, senyor Campos Terre.
L'empresonament obeeix l'haver
enviat Campos al delegat d'Ordre
Públic de Tortosa una carta, la qual
aquest considerà injuriosa i la va
trametre al fiscal.
Sentim el contratemps del nostre
col!ega. 1 esperem veure'l en llibertat molt aviat.
- La. Cambra. de Comerç ha obtingut de la Direcció General etc
Duanes l'excempció d'impost de
transports per als turistes que amb
tanta freqüència desembarquen al
nostre port i facilitar aix1 la vinguda
de turistes a la nostra ciutat.
- Josep Català, el nostre brillant
violinista, està acabant d'enllestir
una obra lirica, a la qual solament
manca el titol 1 que ha desvetllat
gran entusiasme entre els entesos.
L'empresa del Teatre Tarragona
ha ofert al senyor Català el seu tC;e.tre perquè l'obra pugui ésser estrenada per una de les companyies que
sovint ens visiten.

Llegiu LA HUMANITAT

La reunió de dijous al Kennel
Club de Barcelona
Llegiu LA HU MANI TAT
Resultats de les curses celebrades

NATACIO

ATLETISME
Volta a Barcelona • Copa
U. A. Nurmi
La Unió Atlètica Nurmi organitza,
per al mes d'octubre aquesta magnifica cursa per a les categories de
seniers i j uniors.
El circuit és de 10'500 quilòmetres,
aproximadament. Per més detalls, a
la Unió Atlètica Nurmi, Hospital, número 95, principal, de 7 a 9 de la nit.
L'ESPORT A LA U. R. S. S.

El francès Ladoumegue ac·
tuarà a Rússia
Paris, 30. - El famós atleta francè.c; Jules Ladoumegue, recordman del
món, sortirà el pròxim diumenge cap
a Moscou en company!¡¡. de la seva.
esposa per tal dc prendre part en diverses curses atlètiques a la Utúó Soviètica.
Ladoumegue fa temps que fou lnvivitat pel Comissaria t soviètic d'Educació Física, però fins ara no s'ha decidit a acceptar.

lhl 1 rpessetes perquè,
taven els llums del camió reglamentàriament. El senyor Roure protestà
i convidà a l'esmentat motorista a
examinar els llums del cotxe,

Llegiu LA HU MANI TAT
Aquest migdia el senyor Roure i
el seu mosso ingressaren a. la presó
gir~nina, detinguts per la guàrdia
civil, 1 suposem a disposició de l'autoritat militar, ja que havent-se esdevingut aquests fets dintre de la.
comarca de Barcelona i trobant-se
aquesta en estat de guerra, és en
aquesta jurisdicció la que U correspon instruir sumari.

Llegiu LA HUMANITAT
- De la Comandància Militar ens
trameten ~a següent nota, pregantnos la seva publicació:
«En ~a Vanguardia» de ayer, en
las notiClas procedentes de Figueras,
se decla que las organizaciones de
dicha población se hab!an reanido
para constituir la Federación l.ocal
de Sindicatos, quedando organlzada
dicha entidad. Aunque la citada reunión tuvo lugar, dificultndes surgidas últimamente han impedido que
la Federación quedase constlLulda>>.
- Ens comuniquen de Vllam<illa
que la muller del cap <ld l'estació
del ferrocarril de M. S. A. s'ha llançat al pas d'un tren, morint instantàniament.
La desventurada dona tenia. pertorbades les facultats mentals.
- Restablerts de l'accident a'automòbil ocorregut quan dies passats
es dirigien a Llansà per a celebrar
un concert l del qual el pianista
Vilalta resultà amb un braç desllorigat i la cantatriu Mercè Plantada
amb contusions de poca. importància.·
demà (avui), dissabte, els no:;ableS
artistes donaran un concert a Lloret
de Mar, organitzat per les famílies
de la colònia estiuenca. El recital
tindrà fins benèfics.
- Darrerament ens Informen que
el senyor Pere Roure I Pujol i Esteve
Guardiola són «reclamats pel jut.ge
instructor del 8.è Regiment d'Artilleria Lleugera, pel suposat delirte
d'insult, amenaces 1 intent d'agressió a l'autoritat».
_
_....
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DIVERSOS

Davant els Campionats d'Es- Nou local gimnàstic de l' Af~·
panya que es disputaran els neu Enciclopèdic Popular
Enciclooèdic Popular, cardies 8 i 9 de setembre a rerL'Ateneu
del Carme, 30, 32, comptarà a.
València
partir del proper mes de setembre,
La Federació Catalana de Natació
Amateur ens prega la publicació de
la següent noticia:
Aquesta. Federació, atenent la importància dels Campionats d'Espanya
d'enguanf, que es celebraran els dies
7 i 8 del proper mes de setembre a la
piscim\ «Las Arenas», de València, 1
a la demanadissa d'informacions que
ha rebut r eferent a si es feia el viatge a la capital valenciana en coHectivitat, per mitjà d'aquestes r atlles té
el gust de fer saber a tota l'afició,
i especialment a aquells que desitgin
acompanyar els nedadors catalans
que a València defensaran els nostres colors, que ha concertat un servei d'autocars per a fer el viatge que
sortiran dc Barcelona el dia 7 a les
dotze del migdia per tal d'arribar el
~teiX dia. a València prop de les
SlS de la tarda. El retorn serà sortint
de València. el dia 8, a les deu del
vespre, per tal d'arribar a Barcelona
la matinada del dilluns. Les inscripcions s'hauran de fer a la Secretaria d'aquesta. Federació, Rambla de
Canaletes, número 9,. principal, de
7 a 9 del vespre, 1 a tots els clubs
afiliats a la. Federació Catalana.

El Campionat Social del
C. N. Capellades
Demà diumenge, a la tarda, a Ja
«Piscina Blava» de Capellades se celebraran els Campionats Socials del
Club local, que reuniran a tots els
nedadors novells capelladins i que
demostaran els progressos dels campions locals Castells i Moragrega.
Les proves que integraran el programa seran les següents: 100 metres dors, 100 metres braça, 100 metres lliure; 400 metres lliure, rellevaments 5 per 33 lliure 1 3 per 100
estils.

REM
Els Campionats de Catalu·
skiff
nya en outriggers
El Club de Rem Barcelona, orga-

nitzador dels Campionats de Catalunya en outriggcrs i skiff, per delegació de la Federació Catalana de
Rem, ha fixat la data del dia 29 de
setembre per a la celebració d'aquests
campionats, a les onze del mati, al
nostre port.
Hom compta ja amb la partlclpe.ció, en aquestes importants proves,
dels equips dels clubs Nàutic de Tarragona, Club Marítim, Club de Mar
1 Club de Rem Barcelona, de la nostra ciutat.

amb un nou i espaiós local gimnàstic.
Es de creure que tant les magnífiques condicions de què disposa com
el pla d 'activitats traçades a càrrec
de competents professors, portaran
aq~;~esta entitat a. portar el nivell atlètic que per la seva. tradició mereix.
L'AVIA CIO A S ABADE LL

Repartiment de Premis del
Concurs de Models RedOïts
Avui, dissabte, a les set de la tarda, l'Aero Club de Sabadell procedirà, al seu local social, al repartiment
de premis del Concurs de Models
Reduïts de planadors celebrat en aquella ciutat durant la passada Fccta Major.
Queden convidats a l'acte tots els
aficionats a l'aviació que vulguin donar, amb llur presència., m és r elleu
a l'acte.
Entre els premis r ebuts figuren els
dels entusiastes esportius senyors
Tamburini, Campmajó, Paloma, Germà, Ajuntament de Sabadell i Centre de vols sense motor de Madrid.

Equips que desplaça el Barcelona a Sabadell
Han quedat formats els dos equips
que per a jugar el partit corresponent al Campionat de Catalunya. desplaçarà el Barcelona a la Creu Alt!\.
El primer equip el formaran : Nogués; Zabalo, Areso; Pedrol, Berkessy, Balmanya; Ventolrà, R$ic, Escolà, Fernàdez 1 Munlloc. Com a su~~~~. hi haurà Bardina, Garcia i
El segon equip estarà integrat per:
Pauné; Babot, Aubacb; Peiró, Mundina, Sà.nchez; Romeu, ~trada, Pérez, Sol i Solé.

Dl DON
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SANT ADRIA
DE BESOS
ACLARIMENT : ALTRES NOVES
Cal que aclarim als nostres lectors que el cognom del vocal de !a.
Junta Directiva del Centre d'~quer
ra que nosaltres déiem Miquel llogales havia de dir Nogués. També
cal afegir que el vocal on s'anomenava Francesc Marra, és la senyora
Francesca.
El senyor Jull Mata forma part
com a vocal d'aquesta Junta Directiva.
- A una veïna de Sant Mart!,
dimarts, al Mercat Central, i trobant-se fent compres li furtaren vinti-cinc pessetes del cistell. En adonar-se del furt sofrí un coHapse del
qual l'auxiliaren a l'esmentat mercat.
- Al ciclista Màrius Bartolomé,
de 19 anys, vei de Badalona, es feri
al braç esquerra lleument, de rcsultes del cop que es donà contra un
autocamió en frenar aquell de sobte
i no poder fer ell igualment,
- Per accident del treball fou
ass~stit al Dispensari MunictpÚ.l de
fenda. lleu l'home Abelard Galan.
- En caure a la via pública la
dona d.e 24 anys anomenada Anna
López 1 ~al?arrós, so!rl la fractura
de la tib1a 1 el peroné esquerres de
pronòstic reservat, segons el diagnòstic del doctor Raso, que l'assistí al
Dispensari. D'allí passà al seu domicUi, carrer del 14 d'abril, 67 .
- Com hom no havia vist mal
a l'indret on s'efectua, d'ençà uns
dies els carrabiners revisen la documentació dels automòbils en sortir
del carrer de Fermi Galan.
- La Unió del Comerç i I ndústrtn.
i Unió de Propietaris s'interessen per
posseir en arrendament el local «L'Amistab per a domicili de les ducs
entitats.
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minà a pagar una multa. de dues

el passat dijous al canòdrom de la
Diagonal:
Primera cursa.- Plancha.yto, 20.81.
Moro, Dora, Barbas, Llndrum i Timbucktoo.
Segona cursa. - Kelly, 21.24. Blue
Ruin, Pancho ll, Fitero, Spark.full 1
Certain Marvel.
Tercera cursa. - Rayo, 20.40. Tarty, Raty, Fernhust, Auro l Falrie
Bourne.
Quarta cursa. - Sonny, 20.54. Zltro, Sewarstone Sid, Aquiles, Cie! 1
Bólido.
Cinquena cursa. - Centaure, 19.92,
Morlita, Carib~. Pinzón, Simcos 1
Katty II.
Sisena cursa. - Bucha'ns Bridegroom, 19.69. Galloping Major, Rainchram, Chlngford Lady, Savage Sallï i Armero.
Setena cursa. - Lictor, 19.76, Klllmoney Leader, Pubilla, Tabaco, Lincc i Gran Flier.
Vuitena cursa.-Flaming Fox, 34.22.
Buril, Birlocho, Amilcar i Pancbe.
Novena cursa. - Aladino, 20.29,
Joyfull Kitty, Moate of Iris, Leninga.y, Torero i Druncarn.
Desena cursa. - Wally, 20.12. Pregonero, Tito, Trinquete, Linda 1 Sewarstone Molly.
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Anl1cs terttmys d entrenament del F. c. 13arce:ona

T R AVESSERA DE LES CORTS
Avui, dssabte, tarda i nit

GRANS CURSES DE LLEBRERS
Tramvies : Línies 7 i 15

·~-

Autobusos : Lletra E

Ser vei de taxis col:lecUus, des de La Plaça de Catalunya., de la
Plaça d'Espanya, Bar Xlcago i Passeig de Gràcta-Salmeron

.

SURIA
ACCIDENTADA SESSIO DE L'AJ UNTAMENT : ALTRES NOVES
En la sessió que celebrà la gestora
municipal el passat dimarts, dia 20,
es revelà l'harmonia que regna entre els 'seus components. El cavall
de batalla fou la discussió d'un dictamen de la Comissió de Foment,
relatiu a qui havia d'encomanar-se
les obres d'arranjament de la plaça
de Prat de la Riba. Mentre el senyor
Quinquer, de la Lliga, sostenia que
les obres s'havien de repartir entre
tots els empresaris de la vila, el
senyor Arnalot, de la Ceda, sostenh
el criteri que ara que manaven s'havien d'aprofitar, ja. que la sort no
passa dues vegades, i que era propi
que les dites obres s'encomanessin
al gestor senyor Terme, per tal de
recompensar aixi els sacrificis que
hom fa per l'ideal. Per a una discussió de tanta transcendència, els
ànims s'excitaren de tal manera que
s'arribà a l'aixecament de csdires 1
a les amenaces personals, la
qual cosa donà lloc a. una. sèrie d'incidents que, val a dir-ho, no són ¡;aire
escaients per a la gent que vol apropiar-se la representació genuïna del
seny i de l'ordre.
No cal dir que la majoria de l'opinió resta absent d'aquests tripijocs,
els quals solament interessen pel seu
valor anecdòtic. Tothom sap qui rón
i el que representen els homes c_ue
integren la Comissió gestora d'aquest
Municipi; i tothom sap que el dia
que la situació es normalitzi 1 es
torni entrar dintre l'imperi de la llei,
la repulsa de la d'una majoria. aclaparadora de l'opinió local els foragitarà fulminantment del govern municipal. Per això tothom fa el pensnment que no val ni la pena d'amoïnar-s'hi.
- El Casal Català Recreatiu, 'esprés d'uns quants dies de repòs, ~
emprendrà les seves activitats el dia
1 de setembre amb la representació
a càrrec de l'elenc artístic dc l'entitat, de la comèdia d'A velí ArUs, que
té per titol: «Seny i amor, amo i
senyor». A la nit de l'esmentat dia,
tindrà. lloc un lluït ball, amenitzat
per l'orquestrina T ardà, de Manresa.
- El nostre amic Ferran Planes
i Vilella està preparant la sortida
d'un llibre que tindrà per titol: <tNotes sobre Catalanisme». Serà un estudi critic sobre doctrina catalanista, al mrage de l'actualitat politica.

SANT HIPOLIT
DE VOLTREGA
NOVES LOCALS
Per ordre de la Comandància Milita.r d'aquesta comarca fou suspesa
la cursa organitzada pel Voltregà.
Futbol.
- Tal com estava anunciat, bem
tingut ocasió d'escoltar el cor «La
Internacional» de Les Corts CBarcclona), 1 principalment el seu qUJntet de bandúrnes i guitarres.
Degut a la pluja, fou suspesa 1::1.
Upica fontada que havien de celebrar a la Font de la Torra.
- A pesar del mal temps ~- celebrà, encara Ql;le no all_lb el lluunent
que correspoma, el pnmer aplec de
la sardana, el qual fou molt concorregut.
- Cre~em d'interès el notificar. a
les autontats locals gestores, que s'mteressln per l'arranjament del tros
de carretera comprés entre el Cementlri 1 la carretera de Ribes, ja
que degut a les pluges i el poc mir~ent, es troba en pèssimes condic•ons.
- Sabem de bona font que el noba.
Comes
voltreganès
porter
table
cercle
fileres del
a les
ingressat
vigatà c. E. Ausà.

I

CARDEDEU
FESTA 1\lAJOR : HO)lENATGE A
LERROUX : EXPOSICIO OFICIAL
D'ART: SA~TAT
Hom comentava abundosament entorn de la Festa Major l'actitud del
«La.wn T~ Club», _el qual es presta
molt dòc1lment a esser instrument
dels maneigs d'aquells que, amb dctermlnad~s etiquetes pol1tique1c1, el
!ela fer d esquer per a finalitats parUdistes. de caràcter local. Era una
tradic1o a la nostra vila que els estiuejants romanguessin allunyats de
les llwtes locals, i per tal motiu
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REUS
INFORMACIO LOCAL
En una edició p
mentar, sense pensa~a, vàretn es.
n1r r eSSò, aquesta fr qu; Po&uès te.
pietosos que surten aa~ «els diariS
tat». Amb això s'ha do llostra Ci
nat Jler en•t
«Diari de Reus» _
sempre s'ha. distinaquell fUlletó "<<S
pupila.- i ens g¡t per la QUe
floretes. 'Ens ha t~t~idicat :;:
dors», quan aquest car de ccopia.
fet escola a la redaecióbdsernpre ha
el diar¡ l'So
mentat.
L'entranyable «plllilúf
jat 1 a sou», s'ha de e.r hornenat.
però, que «Diari de iteUídat de dir
mentada qüestió, ha arn~' en ¡•es:
rècords i que la seva n t a batre
s~mpre a. basc de Partíeu!OC!ri~16 és
diaris. Tenim proves a la ~ d altres
Pel que fa referència all ·
car les noticies als cent ò de t er.
ja sap aquest senyor res oficiats
ugeniot» que nosaltres t~~ té tant
porLa oberta a l'antic cent t~etn
re of1c1a1
1 que on no tenim
porta oberta és
al de la tcSeda».
Ara bé sl aquest redacto
és el set savis oficial de ~ a sou,
a casa,
què seran els comparses?
Per a acabar, «Diari de Re
diu <¡ue els seus «turistes» usa ens
les mts dessota els arbres d llassen
res. Aquest és el punt neurfules a!o.
ens interessa evitar i que n g¡c Que
o en !a
referència.
- La. sobtada visita d'uns .
· •nspec.
tors de l'Estat ha
aquest dies bi hagi m:O~~a¡ :tue
la Casa. Gran. Persona ben ons a
bentada ens diu que l'alcaid ~'Il.
està disposat a abandona 1e-g~t.vr
si s'aplica el criteri dels rlt~p~rrec
~ns diuen també que altres . ms.
nen la gesta. de l'alcalde. No.m~M·
en aquest cas, haur!em de reco~ft
xer una moral politica que ~
molt a favor de la conl!evà .
Ceda-Radical-Lllga. Però tot s•a=
•
jarà. Es tan amarg dimitir!
- A la carretera d'Alcolea rnolt
a prop de Reus, una moto conduïda
pel veí d'Alforja, Joan Serrà va
topar amb la. part posterior 'd'
Cll;rrO, propietat de Joan Abelló, d~
let.Xar. Sortosament la topada no revestí gravetat. Calgué, però, auxiliar
el ~arr~ter i motorista a l'Institut
Pohcllruc d'aquesta ciutat.
- Sembla. que tindrà confimlació
la notfcla que vàrem publicar •ernps
enrera, en el sentit que la Companyta
del Nord v~l establir un baixador
al pas a mvell de la carretera de
Tarragona. Sabem que es fan treballs encaminats en aquest sentit
- A Montroig, aprofitant-se dè
l'absència del senyor Joaquim Blanch
i Aguiló, entraren uns desconeguts
al seu domicili i s'apoderaren de 500
pessetes en bitllets i tres anells valC?r~ts en 200 pessetes. La guàrdi&
CIV11 fa recerques per a capturar els
autors d'aquest furt.
- Ha. estat penyorat amb dues
multes de 75 pessetes cada una,
Sal.vador Norte, propietari de la lletena establerta al carrer Sant Elies,
26, per r eincidir a vendre llet aigua·
lida i per vendren de vaca fent-la
passat com de cabra.
- La secció d'excursioniSme de la
Joventut Esporliva Reusenca dernà,
diumenge, efectuarà una excursió a
Santes Creus.
- El Consell Local de Primera Ensenyança posa a coneixement dels
pares i tutors dels alumnes concorrents el passat curs a les escoles
oficials, que aquestes quedaran ober·
tes des del dia 16 de setembre. P<r
dran sollicltar el seu r eingrés per
mitjà dels mestres de les respectives
escoles des del elia 16 al 21 de setembre. Passada aquesta data, els
no presentats seran donats de baiXa
de la matricula 1 es disposaran dels
llocs vacants pels nous sollicitants.
- L'Alcaldia ha cursat unes ordres prohibint que els ramats de
bestiar pasturin abans i després de
la posta dc sol i que cap remat
circuli desproveït de la corresponent
«esquella». Altra apartat d'aquesta
disposició diu que seran penyorats
els partors el bestiar dels qual5 pastu·
ri a llocs que no siguin les rieres I
camins públics.

-----------*--------~
estem segurs que, seguint aquesta
caracteristica, no es separaran-~
tan preada virtut i clouran ¡u.-.
airosament aquest epiSOdi estival. No
obstant afegirem que si els dc les
etiquetés intentaven posar en joc
aquests recursos per a fer un balanç
de les forces politiques que r~
teiXen els bàndols en pugna s'hauran
pogut convèncer quina és la inclinació del poble, malgrat determinades
pressions.
- Tanmateix es dóna com a e~
certa que el conglomerat const!tmt
per uns colors estranys, molt bOd~
sos i dificlls de definir, i que
vida a la nostra mal prou remen:tda
Gestora, està ultimant els pre~:
tius per tal d'assistir al «DJa Le
roux» 1 demostrar al cJefe» els
crificis realitzats a favor de la-~!
sa. Així els animadors del cOf&merat suavitzaran les ama.rgueslluir
cècies d'aquesta vida 1 ~rmida·
el seu republicanisme a la o eiS
ble festa dedicada al cap de tots
al
radicals.
- La primera e.x~ció ~!t.;¡oe
d'art que la SOCietat d AtraC(:_Ió de
Forasters orgatútzà amb mohU lell~
la Festa Major, fou un esdev~ rei per cert que donà un pres ~
llevant o. la nost ra vila. No es ue
slble parlar, en el limitat espai
disposem en aquestes columne~posa·
artistes i de les seves obres e L'acte
des com fóra el nostre d~· en el
revestí el màxim de solenl.Olt~t molta
moment de la clausura am de la
concurrència. de publlc, ~ HOJll
colònia estiuenca com dde ~ent Is.
u part de
censurà, però, molt
ac\ó·
manca de consideració per
les autoritats gestores que n~
clissin a l'acte; en ~vi:· va Illte.s au·
molts elogis la presenCia despeses.
tontats popularS suara s~ 1 rotSAmb la prèvl3 autont.zacto,:~ ?Uif·
tre de l'Escola Nac•onal, senJoncedits
~ts sedonà lectura dels prellllS
per la Juntn nis conc
gúents:
1 ~
te-'1)30•
Concurs de dibuiXOS. a
primer prerru: etLa creu de on pr~
de Josep Castells I PubillMaS:s c~
mi, eCan Batlle», de ~-n~ ¡ 1teflli'IS.
turrl. Concurs de treuu-d (;ardeprimer premi: cPaisatge ~.\-ertet·
deU», de Salvador Llodbet i¡;~ ¡deal
Segon premi: cCardc eu, liS 1 vallSd'estiueig», de Francesch: dc regrr.·
n 11c¡Ue:5'
Igual que Cardedeu,
5
ciar a tots els collabor4orzel dellloS"
.-.,e..-s. I~
ta. manifestació d'art. e
trat per l'Atracció de F~~de:illlte
qual, Junt amb raportaCI~ontr.bult
ressada dels artisteS. ~poblac!ó.
a enlairar el nom de a

sa:

3ets

f
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TEA TRE I ·C I N·EM t\
Santpere deixa el teatre
català

Ziliani ha tornat a Berlín

En acabar una sèrie de conoo-ts
que ha donat a les principals capitals europees, ha r etornat a Berlin
el tenor italià Alessandre Zillanl, el
qual ha estat contractat per la "Ufa"
per a diverses pellicules. Actualment
es prepara per al seu d ebut al cinema, el qual tindrà lloc a Neubabels·
berg a començaments de setembre.
En acabar el seu viatge arUstlc, ZiDiu un collega local:
passà per Milà per tancar el
(Ayer, a mediodia, quedó firmado lianicontracte
per al proper hivern,
el acn~rdo, entre los señorcs Cam- seu
púA y Santpere, para realizar la amb la Scala de Milà.
;eiDporada de invierno del Teatro
CóiJl.ico de Barcelona. La tempora- Ha acabat el rodatge de «Ko·
da se inaugurarà el dia 20 de sePnigswalzer» (Vals reial)
ttembre, con el estreno d e cEl hombre invisible», opereta vodevilesca de
Ha acabat la presa d'escenes de la
11uestros compa.ñeros de Redacción
señores Borràs y Sà.nchez-Boxa., con gran peHicula de la "Ufa", produc{Vals
ció Ritter, "Kon'gswalzer"
IJlúsíca del maestro Diaz Giles.
Hacía ya unos dlas que andàba- re ial), peHicula. reautzada sota la
Willl
Malsch.
Herbert
de
direcció
!llOS tras esta notícia, pues sabiaHeli Finkenzeller, Carola
!llOS que se venian r calízando ges- Forst,
tiones para conseguir que fuese un Hohn i Paul Horbiger són els princibecho la razón social Campúa-Sant- pals intèrprets de la versió alemanya.
pere. y la casualidad hízo que ayer El pr~r protagonista masculi de la
encontràsemos al prestigioso empre- versió francesa és Henry Garat.
sarlo y al popular &ctor saliendo del
domicilio de este último.
u;gp
-Allora mismo -nos dilo el ~e"icr

TELONS CURTS

ANUNCIS OFICIALS

La Cultura

~
«COMPAfHA BARCELONESA DE
ELECTRICIDADll
H om posa a coneixement dels senyors posseïdors de les obligacions
emeses pe¡; aquesta Companyia. el
2'? d'octubre del 1913, que el dia 10
del vinent mes de setembre, a les
deu del mati, a l'estatge social, Plaça de Catalunya, núm. 2, davant el
notari senyor Antoni Par i Tusquets,
es verificarà el 18.è sorteig per a
l'amortització de 1.380 obligacions
que, d'acord amb allò que disposa
l'escriptura d'emissió, hauran d'ésSC." amortitzades.
Barcelona. 31 d'agost del 1935.
El vice-president i director gerent
F. FRASER LAWTON

CLINICA GALLEGO -- VIES URINARI ES
Carr er Nou de Ja Rambla, 11 - PELL • SAN O • VENERI • PROSTATA •
MATRIU • IMPOTENCIA • OIATERMIA • Olreoton Or. RIU Porta Consulta, 11 a 1, 4'30 a s. F. 10 a 1

*

CONFERENCIES
«Aspecte social de ta literatura >~. Avui, dissabte a les deu de la nit,
conferència ptlbllca a. càrrec de Joan
Puig 1 Ferreter, el qual ens parlarà
sobre el tema «Aspecte social de la
literatura.. Aquesta és organitzada
per la secció de biblioteca. de l'Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant.

EL QUE NO ES TOLERABLE
Des de «L'Instant», hom, anònimament, féu unes apreciacions més
impertinents que falagueres r especte
el t r eball d'Enric Lluellcs 1 d'Anna
Peris.
Ara, I gnasi Agustf, contestant uLES SARDANES
na carta oberta d'Enric Lluelles, ha
hagut de dir que ell no és qui, geAG RUPACIO SARDANISTA
neralment, ltl:iacta la secció de
DE SA NT GERVASI
«Proscenis».
Per a demà, diumenge, a la nit,
El que caldria. evitar és que la
aquesta entitat ha. organitzat una.
labor d'un artista pogués ésser coballada de sardanes que tindrà lloc,
mentada i judicada per qualsevol in- -------------*:------~--~- com de costum, a la Plaça de la Bodocumentat d els que tan sols aconnanova 1 que anirà a càrrec de la
segueixen desacreditar el diari on
cobb Popular.
treballen.
Això no és tolerable ni a EsparreA LA PLAÇA BERENGUER
guera.
La Penya «3» organitza per a avui,
dissabte, una gran audició de sarAl BARCELONA riureu molt atÍlb
En el sorteig verificat a la danes que tindrà lloc a la Plaça
Plaça del Sol de Gràcia, d 'un r e- Berenguer el Gran, {Via. Laietana),
llotge d'or, el darrer d1a d e F esta a càrr ec de la cobla Montseny. L'auMajor, va correspondre la. sort ol dició començarà a les deu de la
NO ES EL MATE IX núm. 3.674, pel qual m otiu l 'afa- vetlla.
No és el mateix, lndubtablement, vorit pot passar pel domlcW del
AL CARRER DE VI LLARfer de corredor d 'anucis que redac- caixer, Menéndez Pelayo, 95, que 11
ROEL
tar una secció de xafarderies teatrals ser à lliurat el premi.
Demà, diumenge, a les onze del
El dilluns vinent, dia 2 de
-a base de la bajanada, la incomprensió i la impertinència- a les setembre, s'obrirà novament al pú- mati, al xamfr à de Diputació 1 VIblic la Biblioteca del Poble (Canu- llarroel, hi haurà una audició de
pàgines d'un diari.
Per molt gas que porti el corredor da, 13, 1.er 1.•), que té a càrrec sardanes amenitzada per la Cobla
' seu l'Associació de la Premsa. Dià- Montseny,
no és el mateix.
ria. de Barcelona.
__ --- ba llevado al acuerdo de reahzar
" =-== om
J\VUJ. l!.;:>l'Rt;NA
juntos la temporada del Cómlco Le
En la seva sala de lectura ober- -..--...,.,__.-:*
MANCA DE RESPECTE
El que ha passat ara amb Enric t\ de sis a vult de la tarda déls dies
doY ~a noticia. con verdadera ~-~ ¡Una comèwa que, més que riure,
LlU!JllES -l'entusiasme 1 la inteHi- feiners, es troben a disposició dels LLEGIU CADA DIA
us farà estremir a riallades!
tisfacc1ón, pues h:J.ce ya muchos a nos
que conflaba en tener a este gran .----------.,~"""7=::--~•~;---, gència del qual mereixen un altre lectors, obres de consulta. 1 literatupremi- comença a ésser endèmic a ra, encl<:Iopèdies, anuaris, etc., així
cómico de primer actor en uno de
Catalunya.
com reviStes d 'lnformac!ó 1 diaris.
rols teatros.
-¿Con qué otros elemcntos cuenGent indocumentada en absolut,
sense cap solvència moral n1 artísta usted?
-Varios de los que formaban con
tica, fan i desfan amb una impunitat incomprensible.
Santpere y los que yo tellEO contraI això, que no afavor eix gens el
tados, entre ellos Mapy Cortés e
tea_tre català, creiem que s'hauria
Ignacio León.
d'acabar.
-¡.~'tapy hablarà en catalàn?
- i Noi Es Santpere qu1en actuacastellano.
rà
-¿De veras? -preguntamos al act or.
PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES
Es un drama... que us farà riure
-Si; hay que «rinovarse o mortPEL·LICULES • PATHE- BABY • MAQUINES
ve». Durante catorce a.ños conseeu- L..::._~_::::::::;:~?Ja.JI!!::__:~.:._¡
JOSEP SANTPERE FARA
FONOGRAFS DE TOTES MENES • DISCOS, etc.
Uvos he ven1do haclendo catalàn en
REVISTA
el Paraielo. Y catalàn seguiria ha- Un exponent del més fi sprit parisenc
Ens diuen que Josep Santpere no
RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA
ciendo sl tal hubiese sido el deseo
actuarà aquesta temporada al Teadel público. Pero... las dos últimas
tre EspanyoL Ens diuen que Josep
tempcradas me han demostrada lo Un Concurs Internacional de Santpere ha estat contractat per J ocontrario.
sep Campúa per treballar al Cò-As!, ¿deia usted el Espafiol?
Cinema a BrusseHes
mic, en el gènere que en aquell tea-No. No dejo el Teatro Español;
tre es conrea: la revista.
Del 26 de setembre al 17 d'octubre,
paso a hacer esta. temporada al eóAlp:J.lau
al
BrusseHes.
a
lloc
tindrà
mico porque la idea de trabajar con
ES DE DOLDRE
Campúa me seduce y quiero bacer bertèum, un Concurs Internacional
Es de doldre aquesta. virada de
Ïa prueba en un marco distint.o al de films.
Josep Santpere, aquesta virada que
de ml teatro y en idioma distinto.
Aquest Concurs complementari> alguns creuen descens. Josep SantCarrer de Sant Pau,
--Santpcre -interviene Campúa- magníficament les grans manifesta- pere és un dels nostres actors més
Tel. 14237
(prop Rambles)
sumarà un éxito mils a su serie de cions artistlqucs que ban tingut lloc populars i prestigiosos. Hi ha qui
éxitos, con esta temporada. Primero a BrusseHes en el transcurs de l'Ex- diu que si hagués sabut tenir cura
estrenarà «El hombre invisible», y posició Internacional.
d'aquesta popularitat 1 d'aquest prestigi, la virada d'ara no hauria esdespués una. revista de Gonzàlez del
Segons es diu, totes les nacions d el tat possible.
Castillo y Muñoz Romàn, con músimón han con testat a la crida -àdhuc
Josep Sa.ntepere era l'actor més
ca de Alonso.
Rúss:.a-- i serà aquesta la primera. indicat per a crear 1 mantenir a Ca-Asf, que los ensayos ...
belgues
industrials
els
que
v-ogada.
10.
dia
-Empiezan el
talunya el teatre dit popular I de
HEB~IA'I'~
Con un saludo doble nos b em(ls presentaran la seva producció en una la seva inteHigència -aplegar al seu
despedido de Ca.mpúa y SantpereJ
entorn una bona companyia, saber
competició internacional.
Les vostres hè1nies estan sempre en
Cal dir que en els darrers anys, el atraure els autors catalans- calia esconstant perill sl no són ben retincinema belga ha prospara.t extraordi- perar-ne l'èxit.
gudes. Els aparells que fabrica el
Llastimosament, no ha estat així.
nàriament 1 és amb una certa contècnic 1 especialista PERE Sll\lON
'i~
~
íhnça, doncs, que els productors I , després d'unes temporades poc sorus donaran el màxim dtl garantia,
belgues es disposen a afrontar la toses, ara l'haurem de veure lluint
AVUI, GRAN EXJT
i són al mateix temps els més ecocomparació amb el bo i millor de la els calçotets en castellà: el castellà
nòmics. Preus: 6, 10, 15, 20, 25, 30,
dels Paso, dels Gonzalez del Castiproducc:ó mundiaL
40 i 50 pessetes
Entre els films que els belgues pre- llo, etc., etc.
sentaran al Concurs, figura el magEL TIVOLI CONVERTIT I::N
niflc dOClltnental "Tcrr;:s de foc",
CIN EMA
realltz:tt per Charles De Keukele1re
La cosa ja és un fet. El Tívoli
WARNER en terres africanes.
<Casa fundada el 1890)
tornarà a ésser dedicat al cinema
Carm e, 51. Tel 12743. Ba rcelona
Els films que es presentin al con- des de primers d'octubre. El plec de
BAXTER curs
seran classificats en quatre ca- condicions presentat per la Mctl'otegories:
Goldwyn-Mayer ha estat acceptat
1. Films d 'argum:mt (drama o co- integrament i dijous al mig dia fou
signat el contracte d'arrendament.
mèdia).
Aud, doncs, Barcelona perd un dels
2. D ocumentals.
que havia r econquistat per a l
locals
3. Dibuixos animats.
dies amb excursions (quilòmetres 209), pessetes
teatre.
4. Fantasia.
NOE
TEATR
DEL
R
FE
L'A
i
(passatge d'anada i tornada) .
Els f ilms hauran d'ésser presentats
més
VETATS
((Cuando un hombre es un hombre11 en llur versió origlnal 1 a ésser posla
de
otze
d
les
a
avui.
Finalment
Total: 100 pessetes
per George O'Brlen
sible, amb subtitols en francès.
nit, acaben els actuals empresaris d.~l
Primer, C. Bellver: segon, SOller; tercer, C. Drac <amb entrada)
AVIS. - Alúr, divendres, fou inauEl rei s'ha dignat concedir al Con- teatre Novetats 1 des del dia. uruner
gurada la sessió continua: des de curs el seu alt patronatge, 1 ensems
de setembre se'n f:l. càrrec novn.mP.ut
3 dies amb 3 excursions (quilòmetres 351), pesseles 4 de la tn.rda a l es 12.30 de la nit ha atorgat un Gran Prem!, que serà aquella
ja coneguda «Socledad AnòSENSE INTERRUPCIO
atribuït al millor film de la primera nima Comercial del Teatro Noveda(passatge d'anada i tornada).
més
tes
categoria.
des» Què hi faran? No s'ha decidit,
Total: 108'20 pessetes
Altres premls han estat concedits: encara; però sembla. que els nous
«La Criolla», al Price
pel Govern, per la c!utat de Brossel- empresaris estudiaran totes les proPrimer, SOller; segon, C. Drac {amb entrada); tercer, Inca-PollenNo obstant i portar bOn n ombre les, per l'Alberteum-aquest és desti- posicions que els siiuin fetes fins el
sa 1 Formenter
de r epresentacions, el públic confir- nat al millor documental-, un de dia primer. Després, naturalment,
mà aplaudint i entusiasmant-se, amb l'Exposició Internacional, un premi decidiran.
~ dies, pessetes 95. 5 dies, pessetes 107'50 (3 exel vodevil de Mantua «La Criolb.», Reynaud per al millor dibuix animat
cursions) sense passatges
com sl fos els primers dies.
1 un pNmi Plateau <a la. memòria
Els xistos i les situacions equi- del gran pioner belga del cinema),
Condició TOT PAGAT, hotels primera, autos o autocars, beneficènvoques tan abundoses en l'esmenta. per al !Um que presenti la novetat
cia, Impostos, propincs, etc., etc. SORTIDA DIARIA des d'una persona.
da obra, provoquen continuades ria- tècn' ca més important.
Agents especialment autoritzats per la COMPANY IA TRANSM E Dllles 1 el públic pass:1 bona estona
S'espera que aquest Concurs tindrà
TERRAtfiA per a la venda i r eserva anticipada de passatges. Dessense capficar-se.
gran èxit i es creu que l'alta qua~
un
En les funcions de tarda existeix lilat dels films que s'hi pres3ntaran
comptes especials a Entitats Culturals, Esportives 1 Obreres
molta variació, ja que tot sovint <s
SOlament tracteu directament amb 1'UNICA
veritable
d'una
C..'\tegorla
donaran
11
representen obres d el repertori, les
ensenyaels
que
i
d'art
manifestació
quals obtenen una acuradissima inAGENCIA DELS HOTELS DE MALLORCA
terpretació per part de la compa- ments que se'n dedueLXln siguin pro(Representació, sense intennedla.ris, dels millors h otels)
n yi:J. de Visita López i Giménez Sa- fitosos per al c'ncma belga que amb
les, als quals professa. gran simpa- gran emp~ nta es disposa a entrar al
Tel. 15457 • Barcelona
Rambla del Centre, 35
concert dels paisos productors dc
t ia el públic del Gran Price.
films.
Resten lliures algunes Delegacions per a pobles de catalunya

I PASSA ALA REVISTA CASTEllANA SENSE ABANDONAR
l'ESPANYOL

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38
VESTITS BANY : : BARNUSSOS
CAMISES PLATJA :: Camisa RAGLAN (Patentada) : Mit¡es FERRO
de garantia

PREUS BARATISSIMS

Noticiari
*

MEN OS LOBOS ••.

RESTAURANT HORTA VALENCIANA
TORRE SAN SEBASTIAN {Telèfon 14342)
Menjadors instaHats en t!piques barr aques valencianes - Especialitat en la paella, llagosta barceloneta 1 pollastre a l'ast;, estU Horta
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MEN OS LOBOS ...

APARELLS
FOTOGRAFICS
BRILLANTS

JOIES

TOT de VERITABLE OCASIO
CANVI
COMPRA, VENDA

CASA BAGUES

6

B AR C E L O NA

MADRID: Passeig de la Castellana. H. - BARCELONA: VIa Laietana, 2
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA • CADIZ • CANARIES
Sortides setmanals els dJs&abtea, a lea 12. Efectuaran el servei les motonaus
a:CIUDAD DE SEVILLA» I a:VILLA DE MADRID»
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA - PALMA DE MALLORCA
sortides cada dia (llevat els dlumen¡es) de Barcelona. I Pal.m a, a lea
21 hores per les motonaus
«CIUDAD DE BARCELONA» I nCIUDAD DE PALMA»
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA • MAO I BARCELONA • EIVISSA
LINIA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEDI·
TERRANIA. NORD D'AFRICA I CANARIES - Sortides QUinzenals de Barcelona elll dijous. LINIA COMERCIAL BILBAO - CADIZ • CANARIES. AMB
ESCALA A TC'TS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - Sortides Quin~
zenala de Bilbao elll dijous. LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
Sor1 TERRITORIS DE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANDO POOJ. tides el dia 17 de cada mes, amb escales a Vnléncla. Càdiz. Las Palma.s, Santa
Cruz de Tenerife I Freetown, Santa. Isabel de Fcrnando Poo, Bata, Kogo 1
Rlo Benito pels vaixells
«CIUDAD DE CADIZ» I uLEGAZPh
LINIA REGULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT - ORAN • MELILLA
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA I VICE-VERSA
Sortides de Barcelona cada diumenge, a les 8 hores; d'Alacant els dilluns;
d'Oran ela dlmarte; d 'Oran cap a Alacant, els dlmarts l d'Alncant cap a
Barcelona, els dimecres

MERCAT D'OCASION S
COMPRA/VENDA/CANVI

(Trencats)

A P u rg'

DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D 'ESCRIURE I DE CO
sm, MALETES, DISCOS, etc.

L

BRINDIS
ERTE

TOT D'OCASIO
CORTS CATALANES, 414

EL REGULADOR

BARCELONA

felèfon 30422

VIATGES A MALLORCA
9
71'80,

80,

¡zta
de

iXi

No
les
jOC

¿
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L'estrena d'avui al Fantasio

Fantasio obre avui les seves portes al públic per iniciar la tempora-da d'estrenes. Això vol dir que ba
arrib~ t 1'hora que els aficionats elnematogràfics es mobilitzin per a
contemplar les primícies de les primeres estrenes.
«Or al carren és e! titol del mm
al qunl h..'\ correspost l'honor de la.
Es tracta d'una
Primera estrena.
Produ~.ció francesa interpretada per
Albert Preje::.n i D3nielle Darrieux.
Per conseglient. una comèdia. Una
com"-dla divertidis.c;ima, flel.:ible, plena de picardia. d'intenció ... Un veritab!e estimulant del bon humor i de
l'alegna, d'indiscutible eficàcia si es
té C;l comp~ que la parella protagonista compta ja per si sola amb
preus rr.cursos per a fer-nos gaudir
d'uns moments de plena de.spreocuPO.Ció t divertiment.
." PiF.SBEU-VOS! ACABA LA
:::ET IANi\ DE L'UUi.\IOR AL

Els avorrits ï els neurast.èuïes han
de veure

MENO S LO BO S • • •
OBITUARI

També s'ha acabat de rodar
«Grüne Domino» (Dominó
verd)

uDEJ A:\U: SO.ilAR"
amb Jack Oalde, Ginger Rogers,
Tllcln111. Todd 1 Jaclt Haley
Dues lnlgu~lables camèdies
Paramount
1

El cap de producció Alfred Greven
dirigeix el muntatge de la nova pellicuia de la U!a "Grüne Domino"
(Dominó verdi, la !Umacló de la
qur.l acaba de terminar. Tant la versió alemanya com la francesa han
est.at dirlgidea per Herbert Selpln 1
interpretades per Brlgitte Homey 1
Karl Ludwig DlehL

28'20

CLIN ICA
ENUENEDURS

CASA SUBIROS
Hospital, 42-T. 13651

Ybarra y u.a, S. en C.

Unies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

En Damià Molino
Ben dolorosament ens h em assa~
beutat clc la mort del que !ou redactor cinematogràfic de "Ei D~uvio"
i company nostre, en Damià Molino.
El finat era persona molt apreciada de tothom, especialment dintre
del gremi cinematogràfic on desznvolupava les seves act:vitats, on, pel
seu tracte afable 1 franc s'ba'\.ia conquistat innombrables simpaties. No
cal dir, doncs, com la seva mort ha.
ca=t entre tots els qui el coneixien
la més dolorosa impressió.
D'aqu~tes columnes estant enviem
el més sent.it condol a la seva familia, la pena de la qual compartim
ben slnoer:unent, t els desitgem la.
necessària con!ormacló.

28'20

Auto-Escola

No deixeu de v\sltar-la. Garantim que guanyareu temps i diners per esser la rots ràpida i
llarata de totes
U:SIC PREU
TOr CO~IPRI.:S

90 Ptes.

UOSDUUCIO, l'ttECANICA, REGLAllENT, DOCUl't.U:..~TS, Certificats de PENALS l FO:\IENT
Al'tffi TITOL ASSEGURAT
'l'ITOLS DE 1.• CLASSE
Canvis de Z..• a J • classe
Class(a soll.ea, a ! ptes.
<< EL ASil- Corts, tU

SERVEl RAPID SETMANAL ENTRE. 8A.RCELoNA 1 BILBAO
Sortides cada DIM ECRES a la nit cap a València, Alacant Màlaga
SeiUI&. V1¡0, Vlll.llgarcla, Corunya, Musel, santander 1 'Bilbao '
Alternant-se I~ escates de:
Tarr~.ma. Ceuta l Huelva cada dues aetmanea
Sa.nt Cnrtea I l!'errol cada dues setmanes
SERVEI CORRENT ENTRE BARCELONA 1 BILBAO
cada dues l'€tmllncs
sortides els DIVENDRES a la nit, cap a rn.n-aaona sant Cllrlea
Vtnaroc;. Valéncta. Cullera, Alacant, Cart~ena, AiUllas' Almeria M~
LUia. MotrU, Màlaga.. Ceuta, Càdlz.. Sevilla, Huelva VI~ Marl.Ò VJ
UagarCII!.. Ferro!, Corunya, Aviles, Musc!, Stlntander BUbào i PUaj~
En les linlce ràpid I corrent s'admet <"-èrrega per a' Tànger Le.rratx 1
Caeablanca amb traru;I>Ordament a Màlaga I també per a i·n1a Crl&tlna 1 Ayamocte amb ti1LDIIbordament a f:luelva.
SERVEl ENTRB BARCELONA 8ETK J MARSELLA
Son.tde& Qutnzcuala elll uiJous cap a Séte 1 Marsella
Sen•eJ QUinzcnol cap a GENOVA
Wl ct.neaa ca rep al Ttnglado de la Comp:u¡rta Moll dtll Rcb:l.b
Tel6ton 13~

---oSERVEl RAPID CAP AL BRAS!L - PLATA
Cap a

per mo~tra.ll5at.JAnUcs corrcua ~fOia
sontdes 1txca caaa 21 <lloe
SAHTOS, MONTEVIDEO I BU1.NOS AIRES sortirà el dJa
J de &el.embre del 1935, la ma¡ouica UlOtonau

«CABO SAN ANTONIO»
QUe ae1DleU. passatgers

I

mercaderies

La càrrega es rep Clc.a la vetlla del <!Ja de sortida .al ttnglado núm 1
•
del t.Soll de Balears. Telèfon 18274

CONSlONATARIS:

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.
VIA LAlli:TANA, 'l

TE:l..EFON 22057

ANUNCIS PER

PARAULES

Les dues primeres ratlles : 1 pesseta ; per cada
ratlla de més, 0'30 ; els dimarts, dijous ¡
diumenges, un 50 per 100 de descompte
GUARDAMOBLES pQ.
Rllc t ccocOmlc. CamPO
:Sagrado. 21. Tel. 358~.

OFERTES
i DEMANDES

PER A 2 AMICS

.JOVENET amb lmml·
llorablll! relerénctes s'o..
rerelx per a botiga o escriptori. Escriure a La
Human itat. Nú.m. 821.

DOS AMICS a tot ea.
tar desitJo, preu eeconò·
mtc. Escriure a La Hu
PENSIO da 6 a 11 ptea. manltat. Núm. 301.
nxos, des de 150 ptea.
tot confort. Pl. Macla,
PIANOS DE LLOGUEIJ
16. pral
:~~e, 76. cnLresol. o. Ble'
COBERTS a 2'60. entreteDlments I 3 plats a
ele¡ll' a la cana, pa, ,., DIVERSOS
1 posres, tot su¡;oertor.
Ron<la St. Pere, 11, prlll

SENYORETA mecanOgrafa. cscnvlnt correcta.ment. catal,, castellà
trancéa, desitJa coUoca.clO. Dlrl¡¡lr-se a La Hu·
manltat. Num. 318.

espl. h. b. c., dutxa, tel.
bon menjar. Borreu, 148,
1er. 2na.

FAMILIA CATALANA
CATALA. Correcció d'o..
d'esquerra desitJa tUl a
rlglnala 1 proves d 'im- ldonntr
o tot estar. Aaprem ta. Estil I ortogra- gel&, 6, 1er.
2a.
tla.. Preua mOdlca. Tel.
80990.
VEGETA·
MEN.JARS
RIANS 1 de r~glm veget.
12, pral.
Pelat,
2'50.
ptes.
DEN·
PER CORRESPON
CIA en lraocés dues bo- segona..
rea al dia, em contractarla. Escriure a La Huma· ES CEDEIX part de bonltat. Núm. 812.
tiga 1 part d 'aparador,
molt adequat per a la
cc.nfeccil) de roba blanMATRIMONI Jove, ca- ca o cosa semblant. Lloc
talà, marlt agent d'au~ rêntrlc. R: Boters, 16, d1rttnt, desitJa porteria. !:3- butxant.
crlure a La Humanitllt.
Núm . 333.
DOS AMICS a tot estar desitjo, preu econòCOMPRARIA escriptori mic. Escriure a La HuL dues butaques d'ocasió manitat. Núm. 301.
.a pagar a termln.t.s. Esc.
a La Humanitat. Núm.
HABITACIONS des do
102.
0 "75. Cadena, 33, entresol.

VENDES

HOMES a dormir, 5 pta.
BILLARS. econbmlcs. setmana. Lladó, 6, ler.
per a cafè 1 torres. Vda. ¡prop PL RcpubllcaJ.
de 1\.L Sànchez. Barbarà,
núm . 12.
.JAUME I, llogo habitació dos brucons. assolebon preu. Trompa_
llada,
ULL I Vestits usats 1
nous, venc m~ econbmlc tes Jaume I , 2. ler. 2na.
QUe Qualaevol. sols en
aquest pls. Sant Pau. 28, LLOGUERS
pral. 2na.
PISOS 11 duros, :. dormltorls. aae. 1 tel. vua..
PERRUQUERS. Sllloru; marl, 71
americana, preua econbmlca. Vlllldomat, 11.
CASETES. llogo, oreu
econom1~ oer a estíuelants. Raó: Corbera Ba¡.
DISPESES
n de Llobre~t. Estanc

HIPOTEQUES
CREDITII
COMPRO ASSUMPTES
.JUDICIALS
I ADMINISTRATIUS

[arme, Jl. entl. 1.a
ANCEL AtARTI. l'aller
d 'enquadernació (Marfi.
nez de la Ros!', 1'1. TeletOn 75352 • Slú'cê!ona),
Pulmons
MALALTS.
Cor, Medicina ií!DellU'

Blllua, Halp x, Sol ar~
tiUCial Dr. Llula Cuesta '

Ur¡;cll, 20. oral. cooaw.~
,
ta de 3 a 6.

DINER, pago més Qüe'
els al tres p~r «Pape! etes
Monteplo», Jotes, màQUI'nas, etc. La casa més
untlga. Fundada el 1886
·
Unto, 22, pral.
REPARACIONS cc gll.s
't;!ua 1 electricitat. Oasa
· cnero. Carrer Ga.ll 70
'
'
l:lostalrancs.
CONSTRUCCIONS de
tw.terla. Mobles 1 aeco.
rac1o. Josep Ctuva. Carr~
VllaidcU. 111. BOStafrait_éd.
DINER sobre auto~
bUS Corts, 574 pral De

5 a 8

'

.

SASTRE, Adoba I ¡¡:In
Nou de la Ram~
bla, 10, prop Rambl'!.os.

ve~mts.

TAXIS, sedan, landolet
estat patent, n.
Xlllletre, \enc 7.500 pts
R<l.ó: Ar¡entona, 13, boti:
¡a (G.).
P~rfecte

FAMILIA CATALANA,
desitja 1 o 2 b05tes d. o
HA BITACIO, lloc c~n.
t. estar An¡elll. 6. 2n. la. trie, cedeixo a bon preu
per a guardar-bJ objecr...s
MAQUINES gllSOSCS,
Es_c rlure La llurna nitat. ocas1ó.
Sepwveda., lO:.!.
HOME a tot estar o Num . 315.
sola dormtr ea desitJa.
COL-LECCIONISTES •
Ciutat Relat, 23. pral. la.
vostra coRoo.
MUDANCES : Conduc- Completeu
de segells o postals,
tores-autos, dea de 8 pes. cló
!mlLultament.
URGELL, 152, ter. 2a. setes b Cadena :t2 Tel Pl. Nova, 6 I Pw.gterra.t,
1. B.uceH to~ estar. 30 ptes. mtl6. 17174
1<>!13.

Demò_crates! Llegiu LA HITMANIT AT

ni
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Suma anterior ... ...
Jn grup d'obrers i obreres
de la casa F anero i Cia.,
(21 setmana):
• ntoni Mengual ... .. .
. es ús Hernando .. • .. .
~ osep Vilalta. ... ... ...
:'rancesca Ferrer .. . .. .
~alvador Medrano ... ..... .
JOan Sevillano ...... ..... .
·'. B ..................... .
J B . .. ...................
Mt.ria Cesa .. . .. . .. . .. • .. .
Eduard Sales ... ... ... .. ·
Joon Cano ... ........... .
Custòfol Can o .. . .. . .. . .. .
Vltenç Laoz .. . .. . .. · .. ·
A la memòrid. de Macià .. .
Daniel "3ravo ... .. . ... .. .
\ la memòria de J aume
Bravo .............. .
Eduard Gutiérrez ... .. .
-\ntònla Abell f .. • .. •
'.sr bel A bella .. . .. . .. .
Domènec Barrera .. . .. .
T Pinós .............. .
Fn.ncesc Pinós .. . .. • .. . .. .
Antom Salvador ... ... .. .
Artur Julve ............ .. .
Joan Burgés ... ... ... . ..
Ferri \ Martinez . .. .. . .. •
Joan Glnés ...... ........ .
Joan Artés .............. .
Joan Ferrer .. . .. . .. . .. ... .
Prancesc Algarra .. . .. .
Baptista Ventura ......
.vlanuel Beltran .. . .. . .. .
~viagí Pijoan . :: .. . .. . .. .
•"l.lfonJ Madrueno .. . .. . _...
Mercè López de Madn1eno.
:\1anuel G1ménez .. . .. . .. .
J osep Pérez ... ... ... .. .
Enric Casals .. . .. . .. . .. ·
conxiteta Monguillot ...
\ la salut de Companys.
Antoni Tom:ls .. . .. . .. . . ..
Francesc ~rril .. . . .. .. .
Pilar Jové .............. .
Roc Collado . .. .. . .. ...... .
Lluís Monguillot ... .. . .. .
JE RIPOLL <S.a. vegada):
Pere Bartés . .. .. . .. .
Josep Coma ...... . ..
Miquel Cambras ... .. .
JoEep Riba ........... .
.:;alvador Poblet
Francesc Ordeix .. .
P. Català Serra. ... .. .
Joan Basagaña. .. ... .
Josep Basagaña ..... .
:.nquel Català .. . .. . .. .
Antoni Salomó .. . .. .
Joan Güell ......... .. .
Martí Coma ........ . ... .. .
Joan Pujol ........ .
?ere Riera ... ... ..... .
A. S .................. .

Vicenç Calabuig ..... .
Josep Pons .............. .
Vicenç Fajardo ........... .
Gabriel Torrent .. . .. . .. .
Jacint Valclepérez .. . .. . .. .
Joan Pons ...... ... ..... .
Josep Solé ... ........... .
Melitò Campalans ........ .
Joan Orriols .............. .
Nicolau Porta•·ella. .. .
Joan Casadesús .. . .. .
Manuel Riera .. . .. . .. .
Victorià Fornaguera .. .
A. Planas Subirana .. .
Lluís Castell .. . .. . .. •
Narcís Serra ... ... .. .
Josep Torallas ....... ..

-----------

-*:------~=

Focs
de Bennala
El pressupost francès corre.,ponent a l'anu 1917, acusà les xifres
següents, en números rodons: Entractes 6.942 milions de francs;
sortidés, 35.119 milions de francs.
Dèficit, 28.377 milions. Fa bomc.

Suma i segueix ...

no?

El17, jou un dels anys més durs,
potser el més dur de tota la guerra europea. El 14, ..(un quatrimestre), el 15, _el 16 i el 1~, no deixarien, per atxò d'í!b~orbtr sumes 'I.~
tronòmiques, estu¡ndament sacrij :cades. Això en un sol front. Calculeu ara el cost global de la follta,
des de tes boires del mar del Nord
a les sorres ardents de l' Ardbia ...
I tot plegat per què? Aquells
que entenen que la guerra i la 1lau
i l'ordre t l'autoritat, 3611 qüest ions de números, que exclouen totes les sensibleries -els qualifiquen així el nostre lwn·or a v ~ure
milions d'homes amb les tnpes
fora com els cavalls dels «torosl>haurien de demostrar-nos amb aquests números, que són el seu tort,
quins avantatges enclou per a la
soferta espècie humana una tan~
borinada d'aquestes. Per molts numeros que facin, no ens conv!!11ceran.
Potser no caldria ésser tan matemdtic per a concloure la raó que
té K eyserling amb la seva teoria
del pes espectjic. Ell diu, per
exemple. Sola era Roma i llfarius
també ho era. Destruint-se recíprocament, destruïen pes específic
de Roma que era una encara que
ells jossi1t dos. La humanitat també és una, e11cara que s'hi destriïn nuclis i vedats. Quan aquests
nuclis es destrueixen, destruetxe11
el pes específic de tota l'espècie.
I aix! les conflagracions mundials
preparen l'ensulciament de lp. humanitat, com les guerres civils
prepararen el de Roma. Si la meva
mà dreta es barallés amb l 'esquerra i la destruís, ella fóra victoriosa,
~erò jo quedaria manco. I ella ea
paqaria les ccmseqüències.
J . M. FRANGES

---*- ----

El CAHV ~ DE NOTES ENTRE
LA U. R. S. S. I ELS EE. UU.
Wa.;hington 30. - E:J. presideuv
R oo.!cvelt, el secretari d'Estat, .s-;nyor Hull i el secretari adjunt s&
n~·or Moore, han conferenciat .sobre la Situació consecutiva a la.
nola SOVIètica. en conle¡; ~::.csó a la
protesta nord-amcncana amb motiu de l'activitat del Konúntem.
En acabar l'enlrevista. el senyor
Mcore hn declarat als represent.nat:;
de la Premsa: «No tenim pressa a
obrar. Avm no >doptarem cap de-

cl."ló».

Els reportatges de

LA

HUMP~NITAT

PER A COMBATRE L'ATUR OBRER ALS EE. UU

DEM A, DIUMENGE
El nostre diari començarà la publicació dels primers capitols de

'
ae Dora Stocreher
Les memor1es
la lugJilva ae les 11/es Galàpagos
Es recent &I record del dcscobnment, en la tardor passada,
sobre les platges de l' lila de Ma rchena, per uns pescadors callfor·
nia r.s, deia cadàvers de l'alemany Lorenz 1 del norueo Nuggurd,
amics, un 1 altre, de ta famosa baronessa de Wagner
Aquesta dona eslra nya, convertida al cuae da la Na tura, ex1·
1aaa volunt~m a amb un petit grup a Ics illes Galàpa¡;os, no
ao:msogul portar a la seva solitud salvatge més que les passions
de la humanatat civilitzada.
una fugitiva del pet1t grup, la senl;'ora Dora Stroeoher, de la
qual es parlà també molt, Junt amb el seu company, el doctor
Rltter, anotà dia per dia els episodis d'aquest extra ordinari esforç
per crear un nou Etlen, que 11a v•a de naufragar en la més tràgica
de les aventures ...
Dora Stroechor Koerwln acaba d'arribar a Euro¡.a I ha venut,
a un alt preu, les seves Memòries apassionants.
LA HUMANITAT, atenta sempre aJ servei del seu pübllc,
cada dia mes vast, acaba d'adquirir L'EX CLUSIVA PER CATALU·
NY A de la publicació de

Les memòr1es ae Dora Stroecher,
la lug¡f¡va de les 1/les Galàpagos
Demaneu cada mati
LA HUMANITAT
(el diari popular de Catalunya)

-----------*:-----------UN HURAGA HA CAUSAT MOLTES DESTROCES Al 'ILLA JAPONESA DE KIUSIU
MES DE TR ENTA MORTS.• QUIN·
ZE MIL CASES ENSORRADES
Toquio, 30.- L'Agèncla Rengo c..:>n.unica que un huracà ha causat a
l'illa de Kiusiu danys superiors al
que s'havia cregut en un principi.
L'huracà s'ha estès sobre Kobc,
Osaka, l àdhuc els ravals de Toquio.
Han mort trenta-vult o trenta-nou
persones.
Les aigües han tna.ndat quinZe mil
cases.
Totes les fàbriqu es d'osaka han
hagut d'interrompre el treball.

A LA TERCERA PROVA
HA FRACASSAT A CAUSA
D 'UN AVARIA

Franc!ort del Ma n , 30. - L'avia·
dor al:!many Duennbeil, ha efectuat
avui un t{!rcer intent de vol amb el
seu nou aparell mogut a pedal; però
ha hagut d'abandonar-lo degut al
fet que l'"avió" ha sofert algunes
avarie.;; lleugeres en picar de proa
contra. terra.
Es coneixen algunes caracteristi·
ques de l'ap3l'ell. L'hèlix és acciona·
da pçr uns pedals, semblants als
de les bicicletes, connectat per un
mecanisme apropiat. La sortida es
dóna a l'aparell per mitjà d'uns ti·
rants de goma, que desenganxa. el
propi pilot, el qual comença a. peda·
lejar una vegada que l'aparell ha
desenganxat.
La Societat Politècnica de Franc·
fort tenia. establert un premi de 5.000
mores per a la persona. que efectués
un vol valent-se solament de la seva
pròpia força i recorregués un cercle
de 500 metres.

deiS ot1.rlo
Un dic enorme que fou a cabat just abans de Ics vague:;
metrtl
Una vista del dic abans de pujar l'aigua. Les torres tenen 90
d'a lçària
(E;q>ress-Foto>

•

Llegiu a vui i cada dia LA HUMANITAT, e l vostre diari

