EL TEMPS. - A Catalunya el cel està cobert per l'Empordà I
La Selva, nuvolós per Igualada, ~camp de Tarragona I Baix Ebre, I
descobert o gai rebé descobert per ta resta. Vents moderats pel l i to·
ral, Pla de Llei da, Priorat, Pla de R ibas I Pa llars, de direccions va·
r lables 1 fluixos o encalmats per la resta. En general bon t emps.
Temperat ures ext remes: Màxima, 31 graus a Pobla, I mlnlma de
5 graus a Por t de la Bonatgua.
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Barcelona, dimarts, 3 do setembre del 1935

La Conferència Internacional contra la Guerra ci Etiopia, i el feixisme
Es reunei; avui, dia 3, a ~a-l antena Les esquerres catalanes
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JOC NET, SENYORS!

¡
ris, al Palau de la Mutualitat
Contra la guerra
Es reben adhesions de tot el món
contra el feixisme

La nostra posició és perfectament dora
Una nota nostra, al peu d'una ga- que ara vol ter aquesta Companuta,
aetilla d'un cComitè Pro Etiopia"J, però estalviant-se els cinc milions
ha tingut la virtut de desfermar al- de dòlars que la Companyia particugun atac indirecte contra el nostr e lar ha promès al Negus per cada
diari per part precisament de per- anu que durt l'explotació, i al masones i periòdics que fins que la ten- teix temps provocant una sagnia en
sió ital~tiòpica ha riscat de oon- el seu poble que no cap a Itàlia. I
vertir-se en un conflicte internacio- els indígenes d'aquestes regions, per
nal, no se n'han ocupat més que su- obra i gràcia d'aquest contracte, si
perficialment; de periòdics i de per- els nous propietaris volen, no posones que varen saludar el Pacte de dran ni dedicar-se a la caça per a
Roma i el de Stressa com l'inici mercadejar amb les pells i el vori,
d'una nova era de pau i de segure- a menys que no sigui per vendre-les
tat per a Europa; que varen con,. a la Companyia al preu que aquesceptuar una conqutsta per la pau t t a vulgui. Fet que no ser à nou, sinó
l a democràcia que França i Angla- comú al de tots els pobles colonials
terra unissin la seva sort a Itàlia i semicolonials explotats per grans
compantties que tenen la seva seu a
en COllira d' Alemantta.
L lavors el feixisme italià no era Europa o a A mèrica del Nord.
Voldrte7l pr esentar-nos com a uns
un perill; creien que Mussolini, com
per art d'encantament, s'havia dei- neutralistes nets i pelats, per pur
xat convèncer i estava disposat a egoisme, f sense el control del raosortir a la palestra en pro de la de. nament. Res més llunu que d'això,
mocràcia i la llibertat dels pobles. la nostra posició. Ells mateixos, per
Ní un sol comentari serè no vàrem tal de poder crear aquest ambient
llegir d'ells quan França va obtenir erroni al voltant de la nostra nol'aliança de Mussolini a canvi de ce- ta, han de ter-ho estrafent textos,
dir-li una porció de la Somalia fran- donant-los incomplets, extraient una
cesa, terra que hauria de formar frase que tora del conjunt de l'arpart de l'Ettopia, a la qual entre ticle se li pot donar el significat que
francesos, anglesos í italians han es vulgui. No els envegem les armes
deixat sensè sortida a la mar-la ml- polèmiques.
La nostra posició concreta en la
llor garantia de la independència
lluita entre Abissínia i Itàlia ve deterd 'un poble.
Era d'entre els mateixos medis minada per puns ben concrets; lluita
d'on se'ns ha atacat per aquesta contra el feixisme; per la pau, 111
nostra posició, d'on sortien alesho- lUbertat i igualtat dels pobles. En
res els elogis per la defensa d'Itàlia aquest terrenu ens trobaran sempre
a la 11tdependència d'Austria, obli- i d'aquest terrenv no ens hem sortit
dant que Itàlia, al mateix temps, mat en cap dels nostres comentaris.
mante11ia dins les seves fronteres No som culpables que els esdeveniuna porció austríaca del Tirol. I ho ments de cada dia ens obliguin a
jeien portats pel mateix sentiment comentar posicions i decisions de
que impulscl la seva ploma a parlar manera que a qui només S'ocupa
amb elogi sistewàtic de les tropes d'aquests problemes en un moment
aliades en general, quan a França determinat, lt facin veure i entenbombardejaven campaments de rus- dre les coses d'unc manera entelada
sos que volien tomar al seu pafs i i simple.
La lluita contra el jeixlsme no és
que detractaven sistemàticament les
tropes alemanues com at les barba- una cosa d'un moment; és permaritats de la guerra tossin obra ex- nent. Cal pensar-S'hi sempre, fins
quall el Jetxisme, per circumstàncies
clusiva seva.
especials i per conveniències propies,
Precisament algun d'aquests detractors ha volgut jer comparacions es situa en el nostre terrenJI. No podem acceptar que la lluita contra el
absurdes amb els periòdics que dufeixisme sigui una cosa a organitzar
rant la guerra cobraven dels països
i a preconitzar des d'un dels fronts.
centrals, per a ter de neutralistes, i
En la lluita contra el f eixisme els
obliden els qui treballaven en diaqui hi han de prendre una part mc::s
ris que cobraven dels aliats per a
activa, són els homes dels països que
ter campanues intervencionistes, quan
es trobe¡¡ sota aquest règim i en
no tenien els ingressos més inconcada pafs, els enemics del feixisme
fessables del contraban, que deixano han de dirigir exclusivament els
va Catalunya sense primeres matèseus trets contra el vel del costat,
ries per a la seva indústria t molt
sinó principalment contra els que a
sovint provocava crisis de matèries
casa volen orientar la pròpia pàtria
alimentoses. No volem, però, profun- per
aquests camins. El mateix hem
ditzar en un tenla que no hauríem de dir quant a la lluita contra la
encetat si els que l'han aZ.Zudit no guerra. A cada país hi ha els partitlngues8l7l al seu compte una nota daris
de llançar el poble a una lluita
d'aquesta naturalesa.
i contra ells és contra el qui cal que
El que ens interessa és fixar la cadascú
dels partidaris de la pau
11ostra posició en un tema que pot veritable
-no la que es basa en la
semblar banal a algú, però que no guerra
a ter als altres- ha de diriho és ní mica. Pel contrari. Pot molt gir les seves bateries. Atacar únicabell passar que d'ací una tempera. ment els de la casa del davant, es
da ens trobem amb posicions tras- vulgui o no, és crear un ambient
tocades d'acord amb la mateixa tra- moral de lluita t de guerra. Es el
;ectòria, diem-ne sentimentalista, que mateix que feia possible que durant
Ja que els homes sense esperit crf- la gran guerra, a cada pais, els gotlc es situïn en una de les bandes. vernants poguessin presentar els paLa posició del nostre diari, en cifistes que els atacaven a ells per la
aquesta qüestió, és ben clara des del sem política de guerra, com a enemics
primer dia, des del matet:¡; origen de la Plttria. No es pot acceptar que
del conflicte, quan tothom volia ig- caiguin en un error semblant els que,
norar els períils que comportaven per la set·a missió protesswnal o
les concessions de la França i l'An- posició ideològica tenen el deure
glaterra democràtiques a la Itàlia de no deixar-se enganyar pel mirafeixista.
lleig de les belles frases buides de
Es gairebé segur que cap dels nos- sentit positiu.
tres contraopinants no pot presenEn el conflicte actual, l'acció contar, com LA HUMANITAT, mostres tra la guerra i contra el feixisme
incqulvoquea de la mala voluntat no pot jer-se d'una manera incondels feixistes italians i del mateix trolada perquè uns senyors, amb
Duce. I atacs afxi l1an de venir pre- molt bona te i molt respectables,
cisament de periodistes que no tenen vulguin crear un Comitè ací i alllt
Inconvenient a elogiar, dia sl i dia L'acció ha d'ésser coordinada interno, la politica contrària a la volun- nacionalment i orientada vers jets
tat del poble de Catalunya que tan positius que tingut. el seu ejecte
els homes que actualment regenten cada dia, a cada moment i a cada
la nostra terra.
pafs. La bona posició, en aquesta
Per a nosaltres la trase «llibertat lluita és esguardar cadascú a cau
dels poblen no t!s una tr~e buida seva què és el que pot produir !.!na
f se11se contingut Els pobles, per a pressió ctect!va que faci feixuga i
11osaltres, són els poble~ de debó ¡ irrespirable l'atmosfera als que volen
no els que &'abroguen la .!t'tJ(l repre. engegar una tv:ga.da mês la maquísentacló f, a lftol doz tal, troben el na terrible de la guerra, Els t elegramttjcl de ilançar els homes de la se- mes dc protesta f adhesió, sl no t:a'l
t'a terra a Ulla lluita contra els ~mpan¡.ats de quelcom més etecvcins, aense que ni un ni altre ha- tru, no tenen altra virtut que la
gfn de trobar altre benefici en la d'augmentar els ingressos de telèlluita que els horrors d'una guerra grafs. Per al:rò oricnttm els no~tre!
que al cap d'un• anys faran plorar comentaris pel carni que ho Jem
en les p4gfnea c!'un nau Barbusse o
Es l'unica posició torta, clara i digd'un ~u Remarque. Som partidaris na. La resta, és literatura més o
dels matjans prevenrtua i no pas de menva brillant. més o menys Jàcíl
les iercmlade.t & posteri<lrl. Aques- però ineficaç. I de 'Oigades, malfn~
tes no curen res.
ter.donada.
mltm en la nostra nota, i ho repetam aruf, que estàuem al costat
del poble d'.4bilsinia, però no al costat dels senrora feudals d'aquell pals
Còrdova, 2. - U Ajuntament de La
i la rcalita~ ens ha t'ingut a donar Rambla (Córdoba), lloc on nasqué el
la raó aba1~ del que ens pensàvem senyor Ale:undre Lerroux, ha aoor¿Com ~à llllftar el poble abusi: dat erigir a l'expressada ~ila un monument a l'Jllustre poUtlc, fill de l'esni,
vcrztable 'POble al:rlssini, con- mentada
poblacló.
t ra I cscla::atge que li imposard la
Per a aquest efecte, serà nomenada
s.ta~dard Oil, per exemple, quan fa- una coml!;sló integrada per personaCI l e:rplotació del petroli i riquesea litats del Partit Radical 1 scra. oberta
natr.trafs de la regió immensa 1 unn subscnpció popular.
L'obra serà encarregada al Uorema¡or part del pa~1 • que li ha ~sta~
oonccdtetl? MUUOllnl t'Olia ter igual {;'~ult.or andalús Sr. Josep Marta

______*___

Monument a Lerroux
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La reunió preparatòria
Paris, 2. - Dissabte a la tarda., al
Palau de la Mutualitat, se celebrà
una reunió preparatòria de la "Conferèllcia Internacional contra la.
Guerra a Etiopia i el Feixisme", que
s'inaugura demà, dia 3. Les adhesions de tot el món són nombrosL.;simes 1 d'alta qualitat.
La reunió preparatòria fou presidida pel vice-president del Partit
radicalsoclallsta francès, senyor Perney. A la presidència figuraven tnmbé els senyors Sicard de Planzollcs,
membre del Comitè Central de la lliga dels Drats de l'Home; docLor

1
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lament els esperits mesquins no
comprenen, ja que és una càrrega
La Veu de Catalunya, en el seu article editorial del passat diume11,.
feixuga la Intervenció en les corge,
contesta
el nostre article del dia abans, La reincidència de la Lliga.
poracions, en aquestes circumstànCom que l'escrit de l'òrgan regionalista, amb tot i contradir fonamentalcies. (Aplaudiments.)

teHectuai.s; Comitè Mundial dels estudiants; Lliga francesa dels Drets
de l'Home.
Unió General de Treballadors
d'Espanya; Associació de J oves musulmans, d'Egipte; Comitè contra el
Terror Blanc, als Balcans; Associació
d'Amics del poble Búlgar; P artit
Sociallsta italià (maximallstes) ; Com'tè Internacional per l'A.mnl.stia
dels Presos polltics de Iugoslàvia;
Lliga dels Pobles de Color, de Londres; Grup de J oves de l'ensenyament laic (Meuse) : Feder ació Suïssa
del personal de Serveis Públics; Cercle Internacional de l'Am1stat; Federació Nacional Unitària dels treballadors dels' P. T. T.; Comitè Internacional d'alliberament dels tlntife:xistes italians; secció anglesa del
Comitè contra la guerra 1 el feixisme; Associació Republicana dels c.xcombatents i victimes de la guena;
Sindicats de Luxemburg; Comitè
Central dodecaneslà d'Alexan dria.
Lord Cecil, Largo Caballero, J ean
Cassou, Lluís Companys, D. N. Prltt,
Depreux P renant 1 altres, nombro.siss!mes.
Les adhesions es r eben al Couútè
Internacional, S, rue Ernest G ouiu ,
Paris 17è.

Vet ací el més important del discurs que diumenge pronuncià a les
Fonts Matxina l'illustre Ventosa t
Calvell. Els aplaudiments anaren
a càrrec dels gestors que, d'aquesta manera, excitaren l'ex-minist ·e
monàrquic a no parar-se en el cami dels sacrfjicís, fins arribar a
entrar al nou ministeri i, des d'allí, esprémer mé.; el sacrifici lligaire. Almenys, si no hi ha Estat ut, que hf hagi càrrecs...

•••

Ens costa de creure que els dir ectors de Mercat::, per indicació
del Director general de Mercats,
senuor Calero, se serveixen dels empleats per a propagar per les taules un diari determinat les oficines del qual esta : establertes a 'a
Plaça de Catalunya.
El senuor Calero té o ha de tenir altra feina que aquesta de
jer de propagandista d'un diari.

•••

I

L a Soli, que no es r ecorda ni
de Gil Robles ni de Lerroux, din
que l'Esquerra enganyà els rabasraires amb la Llei de Contractes
tota vegada que ja sabia que seria
anullada.
P~l que es veu els «obreristes»
de la Soli tenen la consigna de
preparar una altra vegada la aampantta de «no botar» i comencen,
des d'ara, a preparar el terrentt ...
per a les dretes.

ment les tesis nostres, està redactat en un to periodfsticament correcte,
ens plau de replicar-hi, encara que només sigut per a contribuir a fixar
els punts de discrepància.
Es interessant de remarcar que la discussió ens porta al terren11 de
les relacions entre els partits catalans. Precisament la política de ca.
taluntta en l'actual segle presenta un estret enllaç amb el problema d'etquestes relacions. Una de les falles principals del moviment catalcl ha
consistit en la inexistència d'un criteri que tes campatibles les lluites
dels partits amb l'estorç comú per les reivindicacions autonomistes. ¡Que
lluntt vetem Catalunya d'aquell estat d'esperit que abans de la gran r¡uerra
que va permetre a tots els patriotes txecs de constituir, per damunt del
clos partidista, el Consell Nacional/
Si nosaltres diguésSim que les esquerres catalanes no han comès mai
cap error davant d'aquest problema, no seriem sincera. Però amb plena
sinceritat diem t sostenim que les culpes capitals corresponen a la Lliga.
Aquesta, poc després de la seva fundació, va entrar ja pel camf errat que
ha dut sovint a la ruptura de la coZ.Zaboració amb les altres torces catalanes dins el camp patriòtic.

• • •

L'error bdsic de la Lliga - un error que ja trenta anys que duraés el de voler que les esquerres catalanes, per compte d'ésser del tot independents en !llur actuació, entrin en el ;oc lligutsta i el secundin dòcilment. La Lliga, q14e ha manifestat sempre un /ort grau d'imperialisme partidista, ha tingut la pretensió que les torces esquerrtstes josstn
vassalles seves i reconeguessin de jet la seva hegemonia; a canvi d'això
els oferia uns determinats avantatges -més aviat esquifits- d'ordre
electoral i personal.
Es just de dir que la Lliga ha tingut la mateixa pretensió prop dels
grups polítics no esquerristes. Les escorrialles dels partits dinàstics i els
elements carlins van ésser en molta part sotmesos per ella, durant un
cert temps, a un règim de vassallatge, que les torces responsables del
republicanisme català autèntic no van voler acceptar. No és pas molt
llunu aquell ~ ps en què a Catalunua hi havia, com es deia irònicament republicans de la Lliga, liberals o conservadors de la Lliga, carlins de la Lliga ..
¡I ai dels qui gosaven dP rebeUar-se contra l'hegemonia del grup director/ Els que havem viscut els trenta-cinc anus darrers de la polttica
catalana, r ecordem prou les campanyes violentes de La Veu contra els
homes de El Poble Català, tan moderats - i fins diem tan tímidsen l'expressió de llurs sentiments i parers.
Una veritable esquerra catalanista f r epublicana ha estat sempre
combatuda implacablement per la Lliga, que ha tet tot el possible per
a esberlar-la i enfonsar-la. Fa vint-I-cinc anus que Ildefons Sunuol ja
denunciava aquesta tàctica.

El Comitè francès
Paris, 2. - Per França, const1Lueixen el Comitè de Direcció 1 enllaç,
les següents personalitats:
Pierre Cot, ex-ministre de l'Aire;
J ean Painlevé; Luc Durtaln; J . R.
Bloch; Prof. M. Cohen ; Marc Sagn 'er; F. J ourdain; Léo Wanner, seROMAIN ROLLAND
cretari. Aquest Comitè manté l'enChianca, representant de les delega- llaç 1 la coordinació convenient al
cions italianes, 1 R. ova, jurista dels mateix objecte amb els Conútès següents: americà, canadenc, anglès,
comitès negres.
• ••
L'ordre del dia de la Con!erèncla. belga, suís 1 holandès.
Els ràdiooients el diumenge tinque s'inaugura demà, dia 3, és el
gueren un mal sopar. Casimir GIsegüent:
L'adhesió del senyor
r alt els servi el plat tort de la
a) Els perills de l'agressió del feiUuís
Companys
seva oratòria. Val a dir que per
xisme a :6:tiopla. - La defensa de la
Puerto Santa Maria, 2. - En conpau.
tal de predisposar favorablement
testació
al
telegrama rebut per p~art
b) Coordinació de les for.::es i de
els amics i enemt • a l'homenatge
les accions Internacionals. - Mani- del Comitè Executiu de la Conferèna «el hombre hostian, el gran oracia
Internacional,
sabem que el sefest; delegació a Ginebra; oficlu:t 111dor s'emocionava i es tornava un
nyor Lluís Companys ha enviat la
ternaclonal de relació.
ccpomell de jcn;entut» cent per
seva. adhesió a Paris.
cent.
Adhesions
El telegrama rebut pel senyor
Francament, després d'haver
Companys, d'u així:
Par~. 2. - Són nombro~i~lmes Ics
"El 3 de setembre té lloc Palau
• • •
sentit el que Giralt va dir sobre
adhes10ns que es reben a 1 of.dna de Mutualitats Paris Conferència InLerroux i el greu mancament que
Alguns capdavanters lliguisles han ti7tgut un concepte poc falaguer
la Conferènc.a. Internacional .co~tra ternacional contra la guerra a Etioes cometia de no r ebre'l com me- dels homes d'esquerra. Han cregut que amb uns quants avantatges perla G~7rra a. Etiopia, 1 el fetxlsme, pla. Demanem vootra. adhestó. Desitreix, estem segurfssims que no sonals i electorals, amb algunes concessions a la vanitat o l'ambició, poqu~ s maugura de~à, dia. 3, al Pa- gem llibertat. - Pierrc Cot, Romain
mancarà a Barcelona ni Ull gesla'!, de les Mutua.lltats.
Rolland, Pietro Nenni,"
drien maniobrar-los fàcilment. No han considerat que els homes d'estor, tant se val si és rc:dlcaZ com
...c;n~ altres, s han rebut les seEl senyor Companys com d!cm
querra, per a mantenir llur situació política, han de tenir en compte l'oguents ·
,
.
• .
•
cccatalanistc».
Fed~ació Nacional d'obrers taba- s ha adhent a la Conferència.
pinió popular i les tendèllcies dels correligionaris. Per això Sunyol po•
•
•
quers, Madrid; comitè de deftt!Sa
M • dl ·
sava de relleu que la submissió de les esquerres catalanes a la política
Dos
«jóvenes»
de
la
colònia
cedels Interessos de la raça. net:ta,
e5 a 1eS1on s
dista paTlaven de l'aparició del de la L liga els jeia perdre la gent, amb greu perjudici del catalanisme.
França; Unió da Dones contra Ja miPer la nostra banda, sabem GUe
Els homes de la Lliga no s'han acostumat encara a l'existència d'U·
setmanari «jopista>> catallt Despersèria 1 Ja guerra; "Le Lys aou¡¡~:"; s~n moltes ~es entita~ part1ts, '?r¡,;ala Universitat obrera, la .Federació n.tzacions 1 personallta.ts polftlqm.s
ta ferro.
nes esquerres catalanes que siguin verament esquerres. Ells voldrien siUnitària dels Transports; Fcrlcrac;ó d'esquerra de Catalunya qu~ han
-etA mi no, -deia un- la «jerga» mulacions en l'exterior i tractes darrera la cortina. I quan es troben amb
dels Oficials de reserva ¡·epublicans; tramès o es disposen tmmetre la seno la digiero ni servida por los esquerres autèntiques, alcen uns grans crits acusant-les d'anltrqutques,
Federació Nacional Unitària. dc Cuils va adhesió. LA HUMANITAT ho ha
mismisimos «Isabel y Fernandm>. confusionàries i incendiàries, t pretenen negar-los la qualitat de cata1 Pells ; Inter-ajut europeu; AssCICla- fet ja, amb fervent desig que l'~m
-«Mira -deia l'altre- con que
ció d'InteHectuais per a la dcfcm,a bient moral contra la guerra 1 1 acnos ha salldo ese Cirera: el cata- lanistes. ¡Com ha d'ésser possible, en aquestes condicions, la normal colde la cultura i de la llibertat de ció de propaganda 1 coordinació de
làn vehiculo de nuestro impecta- laboració en l'obra collectiva dels catalans?
Suïssa; Unió Su'issa per la s de N.; la Conferència, barrin el pas al felA. ROVIRA I VIRGILI
lismo».
com:tè de Joventuts italianes "Pau, x!sme a la faç de tot el món.
Llibertat, Progrés".
!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!l!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!
Lleó Nicole, president del Pul't1t
Socialista ginebrí; Pierre Bonet, sePersonalitats que honoren
cretari de la Unió per la S. de N.;
professor Ruyssen, secretari InternaCossio
cional de les associacions per l.l S.
de N.; Lansb'lrg, llder del úü.our
Party, l'escript.or Michel Corday;
Norman Angel, Premi Nobel dc la
Pau (el qual parlarà en els mitings
a celebrar) ; Unió per la Societat dc
les Nacions; Comitè d'Unió Femenina Republicana, de Madr!d; A&ociació Jurídica internacional; Comltè
italià de dones contra la guerra 1 el
feixisme; Lliga Internacional de .Mares 1 Educadores per a la pau; Socors Roig Internacional, secció bel~
Madrid, 2. - La premsa publica.
La família exigeix absoluta modèstia en tot el relatiu al sepeli ••• El Goga; Patronats italians pro vfct.!:ncs
parers de personalitats republicanes
del feixisme; Partit Rad cal Soc.:lo.sobre la destacada fl¡ura del severn no convenç els parents perquè l'enterrament tingui caràcter oficial
lista francès; Cam1Ue Pelletaln; l'Esnyor Manuel B. Cosslo, amb motiu
trella Nord-aTrlcana; Federació del
Madrid, 2. - El ministre de la G~ ment el sots-secretari r' ' Governació, línrs per a ultimar aquells extrems de la seva mort.
Sena de la Lliga dels Drets de l'Ho- vernació, en rebre, a primeres hores a fi d'oferir els seus respectes, aixf relatius :.. l'enterrament. Els esmenme, el "Gran Orient" d'Itàlia; Fede- dc la tarda, els pcriodlstes, els digué: com els del Govern, a la familia I tats familiars es troben a C-alicla 1
GESTEIRO, COMMOGUT, HA
ració de pobles oprimits.
-Aquest mati ha mort el senyor també per a assabentar-s:: de l'bora s:gurament arribaran aquesta maOIT I
Romain Rolland; Gabriel Pt:rl; Manuel Bartolomé Co;:,~.' :>, persona en què s'efectuarà l'enterrament,
per ttixa nit; s'ultimaran els termes de
Leny-Bruhl; Armand Charp;mtler;
cEl senyor Cossio ha estat el
la manifestació de públic respecte
H~race Thlvet; Maurice Pactjal!lue, eminent per düerents titols I, a més, t·.l de retre-U els honors que es memeu mestre des de la meva infanper ésser el primer ciutadà d'honor rcix I que li són deguts per aquell que mereix l'lnsign.; ciutadà.
escriptors.
tesa, 1 no un mestre qualsevol, sl no
Partldo Sincllcallsta Español; Nn- que la República ha declaat. El tras- titol tan assenyalat en el ri-gim, de
Madrid, 2. - El poble en què ha un mestre contemporitzador per a
tlonal Amalgamated Furnishln:; Tra- pàs ha ocorregut en un poble vel, Ciutadà d'Honor. S'esp a, per tant,
des Associat.on; Glustlzia e U berta cap nl q;,¡e.l ha sortit immediata.- que arribin els més pròxims !ami- mort l'lHustre ciutadà d'honor de la tot el que ha rebut la seva tnnuèn<moviment antifeixista italià); c. o.
República, senyor Manuel Bartolomé cia'J
T. U.; Lliga Italiana dels DreLs de
Cossio, noticia que ha facilitat el miLLUIS DE ZULU ETA S'E X•
l'Home; Partit Comunista Delga·
nistre de la Governació, és Collado
PRESSA EN ELS SEGU ENTS
Mediano, que es troba a pocs quilòeomitèinternacionald'/j.;.ntnlst;m:
T ERM ES:
presonats I deportats antifelxl~tes
metres de Madrid.
italians; Unió d! Treballadors Nc·
•••
cErn limito a recordar que quan
gres; Lliga Internacional dè Comba.Madrid, 2. - Als centres repub11- I en els primers temps de la Repúblltent.s per la pau.
cans ha produït profund sentiment ca s'obli una enquesta preguntant
Alexandre Zcvaès, advocat; Prola mort del destacat i ant1c republl- el qui podria ocupar la Presidència
f~r Emile Chauvelon; René Nacà senyor Manuel B. Cossio. Aquest de l'Estat, jo val¡ respondre donant
rau, escriptor; A. Cianca, periodista;
es trobava des de darrers de jalíol el nom del senyor Cosslo. Dé comRaymond O!fn ~r. &criptor; A. Haal poble de Collado Mediano, on prenia que la seva salut no ll haumon, periodista; Armand Cuvtllier,
professor; Sc.: mac. r.ecr.etarl general
acostumava a estiuejar. Aquest any rta permès exercir el càrrec, però
de l'Acció Combatent, el qual ha
es trobava molt rrullorat de la dolen· \'Olla significar que en el senyor Cosadreçat una carta als ex-combatents
ça que sofria de !ela molt de temps. sio s'encarnaven les qualitats I viranglesos demanant-los que pnrt!clAl cap de pocs dies d'estar al po- tuts que desitja\'em que resplendissin
pin a la Conferènc'a.
ble, mostrà un cert pessimisme 1 di- en la nova Espanya.
Yvonne France Varenne, ,>resigué als seus fntlms que se sentia
denta de la Coml.ssió Colonial del
PARAULES DE UNA MUNO
empitjorar; d'aquest pessimisme parPartit Radical-Soc1alista, delegada
ticipà també el Dr. López Duran, que
El senyor Miquel de Unamuno, des
de la Federació d'Alger al Comílè
1'nsslst.la.
Executiu del Partit; Pemcy, vlcede Salamanca, diu el scgüen~: «Ja
Diàriament ~1.sltaven el senyor no tomaré a poder remuntar-me de
pr.:sident del Partit Rad.cal-Soclal!sta; Comitè .. Acció Etiòpica" 1
Cosslo els senyors Bestelro I Llu(s tant en tant en Intima I cord al
Associació d ... Amics d'Et!opla"; les
de Zulueta, els quals estiuejaven al con\'ersa amb Cossio, el represen~
organitzacions d'ex-combatents
vei pohle dc Los Molinos. Amb els tant del genui I lllure llbernlisme es.
agrupades, han delegat a 1:\ Confedos esmentats senyors el finat sos- panyol, el de la Institució lliure d'enrència Camille Planche, diputat sotenia r.mb freqüència conversacions senyança, perquè Cossio fc.u un aposcialista. president del Grup Prularelacionades amb l'estat actual del to! del llberalisme espanyol, de l'esmentari d'ex-combatents.
ll.lón I situació d'Espanya.
panyol!tat liberal. ¡Què bé conei.xm
El Partit SOclaJista I tallà U. O. S.);
Ultimament, creient morir, exposà a Espanyat I en la forma selvàtica
Comitè Neg¡e de defensa d'Etiopia;
el SC"u desig que a penes es donés que va prenent la nostra guerra ciComitè Americà da defensa c:!cl pcble
etiòpic; LI ga femcnJ.n:a eglpcia; IFreconeixement de la se\"a mort, l que \11, que essent chil de veritat és
sidenta: Hoda Charaoni Pacha); La fotografia oficial de la r eina Astnà d.:l liel~.ca oe cGs present. Esta solament els seus parents vegesstn profitosa, &\'UI, a la nostra pàtria
Comitè Mundial de Lluiti\ contra la dipositada al 5aló deia Pensadora del Palau Re1al do Brusselles.
¡quina falta li fan lli~ons de comLes el seu cadà\·er, I que el seu enterra.guerra I el felxl.sme; Comítê antfa:.ent. s'efectués sense cap mena d'os- prensió I tolerància mútues, com les
benes
que
tapen
les
terrll)les
fer
ldesque
11
causaren
la
mort
són
de
seda
fC:x1sta !tallA: COmunitat Mundial de
que donà sempre Cossiol Meditem
tentactó nl populantat.
la Jo>entut: Lliga Internacton:ü con- , com ho t s també el ves tit. Mllerlda subd1ts belgues han desfila t per
la seva vida ..,
Coss!o
passava
els
_::3
al
portal
davant
del
cadàver
tra l'Impt>rialisme; Partit Comumsta
italià; Comitè dc Vlgilàncla dels In(P assa & la ~. 7.)
(Passa a la pàg. 7.)

I

HA MORT El P411MER CIUTADA D'HONOR DE LA REPUBLICA

M~nuel l~rtolomé [01~ÍO, l'irlu~tre ~orne ~e lletret
~erà enterrat avui
I

"fou un apòstol del
liberalisme espanyol",
manifesta Miguel de
Unamuno

...

DESPRES DE · LA TRAGEDlA

•

Aquest numero ha estat v1sat per

la censura

la humanitat

2

EL

SORTEIG D'AHIR

~imer

premi, núm. 18.843, premiat amb 100.000 pessetes

MARIA ILLA

BARCELONA, LA LINEA, SAN SEBASTIAN 1 MADRID

DOS Mn..
134 225 330 339 S« 355 359 381
436 491 493 498 523 543 546
657 656 724 777 785 811 812
872 895 902 919 946 966 991
TRES MIL
027 070 153 189 216 248 255
279 soo 316 321 358 416 431
478 486 487 564 571 607 617
756 890
QUATRE MIL
004 037 207 257 263 270 271
295 307 321 392 397 400 438
531 554 599 624 663 695 782
840 891 899 955

584

000
275
555
737
919

0009
303
567
752
941

050
305
578
815
945

001
126
316
594
704
809

002
168
332
598
727
831

006
215
397
646
741
888

102
306
581
817
989

106
424
623
824

100.000

269
455
741

120
453
624
825

151
502
673
885

074
273
441
668
771

088
277
453
6'18
775

066
287
663
801

082
341
669
837

206
404
678
857

241
432
703
881

222
551
735 014 015
917 114 120
286 299
478 488
621 623
093
847 931
302
468
686 076 133
793 287 317
582 653
834 849
123 919 925
366
693 026 040
918 369 412
606 656
811 847
251
461 027 032
714 313 239
896 466 488
689 727
856 869

059
247
430
658
754

SET MIL

a.

CENTENA

017
233
407
648
751
034
221
558
748

061
252
644
758

063
287
482
809

066
300
547
831

211
371
601
863

220
391
603
ss3

253
397
606
925

357
431
637
gas

001
148
395
701
953

020
191
508
738
961

028
195
533
739
988

008
246
490
664
967

056
249
502
681

103
383
538
746

MIL
141 148
394 404
591 596
851 852

235
476
626
863

236
480
643
874

239
481
661
912

002
283
523
748
901

034
333
535
757
966

083 155 198
335 356 400
588 632 669
765 822 826

VUIT MIL

• COMERÇ I FINANCES •

006
291
394
528
838

que estan en l'actualitat sobre la
taula i d,e quina. manera acabaran.
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les Arts Gràfiques
F(Jbrico i oficines:

Tintes per

153
313
512
807

232
470
618
755

155
289
459
675
895

179
303
478
736
919

125
290
476
757
830

M-::.

157
2: J
49')
6€8
842
983

190
391
595
963

A Granollers es declarà un
incendi en una casa mentre
es disparava un castell de
focs d'artifici
A les deu del vespre del diumenge,

mentre s'estaven celebrant els focs
d'arti!ici, es declarà un incendi que
prengué proporcions alarmants, ca
una. casa de la plaça del Peix, domicili de Joan Montsant, que tenia
alll instaHada la seva indústria de
constructor d'esclops.
Hi acudiren el bombers de la ciutat, els quals pogueren entreLellir el
foc, fins a l'arribada. dels bombers
de Barcelona., prèviament avisats,
amb dos auto-bombes, els quals el localitzaren en pocs moments, i deixa·
ren l'incendi completament dominat.
Fou oportunfssima l'arribada del
personal del parc de Bombers de Bar·
celona a les ordres del cap senyor
Montguió, puix que l'incendi ja s'havia. estès a. les cases veïnes a una
velocitat impressionant.
A part de la destrucció absoluta.
de la casa sinlstrada i altres menors
desperfectes en les dels costat, no
calgué lamentar cap desgràcia personal, però hagueren d'ésser auxiliades
dues dones, que foren extretes de la
casa. amb simptomes d'asfixia.
Les pèrdues es calculen en unes
deu mil pessetes.
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de MIQUEL V ALDES, Rambla de les Flors, 12
HA TINGUT EL BON ENCERT DE REPARTffi DOS PREMIS

MAJORS DIFERENTS EN EL SORTEIG D'AHIR
Efectivament, ja que ha venut el ...!.llet número 18.843 premiat
amb el

023
183
409

PRIMER PREMI de Ptes. 100.000

f

662
773
954

TERCER PREMI de Ptes. 35.000
a.ixi com les corresponents aproximacions d'ambdós SETANTA
BITLLETS DEL CENTENAR DEL PRIMER I EL •CENTENAR
Adquiriu sempre els vostres bitlles en aquesta Administració i
en particular els dels sorteigs extr!Wrdinaris 11 d'octubre 1 NADAL. - Es trameten colllalld.es a tot Espanya
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Caso~
ESTOMAC I INTESTINS
DIABETIS - ALBUMINURIA - INFANCIA • ETC.

CARRER LLURIA, 62
(entre Consell de Cent 1 Aragó)
SALIUERON 222
1\lANSO, 72 (davant del Mercat)

- - - -*

276
S88

Nou cònsol de l'Argentina

545
626
El dia 31 del passat agoat va cessar
764 en el seu càrrec de cònsol genenl de
900 l'Argentina n la nostra ci'ltat e\ senyor J. Mujía 1 Linares, el qual ha
estat traslladat a.l consolat general

d'EstambuL

159
Ha estat designat per a substituir·
389 lo l'l Dr. Jordi Blanco i Vllhlta, el
501 qual ja ha pres possessió del càrrec.
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--·-----*-
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TE DE LA muo L.'iot~
TRIAL COTONERA
Ahir .al migdia., el Conseller g.:stq
de Governació, senyor Jover 1"No.
nell estava eufòric i disposat a t
tt
declaracions.
El senyor Jover començà diunt
l'havien visitat l'alcalde i secr;;tr,r~
l'Ajuntament de Sant Pere de Rih..
amb l'objecte de remerciar-li les ....,
tions realitzades a fi d'obtenir la~
bertat dels elements de la Unió de
Rabassaires d'aquella. població Q~t
foren detinguts darrerament' llEr
creure-se'ls culpables de la ~
d'unes garberes. Els esmenta:;:; ~
nyors pregaren al Conseller-gear:
de Governació que fes noves g~~
per tal d'aconseguir la llib~rtat de
dos d'aquells directius que ec.."aal
·
continuen detinguts.
Canviant de tema., el senyor J~
digué que havia rebut la visita d'lilà
Comissió d'obrers de les fàbríqua
de la Unió Industrial Cotonera IJer
tal de dem~-11 que fes ~
per aconsegwr, per part del Gllveru,
que es dicti un decret estab!mt :a
regulació en les indústries de fiLlll,
tota vegada que, segons sembla, Íllll·
cament a base d'aquesta dlspos;dó
pot solucionar-se l'atur obrer e.-.¡il,Lent
a les fàbriques de la Unió, puixquee~
grup de filadors que, en un P'1llcl¡i,
està d'acord amb la Unió pa lai
d'arrendar les esmentades fàbriqurs,
posen com a condició que per Pa.i
del Govern es dictin les esmen taG~a
disposicions per entendre que a&¡
essencials per a establir amb caràcler
general la regularització de la iüdóstrla de filats que, com hom sap, està
passant per una fase greu.
Acabà la seV& plàtica el senyo• Jover dient que hav:a promès a !à Comissió que d'acord amb el Cou.selkr
d'Economia 1 amb els element.> lnteressats en aquest assumpte, faria la
gestions necessàries per a l'obLencló
de les seves justes peticions.
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COMPLET DEL TERCER
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LA LOTERIA DE LA SORT
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CAMtSERS
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CATORZE MIL

En general, el sector de comptat
estigué quelcom més animat que en
sessions anteriors, si bé les diferències favorables assolides foren de petita importància..
Els deutes de l'Estat estigueren
sostinguts i milloraren quelcom.
Borsí del migdia
Les obligacions Municipals, Dipuva.
hi
on
fou
tacions i Provincials
ha ver menys negoci i es limitaren
a repetir canvis anteriors.
En obligacions ferroviàries les
del sector Nord estigueren quelcom
Borsa oficial 011
desiguals 1 el sector Alacant estiNord, 41'40; Alacant, 33'75; Colo:. 198
gué més aviat !erm. Les obligacions
.industrials estigueren en general, nial, 37'25; Cha.des, 410, operacions 490
Chades D. 80'80, paritat Chades E, 798
bastant sostingudes.
914
En els rotllos de .fi de mes, degut 80'20, paritat Filipines, 357, paper.
a les noves poc satisfactòries de la
situació internacional, totes les ac007
cions, en general, sofriren retrocés
587
tals com les accions Ford. Aigües,
748
Filipines 1 Chades, l'esmentat retro' 976
cés fou d'Importància. Seguiren desLliures
36'35
36'45
F roncs
48'45
48'35
prés, les Accions Explosius i Rif,
007
Dòlnrs
7'33
7'35
encara, però, que totes elles a mesu393
Llr<:s
60'10
59'80
de
tancament
el
s'acostava
ra que
700
Marcs
2'965
2'945
Sulssos
239'00
831
239'25
Borsa, 1 després a la sessió del BorBelgues
123'25 123'75
s• tomaren a. reamza.r-se, particularFlorins
4'95
4'97
ment les Ford i Chades.
Escuts
33'00
018
33'10
Cor. Pmga
30'60
30'80
Els rotllos varen estar 1 estan
155
COl sueques
1'87
Hl9
quelcom nerviosos 1 amb desorien250
Cor. noruegues
l'Sl
1'84
tació, i amb molta expectació, degut
Cor. d~neses
675
1'~
1'62
al fet dels problemes inquietants
846

0._. •• ,,,,.

NOU MIL
047
128
SOl
526
626
956

212
380 018
663 219
999 476
Andalús, 8'15; Aigües, 181'50, 180,
759
181; RIJ, 66'75, 65'75, 66'65; Explosius,
QUINZE MIL
129'50, 128'65, 129'65; Ford, 282'50, 274 001 008 026 051 102 237 244 256 911
280; Colonial, 37'00, 36'75, 37'25; Pe- 298 378 402 414 437 454 497 530
trolets, 5'20; Filipines, 355; Chades, 514 583 612 616 659 661 710 791
057
409, 406, 410.
801 839
255
SETZE MIL
367
004 013 014 067 087 138 142 146 638
Ford, 280, 284, 282; Petrolets, 5'25, 195 215 216 234 280 289 294 301
791
5'20; Explosius, 130, 129'75; Ri!, 66'75, 309 366 384 390 414 441 503 510
67'00, 66'50; Aigües, 181'50, 181'25; 531 664 671 703 713 789 8S8 845
Colonial, 37; Chad~, 412.
856 880 883 907 938 969

Impressió
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amb les seves corresponents aproximacions i CENTENAR COMPLET del bitllet
A més, ha venut els bitllets números 18.678, 3.090 i 16.906, premiats amb 1.500 pessetes cada un, l CENTENAR DELS ALTRES
PREMIS MAJORS
Extens assortit de bitllets per als Sorteigs Extraordinaris d'll
d'octubre i NADAL. - Es remeten a provincies

275
501
810

SIS MIL

055
279
476
793

1

111

CINC MIL

047
265
437
777
978

Otutea oe l'blat
IV 25
lJlterlor 4 'I• A .. ,..... .

oos no

SEGON A SERIE

842

015
132
350
531
m 667
IU 848
007
..24
S46
585

009 .:20 066
184 %12 229
505 ;n 524
626 035 652
872 '106 942

100.000 'tet

BARCELONA, MADRID, SEVILLA i SAN SEBASTIAN

076
297
515
726
808
970

TRENTA M1L

Ptimer premi ·
PRIMERA SERIE

Quart premi, núm. 38.412, premiat amb 30.000 pessetes

Ant.

001
101
32.
453
641
786
997

CONTINUA EN TOTS ELS SORTEIGS, SENSE INTERRUPCIO, DONANT GRANS PREMIS MAJORS
En el sorteig d ahir va vendre el bitllet número 18.843, premiat
amb el

Tercer premi, núm. 32.160, premiat amb 35.000 pessetes

C%4 053
::r. 244
.,;g 510
t!JO 659
:;as 806
131 947

VINT-I-NOU MIL

RAMBLA DEL CENTRE, 26 (davant Plaça Macià)

SAN SEBASTIAN

TANCA

022
21:!
442
609
743
890

La popular i afortunada Administració de Loteries
nómero 35, de

Segon premi, núm. 43.490, premiat amb 70.000 pessetes

Núm. 33579, Màlaga.
Núm 20275, Madnd, Alacant, Màlaga, BARCELONA, Constantina, Zamora
Núm. 3894, València, Riotínto, Benicarló 1 Pamplona.
úm. 19022, Alcantarilla, Palma, Orense, Montilla, Manzanares.
Núm. 18678, Valladolid, Santander,
BARCELONA.
Núm. 13775, Madrid, Santander.
Núm. 3090, Nules, Algectras, València, BARCELONA, Segòvia.
Núm. 28591, Oviedo, Avila, Granada, BARCELONA, Corunya.
Núm. 32098, Còrdova.
Núm. 4827, Madrid, Almeria., La.
Unea, Cartagena., València. i Sestao.
Núm. 22851, BARCELONA, Madrid,
Màlaga., Sevilla i Múrcia..
Núm. 16906, BARCELONA, Madrid,
Gijon, Jerez.
Núm. 43392, Granada.
Premiats amb 300 pessete:¡
DESENA
25 56 58 98 99

~

VINT-I-VUIT MIL

BARCELONA, MADRID, SEVILLA i MURCIA

Premlats amb 1.500 pessetes

DI MARTS, S DE SETEMBRE DEL ~
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Democràcia
o dictadura

'1212'1

l.alpremta

7

T A L L E R ~
N U M.
Tel6fon 14446

$8

PREUS OE SUBSCRIPCIO

Barcelona ..1 0 mes
J' 50 otn
Fora. un tr lme5tre
t0'6ll •
Amerlca llalina r Portu&al
un trimestre
tJ'- •
Altres oarsos un trimestre 27'- •

La Publicitat dedica el seu edit orial a aquest tema: si és millor
un règim de democràcia o un de
dictadura. Naturalment, per a la
gent de òcm sent • la resposta és
fàcil: les dictadures sempre desemboquen en la guerra:

Anys enrera, arran de la guerra, els
detractors de la democràcia sosteruen que la causa originària d'aquella ma!vestat era la democràcia.
belllcosa per definició, perquè excita
els egoismes nacionals, i afegien que
al costat d'aquesta tara tenia la de
sortir carlsslma als pobles que la
patien.
No han calgut gaires anys perquè
aquests sofismes caiguessin davant
de les exacerbacions nacionals que
han trobat l'expressió adequada en
les dictadures. Avui els països positivament belllcosos, incòmodes com
a veïns, són els oor.stituïts en dictadura, I per escreix, o rnlllor, com
a conseqüència del règim, són els
qu~ tenen una situació econòmica I
financera més primparada 1 els que
per la inèrcia dels fets es van acostant a un tipus de soclal~me d'Es-

==
Antifeixisme

Volen que apreti més

Per dignitat
La Libertad parla de la dignitat del! mini$tres de la Ceda, dels
estats d'excepció i d'altres coses
igualment interesS<lnts.

Reda~cl6 I A dl.ll.IOlStracJ6

R O N O a U N I V E R S I T A T, 26
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ro de Reforma Agraria en la nueva
«La prórroga del estada de alarley: podrà expropiar como quiera en
tOda Espafia; valorarà las !incas por ma. acordada por la Diputac!ón persus técnicos, rechazarà las valora- manent-e del Parlamento da un ml·
ctones que estime abusives; crearà n!mo relleve al pleiro polit!oo que
pequeños prop!etarios cuando le pa- desde hace cerca de un año està
rezca oportuna, aprobarà o no la; planteado entre la democrac!a y la
parcelaciones hechas por partlcula- reacclón. Dueña ésta de los princlres, y podrà destinar al acceso de pale3 resortes de gob!erno, sus .élos colonos a la propledad basta el todos de fuerza y excepción la manso por 100 <te los fondos de que tiencn en el Poder, en contra de la
anualmente disponga. Podrà.- dlce oplnión unànime de la España rela ley -, lo cua! significa que, si publlcana, cuyo esplritu de protesta
no qulere, puede no destinar ni un por la lntromiSión de la Ceda en la
céntimo a los colones. Y si el Insti- República es el signo lnconfundib!e
tuto de Reforma Agrana oontinúa de la voluntad renovadora del pueslendo el mismo cuyo esplritu per- blo que la lmplantó. Al prorrogarse
securorio de los arrendatarios se ha el estada de alarma, forzosamente
probado con hechos, con acuerdos habràn de reconocer los ministros
tomades en ~ Consejo de Re!o~a ant!rrepubllcanos-por lo menes en
Agrana Y co la enemiga que, PU· l su ruera interno-<¡ue su fracaso coblica y claramente, se ha mo.strado
a la dispo3iclón translroria segunda mo hombres de gob!erno Uene ya.
de la ley de Arrendamientos, que una permanencla que. a cualqu!er
ravorece a los colones, cabe temer pol!Uco del menor senüdo de la dlgsl el actual Instituro ha <te presidir nidad pro!esional le hublera inviel trànsito de ésros a prop!etarlos, tado a la d!mis!ón. Los rnlnistros
que ninguno de ellos llegarà a po- cedistas sólo vlven atentos al lnteseer una parcela..
rés <te su partida, que màs que rarLa nueva ley de Reforma agra.ria tldo es una verdadera facclón.
t!ene tamb1én una evldente trascenLos mlnistros cedistas han !mdencla po~ftica, pues sl fracasa, ha puesro sus leyes, sus decretos y su
!raca38do la política social agrana polit!ca-con la colaboración reslg·
de la c. E. D. A. y del Partida Agra- nada de los radicales-contra la vario.»
luntad popular.»

Cadll dia és més tèrbola l'actitud de Solidaridad Obrera. M !s
tèrbola, més con/U3ionària i més
deplorable. Atacant les esquerres
i deixant tranquilles les dretes rapítali3tes i conjesstonal3, no creiem
que j aci un gran bé al proletariat:

La Naclón, el diari de la di/unta Dictadura, el diari de l'ex-dir ector de El Viejo Ver<te, publica
l'article d'un marquès (ex) en el
qual s'ataca Gil Robles perquè en«A las lzquierdas les duele en el
cara en Ja poc.
Pobrets! ¡Quina bona intenció cogollo uuestra pos!ción ante el fasclsmo. Cada aflrmación nuestra, de
tenen aquests marquesos de La nuestro antifasclsmo, contra el an-

Ufasclsmo que se obstinan en hacer
prlvatlvo suyo los hombres de las
«Comprendo el nerv!os!smo de Gil lzquierdas, con ~u sofística dlalécRobles. Venclda su tàctica, por la bca de c!rcunstanc!as. les arranca
caute!osa y tenaz de Lerroux, el jefe un alarldo. No escaUman comentaria
populista va rtndiendo una a una tratàndose de «Solldarldad ObreraD
todas las bazas puestas por la di- y de la poslclón que ~te periódico
"1na Provldencla en manos de ls-s y cuantos en él colaboran tiene
derechas españolas: elecciones de adoptada !rente al màs manoseado,
novlembre, Asturias y Cataluña, Ca- a la par que confusa, y de intento,
sas V!ejas, alljo de r.nuas. El pre- de los problemas actuales. 'EI afàn
sunto caudlllo de la contrarrevolu- · de las lzqwerdas-y de las dere·
clón acepta dejarla sin castigo, es chas-por envolver en una atmós.màs, la robustece al seguir la senda fera de sospecha nuestro movim!ende claudicaciones que, comenzando to, a través de las manüest.acionea
en los índuitos, t-erminarà en la am- de sus órganos en Ja Prensa, no
t1enen prec!o por lo obstinada. No
nistia. general.
podemos dar un paso que no salte
Comprendo el nerviosisme de G!J 1.\ llebre. Escriben contra nosotro3
Robles. En Santander promete el con la intenclón puesta en las tri·
aplastarnlenro del esplritu revolucio- bunas, y en el e!ecto que la verslón
nario. Poco después el Consejo de truncada de nuestras aflrmaciones
mlnístroa con beneplàclro de sus puedan producir en el seno de esas
rnlembroa cedlstas, devuelve a los I tribunas a las que tanta importan!errovlarios revolucionaries todos sus ela ~e concede.
derechos perdidos. Como dice con
Paner en duda el ant!fascismo de
!rase rotunda Luca de Tena: se pue- las lzqulerdas es cl:lvar Ja pluma
en la màs sensitiva de las flbrliS
de estar d. e acuerd0 con las npala- nervlosas
de esas lzqulerdas. No
bras de Gil Robles, pero no co sus . creer, como nosotros r.o creemos, en
attos.J
un . antüascismo gubemament.al, auNaolónl

•~ bé: de !a guerra ençà, ¿d'on
vénen, d'on han sco;tít les amenaces les agressions a aquest sentiment
general de . au? L'observació imparcial ens denuncia elJ Estats en C'ls
quals l'autoritarisme ha estat erigit
com a norma dc govern; les amenaces, les vtolaclons, han sortit s.mpre deis països sotmesos a règims
ct:ctatorials, en cls quals l'esperit mi- lab.
litarista ha pres un increment monstruós. De primer el Japó, trencant
amb la Socle.at de les Nacions 1 tiQue consti que no ho dfem nosrant al dret en l'ocupació d'una realtres: ho diu El Debate.
gió de Xina; ara és Itàlia, sotmesa
«Aflora a los lab!os esta preguna una hipertrofia militar, la que
alarma l'esperit de pau d'Europa; ta: la nueva ley, ¿va a aplicaria el
demà. serà Alemanya la que crearà mlsmo Instituta de Reforma Agranoves inquietuds dintre la familia ria, con los mlsmos que basta abceuropea. Actualment B<J.Uests perills ra le han gobernado? El senti&:> couEN ADDIS ABEBA
mún basta para contestar, y la res-Me temo que la Socledad de Na· ningú no els temerà per part d'An- puesta negativa se refuerza al ver
glaterra,
ni
de
França,
ni
de
cap
clones va a cambiar de nombre ..
Jas facultades concedldas al l nst!tu-Y z,cómo va a llamarse ahora'l pals constituït en règim democràtic.
-¡Andanat»
toritarlo
y electorero,
cat·~~~~~~~~~~~~~!!!!~~~~~~~~~~~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!1!!~~~, llosa
en el
ejerclclo dedeJamano
cachlpo<De «llúormaclones».)
rra, le:; saca de quiclo.J

Pot fracassar

I

¡-

! El que cal fer
H eus ac! el que El Uberal cptna sobre la reforma electoral que,
amb coflaboració de Lerroux, preparen les dretes:

«Unos aceptaron el sistema mayoritario oon prlmas enormes para
las mayorias. Pem;aban aplastar y
' resultaran aplastadas. En la Repúbl!ca no debe haber leyes electorales que perrnltan aplastar a las mi1l norlas. Las minorias son la renovación del réglmen. Y la renovaclón
es la vida de la República. Ese sistema mayoritario adoptada para las
elecciones del 33, por no ser, no es
ni republicana. Y aunque ahora nos
prometJera aplastar a qulen nos
aplastó, no <teberiamos aceptarlo.
Otros Idearen un sistema mixro
de grandes y pequeñas clrcunscripclones, ron proporcional y coclente
en aquéllas y con mayorias y rnlnorias en éstas. Y en aquéllas, no con
list.a inalterable, sino oon «quita y
pon»; no con escrutln!o por Usta,
sino nornlnal.
Se proponfan sus aurores-las derechas gobernantes-ganar en las
pequefias clrcunscripciones y no perder en las grandes. Y por si perdian
el) unas y en otras, poder produclr
I una oon!usión que tuvlera que des•
embarullar la Junta de: Censo, al
dictada de las part!culares conve1 n!enclas que en ella tuvleran preponderancla ...
1 No faltó quien propugnara volver
1al distrito. Y no estaba mal la vuelta a lo anitguo, cuando lo moderna
ha producido desorienación catastrófica. Pero la inercia mental es un
hecho como otro cualqulera, una
realidad Implacable. Y como lo antJguo es el distrlro, y como el dis·
tnro fué un feudo del cacique con
la Monarquia, la mentalldad lnerte
denuncaó el propóslto de restaurar
el cac!quismo monàrquica al volver
al d!lstrlro.
No se conclbe en ningún distrit~
un caclque monàrquica sl en el Gobierno civil de la provincia hay un
gobernador republicana. El cacique
rural es un !ru¡trumenro del gobernador, y éste a su vez un !nstr.Imento del cacique. Con gobernadores republicanes es poslble que al
restablecerse los distrltos surglera o
resurg!era el caciquisme rural; pero
seria a !magen y semejanza del Goblerno republicana. No seria-¡en
nlngún casol-monàrqulro, ¡de no
serio el Goblerno y los gobernadores! ...
Y como no sabemos qué Gobierno
harà las elecc!ones, después de reconocer las ventajas que clrcunsta.ncialmcnte podria tener el ctistrlto,
parecló pmdente abandonar la Idea
de volver a lo antlguo. No la aceptan las di!rechas por temor a que el
ministro de la Gobernación y los
gobernadores no sean derechistas.
No la aceptan las lzquierdas por
anàloga ra.zón. Unos y otro.> reconocen la ln!Iuenc!a gubernat!va en los
distritos rurales, y temlendo que Ja
ejerzan sus adver¡¡arios respectives,
con muy buen acuerdo renunclan a
esa ln!Iuenc1a.J
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• EL DINERO DE LAS RESTRIC·
ClONES PARA LA DEFENSA
NACIONAL
-1. Y no se ha rfa màs defensa
nacional empleàndolo en el paro
obrero'l»
(De «El Sol».)
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•
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I<EI que dirà la última palabra»
(De «El Liberall.)

•
,.
'
At
•
,.
f
Atenc o.
eneto.

e<YA LO SABIAMOS
- Dime, chlco, z.a c6mo se vende
«La Naclón»'l
- A cualquler preclo.»
(De eLa Llbertad».)

118118-

Com tots els anys, del 3
al14 de l'actual mes, realitzem la TRADICIC)NAL I FORMIDABLE VENDA de Gè11eres de
1
punt d'ivern per a senyora, senyor i nens a MEIIAT DEL SEU VALOR
Aprofiteu aquesta única oportunitat que us brindem per a refer
les vostres peces d'hivern amb M O L T POC
DIN ER
DE LA BARATOR DELS NOSTRES PREUS EN SON EX;MPLE ELS SEGüENTS ARTICLES:
SAMARRETES
afelpades de cotó superior
me, en blanc i mescles.
Talla 31

SA~~E~!;a,
I~

21

~

1

I

~o

semi-llana,

ttLO DEL PARO
- La verdad, Anlceto, es que la
aen te t iene reslnaclón aunque no
coma. Ya vos tú : ml hijo el mayor
lleva sals meses parao y entoavt.a
no ha dlcho una pa labra. Y eso quo
es ventriloco.»
( De «La.

~

. . . .T•a• I• Ia. .3•4. . . . . . . . . . . . . . 4'
.•3•5 •p•t•rs••

JAQUETES
llana extra, punt a. mà, per a home.
5'50 pte!<.

ABRICUETS
de llana, punt a mà, per a nena.
Talla 00
1'35 ptt".

u ~res

ROBES
combinació afelpats cotó supcrlc.r
per a nenes, en blanc o color.
Talla 1.•
l'10 ptec;,

.,
41

4S

4142

44

1115

B~t~~~t granet per

a

vOZ».)

lt
11

45

p~r

eEN ABISINIA
-¡ Pero, niñol ¡Dónde dlablos has
aprendido a saludar como los pueblos bàrbaros'ln
(De cHeraldoJ.)

CLINICA MENTAL
(Torre do Campderà)
A LLORE'I OE MAl-C.
GlliONA • TELEFON 10

Pu a rasslstCncta dels ma!alts
nervtosos, mentals t toxicòmans
d'ambdós sexes
Metge Director Resinem
DoctQl Bernat Carrerar.

TÓtes

I
I
I
I
I

BRESSIERS
creuats d'estam suís per a nens, cu
blanc 1 color.
Talla O
2'75 pfes.

a he-

3'50 ptes.

home.

REUS

~r

a nenes

t'O

bl!tnc o color.

I
I
I
I

AMERICANES
de punt en llana extra, forma moderna amb cinyell, per a nens.

·

T<llla 2

7'75

"CUBRECORSES"
cotó per a senyora, màniga

pte~.

~.urta.

2.20 ptes.

Talla 1

I
I

CAÇADORES
punt doble, amb coll, mescles anglesades.
Talla 1
7"7S ptes.

cu;~T~elpats

forma moderna, ¡>t!r
a senyora, en color 1 blanc.

•T•a•l•l~. .~. . . .a.. . . .~. . . .l.'J•5•p•l•es•. . .~. . . . . . . . . . . . . . . .~~. . . . . . . . . . . .~. . . .T.a•l•la. .3•4. . . . . . . . . . . . . .1.'9•5. .p•te•s.. .

A. .

PU~L~~~ble

5

punt, amb coll, per

a senyora.

Talla U

12'50 ple<i.

BR~S~a

extra, llistes fantM!a, pet
a senyora, bonics colors.
'.falla. 44
1'50 pte<:.

"Cc~!~f~~~~:l~ues,

per a

en blanc o color.

cotó supcr!or,
per a nens l nenes, en blanc o cokr.

Talla 1.•

l

Talla 1.•

VESTIDETS
'
per a nen, en llana, punt a m~
Talla t.•
6 pte~.

molt

a home.

Talla 1.•

~ dc llana, punt a n1à, per a senyora.

"CUBRECORSES"
llana !lna sense màn'ga, per a renyora, en blanc o color.

l'lS ptrs.

ne~. ¡ SA~~~!!~P:lès, !ort~s. p~r

1'35 ptes.

Talla 6

~!~~~~pades,

2'95 ptrs.

L'exclusiva
del catalanisme

3'75 ptu.

La Lliga crida desesperada: No
hi ha més catalanisme que el nostre. Però s'oblida dels ministres
que donar:a al r ei enemic de Catalunva, s'oblida de les -velleïtats
i collaboracions amb la dictadura.
El poble, però, té memòria t no
lt ja 11t fred nt calor que La Veu
de Catalunya digui:

SAMARRETES
Jan<$ ex. ra, punt llis, per a home.
Talla t.•
6'50 ptes.

I

"CUBRECORSES"
de cotó !I seru;e màniga; per !\ senyora, en blanc o color.
Talla t.•
2'10 ptes.

6'7 :i pessetes

Si ens visiteu trobareu molts més articles interessants, que, per manca d'espai, no anunciem

e
Via laietana, 49

AVUI> PRil\1ER DIA DE VENDA!!

SAV
Sl; Hospital, 36

ELL

38; Fontanella, 17; Salmeron, 17¡ Nou de la Rambla, 8

•Ha estat ~sible la convlvéncla
I la oolidaritat patriòtica entre rots
els catalana sempre que la Lliga
ha tingut la direcció dels moviments
poliUcs, P<'rquè els homes de Ja Lliga han actuat, de sempre, de cara
a Catalunya 1 han tingut de catalunya una idea Integral, totalitària
en el bon smtit dei mot. I aquesta
co.nvh·èncla 1 aquesta solidaritat p,y
triòtlca no ha e~tat possible a cara.
Iunya quan han manat -no governat- les esquerres, perquè els
homes de les esquerres han obeït
sempre a inspiracions d'ldeologles
exòtiques I han confós la pàtria amb
el partit.
Una lntelll¡:ènc!a patriòUca requereix que els partits que la pacten Ja
tentln. No ha estat possible Iú serà
possible mentre els homes de les
esquerres catalanes es St'guelxln
considerant abans re\'oluclonarls q¡¡e
catalanistes.»

I
•

I
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res causeS iustes troben resso' en LA HUMANITAT

DtMARTS, S DE SETEMBRE DEl. ....

•

L T E BALL

Obrers, compareu

•

Feixisme austr·iac SEGON ANIVERSARI DE lA
L'lllcalde felxista de \'!ena h a deORT fJE RAFAEl CAMPALANS
clarat que aviat seria canviat el nom M

lES DEUCIES DEl filXISME dea obrers
Carles Marx del grup de cases per
construit per l'ajuntament
El dictador italià necessita diners 1!0cialista de la C8lñtal d't..mtrla, i

1 els treu d'allà on pot.

lA SJTUACIO

ACTUAL

Hom continua i.n.scrivint-se per tal
d'asSIStir a l'acte necrològic que a la
memòria de Rafael Campalans 1
ami> molia del segon an•versari de
la seva mort, cel~;brarà l'Ateneu Polytèdmlcum a Torr~dembarra, el vinent diu.nenge, dia 8 de setembre,
a l matl
Per tal de poder atendre degudan·cnt tots els ciutadans que tinguin
Interès a concórrer a l'esmentat a(;
te el c . D d'aquest Ateneu prega
que passin pel seu local social, Alt
de Sant Pere, 2'l, _ral., com més
aviat millor, per a la bona marxa
de l'arganttzació.

que s'anomenarà. Hcilenss¡mder Hof.
Les mesures recentment adoptades
Alxi mateix, tots els edificis que
per Mussolini per tal d'engruixir les porten noms dc socialistes, seran cant a F. A. I. i l'Aliança Obrera
caixes de l'Estat fel.xi.sta. l que foren viats.
L'ALCALDE DE TCI!ELL(J
criticades en una com·ersa telefònica
Els feixistes AUstrlaes pretenen fer
EN LLIBERTAT PI:.O\'t'
pel conegut agent de Borsa 1 conse-- desnpcréixer de .!a memòri.'l. delS tre.
SIONAL
ller del GO'\'ern f~ixlsta Bindo Ha- balllldors d'Austria qualsevol record
bon
d'aquest
detenció
la.
nau, provocà.
o :umenge a. la rut, a les onze t
dels temps esplendorosos en què ad¡punt Mussolini s'assabentà de la cri- mlnistrava la ciutat de Viena. un
ésser posat en llibertat provlslé a
A Itàlia, com ajuntament s:>elalista que menà una
subordinat.
seu
del
t.lca.
l'alcalde popular de Torelló, sen~
ça Obrera 'VIl. celebrar a València,
el sl de la C ED A, el cap mai política social favorable a la classe
Ramon Casacuberta, que ts trc b~tta
També als Estats Units ha. anibat q!lestló .!lscal es resoldrà mltj1mçant en
Ja F. A. I., ha restat desconcertada
s'equivoca.
no
treballadora vienesa. En \'a. No JSCrà
en presó preventlm a constr;üèrJtfa
el mlcrcibi del :feixlsme. Pequò no la «reducció de les grans fortunes».
.tan. per la çrnndioslt.at de l'acte, hi
prou
ha
n'hi
no
això,
tot
amb
Però
d'aquesresol
es
agrari
d'Influir
ha
que
problema
nom
El
de
pas el canvi
dels fets del passat mes d'octubre,,
d'arribar? Pins ara, alli la
com l>t>t' la presència d'elements a- centhavia
es diverteix amb les gesticula- ta senzilla forma: da producció a- per a omplir les caixes i>Uides del Tre- en la. consciència dels estadants dt'ls
c:narqulstes que ocscapen del control cions grotesques dels introduct ~rs d~ grícola ha. d'adaptar-se al cor.sum, sor feixista.
eàiflcls esmentats. Llurs idees adverAVUI .ES 'ESP~AT EL ·NGlJ
Però Mussollni, home e>..-pedítlu, ba ses al feixisme, llurs aspiracions de
tirànic de In F. A. il., a l'acte de la. b. «bona nova.t i amb les idees ab- tal com manen les lleis dlvlt'ls, la
VOCAL PONENT
¡.plaça de Ernus de lJ. ciutat -<!el Tú- surdes o estúpides que progugner.. rentat de les quals uo ha. estat mal tingut un:1. genial pensada, que ~a llibertat, seran cada dia més accens'lla po.sat en pràct.ica, car Mussolini tuades, pUix que no passa elia sense
Avui és esperat a Auditoria de
.
rl.e.
Però, no convé ublldar que t.amre desmentlcia».
Guerra l'Auditor de Bri~ada, senyor
que els feixistes 'insultin grollerament
Tot aiXò és ten ñdicul 1 Infantil les ~eru:a i les fa.
Heus ecl un comentari de cS1ndi- llttler 1 Goebbeb començarer. fent
Lluís Cortés, que actuaL. com a vo.
els liders, \'ius o morts, més estimats
pc.lla.ssades i dient coses sense sen- com els discursos art.i!íciosos de H!t.caUsma», .(ie J/alèncla:
cal ponent en els consells de guerra
ler quan va començar la seva carHEUS ACI L1 PE:\SADA òels treballadors austríacs.
cCuando Franclsco Galà.n, en un tit..
d'oficials generals, que tindran l!oe
El feixisme vaticanista d'Austrta
A Hollywood (allà ba\1a d'ésser), rera de salvador d'Alemanya.
.mo:nento dc llU discurso en el mitin
DEL <tDllCE":
està. ca\Tant, amb la SC\'a actitud proproperament.
Per la seva. bande., el «par~ Gondel dia 18, o ludió a 1os compaiieros existeixen tres cossos de cavalleria ghlin
acno
1
Comissió,
l'esmentada
trc
Tots els propietaris de piSOS, ten- vocadora, la. ,¡:¡:-êp:a fossa.
és del mês -versàtil en :na~ria
<ie la C. :·.T. y de la F. A. I., re- feixista, els lndh1dus dels quals gau- sindical. Com oue desconeix Ja .linia. des, hotels I fins de les granges, escepten que el nostre Sindicat hi tinEL JUTGE SEfoiYOR. lJFJl.U.
uniuns
lluint
enormement
àetxen
~rochàndolcs su ausencia de la ATIA, A VIC
gui els llocs que ll pertanyen, tant
de d(!]l11m!ac!ó entre les classes mit- tan obligats a exigir de llurs llogar.eces
de
barreja
una
són
que
formes
r~OTICIARI
lian:m Obrera, <.111 compe.i1ero de la dels antics hússars austro-hongaresos, ges i obreres, no es declara con- ters o arr~ndatarls ona fiança miper la. seva força, com per estar escap a Vic el comanaant
sortit
Ha
F. A. I., desde el pública, exclamó: è.els hússars anglesos I dels tJans trari a la. democràcia nl a la prop:o- nima de dos mesos 1 de seguida han
SOCIETAT DE DEPEN- tablert aixi en el pacte collectíu ac- jutge senyor Urrutia per tal d'insaquests diners en tilols
- i Est amos aqui!
DENTS TAXISTES
tualment vigent, i arriba fins i tot tru r diligències de plenari en la cau.
e lemanys. Com si es vestisSin <n els tat privada. Si un dia va parlar <..on- dc convertirEls
comerciants han dc
El orador recogió la frase y dljo gLiarda.·robes dels estudis cinemato- lra el '!novlment sindical, un r.:tre de l'Estllt.
La. Societat de Dependents Taxis- Unló Obrera, a no deixar reunir la sa núm. 309 de l'any passat. Assís.
dia ,.a. manifestar~se partidari d'a- lllurar al Tresor unt\ altra fiança que
Lnmedlatamente:
(;ràfics.
havia
t¡u111
Ja
de
reunió
enuna
3.510 a les 75.000 lires, d'a- · tes, amb domicili al carrer del Setge, Comissió Mixta amb la nostra repre- telxen a aquestes diligències els r ua.
quest
les
de
va
-Si, sabemoti que estàls aW; petre defensors i els tretze proceisat.s
El feixisme nord-americà. té dos de sortir constituïda una uUnl6 p1o cord amb l'estat de llur compte cor- núm. 12, assabenta tota la dependèn- sentació l això durant molt temps.
ro nosotros qucrcmos que estéis a- ~ps visibles, dos aspirants a. dicta- justícia social». 'Va recolzar <'1 pro· rent. P<!r als que infrlngeudn aques- cia taxista en general, que ha ventque es troben en llib-."rtat provtsioara i sempre, ha. nal.
Sindicat
nostre
El
~ul, en la .tribuna.
dor: el senador senyor IIuey jecte de la llei de vagues 1 ~>t: li ta nova disposició dictatorial, s'han se de procedir la revisió del Cens
dret
Estalló una ov.. ción lmponente, Long 1 un altre que es fa rhr e! atribueix el propòsit d'atTeure P. lo. establert penyores de 200 a 2.000 lires. Professional per part de l3. ponèncta mantingut i mantindrà el facique siguin els sindicats els que
R I:UNIO DE GENimALS
-o~aoión que IUTeció màs cuando el <q>are» Coughlin. Els dos tenen un seva organització la Federació Ame-Heus ací com Pl que paga és el con- de la «Secció Taxis», els seran lliu- litin el personal a les fàbriques del
Ah'r estigué a. la Comandància hfi•
.mencionada compañero se levantó, twnguatge pintoresc I parlen dc te-- ricana de Treball.
sunúdor. el qual «patriòticament», ha rats els carnets d'identitat profes- ram de l'Aigua. En no fer-ho aixl ames americans mutant les pcrsolitar el general insp~ctor de la SC"O.
eoercàndose a ia tribuna para sa- ~es
Segons els seus discursos el :::10.1 de pagar i callar. En definitiva, tot sional que acreditaran llur Inclusió
as&abentades. Són ,gairebé tan règim
quests elements feren el joc als pa- na divl<:ió de l'Exèrcit, senyor Nú.
serà un alt re sistema ca:::nta- rec&u damunt les espatlles de1s treludar.
divertits com el nostre doctvr Albl- llst.a, «car el comunisme odia Deu balladors. car els comerciants aug- en el cens, a les oticines de l'esmen- trons en pem1etre en el curs de la ñez de Prado, amb el qual es reunJ.
Este hecho tiene una siglllficaoión ñana.
i és enemic de la propietat privada». menten llurs mercaderies, i, com a tada Societat, des del dia 29 d'a- temporada passada que el personal ren, al despatx del general de la DJ.
tmpor.tantfslma si lo parangonamos
ambdós saben a què van l La civilització no pot existir -<llu-. llogaters, han de satisfer un mínim quest mes, de 5 a 7 del matl 1 de 4 de les fàbriques fos contractat a Visió, el senyor Sànchez de Ocafa 1
Però
.coo el silencio que en torno a este el que els convé. D'EUropn han p.r !!ense salvaguardar el dret natural de dos meeos de dipòsit.
a 6 de la tarda.
(¡11St i Cl\l)rici per les respectives dl- els generals d'aquesta guarnició.
acta proletario ba hecho «Solitla- ~t aprendre que a les masses no hi de la prc;>ietat privada. La ~lvilll
Hom t:S adverteix que transcorr e- reccions de trencar el costum es¡Bona vida la dels treballadors Itaridad Obrera» y «Ticrra. y Ubertad». lla inconvenient d'oferir-les-ho tot, zació ba d'edificar-se sobre la f.(lli· lians! Els treballadors de casa nostra gut el termini hàbil per a. la inscrip. tablert de fa molts anys en el Ram ----------*:--~~~-La mayoria de los trabajadores encara que després no se'ls doni res daritat dels treballaders, dels crm- poden comparar i reflexionar sobre ció i l'adquisició del carnet, si aques- de l'Aigua. Aquesta collaboracló amb
qt•e lntegran la C. N. T., son parti- Saben, per exemple, que als a nerl- perols, dels soldats i dels negociant::. la vida gue els esoem en cas de ta no s'ha verüícat, seran conside- la Patronal s'ha mantingut mentre
darlos de la .t lianza Obrera. Pero c:tns no se'ls ha d'anar amb can.s per tnl de treballtu tots juntll per triomfar el fei:tisme ·a Espanya.
rats baixa de l'esmentat Cens.
Unió Obrera ha tingut el monopoli
a.l bé del pals. En aquest eden se·
.una minoria de milltantes logra im- P. l'honor I a la puresa de sa.1g; ec rien
admesos els amos de p;tites
de la representació obrera dintre de
fó..-c-1ules
unes
inventat
han
canvi,
qué?
poncrse. ¿Por
Ahir al mati va ésser conduït a
empreses. La. nova societat serà di- Un nou periòdic dels SimH·
SI NDICAT REGIO NAL DE la Comissió Mixta.
seductores.
Se silencia la realidad de ese prorígida en nom d'aquests grups ~on- I
.
.
Auditoria, en qualitat de detin¡;ut,
LA INDUST RI A FAB Rt L J
fermament
està
Sindicat
nostre
El
Huey Long d1U de persegmr la tra els interessos dels B nc.:; l de
blema, cuando no se le trata con
ï EXTJL DE CATALUNYA
d' Oposició a C. N. T.
disposat a mantenir en tot moment un advocat qUe darrerament h:l c~tat
<<lim~tacló de la. pobresa» ~- la qusl la gran indústria. Entre cl.t; seus
~ lsplicencla.
prega la. publicació de la no- h . seva actuac16 en el terreny més molt anomenat com a defensor en
Se'ns
d
figura
d'acció
mitjans
principals
dlfecta
Pero de nada valdrà la tàctica del &'arribarà per la partJcipac1o
La. Confederació Regional Valen- tli ~;eg!lent :
cada tamllia mdlgent en Ja ri-~ control del diner.
diverses causes del fur militar. se.
estricte de la netedat sindical.
a \•estruz. Puedc escondcrse la cabe· de
Coughlin ha. declluat que no vol ciana de Sindicats de l'Oposició a
quesa americana. Cap ciutadà ro pot
«'El Diluvio» del dia 30 del prop.
t:a ante lo que se considera un peU- posseir menys de 5.000 dòlar~. La. pertorbar la unitat de les or.;:kllit· la C. N. T., en w1 recent Ple celebrat
temem, ni hem temut mal, les gons sembla, la policia va realitzar un
No
passat mes d'agost, publica una no«• J, mlentras e..as voces sueltas dezacions obreres ni 1a dels camp<:rdls a València, va acordar publicar un lú pregada. del Sindicat «Unió Obre- discussio1 ..;, ui tampoc ens espanten escorcoll al seu domicili i el jutge
en la premsa. que tindrà. el
òrgan
ta tan un estada de ophlión.
«Al contrari, invita tots els que nom de «El Combate Sindicalista», el ra de l'Art Fabril» en la qual acusa. la~ exclamacions d'impotència de militar ha. ordenat la detenció i com-Estamos a qui...
es gunnyen el pa amb la suor tic! primer número del qual sortirà el el Sindicat Regional de la Indústria gent que té molt que desitjar en el pareixença de l'esmentat lletrat. El
terreny de la moralitat i que, ara
!li
u
seu 1rO!lt, és a dir. tots els tre-- proper diumenge, dia 8.
Lo sabemos. Y lo SE;ben quienes
Fabril i Tè:Ktil de Catalunya de fer pretenen difamar-nos en acusar-nos detingut és el lletrat senyor Joaq;¡im
"' 1'4
t egru
eon~piran con el silencio.»
balladors fidels al ¡principi de rameDirigirà «El Combate Sindicalistnl> el joc als tristament cèlebres Sindi- de eoHaboradors amb els patrons i Juanola. i els motius de la dêLe:!ció
rica.rusme, a què s inscriguin en {11'ganitzacions obreres, lliures a h ve- el conegut militant \'.alenci?t Domènec cats Lliures, i a la Patronal, degut Sindicats Lliures. - Pel Sindicat: són la troballa d'uns documents de
gada del poder dictatorial dèls ca- Torres, i la Redacció estarà formada R la pretensió mantinguda des de fa .\ Sabadell, secretari; J. Mullerat, caràcter •·separntista" relac!cunts
pitalistes i dels elements com1ltllste~o com segueix: Ramon Glménez, :Mnr- molt de temps pel nostre Sindicat
amb l'onze ,de setembre.
ti Alandí, Angel Bosch, Jos~ San- de tenir una representació en el sl president.»
àisso:vents.»
Josep Belenguer, Mercè Mnestt·c
chis,
CO!'I'Ipta
També en ols Estats Units
d& la Comissió Mixta del Ram de
i Vicenç Albiol.
el !eJxisme amb l'ajut dels gnms
:C
l'Aigua, la qual ens ha estat conceHi coHaboraran ass!duament Joan
capitalistes. El q,nre» Coughl!n ,-Iu
•
1:
BLE:HORRAGIA AGUDA I CRO NICA,
Josep Viarliu, Antoni G. Blr- dida pel Departament de Treball.
PViró.
R.
W
Mr.
runb
amistat
estreta
ec
S II'I LiiS,
GU ARIM ENT T OTAL
Estom¡c. Fe tse. Mel~ . fl oumatrsme Orabetes
manté
1
mant~ut
ha
Obrera
Unió
Hearst, l'euèrgic defensor de lcJ là:I <Dionysiosl, H. Noja Ruiz, Josep
BALNEAR I a Calt:t•s dtl Malavella <Girona>
PELL, LLAGUES DE LES CAMES
'iV1llaverde, Eleuteri Quintnnllla, Au- encara, representació obrera dintre
mvcrdc
creador
i
indústries
grans
Preus redulls I ms e! al d agost
Ees milícies, entre elles la cavallona ll'cli Alvarez, Josep G. Mala, Sebastià d'ella I lntenta monopnlitzar contiFlor i Roldan Cortada.
1\dmtnlstraoiO: Ramblll de les Flors 18 · Telelon 1855'1 · BARCELON A d'opereta de Ho:lywood.
nuament la representació obrera din- Tallers, '29, ontresot • D't1 a 1 1 de 5 a 8 - P R E u s E e O N o M 1 e s
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l'Estatut del Vi en obligar que no per adoptar-los a la mixtura, Que es
Heus acl l'esquema de la pt1JpoRemarquem que en l'afer ni ess'utilitzi altre alcohol que el vln!c canvün.
tan directament interessats, u ltra els 1sicló:
per a usos èe boca . .Només 011 r;ue
.
La situació teòr·ca de l'afer a Es· Monopolis de l'Estat, els vltJculLOr.;, Proposició d'~jocnam~nt d.e ~tridl
es compleixi. Tannurt,-~Lx no s'ha d'o- panya ha estat un decret qu'2 obliga els alcoholers, remolatxers, su;:,;·crs,
Es un fet d ordre c1entffJC <¡th.. el
t blidar que la conversió de vi en r.l: la Campsa a adquirir 200.000 b(C· i polftlcs. Això sols ens fa veu- vi novell, per adquirir les . ()U.·}~t:l:t•
o1·ganolèptiqu~ I d'ordre hlg¡CD IC,
és com una arma de dv.> tal:s. tolltres d'alcohols neutras rec~iflcats, re la. seva delicada com?lex¡tat.
-=---=a!---------------=-~&:~-IO::I~:a -------~-1!::11-------- cohol
precisa d'un prev1 ~taclv:l~<•!lt!.nt
Quan les lleis contra el frau re~- per dotzaves parts mensuals, amb
El blocatge impossible dc substltUlr .aml> ,,nd·
ten mofades. ae l'alcohol en surt destinació a l'anomenat carburant
el Yl a bocois.
!icacions, filtr:~tges o d'altres -nra:nl·
nacionaL
Recents decrets forca rl'sc'.luts.
•
Es aquesta. una fórmula t-conòmi- pulncl?ns.
D'aquests 2íl0.000 hectolllre!i, nohol'sme crònic, sinó a cin~::.t, 1 er- b~e quFta,.. aprovada per unJni- han .f;Jmblat sati~"fer els intere-ssos més
(Continuació.)
A 1efecte que en ésser ¡,ooat a
25.000 serien procedents de resi- ca forçosament usada pels no.st.n.s
benm
inc1ncl:ablement
pagès
a
què
I'Asa
expressats
vinlc,
l'à.lcohol
de
~eS¡lll!J
t;endirà
Es
diu:
IDJ!at,
Un vi que en l'actualitat val
dus (bris:l. i baixos) "orujo y p 'que- vins francesos, susceptible d'E'sdm·e- la venda :t:mgl s~e:<~ ,nQrma1mer.~
C:SlO a la sUpressió ?els .m¡,.os.os $Cmbl.:a òe la Manxa el 28 de ~no- tas". La resta, 175.000 bectr¡liLres, nir un ¡;ran instrument en 'll~ns el l!fll procés de formac.ó, ,és nec~;
!'LI12nys de vlut-i-clnc pe.òsetes n la més vi, però no cst'à Multerat."
u~zades l'impost:
ducs
paga
vi
"El
maeL<;
Alm~nys
1934.
tlel
vembre
gr~v,cn
que
1
~n
•.
'l'es
~cara
q~
.propietat, entrç la bota del p:t~òs
són atribuïts als alcobo~ da rnclas- d'un Estat 1nteHigent i honest, per sar1 nssegu~ar-li , un min.m¡~m a.
tal de mantenir la reguiarit,lt dc seixanta d. es d estncloname.l\, ·~
1 la gola del consumidor hi 11~ un el supcrjor i de Jmtrca, nomfs lUDa" l antraaa èle productes o ar~-~-t'~ gatzemistes poden estar contmts. sa
vi
el
tot
que
demostrat
ben
"Es
•'lmnrtca
una
reculat
haver
'Ssmbla.
1
pol>lac·ló
la
a
general
co~m
de
'"cnchufe" que en dt:riva el &O per
~l!ls;~
comptar. des dc la data
en el mercat.
preus
Ja
que
d'afegir
s'ha
Unlcament
cent. Hi lla algú que sigui c~pcç comú entra a Barcelona alcohclit· sa subst.tuirà la minva d'ingrt's que 1' pcrl tot puixant de l'alcohol ln6us- Campsa ha interposat recurs contra
De faisó anàloga a la d!::stmacló elaboracl?, i per, tal~ dc s.n 1.;t ~
de de!~nsar que això s:gui just? zat a 16 ó 18 graus i que gl con- aqu:sta sup.ressió significa umb l't's- trial.
q 8•
requ~el D\Òcret transitori, allegaut les des- forçosa i subsegüent adquisició del el compliment d aqu.st
Si 110 bo és, per què ha de per:;!s- sumidor hi va gairebé doblada la tabli.ment d un impost. g~n.~ral a re-¡ Indubtablement la dcst!Hació dó- peses extraordinàries i imprevistes producte per l'Es~at, constit~elx r l't garante x al consumidor la ,ruubn t'
seva quantitat; per tant, nl consu- parttr ~ntrc. els Muz;lc!p!s.
na sm·tida. a quantitats respectubl':!s en la seva conce.ssió que 11 ocas·o- d'una organització cconòm1ca mre- tat de ~a beguda, cad_a any, ate~cln
tir?"
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En 1opo:-.unlt~ cte. confccc!onnr- de l'excedent del mercat. Però té
"La desproporció de l'imp3St"
d'A¡;ricliltula conselleria
boracló,
narJa instaHar la maqumàl·,Ja adc- rior i, per an • m.= ma
''Una altra. de les 1Íljusticics que el que consum; aque11 litra de vi se una n?'·a Llet rnun1c.pal, per •.c.ts I uua acció purament mecànica sobre quada.
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- combatre la crisi, el blocatge pol ra i Economia fixarà pr-èviamei1 t la
es cometen amb aqu~st ilnpo.;t ée encapçalat es converteix •.m dos, i els mot~tu . expressats, el <;'.!nyor el nfllorament dels p1·eus.
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la seva base, és la 1mposici6 Pff vo- es cobren dues vecrades l'impost: Mestres l l-I.quel elevà. a la Comis-¡ Diuen els alcoholer.s que són ell'! • ~ s. Potser tot un milió de pesse- ··eotar en la reserva, mentre S';)xer- data en què s!gui permesa la \'ensigui per a! consum
bll
•
lum· en tota economia ben i'oor- una l'Ajuntament, I una altra l'ex- ~ó lli. proposta dc la supressió de els qui fixen el preu del vi. Vo!cn sig- .,.,s.
t labod
Per cert que en l'exercici ud ~·any citen els òrgans estatals capaços de da. a! pu e, 0 .
lnnpos_t de consun:s sobre el vi com nificar que ells fixeu el l.ílult del passat el 1934 la Campsa va gua- fer viure l'Estatut.
<linada. els 'impostos son proporcio- pcndedor.
int~rJOr, dels VIns e reccn e
"El vi superior que uo admet tri- a !~gres dels M.t~moipis.
'J)reu mínim.
nals a la riquesa o al seu valor. I
d ollita i 1ac.
Tanmateix, per començar i i>?' l'RCIÓ.
nyar només 2Ó.025.894 pessete:;, i el
PeJ·ò des del momant en què !·Es- dividend repartit fou del 8 per 100, raons d'.higlene, ja c:1 el , seu d1a
L argum11ntacto exposada r::rr:;m el vi és al revés, pUix que pro- fulgues. que el consumidur de paLes declaracions . ~~ andran de
porcionalment es graven lllvlt ml'& ladar educat exigeix natural, només sent~. la més ferma condeml!llCJó tat hi intervingui, forçat per la. n e- després d'haver pagat a l'Estat un vam proposar al conseller d Agi'it.Ul- tures dc circ~~ de Pla d!spos'·
..els vins de poc preu que els vins paga l'tmpost de volum a l'cn~...s.da. de l1mpost.
cessitat de fixar una taxa que cortura de la Gen~rali~at, el senyor Go- r¡:afte ~~p a·~fracció decidirà ~1
de 310.600.000 pessetes:
DG fet, i d-~ ca¡•a, ningú r.o el respongui al cost de la producció, ingrés
de preus alt.s, o de claSSi's selec- El mateix pMSa a l'embotellat. Del
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l'impost de 12 significa el 50 p~r
t r els milions que la supressió Tes- l'alcohol s'hauran de gradual' eob:e nou, en la nombrosa sèrie d.! con- anualment, fixaria datf:s cad~ . ve- rcglam:ntàr es que ca g .ap.
100 del seu valor. I aquell vi ranci altra de les gangues de l'impost ~ taria.
el preu fixat pel 'Vi dc cremar. Tant
de què disposa. Es tracta del gada més ajornadesal, fmste ~!:r 1dbar, COJ~~~a~end~~ostrar l'abast econònúG
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u ~ e .
de Madariaga, de la revist:~. -;et- Insensiblement, am
"L'argument que l'impost de~s InNosaltres tampoc no n'iru;lnuarem tant per cent de destillació fJrço~a llo
d e 1'1 por 100.
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"Una altra lnjusticia es comet en gressos produïts pel consum tle vi cap, par mot.iu diferent. Estt.>m Ee- porta tard o d'bora a u u monopoll manal ''España econòmicaday fluan· 1 d e eomerelo Y .."'ave
e mara or·1cm
de la a més de la· regulaellit e nptcus,
•
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I'!Uatre
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la forma d'lmpòst. El treballador als pressupostos municipals és d'u- gurs que tant els . aficionats r:~m d'alcohols. Són gr!llons d'una matet- et era" ' no menys con...,..,
gación de Barcelona. Tomo il''.)
•
qual ens co~lavem ~ estendre les bloqueig d una co a e
.que beu un litre d:arl de vi paga na verttable importància lKlr a l3. els tècnics de les :tnances manicl- xa cadena.
anys.
antecedents mformac.ons.
Importa al nostre tema as.o;enyalar
els seus 10 cèntims diaris d'ilnlJost, seva economJa, no sempre !!crei- pals, tenen pel seu enginy i pels
.que a l'any són 36 pessete:J, r"!!il- xent, és un feble argument, per- seus estudis recursos suficients !Y-'r com és delicat el pun~ d'enLrouc engrat tenir un guany just per \']u- què per una quantitat ingressada ~ in~entar amb avantatge, la sull<;- tre vinaters ¡ alcoho!ers. Es tracta
Any 193~ - 'Pr.eus per Hecl.otiire - 1\lcrcat de Reus
r e. I el rendista que beu v1 dc dos als Ajuntaments, més l'Import de t1tuc16 de què es tracta.
d'interessoo ingents ¡ sovint hl¡,.IÒres.
pessetes el d'octubre
.a tres pessetes litre, paga •el ma.- la percepció, es ·grava l'~conmnia . Per a. fer-se càrr: e de la !'i tu:~.- tèsics.
pessetes el mes de febrer a 30
12" De 18
Blanc Camp
pessetes el d'octubre
.telx impost que l'obrer. Es (lb:ò pro- vinícola que no té altre ingrés que c1ó en el consum de begudes r:uc
Ens podem formal una !dc:~. c.'<n.cpessetes el mes de febrer a 36
140 oc 24
Blanc Camp
pessetes el d'octubre
porcional? Es aquesta la intenció la VElilda del vi, mentre t~1s Ajun- es fa. a. Barcelona, no h! lla com ta de la quantia d'intcr.essos e:::t ~::e
pC!!Setes el mes de desembl'e a 26
10o De ¡:;
Blanc Penedès
1
pessetes el d'octubre
<lcls defensors de l'impost per ccn- taments tenen les deus d'ingrés exammar les dades publicades pel donant un cop d'ull a les dades se11' De 16 '50 ptssetes el mes de desembre a 29
Blanc Penedès
pessetes el d 'octubre
sum del vl? No sembla. relnritat quasi iHimitades.
·:But~etí ~ensual. d'~tadistioa ·• ~e gí.ients:
pcss::!tes el mes de gener a 26
10• De 15
Blanc Conca Barberà
pessetes el d'octubre
aquell odiós impost de tant per cap,
"De tots és conegut que l'import 1Institut d Invest gac1ons E.:onòm1Producció alcoholera l'ut1 11133
pessetes el mes de febrer a 30
12o De 20
Blanc conca. Barberà
pessetes el d'octubre
.sense tenir en compte els m1tj'•n.o; del que recapten per consu.n de-l ques de la Gooeralltat de Cu!Jliu- Fàbriques existents
3.0&9
pessetes el mes de febrer a 26
u o De 13
Negre Conca Barb.rà.
pessetes el de desembre
de vlur<:? iEn quln altre impost plls- vi unes quantes capitals pru.~a de nra, facl!itadcs per l'Institut Mu- Fàbriques actives
\.805
14' De 27'50 pessetes el mes de febrer a 38
Baix Priorat
pessetes el de desembre
aa això? No és s06t.enir un privile- 100 mlllons de pessetes i que ~1 que rucipal d Estadistlca.
He etolitres d'alcoh:>l neutre
1so De :n'50 pessetes el mes de febrer a 44
Alt Priorat
pessetes el de desembre
toca a Barcelona és de 6.025.000 óe
.$1 de classe?
820.646
produit
16° Da 33 '50 pessates el mes de febrP.r a 46
Alt Priorat
"Ens queixem i s'han fet tn.9ltes pessetes. Però aquest impost és tan
~07.8')3
Substàncies a limentà- Hectol:tras de compostos
vegades campanyes de protestil con- irregular I antleconòmic que hl ha
Pnus per grau l càrrega. - lUercat de Ta rragena
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282 012.59C Blanc Camp
lo na d ura nt els t.nys Brises i baixos (quilos)
o ~ 2 '15 ~tes el mes de febra a
pessetes el d'octubre
en alguns casos no tan carregat
"Els Ajuntaments nec~ss . ten
pessetes el mes de febrer a 3
2 3:¡ UiOO Negre 1 rosat Camp
Panses <quilos>
j
1933 i 1934
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com el dels nostres A1untam i'nl~. aquesta quantitat 1 si se'ls en p::·i·
10J.~:l3 .6íl3
~elasl;cs (qUilo:;)
Priorat negre
H~h•litres
Dc 2 '65 pessetes el mes èe :Lbrcr a 2'25 pessetés el de desembre
~l qual im.POSt sofrim paclentmtut." •v a hauran dc cercar un substitutiu.
21ñ.OOO
De 3 '25 pessetes el mes de genet a 3 '90 pessetes el d'agost
MlsteHa b!nnca
- - - - - - - • Ftgnes (quilost
pess~!tes el ® desembre
Jo cm guardaré d' rdicar-ne cap V ns corrents
"Es immoral 1 a.Dtihlj;ièUi<' ·•
De 3 '40 pesSetes el mes de gener a .¡
'MISteHa negra
!0.5!1
678 9:>9 719 ¿20 Socs de f¡gues thectol tres>
"Tot impost de portes o duanes dc substitutiu, no PlSSés el qJc jÍ Vms dolÇOS. ver647 t..s!l
Altres matèries (quilos>
·
·
és una Incitació al contraban i el ha passat, que se'ls \'a nntorltur
Una de du._, O el probli!rna u.isProducció de ~ina¡res faria un bonic doll de sorttcla per
Naturalment que en r.qlli'Stl~<; xl19 617
18.939
muts, etc.
ISeu entorn viu una genteta que nc per imposar el tr.l:ut de Jlog-Jer i Vins
als vlns
tcht tcndelx a agreujnr-se, o 1m~.
9.31>4
escumosos
10·. "'7 fres no va. compresa la producclò
és pas la flor 1 nata de la soc!e· després van repetir el de .::on.>mns. Aiguardents i licors
L'll:atatut del yi e! d~fin~:x com 1 Una ~lemental BUposició elevaria
Sl vistes les pcrspect!ves mwldial.5
8 9 1 cla::!dcstina o el contraban, que h1>m
8.405
tat, acostumats a guanyar-se la. vi- Els Ajuntaments com el de B ..rce- Alcohols (i perfuel liquld re.sul.tan. d~ la fermentació un mln'mum d'un milió d'hectolltres resulta que l'eSdevenidor es prcstn·
és lllure d'imaginar al seu gust.
·
da on un treball :Irregular I al mnr- lona, per totes aquelles millores.
De fet, nmpost d'alcohols \·a pro- acètica. del VI, ,de I alcohol vlnlc o el vi que anualmt'nt caldria dedicar ta negre, per l'augment de totes les
~4 . 515
merla>
19 .304
18e de la llet, als quals no ve d'a- abelliment.&, creacló de noua nucl.ls, Cervesa
produccions mentre el consum dis19.~54 duir a l'Estat, durant reny llr.i3, dels subproduc;;es, amb un m!nl- a l'acetificació en "tot Espanya.
71:210
qui dedicar-se a altres d'mrale- sempre troben les deus d'lllgrés que Aigüe.; mlnera.ls 1
la rzspectable quantitat dc per;;des mum de 4 graus per litre d'àcld ncèminueix o s'estaciona, fa riure pergals. El mateix comerç sap que els convenen."
criSta.Hltnblc.
'e
t
54.S3D.987.
n
28.183
de taUla
Limitació d el conreu mm-e augmentar les plantac!.:l!lS
050
"Dillminució del consum"
igual paga un vi alcoholitzat de 18
Potser en lloc de parlar de 4 graus
A Fra~. per Llei del 8 de juliol
L'lm1JQ6t municipal :representa,
d'un 10 per 100.
"El dret de portes sobt.'C el vi doncs, en rany 1934, 7.192.2')') pPESe- del l!l33, regeix l'obllgac'ó d'a!eglr valdria més donar la seva cqui\a.graus. Considera natural comprarSi el seny 1 la compr.:m:stó del prode la vmya
n e dc 18 graus I després fer la Incita, per estalviar-se les 12 pes- tes sobre els v.lns corrents; 19s.170 a totes les ess~ncles impoi·tades un lèncla de 40 graus, però això és simll'ègim per no\es !Pi interès no imposa als v:nya!J!tS
de
titol
el
Amb
trampeta d'nlgua1!r-lo, encara que setes d'impost, a produir uues q'.lall- sobre els viru; dolços 1 103.l70 :JCs- mínimum variable entre el :w i el ple detall.
plantacions l'article 67 de l'Est¡¡;tut una llmltació voluntària, ba cu!tu(:Stigui problbit, i servir-lo a 10 o :tltats .de vi nrUficial, que ~n '-Ubs- seta JSObre ds ac~unosas.
L'interessant . a coiWdcrar és l'ar- dlspa¡a que G necessitarà dictamen !lat el l~adcr què slgnU " un 10
.35 ~ d'a!Cühol. S'exC®tucn .cm car3>é a 11 i;rnus, i fll per d!s.:bnulnr- titució del v1 de ralm es COic:um.
tlcle 64 del cap1tol vuitè, el ql!al pro- dels Serveis Agronòmics Provincials per 100 d'augment? Sobre una coLes mateixes fonts estndlst1qu-es burants espec als de "Turisme·•.
llo cal afegir .nlguna droga, cnem-n 1 per a.quest motiu ~ qmmLitats establiren el preu unitari d~l \1 a
Cuitem a dir que a Pr&nt.--a la hil>zix d'una mane-:-a -ebsoluta apli- corrcsponenf.oi per a fer ~·;es plan- llita mitjana de -.22 milions d1lecto(,lUe slgui 'tòxica i prohlbida, "fil 'ne- de vins que l'agricultor IJ)Ot vendre Barcelona. durant els anys' 1~34 j mesura sustUta és lògica. 1 taeccs.~à-' car el nom de vtnegre, esc·bc:.Xos al tae'ons de vinya destinades o. "l'ela- litres representa dos m.lions <.los=
soci és el negoci". El pobre cou- quedm dJ.smbfuiíles; aquesta 'tnel'- '1935, a "0'60 pessetes el 11tre. 'Unt- Tia -perquè ja comença per dccretnr \1nagre 1 conserves -en vlna:;re ~ls borac16 de \1...
cents 'mll :J:¡actOlltres més. Es -atxv
.$\lmr.l.or de pocs mitjans ~conò:n!C$ ma en la demanda. la produe·x tam- came.nt uja a 0"10 pessetes durant el tant per cent de dcst1llac ó ob11- productes que no cort~Q{;ll'n a
serléaa?
que
lJUlx
n!S.re,
és
subratllat
!El
és qui !>eu nquest beura~il amb el bé l'encariment. !Aquest gravamen e1 mes d 'abril d'-enguany.
gatòrla, ndQultiñt l!ES:::lt I'oJ.lcob.o! ls ae!inlció onterlor.
Confiem en l'entf!'niment de la
eus sembla descobrir ~1 portell ,pel
'llom de Y.l, que, com que molt so- d~ dret de portes provoca un augPortnr aque::ts ~ceptes a les se· qual els dictàmens p:¡guin esser la- pagesia. r ajudem-la perquè no haRecordem que del \'1 d'll graus resultant•. alooi1o1 que despatxa l'Esvint està alcoholitzat ,a base d'Jll· ment de preu i és ben sabut que el viticultor en percep tan S-'!E .un ta.t, sigw .p~r als encapçalaments ves lòg1ques cons<!Quèncles rc;ncscn- vorablcs.
gi d'1u'rencè.r ia totalitat. per com·
callols 'industrials, l'únic que pro- tot augment de preu va seguit d'u- promedi de 0'23 pcsse\es per lltre (\inages et mutages), stzul tpt"r a taria lillCr al mercat del ~i um alPriva en absolut les plantaclom pleta ruïna. A França ja es pre•
<ductx ~ 'l'alcoholisme crònic, ::unb na disminució de venm.
L'alcohol lVÍnic ¡ 1~ la mescla en e1 carburant. En a:¡ueSt tra sortida d'imporLànéb.
en regadiu. Però permet aubffien- dica l'arrencada proporcional n re~·
'les seves scqilelcs. Si a a!xò hi llfe''I encnra és perjudicial per un
Avui no exlsteixrm dades ot!C!nls tar, en relació nmb l'exten!ló de tensió de cada vi:e'!:1", 'fl J)llrtir d'e.'C"
aspecte, durant el primer ¡¡cmcstre
.
•,
.
3;Sim els efectes tòxics d els co1orsnt& alb'e mot.iu, com és el de ¡:.rCldulr
del 1933 l'Estat va vendre ?.93.000 que permet'n nl a "grosso modo" la propietat de cadascú dintre del tensions grans.
d estillac1o for çosa
i l!.c ds qu~ hi a1egeixen pE'rquè un vi sofisticat degut a la seva In!l·
lLes dadts cstndist ques of!cl.:lls ens h;ctolttres d'alcohol. Ca!cul:mt c:no ca!cutru· el volum dels vins que lternltl municipal.
La. 'l.mltacló de conreu, !lmb .1:1
que
nocltm
sembli \1, es comprendrà iel.s pe.:.~u la classe I als efectl's
diuen que un Jlrom::di de dos ml- per Dbtenir un ihcctolitre d'ctlc.obol nnualm~nt s'u&>n com a vina,crcs.
Una tal d!spos'cló ens fa un efcc- prohlblció de noves pl:mtac:oas.
que
~a
produeix,
\egades
dlcls higiènics que ind:reclllm ~ nt nlgunes
Els proC!ldlnten!s :industrials dc 'l't.- te d'mlacronlsme. Quan a França s'imposa radicalment i en això s'ba
Uons d'hectolltr.es de vi es ded!g!len, es 11ec~ten 4 hcctolltres d::: vi, te,produeix l'impost de con.'>Ull'ls al v!. el consumidor o s'absté de becr~ anualment, dintre l'Estat ~~·ol, n' ro qu~ en U!l semestre '\'A ú escar- p:dn oxldac.ió han ltet loc:.~nts n bn::t a·:uTencar i aqui no sabem què de procw·ar la morma de l'Estatut.
v.!gües
cervea.
la
n
s'acostuma
o
Es una prOYa del que diem que les
T~nr el mercat lde prop tic quatre I Espanya la lndüstria o\1rul.,"'l't'ra ~mb fer >C2e1 \1, saru;e preu, es permet un
a I:ObteDcló de l'alcohol virrie.
Quant als perjudlcnts pe: la ~::nacions més castigades pels es~ralls minerals o altres begudes...
aquella empenta i celebritat c:ue how 10 per 100 en l'E'itntut del vl.
Subratllem, doncs, el volum d'a- m.llons d'hectolltres de vi.
mitncló, .J)Otser 'trobarlcm els in MiMcst:-es
senyor
el
Finalment,
de ralcohollsme crònic no són pas
Els "vlngnerons" impulsen el Go·¡' ndm.ira a Orleans o n Bordeus.
questa sortida que descarrega t'.!>CeEs una condescendència que rem- ressos d'uns quants vivers de ceps
Tanmatex, obligar els cscabeb.:GS bla .tma falsa caritat, ccm la cie americans. L"intcrês, proporç: o:Jalics ']ll"oductores cle vi, sinó les del gue'l Ya c0ll.6tar el vot de qualitat cialment el mercat de sucs Jnf~rto.""S. vern en aquesta via cnd!lvaJ11:... .No
Feèernla
de
l'accrd
per
&l.gnfflcat
c:entre l nord d'Europa. I en els
I assenyalem que és susceptible de s,amaguen de d~Vjar una proporelóJ en vinagre mdúSI.r1a flare'brent 1 cr1- dcb;:ar menjar a 1i:!S criatures o.I:ò ment.,~ w.n minso tgue mo seru .ca_P
':1)3'iso'¡ produ etars, no és rpas a pa- c1ó de Munlcipls Catalans en el desenvolupament progress\u.
1més fortn en les mescles 1 delnanen dada a ~ous desenvolupamc.nts, a que ha d'empatx•r-le.s, per evl.l.'ar problema dlflèll d'estaltlir. una . JU5'
La
'IDonl~
Congrés
primer
sè> en ea troben els caso.¡; d'alco\Conhnuara-J
-ta indemnització.
Un bon pas :ha estat dtmat amb t que Iii cal C2l1Viar ~ car~. mD Ui:U' eJbe ~ .que ê1 i:k:ti.W.t, que ;uiitiD.
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Henri Barbusse

L'exili d'un escriptor feixista

euRzIo MALAp ARTE

A LES ILLES LIPARI

A1x1 que s'ha conegut la mort
d'Henrt Barbusse, el Comitè Mundial contra la Guerra 1 el Feixisme
1 el Comitè Nacional Francès s'h an
reunit i han publicat la. declaració
següent:

LES COMARQUES
TARRAGONA

GIRONA

Davant la celebració d'aquesta assemblea hem cregut que la nostra
missió no consistia solament en el
treball d e slmples ressenyistes dels
actes, puix que entenem que el problema dels pescadors és com els altres problemes que són l'entranya
mateixa de la crisi.
Durant l'assemblea., i abans que
tos aprovada la ponència de Tarragona, en la qual, entre altres laberinUques minúcies, es demanava que es
complelxin tres mesos de veda absoluta, es va produir un Incident després del qual la delegació de Barcelona optà per retirar-se tot creient
segurament que comptava amb molt
pocs vots per a fer prevaler el seu
criteri, que no era altre que la minva. del temps de veda que fou apravat.
Nosnltres esperà.vem que, a. més de
sentir Ja veu dels Interessos, sentiriem la veu humanitària que, en nom
dels obrers pescadors, reflectís la mlsèria. que regna entre aquests bo'ó
mes, degut a la manca d'extracc1
de peix, ja que sl això és problema
per als interessos, més ho és encara
per als qui es guanyen el pa amb
aquest treball.
Ventablement, la nostra lngenuïtat ens havia desmemoriat que a.
l'assemblea, a pesar de:S seus pom·
poses títols obreristes, els delegats
solament es movien al dictat de la
veu dels fornidors d'aparells de pesca, dels armadors, dels repres~mtants
¡dc les cases estranger;s constructo1res dels motors que s empren a les
barques, dels usurers, etc., etc.
La veu del qui paga els plats trencats de les apetències egoistes dels
cacics de les barriades maritimes, aquest.a no es va sentir ni per defensar-se ni per protestar que els slgln imposats tres mesos d'inanició,
d'atur forçós, sense que per allra
part hom els assenyali un suhstitnL
del seu treball amb què guanyar el
,_ dels fills

UNA OFR ENA DELS PRESOS P()o
LITICS AL DIRECTOR DE lA
PRESO : EL DIPUTAT SENYOR
MASCOT, 1\IALALT : ALTRI::S NOTES D'INFORJIACIO
Girona, 2. - Els presos pol.ftlcs
actualment reclosos a la presó de
Glrona han fet ofrena al seu director d'un assortit de medicaments ln·
dispensables en nom de 55
Tots aquests medicaments ban estat graciosament cedits pels !<\boratorts del Nord d'Espanya, del qual
és propíet.arl el senyor Joaquim Cusi,
de Masnou, 1 pel doctor senyor Jose:>
Maria Bosch i Masgrau, de Girona.
- El nostre bon amic senyor Josep
Ma.scort, diputat d'Esquerra a les
Corts de la Republica, el qual d'un
temps en aquesta part es trobava
delicat de salut, ha estat visitat pel
doct<>r Vllardell & l'Institut de Gastroenteorologla, de Barcelona. El doctor VllardeU, per tal de tractar seriosament la. infecció d'estómac que
sofreix el senyor Mascot, l'ha sotmès
en un rigorós règim alimentari i un
repòs absolut.
No cal dir co mcelebraríem veure1
ben aviat restablert.
- La guàrdia civil de Figueres ta
detingut la. veina de Se.nta U'>loma
de Gramanet, Cnrmt; Hernàndcz i
Ventura., de 38 anys, vidua, com a.
suposada autora d'un robaton de
gallines.
També ha estat detingut el venedor de gelats d'aquella ciutat, Babel
Villarejo, de 20 anys, per haver maltractat d'obra el veí de Vilasacra.
J\.1iquel Cordomi i Tralter, al qual U
produí ferides al car> i a la cara considerades de pronòstic reservat.
- En una barraca anomenada
Carnecerla, habitada per Teresa Coll
1 PuJg, del terme de Sant Dflniel,
entraren lladres i s'emportaren 375
pessetes. Ha estat detingut, com a
presumpte autor, el gendre de la
perjudicada, Jaume Ferrer i Freixes.
de 34 anys, el qual ha estat processat
altres vegades per delictes d'aq-uesta
naturalesa.
- Ha pres possessió del càrrec. de
cap de la Comissaria d..l V.lgilàncla
d'aquesta ciutat, el senyor Pere Paredes.
- Divendres, mentre anava a celebrar sessió extraordir.t..rJa l'Ajuntament d'Olot, per tal èe tractar de
la destitució del conseller de Cultura,
de filiació radical, I quan ànava a.
obrir la sessió l'alcalde, fo't cridat
al telèfon I, en tornar, digué: «Senyors, per ordre superior, queda
ajornada definitivament aques~ sesSió... »
- Demà (avui) dimarts, dia 3,
a. les onze del mati, el nostre nmlc
l'inventor senyor Jerònim l'r!lla t
Rostoll, realitzarà a l'estacio d'aquesta ciutat del ferrocarril d'Olot
a. Girona, unes proves de l'aparell
de la seva invenció 1.IJ1b noves am·
pllacions per als pasos a nivell.

NOTES DE SABADELL

L1 obsessió contra

«HENRI BARBUSSE HA DEIXAT

les esquerres

D'EXISTIR
La mort s'emporta aquell que res-

tarà per la posteritat un dels més
grans campions de 1& Humanitat.
Voluntari durant la ¡uerra del
1914 - guerra que ell creia. feta en
vistes al Dret 1 a la Civilització-,
en denuncià. tota l'horror en la seva obra immortal cLe feu», implacable r equisitòria contra la matança de millons d'homes 1 antorxa vivent que s'emportà, per damunt les
franteres espinoses. una. generació
sacrificada.
Oferint al socialisme la seva adhesió sorollosa 1 r aonada, intentà,
1n!atigable, d'ajuntar les víctimes
d'un ordí·e social condemnat per la.
Història, les darreres etapes del qual
són esquitxades de la sang dels pob!es llançats a la guerra 1 crucificats pel feixisme.
Fundador dc l'Associació Republicana d'Antics Combatents, de la Internacional dels Antics Combatents,
del Socors Obrer Internacional, de
la Lliga Anti-imperial.i.sta, de l'Associació dels Escriptors 1 Artistes
Revolucionaris, fou el promotor 1 el
gran dirigent del moviment Internacional dç lluita contra la guerra 1
el !eL"tisme.
A ell devem, com a Romain Rol~nd, l'inoblidable Congrés d'Ainsterdam, gloriós moment en el cami
gloriós de la coalició mundlal dels
anti-guerrers de tots els països, da
totes les races i de totes les tendències. Ll devem encara la gran causa
de la Unitat dels T reballadors, de
la Unitat humana. El seu últim discurs de Paris, pel l4 de juliol, fou
el cnt llançat «a la Unió de les Multituds fraternals» en tot el món per
a la pau i la llibertat.
L'home ha mort, però la seva gran
obra perdura, els seus deixeb!es i
partidaris la continuaran.
A Henri Barbusse retem el nostre
darrer 1 fraternal homenatge.

•

El «Diari de Sabadell» que en els
vl.sta americana
. ó «Th open
curyt, en la seva seccJ
útol
seu! vint-i-cinc anys d'existència ha
torum» en la qual, com resa
s t '
Curz:lo Ma.laparte és un jo\·e es- ta excepcional, una. mena de mart
esdevingut un especialista en l!l malectOrs hi poden dir ln seva. oh.'l criptor italià, autor d'«El cop d_'es- Bartold que n'inventa una cada dia
labarística política, no vol quedar en<:1 t~
"
'
f JT'\ooe Anglo-Sason myt lt.
1 ó
ep. graMr, .....J .. E Grey, èe Winmpeg: tat 1 la tècnica de la revo uc1 •· i que durant més de deu anys direra en aquesta etapa de la política
verteix
amb
les
seves
escr1u
tretes 1 amb
· · ·
r
desespe- Pertany a una familia florentina que
espanyola, que quedarà en la histò«~entre que els es orços
. es féu liberal i protestant duran~ la. seva. astúcia la gent de la Mediria amb ez tòpic d'aixamplament de
rr.ts de la coUa <~n~> de Hitle,, la revolució del 1848. Era un nol terrània~s a di.r, els habitant3 de
base i pacificació d'espez-its.
per tal de bastlr el 1rute de la su- tot just que.n prengué part en la les cases que donen a ls. plaça-,
Dia rera altre els pocs ciutadans
pfriorttat ària, he.n estat degudamen; marxa de Mussolini sobre Roma. Als tots els que tenen finestres de cara
que llegeixen el quan quotidid Jull
lnlotoahits Lridihaculguittzan~ rnr e!t~t~~-·s.ta. divuit e.nys fou prefecte de Florèn- a aquesta mar; que en l'època. d'Hoesmentat poden constatar com exerUIIo
t
cia i ocupà altres càrrecs govema- mer, més que una mar Interior, era
ceix el càrrec de satèllit del porue s'hagi dignat dedicar la en lea mentals però abandonà tota mena la plaça, l'«:àgora» dels pobles que
tantveu dels cillustres amics» de la
~lés senzilla a unn campanya, qu~ de servél públic per a consa¡rar-se la volten. Les gestes, les empreses,
capital, amb un esjMç i constància
s'està. portant_ t\ terme en aque~ts a la seva labor literària !ora d'Ità- les aventures de les quals era testique serien millor esmerçats en altres
moments, l'obJecte de la qual 110 é& lia tot 1 conservar bones relac¡ons moni, es desplegaven als ulls de totaltre que crear un mite encara mé.~ anib els capitostos feixistes. Per l'oc- h om.
ob¡ectius més en concordança a la
clarament ridlcul que el dels ale- tubre de 1933, mentre feia una viveritable pacijicació ciutadana.
Les històries que Ulisses contava
manys. Em refereixo als esforços )\· sita a Itàlia, fou detingut i con- a un grup intlm d'amics, completaJa passa del ridícul l'obsessió conosarats que fan, a Washington . .Lo~- demnat a cinc anys de presó, part ment segur que no hi havia cap testra les esquerres, la qual en aquella
~res 1 Otawa, certs propngandlSte_:s. dels quals els passà a les illes Li- timoni per a contradir-lo,
relataven
redacció es oontrau i queda reduïda
per tal de convènce~ el món qdue
pari, enllà dc b costa de Sí~ília.
esdeveniments que eren del coneixea passar diàriament com una cosa
raça anglo-saxona es am1ga ~
Curzio Malaparte, però, és d aquells ment de tothom 1 havien estat prejanta:smagòrica atacant l'Esquerra,
pau Tots els oradors pr.o,-Soctet:>.-.; homes que, com el gran poeta ca- senciats per tots els residents de
avui torçada al silenci i trabada per
àngio-amerlcana d'admlrac!O mutu,l, talà ventura Gassol, troben dintre la «pia.zz.a», des de les íinesires de
tots els llocs. Fa l'efecte que àdhuc
siguin d'on siguin, fan el ~atelX_. Do- seu prou forces anlm1ques per a llurs cases. Le. gent comentava les
de z•esttuogrà]ica que traça els esnen un cop d'ull a la sttuacJO e~; superar tota dissort. D'allà on altres grans !etes i fanfarronades d'Ulisborranys veuen aparèiXer allò que
ro~ 0 xino-Japonesa. I tot segu... en surten anorreats moralment i fisl- ses amb la Ironia í la humanitat Uvolen fer creure als lectcr:s que ja
fan sortlr en lletres de motllo. ~ue cament, ells en surten amb la vida piques de la gent vulgar, acostuestà vençut i cap cot. Juguen amb
tal 1 tal acte són lnccmprenslb>es interior enriquida. «Quan la sobtada mada a veure des de la finestra els
la illusió d'aturar el demà. Però el
per una craça tan amiga de la pali tempesta, després d'hllver-me llan- episodis més extraordinnris de la
demà, que els Ja tanta por, no s'accrm és l'anglo-saxona». I quan ~ çat com un nàufrag a la presó ro- història mundial, veritables repretura encara que es tanq-..ttn els ulls.
canadencs es troben a~b els. ame~.- mana de Regina Celi, em de:;emb~r sentacions a l'aire lliure, festiVals,
••
cans en reunions rotàn~ o. dlplom<!-- cà a les costes de l'illa de Lipan- batalles, cerimònies 1 processons, preL'estada de la coalició gestora cartiques hom no perd ma1 1 oportum: on els ¡recs localitzaven el regne nent-hi part bo 1 gesticulant del
lino-lligaíre-cedista-radicaz
(tot i que
tat de referir-se a les 3.001i mill.?-> d'Eoli, que comandava els vents i les balcó estant. Qualsevol quo vulgui
aquests darrers no s'hagin passesg ub.rdi:~. com u1 tempest.a.ts-1 jo pujava Via Ganentendre la hlstòria -antiga o mode
frontera sense
'
·, baldi an1unt vers l'antic castell, pen- derna.- de la Mediterrània, cal que
sionat del càrrec que des del cBttt¡rmonument
elevat al temperamen.
!!etil> els tou conferit), a l'Ajuntaam n. nt de 1n. pau dels velns angl'>- sava que Ulisses no hi dilvia pujar no perdi de vista el fet que aquesta
"
amb el meu mal humor quan anà. a. història no és més que la ·crònica
ment sembla que no condensa aquesa;,~~~·ament, encara no s'hav;n l.n- demanar a Eoll, camat dels déus d'una plaça provinciana. No és pas
lla. gradació d'eufòria que és la caventat. mai Ull mite amb menys to- immortals», el favor d'una brisa c:ue per casualitat que l'Ulisses dc Jaracterlstica d'altres poblacions.
naments reals. En efecte, com pv- el menés a la pàtria, on l'esperaven mes Joyce, que corre i viu pels carSegons es rumoreja s'han de ter
dricm demostrar per les cròniques, els br:~.ços de Penèlope I do Telèmac. rers de la ciutat, és més real que
esforços i equilibris perquè les esxiS·
tit.
mal,
raça
més
guerrera.
l'Ulisses
Jo
d'Homer,
hi
arribava
que
detingut
persistia
i
a
hi
havia
no ha. e
querdes que hi ha e~tr.e els 19 rets
t ix s de romandre un llarg temps: m'ha- considerar-se mariner i pretenia que
sanguinària que aques
ma e 0 vien condemnat a cinc anys d'exili. la
gidors gesto/s -els untes que hall
Mediterrània era una mar poblaanglo-saxons. Considereu, pnmer, El fet és, però, que després de dos da
pres t?Ossessió t!els 24 n~enats-•. 1~0
monstres i que navegar-hi era
Anglaterra reculant només dos cents mesos de presó a Regina. Cell, aques- unadeempresa
esdevw~in
mes pronunctades i e~1tm
heroica.
anys. <En' els mil anys precedenl.s ta illeta perduda al mig d~ la Meel juncu:mflment de la Corporactó.
els nostres avantpassats anglc>-.>a.xons diterrània em semblava mes extenHi
ha
maliciosos
-és inevitable-, .,~
·
.
JOSEP SOL
amlcs de la pau, dividien el seu sa. que no pas l'Albió de la. qual els
que assabentats de les divergències
Els patrons de barca, rermtgers
temps per parts Iguals entre la gue:- an lesos estan tan orgullosos »
existents, no estan gens contlfnçuts pescadors viuen aclaparats amb el
ra exterior i el destroçar-se ell.; a~!l
&m que a penes terua llibertat de
del motiu oficial pel qual l'alcalde pressentlment que la seva vida és
ells>. Des del 1735 Anglaterra s . !\ movlments-s'ha.via de moure dinsenyor Germà sollicità 15 dies de una condemna a cadena perpè~ua de
embrancat amb no menys que qum- tre un semicercle d'uns quaranta
repòs que li concedí la Comissió de la qual no hi ha salvació posstble.
ze grans guerres d'agrcsstiólóqud~. ocut • metres, format per les garites de les
CALIU
El Camitè Mundial contra la Guer- Govern, precisament el dia 26; ma.El sistema de pesca. mecanitzat
paren tota la seva a em:
t. ran
sentinelles-- cada dla puJava al casG
·
·
d
ra t ez Feixisme. El Comitè Nacio- jorment si es té en compte que el que hom empra. avui dia, tot mantevuitanta d'aquests hipotètics 200 any.~ tell d'Eoli i s'hi passava hores 1 més
USpJreS I recor S
(Per la nootra part podem afegtr hores amb tot el desig concentrat
nal de lluita contra la Guerra f el doctor Sotor':a ara en funcions d'al· nint el repartiment 1 l'organització
que H. Taine dóna, com unll de Ics en la mar. El cel és Immensament
per EUFE MIA FORT
calde és el t1t~lar de la regidoria de del t reball amb la mateixa rutina
Feixisme.
causes de no haver-so. produtt a An- ample i es poden veure les costes
COGUL
Cultura i accidentalment de la de de m.U anys enrera, solament serveix
P arts, 30 d'agost del 1935.»
gl.n.terra una gran pmtura, com a llunyanes de Sicília i de Calàbria.
La poe!,la a. Catalunya ha arribat
F!nances, que . és r~~ada als ra- perquè del sacrifici de la pesca es
Holanda el caràcter emlnentmeL•t Massa cel i massa mar per a un a un estat ial de perfecció 1 enlaldtcals si u~ dm dectde,xen a!lar-hf. r eti tribut a. la campsa a les caguerrer dels an~lesos -v. H. Taine home sol; i, ai las, massa poca ter- rament que tota persona que se sent¡
l no cal dtr que tct i reconèixer la
•
-Filosofia de 1 art). Anglaterra. es ra! Des de la terrassa escrutava la amb força per a escriure i publll;ar no valgueu : la Fe, la Pàtria. 1 l'A- capacitat de treball del doctor so- ses estrangeres cor¡structores de mapreparava per a la guerra aquest mar de marbre polit, les muntanyes un llibre de poesia s'ha de preguntorra una alcaldia t dues regidories tors 1 a la usur a, que són les forces
any, la feia el segUent. es recobrava de Sic1lla, l, més llunyi les de Ca.- t.ar si r ealment val la pena el que mor hi són glosats tal com s'han de l'Ajuntament de Sabadell són StL- econòmiques que se'n duen l'or que
en el que seguia, i aleshores comen· làbr!a. I, a no ésser '.1\spromonte cau, de la manera com ho diu i sl df" glosar en uns Jocs Florals que /icients perquè hagi d'estar-se totes va adherit a la lluïssor de l'escata
çava. novament a preparar-la. Els i els pics rocosos de Calàbria hau- diu alguna cosa nova. Es una res- s'estlmin i es vulguin fer respectar. 24 hores dintre les dependències mu- del peix.
seus exèrcits han passat i traspassat ria pogut veure, a l'altra banda del ponsabilltat que contreuen amb ells Els llocs comuns i abunden així com nicipals.
Nosaltres no som pcsslmistes i erctota Europa, i s'han estès per Nord mar Jònic, l'Olimp nevat, el Par- mateixos 1 àdhuc amb el pals. Quants la poesia de fira, aguantada amn
S'ha dit que e~ ~enyor TMra Ff,. iem que, per damunt de les farses
Amèrica, India, Xina, AfganiStan i nàs i Citerea, les cimes sagrades n'hi ha d'aquests pretesos poetes que agulles.
guls
gestor
muntctpal
delegat
dels
que
puguin organitzar-se a l'esqueEl senyor Eutemlà Fort i Cogul
Rússia. S'ba emprès la guerra amb de Grècia.. L'ampla. expansió mari- se'l plantegin aquest problema? Sebombers ha rebut a.nòntms, i que da.- na dels pescadors vipdrà un dia que
provocació o sense, en pro i en con- na que s'obria davant dels seus ulls gurament que ben pocs, per no dir que com a historiadcr de les petites vant
aquesta coacctó s'ha
fm•
· .
tm de totes les nacions del conti· meravellats em la mar d'UlisEes. cap. Tots senten el desig, ben com- coses de les comarques catalanes pregnat de l'e$J>erit bèllic senttt
aquests camarades, .adqw~tda 1a cu!- DELS FETS D'OCTUBRE : UNA
nent. Durant aquests anys, núlllé!! Fou en aquestes costes i en aques- prensible altrament, de publicar llur té opuscles ben dignes, com a poet..'\ italià f ha jet formar tot eldeloosDuce
da- tura necessàrl.n., s orgarutzaran en
ALTRA NOTA
hi hagué una guerra -la franco- tes aigües que li passan:n les seves primer llibre de poesies i, el que es h diríem que segurament ha equiEl proper dla 5 seran posats en
prusiana- en la qual ells no preu aventures més famoses 1 estranyes. pitjor, és que aquest desig es toma vocat el carni. Per dir les coses en vant dels membres del qual ha llan- veritables cooperatives i donare.n la
gueren part. I sl Europa es mante- Allà, ~1 davant, h1 teula el pen~al rfalltat en forma d'opuscle, més o poesia s'han de dir molt ben dites çat per l'espai tots els llamps i trons, batalla a tants d'usurers que viuen llibertat, després d'haver complert condemna a la presó de Mata.xó, els
.nia pacifica, l'exèrcit britànic es de ~a. allà el xuclador de Car~b- menys ben presentat, segons les pas- i sl hom no les pot dir ben dites ei per suposar que els anónims han sor- xuclant-los la sang.
companys Romà 1 Conrad, la -111&.1
practicam matant sudanesos nl Su· dis J, més enl~. en la }lunya!lla., sibilitats econòmiques del que l'ba millor que pot fer és no dir-les de tlt d'aquests funcionaris. Sembla que
cap
manera.
dan negres al Zululand boers al' en la. boca de 1 Estret de Messma, escrit
aquests no estan pas del tot dis pocosa és esperada amb gran alegria.
en aquest.a localitat, . puix que es
Transvaal, xinesos a. Hong-Kong, i hi ba el pals dels ciclops. Dalt de
tUnb molta raó no recordo qui va No vol dir això que a moments el sats a servir de parallamps als mals
llibre
del
senyor
Eufemià
Fort
no
mestissos al Canadà occidental. A la. seva torre, m!t&nt la ?'l~r, Mala: <.li.l que a Catalunya. tothom havia
humors del sen1Jor Torra Figuls.
tracta dP- dos esforçats defensors de
còpia d'a.phcar rigorosament la regla par te es fel8. 1 e.recte d es.ar .con escrit el «seu» llibre de versos. Res h1 surti, molt Umidament, alguna
la democràcia republicana.
espurna de poesia, no. A voltes té
que la força és el dret l matant templant una «Pl.azza» provlnc~ana, · més a prop de la veritat.
Es diu que els «factòtums» de la
Amb l'alliberació dels companys esprimer per discutir després, Angla- una escena admJrable per : ~na J Sempre que ens cau a les mans algun moment que s'enlatra 1 ens coalició carlino-Zliga!re-ccdista-radical
A la carretera. de Mataró, a la roentats, sols resta empresonat, dels
diu
alguna
cosa
que
fa
de
bon
sen·
(
terra. ha bastit l'lm~ri més gran co~~~~ ~~~ ~sP~~f~s~~ra 1~r~ia- UJ.l llibre de poesies d'algun autor
encartats
pels fets
del passat
octubre
en aquesta
població,
Joan
ai las!, sols és un moment. aquests darrers amb caràe ter pas- br.nda dc Barcelona del pont del vuit
que el món ha conegu ·
-mercat>! com • a encapçalament nou, obrim el volum amb una certa tir,Deperò,
les quatre parts en què es di- siu i segons sembla espectadors), Besòs, ahir e. la matinAda el camió Quintana, el qual complirà la. conenamorat del Ràdio Club sa·
53068 B to ·
b
t
·
u~~~~aH:A ~~~ï~ ef~~iA~ ~~t~~; ~una part dels ,seus records d'ex lli. ~·~~~ ~f ~:;~:r~ar~ val~~ò n~~ videix el volum preferim la que té s'han
badell. I naturalment amb enamora- num.
PJ. am un ramv¡a demna. que li fou imposada, a. darreell. seus vems immed1ats a~enys ~~~ ~~statiçC:.::.~r:~rec~u1~ap~~i més de les vegades l'he~ Pde tan- per titol, «De les meves hores bru· ments d'aquesta mena és molt con- dc la linia. de Badalona, el qual re- ¡·ies del pròxim desembre.
nes».
Encara
que
l'autor
sembla,
a
una vinegada, oflclalme~f·.1 i v¡n~l de la vil~ Tant sl hÓm penetra a la car completament de~euganyats. Aportar-ne la direcció. S'e&tan sl.!ltà amb els ;idres trencats. En
- S'ha celebrat la Festa Major,
moments, que treballi amb felxugu~ venient
sesten t una ~erra o 9 o~a
"Nll
• MediterriÚlia en un~ nit espurnejant quest cas és el que t:ns ha passat sa,
l' ·
1 aquell precí:, moment passava el ve- aixecant-se dos envela,ts: el de. la
f ect uant e!s t revu
és,
sens
dubte,
del
millor
del
IHe
e s n•dor
de diaris Jaume Salvany p¡·c, : Penya ¡Ll!ber.tat
iElde !_Avenç,h o Sigui
tl,eArm!n:tble co?trf ~s rpefs~~l~~~~f d'estrelles com en una matinada eh, amb el llibre del senyor Eufem¡:\ bre. També alguns epigrames amo- quals consisteixen sa pre
]erlmmars
engruixir
,
Ll
t t
mcrJca cen ra . s
r
ra hom flaira en el vent, des de l'J'..s-' Port i Cogui. La seva. poesia té tota rosos per un moment ens fan creure el• rengles de'· sociS· amb elerrtents d' 35 anys que viu al carrer de el de. a
Iga.
pnme~ a es a
anys ~nthilant elS pells-roges, comp; trêt de Gibraltar fins al canal de l'estructura d'esser feta de cara. a
"
..,
"
•
.
el
mes
concorregut,
de
frusó
que
els
afectes a la política de pacijicac.ió ~ermí Gala.n. 42, 1 r~~tà fen~ de senyors dretans s'hauran convençut
tunrt-hl ur lapse de Justrit ~~- Suez l'inesperat alè càlid de les cos- uns Jocs Florals; àdhuc la dispOSl- que tractem amb un ¡xx:ta.
d'esperits,
i
preparar-se
per
a
apo1
ull
esquerre
en
caure-.1
damuno
els
que
el
poble
no
és
amb
ells.
aUnletsr-s~~
a
guer~ta
· s Esp,\-• tes properes' huna. sentori d'arbres,
ció del llibre us hi fa p..nsar mul
.... n envn. A!vemanya,
h
derar-se de la Directiva en la pri- vidres en qliestió; foa assistit al
J. JOU-JOU
- Cada dir\ rebem més queixes
nra, Xina, Rússia i han tingut com- herbes, cases. omes u? om
mera reunió que tingui lloc.
Dispensari municipaL
del servei d'autocars de Barcelona
bats navnls ~n totes les mars
no es pot estar de mirar a I entorn
Els que opinen que l'emissora del
_Dimecres vinent al vespre a la a La Roca. Resulta que ~ls vehicles
d
d ¡ de la mateiXa manera que bo fa.
•
Ràdio Club Sabade:l ha d'ésser veQue ~ b~nca c.a na enc.·a e . s quan arnba a la cpiar.za», alegre,
•
que l'empresa té en servet tenen ess'hwten emportat tots e:S mobles
ritab!ement neutral i 1m ¡;ls!es sola. Ca~ gran, una altra vegada els casses comtictons, ço que crea molf1tm1lla s hag1 mantmgu~ en relat1v~ cordial amical, ressonant de veus
' efectes.
ment a la ciuat ]aran bé de vigilar gesoors tonaran a lliurar batalla <!) tes dificultats als viatgers. El con~ranqutHlta~ es ~t atn?:J.ll' ~treb~ 1 dc sons familiars. Gairebé teniu
ael tot a 1escass.dat d enem1cs, ..le la terra a l'abast de la mà, visible
aquesta tasca que jesuíticament es ,entre ells per tal de veure qui sobre- cessionari de la linia, però, ara pot
DE L 'ESTAFADA A U N IN- va portant a terme.
~P manera al seu amor de Ll pau. a slmplc vista. Del maU al vespre,
surt més en el nombre d'ocurrèn- fer el que H plagui, puix que manen
F.1:. can.adencs. fins i tot sense ene: la ¡¡rent, a. les finestres 1 balcons
D USTR I AL DE TER R ASSA
F. A.
'etes (?) a dir i en .les cposest de els seus ... fins quan?
mies, s ho han a~cglat per tal d:.. d'aquesta vasta cpil\zza» us miren,
1cara als «interessos del poble»
La policia va detenir Jaume Pasque
:¡:arbcipar en el \essament de sang us somriuen, us parlen. Els que escua! i Rovira i Antoni Chillida 1 La Festa Major de Sant Joan 'adoptaran. També podria ésser que
d:e la guerra del 1812 encà. Hem tan molt lluny us fan scny:~.ls amiValls,
complicats
en
l'estafa
d'una
'en aquesta sessió ordinària. - l tan
tm¡ut una revolta, hem assas.<:mat cals ran volel.n.r els mocadors us
de ICS Ab deSCS
partida de mitges a un tabrícant de
!a nostra població índia i mestissa, envien petons amb b punta 'dels
¡ordinària!- s'hagi acabat el gas de
MOR U N HO ME o ::EG AT
M
ENTRE
VA
AMB
UNA
Terr~ssa, i, a més a més, el comprahem fet una guerra a l'Africa del dits. Són gent dc cor, tots els que
LA FESTA M AJ OR
la del dia 21, 1 hom es ~obi davant
DiumengP, a lc; dues de 1~ ta~da,
1
ALTRA,
L'ESCOMET
,
I
E
LL
Sud, a 10,000 milles lluny i ~ns he:n viuen al llarg de les costes d'Eurodor d'aquestes, Art"..tr Boada.
Hem rebut el programa de la Fes- el fet -trist per als qm no poden s'estava. banyant, en companYla d altirat a. la guerra europea es po~ dll' pa, Africa 1 Asla, ¡ent seru;illa, !ranLI OONA UN:\ BU FET ADA
ta Major de sant Joan de les Aba- :desprendre's d'unes monedes per tres familiars, en una bassa que h1
abans de ~t:nençar. Es ben Hgni- ca i de bona jeia, una m1ca xafarPassejava. Blai Tomàs Gutiérrez
AGR ESS IO besses. Es un programa editat amb ,anar a nure a un teatre- que la b.l. al «Ma~ !'àbrcgasll, s!tu?t a la.
f¡cat¡u que 1unlca provincia del Cl\· dera, expansiva i sorollosa, i conce- Amat pel carrer amb la e
nadà que es resisU a 1:\ lle\a de beu la hiSt.òria com una crònica fa- ,
s va promeMentre
estava
jugant
en
un camp gust, amb bon paper i d'un contin- cosa vagi com una seda (ull a dlr carretera dAlcolea, el jov: d aquesdta.a
farratge quan el sublllJ.nl$tre volun- miliar una. xerrameca local 1 trac- &>, quan de sobte es presentà Carme
gut interessant. Donem a continua- l «~da», perquè sena un contrasentit) ciutat Salvador Vallverdu Coft:a ,
del
carrer
de
la
Llacuna,
Joan
Sàn- eió
tari resÚltava insu!tclent, fou !a pr~ teu eis seus heroiS com a ve'ulS o Martínez; i .1\·lartinez, amb u qual
un extracte del programa:
i s'acabi amb un caqui no ba pas- de 19 anys, quan de sobte sorn ~
chez
Zamudio,
de
20
anys,
1
se
li
vincia francesa de Quebec. Les t'ltres companys de d.l!pesa.
1ha\1a sostingut relacions amoroses I
La festa començarà el proper dia sat res11.
greu esvnünent. Malgrat els es!
apropà
Pere
Mestres.
amb
el
qual
vUlt províncies anglo- &a.'toncs s'hi
La principal ciòmca de la Medi- l'increpà per haver-Ja deixada. per
pnstaren a cor què vols.
terràma é8 l'cOdlsea•, amb el seu · una altra.
sosten1a rivalitats antigues, I el Sàn- 7 del corrent 1 durarà fins el dia 1o. f . Cal esperar, però, que acabarem ços que Uu per a. sostenir-lo a flor
hllurà les tradicionals festes po- d'aprendre !a història romana 1 ar- d:aigua ~n g;rmà .~eu de men~
I &\-'Ui dia! Angl:t-terra, tremolant ber~ mtr1gant 1 xerraire, trampLSEl «casti¡a.dcn no trobà altra so- chez rebé una ferida a. la cara, de Hi
pulars
dc desfilada de nans ¡ repics n~em a. . compenetrar~nos ~ el e<..:tt, el dlSSor r. ~ JO'ic ~ desaparèl
~~ ~~~~;~ 1~en:~P~~ód~~~~ lucló al confllcte c.-:e clavar unes pronòstic reservat.
de campanes a més de les !uncions !lèxic especial 1 especi.J.li3t3 d aquells xer entre les algues i
a parar al
L'agressor
:!'ugi,
1
no
ha
pogut
ésseu imprri no s'hi ha post n.ai el
bufetades a la seva ex-promesa, amb
religioses. Hi• bnurà les acostumades gestors que tant saben d'aquestes co- fons de la bassa.
601, lnculca aquest mite angl.>-sa..-.ó L'\ lletra és tan eloqUent, venint d\m les lf.Jals li causà. unes lesions que ser detmgut.
ballades de sardanes i el tipic Ball ses.
.
~
. Th~t seg-,llt acudiren :U lloc de
amb el qual es proposa convèncu americà! Cal fer remarcar, però que '¡ les hi . hagueren de guarir al Disdels Pavordcs, el qual tindrà lloc el
Ennc &tremer~. Ca~es, de 19 1 ac~Jden. nombrosos .veïns, i més
eL'> colonlnls, quan VingUi una altra l'expooició d'aquest simple parer d Ull Pt:nsari del districte
diumenge, a la tarda, i el dilluns, a ,anys, mecàmc, que v1u al carrer de t.'U'd ho feren autontats, cos de
guerra, de. què ella. no hi té ca o cu!· lector -parer que va contra ei ~orL'agressor fou portat al Jutjat, ¡
la nlt
Borrell, ~. segon. segona, ingressà, Eombcrs 1 Creu Roja. Després d'una
pa 1 que Sl l!ulta ho :fa per ells i per rent del seu pais-:-, t:S ~possibl~ després de declarar el jutge corresEl dimarts, dla 10 tindrà lloc la 1ahir al migdia, al DispeLS&rt local bora de treballs, fou extret el cadAíO la humamtat. Com es de supcsa.: en molts paisos. Au:ò sol, Sl no sad
·
•
Tornaboda de Germ~nor 1 la també ' per tal d'ésser assistit d'unes ero- ver, fou conduït al : fas del pare
Amèrica, la més egolst3 1. per tant, béssim ja que no tot a Amèrira .,s ponent ecret.'l la seva llibertat.
1~ més crèdula de les nac1ons, pren gt¡perfictal 1 adotzenat, tervl.rl.:!. per
trndlclonal Marxa de les Torxes, des-¡ siou .al braç i cama ~ets, ~ue es 1dl; la victlma.
_
el mite per una. realitat 1 l'estreny a fer més simpàtic, més b.wru. el
prés de les qu~ es tocarà una sar- produ1 en ~aure de I autobus que
Aquest greu accident ha produtt
L
ES
EXPU
!
:
I
ONJ
D'A
H
IR
contro el seu ptt.»
rostre sever de l'oncle Sam.
Continuen les frequents visites que dana Llarga i es celebrarà el Comiat hom incendià pocs mom uts abe.r¡s la natural consternació a la nostra
Foren expulsats per Indesitjables
A penes si cal !er cap •.:cmenta.rL
JOSEP SOL
prop de la cotxera de tramvies de ciutat, per tractar-se d'una. fanúlia
Josep Fuentes Oñero, portuguès, 1 gran nombre de ciutadans realit.zcn de Ja Fe<:ta.
Sant Marú. L'esmentat jove, de mo- molt conegtda i relaciona.<..l, a la
Basili Sococr, que fou detingut el diu durant. Ja setmana, i particularment
Robatori a Sant Andreu ment, no s'adonà de la lesió, però qual fem patent el nostr~ sentimen~
10 d'agost a Tarragona per Indocu- els diumenges, a la tomba de Macià.
més tard, en passar per aquesta po-A Ja linla de M. S .•.. prop del
mentat.
La setmana passada, entre els ciude
Llavaneres
blaci), comença a. ressentir-se'n 1 ¡x.nt del Manicomi, fou trobat, estès
tadans
que
!eren
acte
d'homenatce
També !oren expulsats per lndea terra, un home que manifestà ano• sit.jables Abraham Pub, polouès; al qui fou President de la Generali- U NS D ESCOt~ E GU TS S'AP OD ER E N anà a guarir-se al Dispensari.
-La nena de 12 anys Carme Sàn- menar-sc Pasqual Rfañez, d'Ecija,
Jcan Tiaen, nord..amertcà, 1 carles tat de Catalunya, hi ha\<ia els se- DEL S DI N ERS DE L CA L A I X D'UN chcz
Royo, vcína de Barcelona, diu- d~.ms 23 anys, que havia calgut
gUeuts ciutadr.:ns:
Pere Levi, francès.
EST AB L IMEN T
menge a la tarda fou a{;afada per d'un tren en mJll'XB. P .> 1 awdllat
La
Compa.nyi1l.
Va!enctam
del
TeaDlsst.bte. sJ vespre. entraren dos \lna blcleleta, que 11 produí una ferl- per uns vcTns i quan estigué retorSUI CI D l
Lluís Fo:rés .Fabregnt es llanÇà des tre Esp:lnyol, Pep Alb 1 Emllia Cle- individus, pistola en mà, en un es- da lnctso-eontusa, de pronòstic lleu, nat del tot, continuà ~'\ seva marxa
MANUEL AZA~A
del segon pis de la casa num. 33 ment. Marta de SabadeÍl., Jardineria tabliment de Sant Andreu de Llava- a la cama dreta.
de rodamóns.
del carrer de Castanys a un ]Xltl Martmon, Un grup de Borges Blan- neres i &l'n dugueren 17!i pessetes -Hom deia que eL; gestors mos- Complint ordres ~:tuperlors, ha
ques,
VJdun
Vagués,
Amàlla
casas,
que
h1
havia
al
calaix
del
taulell.
interior; fO".! recollit pér uns vcins
trat.s» -unn hora teua la té tot-- estat recollit de les lHbreries i qulosNeus
Castillo,
Neus
Calvo,
Pcn)-"11.
Ca~r
ara
no
han
esta~
detinguts
els hom- farien això, alJò i el de més cos el llibre «El C3pit.allsmo espaiiol
i traslladat al dispensari del Taulat,
talunya, Antònia Jul.iñ i fill, .FtunliLa malfaetors.
on ingressà j~ cadàver.
enllà, i fins 1 tot, a més ¡;,e tot l'al-, al descubleriot.
Palleres,
Ca:;:¡l
Clltalà
d'Hc:sta!ranc:s,
En el cotxe nmbul:'l.neln fou t.rastre. un Sam. Adrià nou, gràcies a - La Borsa de Treball ha. fet púcarme
Domènech.
Maria
Domènech,
Uadat al dipòsit de l'Ho:;pit.lll Clinlc.
un emprf!stlt que fenen. Hem deia bUca unn nota demanant a. tots el3
Ofèlia Ras.slc, Grup Feminal dc Oau
qc' els transltorls, de tant que fa- prcplctarls de finques rústtques que
Tunis, Els vcins del c. carme. 44,
lletrat acusat d'estafa rlcn. arribarien n esparverar els po- per a la recollida dels !rults \1llguin
CONTRA BA ND IST ES
D E· fàmflla ~ublr~ Rafael Plnart, taUn volum de 400 pàgines
T IU C UTS
brc,¡¡ d'c:;pcrlt, perquè quedarien ater- emprar obrers d'aquesta ci;¡tat, pu
per urt pres
milis Rodon, Pepcta SaliCs, nen Joan
rots do no saber com «paga.rie~ tal d'alleugerir la situació dels qu e
La pollem ha. posnt a dl!PQsid6 del cerdà, tai:n.!lfa Magall de Martorell,
El. reclús Fnks Hakner ha prcsen- una COl::!. tan ccolossaà - i no és es troben en atur forçós.
Jutjat. degà Pere Dolora i Gonzàlez, Roser Rabell, nen Ant.onl Crespi, Jú- A<r.Iests di <es els radicals ngralts
acusat d'un delicte dc conlrab:m l lia López, Salvador Vil!lSeca, l'Jngtta- tnt al Jutjat una denúneln contra un pr radoxo!
Comandes a
lletrat, al qual acuss. d'lw.\·er-li esPerò hem d1u, i els gestors nl s'ho resten mobfiitzats cercant qui vulreclamat per un Jutjat.
lcnn. \'Ibseea, tlCllA Amnr Degràcla, t.n!at. cJs mob~cs dc casa seva, que cr~icn... Perquè el et!s és que ells, gui acompnnynr-los
a fer número en
nen3 ca.slmira Domln¡o, nena CarCR I E U FILLS ... me Degràcla, Grup C. Nou, Marta cégans diu In denúncia, s'ha venut el 1 ~ 1 projectistes \ malparladors dels allò que en diuen «El dia de Lerroux
Francesc Brngo &\nvcdrn, dc 76 ca.rreté 1 espòs, Francc:ca Ca..~es. d~:nuncint. A mb a més, ra constar pressupostos dc I .Esquerra, segueixen en catalw1u. Els ccaps» tenen inleTelèfons 11147
12456
nnys, en arribar al çeu damlcili del Joan Vicente, Esperança Gabin i Que li ha robat a600 pczsetes que t.c- fent les seves cgestorad~ amb els rès a qucdnr bé 1 poder demostrar
croehtats pressupostos.
que a Reus el psper radical t.ó cocarrer de Sant Mlqat>l, es Lrobà Q:.le molts d'altres que transcriurem en nia.
La demhlcb ba estat acceptada i
Que podrien ros=,r••• allò a la g:a- uu:ació a Borsa; per això no escatiels seus :fills h:nien dcw~t I l'cdinó de cl.cmà.
la tramita el Jut~ nllmero 10.
llcda?
mc:n passos. nl condlclons.
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Visites a la tornba
de Macià

Aquesta setmana
es posarà a la venda
el llibre de

_______*_______
Un

6 pessetes

lLIBRERIA GATAlONlA, Rda. Sant Pere, 3

Ell

I

cap llar catalana no ha tle tnanca.r LA HffirlANITAT

la hum4nilàt

6
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SEGONS UNA INFORMACIO DE PROCEDENCIA ANGLESA

Un destacament italià ha corllencat la invasió d'Etiopio

0~~~-~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

•
UN l\11NISTRE SUEC PAR·
TIDARI DE DEFENSAR
ELS PRINCIPIS DE LA
S. DE N.
Estocolm, 2. - El senyor Skoeld,
SEMBLA QUE AVUI ES DO- sembla que demà es donaran Pe
A ROMA NO CREUEN AMB
LA INNOCENCIA DEL GO· ministre del Departament d'AgriculNARAN PER ACABADES LES cabades les cerimònies fúnebres r a.
tura, ha declarat que en el curs d'uPe:
la mort de la reina Astrid.
ANGLES
VERN
CERIMONIES
~I Govern de Londres ha comunicat a Roma i a Addis Abeba que n~ té cap participació Roma, 2. - Als cercles autoritzats, nes converses polítiques, que Suèc¡a Brusselles,
2. - Amb tot i que enAmb aquest motiu tots els a~
els
en
prudència
amb
d'obrar
ha.
en la concessió feta a Mr. Ricket ••• Els italians dubten de la veraettat de les protestes aapropòsit de la vlslta de l'ambaixa- afers de política exterior, però que cara no ha estat fet públic l'acord, droms romandran tancats el dia
d'Anglaterra al Sots-secretari de havia d'ésser fidel en tot moment als
de setembre des de les 9'30 del ~
tngleses ••• A França i a Londres conceptuen que la ~oncessió complica l'afer ••• ~iuen dor
l'Exterior, es declara que Anglaterra seus
----------~*----------- fins l'hora, encara no detenninu:
cas
el
en
internacionals
deures
ha aconseguit portar la convicció que arribés un dia que la Societat de
què s'acabaran les cerimònÍ~
que el Negus pensa atorgar noves concessions a soc1etats angleses, !ranceses 1 ~le· no
CAL PROTEGIR ELS INTE- enDurant
d~ la seva igorànc:a sobre la concesNacions es velés en el compromis
aquest temps sols POdraQ
DIU
FRANCESOS,
RESSOS
petrolera abissínia davant el Go- d'haver
manyes, però en cap cas a empreses italianes.:·· A ~o~dres i a El Catro es treballa a sió
convocar tots els seus
CERTA PRE.,ISA DE PA· aviar-se o aterrar els avions de ~
vern italià., degut a ambigüïtat 1 a membresde
per a mantenir la pau connies regulars 1 els aparells tnlll~
la recerca de capitals per a posar en explotac1o les atgues del llac Tsana ••• Mr. Eden no haver anat al tons de la qüestió. tra la guerra.
RIS
Paris, 2. - La premsa parislenc de servei.
declales
totes
que
també
diu
Es
ha sortit de Londres cap a París, camí de Ginebra
de la nit s'ocupa amb extensló de
racions britàniques es limiten a dir
SEGONS EL CORRESPON- l'arribada de Mr. Eden a Paris l poavisada. abans del llançament de que el Govern britànic no té cap
EL REl LEOPOLD EST•
QUE
DIU
ANGLATERRA
SAL DEL "Til\lES" A PA· sen de relleu la formidable labor
SERA AJORNADA LA REconcessió; però no s'estableix clara"
MES BE
LA COl\IPANYIA CONCES- bombes.
UNIO DEL CONSELL Ut:
ANGLATERRA
ENTRE
RIS,
Lava!
senyors
els
sobre
seva
la
pesa
per
que
ablss1mes,
autoritats
Les
aquest
que
definitivament
i
ment
S IONARIA NO DISPOSA
Brusselles 2. - Aquesta tarda ba
LA S. DE N.
TRIJ\FRANÇA
ITALIA,
I
el
produís
es
sl
que
la.
declaren
de
part,
signatul'a
la
a
degut
Eden,
i
desenrotllament és contrari al bon
DE CAPITAL ANGLES I
Addis Abeba, 2. - Segons Informes
RIA ANGLATERRA, I EN concessió petrolera a un grup ame- estat fet públic un ~utlletf Illêd..:
QUE Sl N'HI HAGUES HA- bombardeig d'Addls Abbeba, consti- govern, ja que abans o després, no
¡ebuts en aquesta capital, és proba·
el qual diu que les fer1des que reb!
CAS ITALIA S'ALIA· ricà.
TAL
Tracdels
violació
clara
una
tuiria
protecció
la
sota
pres
ésser
podria
GUT ACONSELLARIA L'A·
ble que la. reunió del Consell de La
A
ALEl\IANY
Al\ffi
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rel Leopold a l'accident de Kue;:
el
Addls
que
fet
pel
Internacionals,
tats
dt!Fra!lÇ3.
que
diu
Soir»
«Paris
doncs,
creu,
Es
britànic.
Govern
del
NUL. LACIO D E L CONSocietat de Nacions que havia de ceAbbeba és una «ciutat oberta».
fensarà el Tractat anglo-fran~·it.alià snacht mllloren I no ofereixen ca
que el Govern anglès està interesTRACTE
lebrar-se a. Ginebra el pròxim dia 4,
del
corresponsal
El
2.
Londres,
i
del 1906, com cordialment dafens:1 perill.
Londres, 2. - El ministre anglès a
sat, almenys indirectament, en la "Times"
slgup. ajornada fins el dia 7.
a Paris, comunica al seu la protesta tramesa a Addis !\bt!l-ba
1\ffi. LANSBURY ES NEGA concessió.
Abisslnia ha telegrafiat que la ja
dels
l'actitud
a
referint-se
perlòd'c,
PERSO·
A CO:\IPAREIXER
Es declara també que el Govern cercles polftics competents amb rela- pel Govern britànic.
EL DUC DE YORK ASSII1\IUSSOLINI INSISTEIX EN famosa concessió signada pel Govern
NALl\tENT DAVANT DEL britàn:c
«L'Inlranslgeant» diu que França
tindrà dificultats per a ex- ció a la qüestió d'Abissínia:
A L 'ENTERRAMENT
EL SEU TEl\IA DE LES abissini ho ha estat a favor d'una
TIRA
CONCILIACIO
DE
COlliTE
wesco
la
amb
no estarà conforme
plicar com el seu ministre a Addis
OFENSES INFERIDES A companyia. americana 1 que no s'ha
Londres, 2. - A bord d'un dels a.
Paris, 2. - El Comitè de ConcUia.- Abeba
"Se sap que alguns membres del sló sl no està dintre del Tractat del
participació,
altr¡¡.
cap
de
esment
fet
l'arde
coneixement
tenia
no
ITALIA
cló italo-abissini ha rebut una carta ribada de Mr. Rlckett a la capital Gabinet, dirigits pel senyor Herrlot, 1906, 1 afegeix que s'ha de prJ:eglr vions particulars del príncep de Ga:
Londres, 2. - o:Sunday Chronlcle» ni anglesa ni d'altra nacionalitat.
No s'ha rebut encara l'informe del del líder laborista anglès, Mr. Lans- ablssinia 1 de les seves negociacions són partidaris de sostenir a la Socie- degudament els interess::s nacil nals les ha sortit cap a BrusseB.es el d~~
publica. un article del seu corresponbury, en la qual informa que no
de Nacions en la crisi abissinla. francesos a l'Africa Oriental, tals de York, el qual assistirà als rune.
sal, el qual dóna compte d'una entre- ministre anglès a Ablssinia, sir Syd- pot assistir personalment a declarar amb l'emparador, que han durat dl- tat
No obstant, cal donar-se compte que com el ft-rrocarril de Djibouti a Ad· rals de la reina Astrid en represe·
vista celebrada amb el senyor Mus- ney Barton, sobre la. visita. que ha davant d'aquell 1 que enviarà un do- versos dies.
el senyor Lava! farà tot el que pugui dis Abbeba 1 els ports de la St.mil.ila tacló del re:
..
solin!, en la qual ha dit, entre altres degut fer a l'emperador Haile Selas- cument fent una detallada declafrancesa.
per evitar sancions.
sie. El ministre anglès estava autoCONCES·
SOCIETAT
LA
coses:
ració.
Amb motiu d'aquesta actitud es
«Jo estlc per la pau, però acabaré ritzat pel seu Govern per a aconseSIONARIA HAURIA AVAN·
VON KELLER HI REPRE·
Mr. Lansbury havia estat citat pel
EL NEGUS S'INTERESA
de la Premsa que, en
el que he començat. Desitjo seguir a llar a l'emperador l'anuHació de la fet d'ésser un dels oradors més desÇAT UN 1\nLIO DE DO· pretén en part
SENT ARA HITLER
D'ESPACOSES
LES
PER
Lava!
senyor
el
Roma
a
viatge
seu
el
grup
el
que
probava
es
sl
concessió
la Societat de Nacions si em fos posLARS
tacats en la reunió que celebrà el
BrussseB.es, 2. - Aquesta tarda ha
NYA I ESPERA L'A~IISTAT
deixà les mans lliures al senyor Mussible, però sl les seves decll,ions es concessionari tenia participació bri- Comitè Internacional per a la deco·
Abeba
D'Addis
2.
ESPANYOL
Londres,
POBLE
DEL
el doctor Von Keller, enm1
arribat
més,
a.
pretén,
Es
Abissinla.
a
solini
tànica.
dirigeixen contra Itàlia, em retiraré
d'Abissin1a.
muniquen a l'gència Reuter que que el cap del Govern francès opina
Ad1is Abbel?a, 2. - L'Emperador especial del canceller Hitler perq¡¡t
Hom sap que Mr. Rlckett, el qual fensa
de Ginebra, la qual cosa. serà el cop
que
diu
anglès
laborista
lider
El
Developpe- que Anglaterra no és prou forta per d'Ablssinia ha rebut en audiència. el representi als funerals de la reina
de gràcia per a. ella. No puc com- ha signat la concessió en nom de fonamenta la seva negativa a l'e.ssls- l'" Afrlcan Exploratlon
periodista espanyol, enviat espe- Astrid, que es celebraran demà,
prendre -diu- com en el món no es l'empresa, ha estat a Addis Abeba tència personal davant el Comitè, ment" ha accedit a avançar 1mme- assegurar per si sola. el respecte del un
donen compte de les nostres justes des del 20 al 30 d'agost i que durant perquè això podria originar algunes ditament una forta quantitat al Go- "Convenant" de la Societat de les cial d'un periòdic de Madrtd, al
L'encarregat d'Afers del Reich ,
ha fet interessants manifestaqual
vern etiòpic. Es creu que aquesta Nac:ons. En tot cas, el senyor Laval
reivindicacions. Els etíops han violat la seva estança a la capital no ha objeccions que vol evitar.
ha enviat dues magnl!:.
BrusseHes
clons.
quantitat ascendeix a un milió de es mostra molt prudent per a evitar
sempre els drets d'Itàlia. ¿Fins quan tingut contacte amb cap Legació esEl periodista declara o•1e els trà- ques corones en nom del canceller
dòlars.
europeu.
conflicte
un
hem de suportar els actes contra tot trangera.
EL
LA LLUITA CONTRA
i del Govern alemany.
S'afegeix, a Londres, que en virtut
Mr. Rlckett es presentà a Addis
çlret realitzats per una. nació bàrba"La temptativa del senyor Musso- mits per a. aconseguir aquestes auFEIXIS~lE I L'll\lPERIA·
de la concessió de referènc!a, els Ita- lini per a convèncer els Governs diències no són molt complicades en
ra? Crec haver tingut prou paciència. Ateba tot declarant de manera osITALIA
LISME
les circumstàncies presents, però es
Etiopla no és ni un Estat ni una tensi:.le que anava. a fer lliurament
El Cabo, 2. - Els carregadors sud- lians no podran tenir la menor in- francès i anglès que considera les dóna compte que ha influït d~ maNació. No puc comprendre que hi a l'emperador Haile Selassie d'un a'\-ió africans del port de Durban s'han tervenció en l'explotació de petroli i sancions militars 1 àdhuc morals com nera.
a l'ànim de l'Empehagi ningú que pugui sortir en de- tipus <:Creu Roja» per al transport negat a. treballar a bord del vaixell riqueses minaires situades a l'Inte- un acte de guerra, ha. aconseguit rador favorable
la seva condició r:.'es.>anyol, ja
fensa. d'Etlopla, que és una part del de ferits, que donaven a Abissínia italià l<Perla», el qual embarcava rior de les concessions.
França es que és el primer periodista d'aquesobjecte.
seu
el
gairebé
món que representa l'endarreriment. els coptes d'Egipte i que Mr. Ric- diversos milers de tones de carn en
troba ara en una alternativa difícil.
és :ebut en auL'AVANÇAMENT SERIA Mussolini respondrà a les sancions ta nacionalitat que
Ja presentaré documents, fotografies kett venia proveït d'una carta de pre- conserva per a les tropes italianes.
diència especial pel Negns.
eligió
r
la.
de
Patriarc¡¡.
del
sentació
COl\lPRA
LA
A
l'esde
DESTINAT
1 moltes proves documentals
carrepoder
va
es
hora
darrera
A
Fransucceis,
això
sl
i,
guerra
la
amb
El Negus ha demostrat durant l'enclavitud etiòpica, i crec que l'opinió dels coptes per a l'emperador.
DE MATERIAL DE ça estaria en tot cas al costat d'AD· trevista
gar amb el concurs d'esquirols.
que coneix alguna de les
Es diu també que M. Colson, amepública anglesa reaccionarà a la vista
GUERRA
La Federació de Sindicats Obrers
glaterra."
d'Espanya, tant que ha parlat
coses
ricà, conseller financer del Govern ha acordat dirigir una. crida a. la
d'aquesta documentació.»
Addis Abeba, 2. :_ El Govern abï:'
Per altra part, hi ha pocs france- amb ell sobre les gestes uels espaGmebra, 2. - Ha estat inaugurat
etiòpic, signà la. concessió com a tes- consciència sud-africana 1 excitar el
s'ni va a rebre immediatament un
que dubtin que Itàlia, si se l'obli- nyols durant la guerra dl! la Inde- l'onzè Congrés Internacional de NaLA SOCIETAT EXPLOTA· timoni degut al fet que el text està boicot dels balxells italians. Aquest11 avançament de l''' African Explora- sos
a
plans
seus
els
abandonar
a
gués
de
posà
i
Napolaó
contra
pendència
DORA ES CONSTI'fUI A r edactat en anglès t cap de les auto- decisió serà comunicada al general
Developpement", que invertirà Abissinia, s'aliaria immediatament relleu que el poble etiop -com l'es- cionalitats europees. Hl participen
L'ESTAT DE DELAWARE ritats abissmies no coneix suficient- Hertzog 1 es cercarà. l'ajut dels carre- tion
compra d'armes 1 municions amb Alemanya i potser també amb panyol- li agrada tan1bé la guarra les millories alemanyes d'Estònia,
la
en
EXPRESSAMENT PER A ment aquest idioma, 1 com a garan- gadors de tots els ports.
Polònia, Txecoslovàquia, Hongria,
la guerra de la independència altres potènc:es. Tot Europa veuria de guerrilles.
a
pzr
llenguaten
estricte
text
el
que
tia
OBTENIR LA CONCESSSIO
En el manifest es declara. que els abissínia.
Romania 1 Iugoslàvia, però no les
l'Espanya
a
refereix
es
Que
Pel
podria
no
cosa
qual
la.
revolució,
una
l'anglès.
a
correspon
abissini
ge
Paris, 2. - El corresponsal del
treballadors sud-africans «no poden
obtenir més que un resultat ben de- actual, el Negus ha expr()sc.st espe- minories alemanyes d'Itt.lia, a. les
e<Petlt Pansien» a. Nova York, a proals que es disposen a assassl·
ajudar
A LONDRES I EL CAIRO terminat: la destrucció o almenys la cial interès per saber l'actitud d 'ES- quals el Govern feixista impedeix
LA PREl\IPSA ITAI IANA nar als seus germans etiops».
pòsit de la. Societat americana que
ES REUNEIXEN CAPITALS debilitació de la Societat de les Na- panya davant el conflict.e ltalo-etlop, qualsevol activitat.
CONSIDERA LA CONCESacaba d'adquirir a Etiopia les conPER A L'EXPLOTACIO DEL clons. Per altra part, França perdria i ha declarat: «No pvc creure que
SIO COl\1 UNA VIOLACIO
Partici-pen tarr.bé en el Congrés
cessions de les quals ha donat comp1\IR. EDEN EN PLENA ACLLAC TSANA
Roma, 2. - L'opinió d'aquesta cala bona voluntat d'Anglaterra 1 el Espanya desprecl Etiopia. F.tiClpta és grups minoritaris de gairebé totes
t e la Premsa, que la «African ExTIVITAT
absolutament
és
i
cristià.
pals
un
plotation and Development Corpo- pital és que cada vegada resulta més
Londres, 2. - El "Daily Tele- seu ajut en cas d'una violació violent
Londres, 2. - Durant el dia d'ahir,
que Espanya 'lprovi el que les minories de l'orient d'Europa,
ration» fou registrada industrialment embolicada. 1 fosca la qüestió de les l'activitat a White Hali fou verita- graph" diu que es porten a cap ne- d~l "Convenant" de la Societat de impossible
ningú no prengui la iniriauva d'a- sobretot de Polònia, Iugoslàvia I al·
1'11 de juliol del 1935 a l'Estat de De- concessions a Abiss1nla, malgrat que biement extraordinària, l es prosse- gociacions de gran importància per les Nacions.
tres països balcànics.
el Govern anglès ha desmentit les gueix així la Inusitada animació que a la concess'ó del control del llac
Per tant, el senyor Lava! no es tacar els cristians".
laware.
Obrí la sessió Inaugural el Pres!·
L'objecte de l'empresa és l'explota- declaracions segons les quals les grans regnà tarobè el dissabte a l'esmentat Tsana. El Caire 1 Londres subminis- dec:diria a seguir molt fàcilment una
GRECIA CREU QUE ELS dent del Congrés, Dr. Willfahn. el
ció de les riqueses naturals del sub- companyies petrolíferes angleses nó departament.
per un total de deu polltica sense sortida. Opina que hi
capitals,
trarien
PAïSOS BALOA.,ICS HAN qual pronuncià un dlscurs el\1)0Sallt
sòl africà. El capital de la Societat tenen cap relació amb la. concessió
Aquesta grandiosa activitat està milions de lliures esterlines. Es cons- ha encara una possibilitat de solució.
D'ESSER NEUTRALS
la mala situació que travessen les
està integrat per cinc mil accions de etiòpica. El periòdic «Voce d'Italia» relacionada amb la gran labor que truiria una resclosa gegant I bombes Als cercles francesos es creu que la
Atenes, 2. - El per-'òru~ governa- minories que radiquen en paiSOS de
cent dòlars. Els noms dels fundadors, diu que les informacions de la Prem- Mr. Eden haurà de desenrotllar a per a. augmentar el cabdal 1 fertilit- Dzlegacló anglesa es declararà dis- mental
conèel
ocupant-sc
«Proia»,
en l'acta de constitució, són Arthur sa anglesa revelen noves violacions Ginebra, la qual, a darrera hora, s'ha zar milers d'ectàrees ermes.
posada a recolzar mesures radicals, flicte 1ta¡o-abissinl i de la tensió règim autoritari com Itàlia 1 AfeBritten, Edouar Williarns i Vicent d'Abissínia 1 vénen a justificar la des- complicat extraordinàriament per
La Company:a concessionària que però no les proposarà ella mateixa. existent entre Anglater::-1. l ltàlJa, manya.
Wetrup. Els accionistes principals, són confiança d'Itàlia 1 les seves acusa- sorpresa -segons s'assegura als cer- ha adquirit els drets d'explotació de Si no es realitza aquesta esperança, opina que el grup de :ll'!t~ns balcàEl Congrés aprovà la tasca realitcions contra aquest pafs. La conces- cles oficials britànics- amb la sigdesconeguts.
la riquesa mineral d'Etiopla, s'ha vist es creu poder seguir un procediment neutralitat davant el ::J.lfllc&e entre zada durant els passats anys tlell
L'anglès Francis Rickett és poc co- sió d'un monopoli a la societat de natura del conegut sensacional con- obligada a realitzar un avenç cadas- que lmprcaria una desaprovació, sen- les dues grans potències. Considera anteriors Congessos.
negut a. Amèrica. El principal conse- Ricket és una violació dels Tractats veni del Govern etiop amb el grup tral del país en el per1ode d'un any, se ésser, no obstant, tal que Mussoli- tambè que Iugoslàvia 1 Romania,
ller financer de l'emperador d'Etlopia, per Etiopla. El periòdic recorda que financer anglo-americà.
les ope- ni pogués veure en ella un "casus en la seva qualitat de memo:es de
LES PRil\IERES INTER·
el qual ha entaulat les negociacions, el Govern etiòpic havia acordat ja fa
Des de darreres hores del dissabte, 1 s'ha compromès a començar
belli ".
la Petita Entesa, adoptP.rau una acVENCIONS DEL CONGRES
és l'americà Everett Andrews Colson. temps una concessió de petroli a Dan- el senyor Eden es manté en estret racions de profunditzacló del terreny
tilud activa en el conflirtc i podrien
Ginebra, 2. - Avui s'ha Inaugurat
kàlia a una societat italiana 1, per contacte amb els membres del <>o- dintre de cinc anys.
balgrup
d\ll
l'actitud
influenciar
LA PREJUSA ANGLESA
De començar aquzstes operacions,
el XI Congrés de l'Associacló de ml·
A LONDRES ES PENSAVEN tant, la. concessió recent és una bru- vern absents de Londres 1 amb els
TAJ\.:IBE CONSIDERA QUE cànic.
norles europees, amb assistència de
QUE 1\IR. RICKETT ANA- tal violació del Conveni signat abans. representants diplomàtics de la Gran està obl'gada a seguir-les fins que
D'ADDIS
SORTIT
HAN
LA CONCESSIO DIFICUL·
40 delegats 1 sota la presidència del
VA A ETIOPIA PER A ALBretanya als principals països; però, hagi trobat no solament suficient peCENT-CINQUANTA
ABEBA
DEL
L'ARRANJAJ\.lENT
TA
doctor Wilfan, que durant diversos
LA PREMSA FRANCESA NO sobretot, amb els destacats a Paris, troli per a satisfer les demandes del
TRES NEGOCIS
EUROPEfS : VINT MIL anys ve ostentant la presidència de
CONFLICTE
CREU EN LA SINCERITAT Roma, Washington 1 Addis Abbeba. pals, sinó dos milions i mig de toLondres, 2. - El redactor diplomàCAP
ANAT
HAN
SOLDATS
geneen
Premsa
La
2.
Londres,
l'Associació. el doctor Wllfan és de·
nes més par a l'exportació. Per últim
D' ANGI.ATERRA
tic del «Sunday Times» declara que
A LA FRONTERA
feta pel Folegat de la minoria croata eslovena.
Paris, 2. - <:Le Matim> pub1ic:1 una
les autoritats britàniques tenien perEL l\IINISTRE ANGLES es comprom~t a instaHar tubs con- ral aprova la declaració
del
tren
el
En
2.
Abeba,
Addis
s'aconsella
qual
la
en
Office,
reing
fecte coneixement del viatge a Abis- lntcressantissi,•.3. informació en la
d'Itàlia.
SURT DE LONDRES CAl\11 ductors de petroli en el moment que
Abcba
d'Addis
sortiren
diumenge
faci
no
que
d'Etiopla
l'emperador
a
Etlopia tingut una sortida a la mar.
sinia del famós financer Mr. Rickett, qual diu que ós impossible superar
El doctor Wilfan, en el discurs que
DE PARIS
concessions a una societat anglo- més de 150 europeus, que es dirigei- ha pronunciat en l'obertura del Con·
puix que el Govern britànic li facilità la reserva mantinguda tant pel fiLondres, 2. - El senyor Eden ha
diu
"L'Observer"
diari
El
am~ricana.
Djiboutl.
a
xen
l'oportú passaport per a marxar a nanc< r an~lès Mr. Ricki!t c:nn pels sortit aquest migwa amb dil·ecció a
1\lES CONCESSIONS?
Demà dimarts sortiran de la ca- grés ha declarat que la situació dt
a aquest propòsit que Anglaterra ha
Addis Abeba, però hom va creure a membres del Govern abissini en re- Ginebra, via Paris, 1 és més oue proAddis Abeba, 2. - Segons noticies man·restat sempre qu~. per a ella pital 201.000 soldats abisslnls en di- les minories ha empitjorat, ESpecial·
faja
la
de
signatura
la
amb
lació
Londres que la seva activitat es libable que faci parada a Alx-les- de darrera hora, sembla confirmarment en els Estats on existeiX un rèhi ha altra qüestió que la de de~ recció als llocs fronterers.
mitaria. a certs treballs d'empresa so- mosa. i històrica concessió.
Bains, per tal d'entrevistar-se amb
gim de força. Ha posat de relleu la
a Etlopla sig- no
dels principis de la Societat
fensa
Declara l'enviat especial del periò- el senyor Baldwin, abans de prosse- se que les concessions
bre el llac Tana.
que féu Mussolini en U)
a la nit, ho foren èe Nacions, i que no té mires egolsL'ARQUEBISBE DE YORK declaració
dic a Addis Abeba que les negocia- guir el seu viatge vers el llac Leh- nades el dlv~ndres
l'octubre darrer.
a un grup fmancer netament nord- tes. L'anunci de la concessió en qüesDIU QUE S'HA DE DEFEN· discursquepronunciat
ITALIA CONSIDERA LA cions del <:Rei de Rels• amb rnls!Rr man.
la continuac:ó de les bones
SAR LA S. DE N., ADHUC dient
tió podria servir per a sospitar de
CONCESSIO CONTRARIA Rictet passaren completament per
A Londres es considera que Its ne- americà.
relacions entre Itàlia 1 Suïssa del)e·
Ara s'assegura que a aquestes con- l'act·tud de la Gran Bretanya. El
alt «per a la totalitat dels europeus gociacions de Ginebra s'ha..t dificulAJ\.ffi LES ARl\IES
ALS TRACTATS
de l'esperit !ta·
Londr~s, 2.-L'arqueblsbe de York, nia del manteniment
Addls Abeba, 2. - Hom sap que la residents a Abiss!nia perquè la discre- tat considerablement amh la signa- cessions en van a seguir d'altres que "Sunday Times" fa destacar que el
farà el Negus a favor d'Anglaterra, Govern tem que la missió del senyor en una alocució adreçada per ràdio, llà al Cantó suís del Tesslno.
protesta d'Itàlia presentada pel mi- ció per ambdues parts interessades tura del contracte ablsslnl.
S'ha declarat partidari da la regu·
França 1 pots~r Al~manya.
nistre de l'esmentat país a aquesta fou totall>.
Eden, que consisteix a arribar a un en la qual tractà. sobre la situació
En canvi s'afirma que no és pro- acord pac!fic del conflicte, es troba polft'ca exterior en l'hora actual, ha Iació proteccionista de totes les ml·
Afirma que les negociacions, que no
capital, comte Vlnz.l, addueix que la
ELS ITALIANS HAN COconcessió infringeix anteriors drets foren obra d'tm Instant, sinó de llargs
MENÇAT LA INVASIO D'I:· bable que s·augmzntln les conces- ara amb grans dificultats. El mateix manifestat que si fos precls que la nor·es sobre bases idèntiques.
parlat després el doctor Fr~k.
sions que "ja posseeix el Japó".
càlculs, es celebraren sempre a alTIOPIA
d'ltàlia.
periòdic diu que el dissabte a la tar- Gran Bretanya fés ús de les seves ar- deHa.
la mlnorla. alemanya de Txecos.o·
El Govern abissini, pel contrari, tes hores de la nit I que el financer
Londres, 2. - L'Agència Reuter
hi havia gran activitat al Fo- mes de guerra per a defensar l'Es- vàquia,
da
representant al ParlamenL
A ROMA TENEN L'ESPEcreu que la. concessió podia. fer-la anglès es llevaba els matins a l'hora ha. rebut una Informació, no confir·
Oifice, que, habitualment, en tatut de la Societat de Nacions no el qual 1ha
dit que el grup al qual
RANÇA QUE LA CONCES· reing
normal I es deixava veure en els llocs mada, segons la qual un miler de
amb tota legalitat.
els altres de deixar-la sola.
haurien
senyor
el
que
i
tancat,
està
dia
tal
pertany és absolutament lleial a Txe·
SIO S ER A ANUL.LADA, Eden havia acudit r.l dit departaSegons les darreres informacions, freqüentats per les personalitats eu- de soldats Italians, acompanyats de
ITALIA CONFESSA QUE ment. Diu també el dit periòdic que
la important concessió de referència ropees d'Addis Abeba, que no podien 1.500 soldats lndigenes al servei d'ItàITALIA PROTESTA CON- coslovàquia i a la seva forma demoL'OBJECTIU ERA LA CON- s'efectuen conferències amb els arnserà registrada als registres comer- sospitar la formidable sorpresa que lia, han traspassat la frontera d'EnTRA EL DISCURS DI!.L cràtica de Govern, i es troba dls~
QUESTA DEL CONCEDIT baixadors anglesos de Roma 1 Paris
cials d'Ablssinia i dels Estats Units. s'anava a produir.
sat a cooperar honradament amb ..
trea amb Abissínia, en el sector de
SANT PARE?
S'assegura que el capital de l'enmajoria txeca en un Govern con.;·
«L'Oeuvrel> <liu que Mussolini veu l'est d'Assab, entrant al territori
Roma, 2. - Els ànims s'han asse- i fins s'ha celebrat una conversa
inforacló
una
Segons
2.
Roma
titat concessionària és n:nericà en un retirar-se davant seu el sòl petrollfer etiop de Danakil.
renat quelcom als cercles italians emb l'ambaixador dels Estats Units de font' alemanya, que comuniquem tructlu, el mateix que amb les altres
ab!sslnl objecte de la seva cobdicia, l
La pròpia informació afegeix que després de la notícia bomba del d!scent per cent.
dl! rigor en aquests minories residents a TxecoslovàQu'llque, en el successiu, el petroli jugarà els etiops han abandonat els pobles sabte i començar a tenir-s~ l'espe- a Londres, el qual Immediatament ha amb lesel reserves
religiós jesuïta P. Venturi,
ITALIA PRESENTA UNA un paper oficial. El periòdic es pre- en apropar-se les tropes italianes, rança que el conveni sigui anullat sol-licitat explicacions de Wàshing- casos,
que frueix de gran influència en els
PROTESTA
gunta: c¿P~rmetrà la Societat de les les quals no han hagut de dL~parar par haver-se concertat -segons es ton.
El "Sunday Express" creu que la cercles propers al senyor MussolluJ,
Addis Abeba, 2. - La concessió Nacions que els homes es matin pel un sol tret.
diu aqu1-, en cond!cions especials 1 concessió en qüestió, feta pel Negus ha expressat a. S. s. el Papa, el desfeta pel Govern a una. compan~la. petroli?•
misterioses.
ha coHocat en una posició dlflcll ni contentament del Govern italià pels
I:DI:N S'E:STREVISTA A..'\ffi
El periòdic confirma la seva primeanglo-americana, és el tema de toDe font semioficial es declara que Govern anglès. El "Sunday Chroni- conceptes vertits pel Pontlfex en el
LA VAL
r a. Impressió que els projectes de
tes les converses.
"Itàlia no tolerarà que les manio- cle" declara que la noticia d'aquesta discurs que Pius XI pronuncià a
Paris, 2. - Aquesta tarda, poc des bres
Aquest maU el ministre italià, com- Mussolini respecte Abissínia portaran
d'un pseuclo-socletat econòmica conc~ss'ó ha infòs en el senyor Mus- castelgandolfo, davant dos mil infcrprés dc la seva arribada a Pans, el U
tP Vinzl, ha presentat la protesta ofi- complicacions inesperades, 1 diu:
arrabassi els objectius que In por- sollru sentiments bèHics, però que la meres catòliques, en el qual formulà El president del Senat no V·''
cial del seu Govern contra dit acord,
«Es possible que Mussolini vulgui senyor Eden s'ha entrevistat amb taren
a l'actual situac· ó Entre Itàlia d?claracló del Foreing Offlce ha d'és- vots paclflcs 1 declarà sagrat el dret
que es basa en el fet que la. concessió continuar l'obra militar empresa ad- el cap del Govern senyor Lava!.
trobar-se amb l'ex-president
ser recollida a Roma amb evident sa- de defensa.
El senyor Eden sortirà en l'exprés 1 Abissínia".
èuïnt que es juga el prestigi i la' glòinfringeix ets drets Italians.
í)nntzlc, 2. - Durant la. recepció
en
trobar
pretén
italià,
Govern
El
tlsfaccló.
Ginebra.
a
direcció
en
nit
la
de
Sembla. que el Govern &blssini con- ria d'Itàlia, però l'actitud italiana pot
ELS ANGLI:SOS REFOR·
el dit discurs un intent per a pro- d:ll.ada .1hlr pel Comissari de lli s.
sidera injustificada la. protesta ita- portar repercusons de gran transcenCEN LA DESE!I-mOCADUFRANCESOS du'r una escissió entre l'Església 1 de N. a Dantzlc, Mr. Lester, a honor
PERIODICS
I Al\18 USA PERSONAL!·
dència, provocant, per exemple, inliana.
RA DE LA CONDUCCIO DE
QUE PER PRil\IERA VI:GA· l'Estat italià.
del comandant l l'oficialitat del
TAT ANnU;S.\
TOT EL CAPITAL ES Al\fE.. cidents amb Anglaterra i els Estats
L'IRAK
DE
PETROLI
DA DONEN LA RAO AL
Segons Ja pròpia informació, Plus creuer alemany «Almirall ScbeeU. t:l
Londres, 2. - El ministre Mr. Eden
RICA . . EL REPUESEN- Units, i que Alemanya faci prevaldre
NEGUS
XI respongué fent constar que en el produ! un incident.
s'ha entrevistat aquesta tarda a PaJaffa, 2. - Avui ha:~ arribat a
TANT SERA A GL'IILBRA les seves reclamacions colonials.•
Paris, ~- - «Le Matin• dlu que seu discurs evidencià comprensió i
En general, la Premsa francesa con- ris amb slr Robert Vansittart, sots· :>.quest port els creuers anglesos "AreDURANT LA REU!\'10 DEL
Quan arribà el President del ;;
sldem que el contracte ha debilitat secretari permanent del ministeri thusa", '·Delhi" y "Durban", que n.o _po~ Impedir-se a l'Emperador respecte a les necessitats d'expansió na ~, Greiser, acompanyat d'algu
CO~SELL
juntament amb vuit destructors s'en- d Et10p1a voler procurar al seu país d'Itàlia, tant, que àdhuc exposà la
Addis Abeba. 2. - Es declara que la posició moral d'Anglaterra, sobre- anglès de I'Extenor.
Encara r.o s'ha decidit res sobre carregaran de l!l vigilància del fin al el ~esenvolupament econòmic neces- conveniència que les potències inte- autoritats, I s'informà que es trolll'
el contracte de concessió a. un grup tot en el que es refereix a la reclaEl:en
Mr.
que
visita
probable
una
de la conducció de w•roli de l'Irak". ~Í.l sense esperar una derrota bru- ressades s'ocuparien de la realització va o. la recepció l'ex-President ~
pnglo-amerid1, atorgat pel Govern, mació de sancions per a Itàlia, la
Senat Dr. Ra.uschnig, amb a!h.serà registrat als Estats Units 1 que qual, mentrestant, segueix disposant- pugui fer al pnmer anglès. Mr. Baldd'aquella.
win, abans que aquest surti d' Alx-!EsIX ~ TRUCCIO:SS ALS HABI·
Ara és _quan es compren eJ que Iu:.
el capital de la companyia serà en- sc per a la lluita contra Eti~pia.
S. s. pusà clarament de manifest rre!'llbres de l'oposició, abandonA r.
TANTS DE l\IALTA PER A volgut d1_r el Negus quan declarà que, en la seva qualitat de prlncep de sah>.
«Le Temps• dubta de les afirma- Bains. Mr. Baldwin ha estat visitat
terament americà.
que .sl ~t!Opla hagués d'ésser un dia la pau, es troba obligat a condemnar
UN CAS D'ATAC AERI
Es diu tambè que h-fr. Rlckett, el cions oficials britàniques que prete- per s1r Vanslttart.
ternf.?n sota mandat, no seria Itàlia la guerra en general, i, sobretot, la
qual ha signat el contracte en repre- nen fer creure que el Govern de LonMalde
Comun'quen
2.
Londres.
LA CO::'\IV;o..'lCACIO A.!IIGLE·
el qu1 exerciria aquest mandat No guerra de conquista.
sentació de la companyia, assistirà a dres Ignorava els treballs de Mr. Ricautoles
que
Reuter
l'Agència
a
ta
Les relacions entre els E
SA A ADDlS ABBEBA
es pot dir que aquest conveni ·parkett, i diu:
la sessió del Consell de la S. de N.
QUE LI tats Units i la U. R. S. 5·
Addis Abbeba, 2. - l!.'n lloc de l'es- ritats han distribuït una nova circu- ticular vagi contra les est!pui&..:Jfl,:s
DIU
ITALIA
«Volem creure que el Govern anglès
lar entre la pob!acló. Aquesta circuOBREN LA CORRES·
L \ CONCESSIO COSTA EL està al marge de responsabilitats en perada lnten·enció irucial del Go- lar enumera les mesures que han dels Tractats del 1906 o del 1925
PONDENCIA A ADDIS
LLOC AL 1\IL'IliSTRE D'ITA- aquest afer, però resulta, a desgrat vern anglès amb relació a .a conccs· d'adoptar-se en c::IS d'un atac aeri. ja que Etlopia mal no ha rt>coJne·ui
a
ret.:tàt
s'ha
aquell
petrolera,
sió
DEPENDRAN ; ; -LA NO ¡Nil~
ABEBA
LIA. A ADDIS ABEBA
d'això, molt curiós que el ministre
A las escoles de l'Estat es cons- aquests Tractats concertats entre"'•n
Addis Abeba, 2. - El ministre RENCIA DELS SOVIETS EN
Addis Abeba, 2. - S'assegura que britànic a Addis Abeba no hagi es- notificar al mlnlsterí abissini de l'E.x- tru ~lxen cambres segures contra els Gran Bretanya, França i Itàlia. Es
eles
complet.lmcnt
estava
que
terior
gprà destituït -si no ho està ja- el tat al corrent de les negociacions que,
un. cop dur per a aquesta darrera. d'Itàlia. a Addls Abl!ba, comte de
POLITICA NACIONAL
gasos tòxics.
-~
<;Le Jo_urnallt estima, Igualment, Vinci, ha protestat aVUl davant el
ministre plenipotenciari d'Itàlia. a com s'ha dit, es venien desenrotllant lligat de l'assumpte.
anunciat, tambè, que el se- que
S'ha
2. - En una_de~~
Wàshington,
nlngu no pot reprotxar al Ne- Govern ablssinl que la correspon·
des de feia més de tres anys.J
Abisslnla, comte Vinzi.
s'aproque
anunciant
d'alarma
nyal
A
DIU
DRffi\OlOND
SIB.
secretan
pel
feta
pública
cló
~us la seva manera d'obrar, Ja que dència arribada a la Legació, ha esSembla que Mussolini considera ilnMUs'SOLINI QUE ANGLA· pen avions enemics consistirà en tres es amo de casa seva. Els americans tat oberta per persones no autorlt· Rull, que no té, però, el valor ~
¿BO:\ffiARDEJARIE.!\1 ~A
perdonable que el comte Vinzi no poesles
de
campanes
Les
canonades.
TINGUT
IL\
i
f
NO
TERRA
nota du-igida a. Moscou pel oc ~
tene~ mu vegades raó en aproiitar- zades.
CIUTAT OBERTA?
gués preveure que s'anés a signar el
glésies anunc·aran la fi del perill.
CAP PARTICIPACIO
se d aquesta ocasió favorable. No poAddis Abbeba, 2. - Segons es deATAC CONTRA EL DOlU- anglès, ha dit clarament que l~:Jlll
sensacional conveni entre el grup fi.
El Govern de Malta ha ordenat la dzm oblidar tampoc l'estreta colRoma, 2. - El sots-secretari de
ClLI D'UN ITALIA
nancer anglo-americà representat per clara a. la Legació d'Itàlia, en breu
turcs relacions entre els Estats~
sortiran d'Addis Abbeba, tots els em- l'Exterior, senyor su..itch, ha. rebut construcció d'alb ~rgs contra els bom- laboracló que existeix entre els
Addis Abeba, 2. - El domicili d'un 1 la Unió Soviètica dependran de J6
Mr. Rickett 1 el Negus.
l'illa.
de
districtes
els
tots
a
bardeigs
d'Anl'ambaiXador
de
\islta
la
avui
amerii
anglesos
pt;troles
"trusts"
enginyer italià que ha estat muntant ment de l'estricta observança IJt
Es confirmll que el ministre d'Itàlia. pleats d'aquella.
L'esmentada representació diplo- glaterra a Roma, Sir Eric Drum- La Policia ha rebut les instruccions cans, 1 que no és per casuahtat el una estació de T. S. P. ha estat ape- promeses fetes pels So\iets de n0 f¡J
a Abissínia. no pogué comunicar al
a
refereix
es
que
allò
en
necessàries
Go·
seu
del
nom
en
qual,
el
mond,
cas
el
en
que,
dregat aVUl per uns quants abisSinis mücir-se en els afers mterns
anunciat
ha
projecmàtica
petroli
de
conducció
la
que
en
dada
seu Govern la més petita
relació amb la gegantina combina· d'un bombardeig aeri de la capital vern, ll ha participat oficialment les mzsures que han d'adoptar-se lada acabi, no a Eritrea ni a DJi- excitats.
bout!. sinó al port britànic de Zella.
La policia dispersà els avalotadors. Estats Units.
d'Abissinla.., tota la. població seria que Anglaterra no ten:a cap noticia contra les bomb~s de gasos tòxics.
c!ó que es preparava.

~erà aiorna~a la reunió ~el [on~ell ~e la ~otietat ~e Hation~1

sobre el contracte de concessió signat
per l'Emperador abissini amb una
empresa americana.

La mort de la re1na Astrid
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Llegiu avui -i cada dia LA HUMANITAT, el vostre diari
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Ha mort el Primer PERQUE EL MOLESTAVEN, UN GOVERN GENERAL
*
!Ciutadà d'Honor de HOME CLAVAUNA GANIVETAnA AuN xmoT DE 14 ANYs TRANQUIL-UTAT DEL DILLuNs
la República
Com és costum en dilluns, imperà
(Ve de la p à&'. 1)
del seu llotel, des d 'on era port~t en
braços dels seus fam!linrs a 1 inter ior de la casa, en ter-se fosc. Durant el dia es dedicava a lleglr i a
corregir les proves de la seva obra
«.Historia del arte», de la qual ha
publicat ja sis volums. Ll'n quedaven per acabar quatre. En aquesta
obra estigué treballant fins abans
' d 'ahir.
COMPLICACIO FATAL

ESTA

da ba
lllêQ;;

e rebi
Kue;.

n ca~

rese::..
EPRE·
rda Iu
enviat
perql:è
rei!u
à.

Congrés
lé totes
Europa,
ia ! al·

NTER·
NGRES

ugurat

I de mi·

!ncla. de
ncla. del
diversos
ència de
11 és de·
~sl ovena,

urs que
del Con·
uac!ó de

~pecial·

ix un rer elleu la
[¡ en u~

·~darrer.

es bones
a depc·
r!t !ta·

1:>.

la regu·
les ml·

s.

fl' Frank.
rxecos!oU'lament.
f al qual
al a Tte·
1a demo-

~a dis]lO"

~amb ls
r n con.;·
les altrtS
~ovàq~

ític a

~ no V·''
esident
recepòl
de la 5
a honor
tat del
heerJ, f!

f
t

del 5e'
d'algllne!
es trobi·
dent citi
b altriS
1.11don~ el

I
els Es·

. s. s.

Fa tres dies el senyor Cossio sofrí
un atac d\u-èmia. El metge digué
que aquesta complicació era fatal.
A darrera hora de la nit d 'ahir s'agreujà d'una. manera alarmant. E'ls
' senyors Bestelro l Zulueta, que halvten passat tot el dia a Collada Mediano es retiraren a Los Molines
-per a' descansar, amb :'\ creença que
\ el nalalt podria resiStir aquella com(pllcació, però dissortadament no va
\ ocórrer aixf. Cossio perdé el coneixement, per a no recobrar-lo més.
Poc després de les dues de la matinada sobrevingué el traspàs, voltat
t de diversos !ammars i el metge de
capçalera.
} \ En conèixer la noticia. aquest mat1 els senyors Bestclro i Zulueta es
l t;aslladaren Immediatament a la ca1sa mortuòria. '
\ 1 Un dels prim¿rs a qui es comunicà
aquesta notlcl.ll. !ou al senyor Ler(roux, el qual es trobava a San Rafael. Aixi c.ue el cap del Govern en
tingué coneixement, per mitjà del
senyor Antoni :Marsà, que fou qui
U comunicà. la noticia, comunicà per
telèfon amb el mlnistre de la Goverbnció, senyor Fortela Vallndares; en
1r epresentació del Govern, sortl tot
'seguit cap a Collada Mediana el sotssecretari de Governació, el qual, en
nom del President del Consell 1 de
tot el Govern, expressà a la familia
I del senyor Cossio el propòsit i desig
~ de tothom de donar la solemnitat de( guda a l'enterrament del primer ciutadà d 'honor i de la República. La.
' familia de Cossio manifest..'\ al senyor Echeguren el seu agraïment,
JX>rò en principi li avançà que la
\voluntat del difant er:~. que el seu
enterrament s'efectués dintre la major Intimitat, 1 àdhuc, d'ésser possible, com el del senyor Francesc GIner de los Rfos, :-. l'enterrament del
qual sols assistiren molt comptades
'persones, el senyor Manuel Bartolom ; Cossia, el seu germà Vicenç l altres dos amics més. Quelcom de semblant volen fer en aquest cas 1 per
1alxò
manifestaren que segurament
'mantindrien la més absoluta reserva
ren tot el relacionat amb l'enterrai ment 1 especialment en els seus detalls dels quals s'estava ocupant a
Madrid el senyor Ontañon, deixeble
predUecte de Cosslo.
1 A dos quarts d'una d'aquest mlgd:J. tornà a Madrid, sense haver po, g-.1t convèncer la familia, el sots-secretati de la Governació, molt con' t.ar!at per l'oposició amb què topal'a per a donar la major solemnitat
a l'enterrament.
La casa on mor! el .1 enyor Cosslo
és propietat d'un fill de l'ex-fiscal
' general de Ja República senyor An1toni Marsà. Es Situada als afores de
Collndo Medlano.
1 El senyor Cosslo patia tuberculosi
vertebral.

Uns xicots de pocs anys es troba\'en abans d'ahir a la nit, a una taverna de Can Tunis, l no t robaren
millor diversió que la de mofar-se
d'un home de mitja edat que també estava alli.
Dos dels esmentats joves \'Bren
sortir de la taverna i els segui a
l'exterior Germà López Ibañez, de
42 anys, que era el que molestaven.
En un moment en què els dos xicots
anaven més distrets se'ls va apropar
el López 1 sense creuar-se cap parauli! clavà una ganivetada amb un
g~nlvet que portava amagat dintre
c::un diari a Joan López Vargas, i li
causà una. ferida greu al ventre.
També va Intentar agredir l'altre,
però pogué fugir corrents.
L'agressor després de cometre la
malifeta es féu escàpol.
El ferit fou traslladat ràpidament
al Dispensari de Can Tunis, on se
11 practicà una cura d'urgència I els
metges varen disposar el seu trasllat a l'Hospital Clinic, ja que el seu
estat era molt greu.
Immediatament el jutjat de guàrdia es personà a l'Hospital i va prendre declaració al ferit. Aquest va declarar que el seu agressor s'anomen~ German, però, que Ignorava els
cognoms, alxl com també el seu domicili.
També va declarar el company del
ferit, el qual manl!està l'ocorregut
en Ja forma amb què és relatat.

a la
plena calma
ahirgovernador
era al seu
no Generalitat.
interf,
El

despatx, quan els periodistes bl pujaren a fer ln!ormació. Pels restants
depar taments tampoc no hi hagué
res destacable. Unlcament transitaren pel Palau algunes d 'aquelles lnconfundibles comissions radicals, que,
sens dubte, treballen en l'organització de la festa major de la Delegació Regional, anunciada per a dintre
breus dies.

DIU EL PRESIDENT DE LA J. A. P.

Entre la CEDA
. · la Lliga.u
eleg1t

no ha, estat
«Gil Robles
E
per spanya· es . un cap
d'Espanya. u})

Les condicions nominals
amb que és implantada la tarja d'identitat
electoral

•

I afegeix: «No som parlamentaris; l'experiència ens priva de creure-hi»
Madrid, 2. - El president de les
Joventuts d'Acció Popular senyor
Josep Pérez Larborda ha !et a un
periodista importants manifestacions
de les quals recollim els segilents
paràgrafs: Nosaltres estem a Acció
Popular senzillament perquè creiem
que no és un partit més. Sl ens convencéssim un dia que no era altra
cosa que un partidet que entrava
al joc dels altres, que esperava el
seu t{)rn, que alternava pacif!cament
amb d'altres d'esquerra o de clrela
nosaltres no tlndriem ja res a fer 1:1.
Acció Popular, però afortunadament
no és això. No es tracta d'un partit
Sinó d'un moviment. Un moviment
d'amplària nacional que ha posat
en peu tot Espanya. Nosaltres representen ni més ni menys que el
ressorgiment del poble espnyol que
ha despertat de la letàrgia en què
el tenien els antics parttts poUUcs.
Perquè Acció Popular és això precisament: poble.
Això és Acció Popular. Però a més
té la sort immensa de tenir un cap
que és un estadista que té intelll·
gència, que té autoritat i que té cor
1 sobretot que no està elegit per una
assemblea o per uns diputats que cz
reuneixen. No està elegit per Espanya. Es un cap d'Espanya. I quan
els caps polítics són aixi, quan porten aquest Impuls el menys són les
condicions.
Com s'artiba al Poder? ¿Com governarà Acció Popular íntegrament?
Tal com governen tots els parttts
que al món tenen un sigmfica'
semblant. Conquistant el poble. E~
aquest senttt som demòcrates. No hl
ha dubte que en les pròximes eleccions tindrem major1a absoluta. N'o
h! ha més que veure com està E.;panya. La tenim en peu de guerra
1 ai:d seguirà fins ç.1e faci !alta. El
poble espanyol és sa 1 és honrat.
Sempre respon.
Dictadura? No. No la volem. En
tenim prou amb els vots populars.
I els tindrem. Totes les dretes vindran al noste costat. ¿Què són els
monàrquics sense nosaltres? Han de
convèncer-se.
Parlamentarisme? No som parla.mentaristes. No podem ésser-ho. L'experiència impedeix que creiem en ta
institució. Quins resultats dóna?
Per què serveix? Solament a costa
de grans esforços, de veritables suors
s'ha aconsegu!t quelcom. Però no è~
un instrument útil. Els diputats
viuen sota la pressió de les recomanacions, de les demandes dels set•s
districtes o circumsc::-!pcions. I d~
prés la llult.a política. Uns grups
contra alLres. I l'Interès nacional
allunyat, en via morta.
Aquesta és la raó dels actes que
culminaran a Madrid. Anem a reunir a la capital d'Espanya mlg mllió de persones. Vindran de tot
arreu. S'emplenaran els carrers d'aquests treballadc . .> autèntics dt'\
camp, torrats pel sol, que menjaran
els seus àpats senzllls davant els
grans casinos madrilenys. Aquesta.
és l'Espanya amb què nosaltres contem. Quan a finals d'octubre ho V('gin a Madrid, aleshores es donara:-~
compte els que encara dubten, el¡¡

El «ButlleU Oficial», en la seva
edició del passat diumenge, publicà
el segUent:
«DECRET
De conformitat amb el que dlspos:~.
el Decret del Gove1n de la Generalitat del 17 de juliol proppassat, pel
qual queda establert que aquesta
Presidència, a proposta del Consell
Executiu, disposarà la forma 1 procediment per a dur a terme tots els
treballs per al compllment de l'esmentat Decret, l d'acord amb el Consell Executiu,
Decreto:
Article. 1r-Es Implantada la tarja
d'identitat electoral a la ciutat de
Barcelona l a totes les poblacions
de Catalunya no in!erlors a 5.000
habitants.
Art. 2.n Les Oficines Recaptadores de Cèdules de la Generalitat
seran les encarregades de l'expedició
del Carnet; Electoral.
Art. 3.r Les Juntes municipals del
Cens Electoral coadjuvaran amb tots
els mitjans ordinaris de què disposin
OETENCIO DE L'AGRES• 1 amb els extraordinaris que creguin
oporLuns, perquè tots els clulP.<lans
SOR
amb dret electoral, dintre els MunlLa. policia, malgrat no saber ni cipls no inferiors a 5.000 habitants,
els cognoms, nl el domicili de l'a- puguin poseelr llur tarja.
gressor va començar ràpidament les
Art. 4.t Les Oficines que sota el
seves diligències ! assol! dcteuir en control de les Juntes municipals del
una casa d'aquella barr!ad:~o Germà Cens Electoral funcionin, no tindran
López Ibañez, 1 trobà, àdhuc, en el altra missió que la d'acceptar les
dels electors solllcitant
seu domtem el ganivet amb el qual demandes
l'expedició de la tarja.
havia portat a cap l'agressió.
Art. 5.è Quan un clutad~ no coEl jutge disposà el processament negui el Districte o Secció on li
del detingut l va decretar la presó correspongui votar i l'Oficina recaptadora no pugui determinar-ho, s'acsense fiança.
ceptarà la solllcitud condicionalment
----------*:--~~~-- i a resultes de la comprovació que
es faci a les Oficines del Cens !1ecl'obra de Cosslo, l'emoció que avui toral.
Art. G.è Aquells ciutadans que possenten és la m!llor lliçó de l'home
cèdula personal de quantia
que tenia. sobretot la virtut d'ele- seeixin
o inferior a 2'40 ptes. o bé que
var les coses a un gran pla moral, igual
no tenint-ne els correspongués una
que amb la seva Influència dl!usa, d'aquestes categories, rebran, sl ho
però al mateix temps fonda., elevava demanen, retratar-se en els llocs que
el to dels problemes ! acusava sem- els seran Indicats.
pre l'altesa del seu esperit superior.
A tots els electors que tinguin dret
No descendí mal al detall de les pe- a la quantitat gratulta els serà. abotites lluites, 1 menys encara al ter- nada la quanUtat de 0'50 ptes. si en
reny de la vella pollt!ca. El mUlor soHicitar el carnet acompanya tres
homenatge que podin tributar-li els fotografies.
Art. 8.è El tamany de les fotograperiòdics és reproduir algunes de les fies
serà de 3'5 per 3'5 cent.fmetres.
seves pàgines. Com mestre seguraArt. 9.è El terme municipal es diment lnflui sobre al¡uns pollt!cs d'es- vidirà en tantes zones com es cregui
querra molt destacats. Com persona, necessari per a la bona marxa del
en el sentit d'intervenir a prop d'e- servei 1 per tal cosa s'habilitaran:
a) Les actuals O!!c!nes de Recaplles, sens dubte que no. Dedicà els
seus millors afanys al laboratori en tació de Cèdules.
b) Les de nova creació que les
què havia convertit el Centre d'EsJuntes municipals del Cens Electo1·al
tudiS de la Institució Lliure d'Ense- estimin
oportunes, a l'objecte d'una
nyança, ja que aquesta com escola, normal distribució
del terme d'acord
remolt
sempre ha estat d'un terme
amb la seva densitat i extensió i
duït.
per a la màxima comodidat de l'eEl mestre Cosslo era un laic, però lector.
Art. 10. De l'emplaçament de les
no en el sentit que la gent dóna a
aquesta paraula. No tenia fòbia, no Oficines receptores de les solllcltuds
era anticlerical; era, senzillament, un de targes a!xf com del servei que es
esperit superior amb una concep- creï es farà, tant per les Juntes
del Cens Electoral om
moderna del que ha d'ésser un municipals
ció
MOD EJTIA PER PART DE
per les Oficines de Recaptació de
republicà.>>
Estat
LA FAMI LIA
Cèdules, la major propaganda possible a l'objecte que no pugui aHeA desgrat de no haver transcendit
El «PAPA NEGRE» DEL Ml· gar-se ignorància per part dels intemolt la noticia, acudiren nombroses
NISTERI D' INSTRUCCIO
ressats.
personalitats intellectuals a la casa
Art. 11. La tarja serà ll!urada a
El comte de Romanones, des de
¡mortuòria de Collado Mediano, espedomicili, contra rebut de l'interessat
c!Plment catedràtics 1 deixebles del San Sebastian, diu:
de les persones a les quals correso
-La Influència de Cossio en l'eVO- pongui rebre les notificacions, segons
finat, entre els quals figuraven els
1
senyors Antoni Flores, Francesc Bar- lució dels mètodes d'ensenyança i la Llei d'Enjudiciament Civil.
nés I MarU Navarro, però és tal la en la propagació de la cultura en tot
Art. 12. Les despeses que ocas!w.ll
senzillesa 1 l'Isolament amb què es el que va de segle, ha estat molt con- la confecció de la tarja, distribució l
porta el relatiu a l'enterrament del siderable. Més que deixeble de la expedició, seran abonades per la Gesenyor Cosslo, que cap d'aquestes tasca del senyor Francesc Giner de neralitat i els Ajuntaments en la
1 proporció que s'establirà.
personalitats no ha passat a la cam- los Rios, amb esperit de menys lo- forma
14. L'expedició de targes es
Art.
saber
va
aquest,
que
temperància
difiles
explica.
bra mortuòria. Això
farà aixi que s'anunciï al públic
quants
en
principis
seus
els
Infiltrar
cultats q<~e trobaren els repòrters,
el funcionament de les Oficines Hns
puix que cap d 'ells ni els fotògrafs ministres d'Instrucció Pública es suc- el dia 31 d'octubre proper.
aconseguiren allò que els altres no ceïren durant els darrers 30 anys.
Art. 15. Contra els acords •1enehavien assolit. Per tant, cap dels Amb raó se l'anomenà. "El papà ne- gatoris de les Juntes municipals del
que han desfilat per la casa no hn. gre» d 'aquest Ministeri. D'una cul- Cens Electoral d'expedició de la tarja
electoral, podrà. recórrerpogut veure el cadàver del senyor tura extraordinària en la disciplina. d'identitat
davant de la Junta Provincial
Cosslo, el qual manifestà sempre la de filosofia l història, la reunia en- se
dei Cens, la qual haurà de resoldre
seva voluntat que no el vegés nln- cara major en els principis de l'es- dintre el termmi de cinc dies.
Ninl'Art.
de
història
la
en
i
tètica
gú, a part dels seus fills I parents,
Art. 16. Els Consellers de Govergú com ell comprengué «El Greco». nació
quan morfs.
i d'Hlsneda tindran cura de tot
més
obra
seva
la
estudià
altre
Cap
el referent a organització i despcst..s
La mort del senyor Cossia ha coinreunebt
que
ciutat
la
Toledo,
fons.
a
a què doni lloc l'expedició de la tarja
cidit amb les festes que realitza la
colònia madrUenya a. Collado Media- tots els elements de la història de electoral.
Intèrseu
el
Cossia
en
trobà
l'Art,
Barcelona, 30 d'agost del 1935_
no. on aquesta tarda se celebrava
El Governador General inpret més afortunat.
una cursa de braus.
teri de Catalunya, PresiA desgrat qac la fam!ll.a es reserdent de la Generalitat,
:
CASTRO
DE
AMERICO
semva els detalls de l'ente1Tll.2lent,
J_ PIC
anys
cinquanta
representa
cCosslo
El Conseller de Governació,
1bla que aquest J!'e!ectu8.1t '\ ~s dotrd'Espanya.
Història
la
de
lluita
de
NUNELL.I
I
ze del maU, sense cap L~Cna d'os- Per a conèixer-lo se l'havia que apre- LLUIS JOVER
I tentació. El cadàver serà portat a ciar
vibrant davant un palssatge,
Madrid, des de Collado Mediano, en davant una obra d'art, ! en la càun furgó, 1 serà conduït directament tedra. davant els alumnes. El que
al cementin civil. Allf rebrà sepultu- m és destacava de Cossio era la seva
ra junt a les tombes de Fernando conversa selectisslma. A mesura que
Londres, 2 - En avió sort! aqu~6t
,Castro, Franclsco Giner de los Ríos anava consumint-lo la malaltia, veia
mati amb direcció a Munic el mil Gumersindo Azcàrate.
de manera més clara els problemes nistre de Finances hellènlc senyo:
lnteHectuals i morals.
Pesmazuglu.
OPINIONS
A l'AmbaLxada de Grêcia han maOOME NEC SARN ES : nl!estat que, en contra de les afirma(Ve de la pàg. 1)
cEs tracta d'una pèrdua Irrepara- clons propagades per la. premsa in·
GREGORI MARAAON DES ble, no solament per als deixebles ternacional, el senyor Pesmazu¡¡lu no
de Cossio, sl no per a tot Espanya." s'entrevistà amb l'ex-rel Jordi fins
DE FRANÇ A, DIU : I
el dissabte per la tarda, I que per
cHa mort un home del qual els
PlO BAROJA, DES DE SAN tant, són tnfonamentades les afirespanyols que l'han conegut parla.S EBASTI AN, DIU :
macions relatives als acords a què
,ran demà amb el mateix orgull que
els seus contemporanis parlarien de
•Cossio, com el seu l'mic i mestre havien arribat l'ex-sobirà 1 el miI.Ju!s dc Granada. Fa molt temps Francesc Giner de ]03 Rlos, eren niStre en entrevistes que no es celeque la SC\'a CJbra era immortal_ La homes d'esperit francls: à . Tendebten, braren.
SC\'a mon material no pot quebran- tant l'un com l'altre, en un pais com
el nostre, àspre i de dO'Jillatlsme viotar l'eficàcia del seu exemple-»
lent, !los a una obra de pau. Cap lman Yemen ha abdicat a fad'ells tingué un sistema ünic I tanvor del seu fill
JOS EP M.• PEDR EGAL, PRE- cat de !i!osofía o de pedagogia.
S I DENT DE L' INSTITUT NA·
Vaig conèlXcr Cossio um dies desAden. 2. - S'han confirmat els
ClON AL O ENSE NYANÇ A prés de l'atemptat de MorraL El Go- rumors que venien circulant sobre
' vern començava a fer registres i de- l'abdicació d'Iman Yemen. Les cauDI U:
•La seva pèrdua és tan gran per tencions nrbltràrle& Uns quants es- ses són que aquest es troba greua Espanya, que en rt>alltat es resis- ctiptors \'1\rem nnar a ve-.ue COSS1o ment malalt.
teix un a creure-ho. Ignoro encara l Giner per tal de preguntar-los sl
el que s'haurà de rer, o millor dit, no creien arribat el mo:nent de <»&1 es podrà !er quelcom, ja que s1 la mençar una guerra !era conta el Pomort ll donà temps és gairebé se- der constituït_ S'hi negaren : ells no
Londres, 2. - Comuniquen d'Eden
gur que Cosslo haurà disposat que creien en aquesta tàctica, estava fo- a l'Agència Reut.er que els go\"ernano es cridi a ningú, l menrs que ra de llur tmd1cló- Després valg veu- dors del Yemen han donat l!ur cones doni pompa al seu enterrament. re Cossio diverses vegades a l'estudi sentiment a la regència del princep
1
Jo m·ntre\1rl& afirmar que el seu
de Sorolla, amb Olncr, I un I altre hereu. En la mateixa reunió en què
desig és que se li doni terra de ma- em deien : cVós teniu quelcom de Vio- fou acordat això també es com"!."'lgué
nera senzllln., però honrada. com fou lència del Greco-» Glner. en veure la urgent modernització de l'crèrcit
la eva vida de mestre. Hauria de el retrat do Cosslo que em féu el I la !ortl!lcacló del port de Hode!da
r •.¡. :;ar a prop d'on repOSa Francesc
pintor \'Blenclà, lndlca\·a somtient: Hou diu que aque.;ts acords han esr; aquest, era el seu des!g.
G
veu que sou dc la :-aça de sant tat adoptats a conseqüència dels esP'.r als que se¡ulen l seguel.xen "Es
I¡nasl de Loyola-»
deveniments d'EtlopiA.

l
I

L'agressor ha estat detingut
i processat

.
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La situació a Grècia

escèptics, d'allò que nosaltres representeOl.
Els felxlstes espanyols no tenen
raó d'ésser. Els falta allò principal
qu} és un cap. Primo de Rivera és
un noi intelllgent, preparat, un bon
advocat. Però res més. I aquests bons
feixistes es reuneixen per tal d'olr
discursos rellepats i preciosistes.
Assaig barat! ~1 feixisme no és això
El feixisme ha de rotllar, ha d'avançar-se. I després vindrà la realització l el programa l la poesia. El
ptimer avançar cegament, durament,
exposant-ho tot. ¿Què han exposat
ells? Tingueren un moment quan !a
revolució d'octubre. I el perderen.
En aquells mesos d~ juliol 1 agost,
quan es mastegava la revolució, qua:1
a Ja Plaça de la Independència es
muntava el monument a Galan 1
Garcia Hernàndez 1 d'allf anava a
sortir el cop d'Estat quan es repartien armes i es donaven ordres ::.ls
socialistes. Aleshores era el moment
d'haver sortit. Pe;·d-:¡ren l'oportunitat l ja és tard. Més, molt més, !.!rem nosaltres.
A part de la nostra sortida. al carr er, de la nostra mobllltzacló ciutadana, hi ha els actes de El Escor1al
l Covadonga. Anàrem a El Es:orial
quan es declaravl\ una vaga, quan es
deia que no hi anlrfem. Això és contrarevolució. I anàrem a Covagonda.
Era una bogetia, una barb:lr1tat, però
hi anàrem. Quinze dies abans de la
tragèdia d'Astúries acudirem alll i
parlà Gil Robles. Les vagues, les amenaces, els anuncis d'atemptat, tot fou
poc per a fer-nos enrera. ¿On estan
les concentracions dels feixistes?
Quan reuneixin cinquantJ. mll persones eu un acte i aconsegueixin concentracions com les nostres, els creurem. Mentrestant, no.
Se'ns vol assenyalar en pugna amb
el «Jefe» perquè nosaltres diem: «Revl!ló constitucional, no. Una altra
Constllucló». I què? Amb això hi ha
contradicció? No. La C.E.D.A. està
ara d'acord amb els radicals. Amb
ells assoleixen la. revisió de 41 articles dels que integren la Constitució.
No és el moment d'entrar en un
anàlisi detingut de la Constitució actual. No podem estar conformes F>mb
la. bandera tricolor, encara que la
r espectem 1 la saludem mentre representi Espauya. No podem estar
conformes amb l'esperit lai:cista. Sl
això no canvla ara, ja es canviarà.
Inclús es canviarà l'article 125 que
lnd!ca el tràmit de la reforma. L'Interess:mt és Iniciar el camí. I conqttistar el pcble espanyol. I això Ja
ho hem assolit. I seguirem fins on
faci fal~a.
l ab:ò som nosaltres. Ni feixistes,
ni monàrq¡;ics, ni republicans: Im perlnlistes. En quin sentit? Està. ben
clar: en el veritable sentit Imperial
d'Espanya. Una marina mercant que
arribi a tots els llocs, unn unitat naclonal inexpugnable, una doctrina
forta que presti suport a un Poder
fort -no un Estat absorbent- i que
ens doni personalitat al món, una
autoritat en el concert de veus lnternacionals, un ~esti 1 una r uta.
Aques~ és el sentit imperial, i per
això nosaltres som impetiallstes.

Ahir al vespre el senyor Torrents
trameté a la premsa una extensa
nota amb la qual r eplica la donada fa dos dies pel senyor Bausll1
referent a l'actuació a la Borsa de
Treball. La nota ve tan autoritzada
que porta un segell de la secretaria
particular del conseller damunt de
cada paràgraf. Sumen en total vult
els timbres escampats. El senyor
Torrents vol que estiguem ben segurs de l'autenticitat de la seva notPd No callen tantes precaucions,
encara que només hagués estat pel
to haurlem conegut que es tractava
d'un document creuat entre autoritats de Uiga 1 da la Ceda. Es la
nova modalitat a la qual ja ens hem
avesat.
Entre altres coses el senyor Torrents diu al senyor Bausili: «Val la
pena. que el senyor conseller regidor de Pollt!ca Social llegeixi la
Llei de CoHocac!ó Obrera i el Decret
d'aquesta Conselleris de 28 de maig
darrer».
«Sl el senyor conseller regidor de
Política SOCial hagués demanat c:>llaboracló en lloc de pretendre ingerències inadmissibles, no la hl
hauria estat pas refusada».
«La Conselleria de Treball de Catalunya no necessita assessors per
a compllr el seu deure»...
«Perquè es vegl com complia la
seva obligació l'Of:c:...'1a de Collocació
de Barcelona, co:.~rolada fins ara
pel senyor Bausill, donem a continuació les dades d'atur facilitades
per la dita Oficina en relació a la
nostra ciutat:
9.391
Maig, 1935 ... ••• ... -·
9.104
Jtmy, 1935 •.• ... ••• ••• •••
J uliol, 1935 •.• •.. ... ... .•. 10.011
Agost, 1935, no trameses encara.
Pel que es veu, el Cens de 40.000
obrers en atur de què parla el senyor
conseller regidor de Politlca Social,
se'l quedà el senyor Bauslll per al
seu ús par ticular...»
«El que resulta totlment Improcedents són notes tendencioses com
la que motiva aquest comentar!. El
senyor conseller regidor de Polftlca
Social podrà. tenir cura d'allò que 11
pertoqui dintre de l'Ajuntament, però tlngui ben sabut que a les Oficines 1 Registres de Collocac!ó de tot
Catalunya, 1 per tant, de Barcelona,
aquesta Conselleria de Treball no
admet ingerències indegudes de nin-

L'afer Consistorial
de Tarragona
Es retiren de l'Ajuntament les
minories de la CEDA, de la
Lliga i la tradicionalista, pe~
considerar anormal l'actuació de l'alcalde gestor
Tarragona, 2 (Per telèfon). - Es
motiu de vius 1 diversos comentaris
la situació complicada en què ha
acabat la pugna existent entre les
mlnoties gestores d'aquest Ajuntament.
A conseqüència de les anomalies
que s'han succeit darrerament 1 de
la desastrosa actuació de l'alcalde
gestor, pertanyent a la minoria. radical, les minories de la Ceda, Lliga.
1 tradicionalista, de comú acord, varen presentar una sol:lic!tud per tal
d'obtenir autorització i celebrar un
Ple ronslstotial extraordinati per al
dimarts, dia 3. Les citades minoties
es proposaven obtenir un vot de
censura contra l'alcalde gestor radical.
Aquesta tarda, però, sembla que
s'ha rebut una ordre telefònica del
Governador general de Catalunya,
interf, suspenent la reunió projectada, la qual cosa ha indignat fins a
l'exasperació els gestors que es disposaven a votar en contra de l'al·
calde radical.
Davant de tot això, les minories
en desacord amb els r adicals han
convocat una reunió per a les onze
d'aquesta nit, per tal d'adoptar posiclons.
A l'hora de comunicar, la reunió
continua. Es dóna gairebé per segur
que es prendrà. l'acord de retirar-se
del Consistori 1 deixar que l'alcalde
radical s'ho fact sol amb la seva minoria.
Amb tot això, els comentaristes
de les penyes es decideixen a creu·
re que el que fins ar a feia riure,
acaba per passar de taca d'oli.
-----------*:------~~=

El president del Govern de
Iugoslàvia a París per a pa~lar del Pacte Danubià

Belgrad, 2. - El senyor Stoiadinovltch, president del Consell iugoslau,
ha sortit de Bled, on s'ha celebrat la
Conferència de la Petita Entesa. Aquest senyor marxa cap a París.
Aquest viatge té el caràcter d'una
gú. ..»
visita oficial en la qual el projecte
No considerem necessar1, ni tam- franco-italià del Pacte danubià fipoc prudent, fer cap més comentar!. gurarà, sens dubte, com a un dels
Aquestes notes es comenten soles.
primers temes de les converses que
es celebrin. El senyor Stoyadinovitch
-----------*------~-- sortirà després de Paris cap a Londres.

UN DISCURS DEL PREVERE
MORAl.ES

«La CEDA vol ésser més que
Déu», dl' gue' en la conferèncl·a
celebrada a València

...
Els francesos també fan
maniobres
Paris, 2. - A la regió de Reims
han començat les grans maniobres
de l'Exèrcit francès.
En els centres ben Informats declaren que aquestes maniobres duraran fins a últims d'aquesta setmana
1 que seran les més Importants en
efectius, de quantes maniobres s'han
fet a França després de la guerra.
Prendran part en elles quatre dlvisiones en peu de guerra completades per reservistes l totes elles motoritzades.

València, 2. _ Al teatre Apolo ¡
organitzat per la Joventut d'Esquerra Republicana, donà. una conferènela, diumenge, a les onze del mati,
el presb[ter senyor Joan Garcia Moraies. El teatre era ple. El conterenclant vestia vestit talar. Començà
dient qae, com a sacerdot de l'Església Catòlica, portava un ram de flors
a la Madrona de València i que, en
entrar a la regió, havia entrat com
a la seva pròpia casa, on es podia -----------*------~---cridar a tot pulmó: Visca la RepúLA SITUACIO INTERIOR DE
bllcal
FRANÇA
S'ocupà després de la lluita de
classes 1 es lamentà que Déu no 11
hagi concedit dots oratòries, pel que, Una gran manifestació co·
en compte de pronunciar Ll discurs,
munista a Garches
• es veia obligat a llegir unes quar tiParis, 2. - A Garches, a prop de
!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!. lles. Ded !ca u na oració per l'ànima
de l'lllustre guerrlller Lluis de Sir- Paris, h! hagut una. gran manifestaval, el seu volgut amic, l afegeix ció comunista. Prengueren part en
que porta un record de gratitud de ella prop de 80.000 persones, les
la mare del dissortat perfodlst6, la quals desfilaren entre himnes revono sap com expressar la seva lucionaris. Es produi un incident que
«Conato de incendio de un qt:al
pogué tenir greus conseqüències. Des
gratitud al poble \'alencià.
autobús
Afirmà després que la monarquia d'un dels camions es llançà una
d'obrers que
Els processats esperen que A la rut ens fou facUltada la se- ha calgut sota tots t:ls seus aspectes bomba contra unengrup
la r eparació d'un
estaven ocupats
endesacord
gran
un
exlstebt
que
i
la sentència es fact pública güent nota:
Ies idees religioses l les socials. pont damunt el Sena; però la bomA las 11 horas de esta mafiana, el tre· •arla
a continuació de les innom- ba, mal dirigida, calgué, afortunadaLeon, 2. - Ahlr continuà el Con- autobús núm. 289 de la Compañia
sell de Guerra pels successos d'oc- General, de Ja linea de Badalona, brables excomunions de qu~ ha estat ment, a l'aigua on féu explosió amb
tubre a la base aèria de la Vlrgcn que hab[a salido a las 10 horas 43 objecte per part dels bisbes de «le- un gran soroll.
vita» 1 qae, a desgrat d'això, Roma
del Oamino.
mlnutos de la Plaza de la Un!versi- no li ha dit res fins ara.
La concurrència de públic !ou exdad con el conductor núm. 122, FéMinistre cap a Madrid
Segui dient que la Ceda vol ésser
traordinària.
En l'exprés d'ahlr vespre va marConstituït el Tribunal a les 10'30 lix Arguro, y el cobrador núm. 198, més que Déu en matèria religiosa_
del matí, començaren llurs informes Juan Garcia, el llegar a la altura Que la !njustlcla produeix l'enfonsa- xar cap a Madtid el m!nlstre d'Esels defensors. Parlà primer el coronel del n.• 416 de Ja calle de Pedro IV, ment dels pobles. Protesta del luxe tat, senyor Rocha, el qual arribà a
senyor Becart, el qual defensa el esqu!na a la calle de San Antón, se que ostenten les Imatges a les pro- Barcelona el diumenge. L'acomiaco01andant De la Puente. Rebat to- observó se habla producido un in- cessons, quan tanta fam h! ha en- daren les autoritats locals.
tes les acusacions que figuren al su- cendio en la parte superior y como tre els pobres 1 també protesta pel
mari contra el seu defensat. Reco- el autobús iba casi completo, entró fet que hagin estat despenjats els
neLx que una part de la tropa o.dop- el pànlco en el pasaje, arrojàndose crucl!ixos de les escoles. Diu que les
taren una actitud rebel, però que això algunes desde las ventanillas supe- dr.•tfs espanyoles desnlenen les nefou degut al temor que hom produí riores, resultando una mujer grave- cessitats dels pobres per atendre sooils soldats en dir-los que havien d'a- mente hcrida y unos 18 pasajeros lament les conveniències dels podenar a boOlbnrdejar Astúries, ou re- heridos y contusos de pronóstlcos rosos, 1 acabà afirmant 1\Ue les esquerres no van contra l'Església, sivarios.
sidien els seus familiars.
El coche su[rió llgeros desperfec- nó contra els que amb ella pidolen i
Fa un historial del seu defensat
viuen.
durant el temps que va estar a l'A- tes, slendo apagado el fuego con sus
por
auXillado
y
propios
elementos
neupot
es
que
frica i acaba dient
MANIFESTACIONS
Ahir al maU va començar davant
sar el comandant de poc afortunat el autobús núm. 225, òe la. linea de
DEL SENYOR PORTELA
el Tribunal d'Urgència la vista de
en les seves ordres, però no pas de Santa Co!oma. Reconocldo el autola causa contra Antoni Martinez Màrbús slniestrado, aparecen muestras
revolucionari.
quez, acusat d'haver assassinat un
de
botella
donin
alguna
es
roto
que
haberse
veritat
de
és
No
d'Astinent
el
Després Informa
parent seu anomenat Antoni Fabresupone
se
que
inflamable
liquido
processat té 72 anys d'edat.
salt senyor Gonzàlez, que defensa el
cartes de naturalització gat.El El
del
viajeros
los
de
algunos
llevasen
processat s'expressava amb molcapità senyor Núñez. El seu discurs
ta vehemència i amb certa incoordiindegudament
conté judici3 tan durs contra el jut- plso superior del carruaje y que al
nació.
ge instructor de la causa, que el ocurrlr el Incendio marcharon por
.Madrid, 2. - El periòdic cEl DeEl defensor, senyor Aller. demanà
president l'amonesta diverses vega- la calle de San Antón, según decla- bate -ha manifestat el ministre de al Tnbunal que el processat fos sotdes i finalment mana que el públic rac!ón de algunos testigos. Desde el Governació- ha publicat una infor- mès a un examen mèdic, i com sigui
primer momento lnterv!nleron para mació en la qual diu que s'han fet que en aquell moment no fou possisurti de la sala.
El tinent senyor Gonzàlez rebutja prestar auxilio una pareja de la excessos en la concessió de natura- ble trobar cap facultatiu !orense, delització espanyola a determinats es- manA la suspensió de la \1sta.
que el seu defensat s'ha~n~és unit Guàrdia civil que estaba pròxima.
El Tribunal no accedí a aquesta
En la Casa òe socorro del Paseo trangers, 1 fins 1 tot assegura que h!
amb elements sediciosos i vol demosd:uTera petició, però aleshores el lleasistidos
!ueron
donde
Triun!o,
del
asobre
facilitats
l
abusos
hagut
ha
es
trar que U>tes les acusacions que
trat defensor aHegà una sobtada inran contra seu eren per sospita. No la mayoría de los leslonados, se per- quest arer i que per això han estat disposició, per la qual cosa la \1sta
gràper
naturalitzacions
concedides
GeGobernador
Sr.
Excmo.
el
sonó
creu que ham pugui mantenir una
de la causa que ens ocupa quedà susacusació pel fet de tenlr relacions neral, intere3àndose por los heridos. cia especial del ministre de la Go- pesa fins a nO\'B convocatòria•
d'advertir
He
excés.
amb
vernació,
Los nombres de algunes de los que
amb elements esquerristes i nega Importància a. la pro\'a testifical. Afe- su!ren lesiones de mAs importancla -ha afegit el senyor Porteta- que el
geix que, quant al proveïment d'ar- son: ValenUn Almirall, Luls Cava- ministre de la Governació sols ba Els reemborsaments del Deumes I municions als soldats, era cosn. llé Font, Manuel Vall Fernàndez y concedit, durant el que va d'any, sln6
quatre cartes de naturalesa, !, en te amortitzable són insigni·
obligada quan es tenien rumors so- José M. Rlvelo.
El de r:nà.s lmportancia es \!lla canvi, l'any 1934 en foren concedlbre la lmportADcia del moviment refi cants
dea dotze, el 1933, disset, 1 l'antetior,
volucicna.ri i quan calla impedir ras- mujer que suir e alguna fractura.
seixanta-dues.
Madrid, 2. - El guvernador del
2 septiembre 1935 t
salt a l'aeròdrom.
També diu l'esmentat diAri que ba Banc d'Espanya ha faellltat. als peTot seguit és suspesa la vista per
estat concedida carta de naturalesa riodistes la xifra dels r eemborsareprendre-la a la tarda.
al súbdit alemany Fbire Khauer. so- ments del Deute amortitzable a c.onA le:s quatre continua la vtsta_ I n- del fiscal 1 han demanat l'absolució bre això he de dir que el mlnlstre vertir de comandes a M.adnd i proformen nou defensors. que defensen de llurs patrocinats.
de la Governació no ha concedit. \-i nc!es, fins a la data. s'ele\-a mladinau processats. Entre aquests hl
De..-,-prés de declarar diversos testi- durant els tres darrers anys, la car- ment a 6.191.000 pessetes, ~:Hra lnha el soldat An¡el Hernàdez_ Tots elS monis el Tribunal s'ha retirat a de- ta de naturalesa, a despit de les se- slgnlficant ja que el volum é.; de
defensors han r-l)a..¡t lr..1 ,-·::::ttlons liberar per tal de dictar sentènciA.
950 000.000 pessetes.
ves repetides soHicituds.

El Consell de guerra AHIR, ALES ONZE DEL MATI
de Leon
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CAUSA URGENT PER HOMICI·
Dl QUE ES SUSPESA PER IN·
DISPOSICIO REPENTINA DEL
DEFENSOR

-- --- *

-----------$-----------

LA HUMANITAT lluita pels ideals catalansJ:repUblicans
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DIMARTS, I DE &ETEMBRi: DEL l13t

LA JORNADA ESPORTIVA DEL DIUMENGE
CICLISME A GRANOLLERS

FUTBOL

La primera jornada del Campionat de Catalunya
Mentre el Sabadell i el G irona van resultar batuts en llur propi
t e r reny de ¡oc pel Barce lona i el Júpiter, respectiva me nt,
el Ba d a l ona obt i ngué un me r escud íssim empa t a Sa rrià
A la Creu Alta

A LA CREU ALTA

A Can Ràbia

Sabadell, 2
Barcelona, 5
Equips:

Sabadell : Massip; Morral, Blanc;
Argcmi, Font, Mota II; Sospedra,
Calret, Gràcia, Earceló i Perera.
Barcelona: Nogués; Zabalo, Areso;
Pedrol, Berkessy, Balmanya.; Vantolrà, Raic, E."CClà, Fernà.dez i Munlloc.
Arbitre: Planell

...

Davant d"un gran contingent de
públic, es clisputà el passat diumenge,
al camp dc la Creu Alta, el partit corI"esponent al Campionat de Catalunya.
entre el Sabadell i el Barcelona.
Sortosament per a ell, el Barcelona,
amb aquesta primera victòria, ha 1
aconseguit salvar un dels seus més
grans perills en el transcurs d'aquest
Campionat. El triomf del diumenge
a la Creu Alta el situa, tot 1 essent
en la. primera jornada, en una situació envejable. Aquest camp ha resultat sempre fatidic per a l'equip
blau-grana, 1 en aquesta ocasió el
Barcelona ha aconseguit salvar en el
seu primer partit un dels més difícils
obstacles d'aquesta competició.
El Barcelona, recuperat després
d'una. breu temporada de dese2ns,
s"ha presenta~ en aquest encontre
àgil, 1 actuaren les seves línies amb
·
singular encert, ço que els ha permès obtenir una. justa 1 merescuda PARTIT SABADELL· BARCELONA. - Un moment no gens divertit per
1
victòria; al contrari, els sabadellencs als espectadors sabadellencs I sl per als barcelonistes. Masslp, porter de
l'equip vallesà, 6s batut pel xut de Rate
jugaren amb una línia davantera debilitada per la manca de Gual, i la
<Foto Centelles.)
resta del conjunt jugà amb bastant
de~encert.

Espanyol, 1
Badalona~ 1
Equips:
Espanyol.-Martorell, Pardo, CliPson, Alvarito, Lecuona, F!aquer, Canals, Echezarreta, Green, Bonic i
Domènech.
Badalona. - Navés, Borràs, IJa·
dó, Cristià, Camacho, Schllds, Betancuort, Forgues, Campabadal, Serra 1 Torres.
Arbitre: Llanera,

•

• •

El Badalona aconseguí un empat
a1 camp de l'Espanyol gràcies a 1a
sort que aquest equip va tenir, perquè si ens atenim al joc dels dos
onzes el resultat h¡~,via d'ésser favorable als visitants per una cllferència de dos gols.
Els primers minuts del partit !oren favorables a l'Espanyol pel sen
millor joc, mes a mesura que passava el temps el Badalona jugava amb
més decisió i encert 1 arribà molts
cops a dominar netament els seus
adversaris.
La sort afavorí com hem dit a l'equip propietari del camp, especialment al segon temps ja que per
dues vegades el pal travesser tornà
la pilota quan ja el gol era segur.
També la indecisió dels davanters féu perdre a aquest equip dues
excellents ocasions de marcar a. la
segona. part en una d'elles Campabada! tot sol davant Martorell li
xuta no molt fort a les mans, 1 en
una altra ocasió, Fargues també la
nà al porter quan aquest era a
rra, puix que és pot dir que se ta
obà a les mans.
La. davantera de l'Espanyol poques vegades posà. en perill el porter
del Badalona si arribaven als d<>minis de Navés, 1 aquest es !ei amb
lil. pilota fàcilment.
Els tan esperats asos anglesos, ens
van deixar encara sense poder apreciar la. gran fama de què venien
precedits, perquè tan Green com
Clipson feren un partit molt discret
puix que en ells veierem de tot,
bo i dolent,
El davanter centre Green, precisa
molt- les passades 1 té l'habilitat de
!er-les al jugador que té més desmarcat, ara davant del porter ja
és una altra cosa, perquè no troba
el forat per on posar la pilota.
El defensa Clipson tingué algunes
!allades al primer temps, al segon
estigué un xic millor, però sense
arribar a entusiasmar.

~

Dels locals, solament aconseguiren
destacar Massip, a la porta, el quall
tingué algunes encertades intervencions; i Morral, a la. defensa; la línia nútgera, millor en el primer
temps, 1 sobresorti per damunt de
iots Mota II; a la davantera, els millors l'ala esquerra, i Gràcia, desencaixat, en el seu desacostumat lloc.
Pel Barcelona, gairebé no poden
fer-se distincions, tota vegada que
tot el conjunt actuà. amb bastant
d'encert.
Començà el primer temps amb uns
lleugers atacs del Barcelona.; intervingué Massip per a rebutjar un potent xut de Raic.
Als dos minuts, el Sabadell aconseguí el seu primer gol per mitjà. de
Barceló, el qual, d'un xut ras, bat
Nogués.
Continua, però, dominant el Barcelona, molt ben ajudada la davantera
per la línia mitgera, on Balmanya
• •
està. jugant un gran partit. A mitEl partit començà a les 4'15 1 va
jans del primer temps, Escolà. ha de
escollir camps l'Espanyol 1 sortir el
retirar-se del terreny de joc a causa.
Badalona.
d'una entrada de Morral, i rP:lpareix
El primer a atacar és el Badalona,
cinc minuts després; malgrat aquest
1 en una bonica passada de Cristià
contratrmps, no ha minvat el domini
a. Betancourt, Clipson es veu obligat
dels blau-gram.
a cedir el primer corner contra l'EsEn un atac dels sabadellencs, Sospanyol als dos minuts de joc.
p edra passa a Gràcia 1 aquest llanEl joc comença a animar-se sense
ça un xut que val el segon gol per
que no es vegi cap domin!, però els
als del Vall ès.
atacs més perillosos són de la daPoc abans de finir el primer temps
vantera espanyolista.
Vantolrà, d"un xut creuat a l'angle:
Als nou minuts de joc es produe!x
bat per primera. vegada Massip.
primer gol pel Espanyol, una pasel
A poc d'ésser reprès el joc, Escolà
de Lecuona va a Green, aquest
sada
obtenia el gol de l'empat d'un >.:ut
ràpid passa a Canals que està desque passà ~::ntre les cames de Massip;
marcat i no té més que xutar per A.
algun altre xut del mateix Escolà i
aconseguir l'únic gol pel seu club.
en un d"ells intervé amb oportunitat
Aquest punt anima. el Badalona,
Argemi qutm el gol semblava segur.
que es creix per moments i fa joc
Als tretze minuts, escapa Munlloc,
igual al seu adversari.
el qual centra 1 Escolfl, d'un fort xut,
Els atacs d 'aquest equip són cada
obté el tercer gol, que decanta la
vegada. més freqüents, degut en part
victòria a favor del Barcelona.
al fet que els migs espanyolistes no
Es llencen novament a l'atac els
subjecten gaire bé la davantera blava.
barcelonlst.es 1 en diferents ocasions
El joc segueix igualat fins que als
lla d'intervenir Massip; en una d'evint minuts de partit, Campabadal
lles es llença n1s peus de Vantolrà,
es dribla migs i defenses l aconsel resulta commocionat.
seguei;'C l'empat i fusella. al gol,
Als vint-i-tres minuts, un xut de
sense que Martorell h1 pugui !er
lluny dc Raic val als blau-grana el
res.
quart gol; amb aquest nou gol decau F t, 1
on e mig centre sabadellenc aclareix una situació de perill per al
bastant la linia mitgera sabadellenca,
Ara. el Badalona domina lleugerament i els seus atacs per les ales
seu bàndol
la qual cosa permet que la davantera
són molt freqüents, en una d'aques<Foto Puig Farran.)
del Barcelona es llueixi en alguna
tes avançades Betancourt que ha driocasió; cinc minuts abans de finir
blat a Clipson s'interna 1 dispara
l'encontre, es tira. un corner contra el
fort tret que va al travesser l
un
Sabadell, que és aprofitat per Raic
aclareix Pardo la difícil situació en
per a marcar el cinquè i darrer gol
una espectacUlar cabriola.
dc-1 Barcelona. Acaba poc després el
Una excellent combinació de Torpartit amb un lleuger domini dels sares i Serra acaba amb un fort tret
badellencs.
d'aquest però que Martorell desvia
a corner amb düicultat.
A l'Estadi de Vista Alegre
El millar joc del Badalona és més
efectiu i aquesta és el tercer corner
qu~ treu aquest equip.
Una reacció espanyolista porta el
joc al terreny adversari, i Borràs
cedeix corner que tirat per Domènec
curt, és fàcllment aclarit per Lladó.
Tot seguit acaba el pnmer temps
J:quips :
amb empat a 1.
Girona: Francàs, Farré, TorredeLa segona part no fou tan inflot, Campa, Prieto, Modern, Ferrer.
teressant com la que a acabat ja que
Clar.\, Trujillo, Ramon 1 Casals.
el domini del Badalona és patent i
Jupiter: Solà, Daniel, Ibàñcz, Font.
b defensa blanc-cla,·a ha de fer
Soler, Mena, Diego, 01\lvany, Gargrans esforços per tal de contenir
ela. Perpinyà i Tarradellas.
els atacs dels costenys.
Arbitre: Castarlenas!
En aquest temps podem dir que
!"Espanyol ha tingut gran sort, ja
Davant el primer encontre corrM·
que el resultat final no indica ben
ponent al Campionat de Cat~lunya,
bé com va anar el partit.
l'"Est.adi de Vista Alegre presentava.
La desgràcia. en el xut dels dac. passat diumenge un magnífic ~
vanters badalonins 1 b xamba de
pecte: a més hi ha una ,·eritable
Martorell fou la nota més destacada
expectació per tal de presenciar el
c4'aquest partit.
nou conjunt gironJ que en aquesta
Els continuats atacs dels vlsltants
tfmporada ha sofert algunes vnriae.> veieren contrarestats moltes veclons.
gades per l'excel:lent labor de la deEl primer temps fou de !rauc dofensa local, però les vegades que
mini dels propietaris del terreny de
defugien aquesta era el pal el que
joc, fruit de la gran eficàcia C:e Ja SABADELL· BARCELONA. - Nogu~s aclareix una situació de compromls aturava les pUo~.
seva davantera. on s'han disrir.gtt
S'hagué, doncs, de contcntar amb
IExpress-Foto.)
Ramon 1 Trujillo; el Girona. ~'E'ro.
un empat, pesi e. jupr millor el
tan sols ha pogut marcar ~n un~
onze badalonf. que al seu camp pot
ocasió, en rematar Ramon una bona
!er-se amb els dos punts que tan
combinació entre Trujlllo ~lairi\;
Es produiren diverses lntemades J dit anteriorment, marcà Ra.moa pel esperançat anà a cercar a Can Ràdc no haver actuat amb molt a ·en dels extrems Diego l Tarradellas, 1 Girona; en el segon i als tretze m:.- bia.
cert el porter jup!terista Solà, l'es- amb menys de vint minuts, els dcl nuts, Tarradellas obtenia. 1'emp1L al
El millor de l'Espanyol fou Alarcore en -aquest primer temps, haurm Poble Nou aconseguireu marcar els rematar una passada llarga de Die- torell, Pardo, Domènec i Canals, i
estat més favorable pels gironins.
seus tres gols; després d'aquest. bxeu go; deu minuts després, Galrany ha del Badalona, es distlnguiren Borràs
En el segon temps. la dav~te.ra però intens domi.n..t dels del Júplter, coronat. un magnífic avenç ce la Cristià, Serra, Betancort, Campaba:
d 'aquests ha actuat amb molt r.oenys el& gironins s"han llançat a. un ¡:er- davantera amb un remat que els dal, Schilds 1 Camacbo.
L'arbitratge de Uovera fou bo enrficàcfa; si a això augmentet algunes sistent atac que sols els ha per- ha valgut el regon gol. no sense
tallades bastant treqtients de la se- més obtenir un nou ¡ol, no sense !"obtenia Tarradella.,, dos minuts eara que aquest. no oferta dificultats.
segon
el
internada;
una
en
1er-st
després,
adpodrà
sem.
hom
els
Vd lln1a mitjana,
poder ey¡tar però que
En resum un primer partit no
càrrec de com els forans PO!,'Ueren versaris els guanyessin per la .:nJru.- i darrer gol per als gironins el marea¡a Clarà ala t.renta-l·dnc mmut.s gaire interessant; en un camp no ple.
decantar fàcilment la nctòna pel ma dilerència.
però amb bastant de públic.
En el primer temps, com deJ.Xem d ¡ma pa.ssada de Ramon.
set• bàndol.

•

Girona, 2
Júpiter, 3

El Campionat
de Catalunya
Resultats dels encontres corr esponents a la primera j ornada:

PRIMERA CATEGORIA
Sabadell-Barcelona... . .. ...
Girona-Júpiter ... .. • ... •.•
Espanyol-Badalona... ... ...

1\

PRIM ERA CATEGORIA
Granollers-Martinenc •. . . . .
Sant Andreu-Calella... ... ...
Sants-Horta . . . . . . . .• .. . •.•
Terrassa-Europa... . .. .•• . ..

B
3-2
3-4
3-3
2-4

2-5
2-3
1-1

SEGONA CATEGORIA
PREFERENT
Primer grup
s.
Poble Nou-Noia ... ... ...
3-2
ntboià-Reus . . . . .• ... •••
6-1
Gràcia-Amposta ... •.. ...
Segon grup
4-0
Manresa-nuro... ... ... ...
Mollet-Sant Cugat ... ... •.. 4-1
Vic-Tàrrega. ... ... ... ... ..• 6-1

A les altres regions
Resultat dels encontres corresponents a la primera j ornada:

Grup Galaic-Astur
S. Avilés-Oviedo ... ... ... ... 2-1
S. C. Gíjon.Celta... . .. ... ..• 6-0
U. Vig<>-La. Coruña ... ... ... 6-1

Diumenge, a dos quarts de nou del mati, es dona la sortida ars quarano
tA-clno participants de la carrora ciclista Premi Hernàndez. La prova
era lliure de categoria I es disputava sobre un trajecte de 170 quilòmetres. Guanyà el corredor Jaume Pagès. • Moment del lliurament d'un
ramell de flors al corredor Pagès
<Express-Foto.)

ANGLESOS A L'ESPANYOL

CURSES DE LLEBRERS

Grup Baso

Ossassuna-Irún ... ... ...
Arenas-Baracaldo. ... •.•

0.2
0.0

Grup Centre
R. Santander-zaragoza.. .•
Madrid-Nacional... . .. ...

3-0

Les reunions de dissabte i
diumenge al Kennel Club de
Barcelona

3-2

Resultats tècnics de les curses celebrades el passat dissabte i diumen·
4-2
ge al canòdrom del final de la Dia5-0
gonal:
4-1
Resultats oficials de dissabte a la nit
la. cursa: Ligtening, 21'17; Witty
Grup andalús
Primce, Pantalon, swarstone, Blue
Betls Recreativa Granada... 1-1
Boy, Certa!n Marvei i Dimurage
Mlrandilla-Sevilla. .. . . . . .. . 0-5
Box.
Jere-Malacitano ... ... ... ..• 6-0
2a. cursa: Ratty 21; Labumum Bene, Barbacana, Blzca, Trozky i Sewarstone Betty.
3a. cursa: Mln1ma, 20'30; Albi,
Rayo, Auro, Landa 1 Fernhust.
4a. cursa: Tito, 19'98; Cenlal!.ta,
Morlita, Simcoe, Matt Mac Cann.
5a. cursa: Cant'be, 20"67; Savage
GRANOLLERS, 3-MARTINENC, ~
Sally, Pipa, Barbata, Buchans BriCLifSON
EQUIPS:
el nou defensa anglès del club da de groom 1 Chingford lady.
6a. cursa: Perseo, 18"90; Orion, Bol·
can Ràbia
Granollers: Inyesta, Manuel, Valls,
ra, Papiro, Zorro, Tarlarín.
Vila, Rovira, Aranda, Eugen1o, Cari,
Sanz, Rubles i Guix.
7a. cursa: Jaguar, 19'11; Babiecca,
Clclon, Onyx, Adonis i Robinson.
Martinenc: Petrus, Catafalch, MaSa. cursa: Alarico, 35'52; Olensford
dlco, Iranzo, Andreu, Cube, AlvareJoe, Malnstay, Pulgarcito, Trébol,
da, Vilaseca, Casas, Gomà i Torres.
Bumlng Busch.
Arbitre: Mallorquí.
%, cursa: S:lltaire, 19'55; Ardmord
Pels Granollers marcaren Sanz (2)
RatLller, Ralfex i Mick The Milck1 Rubles; 1 pel Martinenc, Gomà 1
mann.
Casas.
10 cursa: Ra nero, 19'51; Duskie,
SANT ANDREU, 3 - CALELLA, 4
Fl:lmlng Fox, Lictor Speedy i Lince.
EQUIPS:
Totes les proves foren llises, a.
excepció de la vuitena, que fou de
St. Andreu: Cruz, Folguera, Sans,
525 metres 1 de la novena, de 300
Parera, Cavi. Castillo, Gómez, Pimetres tanques.
nyero, Roig, Morales 1 Ubeda.
Calella: Zamora, Miró, Colomer,
Resultats de dlumengo a la tarda
Monzon, Arqué, Requena, Corominas,
la. cursa: Blue Ruin, 21'50; FiteBusquets, Reixacb, Balada 1 Gamaro, Timbucctoo, Pancho rr, Barbas I
cho.
Coloma
Arbitre: V. Prada.
2a. cur~:l: Planchayto, 21'13; Fairie
Pel Sant Andreu marcaren, Roig
Bourne, Lindrum, Dora, Moro i spar
1 Pinyera; 1 pel Calella, Balada (2),
Full.
1 Monzon (2).
3a. cursa: Kelly, 20'76; Jurit, Bóli·
do, Caligula, Tarti 1 Aquiles.
SANTS, 3 - HORTA, 3
4a. cursa: Kiki, 20'20; Joyfull KítGREEN
EQUIPS:
Sants: Escoda, Itarte, Maranges, Ci- un altre anglès de l'Espanyol. Aquest ty, Cie!, Quilon, Pinzon 1 Clai.
5a. cursa: swarstone Molly, 20"22;
actua do davanter centre
fuentes, Burguete, Busquets, Folcb,
Amposta, Sala, Hemàndez 1 IgleCitro, swarstone sid, Rebecca, Marc
<Fotos Centelles.)
slas.
Time l Bandolero.
6a. cursa: Pubilla, 19'50; Birlocho,
Horta: Banús, Sancho, Mir, Solanas, Sabadell, Ribó, Mayoral, Re- meus, Castro, Layola, Rubio, Alva- Glensford Joe, Buming, Busch, Gran
Elier 1 Moate Inquirí.
gaz, Cambra Gall i Bamet.
rez, Brió n, Burillo, Polo 1 Colomer.
7a. cursa: Bat.aclan, 19"41; Barba
Arbitre: Santiago.
Europa: Montserrat, Agustí, BarMarcaren per !"Horta, cambra 1 barà, AlblÍlana, Gimeno, Muntaner, Azul, Raton, Esopo, Mosqutero 1 Píg·
Mayoral (12). Pels sants, Hemàn- Pla, Mas, Ballester, Arqués 1 Soler. meo.
Sa. cursa: Tabaco, 36"07; Killomedez, Amposta i Sala.
Arbitre: MenaL
ney leader, Barbata, Pancho, Savage
EUROPA, 4
TERRASS~ ~ 2
Mas
Per l'Europa marcaren,
< ) • 1 Sally.
EQUIPS:
Soler 1 Ballester. Pel Terrassa, Po9a. cursa: Galloping major, 19"80;
Terrassa: Ibarra, Brtó I, Bartu- lo 1 Burillo.
Armero, Leningay, Llnda, Katty I1 l
Zancudo.
10 cursa: Torero, 20'42; Moate ot
iris, Reincharm, Scarg Rambler, Ci·
rano i Psilon.
Grup Llevantl
Gim. València-Hercúles.
Múrcia-Llevant . .. . . . . . .
València-Elx... ... ... ...

El Campionat de la

Primera Categoria B

II

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

Canòdrom Guinardó
AQUESTA NIT

GRANS CURSES DE LLEBRERS
PROXI.MS DIES DE CURSES, DIJOUS A LA NIT I DISSABTE I DIUMENGE TARDA I NIT

PISCINA GUINARDO
OBERTA AL PUBLIC TOTS ELS DIES A PARTIR DE LES
VUIT DEL MATI

ENTRADA GENERAL, 0'50

ENTRADA AL

R~ClNTE 1

PREFERENCIA, 1 P ESSETA

Serveis extraordlnans de locomoció: Autobusos Roca, sorUda carrer de Pelai - Autobusos Lesseps - Passei¡ Maragall - Tramvies Horta

Resultats de diumenge a la nit
la. cursa: BiZca, 21'28; Labumutn,
Belle, Witty Prince, Liztenig, TrozkY
l Corsario
2a. cursa: sony, 20"80; Rati, Alba,
Swnrstone Betty, Landa i Rayo.
3a. cursa: Morlita, 20'45; GeniO
Auro, Tricomell Bndgge, Mínima l
Afiil.
!:1. cursa: Zorro, 19'43; Tarlarin.

A 1a d i n o, Pregonera, Perlectlon I
Chingford lady.
5a. cursa: Ardmore ratlle, 19'55:
Pulgnrclto, Cllntobe, Alaríco, .MaL"lS·
tal 1 Trébcl.
6a. cursa: Teide, 19"36; Sirena, U·
lises, Isard, Papiro 1 El!o.
7a. cursa: Adonis, 19"64; Banleca.
Ciclon. Boire, Robinson I On1:<.
83. cursa: Jaguar, 19'28; perseo.
Dusklc, R:mer, Ohion i Saltaire.
9a. cursa: Tito, 35"65; ceutauro¡
Ch::.lao, Slmcoc, Matt Mac Can
Drumc:un.

----'----*·___....,...,.x...,.,-....,
LLEGIU CADA DIA

LA HUMANITAT

Lle iUavui i cada dia tA' HUMANITAT, el vostre dia ra

••

•

la

&

DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 1935

......
-

ARRIBARA UNA DONA A L'ESTRATOSFERA ?

CURSES DE PIRAGUES

~f~FUM

junql

Ea oell:lbraren, diumenge, al Port de Barcelona. • Un moment de la prova

La famosa a viadora Magdalena Cha rneaux t racta d'emprendre un pròxim v~ a l'llstratosfera. Es el primer cop que una dona pensa portar a
terme a questa proesa. lielll aqul l'aviadora j unt al seu a parell
(Exprcss-Foto)

<F oto Centelles.)
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CICLISM
~

LES PROVES P ER AL CAMPIONAT
CICLLSTA CATALA

Rcllaus 4x400: Suècia, en 3 m. 14

s. 2-10.

Pagès guanyador Learco Guerra, guanyad?r de l
~aume
prova
cetebrada a 1 a Volta al Veneto, co_n~m~~~
d'una
Granollers
al cap de la classJticac16

~

!sputà una

MYRURGIA

o·

1

rs

s
i
de
ce-

p~ en 1 h., 45 m.s 2 s.; 6. Paggl,
etcètera, etc.

L1ençament del martell: Janscn
{Suèda), 51'76 metres.
DIVERSOS
Gtassi!Jcactó fln:ll: 1. Suècia, amb
56 punts; 2. A1emnnya 52; 3. Hon- El
grla; •· JaPó. 33 I Itàlia, 26 punl$
IV Festival d'Atletisme
I mig.
Obrer
La victòria sueca és deguda a la
Enllestld.:s les tusques d;! prtpapun~uació assolida durant les competicions èe la primEra jorna.da que rncló p~r a Ja celebració del TV Festival d'Atletisme Obrer, l'Akndcmio
ei desarrollaren el dissabte.
Laborlsta ~t·anto, entitat organitzadora, assabenta a totes les t:nJEA N TARfS, GUAN YADOR DEL t!Lats esportives I tlmpatltzt:.nts de
CAMPI ONAT FRANCES DE NATA· l'esport obrer en gt'neral, que l'esCIO DE FONS
m Entat !"est val :::: ce!cbrara el dl&
Paris, 2. - Sobre el curs del Sena 8 de setembre al lloc conegut per
s'ha disputat el campionat de Fran- !"·Estadi" d2l Prat de L!;bregat.
El comitè organitzador prega noça de natació <tons>, amb un r ecorregut de 8 qullòmet res. Ln claMifi- vament n totes les e1.titats que desitgin
particl¡mr en a~w.-st rv Pescacló C'S va establir com segueix:
1. Jean Taris, en 1 hora, 36 tninu~s tlvnl, que trametin, tirgent:nmt, la
Sl'\'n adhesió a l'abims
esmentada
I. 28 segons.
entltat orgatlitzadon, rorrer Oros. 4
2. Jovet, en 1 h., 38 m., 19 s. 3. Pe- (Sàns>. p!r tel de fncmtm- les tasrentin, en 1 h., 43 m., 6 s.; 4. Schi- ques ~ control i organitMc.ó.

Pàdua atalla), 2. - El dlum~nge
es disputà la cursa cicllstn VvHa
al Veneto, que ós valdcora. per al 1
campionat d"Itàlia.
La cursa es desenvolupà tranqullla
fins Enego, on es "féu escàpol Gcrin1,
el qual no fou aconseguit Sinó després d'una aferri.sSnda persec\ició que
es desenrotllà durant IlO quilòmetres
i quan. el fugitiu estava a les portes
1""!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!
deA Vles
lcenza.
pujades de Nego 1 Castel- ¡::
nuovo, es va imposar brillantment
l'E
ha estat complet. A desgrat d'ésser
el famó.s grimpndor Bartall. En el
IUmenge a seu11era Ja
HOQUEI
primera prova celebrada a Ja nosdescens fou aconseguit 1 es produí
una arnbada en pilot, els components
.
tra ciutat, hom pogué veure reunit El
1
Torneig organitzat pel
un gran nombre d'aficionats que
Didae Chafer s'adjudica la r.~p~1i:l ~~l:re~;:co~ c~u~r:.~
acudíren desitjosos d'apreciar els
Terrassa
nous aspectes que presenta el nou
cobri
• Benicarló-Faura-Benicarló que
270 temps
quuò-1
metres
en 9el h.recorregut
1 10 m. EndeIgual
Resultats del torneig que orgaooport.
Bcn1ca.rló, 2. - HI\ estat celebmda es classificaren BinJ, Cazzulan1, BarlA\ primera cursa fou la de kalaks nitza el Terrassa P. C., correspoa la primera jornada, l actual
Gott.l,d'aquesta
Vlgnolo, cursa,
Gorin1,lo.etc.
\ma prova ciclista sobre el recorre- tall,
d·una sola plaça; es presentaren nou nents
Després
classlflH
class!fícacló:
tut Benicarló-Faura 1 tornoda.
participants,
dels
ficacló
quals,
tres
per
hagueal
campionat
nacional
F. J. C. Terrass2. 2; Olymplc, 1.
El madrileny Julià Dcrrendém fou
de la segi.icnt forma:
Diumenge passat I en algUes del ren de retirar-se per diversos motius.
Peña Reformes, O; Joventut, 2.
l'animador dc Ja prova 1 si r.o es s'estableix
1,
Lcarco
Guerra,
amb
18
punts;
Terrassa A, 2; Terrassa B, 1
clnss!flc.\ en millor lloc fou · degut 2, Bini, amb 9 1 mig; 3, Bartall, amb nostre port tingué lloc la prime-r!\ La ~atalla es desenrotllà entre LlaClassificació
a la manca d'ajut.
cursa organitzada pel Kalak Club de rens, Ramià, Guimerà i Ferran, els
9;
4, Olmo, amb 8, etc., etc.
1 1 o 2 o 3
Ha estat vencedor Dídac Clt:.&fer,
Ca. J.lunya, en collaboracló amb di- <r..lal.s aconseguiren un petit avantat- Joventut
Encara
manquen
disputar
tres
proTerrassa
A
1 1 o 2 1 3
seguit de Salón, Montes i Berren- ves, les quals val~:n per al campionat. versos clubs co:narcals. L'èxit assolit ge damunt els seus seguidors. Dedero.
F
J.
C.
Terrassa
1
1 o 2 1 3
gut a una lleugera desviació de Fer- Pena Reformes
1 o 1 1 2 1
ran, Guimerà, que anava al seu dar- Terrassa B
1 o 1 1 2 1
LES SIS HORES A L'AMERICANA
rera, hagué de frenar, per no topar Olympic
1 o 1 o 2 l
DE REUS
amb l'embarcació del campió de Cat.'llunya, el qual, en veure el perill l
Les més competides, les de major interès 1 màdma emo<'ió
malgrat els esforços que féu per
La Parella m 11 q · p
a or uma ou- lt1I ElJ' ~ I&J ~;
ld '1 m lJ1 T 1!i]t)
allunyar-lo, no pogué evitar que reFiaquer brillants guanyadors ~ ~ l... 1.,. u~
'-.1 ~ ¿ 'l.J I »
bés un cop 1a popa del se•.1 kníak, sl
de Ia prOVa
bé !"incident no tingué cap nitra
Qua lificat com un d els millors d EURO PA
conseqüència. Aquesta dissort provoDEJ\1.\, DIPtlECRES, NIT
Dissabte, a Ja nit, al Velòdrom de
Apostes mútues - Qulnle!la americana
cà una pèrdua de temps considerable
Reus. tingué lloc l'anunciada cursa
RE U t~ IO NS CADA N IT
tW; es:nentats remador~. i s'aprofiti
fara·~
de sis hores n l'amcr!cruu amb la
DISSABTES 1 I<'EST! Uti, IAHUA 1 NI'I
d'"que.sta ocas!ó Llorens, el c¡ual. departicipació
dels
mallorquins
Pou
1
mostrant s·escap'à,
posseír pe.r
unesno excellcnts
1-'Jnqut'r, Ca.nyru·cto, V. Albinyana, Ba, Servei d e TAXIS COL-LECTIU 1 AUTOB USOS lletra p ,
qualitats,
deixar ja A~Af'\.
chcro, J. Cebrlan Ferrer, etc., etc.
o ea de la Plaça Ca ta lunya
P . er n
ll8s al final F •rran
1
La cursa fou en extrem disputada,
GENERAL, 1 "la
PR
Ef
f
RENCIA
,
2
pies
e G rimlm à oc b
.f e I
en la qual destacà, però la magni..
I u er , tan on punt re ets, n- Despatx loulitats: centres revenda,
flca clnsto de Pou l I•'laquer, que obtcutaren Ja persecució del fugitiu, taquiUes Toros i Olympia, !>ense
Ungueren un nsscnyalat triomf, malcompl.:ldoria
seg-..tits de R:lmià., i s'entaula dugrat l'esforç de Cllllyardo t'n les dues
MOTORISME
BASQUETBOL
rant tota la cursa una veritable llulftarreres hores en les quals tractà
ta. En urlbar als 1.7oo mts. aproxiEn una interessant conferèn d.'amlnorar l'avantatge aconscgujda
madament, degut a l'inc¡dent l>eorquedà establerta EL GRAN P RC:fl'l l MOTORISTA El Torneig de Promoció a la
al princ.lp! de cursa, el knlak
'
•
CJa, Antom M:
de
de la segUcnt manera:
D E BILBA O
Primera Categoria
tnpulat ~er ?tumerà va bol~r. en L'ANG LES RYE RENOVA EL SEU la nostra UmverS!tat fms el
1 Pou-Flaquer, 1.447 voltes (rètenir cxces d atgua a ~a cabma, la TITOL D E CAMP I O DEL MON
t
çord dc les sis hores>, 34 punts (a
I L db
Be' ra . El pròxim diumenge començarà a qual cosa aprofità R:>.ml:\ per a pasOIRT-TRACK
nos re emps
89'700 de prom!gl.
a vo, an a uru, ja no I disputar-se el torneig dc Promoció :l. sar-lo, en~ems que a F'crrnn, 1 es I
'
.
Per mitjà del micròfon de Ràdio
2 Canynrdo-P. AlblnyMa, 41 punts Artec he foren els gua.nyadors h> primera cateciorta, seta el calen- I rlasslficà. en segc.:t lloc. Guimerà,
Paris, 2. - A 1Estadt deèBuffaldo,l Barcelona, 1 organit:zada pa- la «Mita 3unn volta.
dar! següent·
doncs, no es pogue clnsslftcar, qunn d~vtmt una gran concurr ncia e ja hora de l'estudiant», el passat
2
Albinyana, 7
Bilbao, 2. - En el cin:ult. urbà es
Dia 8 :
camp h'> hauria pogu't fer molt honorase celebrà a la
d dlumen::e pronuncià una magnifica
f V.
Cebrl:m Ferrer-Pujol, 16 disputà la carrera motonsta Oran I
. oves-Junior carn Cornellà. blement.
campiOnat del món de Dtrt-'Ir~c~. 1 interessant conferencia el director
punts n \Uk'\ volta.
Premi Bilbao. Prengueren part mo_J!es camp
L.."\ cu.. ...a de dues places fou molt e! qual va acabar amb. la \1ctona dc nnst.itut d'Acció Socinl Univer6 PombcllldA-Nieto, 10 punts, a tos de 250, 350, 500 1 750. Les prl- J ~~r· Corn;llà-Junior cam'p Mnn- lnterC3Sant. però no hi haguê la llu1- de l'anglès Rye, camp1ó de i•any I sitàrla dc Catalunya i vocal del Triducs voiLcs.
meres havien de donar 20 voltes al un '
·
•
ta de l"anterior, cosa que confir- passat, el qual continua en magnin- 1 buna.l dc Garanties benyor Antoní
6 Snns-Fnllejà, Zt'ro punts, a qua- circuit, les segones 25, lles dues úl- r~í~a;, . Manresana-Junlor camp men eis temps assolits, Inferiors als 1 ca forma. .
.
.
M Sbert.• El tema desenvolupat pel
tre voltes.
times 30. El círcuit era de 2.107 me- J
.
ellà-Joves camp 'Jun'or de Ja cursa individual.
La classlt¡cacló es va establir d'a- senyor Sbert desvetllà notori Interès
PJnti·a
16 tres.
elsrn contres
ju aran
Cal destacar
nota!JJ.e actuació questa manera_: 1. Claude Rye d'An- entro cli medis culturals de Cat&0
El co.rredor Anton resultà fer1t
s den¡
gt 1
1
remer Llorenç, qui paiesà un glnterra; 2. Killmeyer, d'Austna: 3. lunva
1
'
sola vega a en camp neu ra ; pe
ü
•· .
.... _
ncmscrtt d França etc etc
• ·
en sofnr una calguda, i si bé el seu Torne! a la Segona categoria. A- excellent est 1· una P~•tnCla
e.........• e
,
..
.
A!ltoni M. Sbert. a prec dels estuLa Prova ut!e regularl'tat del estat
no és greu, fou traslladat a uesta gmatelxa setm:um podrem do- ordinària. ?Cguf per ordre d~ mèrits
,
diants del pr1mer campament Unll'Hospital
1 q
t del
t ltln
I~mlà. qut fou e¡. tots moments el TAlli NI S ADJUDICA LA PROV A versitarl va descriure un index de
•
•
•
Va res~ltar vencedor absolut dc la nar comp e
corresponen
e- més directe adversari del guanya-I
EN COSTA «GIOGO DELLO
qüestlo~ en matèria de cultura molt
L'Esport Ciclista català anuncia prova Bcjnrano, lla clnssiflcació fou rari.
dor. junt amb Ferran 1 Guimerà.
STELVI01
estimable. Examinà
reeolli a tra1
llls t!XCUrslonistes de les altres ent.l- com segueix:
·'ATAC lO
En resum, doncs, rcs-.lltà tel cran
Roma, 2. - S'ha disputat Ja lm-l vés d'un CJ'iteri cronològic
¡ orgll.nic
t ats que desitgln participar-hi que per
250 c.c.: Calvo, 39 minuts, 50 se~.
festival, a l qual ~n~rregué, com portnnt cursa automovUista en cos- tots els problemes vitalS que fins el8
'f} dia 2:¡ de setembre Ilo arganltzat gons, 3-5 dècimes.
l.mn dit, molt de public, que aplaudí 1ta del «Giogo dello Stelvio» OU«' sn- nostres dics estan relacionats amb
sc:va tradicional Prova dc Rca:u350 c.c.: Landaburu, 45 m. 10 s.
L F A E E T
tx ~b entusiasme- en els moments d'e- posa guanyar el port de l'esmentat la Un!yersltat,
rlt.at per
equips dcCopa
dos concur500 c.c.: Bejarano, 49 m . 46 S, 1-5
en Un ma D'.Oció.
8anls,
«li aChallenge
puig a una altura de :.!.741 IDeLres
Socis»,
El notable conferenciant, en la seó
à
11\ QUal poden prendre part rcpre750 c.c.: Artechc, 54 m. 56 s . 2-5. amb el
N Catalunya es va L'or.;anitzaci an a càrrec del sobre el nivell del mnr (el port més va ~lsló dc conjunt del tema tractat,
ntant la seva entitat o una
j • • • •
K~ Club de cntaluuya, el qual alt d'Europa, amb carretera.>.
I es féu ressò dels moviments cultuarca de blciclet.es.
ATLETISME
adjUdiCar el Trofeu J. fJovcll t' gué cura que no manqués el més La classificació general es va es- . rals. de l'esperit de cada èpoc:t 1 de
1.. Aquest és el Quart any de !a pro\·a,
petit detnll.
tabll.r com segueix:
1cada temps. Glossà a bastament les
.. qual ha e..r.tat gu:myada per l'E.
A la piscina de la Universitat lnEs d "esperar que en successives
1. Tadlni, al promlg de 58'910 qul- diverses personalitats que s·han mo1?· fJlmer 1
any t per Advertiment important als dust.rial es celebrà el
al actuacions tlndrem
d'apreciar lòmetr"es pe.r bora, <nou rècord ab- I tntt dins el món universitari ep. la
à
.
matí, el mntx
! equip dc la
qulllitats dels restan ; 1J3rtlc1- ·solut>
Història de la Cultura l féu remar. ut invers afs any: e
Clubs I atletes
:
que amb lt.1r fe 1 cntusiasn1e
2. Tazio .Nuvolar!.
car, ensems, Ie!! cr1s1s sofertes sota
en Uil!l etapa, al maU, de Bar- La Pcdere.rtó catalana d'Atletls- Novell t del qual resultaren gunn.y&- \ énen practicant un. volunt.a.rt6a en3. Duslo 4. ll.uesch, ó. Vani, etc.
aquest guiatge espiritUal.
a Sant. Feliu, Rubl, Terrassa, mc, reccrdn novament wa clubs I dors els primers.
treiUUl!ent, . caml d una merescuda
El senyor Slx-rt també s'ocupà exVüadccnvnlls,
Oleta, Abrera I Mar- atletes. l'acord près per aquesta FeEls resultats tèct¡fcs aconseguits compensacio que tota nsslduitat es- AUSTRIA RESULTA GUANYAOO- tensnrnent I analitZà amb Singular cu
1
~n. una altra, a la tarda, de deraci6 de .no permetre la oele~ foren els segUents:
port!va sol obt.enl.r.
RA EN UN MATX TRIANGULAR ra les tnnumcie3 socialS \les coBeelart.art>ll n Pallejà, Quatre Camins c!ó de curses p::r carrers I barriades
200 metres
- Salvó. 6 m.
D'ATLETISME AMB ITALIA I I
orgn.nlt:zades en democ:iràci:l
1
Vbcsl()('nç, S:mt. Bòi. Es,plugues: durant la temporada d'estiu.
19 s.: Albardnné, 6 m. 20 s.; OLto
:')D.n BRAU
JUGOSLAVIA
laica en la funció cfentff!ca i
:Pe
Harcelona, amb un recorFem avinent aquest acord. per tal
Adlago.
·
ral
delS
pob!es
tt'gut total de 97 quUòmetrcs.
de ue els atletes i clubs no pu¡;uin.
100 ml'l.res c!ors. - Fontanals. 1
Cli$Sifto&.cl6
Udme (ltàlla), 2.-Ahir, diumen- 11
.
' S'avis:!. que el vice-presiCSent de
sorpresos per ori:anltzactons m. 28 s. 2-10; Pros. 1 m. 30 s. 4-10;
Indlvlduals. - l, Llorcns K. c. ge, es va celebrar a aquesta població
Donada la. èabdal Importància Q:le
tcrtidtat, &enyor Josep
S!cart, ha ce- subreptícies.
Subirats 1 JJosch.
1
c. • 17'05": 2, F. Ramià, (ld.), 17'25; el matx trl:lngular d'atlcl.isme It.à- té la conferencia del senyor
100 metres braça.- Sabater, 1 m. 3, J. Ferran (Sitge3)1 17'45; 4, P. lln·Austrla-lugoslAvta, el qual acaSbert, en In nostra edició de <,eIii la cursa és acaooda dins del temps
Renova~ció de llicències
30 s. s-10; Blanes, 1 m. Sf s.; Domingo ca.saduús (K. c. c.), 20'; 5, R. Font 1w amb la classlficacló següent:
en donaru..1 una recensió méa exr eglamentari per un mlnim de vint
ll Company.
(ld.>; 6, E. CUb.'\S <Id.). Es retira-¡ 1. Austria, amb 98 punts: 2. Itàlia, tensa.
ÒQulps, i sl l'«¡Ulp guanyador és de
Hnvent caducat la vlgênda de les
100 metres lliures. - Salvó, 1 m. re, t.rcs participants.
amb 89; 3. J:ugos!Avia, runb 65 punts.
MAGISTERI
l'E. c. O. eiS regalarà a méS una llicèneics d'nUeta amateur, la P. c. lO s. 8-10; 'DOmingo, 1 m. 11 s.: FnDuCJ places. - 1, Ramlà-Liorens
nmplirum n gran format. è'Atletismc fa present que és neces- ren i Albardant-.
•
(K. o. C.), 17'10"; 2, Perrnn Rosen EN UN MATX INTERNACION AL
Una nota d e Girona. - Ens ban
tihaesobert
la inscripció
i dc 'tots
mo- sari
proveeixin
atletes,
deia te IOO
melrcs
- 1\:w.I1 CELEBRAT A BERLIN ' SUECIA pregat. de publicar ln nota següeut:
1 ges) • 18"20...• 3• Sanfà.O·I.lmm
ment
compta
nmb 16 equlps,
nova esn~etmein
pet. els
a la
tc-mpotadn
1 m.
20 smures,
à-lo· lnfantn.
Fontc.nals.
m fS"t
•
élls dc l'E. C. C. I són molts d'altres del lS3S-3S, car aquesta serà cx1gld1i 25' s. 4-10' hrell Í Menguat
" (K. C. C.), 18'30"; 4, Ferran..Qlmeno I B'AO.IUOICA EL PRIM ER LLOC,
«El delegat a les OOilUU'qua :gir~
00
SEGUIDA D'ALEMANYA I
200 met~ lliures, .sodat _Mar- <Sitges), U'; 5, R. Font-Port <K. c.
1 Utats que ~en també enunciad:l cc totes les r.n-ovcs que se ce-lebrin
nines de l'Associació Nadooal. de
a sem P:uil.clpacló.
1n part.tr del 1.r de setembre.
quês n 3 m. 4 s.. Carmona 3 m C.); 6, Ranz-Casellas Cldem>: 7,
HONGR IA
Mestres Consorts ta a.vlnent als mal l s. 1-'10; Romans, SanaBUSÚn, Fi~ cuascb 1-Guasch II (Vilanova); 8,
Berlin, 2. - A restadl es va cele- t.rlmanls de -protesso:s ntlc.km&.ls 'b
guero!a I ThltaVUll.
Gàlvcz-Diego (Id.); 11, Sobri!\ia-Nn-~ brar ahir, una magrüflcn reunió lh- ne
tat d'Ingressar, aquest setem3 per 50 metres, estUs.-P.A.E.E.T. dalm:li (?. E.. Gràcia). Se'n retira· ternactonal d'at'letisme la qual va brc, a l'esmentada enUtat profess!o(Subíral.s, Bl:mes i Pujol>, 1 m. 52 s.; ren dos.
donar els resultats següents:
ml, b qual treballa amb gran c:t1c. N. CW!.lunya <Pros. Domingo i
ClasSificació per equltJS, - 1.
400 metres va!les: Kovncs CRon- càela, com s'tm pogut cal'I~provar, 1
CAMP DEL «SOL DE BAIX»
Domtngo>, 1 .m. M s.
c. c.: 2. sttges; 3, VUanovn. 1 4, grta), en 53 s. 6-10.
en poc temPS ha !nsertr. un nomb¡-e
~ met.-es lliU~TS, inlanlll. - Yuste, e E. Gràcia.
1.500 metres llisos: Bt'ccall <Ità- realment respectable 1 molt satisfq,çAntics terren.n o entrenament del F u ~ceiooa
36
s.;.
Gonzàlez,
39
s.;
Farell,
Gnrcin,
·
U:l)
en
3
m.
54
s.
tort
de meztres consorts I cada dia
Urrut1a i Sagrera.
'
_ .
S per 50 metres Uiurcs. _ C N
Llençnment del disc, Andersou hi ha no\·es nltes.
Catalunya <Adlcgo, Bu!San. GuaScb.
F. c. ~ELOXA.
<Suècia), 52'12 metres.
Fl!t l'anunci de l'assemblea a celeAvui, dimarts, nit
Farell J Domingo), 2 m. 47 s.; P. A:
S'hAn e5tablerl Ulls ablln3ICO metres llisos: Sudukl (Japó). brar a la capital da la RePública EsE. E. T. (Subiro.ta, Alvarda.né, Salvó,
ments (anU3l l pu-cW) a tota
en 10 s. 6-10.
¡unyo'là, cal també que tots pensin
Bosch i Pujol), 2 m. 47 s. 6-IO.
rbss: de loraUtat• êld camp dc
800 metres llisos: Lnnzi (Itàlia), quines conclUSions }X)dA!n presentar13
8
3
Watcr~polo.-P. A. E. E. T. Blanes.
Les Corts per
tt-mporad
en 1 m. 52 s. 2-10.
oo l que ~ trametin tot seguit a
Figuerola, Taltavull, A.lbardanê, Ront"tual, a mb eonsidentblc:s desSal; a.mb ptrti¡a· malda <Japó), u~, respccUus delegat&
Tramvies : Lln1es
1
Autobusos :
mans. Bosch i Marquès), sis ~ols;
ron:.ptes sebre el preu l':c ta4 m 30 s
•
El delegat c1c la Oon!~~ló Na8ervct de t.ex!s col!ecuus, des de la Plaça de Catalunya. de La
a In atpdons "I dctJ.IIs.
Ttip1c
Oshlma
(Jap61,
15'28
dannl
dc
a les ementndes
Plat'& d ~n.}a, Bar Xfca¡o 1 PII.SSdg c1e G iàcta·Sal:Detoo
dos ,gots.
ll lc! oficines dtl Clab, Co D
metres.
COmartftlCS. tot fenke ressò dels r~
P~tuaci6. - P. A. E. E. T .. 37
4le Ce~l., 3ll, "ViridpaL
10.000 metres Illsos: Nushakoso. petits reqneiiments de diferents inpunts; C. N. C&ta.lunya, 31 punts.
(Japó), en 32 m. 42 s .
drets qne li han estat adr~ts. ha
El passat diumenge, ni mati, es
cursa reservada a totes
s cateuories damunt un cl.rcll't de
70 qullòmetr~s. al qual participà un
on nombre de corr<ldors.
• La classificació de la p:-ova quedA
e6tablerta com segui'lx:
1. Jaume Pagès, ¡¡ b. 30 m.
2. Gimeno, 5 h. 30 m. 10 s.
3. S:mcho,
ma34
teixm.tem ps.
•·
Pèrcz, 5 h.
IS. Lola, 5 h. 52 m.
6. Oliva, mateix temps, fins :'. 40
partlclpnnts.

•
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DROM - PARI<

r~ OTICIARI
L'<<Assoclacló d' Idealistes PràcticS•.
- Aviat reemprendrà l'«Associaci.ó
d"Idealístes PràcticsJt <Santa Anna,
número 28, 1.r 2.•) , les seves tasques
rulturals que tan d'èxit assoliren el
curs passat, entre el jovent freturó~
de millorar la seva cultura i formar
el seu caràcter.
Dos cursets !nlleressants iniciaran
la temporada el proper mes d'octubre
l'un de cPuuicultura.t, & càrrec del
cloctcr Cosme Rofcs, i l'altre de
cPslcoblolog1a sexuall, a càrrec del
doctor Fè!Lx Martí Ibàf1ez. Per a
inscripclnns I tota menn d~m!orma
cions, a Ja Secretaria de l'Associació
<Santa Anna, 28, 1.r, 2.•), els dies
feiners, de vuit a nou do ia veUla .
El Degà de Medicina. - De retorn
del seu estiueig ha tornat a pos.sealionar-se del DegiUlAt d'aquesta Fac:ultat de Medlcilu el catedi'Atlc doctor Pere Nubloln. Ha cessat en el seu
exercici ace!dental el catedràtic doc.tor Antohl Salvat I Nav"l\tTO.

Antt~,nl

~

fo~fla

CA

tramès telegrames al Dln!steri i a la
Direcció Genero!, redactats així:
<-:Justlcla 1 antecedents redamen i
esperen no consumeixin pl.:lça el3
fill; de mestres i clb que tenen apro\'ats exercicis d'antetlOl's cursets Saurina, mestre nacional Sànt Gregori, delegat provincia Girona Confederació NaciOnal de Mestres.»
I nterllssant per als me~ tres con·
sorts. - Des de fa molts c.iles a l'Ajuntament de Barcelona paeuen les
quantitats endarrerides de la casababltaeió als mestres de Barcelona
corr~ents ols mesos de gener a
agost. Com que queden molts consorts que no han retirat aquestes
quantitats, els avisem car, sl no ho
fan l.tmncdlatament, seran retlràdes
les consignacions de la calxa i després tindran !elna per a cobrar-les.
Han d anar-hi, doncs, tot segult.

El cònsol de Xina a Nova
York és a Barcelona
Es troba n la nostrn dutiit, de pas

i:¡).p &ls Estl\t.S UnJts, el cònsol de

____________*____________

Xlna a Nova York.

K.¡
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Me..~res

Obrer català conscient: e] teu diari es
..;

LA HUMA

la humanitat

10

TEATRES

TEATRE

•

TEATRE TIVOLI
REFRIGERAT. TEMPERATURA
AGRADABILISSIMA
Avui, dimarts : GRANDIOSES
FUNCIONS en HONOR 1 B ENEFICI de la. celebrada 1 bellisslma
supervedette
CONXITA LEONARDO
Tarda a los cinc: LES MILLORS BUTAQUES, 6 I 4c PTES.
EXIT dellrnnt de la. meravellosa.
superrevlsta del mestre Guerrero, el qual dirigirà l'orquestra

¡ Hip ! i Hip !. .. i Hurra!

Superba creació de la beneficiada
de tota. la Companyia. - Nit a
les 10' 16: LES MILLORS BUTAQUES, 5 1 4 ptes. Exit formidable

1

¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra!
En obsequi a la ¡cntil beneficiada prendran part a la funció de
la nit els eminents artistes Amàlia d' luura, Laura Pinillos, lsa·
belita Na jera, Ricard Manal. El
mestre Gu errero ha compost una
cançó titulada
¿SERA EL TARARI?
q ue estrenarà la gentlllsslma Conxit a Leona rdo. - Demà, tarda I
nit. HIP! HIPI HURRA!. .. - El
divendres: Benefici de la prlmerlsslma tiple còmica Olvido Rodrlc uez. Regiran els preus corrents. - Es despatxa a Comptaduria sense augment de preu

Avui la Com p:m yia oficial de
TEATRE CATALA

MARTORI

NICOLAU

representarà a Ribes de Fresser

MADAME
de Lluls Elies

TEATRE PO LI OR AMA
Avui, nit, a les 10'15: Present ació de la Companyia

GUERRERO • MENDOZA

amb la. comèdia dramàtica en
tres netes 1 un epileg, de .Joaquim Dicenta, !111,

Pluma en el viento
Entre el tercer acte 1 l'eplleg,
recitarà en l'Intermedi, l'actor

Ferran Díaz de Mendoza

GRAN PRICE
TELEFON : 33818
Vodevil català
VISITA LOPEZ- GIMENEZ SALES
Avui, tarda:
RES DE NOU AL FRONT
Nit: Exlt grandiós

LA CRIOLLA
Tarda .Butaques, 1 pta. General,
0'40. Nit. Butaques. 1'50. Oeneneral, 0'60.

Preguem a les empreses
que ens enviTn propa·
ganda que vulguin es·
nriure-la en català

fEATRE BAR CElONA
CONTINUA RENOVACIO D'AffiE
COMPANYIA DEL TEATRE DE
LA COMEDIA, DE MADRID
Avui, tarda, a les 6'15 I nit, a
les 10'15, êxlt de l'cagrodrama:t
en tres actes I en vers. originals
salrebé tots ells de Pérez Sàn·
ohu Neyra 1 Pau Sànchez Morón:

Menos lobos
El major èxit de la Companyia

TELONS CURTS

OIMART~

I CINEMA

RODANT EL FILM

LOCALS PER A TEATRE O CINEl\IA

ARTISTES EN MOVIMENT
J oan G arcia, el tenor aragonès,
marxa a B uenos Aires.
Casimir Ortas va a Melilla a inaugurar un teatre.
Jaume Planes i la seva "troupe"
h an sortit de "tournée".
Ramon Estarelles, u n baríton que
actua. a. Madrid amb innegable èxit,
és possible que vingUi a Barcelona.
P er a actuar-hi, naturalment...

Avui, tarda. a les ¡--:-:---.:::.
les 10: Danlclle !larrieu• Mt, ,
divertida comêdta musical· en 11

ORO EN LA CALL
cmb Albert Preiean

Una de les entiL::; que m~ treballen per al nostre teatre ~ el Foment Autonomista català, el quadro escè:lic d~l qual ha estat El guanyador ab.3olut del passat lV Concurs de Teatre Català Amateur.
Doncs, bé: aquella representació de
concurs ff:ta a l'Orfeó Grac!eac, donà als d rigents del Foment la mida exacta de les grans possibilitats
del seu quadro escènic, i és aixl com
s'acordà. un pla de reformes i abelliment de la sala d'actes, per tal de
donar major amplitud a l'escenari,
ampliar la cabuda de la sala donantlos una estructura còmoda i moderna.
Aquest pla d'obres s'emprendrà seguidament i l'entusiasme de tots fa
preveure que, d'ara endavant, el
Quadro Escèn:c Mossèn Cln~o podrà
actuar dintre un marc de majors
dimensions, cosa amb la qual hi ~or 
tiran guanyant les reeixides representacions de teatre català CtUe, setmanalment, durant la temporada,
es donen en aquella ent~~at.
P er la nostra banda, celebrem entusiàsticament aquesta iniciativa i
desitgem veure-la real:tzada en el
menys espai de temps poss:blc.

- -- - ----..:.:..:.::. . '·13

Tarda, 4'30. Nit, 9'4~
Horblger en ra deliciosa· ,.._!~1
dia musical
~...,..

ROSAS DEL SUR

Shirley Temple i Adolohe 114
Jou en la dlvertldn comèdia

«Aias sobre el Chaco»

obra teatral.
Casona inició la ruta del misterio
con eLa sirena varadall. Ahora ha
òado con una isla que no figura en
ninguna carta de los mares, y ha
contribuido al misterio. Bendito misterio que nos ha 1miñado un poco y
basta ha tenido la virtud de retrotrP.ernos a las lecturas de Julio
Verne.
Claro que en el fondo moral de «El
mlsterio del "Maria Celeste"» va màs
allà del entretenimiento. Es nada menos que la pérdida de otro paratso terrenal encima de los muchos
que hemos perdido los hombres precisamente porque somes de carne
mortal y ademàs hijos del pecado.
Del pecado de no haber Jlegado a
1dealizar el amor que inspiró la serplcnte.
El primer acto es un alarde de presentación. ¡Qué barco! ¡Qué efectos
en el horizonte! ¡Qué seguridad en
las escaleras para subirlas y bajarlas
l
caerse!
I slnToda
esa primera parte del drama
~e:m.s~ 1 despierta un interés hondísimo. Està
diàfanamente escrita, Luego, la comA VU l, G ~ ~ N .. X 11
plicación, Ja tesis peca algo de reiterativa. Pero gusta. Resulta teatral,
noble, ejemplar. H ay que felicitar a
.:ambal por haber puesto en escena
PIJA~j1iíft!~ ~on tan to lujo de detalles una obra.
:.. mérito litcrario. El se ha reservadJ en Ja misma un papel interesante, pero no arrollador, como la
mayor parte de los que interpreta..
Esta. vez no hay ladrón ni policia, ni
Jesús ni Judas que valgan. Rambal
sf: ha metido en el a.lma de un personaje que parece mucho y no es
nada. Un símbolo quizà. Mas para
símbolo, demasiado difuso.
T anto él como Elia Romero y los
demas artistas que tomaran parte en
la representa.ción, dieron tono al conjunto, porque una obra de conjunto
es «El misterio del "Maria Celeste"»,
en el qual no caben distinciones de
ningún género entre los intérpreles.
Hubo aplausos cariñosos y plàcemes en los camerinos.»

'

I

Moltes són les pellicules que Hollywood ha filmat basades en cplsoLa companyia catal:ma de Joaquim
=--o:::ww d ;s de l'aviació durant Ja gran gucr- T orrents,
en la qual figuren destaEL MILLOR FILI\1 DE CAPA
r a, però mal no s'h avia portat el
I ESPASA
mateix tema. a la producció en cas- cats elements de Ja nostra escena,
tellà. Aquesta vegada, no cbst:mt, entre els quals sobresurten Emilia.
s'ha trobat encara q uelcom encara Baró i Pepeta F omés, ha reemprès
més original : una aventura i un epi- la seva lltoumée>> per Catalunya..
Avui actuarà. a Tàrr ega, on represodi h eroic que es d esenrotlla du- sentaran
Ja comèdia de Lluis Elies
r ant la r ecen t 1 cruenta. guelTa del I<Lili vol viure>>.
Chaco, entl·e B ollvia 1 P araguai. Es
la pr imera vegada, a més, que el trà gic conflicte sud- americà -que íeHç- Sobre la nova producció
m ent tocà. ja a la seva fi- es porta
al llenç, la qual cosa, naturalmen t, nacional «Hombres contra
LA COL.LECCIO
afegeix un interès molt especial per
1cT EATRE D' I NFANTS>>
als públics de parla hispana. I s'ha
hombres»
tingut especial cura de presentar
.
I
Cat
1
t
bl
b
l'a.s~cte heroic de la guerra roèrla,
En aquests darrer:; dies s'ha fil.
Ha Pubi
ra I amb tota aquesta companyonia es- mat, als estudis d'Orpheus Film de
«Carbassot» de Josep P?rtiva que és ja proverbial patrimo- Barcelona, la. producció nacíonal
. '
m dels av.adors de combat, que mos- 1<Hombres contra Hombres» sota 1
tren, sense apassionamer1ts p~~ud·ISa.
Miracle
...
direcdó d'Antoni Momplet, un dels
Mantenint el ritme que la popular tes, un aspecte alhora intere~ant i nostres més joves director s. El ro-l
Llibreria Arxiu Teatral M!llà, s'ha n oble de la lluita de les forces aèries datge d'aquest film ha constituït
imposat de publicar setmanalment d'ambdós exèrcits, barrejant-s'lú una un rècord de velocitat en la seva tl
sentimental i romàntica, Uuna obreta. apta per a ésser repre- aventura
pk:a de la vida a les grans ctuLats realit~ció. Aquest cas és ja un prtsentada pels nostres petits actor s sud- amerlcanes.
mer exit pel director d "«Hombres 1
acaba. d'aparèixer l'episodi infantil'
Els pr;mers papers són interpretats cont~ h~mbr~s>> el qual ha demostrat
en u n acte, original de J osep Mira~
cie, titulat «Carbassot>>, obra. que h a per José Crespo, Lupita Tova1• 1 An- \ conèlXer ampl!ament tots els secrets
de merèixer l'atenció dels interessats to~o Moreno, 1 és realitzada per Ja de Ja filmació, que ha. portat a terme amb pas ferm i sense dubtar.
s. o. ROMANO
ptl peatre d'infants, puix que J osep Umversal.
Miracle a més de demostrarnos és.
Antoni
Momplet
ha
començat
el
a
lt
empleat
de la Paramoun t s. A.,
ser un profund coneixedor de l'à- M
arla Espinalt, s'ha casat .1 muntatge d'«Hombres contra Hom- l'activitat I l'lnteHigèncla del qual
n ima. infantil i un excellen t tècnic
.
I bres» 1, a més, està. preparant un ald'aquesta modalitat teatral, sap d of\lu r al mati, al Jutjat mun_icipal tre a rgument, el qual reall"tzarà to• l'han portat a ésser exaltat a la ge·
t
nar a les seves p roduccions un con- numero 7
"' rència del Cinema Collseum. L'ex·
tingut d 'h umanitat que les valora. civil en la v~:¡~f~~. rr:-~o~~=o~ s~guit. d~s activitats d'aquest sim- perièncla d'aquest jove I en tuslasta
doblement. Tal és el cas de «Carbas- ple Maria Esplnalt amb el comerciant patlc . ector 11 asseguren un car- clnematografista ens fan esperar d 'ell
sot» veritable peLit poema dramàtic de Barcelona senyor J osep Maria Coll rera fehç en el món cinematogràfic, una actuació encertadlsslma en un
que emociona per la seva mateixa. i Rovira.
per la qual cosa tenim a bé en ésser càrrec de tanta responsabilitat com
sunplicitat i per la t ransparència
Foren testimonis el procurador
primers a encoratj ar-lo i felic!- el de la direcció d'un cinema del
a mb què l'autor ens mostra l'ànima. P . Munyoz Escoda i el tinent Gaona. Il els
tar-lo.
í
prestigi del Collseum
1 el llenguatge estrictament infantils.
La col:lecció «Teatre d 'Infants.., es
composa ja. de sis obres, m olt ben
CONSTRUCCIO D'UN TUNEL SOTA L'OCEA?
editades, les quals h om pot ad quirir
a. 0'50 cèntims cada una., a tots els
quioscos 1 centres de subscripció de
Catalunya.
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TEATRE

Material Exclusiva Diana
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AVUI, GR AN EXIT

La Penya «Aidin»

GRAN TEATRE ESPANYOl
Companyia de Comèdlet Valen·
olÏ n11 dirlchida per el orlmer
a ctor 1 PEPE ALBA

En la darrera assemblea general,

VI!- quedar nomenada la nova junta
la _qual dita Penya ha de regir-se:
Pres1dent, Amadeu Pérez; secretari
Pere Gebelli; tresorer, Miquel Valls;
C!)mptador, Adolf Hernà.ndez; vocal
primer , Ricard Gp.rcia, i vncal segon,
Josep Trepat.

~r

Avui, tarda, a les 5'15: Buta·
ques, 1 pta. 2 êx.lts, 2
PA-TRONS I PROLETARIS

Sopar íntim per tal de cele·
brar l'èxit d'una campanya
lírica

1

Pobrets, però honraets
Nit, a les 10'15: Representació
extraordinària de

Pare vostè la burra,
amic
t'

•

~

~........
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....
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f~IUCW .~2028

Avui, demà 1 passat demà, abans
de próce:llr al desmuntatge del
decorat, I per tal Que tot Barcelona pugui veure l'èxit de l'any,
a les 6'30 I 10'15:

MORENA èLARA
Preu ún ic, 1 pesseta per persona.
Mb barat que el oinema. Es despatxaran per ordre de prioritat.
lea diferents classl!icactons de lo.
calltat.t. Per a evitar aglomeraClons, s'ad,·ertelx al públic que
Ja taq u111a s'obrirà d ·n a 1 del
mati 1 de 4 a 10'30 de la nit
DIVENDRES. Vittorio Podrecca
presentarà al públic de Barcelona. el seu TEATRE DELS PRODI ·
CIS , espectacle dellctós, ple d'art
que ha donat tres vegade.; la
voltn al món. BREVISSIMA ACTUACIO - Es despatxa a CompUldurla

A un pop ular restaurant d e Granollers, ciutat en la qual ha actuat
aquests dies de F esta major Ll companyia lirica de Josep Cariteu, tingué lloc un esplèndid sopar íntim per
tal de celebrar rèxit de la "tournée"
que per terres de Catalunya SWU'a
acaba de realitzar resmentada formació teatral.
J unt al prestigiós home d e teatres
J osep Carlteu, s'aplegaiên en aquest
acte d e confraternitat artfstlcn l'lntelllgent representant d e la cÓmpanyla Enric Ros, la notable tiple cantant Maria Teresa P lnria.s, l'exccHent
tenor Ricard Mayra.J, els senyors
Trlus, Ma.ssó, R'card Mayrnl i senyora, la mare de la senyoreta P la.1as 1
Lluls Soler, entre altres.
El sopar transcorregué enmig d'una amable camaraderia i malgrat de
no haver-hi parlaments, es remarcà
el feliç èxit de la "tournée'', èxit al
qual contribui de manera especial la
brillant actuació de Maria Teresa.
Plana.s 1 Ricard Mayral i, al mateix
temps, es feren projectes per tal de
p rosseguir- Ja pel Nord d 'Espanya.

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATR E

eINEM AI

TEATRE COMIC

1

tcCua ndo u n hombre es un hombren
per George O'Brien
A VIS. - Ha es~at inaugurada la
sessió contínua: des de les 4 de la
tarda. a les 12.30 de la nit
SE.l'i SE INTERRUPCIO

Llista de material «Radio
Films»

De Ràdio Films, s. A. E ., hem rebut un ben imprès opuscle qu~ conlé
rescenslons de dos films "gegants";
8 fora de programa; 8 superproduccions; 8 especials; 6 cavallistes; 1 de
sèrics; 4 d'extraordinàries; 20 u:butXOS i 24 assumptes curts.

AIVIIJII

Li t.:~~' GEL - PAR K

tarda, 6. Nlt, 10'15: REPETICIO deia formidables FESTIVALS ALADY La super-revtsta

GRAN PARC D'ATRACCIONS

Mul,

Entrada, 60 cts. Fun icular I en·
trada, t pta. Darrer fu nicular

MISS MISS
• '" 2
~-pc_r_La_u,_a_P_In_i_ll_o_s._A_Ia_d_'J_l_L_•_pa_, Llegiu LA HUMAN I TAT

~~NUN CIEU

A

FRONTO NOVEfATS

LA HUMANITAT

Avui, d.lmarts, tarda, a le!! 4:
Partit a pala, ANOEL. CHIQUITO BILBAO contra SARRIONAINDIA - SOMORROSTRO. - Nit, a
les 10'15: Partit n clstella, CHAPARRO-BERRONDO c:ontm UNAJ:I."UE- ZABALA. De tells l)Cr
cartells.

Fronto Principal Palace
Avui, dl.marts, tarda: .ECHAVEMOTRJCO contra JULIO- MODESTO. - Nit: ASTIGARRAGAmARLUCEA contra GURt.:CEA·
GA - CAZALIS Il.

CINEMES

PUBLI · CINEMA
Sessió continua Seient UNA PE8SETA: NOTICIARIS· DOCUMENTALS • VIATGES, etc.

Llegiu LA HUMA~J I T AT

CINEMA

:: MPRESA GAPil UI
CAPITOL. - Avui, sessió
tlnua de 4 a 12'30: El BRIN~~
DE LA MU ERTE, per Barner Ba
ter 1 Conxlta Montenegro. CUA~·

g~E.u ~e:'~~o~:eE J~r~~~-

HOM:

EXCELSIOR. - AVUI
continua de 4 a 12'30: eH.~~¡~
CHAN EN PARIS, per Warn
Oland; JMITACION A LA VIOI!r
en espanyol, per Claudette co~
bert I Warren William; ROMAII.
ZA ESTUDIANTIL, per T .
Brown 1 Anneta Louise 1 om
DI
BUI XOS.
'
.
CO MTAL. - Avui, seRSló e
tlnua de 3'45 a 12'30: DON È~
RE DOS, en espanyol, per Wtil ¡};.
gers I Zazu Pitts; UN BRAVO
ENT RE BRAVOS, per Buck Junes; LA MATERNAL, en espanyol
I DI BUIXOS.
WALKYRI A. Avui, SCS6l6
continua de 4 a 12'30: MATAit.
DO EN LA SO MBRA, en espa.
nyoJ, per William Fowell 1 Mir.
na Loy; EL REY DEL JAZZ, la
millor revista musical que s'ha
projectat; EL AGUA EN EL SUE·
LO , en espanyol, per Maruch1
l''resno, I DI BUIXOS.

Preguem a les empr~es
que ens enviin propa·
ganda que vulguin escriure-la en català

___________*_________
ESPECTACLES PER
A AVUI
T E AT R E S
Barcelona. -

Tarda I nit: tMenos 1oo

bOS».

Còmic. - Tarda I nit: rM.Jss - Misa.
Espanyol. - Tarda: cPatrons I pro.
letaris» 1 «Pobrets però bonraetSJ.
Nit: ePare
té la burra amiCJ.
Poliorama.-Nit: «Pluma en el vieniOJ.
Romea.- Tarda I nit: «Morena Claru
Gran Price. - Tarda: cR~s de noa
al rronH. NJt: eLa Criolla•. r
Tivoli. - Tarda i nit: cHip!, Hlp~
Hurra!:iL

'os

C I NE M E S
Amèrica. - cAl llegar la Prlmattru,
«Soy un fugltlvo» 1 cVamp1resa1
1933».
Arenes. •El Tigre del Mar Negro», cHollyWood conqulstadOI I
cGranaderos del runon.
Act ualitats. - Noticiari Fox, D<JCOo
mentals, El raid Roma - Chica&U·
Roma
Arnau. - cEl Guapo», «Por el mal camino» I «Crisis mundial».
Astèria. - eLa Carretera del In!lernoa
1 cCinco Caba11eros Maldltos».
Avinguda. «Sobre jjlS nubes• I
cCita a clegas».
,
Barcelona. - cNo soy nlngún an¡;e.J,
cMadame Butter!ly» 1 «El Paso del
Ocaso».
Boheme. - «La cena de los ac~
dos», «La santa y el loco» I cDé,•
me pnsar la noche contlgo:t.
.
Bosc. - cRapsodla húngara:t, c\'i!l
Vllla:t i cAs de ases:t.
Bohèmia. - cCaslno del mar:t, .cElo
plgas de oro:t 1 cVlvlr para son~
Broadway. - cEl ¡uapo:t, «Por el wa
camlno:t 1 «Crls18 mundlab.
Capitol. - «El brindis de la muerte~
cCuando un hombre es un hombrel.
Cèntrio Cinema. - «Romanza hÚLg
ra», cChucho el Roto» 1 cEscàll
los romanos».
Comtal. - cDon enredos», tUn bra.
vo entre bravos» 1 •La mateme!!:
Diana. - cPaso a la juventudl, ·~
mas del presldlo» I «El apareclcO¡Q
Esplai. - eLa pequefía. Dorrlt», e
rey de los Campos Eltseos• 1 cLuo
ces de la eludad».
ExcoiGior. - cCharlle Chan en Par:
«<mitaclón de la vida» J cRom
za. estudiantil».
Fantàslo. - cOro en la callet. ·al~
Foc Nou. - cEl hljo del carns' 111
«SoY \In !ugltiVOJ 1 cVIllllP1rt
1933:t.
g~
Goya. - cBolero:t, Espectacles
vis t Orquestra. Cubanola.
El ~
Iris. - «La. vida en broma», •
tn<lor~ i cMadame Butterflyt. b!'O't
Kursul. - cA la luz del candela
«<mltaclón a la. vlda:t 1 cMascara~
Laietana. - &La llama eterna~
remollno:t 1 «La herman:l. Bl. •Gt
Marina. - eLa matanza», cMar~
en uerra:t 1 «Eva busca un óèh~
Majèstlc. cSucedló una n
cMarla Lulsa de Austrlu I , por 11
\Ida de su rlval:t.
.
¡
Metronol. - cEl dl!unto TUPllltll
cEl vencedcn.
eDJ
Mistral, - «Cruz Dlablo~. dA e
de los acusados» l IDiv!nat.
~
Monumen tal. - «El tigre del r.f~rl J
gro», «En cada. pucrto un am
«Los que danzan».
•dol l
Mundial. - cApostando a cup.
«En Caprl nació un amon.
11
Nurla. - cEl ¡:resldlo~. cOe bote
botell 1 «El re!uglot.
J•èa !I
Paris. - cRosa;; del Sun 1 coe "
prenda».
¡ rt1'¡
Path' Palace. - a.Marlnero en t ~¡çf'
1DoY ml amon 1 cMujeres pe
sa.~··

Els s~mnis més fan tàstics es realitz en primer al cinema, després potser en realitat. Aquesta no seria pas
:~ta~rt~et~ vegada dque el cinema ens ha mostrat fantasieS tècniques que des prés s'han convertit en rea·
o om recor a la ramo~ ~eHJcula «1. F. 1 no contesta , en Ja qua l vèiem per primer cop una Illa
per a ae roplans,. I avui di:' exasteax • en realitat. Arribarem un dia a trasllada r-nos d 'Europa a Amèrica
mitjançant un tu nel'r El falm a EI Tunelr, que ara realitzen a Anglaterra, ens mos tra el tllnel transatlàntic
(Express-Foto)

VARIETATS

•O

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

Aquesta casa ens ha. tramès un
formós catàleg en el qual s'esmenten
les produccions en cartera ¡;er a la
temporada que vé, les quals són:
"El nuevo Gulliver", producc¡ó Mosfil-Moscou; "Idolos de Buenos Aires", producció argentina; ''La reina
y el caudillo", amb Anna. Neaglcs i
Fernand Graavey; "Madre Alegna",
film espanyol, direcció de Josep
Buchs; "El n!flo de las monju.s", producció nacional; "Por un perro chico una mujer", film nacional; "Asi
es Hollywood", amb William Halnes; "Rayo de acero", producció Eur opa-Berlin; "En un rancho de Santa Fe", amb K en Maynard; " Tu vida me perteneoe; " Un oficial aguerrido".

()

•n.

PRENDA

PREUS TARDA I NIT· PR..,_
RENCIA, 1'00 pta. ESPECIAL ~
0.•""

le.~te"»,

I

La «tournée» de la compa.l
nyia Torrents

E r~

DEJADA

~~:===~=:::~=~
11 S'
Y:Ntft.P:Y
Cecil B. de Mille, un dels primers directors del cinema mundia l, ha realitzat, darrerament, un film d'ambient històric : ''Les Croades>>, 11 acl,
en la fotografia, velem u n moment durant ta realització d el film. El
director de Mllle és el que està a primer terme esquerra, d'espatlles a
la màquina del reporter
<Foto Paramount.)

E

~} 1~54~. Md~ Pta~A~F',IS

«El MISTERIO DEL «MARIA
l 'ELENC ESCE~IC <<MOSSHl CELESTE», D'HERNANDEZ CA·
CINTO» TIHDRA UNMARC MES TA I ALEXANDRE CASONA
Dc A. M., a «El Liberal»:
ADEQUAT PER A LES SEVES «De
un bello cuento de Hernàndez
Catà, adaptado al teatro por CasoACTUACIONS
na, salió «El misterio del "Maria Ce-

~lE S

M entre hom espera la inaugw:ació
del palau Planes com a. teatre, bo
serà anunciar que el flns ar a mu:;ichall "Moulln Rouge" serà con vertit
en teatre. Això és el que s'assegura.
P er altra banda, però, també s'assegura una. altra cosa: que el que serà
el Moulin Rouge no serà tealle, sino
cinema...
Això d 'esdeven'r cinema en lloc de
teatre es diu, també, de l'Eden Concert, on JO&p Clapern pensava !er-hi
una temporada... No vol dir, può,
aquesta noticia d el cinema, que Clapera no hi faci la seva temporada
de català ... S i de cas, es veuria com
pinta la cosa. per a tirar endavant o
fer marxa enrera. La marxa enrera,
com el lector suposarà tot seguit,
fóra f er-hi cinema, arraconant el
teatre ...
TEAT R E CATALA
Que si el Novetats... No. Ara els
trets sonen en un altre lloc. Com que
S a n tperc deixa el teatre català per
anar-se'n al Còm e, hi ha qui assegura que a l'Espanyol s'hi seguirà
fent teatre català. No, però, de vodevil més o menys sonor, no. Teatre
català, de vers. Per quina companyia? Un nom es dóna: Vlla.-Davi...
I potser subvencionada. veurem què
en sortirà de cert...
P ERO ...
En relació a la mateixa noticia
anterior, nosaltres sabem que, ma lgrat Santpere deixi, és possible que
momentàniament, l'escenari de l'Espanyol, en ell hi continuarà la mateixa companyia que hi havia actuat, però amb l'Arteaga de primer
actor 1 director.
Què farà aquesta companyia?
Què ha. de fer? Doncs vodevil o
qui sap sl comèdies de gran espectacle, però sense música. Un retor n,
creiem nosaltres, a les èpoques d e
"La Marleta de l'ull viu" ... Celebrar iem que f os així.

FANTASio

Les estrenes a Madrid

R EFORñlES A LA SALA-TEATRE
DEL FOl\n:Nf AUTONOMISTA
CAT ALA

3 DE SETEMBRE

.

,

Principal. - cRapsodla 11ungata • 1\'lo
va Vtlla:t I cAs de ases:t.
. d'ri'
Publi Cinema. - Reportat¡e~
tuall ta t.
,ca
Rambles. - cBasta de mujerCSJ 1
aecuebtro sensacional».
fll
1
Royal, - cCocktall de besos•1• ·~
march1~a:t 1 «El al~cU de a •
tera:t.
!1 I
Select Cinema. - cWonder a-:
cEl vtajero solitariOJ.
d» 1 iJ
Smart. - «Luces de la cluda
últlmo rodeo:t.
.
c)JJ/1'
Splènd1d. - cEl numero 17•. dt
carada» 1 cPaso n la juventu~
Triomf. - «La matanza:t, c>Ua~
en tlerra:t 1 cEva busca un bOl'
Tetuan, - cEl remolino», cHohl
b<'rO» J cE~klmo».
~
Volca. - •El expreso de Ja p~
«Amol· l alegrin 1 eLa colu.Dln&
~urna» ~olament tarda. -'-ICJ j
Xile. - cEl potro Jndom•"' ' l'
rrente ln"\'ls1ble:t I «.Al Este
rumbo•.
~
Wal kyr1a. - cMatando en la ~ell ~
•El rcy del jazz» 1 1El a,...us
&uelr

-.

Tots els republicans Uegeixen cada dia LA HUMANITAT
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D IMARTS, S DE SETEMBRE DEL 193&

ilt, '
en I&

.

._,

th·a, a càrrec de la senyoreta Allcia

de Escoendres.

Passeu per

:Hotel de Vendes
I

Pelai, 8
COMPRA • VENDA • CANVI

I

,

20'30: Conferència a càrrec d un
membre de l'Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana.
•
20'45: Noticiari des de la Redacció
de eLa Publicitat».
20'55: Cotitzacions de mercaderies
valors 1 cotons.
21'-: Senyals horaris de la. Catedral. Servei Meteorològic de la.
Generalitat de Catalunya.
21'05: Amenitats artlstiques, presentades per P erfumeria Parers..
21'35: Orquestra. de RADIO BARCELONA.
22'05: eLa Paraula». Emissió de les
deu 1 cinc minuts del vespre. Dlrec·
tament des de 'Madrid. Resum de les
Informacions radiades durant el dla.
22'15: Recital de violi per Jull J&r·
que. Pianista Rosaura Coma.
22'45: Orquestra de RADIO BARCELONA.
23'20: Programa de discos.
24'-: cLe. Paraula.t. Emissió de les
dotze de lA nit. Darreres lnforma.ciona. Fi de l'Emissió.

Necessiteu ·canviar
els vostres mobles?

-LE

EAJ· 39 · RADIO BADALONA
CONDICIONS MOLT

SEMFRE

AVAN1'ATJOSES

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles

*

UNIO R AD I O, S . A.
8eSsto

~R LIE

f arne:

~

VIDA
Co¡.
MArt
Tom

I Dl.
C< \

( ¡¡.

IP"'RAVO

r.kn;~
t'

ses&ló

TAN.

espa.
Mir·
la

u.

9 s'ha

I

SUE·

aruch1

-

pre~es

propa·
in es·
Ià

PER

Emissió Ràdio Barcelona
PROGRAMA PER A AVUI,
DIMART S
'7'15: Primera edició de eLa Parao.~.la». Dl&rl radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8'-· Senyals horaris de la Catedral. :.._ Lliçó de gimnàs radiat, a
'càrrec de la Federació de Glmuàstlca.
8'20: Segona edició de eLa Paraula». Diari radiat de RADIO BAR·
CELONA. Edició dedicada a les co1marques catalanes. - Discos.
9'-: Senyals horaris de la. Catedra l.
11'-: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
1
Generalitat de Catalunya.
¡1 12'-: Senyals horaris de la C~
tcdral. - Secció Ft;menina. - Mu'slca selecta en discos.
1 12'30: «Plat del dia», del R estauraut Tivoll. - Continuació del programa de discos.

13'-:
tedral. 13'05:
Cllicole.
triats.

SOBRETAULA
Senyals horaris de la CaLectura del programa.
«Cocktall del dia>>, de Pere
- Programa de discos va-

RESTAURANT

Vegi's
la nostra secció

ANUNCIS PER
PA RA UL ES

Aprofiteu l'ocasió

MERCAT D'OCASIONS

Menjadors lnstalia.ts en tlpiques barraques valencianes - Especialitat en la paella, llagosta barceloneta l pollastre a l'ast. estU Horta

enos lo.

Llegiu cada dia LA HUMANITAT

90 Ptes.

SENYORETA mecanò¡rala. escrivint correcta·
ruent. català, castellà l
rraucés. dc$ltja colloca.cló. Olrlglr..se o La Hu·
manitat. Num 318.
S'OFEREIX per a tra·
<1ucctons del rrancés a
l'esp::myol o català. persona opta E.~crlurc a La
Humanitat, tllirn 300
SOCI
CAPITALISTA,
cerco. per n muntar uegocl de bons rendtmcnt.a.
Esc. a
La Humanitat.
Núm. 316.
10.000 oessot.., falten
per a negoci cdltortal ca..
talA. Escriure & La Hu·
manitat. Núm. 104.

SENYORETA,
1atta
corredora. Girona. 39, 3er.

lra.

VÉNDA

CLIN ICA

ESCE."il::DORS

CASA SUBIROS
Hospital, 42-T. 13651

Bar Petit Miramar
Gnw terrussa d'csuu prOpta oe1
allàñQU~t r~
Atlll, sut'ulr.nls coberts a ptell$
molt ajusta~
-PASSEIG ~A<.:IOSAJ... ~
Barcelona. -

Telèfon l9U5

FARRE PI JU AN
METGE ESPEt;,.\LISTA

P.EJ..L -· VIES URINARIES
de C1n11e1u. tt. primer
IJEFt:C'r E::; tiEXOA.LS

Rambla

=

CORTS CATALANES, 414

COMPRARIA escriptor!

1 duea bUtaques d'oc.'\Sló

n pagar a terminis. Esc.
a La Humanitat. Núm.
102.

BA RCE L ONA

FAMILIA CATALANA
I d'e Querm desitJa un a
dormtr o tot estar. Ao.
gela, 6. lu. 2a.

1

MATRIMONI sol, desitja 1 o 2 pers. tot cst. o
dorm. prop Rambles. R:
Avinyó, 26, Forn, de 7 a
11 tarda.

COBERTS a '2'50. en·
URCELL, 152, 1tr. 2na.
tre~nlmenta l 3 plata a
H. tot estar, 30 ptea. mes.
elegir a la carta, pa, vl
1 postres, tot s u ¡;¡ertor.
VALENCIA, 169, oral,
Ronda St. Pere, 11. pral. entre Muntaner I Aribau.
Habitacions aigua corLLOGO tlabttacló a se- rent; confort.
nyora o senyoreta, amb
rete1éncles. prou tramvia
IDEAL PENSIO, la més
Untes 12. 14. 15. 511 I 68, cèntrica
l contortablc,
Etic~ure a LA HUMANI·
exc. menjar, pensió comTAT, núm. 303.
pleta. ues de 125 ¡;¡tes.
mes, diària des de 5 ¡;¡tea.
ESPLENDIDS coberta, Escudlllers, 6, pral, prop
entreteniments I 3 plats, Rambles. Escala estanc.
a 3 ¡;¡tea. 1 2'75 per abonament de 15 àpats. set·
HOSPITAL. 123, ter.
vel acurat. Pensló Laieta- Habitacions b. c. preus
na. Pl. Berenguer, 2.
reduït,¡¡ sense competéncla, tot estar dea de 125
DOS AMICS a tot t>.s- pt.ea. mes o sots dormit.
tar de.ill tjo. preu econòCARME, 72, 2on., desitmic. Escriure a La Hu·
ja 1 o '2 hostes tot estar
manitat. Nüm. 301.
o '8018 nwnjar, b. c. 'l'racte famJliar.
MENJARS
VECETA·
RIANS I de ré¡tm vegt.
HABITACIONS des de
ptes. :z·:;o. Pelai, 12, pral. 0'75. cadena. 33, entresol.
HABITACIO per o. dos
&mlCII, caa mare I rttln,
pr<J:) Fontana. Escriure a
La Humanitat. N~. 334.
HABITACIO per a llogar. Aragó. 369, 2.on 1.•
HOSTES, 24 dW'08 mc'>,
balcó c. l.racte familiar,
casa immillorable. Ceca
Boqucrla. 2, pral.

PROP PL. UNIVERSI TAT, hab. ln<lependent,
25 ptes. mes. Rd::~. Sant
20n. 2a.

HABITACIO sola dormlr per a sens-or. Notartat.,
5, 4rt.
RIERA ALTA. 48, Pili.,
2.". Jove solament. d.or.
mtr.
!HABITACIONS dea de
20 ptes, meli.. Pa.ssat,ae
HABITACIONS, balcó. Crêdl'- 8, ler.
b:ln1. t.elé!" tot estar o
SOlament dormlr. UamCOMPlETA,
bla del Prat, 10 (Grfl.· 2SPENSIO
duros, balCó c. 1 o 2
ela). Raó, .tJOrterta.
nmtcs. banJ. Rbla. Sta.
MOntca. 15, 3er.
SENYORA, U~ h:ibl·
BON MENJAR, bona
'tac1ó <10nnlr o despatx
amb balcó. Rbla. Pton~, habltad6. bon preu. Pe33. 2.on. 1.•

U1L:rol. 9, 2on.

30 PTES. setmana. tot
estar o SO!amen~ menJ::.r.

FAMILIA CATALANA,
d.eal.tja 1 o 2 bo.ces d. o
t . eatar. Angela, 6 2n. Ja.

Salmeron. u.

Pral.

SERVEi HAPW SETM.A.NAL ENTHE BARCELONA 1 BILBAO
Sortides cada DIMECRES a la nit cap a Valéncia., Alacant. Màlaga,
l:levWa, VIgo. Villagareia, Corunya, Musc!, Santander 1 Bilbao
Alternant-se les escales de:
·rarrag,ma, Ceuta 1 Huelva cada ducs setmanea
Saot Carles l l-'erro! cada ducs setmanes
SERVEI CORRENT ENTRE BARCELONA l BILBAO
cada dues setmanes
Sortides els DIVENDRES a la rut, cap a Tarragona. Sant Carles,
Vluaruç, Valéncln, Cullera, Alacant, Cartagena, A¡uiiM, Almeria, MeUlla, ,Motr11, Màlaga. Ceuta, Càdlz, Sevilla, Huelva, VIgo, Marln, Villagarcla1 Ferrol, Coruny·a, Avilés. Musel, Santander, Bilbao I PasaJea
En les llnloo ràpid 1 corrent s'admet càrrega per a Tànger. Larra.!x 1
Casablanca amb transbordament a Mt\laga 1 també per a l'Illa CrJ.&.
t!na 1 Ayamocte amb transbordament a Huelva.
SERVEI ENTRE BARCELONA. SETE 1 MARSELLA
Sortides Q.ulnwnals els ulJous cap a Séte 1 Marsella
Servei quinzenal cap a GENOVA
La càrrega es rep al Till~lado de Ja Companyia Moll del Rebaix
Teléfon 13585

Q.Ue actmetn'l. passatgera 1 mercaderies

La càrre¡a es rep fins la vetlla del dia de sortida .al tlnglado núm. 1

del Moll de Balears. Telé!on 18274
CONSIGNATARIS:

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.
VlA LAIETANA. 'l

TELEFON 2ll057

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

anuncis per par ules

PENSIO PRAT, tlnblta.cló 2 lllt.s, pensió completa Abonament a menjar, 35 ptes. setmana. C.
Nou Rambla. 12. ler. 2.a

es.

B AR C E L O NA

BARCELONA. Opuscles gratuïts

desitJa 1 ó 2 nmlca tot
estar b. c. Avinyó, 37,
3.er 1.a
DESITJO li o 3 joves
tot e¡;tar o sols dormir.
c. Carme, 39, 2on.

Antoni,

Tel. 14237

«CABO SAN ANTONIO»

l els que necessitin deis
seus serveis professionals,
trobaran tots els dies. al
seu despatx, l'ortopèdic especialista
herniòleg Prof. PERE RAMON, autor
del prototipus del tractament no operatori de les hèrnies, ptosis, relaxaments, abultaments i desplaçament
abdominal. Canne, n .o 38, primer.

S'OFEREIX mosso per
a magatzem o dCSIXlt:r.
DESIT.JO joves tot esEsc. n
La Humanitat. tar, preu econòmic. coNú.m. 305.
pons, 7, entri.

DISPESES

(prop Rambles>

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

Des d'avui els seus clients

&tgona.

CATALA. Oorrccc:16 { 'orlgtna.Js I proves d'lmpremta. EltU 1 ortografia. Preus mòdics. Escriure n La Humanitat.
Núm. 105.

Carrer de Sant Pau, 6

f barray c.a, S. enC.

TOT D' OC ASIO
Telèfon 30422

CASA BAGUES

----o-

Casa particular

.JOVENET amb lmml.
Uorables relerèncles s'oreretx per a botl¡a o escriptori. Escriure a La
Humanitat. Núm. 3lll.

TOT de VERITABLE OCASI O
COMPRA, VENDA
CANVI

SERVEI RAPID CAP AL BRASIL • PLATA
per moto-transatlàntics correus espanyola
Sortides tlxes caaa 21 dJea
Cap a SANTOS, MONTEVIDEO 1 BUI::NOS AIRES sortlrt. el c11a
.s dl setembre del 1935. la magDJUca motonau

OFERTES
i DEMANDES

CONOUCCIO, 1\IECANICA, REGLAMENT, DOCU~IENTS, Cer·
tlflcats de PENALS l FO.:\IENT
Al\m TITOL ASSEGURAT
TITOLS DE 1.• CLASSE
Canvis de 2.• a 1 • classe
Cla&!Ks soltes, a 2 ptes.
cc E L A S '' - Corts, 412

MALETES, DISOOS, etc.

*

Secció
COMPTABILITAT, empleat banc s'ofereix tardes o 7 a 10 nit; mol.
ta pràctica 1 referències.
Escriure a La Humanitat. Num. 34:1

JO IES · BRILL A N .T S

Carrer Nou de la Rambla, 1S - PELL • SANG - VE N ERI • PROSTATA •
MATRIU • IMPOTENCIA - DIATERMIA • Director: Dr. Riu Por ta Consulta, 11 a 1, 4'30 a 9. F. 10 a 1

DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE CO·

sm,

OBJECTES DE PLATA

CLINICA GALLEGO -- VI ES URI NARIES

COMPRA/VENDA/CANVI

*:-----Noticiari

AVIS

TORRE SAN SEBASTIAN (Telèfon 14342)

RELLOTGES

Llegiu cada dia LA HUMANITAT

:==

TARDA
16'-: Programa de discos.
18'-: «La Paraula.. EmisSió de
les sis de la tarda. Informació general. - Programa del Radiooient.
Discos a petició d esenyors subscriptors de RADIO BARCELONA.
•
18'30: Suplement de «La Paraula», dedicat a la Secció Infantil de
RADIO BARCELONA. Rondalles,
contes, consells útils, etc. - Continuació del programa del Radiooient.
19'45: Cotitzacions de monedes.
20'-: eLa Paraula>~. Noticiari esportiu.
NIT
20'15: Conferència d'Acció Educa-

PEL·LICULES • PATHE• BABY • MAQUINES
FONOGRAFS DE TOTES MENES • DISCOS, etc.

Ofereix importants rebaixes en tots
els articles de Camiseria, Corbateria,
Gèneres de Punt, etc., etc., durant
tot el mes de setembre

-- ----:*----.. . . _,.,. . .

HORTA VALENCIANA

No deixeu de vislta.r-la. Garantim que guanyareu temps I di·
ners per ésser la més ràpida 1
barata de totes
UNIC PREU
TOT CO!liPRI::S

PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES

Programa per a avui, dimarts

ris; Música regionaL A les 13'30 Mú13'25: e:CocJ.:talb d'avui.J, del Res- sica selecta. A les 14'30: FI de l'Etaurant Brasserie Tivoll.
13'30: Informació Teatral 1 Car- missió. A les 19: Obertura; Senyals
telleru.. - Continuació del programa horaris; Música selecta. A les 19'30:
El disc del ràdloolent. A les 20: Code discos.
titzacions. A les 21: Noticiari. 21'15:
13'55: Secció Clnematogrà!lca.,
14'-: «La Paraula». Emissió de Fragments de ::arsueles. A les 22'15:
les dues de la tarda. Informació ge- Noticies de premsa des de Madrid.
neral - Actualitats T eatrals i Mu- A les 22'30: Jazz. A les 22'50: F1 de
sicals.
14'30: cEl Fet del Dia», per Joan l'Emissló.
Alavedra. - cButlletf Oficial de la
Generalitat de Catalunya.t. Sumari
del número publicat avui. - Continuació de les Actualitats.
1'55: Borsa. d el Treball, de cE
A J 1».
15'-: Sessió Radlobenè!ica.-Dlscos variats.
15'15: eLa. Paraula». Emlssló d'un
quart de quatre de la tarda. Directament des de Madrid. Ministeris.
Resumen de la. cOaseta.. - Continuació de la Sessió Ro.diobcnèflca.

APARELLS
FOTO GR AF ICS

36, SOQUERIA, 38

A les 12: Obertura senyals hom-

RAD I O

il

HOMtS a dormir. li pt.s.
setmana. Lladó. 6. ler.
(prop Pl. Repliblic:a).
lòAXEA, acreditada ¡r..n-

1~~~·pf:::!ll~~utt:. ~

vença, 265. Pt:. de Grt.cla.

JAUME I, llo¡:o bnbl·
tacló dos balcons, assole.
llada. bon -preu 'J"rompe.
tes Jaum1 I, 2, 1er. 2na.

LLOGUERS
HABITACIO , lloc cén·
trie. cedeixo n bon preu
per a cunrdar-hl obJectes.
Escriure La Humanitat.
Num . 31!i.
ESPLENDIDS plsos llogo, bonn comunlcru:IO.
A8(l" t.el. 85 1 100 ptca
Provença, '71.
t.1UDANCE~ Conductores-autos, des de 8 pes.
setes b. cadena. 22. Tel.

17174.

CASETES. llogo. preu
econom1c. per a esuue..
Jants. Raó: Corbem Bal·
u de Llobrcga~ I Estanc}
LLOCUER DE MOBLES
uous. ~ nssortJmcnt.
Olunera SevJIIana. s. L.
en liQUidació. P¡, do Orà-

~la.

a

101

DIPUTACIO, 424, pana
pl.e!J Asccnaor.

6:)

.

disponibles.
PISOS
e a.rrer
Quatre, 60 <Sants)
d e 10 a 11 duros,

JOSEP Ma. ES p ANYA
Advocat Rosselló, 253

A GRACIA, PiJJos per

E. LLINAS ROIG. Advocat. Balmes. 24. Tel.
:10927. Barcelona.

Uog. 60 ptes. prop mer-

cat. Raó: CIUdad Real,
3 o, porteria.

SOLARS a 6 duros mes
Carrer Dant, enfront ni
número 14 I futur mercat Horta. Canuda, 35.
pral. 1ra. D'll a una l 6
a 8.

LLEVADORES

BICICLETES, 10 ¡;¡tes.
PISOS. 25 a 30 duro.s,
GRACIA GARCIA, Lle- mes Balmes. 60 entl. Ia.
en caaa nova, asc., bany 1 vadora.
Consultes gracale!accló. Camp, 42 1 tultes. Florldablanca. 99,
VIDRES I CRISTALLS
compra - venda. Urgell.
Sta. Perpétua. Prop Pl. entl. 4ta. Tel. 35747.
I
121.
Tel. 80.475.
Lesseps.
CONCEPCIO .JOFRE DE
PISOS. 40 ptes. mes. CARBO. Llendora clrurA TERMINIS: matat~
Mora d'Ebre, 59.
gta.oa. Rda. St. Anton1, sos. llençols 1 vànoves.
Enric Granados, 17, 1\ 'al.
24. Tel. 2354L
2na. De 4 a 8.
PISOS casa nova, 16 a
18 duros, ascensor, tel.,
HLGLNIA RUIZ. Llevasol. vuam.ari, 106 - 108, dom ctrur¡lana. Cooaul·
COMPP.O MOBLES. PI·
prop Pl. Espanya.
ta gratujta. Tallera. 76, sos sencers. generes tota
mena. Magatum de Venbis. Tel. 21845.
des. Escudlllcrs, 10. • Tel.
PISOS 14 l 15 dra. Carnpo, 43. costat Pl. Lesseps
TERESA ZURITA. Lle- 15642.
vadora. Paris, 19. Tel.
AUTO-CONDUCTORES 3:i:.l9l.
PER A TOTA MENA de
cNuna». des de 15 ptea.
treballs de paleta, !)roJecServei, muntatge J destea d'obres l pressuposmuntatge. Gestió permis
tos, adrecnr-se
l''ran·
gratls. Calàbria. 2, gaDR . .JOAN MIRANDA. cesc Benavent, c. AngcJs
ratge. Tel. 32573.
LOpez
de Ayala, 66, :.!o..
Malalties dels nens.· P.
de Oràcia, 4 ·Tel. 12133 Teléfon 36537.
DIAGONAL, 235 1 237, Barcelona.
xamfrà Diputació, g~.sos
nous. m. vent. 6
JOGUINES, venem, salab ..
ROSSELL · l:'asset¡
bany. cal., asc., tel., 80 deDr.
Gracia. 106. pra.! I? a . do. Diputació, 221.
1 93 ptes.
MALALTIES dels nens.
Modero tractament. DocVESTITS a terminis,
IMPORTANT agéncta tor J .• Sala. De 3 a 6 . sense entrada ni fllldor.
d'Auto - Capttonés. ue Corts, 282, • Tel. :i5:d83 Balmes, 60, eotrl. lra.
Barcelona. fa trMilata de
MALALTS.
Pulmons, TRASPASSO ràpldameut
moblllart.s d~Ya a
França. Ieual que de Va- Cor, Medicina general, tota
meno. de negOd o
Jéncla, 5ara¡OsSa, Madrid, Sihlls. Ral¡s X, SOl ar- establiment.
sense cobrar
Bilbao 1 Sevilla a Ba~ tHictnl. Dr. Lluls Cuesta, coml&.iió. Hospital,
6 enlona o viceversa. Ent.eu- Urgell, 20, pral. COnaul. tresol.
ta de 3 a 6.
ca. 971 ~.
CASA
ALEXANDRE,
FRANCESC ORTES compra. vcuda
I canvi de
DESPATXOS, 35 • 40 • PADr.
RERA. Numcran
de cinemes 1 rotograC!n. Fa.
so pl.eS. amb mobles o terna
de l'Excm. AJunta- cllltat~ de pagament. St.
sense, tel .. conserge. I..lau
men~ de Barcelona. Esllc·
der, 7. prop Borsa.
Pau, 30.
clallsta en mnlalt.tes Internes. Consulta de 4 a
LOCALS lndustrl.ala l 5. Aragó, 224, pral. Tel.
RAM FUSTA, màquines
pis M3l>SIDl, 86. Santa.
d'ocasió. Grallll ran¡ues.
10158.
Diputació, 137.
PISOS nous. 14 duros,
CONSULTORI MEDIC
4 bs bitaclons, lilV8bo C. QUIRURGIC, a:dlrln amb
.JASSENCS ferro, d'oRogent, 171 19 (Clot).
clientela, puo~ ~trie càslo des de 0'40 Pt.cS.
ltrunlllornble a Snnt. Mo.r- Avda. Mtstra.J, 14. Tell\.
CASA NOVA. Corts. l.i, Fscriure a La Huma- Con 34444.
'767, amb nscen., ban,., nttat. J . J.
algun directa, molt. llum
MOBLES, per cessar ne1 sol, pisos 4 balcons 24
Dr. FRANCESC ORTES goe!, liquido totes lea
duros 1 bottza amb Pis, PAREOA. Numerari de exlsténCJCS C&nu®, 3S.
peu trnmvta t autobf.ls,
tenUI dc l'Excm. AJunta.
ment do Barcelona. &pe.
IIQUIDACIO lm~:mt
PER A LLOGAR n Uos.. ciallstn en malalties In· t.nller dc maquin a 1
ulnmca, prop Pl. Espa.. ternes consulta de 4 n 5. cald~!rerla; ¡¡ran vnrt~nt
n:ra, bonlc local. Rno: Aragó. 224. Dral. T. lOISil. de màqutnes. cincs 1 utlllatge. n molt bona preus.
BéJ:u-, 43.
Carrera, 34.
PIANOS dl! ll~e.
CAMIONS , &T8IUI ocaCOMPRO mllaulncs de
nous 1 U33ts. Preus eco.
nòmics. c,o\ngelns Hallt, comprimir. Escriure a La slons. preus u:>us TnmatiL.
95
llumenl~~t.
Núm.
340.
Hbln. Catalunya, 1.
A 15 CEt4THAS , pam.
prop tramvia Rtlbass!lda. solars en urba.nltzacló,
TAULER PALOMA· ple bosc. cometat 1 ter- Ja PG blada. prop Sebn·
RES. A<h'O"..at. Saot Pau, mlnls. Resten 1)0C8 so- deli. f'llcilltnts ~meu~
Junaueres. 14 Mo'74 • Tel. 23HII.
lars o. lO cts. p. P. Or&. Rao:
ble¡;¡
ela. 121. 4rt. 2a.
TOMAS .JORDI CLANC,
MAQUINES <l"escrl u re
edvocat. Procurador del&
A TERMINIS vestits
d:l 100 ptcs. tes relTribuuals. Psg. de <ll'l.. confccc1anate 1 en peça, des
Ilo~ ocasions, 8(lmpre a
e•a. 47. 'Sr. l.a Telêfon Eurtc GranadOII. 17. pral In c:\83 cCll!!Sll Placctn
76183. Barcclcmn
2:l.Oe4a8
del Pl. ! o. botlgn,

METGES

.

•

VENDES

ADVOCATS

...

AU A DEM A

URBANITZA CIO

A

MOBLES ocasió mobles
COMERÇ D'OUS 1 avipreus tuversembliÍnts No ram «L'Empordanesa». de
comprar sense visitar Francesc Telxldó. Compra
abans aquesta casa. Muo- directa als mercnts úe
l'Empordà. Valéncta, :!34.
taner. 18.
Granja a Tel. 81816 Sant
MiQuel de Fluvià (Girona). Es reben lUstes per
RADIO. ApareUs de to- teléron. Servei a domicili.
ta onda. Paloma. 20.
COL·LECCIONISTES •
COMPRO BICICLETES Completeu vostra colleede rotes menes d'ocasió. ció de segells o postals,
Pago a bon preu. Le¡a- gratultament. Pulgfcrrat.
lltat, 16 (0.).
Pl. Nova, 6 1 7. Barcelona.
AGENCIA TRANSPORTS
CADIRES I TAULES
Josep Fl¡ueras, ex-Cerro.
'!ari. Facturaclooa l re- lloguer. Cai\elliUI. Desp.
collida de mercaderies per St. Eusebi, 3 (S. G.J. Tel.
ferrocarril. recadera I ca. 74692.
mlons. ln!ormes ferroviaria, marltlms I aeris. InCOMISSIONISTES, notormacló sobre viatges
IUuramentli PISOS.
collcctlus per terrocarril velles.
Provenca.
232
I aut<>"car. Pau l¡leslas.
25. rel. 11329.
HIPOTEQUES ràpides
cases reucta, préeDAR FELICIANO. Ser· sobre
teca
~rreoys 1 un.
vel acurat. Salmeron. 80. ques sobre
rústiques Notariat.
7. entresol.
BALLS DE SALO. En·
scnynnca garantJda. CurRESTAURANT MIRA·
soe de 5, 10. 15. 25 I W
ptee. cAcadémla Petrit.- MAR . Unte a B:lrcetona
xol•. Pctrihol. lli. balxos per la seva tempero tu ra
agradable QUe s'hi gauluterlor.
deh . 8alons especiaLS per
a bodes 1 bCinQ u etil.

DIVERSOS

LES

MILLORS

coJ.loc:t.clona són per ala
SALO per a IICUJOree
mlllors alumnes del Li· d'A!Ions PuJol. Permanent.&
perrectes lli r.tea.
ceu Dalmau.
ValènCia.
245. Barcelona. Tel. 78352. Sa.Jmeron, 114. pral. ter.
Tel. 71153, Barcelona.
OLIS I SABONS , Joeep
Snlvador Porta. Ser•ct
,jOSEP CANUDES. sas.
acurat. a domlctU Colo. tre Preus moderats, tem·
mines, 6. Telèlon 141146. pre els d arrera mOdel.a
~ant Pau, 10.
l 'ESCOCESA. Falzes
cotilles ortopédlques. Bos
IMPRESOS de tota
Pltal. 133,
mena. Gen . La Granada,
1. Tel. 71083. Barcelona.
.JOSEP MOREY. Constguat.arl dtl valxells.-PiaFRANCESC TARASCO.
ta. 4 ·Tel 13836 Oarc&- VIns
ouperlora. l::>er\'cl a
lona.
domicili. · Caldea. 8 • Telèfon
176S6
FARMACIA JOAN CONDOM Medicaments QUI·
m1cament purs.· Rogent,
REPARACIONS cu pe
núm. 58-Tel. 613'414 Bar- algun 1 elceklcitnt. Casa
cclona
Bachero. carrer t'all 70
Hostatronca
.JAUME QUERA. cons.
SASTRE. Adoba 1 glm
tructor d'oorea. ProJectes
l pressupostos. Menéudez n~t!ts. Nou <W la Rnm.
t Pelaro. 37. Tel. 74576. bln, 10. PI'Ol> Rambles.
B:lrcclona.
LLIBRES compro, do
FARMACIA I CENTRE
D'ESPECIFICS E. MAS· tota mena I biblioteQues.
PONS O bena lins a I e. Llibreria MundJlll. Telêf.
una de la nit. COtO lll· 78SOS. Shlmcnm, 224.
drò!U a 3"75 ptc&. QUilO.·
Pau l¡tealas. 7-Tel. 18391
HIPOTEQUES, npldC3.
sobre casca rendn bmles
condlctona. li otnrl t, 7.
entri. Tel. 22661.

ANUNCIEU a

la humanita

t

El diar popu•
lar de Cataluny a

TS

CAFE ·BAR

de

Pert

u fió. · f'Jaça Sarrià, 6-Tetèroo 7088a.

ARTICLES per a VIatge, els trobareu a l'acreditada casa Ramon oa.
vella, euc. de F. Castellton. UospJta.J. 141. Telétou 17:.1&.
TALlER ae ¡¡eara art!·
tlclal, dtpósl ta 1 mosaica,
pavunent.s 1 tots els derivats de la construcció
I-'ranc:esc l:iorrec:ta. Oava'
a7 l all. Telélon :.10670. '
UH NOM I UNA ADRE
CA Que Cal recordar per
vestir amb dh;tinCJo. creu
Coberta. 119. l:lastrerta •El
Negrltoa.
.JOSEP BELTRAN. Pln·

tor decorador.· Sarrià, 98-

'.L'cl. 711:.!46.

DINER sobro automòbils. Corts, 674, pral. Da

6

a 8.

DINtR, pago més que
ela alt.res per cPnpeletea
MontepJoJ, Joies, màQulnc.s, etc. La case. més antig-a. Fundada el 1888.
Ullló, 2:1, Pral.
REPARACIONS
P..J.loma. ~u .

ràdio.

.JOSEP ORIOLA. Wlle-

tes met1YtQucs per a ou.

tomOblla de tots els ststemea Torrent Vldalet,
78. Tel. 77188. Barcelona,

MALALTS.
Pulmons,
Cor. Mcdlctua ¡enerul. ::ll!llls. Ral¡¡s X, SOt artlUcia.l. Or. Llult Cuesta •
Urvell, 20, pra.J Consulta
de 3 a 8 .
RETOLS I ETIQUETES
de wtcs meuca per a avarad ors Mercade1a 36
MOBLES A1. TABA. eleStlncla. durnda. economia
N~ compreu aenae nSltar
aquesu casa Jovelianoe,
UUm . ~.
PORTES
metàlilques
\'llar. Marià A¡ulló, 56.
Tclêton 53762.
NICANOR SERRANO.
Plo turo ! decorneló. · H.
Oatalun¡a. 5li ·Tal 7541\1
Hlll'OCIODI\

.JOVE 30 IUln deiJltla
relacionar-se amb eenyo• rcta t'duc:l<ln, bones nnnlltats. Olrlgtr-se o L3 li urllec~notrafia, taqui •a· manltat. NW:n . 338.
fia, orto&rafla, càloul. fi
¡;¡tes. mes, 1 hom dlll.
MAQUINES ¡:llSOSCS,
CUl"! 2 ~a~. Lebrun.
Tallers, :r;.
ocasió. 5ep\ll\"Cd:l, l 02.
COMERÇ IDIOMES
PREPARACIONS DIVERSES

pe.r a ambdós sexes

('~\RRER

1>1:! ~.1..1\"r:-;, 1S8 al HO
TdHoo 3li3S - 8arcelona
e

U !I

j

LA HUMANITAllluita pels ideals catolans i republicans

at

Dimarts, 3 de setembre del 1935

Els contes de LA HUMANITAT

PER ALS AMICS EMPRESONATS

Relació de donatius rebu!f a les nostïes oficmes
~ dm in istratives (Ronda Universitat, 25, oral.)

llfikhail Zòíxenko és l'escriptor
humorístic més destacat amb que
compta la literatura SOViètica. Amb
els seus contes i r¡arracions ha reeixit a donar-nos una imatge un
xic caricaturesca, però profundament real, de certs aspectes de la
vida social de la Rússia nova, í
molt particularment, de la dels
sectors petit-burgesos i camperols,
en un llenguatge 1/UJgut í colorit
tret del llenguatge popular, que
utilitza amb remarcable habilitat
artística.
Zòixenko va nèixer a Poltava
l'any 1895. El seu pare, d'origen
aristocràtic, era pintor. El Jutur
de Dret
jou estudiant
humorista
de Petersburg,
la Universitat
de
.
6
1

El mateL"í de Sant Pere

5'Pescador <2 vegades) ...
15'Suma anterior .. . .. . 127,394'45 T. G. A.M. de F. V..... ..
2'A la memòria d'un difunt
~
REUS:
Amics del Foment N. R.
Du e s germanes J . 1 G.
25'Ol ,·egada> ........ .
3'Cras ................ ..
1'Mari~n Roca .. . ... .. .
MONTESQUIU, un grup
2'Fredenc Siurana .. . .. .
d'esql¡errans admiradors
1' J. R. S. de Botarell .. .
de Companys 1 ConseSis esquerrans:
31'50
llers (8 setmana) ... .. .
1'Josep Vidal... .. .......
MANLLEU, Centre Català
1'Martí ......... .........
d'Esquerra
Republicà
1'Amorós .............. .
(14 vegada):
1'Magrinyà ...... ... . ..
0'50
1'- Matrimoni Xuriac ....... ..
Recasens ................. .
l'Joan Curós ...............
1'Barbarà ................ ..
1' Juume Guàrdia ............
0'50
10'- Ramon Riera . .. . .. .. . .. .
Delfl Dalmau ... ... ... ...
0'50
Josep Riera ............. ..
Roselles humils 1 espigues
0'50
4'50 Antoni Pou .............. .
daurades (21 vegada) ...
0'50
1' - Pere Faja ...... ........... .
Ginesta flairosa (21 veg.)
0'50
Francesc Corrlus .. . . .. .. .
Branquilló de llorer teixit
0'25
0'50 Miquel Isern... .. . .. ...... .
de pensaments (21 veg.)
0'50
Mar tan Arboix .. . .. . .. . .. .
Concepció Guàrdia (set0'50
! ' - Ramon Planas... .. . ... .. .
manal) ... ... . . ... ... ...
0'50
2'- Pere Canuda s ... .. . . .. .. .
Salvador Segué 1 muller...
0'50
Maria Can udas ..... . ..... .
Una familia de BLANES,
0'50
.
..
.........
5'- Josep Canudas
<6... vegada) ... ... ... ...
1'Ramon Muns ...... ..... .
J osep Aymami, de CONs0'50
2'- Maties Conesa .. . ... .. . ...
TANT!... ...............
0'50
Dolors Toneu .. . .. . .. . . ..
Maria Morell de CONs0'25
2'- Josefina Conesa ........... .
T ANT! ........... ......
0'50
N¡;rcís Toneu ... ... ... .. .
J oan Fortuny Magrifià, de
0'50
2'- Teodor Torra .. . .. . .. . .. .
CONSTAN'l'I... ... ... ...
l 'Eulàlia ................. .
J osep Español G ü e 11, de
1'50
2'- Matrimoni Portell... ... . ..
CONSTAN·rr... ... ... ...
l 'Vicenç Valle, de 9 anys ...
Rafael Fort\lny, de CONs1'Lluís Vall e .. . ... .. . .. . ...
2'TANT!..................
1'.
..
..
.
Figueras
Ramon
Un grup d'Esquerrans i es1'.
..................
XX
querranes del carrer de
1'Marian Bonet .. . .. . .. .
Sant Sebastià, per la lli·
1'23'- s. s ............. ... .. .
bertat... ... ... .. . ... ...
0'50
2'- Esteve Corominas... . ..
Antònia Sulana... ... ... ...
0'50
Climent Prat ... .... ..
Ul\ pagès, de BARCELO1' M S ............... .... .. .
1'NA ... ... ... ... ... ... .. .
0'50
Josep Berga ............. ..
1'J . Ji>., una. que no anirà...
0'50
Ramon Corbatera ... ... . ..
1'J aume Godayol .. . .. . .. .
1'J oan Rocasalbes ....... ..
J oaquim Banyeres, de COR0'25
1'- Agustí Casany .. . .. . .. . .. •
NELI.A... ... ... ... ... ...
0'50
Francesc Saunna ... ... ...
Marla Banyeres, de COR0'50
Gaspar Caballeria... .. . .. .
1'NELLA ... ... ... ... ... ...
0'50
Pere Riba ........ . .. . .. .
AngeMa Vllaginés, a la
1'2'- Carles Guàrdia... .. . . .. .. .
memòria dels meus pares
0'50
Màrius ......... T ........ .
Amadeu Casanovas I fa0'50
5' - Josep PujoI... .. . . .. .. . . ..
milia, de RUBI .. . .. . . ..
1'2' - Joan Font ...... ........ .
Manuel Cortés ... .. . ... ...
0'50
1'- Jaume Prat ........... . .. .
Ur.. unticlerical... ... ... ...
0'50
Adrià Ben ito .. . ... .. .
A la memòria de Ramon
5'Guàrdia ... ... .. . .. .
127,595'20
Suma I segueix ...
1' Ur. de «Sang Novall

La · Lliga con.
demna l'estat
1
per MIKHAIL ZOIXENKO d eX Cep Ct Ó, ..
I b
-No gaire -eontestà Fomà-. On
pagè~? ~ com és, mestre, que jo p e r o e e e
ra
eStiC assabentat i que no g~
verno res? Com és que al meu
f de p ro pa
ble tòthom segueix llaurant la terra
com abans l tampoc ningú no g~ a e e s

L'ESCEPTIC

La nostra subscripció
Ptes.

Barcelona - Any IV - Número 1.099

l'l.alu: 1 Aden, posse~lons angleses, han estat reforçades a mb 1.200 homes. Aquest augment de guarnicions reclama la tramesa de subministraments extraordinari: A Southampton, on ha estat feta aquesta foto,
embarquen un bon nombre de sacs de farina a bord del uNeurallan
<Foto Sànchez..Català)

CONFERENCIA DEl DIPUTAT JOAN PUIG I FERRETER

Aspecte social de la literatura
Organitzada per la Secció de Bl-va dissertació amb la seva paraula
blioteca de l'Ateneu Enciclopèdic fàcU I eloqüe~t.
En primer lloc, manifestà, que s~
Sempre Avant, dissabte passat, a dos
quarts d'onze de la nit, va tenir lloc lament podia perdonar l'elogi que í1
l'anunciada conferència a càrrec del havia adreçat el president del «Semprestigiós escriptor I diputat al Par- pre Avant» tenint en compte, l'alament català senyor Joan Puig 1
Ferreter, el qual desenvolupà el suggestiu tema: «Aspecte social de la
literatura».
Donada la destacada personalitat
de l'orador, des de molt abans de
començar l'acte el Saló de conferències de l'Ateneu estava ple de gom
a gom. La. presència dE:l senyor Puig
i Ferreter fou acollida erunig de
grans aplaudiments.
Després d'unes breus paraules de
presentació del conferenciant pel
president de l'Ateneu senyor David
Bové, l'illustre orador encetà la se-

Gil Robi es a Galícia
PUIG I FER REï ER

La pluia acabà ràpidament amb la concentració
de les J. A. P. a Santiago de Comp o stela

mist~t

"la Constitució actual no ens serveixi/ - digué
"Jo qtirmo
el senyor ministre de la Guerra.
que serà revisadal"

I

I

p~

~
verna res?_
El caixer esclafi a riure.
-La gent bé ho diu que ara els
pagesos no són un zero a l'esquerra.,
que hom els respecta. Però, i si tot
això no fos veritat? Ara, que als
Això no
retrat
tenim
bitllets hl
...
menten!
no ...
noelque
Potser

I

______*____________

g a n da

..

OLOT ES CELEBRA DIU •
Que te'n sembla?
N~~fs~r~~. vés-repetí el caixer-. MENGE UNA CONCENTRACIO1
-De segu1da me'n vaig - digué AMB UN D
ISCURS DE l'EX•
D · •m amagar els dlners,
Fomà
rat, a... a... I, saps que
el re telXa
amb -.
:: ~~~a vgzu~r¡,~~~ñe;;;an:z ~o dl~e·~es~~~im~: ~~~ :~rs~ MINISTRE MONARQUIC VENr:rs
front. on Jou ferit, resultà emmet- tsars ... T'ho juro! ·
TOSA I CAlVEll
¡~¡~ci~e~a!'ri~~~- i E~~;~~·~ur~~ ba~o~àb~~~ r¿~v~~t ~~ae~n~~~
a l'Exèrcit Roig. L'any 1921 inicia 1 se n 'anà a vila.
fall_a.~.

.En arribar-hi, s'aturà a l'estació,
lhgà el cavall a la tanca i entrà.
a la . sala d'espera.
GilJrebé no hi ha via ningú. Vora
• • •
Al cap de tres anys de no tenir la porta, dormia amb el cap sobre
noticies del seu fill, Fomà Kriúkov un sac un home que portava barret
va rebre un avis de correus que 11 tou.
Fomà comprà dos còpecs de llaanunciava. la tramesa de cinc rubles
vors de gua.-sol i es va asseure a la
des de Moscou.
però al cap d'un moment
finestra,
mluUn altre fill -¡¡ensava Fomà
rant-se l'avis que havia rebut- n~ · s'atansà a l'home que dormia i li
més hauria enviat t res rubles. I a.ra cridà tot d'una:
-Ep, tu, barret tou, alça't del
té, cinc rubles com aquell qui no
diu res. Ben mirat hom pot esmer- banc, que he d'asseure'm! ...
:r.-'home del capell obrí els ulls, es
çar-ne ben bé un ên beguda.»
Fomà Kriúkov va banyar-se es mtrà.tímidament el camperol, s'asseposà una camisa neta es begué 'mit- 1 gué 1, def¡prés de badallar i d'esc~
ja ampolla d'alguardént, engan"íà el pir, es posà a cargolar un cigarret.
Fo~à. se li va asseure al costat,
carro I se n'anà a correus.
«Qui s'ho podia pensar!-es deia enretuà e} sac i va posar-se a r~
pel camí-; cinc rubles! I quints seg~~ les llavors de Kira-sol amb
coses passen pel món! No hi ha. frutcló, escopint les clofolles a terra.
«No menten -¡¡ensà.-. De totes
tsar ni res que s'hi assembli· el
pagès és considerat.. . Qui sap 'pot- maneres, el respecte es nota. Abans
t 'haurien etzibat un ma~tegot,
potser
el
porta
que
ser el teu fill és dels
pòndol. .. I té, sense donar-hi im por- i i ara t'escolten, et tenen por. Com
tància, envia ctne rubles al seu pa- ¡ ha.n canviat les coses! Sense adore... o, qui sap sl la gent ment nar-te'n què ha. succeït... No està
quan diuen que el pagès ara ho és malament... Està vist que no mentot! Sf, sl, de segur que ens enta- ten!11
banen I el teu fill potser fa de mos- I Fomà s'alçà del banc i es posà a
so en una fonda de mala mort!» j passejar-se amb complaença per la
Fomà arribà a Correus, s'atansà sala. Després s'atansà. a la taquilla
i mirà per la finestrella.
a la taquilla i lliurà l'avis.
-Per on?-preguntà el taquiller.
-Diners-va dir-; he de rebre
-Com per on?
diners que m'envia el meu fill.
-Que on vas, tanoca!
El caixer forfollejà. el paperam
-Enlloc -eontestà amb lndiferènd'un calaix i posà. un bitllet de cinc
: ela l'tnterpel:lat examinant l'oficina.
r ubles damunt la taquilla.
-Està ~igué Fomà-. I de car-~-~ que, per ventura, no es pot
m1rar?
ta del meu fill, no n'hi ha cap?
-Sl no has d'anar enlloc, no tens
El caixer no va respondre res 1
per què ficar el morro aqu1 dintre
s'alçà de la taula.
«No escriu-pensà Fomà.-. Potser -digué el taquiller.
-El morro?-preguntà Fomà. ofès.
m'escriurà. més tard. No hi fa res.
Ara rai, que tenint diners ens p~ -Amb qui parles?
-Animal! Més que anlmal!-féu
dem esperar.»
Fomà va prendre els diners, se'ls el taquiller irritat-. Aqui no hi tens
mirà sorprès i, tot d'una, colpejà res a fer, babau!
Fomà s'acotà fins al nivell de la
la taquilla amb el palmell de la mà.
-Ep, mestre!-cridà.-. Quins dl- taqUJlla, engegà de sobte una esc~
pinada al taquiller i se n'anà. ràplners m'has endossat? Té, mira!...
-Qllins diners?-digué el caixer. dament cap a la porta.
Quan es disposava a desfermar el
-Dels nous...
- Dels nous? - replicà Fomà-. cavall, fou detingut. Fomà es debaDoncs, per ml que són falsos! Què tia, cridava, provà fins i tot de moset penses que perquè un hom hagi segar el guardià a la galta, però
begut un xic més de la raó se U hom va amenar-lo implacablement
pot endossar tot? On són les flgu- al despatx de l'agent de servei.
Allf Fomà, un xic apaivagat, ln·
.
res?
Fomà es nur_à. el bitllet a la eta. tentà explicar-se, bracejant; es trael bitllet de la gorra i invità
gué
ror, _el to~bà 1 retombà, va tomar
l'agent a mirar-se'l.
a muar-se 1. .
-FJXa't, flXa't-dela tot esbala1t.
Aquest, però, sucant cada segon la
-Qui és aquest que hi ha aquí?...
un pagès? Sí, w1 pagès. No, no; la ploma en una am~o~~t~. redact.ava
gent no ment. Els diners porten un un acta: sobre les m?urtes. 1.nfer1des
pagès mapat. Però, és veritat això nl taquiller durant ~ exerc1c1 de les
seve~ funcions. Es de1a, a més a més,
que el pagès tingui tanta força?
Fomà s'atansà de bell nou a la en 1 act~, qu~ Fomà es t:obava en
estat d em~naguesa, haVla menjat
taquilla.
-Escolteu mestre. qui és aquest llavors .de gtra-sol en un local tancat
I escop1t a terra.
· di
'¡
' t
q,ue esià. ma~a
Fomà traçà una creueta sota l'acaqu .. · 1 spenseu
t i b d t 1
·
t · b ¡
I expreSSIÓ...
ran an e
su~puan.
-Vés-te'n, vés-te'n!-digué el cal- a I o
xer-. Has rebut els diners i ara cap sortí de 1 estac1ó.
Deslhgà el cavall, es va asseure
vés-ten al botavant... Bé, a veure,
on està mapat com dius tu no sé al carro, va treure el bitllet de la
gorra i se'l contemplà. una bona es'
'
qui?...
tona. Després féu un gest de menys-Al bitllet!
. El . caixer . es mirà el camperol 1 preu amb la mà i digué:
-Menten, els maleïts ...
dtgue, somnent:
I. atiant el cavall, emprengué el
-Es un pagès, home; tu, la Vostra Majestat en lloc del tsar. Ho carni del poble.
<Traducció del rus per Andreu Nln.)
entens?

que l'uneix amb aquesta persona. Moltes vegades - digué - sóc
pregat perquè doni conferències
com la d'avui. Es amb molta freqüència, qae hom em fa avinent que
a les dissertacions que hagi de desenvolupar, figuri el mot «social>>.
Per què serà això?
Evidentment, considero, molt natural que hom es preocupi I es desvetlli amb una especial atenció, envers tot el que tingui un ressò 1 un
contingut social. El públic, la gran
massa, l'atreu superlativament tot
Santiago, 2. - Amb gran anim-a- trobem amb què el uostre sacrifici a força d'avantguarda, nosaltres dar- allò que gira, entorn d'un sentit
ció es va celebrar ahir l'acte cedista és vèncer la inclemència del temps. rera consolidant contínuament les humà i social, perquè reconeix l'ait
anunciat, amb tot I haver eix1t el (Aplaudiments i veus de: «que es nostres disposicions preses unes des- valor que adqul.J'eix aquest interesprés de les altres totes les trin;.¡~res, sant aspecte de la vida dels pobles.
dia plovent. Per totes les vies aflu- posi el capell, que plou molt!»).
Amics meus, perdoneu: he estat JO afermant els nostres passos, perque La dissertació d 'avui - <<Aspecte soents a Santiago arribaven autobusos
no ha d'ésl autos de turisme els quals trans- el que he demanat que no se'm posés petjada que donem no la podem ti- cial de la literatura,> res damunt; és el menys que puc rar enrera, ¡ perquè ningú no pllguí se. una cosa abstracta per a vosportaven molta gent.
El públic davant la inclemència del fel davant l'espectacle que m'oferiu foragitar-nos de les nostres posicion:;. altres. Vull que sigui a l'abast de
1 amb aquestes condicions, prepa- tothom.
temps, es resguardava als portals, es- vosaltres.
El senyor Puig i Ferreter, passa ~
Necessàriament el que pensava dir- rats tots per a les eleccions pròxlperant que acabés de ploure per a
traslladar-se al camp de Santa Isa- vos avui caldrà. reduir-ho a un exa- mes, perquè després d'aquesta lluita ocup.ar-se a. fons del valor 1 la conelectoral puguem detentar els càrrecs C~PClÓ qu_e es d~sprèn de ~ot allò que
bel, convenientment acondicionat men. <Veus: Que sigui llarg).
La importància de l'acte no està amb nomenament popular als Ajun- W un caue SOCial. Bxammà detallaper a encabir-hi més de 95.000 persones, però com que la pluja no aca- precisament en la longitud ni tan taments i després, senyors, a les elec- dament totes les seves caracterlstlbava els excursionistes es decidire·¡ sols en el discurs, sinó en l'eloqüèn- cions generals per a portar al Par- ques ,l declarà. J posà al descobert
cia dels fets; pvul amb aquest acte lament el nombre de diputats que alguns errors I falses Interpretacions
marxar cap al camp.
Els serveis d'ordre estaven atesos, davant del vostre entusiasme 1 amb necessitem per a reahtzar la nostra que mant~ vegada hom dóna en !!.davant l'amenaça d'actes de sabotat.- Ja vostra voluntat no hi ha millor obra i tots units, perquè senyors vull ques~ s~ntl~. Hi ,ha per exemple ge, ja que havien circulat rumors discurs que veure'ns units en aquesta insistir en l'absoluta identificació de contmua d1ent 1 excel:lent noveHista
relacionat amb una vaga general re- . demostració que n'hi ha prou amb lef> masses jovençanes que ens segue! - en emprar el mot «Teatre Catal'ideal en la vida... (Els aplaudi- xen amb nosaltres; estem d'acord là». Hi ha ~olta gent, que Interpreta
voluclonàrla.
El governador de la provincia vi- ments impedeixen oir el final del pa- amb elles fins a l'afirmació d'aquests aquest. sent1t social amb uns efect¿s
punts que tant s'han censurat en ben diferents que no té en realitat.
sltà el camp 1 va quedar satisfet de ràgran.
els nostres manifestos: Unitat 1 Im- Aquest m_ot - afegi - no adquireix
les mesures d'ordre adoptades.
ccNECESSITEM UNA NOVA peri. Efectivament, aspirem a la un!- cap interes de secta, classe, grup_. et.En vista de la pluja - veritabletat espiritual d'Espanya, a Ja unitat cètera. Es mou ~mb més amphtud.
CONSTITUCIO»
ment diluviana-, algú va dir que
Valg a recollir ac! unes quantes 11_ espiritual de la seva cultura, de 1<1. Fer una obra SOCial, hem de reconèl·
l'acte fóra ~uspès; ~erò la noticiil.
firmacions: quina és la nostra posi- seva civilització; I en parlar d'impe- xer que és atorgar un benefici mofou desmentida segulda~ent.
AI senyor Gil Robl~s I acompanya- . eió, I quina la nostra posició politica, ri no parlem da conquestes ni de for- ral o material a una coHectlvitat
\tm diverses personalitats de la C.E. ' ro girant la vista cap el passat, ni ma, sinó de l'imperi espiritual de Ja tota.
LA PERSONALITAT LIT Efent una exposició de fets del m~ nostra religió. <Gran ovació)
D A. l de la J. A. P.
RARIA DE CERVANT ES
I ara, amics meus, acom1adem-nos
E:l diputat senyor Gil Casares .¡a' ment sinó amb la mirada a l'esd~L'illustre conferenciant a continuapronunciar breus paraules l saludà venid'or ¡ davant els esdeveniments amb una abraçada cordial de totes
les joventuts gallegues, ac! reunides, ció, s'ocupà ext~nsament de la per- 1
el senyor Gil Robles tot lamentant d'aquest futur.
Necessitem una nova constitució. que sigui com una abraçada a la sonalitat literària de Cervantes. Esque el mal temps hagués limitat la
La constitució actual no serveix, per nostra religió, a la nostra llengua, a mentà que degut a la vida agitada ;
realització del grandiós acte.
També va p~rlar el d1putat a Corts ésser SIStemàticament antipatriòtica, l la nostra cultura, com un estel d'es- angoixes sofertes, va poder escriure
per La. Coruna senyor Méndez Gil contràr1.a a l'esperit nacional ¡ ober- pirituahtat, d'Espanya per una Es- l'obra mestra, de la literatura universal - el Quixot - I pintar aixf
P~andon, el ~ual anuncià la lm~i- tament persecutòria (gran 'ovació). panya dels nostres Ideals catòltcs.
El públic en sortir el senyor Ull eo el seu famós llibre un cavaller inbil1tat matertal de celebrar la ro1ssa una constitució que no s'ha acomd~ campanya 1 la necess~tat de sus- plert, 1 que els seus mateixos autors Robles de la tnbuna, l'acoouada maginari i ple d'aventures. L'autor
pendre tots els actes, limitant-los s~ han violat reiteradament. Jo acl da- amb una gran ovac1ó entre nsques Immortal, pot expressar aro també
vant Espanya sencera, afirmo' que al salvador d'Espanya ¡ als ¡)Oliilcs amb la seva aguda ploma. l'Espanya
lam.ent al discurs del «Jefe_».
tirànica del segle XVII.
L orador afegl que la mstallacló es farà Ja revisió constitucional 1 ri honrats.
Ocupant-se, encara mès. del llibre
El senyor Gtl Roblcs, a contmuacio
~els altaveus havia estat objecte hl ha algun partit que s'hi oposi,
modèlic de Mtquel de Cervantes Sanosaltres amb el nombre de diputats es traslladà a l'hotel on sojorna.
a un sabotatge
avedra, declarà el senyor Puig I FerPARLA GIL ROBL ES que tenim, anirem al Parlament per
GIL ROBL ES HONOR AT reter que .co~siderava que el «QuiEs dirigeix cap al micròfon ; fet a. esclafir la seva vida per tal que
x~t» constttUla la m11lor obra soc1al
AMB UN BANQUET
el silenci el «Jefe» d'Acció Populnr a_questes Corts no tinguin vida poss1ble I acabarem amb elles. Estem 1 santiago, 2. _ El senyor Gil R'.)- d aquell segle. No perquè Cervancomença dient:
- Am1cs I correlíglonaris: la nos- disposats a què la reforma l!s plan- bles es \'a reunir en un banquet In- tes•. bagues pensat fer aquesta obra
smó perquè la seva m~pua
tra obra, com contínuament s'està teg~ tot seguit, quan més aviat ml- tim amb els diputats 1 rersonalitats 1S?Clal,
1
èe la província. També hi assistiren Cló profunda filosofia es nod.na en
demostrant no té mal un èxit sense llor, I sens dubtar es plantejarà.
Per a aquesta labor - continua. els seus ajudants senyors Del Fino els fets reals de la vida d aquell
que aquest no vagi acompanyat d'un
.
sacrifici Les notícies que jo havia dient el ministre de la Guerra - in- Criado 1 el seu secretari militar sC.: temps.
rebut de la preparació i execució d'a.- vltarem tots els grups que actual- nyor Carrasca. En acabar el banquet . Per a~bar, el pulcr~ confcrenclan~.
quest acte magnífic que reuneix la ment formen el bloc governamental el senyor Gil Rebles conversà detin- n• man e~tar I defmir ~Rglstra
el stgnlflcat que calla donar
representació de tot Galícia eren al- i altres partits amb els quals ens gudament amb els diputats re¡:io- m~~~
8
~ ra SOC.J.al. Cal pensar - remartrunent satisfactòries. se m'anuncia- uneixi dos denominadors comuns. nais, i els va prometre que s'ocupava amb caràcter d'esdeveniment IEn aquest moment el temporal de ria activament d'avançar les 1•bres ~à a~tor de_ la cLla_ntema» - (ue
que es feia, segons em semblava ~ pluja es intensíssim>. Primerament, paralitzades del ferrocarril Coruña- ~~ ~ fra SCClal no .es pas prec saltà d
J~a e~~ra1 s~ialista.
mi. impossible que fos un acte de la reforma Constitucional, I el segon Zamora. Aquestes declaracions del
els par- senyor G1l Robles han produit molt rant llan rga g t errelter. cscrdoorosos unostra organització perquè !l.ns arJ que no tinguin contacte amb
aes ona e s xa
'ó
·
· b
t 'tzar
·
¡
' t't
plaudiments I j¡ va tribu tor l'aucom us dic, no hem ~elebrat ca;:> t s espanyo s que SJJOpa _I _en J ona unpressl .
qt e
dltorl.
acte sense haver de vencer abans ccHaboraren a la revolució d octuGIL ROBL ES EMI! ARC A
dificultats sens fi. Al principi privat.s bre <Omcló).
EN EL ctJAUM E I»
per un govern sectari, que continuaMadrid, 2. -Un telegrama de L:l.
NO HI HA DISCR EPANCIES
ment atropellava els nostres drets;
Coruüa facilitat en el ministeri de ta Desapareix tot una màquina
- DI U.
més tarçl, l'impuls revolucionari, I
S'ha afirmat a més que entre la Governació, diu que el senyor Gil
quan avu1 que no hi ha força capaç
de cosir
d'aturar les nostres masses, quan els J. A. P. I nosaltres existeixen dis- Robles, després del banquet amb què
Maria Pcx. que \.U ... , carrer de la
nostres actes han de celebrar-se per crepàncies, 1 això és totalment fals, fou obsequiat a Sanllago. va sortit
manca de lloc sota el sostre del cel, les joventuts d'A, P. estan en absolut en automòbil, cap a La Corui1a, on Cadena, ha denunciat que ha trobat
degut al fet de no poder trobar 1~ Identificades amb la C. E. D. A. La 11 les cinc de la tarda embarcà amb & faltar de casa seva una màquina
cals tancats on recollir tota la gran- J A. P. està en el seu lloc; nosaltres, el 't'3.ixell «Jaume li per a traslladar- de cosir. Ignora qt:l ha pogut ésser
l'autor de la subSlraccló.
dlosit.nt cle lt>!< no~trrs masses. ens en el nostre. Ells, a l'avançada, com Sl! a Santander
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DO D

la seva carrera literària amb la
publícació del seu primer conte
dins !'«Almanac de Petersburg».
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A

Després de la prohibició de la conferència que sobre ensenyament havia de donar el vocal del Tribunal
de Garanties Constitucionals senyor

I

I

II

Antoni M. Sber t, v.:~ ca l del Tribunal
Garanties, a qui dies enrera fou
prohibida una conferència de caràcter cultural, a Olot

~e

Sbert, al local de l'Ajuntament d'Olot, la Lliga ha pogut portar a la
pròpia ciutat les seves Joventuts.
Després de la benedicció d'un banderó, la concentració féu cap a les
Fonts Moixina, on l'ex-ministre m().
nàrqulc Ventosa i Calvell, amb aquella llibertat que 11 oferel: l'anormalitat, pronuncià un discurs. Presenta
l'orador el senyor Salvi Valent!, qul
assegura que la Lliga és la que pot
consolidar la vigència de l'Estatut
de Catalunya, tot i sentir un espanyolisme profund ...
El senyor Ventosa comença establint un any politic -tUe comença
després del 6 d'octubre. La Lliga, segons l'orador, sempre compleix amb
el seu deure, I diu que el senyor
Abadal anà al Parlament de Catalunya «reclamant el respecte a la Llet
com a base del compliment del de-are». I això ho f' 1 perqu~ -diu el
senyor ventosa- el Parlament de
Catalunya s'aixecava. contra les lleis
que sostenien la nostra autonomia.
L'orador diu als r< ·.1its a les fonts
que sl s'han pogut conser ar alguns
organismes autònoms, cal agrair-ho
als homes de la Lliga, els quals es
vénen sacrificant cont!nuament des
deL; llocs de govern, sacrificis que
només poden negar els mesquins. Assegura als reunits a les Fonts qae
ja no tornaran a ocupar el poder eis
partidismes sectaris, i diu que ara
va tot molt bé, governada com està
Catalunya per elements que només
fan que pacificació I són garantia
p:: a un futur ple e:~ garanties I
competències que faran ressorgi.: eis
miracles de l'antiga Mancomunitat... No tot s'ha perdut -eont!nl..a-, puix que s'ha fet renéixer
«quelcom del qi.Je s'havia perdut».
Fa un- petita excursió pel camp
de la poUtlca Internacional i torna
al tema que més entusiasma els concurrents a la fontada: l'atac a tot
el que sigui esquerrisme. TranquUUtza la concurrència dient que a les
concentracions esquerristes no hi h&
aportat res ningú res de bo 1 demana
que les esquerres parlin clar, amb
una claredat, suposem nosaltre~.
ajustada a les circamstit.ncles.
Accept•• que hi ha Lna massa que
té desigs de sentir-se governada i se
les emprèn contra el vet que Royo
V!llanova té posat als catalanistes.
Nega el patriot'isme dels qui s'opose a l'ensenyament en català I fa
el descobnment que no és cap greuge parlar en català. No es recorda
qt l:l. Lliga votà la pròrroga de
l'estat de guerra 1 diu que no pot
existir una altra politica que la d'un
si.. cronlsme degut entre Barcelona I
l\1a.drid, cosa que s'obtindrà amb una
politica de sinceritat, «fi.lgint de la
ficció I respectant els drets individuals sovint inexistents per les suspensions de garanties.J). Diu que en
el:; codis hi ha penes molt dures que
no es compleixen per la seva mateixa exageració. 1 despr~s venen les
peticions 1 concessfons d'amnistes, I
això sign!fica -diu- una gran in·
sinceritat. S'estranya que tot I tenint els homes de Madrid tanta sinl·
patia per l'autonomia administrat!·
va, neguin, en cam,;. r • traspàs de
!"ncions mera.:nent adminlstrati\'eS
com són les d'Obres públiques.
De totes maneres, malgrat les dificultats enumerades per l'orador, referma que Catalunya vol contribuir
a. la grandesa d'Espanya.
El senyor Ventosa acaba dient q¡¡e
la Lliga, despres de les sotragad~·
es presenta com semp·.e, és a. dir.
amb el mateix ...rograma que pr:¡~
- Es un pagès, home ; tu, la nostra ma jestat en lloc del tsar. Ho de la Riba redactà el : ·H6 en el ctlebre manifest cPer Catalun}·a I l'ESentens? ..
(Per Nel:lo)
panya $;ran».
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En cap llar catalana no ha de mancar LA. HUMANI'fAT

