EL• TEMPS. - A catalunya el cel està amb molts núvols o com·
pletament serè o poc nuvolós, P,ir 111 comarques de l'Interior. Han
aovlntejat les pOtges a tot Catalunya, amb una precipitació màxima
de 30 litres per metre quadrat al Pallars.
Temperatures extremes: Màxima de a7 graus a Tremp, I mini·
ma de e graus a Port de la Bonalgua.
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JORNADES DECISIVES PER A LA PAU DEL

A GINEBRA

Què farà la S. de N~ davant de .Mussolini?
-n~:r

•·975·
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L 0RDRE DEL DIA DEL CONSELL D AVUI:
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GUERRA

PAU ~~

Aloisi , s'entr evista ren ahir prè~iament
Contra la guer- Una emotiva amb el "Prem iar" anglè s, a A.ix les-Ba ins
ra i el teixisme al : l ocució de
I
Roma in Rolland
la Conferència Jnternociona1
contra la guerra a ft:opia, i

Consigna

Avui en aquesta hora dramàtica
d'Europa -la més greu d'ençà del
1914- es reuneix el Consell de la
Societat de les Nacions. Per a l'organiSme ginebrí, l'experièn~ia d:avt_.Li
pot ésser decisiva. De qums s1gum
els seus resultats sera la seva continuïtat o la seva mort. Apellem a
totes les reserves del nostre optimisme -(JUe són poquíssimes- per
a esperar una solució digna que aturí la guerra a l'Africa de l'Est. l'tfentrestant, les ;oves legions del feixisme -educades per a la guerra
i per a la mort- desembarquen cada dia a Massaua. A la mateixa
110ra, a París, es desenrotllen les
sessions de la Conferència Internacional contra la guerra a Etiopia i
el feixisme. Figures iflustriSsimes del
món de les lletres, de les arts, de la
política, del pensament, seuen a la
presidència i ocupen els escons del
Palau de les Mutualitats, on se celebra la conferència.
Més que en l'organisme ginebrt
creiem en la Conferència de Paris.
A Ginebra van a discutir-s'hi í a
oposar-se, per boca dels homes d'Estat, més iltteressos que ideal1; més
correctes paraules que desigs sincers.
A la capital de França s'lli reuneixen homes de tot el món solidaritzats per un anhel igual: l'antifeixisme. L'antifeixisme d'un sector del
món contra el feixisme d'un altre
sector. Idees de pau a idees de guerra. Sentimertts, conviccions, devocicns d'humanitat, contra l'antihumanitat dels imperialismes. Llibres
enfront d'armes. Amors enfront d'odis. Fines flors de cultura contra
agudes espines de barbàrie. Acció i
reacció. Ambició i rapinya. Vinculació a la vicia t sacri¡ici de la vida.
Igualtat i castes. Justícia f conveniència. Segle XX i segle XV...
Acció antifeixista, estesa a tot
l'àmbit clel món. Aquesta és l'acció
d'autèntica eficàcia. Aqut no podem, nt volem, ni serem neutrals,
perquè ens hi va el millor de nosaltres mateixos. Aqut ens trobarem
tots en el rengle, més enllà d'interessos i de frases, més ençd de follies i odis. veurem qu~ passa a la
S de les N. At del món d'avui st
es desferma el cavall de la guerra/
Els qui l'hagin engegada, podran
saber el que tan avui, però no saben com .!erd l'acabament.
Passt el que passi, el mot d'ordre
de totes leJ esquerres del món només pot ésser aquest: Guerra a la
guerra t al feixiSme/ L'talià, l'alemany, l'....., el que sigui. En aquesta
bala lla moral, en aquesta lluita cf.
t>fl, en aquesta pugna on s'ht debaten les flors més tines de la vida i
de la civilització, no hi haurcl neu-

el feix-sme

Eden

•

I

Eden i Laval arriben
a Ginebra
Ginebra, 3. - Aquest mati, a les
nou, han arribat a Ginebra els senyors Eden 1 Laval.

Paris, 3. - El gran escriptor Roma'n Rolland ba adreçat a. la Conferència Internacional per a la defensa Qel poble etiòpic el missatge se·
güent:
L'abominable atemptat que està a
punt de cometre's contra el poble
etiòpic exhibeix als ulls da tot el
món el rostre monstruós del feixisme
mussolinià. Mal com ara no s'havia
posat. /. descobert amb trets més
hcr:rlbles, el c:nisme d'una pirateria
imperialista que es proposa, només
pels seus drets d~ cobdfcia i de puixança m1lltar, esclafar amb la seva
massa un poble Independent. No
s'havia vist mal, despullat de la seva màscara, l'ent>rme i imbecil apet t de glòria d'un sol individu, que
adopta el posat de César romà, incapaç d'edificar res, capaç solament
de destruir, que no compta pas més
amb la sang del seu poble que amb
la sang dels altres, que no té més
ulls que per a l'estàtua sinistra, erigida sobre les ruïnes d'Itàlia 1 d'Europa, sens~ nl donar una mirada a
l'esdevenidor desastrós que prepara
al seu país, nl sobre les rancúnies
lnexp"ables de les races de color contra la civiltzació blanca 1 sobre la
matança mundial de là qual ell es
fa el promotor ...
No serveix de res el maleir. El nostre esdevenidor, a França, és de pressionar sobre el nostre propl govern.
Cal denunciar públtcament els seus
vergonyosos mercadeigs t la seva dupUc tat, que deshonoren França i
traeixen les seves obligacions formals respecte la S. de N., a la qual
ajuda a caure, sostenint secretament
la crlminal aventura africana. Cal
lnfllglr-ll la desautorització indignada. del nostre poble francès. Cal, sobretot, retm·r i concentrar totes les
nostres forces, per a tornar a posar
el poder en mans segures 1 més netes, i per a preparar la vinguda d'un
ordre social, que no deixi ja més lloc
a les gitanades dels politics d'afers,
forjadors del feixisme.

-----------*~--------trals. Només hi haurd belligerant$. I
aquests no hi defensaran, no, cap
pou de petrolt.
De qutnes siguin les deciSions de
la S. de N., la vida d'Europa i del
món pot prendre rumbs terrible$,
insospitats ..

Avu i:

Eden cap a Aix-les·
Bains per parlar amb
Baldwin
Ginebra, 3. - Aquesta tarda sor·
Urà en automòb'l en direcció a Alx•
les-Bains, el ministre anglès Mr. An•
thony Eden.
•
A la dita població francesa, Mr.
Eden conferenciarà. amb el cap del
seu Govern, M. Baldwln, que demà
torm•. a Londres.
Balbo
i Mussolini
s, ocupen del Consell
Roma, 3. - Mussolini ha celebrat
una. llarga conferència amb el se·
nyor Balbo al Palau de Venècia, en •
la qual s'ha discutit, entre altres;
diversos problemes de molta importància. S'ba sabut de font autorltza.da que han discutit, entre altres coses, del conflicte 1talo-etlòplc i la
polltlca a. seguir per Itàlia en la propera reunló del Consell de la. So·
cietat de Nacions.
Eden manté la posició
del Govern anglès
respecte la concessió
Paris, 3. - Sl és cert, com es pretén, que els debats de Ginebra han
de començar amb l'examen de l'informe del Govern de Londres, la revelac:ó del dit dictamen serà de gran
utilitat per a la Delegació francesa.
La conversa Eden Laval, lntenompuda oficialment, ba degut conti·
nuar ot!closament en el r~p!d de
Ginebra, ja que els primers delegats
de França 1 Anglaterra. viatgen en
el mateix tren 1 ocupen el mateix
cotxe.
El fet que els senyors Eden 1 Laval
hagin decidit arribar a Ginebra 24
bores abans que es reunelxl el Consell de la Societat de Nacions, es
considera en el sentit que potser demà es registrin a l'esmentada clutat
una sèrie de negociacions definitives
amb els delegats italians abans que
s'emeti l'irremeiable i comencin les
tasques del Consell en sessió pública.
Es creu saber també que el senyor
Eden, en l'entrevista celebrada p.mb
el senyor Lava!, ha confirmat amb
Insistència veritablement tenaç el
punt de vista del Govern de Londres
en el que es refereix a la concessió

•
CinC

19ZG ... Era quan l'optimisme dominava els afers europeus. Herr Streseman, l'estadista màxim de Ja p:tu en
aquells moments, feia sentir la seva influència conciliadora a totes les cancelleTies. . ..
.• ....,¡,, .A!Wa
Heus ac{ aquesta històrica. fotografia, que reproduïm avui_ poques hores abans d'inaugurar-se una
altra sessió del Consell de la Lliga de Nacions. Un altre Consell i una altra època. 1926 no és 1935. El món
espera amb angoíx~ els resultats...
(Foto Sànchez Català)
petrolera atorgada pel Negus a una
Aquest maU s'han reunit els se- Primerament, Eden pns~ntarà un
empresa nord-americana Jl(!r mitjà nyors Laval i Eden 1 han celebrat Informe sobre el fracàs de la Contedel súbdit brttànJc Ricltett.
una conferència..
rèncla. tripartlta de Paris, explicant
l'oferiment franco-britànic, que MusEn el Consell s,utilit- solln1 rebutjà el dia 18 d'agost. Si
Ordre de les declara·
' u1
dil
Anglaterra pot obtenir el consentlzaran f onn es
a- ment de Laval, aquest Informe serà.
cions davant del Con·
tòries
sotmès com una declaració conjunta
seU
Paris, 3. - El Consell dc la Socle- !ranco-brltàn!ca, amb el fi de crear
Ginebra, 3. - Es creu que en la tat de Nacions tindrà com a. prlnc1- la impressió que les dues nacions
reunió que el Consell de la S. de N. pal tasca en la seva reunió d'aquesta han format un front únic per a decelebrarà demà, serà sotmès l'infor- setmana la de decidir el carni a se- fensar el prestigi de Ja Societat de
me de les negociacions de Paris, des- gulr per a la, resolució del conflicte Nacions.
prés de la. qual cosa, seguirà la de- !talo-etiòpic. Aquesta tasca, 1nev1taEn segon lloc, el Consell rebrà l'inclaració ttallana sobre el cas d'A· blement, emprarà algun temps. Men- forme de la Comissió d'Arbitratge
blsslnia, en ajut del qual, el delegat trestant s'haurà de tractar d'evitar sobre els Incidents d'Ual-Ual 1 altres
italià presentarà enorme quantitat de que Itàlia presenti el cas com un llocs fronterers. En tercer lloc, Itàlia,
documentació.
!et consumat, com !éu el Japó amb que fins ara ha estat a la. defensiva,
El Consell determinarà l'ordre de la Manxúria. Els observadors pre- prendrà l'ofensiva, 1 prmentarà una
la discussió, després del relatat, de- diuen que es desenrotllaran diversos declaració de les seves demandes
penent, la durada de la reunió del esdeveniments abans que el Consell contra Etiopia. Això anirà seguit
canvi de punts de vista entre els de- estigui preparat per a tractar cle la. d'un llarg memoràndum ltàllà. exlegats de França 1 Anglaterra.
qüestió fonamental del problema. pllcant les relacions entre Itàlia t

Etlopia eu els darrers cinquanta
anys, i entre Itàlia, França i Angla•
tena. a l'Africa de l'Est. En quart
lloc, Etlop'a contestarà les acusaclons italianes 1 dema· 1 uà una determinació urgent del Consell abans
que comencin les hostllitats. En cln·
què lloc, s'obriran negoclaclons entre
Anglaterra, França, Itàlia i Etiopla
per tal de èecldir quin procediment
haurà de seguir el Consell per a trobar una solució pacifica. Aquestes
negociacions privades seran seguides
mentre el Consell discuteix públicament altres trenta ¡¡.ssumptes de l'ordre del d'a. Es creu que qua:sevol
negociació privada que es !ac! se•
guir~ el mateix procediment de les
realitzades amb motiu de les disputes xino-japoneses i del Chaco, quan
la. Societat de Nacions continuà els
seus intents de pau paraHelament
amb les hostilitats. Aquest procediment tal com es descriu en l'article
15 del Conwnl, permetrà al Consell
designar un Comitè consultiu que In·
tentarà la reconciliació d'ambdues
parts, ajustant les seves reclamaclons respectives.
Si aquest Intent fracassés, el comitè sotmetria al Consell un Informe
fent un esbós de la història de la
disputa I proposant unes reclamaclons per a una solució. Aquestes recomanacions serien aleshores aprovades únànimement pel Consell o
per tots els membres de la Societat
dc Nacions, lncloent-hl Itàlia.
Un nombre de petites potències
projecten manifestar-se a favor d'Etiopia en l'Assemblea 1 es diu que
De Valera, el qual s'opos:i. enèrgicament quan es discutí la qüestió ja·
ponesa. a. Manxúria, atacarà de la
mateixa manera. Itàlia 1 crltlcarà la
Gran Bretanya per haver evitat fins
ara les seves obl'gacions d'acord amb
el Convent Per aquesta raó es creu
que Etiopla pctlria cercar l'ajut de
les petites potències que no estan representades en el Consell.

Nova Zelanda no vol
definir Ja seva actitud
Londres, 3. - Comuniquen de Welllngton a l'Agència Reuter, que el
primer ministre senyor Forbes ha
declarat al corresponsal de l'Agència
que, en el que es refereix a Nova
Zelanda, la qüestió de les sancions
respecte Itàlia, no s'ha plantejat en-

cara.

El senyor Forbes, en expressar-se
alxf, ha. volgut aHudir l'actitud d'Austràlia. que, com s'ha anunciat, sembla haver-se oposat recentment a

(Passa a la pàc. 5.)

ho1 nes en la hist òria•••
lA HUM~NITAT a Ginebra
En la nostra edició de
demà iniciarem la publica·
ció de les cròniques del
corresponsal especial de
LA HUMANITAT a Gi·
nebra, el nostre company
i distingit cronista Nicolau
Maria Rubió.

Intentarà. conciliar els punts de \is la
d'Anclatena i d'Hàlh\ ~r tal d'evitJ.r
1:1 ruptura del front de Strcssa, conriderat pels polítics franceso:. com
UJU garantia única contra les amblcions internacionals del feixi.>me
alemany. La\al pot dir-se que é:. un
dels grans responsables de ¡¡¡, sit.ució
tread:l per és~er l'arl1fe.x, amb l\lus'olinl, del malaurat Pacte de Roma que
donà. alè al Duce per a fitar eb ulls
sobre EüGpia a camí de renunciar,
de moment, a le preten!íons a l'Africa i a Europa mateix, que el situaven
com a enemk de Fran~a. La\"al, el
cautc au\"ernià, \ ol¡uê conjurar ale.y
bores ona tempesta i n'tu concriada
una altra. ¡Podrà, en aqutsta reunió
del Consell, conciliar el que sembla
irret:onciliable: els inler~:. <!e: )Iu.>
soUni I els de l'imperialisme an¡-lès? ...
(Fotos Keystone.)

I
l 'ET ER NA VI CTI MA ...
L'única guerra: per la
pau
per la justícia
social!

,

BENITO MUSSOUNI
El Duce no ha anat a Ginebra; hi
tramet un dels seus acòlits: el b:uó
Alo!sL Com \a P:ll.Sar a Paris, a primel"" del mes pa;¡sat, no podrà prendre cap acord sense l'aquiescència del

SIR ANTHONY EDEN

El pulrre poUtic d',\n,lateJra, en els
darrers mesos ha e•tat molt ••cnint
l'eh de la potitlca internacional. En
la reunió del Con~ll dc 1¡¡, Soc.ldat
de Xacions que comen~:\ avui, bura
dictador, el qual ha. afirmat que en- de po!<ar a prom l.\ seva fina dialècvairà. Etíopia amb Ginebra, stnse Gi- tica diplo~tlca per tal d'intentar
nebra o contra Ginebra
sah-ar els int~-c:ssos del seu país 1
e\·ltar que p~l passar da\-aut del
------~----:*------------ món com a pro\'ocador d'una {Ucna
d!: cons~qüènrie. tcrrlblt"', que no perdonarien els pobles. La internnrió
d'An:-laterra en el pacte de :Slrcs.~ i
l'assentiment a l Pacte de Roma fan
difícil la se\-a p~idó, U cop de t.catre donat pd llir.(U.S amb la conrc~ó
pt"trolera a :\lr. Rlckett li posa encara
més d.i!icultats.. En erecte, no són pa
el! menys eL. qui, en els medi" internacionals. a des!:Tllt de les ne~
thes del seu Go,·em. ~euen la mà
. d',\n~:t.aterra en aque.l.a no~a
derl\'1lció

Llegiu avu1

cada dia

Ia humanit at

EL NEGUS
Es pretén de-rendent dire<"te de salomó I de la rcin~ de Saba. Ell no

serà. present a Ginebra, rem el Duce.
Els reis no van a b Societat de Xacions, ni c¡uan s6n reis ah•olut'<, amo
I &enyor:. de l'illes i hi:.endes. Cn dia
di,ué que ~i J..:tlopia h:ni:\ d'és::er un
Protectorat, no ho ~'!rL'\ d'Itàlia. llnt.re Itàlia i ,\bis•inia hi ha 1:1 guerra
que ïUenelik l ~orà. ab italians, la
terrib~e derrota d'Adduil, que seneix
de mo&or sentimental a l!USOllnl.
llu el mateix mom~nt qt:e el món e:¡
prcocup~ per la sOrt del seu paiq,
quan els home-o de tol arreu <S di,-ldeiun en dos bàndols, ell, en üs
df'l dret que li dóna la potestat di\1na de rei, Iu lliurat eb ~ns del
seu:. ;.úbdits a una empresa partlcula·, cosa que eren pol garantir·lo de
la inl':LSió italiana. ¡Ho haurà encertat o s'haura creat un" complicació
més?

EL CAMARADA LITVINOV
La diplomàcia ~o·. i ètica és jove en
els a.nn:~ls è.e Ics cont~cs int.:rnado- '
nais que no es refereixen cunt'retamcnl al paí~ del::. !'-OYicts, però donat el règim espec-i:ll de la U. R . S. S.,
en t!e-.acord amb tots els altres rè¡ims poütics i ~oci¡¡,ls del món, i donada l'extensió del pafs que repre~>t"n
ta. la st \a int.encnció ¡x.t ésser c:ouslderad1. definith·a. Lltüno'l' ocupa un
Uoc preponderant a la nute.ixa ~o
deLat de Xacions ql!e fins fa pO<'s
anys era detri\Ctada pel Partit que
representa, p~rtit d'arrels internacionals i que dóna una importan<·la me,
capital encara a le. intervencions 1
dedslons del Go\ern deb Soliets. E.s
la primera ng;.\da que els repr~n
tan~ sonètic::. e:. lro~n en 5itua<'ió
de dt terminar amb la seva actitud sobre el futur de la pau dd món per
un conflicte que no afe<:ta directament al seu pa1«, ;.Es dec¡¡,ntari cap
a uua o l'altra banda de la balan~a'!

Aqu est num ero ha esta t visa t pe F

... el «Soldat desconegub>

cens ura

la humanitat

2.

TEATRES
TEATRE TIVOLI
Comoanyia del ~rColiseum• de
Madrid. • Darreres setmanes
d'actuació
Avul, dimecres, tarda, a les 5.
Nit a les 10'15: LES MILLORS
BUTAQUES, 5 PTES. Exit dellr:.~nt de la meravellosa super-revllltn. del mestre Guorrero, el qual
dlrl~trà l'orq uebtrO.

¡Hipt ¡Hipl ¡Hurra!
Triomf esclatllnt dels seus eminents l.ntérprets, Conxita Leonardo. Olvido Rodrl&uez, ~eyes Castizo, La Yankh, MaruJa Conzàlu, uLos tres dtamantes no.;;ros•,
f'aco Galleco (Callnulto>. lino
Rodrl1uez, Paco Bernal, etc.
DemA tarda 1 nlt,

¡ Hip! i Hip!... i Hurra!

El divendres, benefici de la prlmertss:.ma tiple còmica Olvido
Rodrlguoz. Tarda I nit, la seva
genial creació IH!P HIP!. .. HU·
RRAI 1 altres suggestives noveEs despatxa a Comptat.» t>;. duria sense allJI'ment de preu

Avui la Companyia oficial de
TEATRE CATALA

MARTORI

NICOLAU

representarl a Begues

MADAME
de Lluls Elles

TEATRE POLIORAMA
Companyia dramàtica MARIA
GUERREilO- FERRAN DIAZ DE
Mi;NDOZA
Avul, tnrdo., a les 5'15, 1 nlt,
a Ics 10'15: La comèdia dramll.tico. en tre:~ acte~ I un e~Ueg, de
.Joaquim Dtcenta, till,

Pluma en el viento
Entre el tercer acte 1 l'epUeg.
recltert. en l'Intermedi, l'actor

Ferran Díaz de Mendoza

Queden n.nulats els pasts de la
temporada anterior.

GRAN PR ICE
TELEFON: 33818
Vodevil català
VISITA LOPEZ·GIMENEZ SALES
Avul, tarda:
RES DE NOU AL FRONT
Nit: Exlt grandiós

LA CRIOLLA
Tardi!. Buto.ques, 1 pta. General,
0'40. Nit. Butaques, 1'50. Geneueral, 0'60.

Preguem a les empreses
que ens envfin propaganda que vulguin escriure-la en català

rEATRE BARCELONA
CONTINUA RENOVACIO D'AIRE
COMPANYIA DEL TEATRE DE
LA COMEDIA, DE MADRID
Avul, tarda, a les 5'30: El torrnldable exltàs còrnlc

MENOS LOBOS
Nit, a les 10'15: Estrena de la
joguina còmica de Paso I Sàez,

lOS SANDOVALES
GRAN TEATRE ESPANYOl
Companyia dt Comèdies V1ten·
clanas dirlohida por el orlmer
actort PEPE ALBA

TEATRE I CINEMA

•

A l'escena castellana

Projectes
de Santpere

EL TRICENTENARI DE LOPE DE VEGA

LES ESTRENES

«ORO EN LA CAllE» (l'OR
DANSLA RUE), Al FANTASIO

Com tots els anys, el cinema Fantasio ha estat el que ha obert el foc.
La temporada 1935-36 ha perdut,
doncs, la seva virginitat. Encara qu.e
L'amic que és bon amic sempre no ho sembli -ens trobem amb galtreu el repòrter teatral d'angúnies rebé tota la resta de cinemes tanquan aquest, perdu~ en la mar pro- cats-, la nova temporad¡l 1935-36 ja
celosa del c:dlll que dluem, cs'asse- es troba entre nosaltres. El teló ha
gura», «hom sap», etc., no compta estat aiXP<'at. s~na donat començaamb cap noticln concret.-'1..•
ment a les estrenes. Es clar, però,
Aquest amic ens ha dit:
que amb la calor que encara impera
-Vols una noticia de primera mà? 1 amb la por que hom 11 té no és
-Acceptat el pacte.
pas d'esperar que ja es donin pro-No és cap pacte ...
duccions de gran envergadura. Les
-Bé, home. ja m·ent.enc. El pacte cases llogateres, naturalment, es guarme l'he fet jo per escoltar-te amb daran els pinyols per quan el fred
c.omenci a fer de les seves. Mentrestant l'espectador de cinema haurà
d'entretenir-se veient dels que són
considerats com a produccions corrents. Això no vol pas dir, però, que
els que se'ns ofereix sigui dolent. Contràrtamellt, hem pogut constatar prou
com. en plena època de calor, quan
la temporada oficial s'ha donat per
acabada, han Rrribat a les nostres
pantalles films de molta més importància que al.gtms dels que foren passats en plena temporada a so de
.
tabals.
Jo no diré pas que aquest sigui e1
cas del film que actualment ha donat començ a la temporada al cinema
Fantasio. Per al\ ra part, es tracta
d'una pel.Jlcula sense ¡Jretensions de
cap mena., mlllor o pitjor, têfniC~
ment, que moltes d'altres, la .lna.lltat de la qual és la de fer passar al
públic unn estona agradable. I ve.l a
dir que, al nostre entendre, ho aconsegueix plenament.
Es tract¡¡. d'una comedleta. amb un
argument senzilllsim. Potser 1 tot una
mica mancat de continuïtat, de lligament entre les seves distintes escenes. Però, slncertlment, té una gràcia innegable. Els francesos, m~res
en les situacions un xic Intencionades, de pur vodevil, n'han espume~'Jt
tota. e.questa comedieta que obliga
l'espectador a seguir-la a.m.b el somriure als llavis 1 sovint a esclatar amb
alguna franca. riallada.
Hom no sortirà pas del cinema
convençut d'haver vist una pelllcula
SANTPERE
notable -val a dir que 11 falta. molt
tota l'atenció que es mereix el qul per a ésser-ho ni ho pretén tampoc-,
ens duu una noticia de primera mà. però si sortirà. plenament satisfet de
Ets un benemèrit, en una. paraula! la projecció 1 content d'haver pas-Adjectius, no!
. llit
sat una estona divertida.
-Un de més, què hi fa? Suposo
A aquest resultat ~ contrih
que estaràs assabentat que vivim el enormement el conegut actor Albert
temps de l'illustre, l'eximi, el colos- Prejel\n, el q11al encarna un persosal, el formidable ...
natge pod.riem dir que fet a mida.
-sf, si; entesos. Tots som cèle- En efecte, aquí representa un jove
bres. en una. paraula.
posseït de si mateix, convençut de
-Encara que és possible que cap tenir amb les dones un partit enorno passem a la posteritat. sr, en e- me presumptuós i fresc en extrem.
fecte: som cèlebres, som personat- El 'seu caràcter el porta a. les més
ges... Es tan fàcil clavar-se una eti- grans audàcies 1 arnba fins a la
queta ... Però, vinga la noticia.
d'una societat creada. per
-Està relacionada amb Santpere. apresidència
fabricació d'un or artificial que,
-Què? Toma a fer català? Estre- és la
clar, resulta un perfecte «camelo».
na un vodevil sonor de Roure?
Prejean troba dins d'un argu-No, home. No si~ impacient. Alb:lrt
ment força original situacions abunsantpere farà. castellà...
dants per a desenvolupar plenament
-Ah!
pi-Per ara encara no s'ha repen- la. seva gràcia natural 1 la seva excardia. Al seu costat actuà, amb
sat...
innegaam~
1
simpatia
traordinària
-.Alx.l, deus voler parlar-me del
ble encert, l'encisadora Daruelle Darseu estiueig a Begues?
rieux:, la qual, com de costum, no
-Tampoc. De teatre.
pot estar-~ de mostrar-nos algun
-sant!\ paraula!
-santpere va al Còmic. I el que atractiu «deshabillé».
«L'or al carrer» és, doncs, un film
et vull dir és que pels volts de Nadal interpretarà una de les seves mi- agradable. R& més ni res mePys. Ja
és prou.
llors creacions.
JOSEP SAGRE
-Entesos. «El crim del Pegot».
-No, home. Creació sonora: el cTenorio>>.
-El mateix de l'Espanyol? Aquell
del quartet argent! amb acompanyament d 'acordió?
- El mateix. Però més complet. Allà -vull dir a l'Espanyol- en feien
quatre actes. Al Còmic en faran set.

-Ja.

- I el mestre Terrens, que Ulustrà

musicalment el «Tenorio» de l'Espanyol, ara treballa --() treballarà aviat- musicant la resta de l'obra.
-Això és tot?
-Encara hi ha més. En aquest
a:Te:1orio» hi prendran part Alady i
Lepe. I després servirà per a la presentació de Santpere a Madrid ...
-Esta bé!
-Res més.
-Ah no?
-No
-Doncs adéu I

EL CARRER
HIPOLIT LAZARO
El proper dia 15 d'aquest mes es
proceàirà a l'acte de donar el nom
d'Hipòlit Làzaro, el celebrat tenor,
al carrer que actualment porta el
nom de •Mataderoll, de la barriada
de Gràcia.

rJOU TEATRE

i

RIALLES
Nit, a les 10'15: El cartell de
l'èXit!
ELS FILLS DELS VULS

t •••ton 'l'ZílZI
Avul l demà, abans de procedir al desmuntatge del decorat,
• per tal que tot Barcelona. pugui veure l'èxit de l'any, a les
6'30 1 10'15:

RIVIITil
Dvrrera setmana
Avui, tt.rda, a les 5. I nit, a
les 10'15: En honor 1 benefici
dt> .Jemy Falinsky, .R. Or·:eg3. A.
Montenecro, T. Bu¡, A. Galtndo
1 A. Castro, l'éXi~

MISS MISS
per Laura Pinillos. Alady, Lept,
1 a més a més també prendran
part al tres eml.nentfssims art15tetl

emb Albert Preiean

ASSUMPCIO CASALS,
Al TEATRE CASTEllA?

Se¡;sló continua. Seient ONA PEs.
SETA: NOTIC IARIS • DOCUMEN.
TALS • VIATGES, etc.

EMPRE SA CAPITOl
CAPITOL. - Avui, 15eSS16 co
tl.nua de 4 a 12'30: EL BRIND/8
DE LA MUERTE. per Barner B
ter I Conxlta Montenegro. CUA~
DO UN HOMBRE ES UN Ho~~t'
•
DllE. per Ge~rge O'Brien.
EXCELSI OR. - Avui, sesstó
continua de <i a 12'30: CHARLIE
CHAN EN PARIS, per Warn
Olnnd; IMITACI ON A LA VIDer
en espanyol, per Claudette co}
bert 1 Warren William; ROMAN.
ZA ESTUDIANTIL, per To~
Brown 1 An.neta Louise, 1 01
.
BUIXOS.
COMTAL - Avui, sess10 ~
tlnua de 3'45 a 12'30: DON EH:
REDOS, en espanyol, per Wlll Ro.
gers 1 Zazu Pltts; UN BRAVO
ENTRE BRAVOS, per Buc!t Joues; LA MATERNAL, en espanyol
'
I DIBUIXOS.
WALKYRIA. - Avul, 6eSsló
contmua de 4 a 12'30: MATAMDO EN LA SOMBRA, en eapa.
nyol, per WUllam Poweu 1 1\Ur.
na Loy; EL REY DEL .JAZZ, la
millor revista musical que S'ha
projectat; EL AGUA EN EL SUE.
LO, en espanyol, per Marucbt
Prcsno. 1 DIBUIXOS.

ROMEA - VITTORIO PODRECCA
TEATRE DELS PRODIGIS
«Una. verdadera fiesta de belleza,
encantadora, finamente cómica, culdada. su presentación has ta. en los
m.às pequeños detalles.» - ((El Soi11.

RAD I O
UNIO RADIO, S. A.

Emissió Ràdio Barcelona
Margarida Xirgu ¡ Enric Borràs en un moment de «La nlña bobai>, representada a Madrid per la companyia de tan notablllssims artistes

PROGRAMA PER A AVUI,
DIMECRES
7'15: Primera edició de lLa Paraula». Diari radiat dE' RADIO BARCELONA. - Discos.
8'-: Senyals horaris de la Catedral - Lliçó de gimnàs radiat a
càrrec de la Federació Gimnàstica.
8'20: Segona edició de «La Paraula>>. Diari radiat dr RADIO BARCELONA. Edició dedicada a les comarques catalanes. - Discos.
9'-: Senyals horaris de la Catedral.
Tal com bavla estat anunciat, en
11'-: Senyals horaris de la Cateel número de la present quinzena dral. - Servei Meteorològic de la
«Catalunya Teatral» publica «Una ve- Generalitat de Catalunya.
gada era un príncep», la disc•Jtida
MIGDIA
obra en dos actes d'ApeHes Mestres
12' -: Senyals horaris de la Cateestrenada a darreries de la tempora-- dral - Secció Femenina. Música seda passada al Teatre Romea.
lecta en discos.
Amb la publicació de l'esmentada
12'30: «Pit del dia.. del Restaurant
obra, que hom havia reservat per a Tivoll - Continuació del programa
editar-la com a acte d'adhesió a l'ho- d~ discos.
menatge que s'ha de tributlir ara al
EMISSIO DE S OBRETAULA
seu gloriós autor, «Catalunya Tea13'-: Senyals horaris de la CatePOLA NEGRI
tral» ens demostra una. vegada més dral. - Lectura programa.
com es preocupa d'oferir als amants
en
13'05: «Cocktall <!el dlat de Pedra
del teatre català 1 als elencs que el Chlcote. - Programa de discos vaconreen a l'escenll obres com és ara riats.
«Una vegada era un princep», d'un
13'25: «Cocktall d 'avui» del Restauto nou al nostre teatre.
rant Brasserle Tivoll.
AVIS: Sessió continua. de 4 a 12'30
13'30: Informació Teatral 1 CarteCom és costum en aquesta blbllo-------'*~------¡ teca, l'obra ha estat editada amb pul- lera. - Continuació del programa de
critud i es troba. en venda a 65 cèn- discos.
13'45: «Comentari teatral» per Vatims a tots els quioscos i centres de
lent! Moragas 1 Roger.
subscripció de Catalunya.
13'55: Secció Cinematogràfica.
14'-: «La Paraula». Emissió de
Fa temps - quant, senyors? dues de la tarda. Inforlllll.ció de
le.>
teatre,
un
cercava
Borràs
que Jaume
Ilarcelona.. - Actualitats Teatrals i
una. companyia, i és possible que
Musicals.
una obra. Doncs bé: suara ha. trobat
14'30: «El fet del dia» per Joan
tot: teatre - l'Eslava, de Madrid-,
TEATRE DELS PRODIGIS
A.lavedra. - Butlleti Oficial de la
companyia 1 obra - «Don Cascabe«Grandioso espectàculo de verdad, Generalitat de Catalunya Sumari del
les», de Vidal i Planas.
numero publicat avui - ContinuaBorràs cjunlor» degué presentar-se y no es incurrir en hipèrbole. Lujo,
ció de les Actulitats.
a Madrid amb aquesta nova obra buen gusto, depuración. Arte, en de14'65 : Borsa. del Treball d'E.A.J. 1
de l'autor de «Santa Isabel de Ce- finitiva. El Teatre de los Prodiglos
15'-: Sessió radlobenèflca. Discos
Cu.
B
uA
encantador.»
algo
es
res».
escollits.
Exit, és el que 11 desitgem. Exlt,
15'15: a:La Paraula». Emissió d'un
en tots els ordres: moral, artístic i
quart de quatre de la tarda. Direceconòmic. Que no tan sols de pa viu
ta;.rent des de Madrid. Ministeris,
l'home!
AL MASNOU
Resum de la Gaceta. - Continuació
d·· la Sessió radiobenèflca.
TARDA
16'-: Programa de discos.
18'- : «La Paraula». Emissió de les
sis de la tarda. Informació general.
R ecordeu aquella deliciosa gitane- Programa del ràdíooient.. Discos
ta de «Caravana», la dama austriaca
Dissabte vinent s'estrenarà a «La a petició de senyors subscriptors de
de uGranaderos del amor», la indí- Calàndria», del Masnou, la super- RADIO BARCELONA.
gena. de «La melodia prohibida»? To- revist.a en dos actes i diVUit quadres
18'30: Suplement de «La Paraula»
tes aquestes interpretacions han as- «Volta al món 1...1, original de Fe- dedicat a la Secció Infantil de RAsenyalat al públic el dúctil tempe- lip Grau 1 Ros, amb 1Rustraclons mu- DIO BARCELONA. Rondalles,
rament de Conchita Montenegro, u- sicals del mestre Jaume Sampere.
coües, consells útils, etc. - Contina. de les poques figures espanyoles
ràdloolent.
del
programa
del
nuació
Prendran part en aquesta represenque a Hollywood han lntervin¡u.t en tació,
19'45: Cotitzacions de monedes.que serà rrpetida el diumenge
les produccions de tots els idiomes. a la tarda,
«Orientació mutualista¡~ pel senyor
Assumpció
«Vedette»
la
simpatia
seva
la
1
art
seu
el
Perquè
ba-- Cavaller.
salvaven totes les dificultats de llen- Araceli i la seva germana, laJack
NIT
llarina Josepa Araceli; el ballarl
guatge 1 de latitud.
20'- : eLa Paraula». Noticiari esAra mateix ens trobem amb Con- Orot; la cantatriu Matilde Vidal; el portiu. Ncticiari d'aeronàutica a càrchita Montenegro en una. exceHent «chansonier» Miquel Rossell: l'actor rec d'Alfred Domènec, pilot aviador.
interpretació, ad costat del il'an ac- còmic Jaume Martln; les primeres - Programa de discos selectes.
tor Wamer Baxter, en una produc- actri" s Maria Prats i Elvira Vendrell
20'30: «Reportatge ,Pintoresc• per
ció anglesa de la Fox titulada. «El 1 els primers actors Jaume Glvemau Ferran Barangó i SoliS.
Aiguaviva.
Benet
1
deliciosa
la
I
brindis de la muerte».
20'45: Noticiari des de la Redacció
A més hi actuaran quinze «Almets dc «I.a Publicitat».
espanyola triomfa. igualment en aquest film anglès com abans triomfà Glrls» 1 onze «Calandris Boys» 1 l 'or20'55: Cotitzacions de mercaderies,
en les pe!Ucules franceses i espanyo- questra «Manhatan's».
valors 1 cotons.
les.
S'estrenaran divuit decorats t dos21'-: Senyals horaris de la Cate«El brindis de la muerte>> té un ar- cents vestits.
dral. - Servei Meteorològic de la
gument emotiu 1 dramàtic, basat en
de Catalunya.
Generalitat
L'estrena promet ésser un èxit. Seun tema humà. i distint en els films
21'05: Orquestra. RADIO BARCEtenim entès, els autors han ba-d'aviació. Es la por, el pànic cerval, gons
el rècord de quantitat en espec- LONA. - Concert variat.
el que portava els cavaUers de l'aire tut
21'30: a:Confidències» per Josep
a llançar-se en els seus fràgils avions tacles d'aquesta mena.
Carner. - Continuació del concert.
22'05: lLa Paraula». Emissió de les
a una lluita suïcida.
Wamer Bax:ter troba en aquesta
deu l cinc minuts del vespre. Direcpellicula exceHents oportunitats de
tament des de Madrid. Resum de les
demostrar-nos la seva categoria d'exinformacions radiades durant el dia.
ceHent actor 1 Conchlta Montenegro
22'15: Piano 1 Harmònim. Duta a
segueix essent la dama jove, dúctil
de Ro.c;aura Coma piano, Concàrrec
GRAN PRICE. - Per tal de donar
i adaptable a tots els papers que el
Compte barmòniu. Obres de
públic mundial ha. reconegut com a varietat a les funclons populars que cepció
Karg-Elert.
una de les primeres figures de la ci- tenen lloc cada tarda de dia feir.er S 22'45:
Orquestra de RADIO BARnematografia.
Música espanyola.
«El brindis de la muerte», actual at Gran Price, la companyia de Vi- CELONA.
23'30: Programa de riscos.
èxit de la. Fox al cinema Capitol, té sita López J Gimènez Bales prepara la
24'-: «La Paraula». Emissió de Ics
un exceHent repartitnent on figUren 1epresp. de diverses aplaudides obres dotze
de la nit. Darreres Informanoms com Ralph Morgan, Herbert
clons. - FI DE L'EMISSIO.
Mund.is, Andy Devina, etc., cxcellent- del gènere vodevilesc.
ment units per Ja direcció de John
Actualment ets artistes de resmen- EAJ 39 .
Blystone.
tada companyia donen un repàs al
• rogram~ pn a avui, dimecres
A les 12 : Obertura: senyals horafamós vodevil «Pastilles H è rcules»,
considerat com una de les millors ri¡;; Música variada. A les 14: Fragments de sarsueles. A les 14'30 : Fi
obres picaresques.
ü>astilles Hèrcules» serà molt aviat d•J l'Emissió. A les 19: Obertura; Senyats horaris: Música selecta. A Ics
TEATRE DELS PRODIGIS
posada en escena. en funció de tarda 19 '30: El disc del ràdíooient. A les 20
Cotitzacions. A les 21 : Noticiari i
«.El Teatre de los Prodlglos es su- amb un repartiment acuradisslm.
m.amente slmpàUco y atrayentu. EsTambé cal insistir en !èxit creixent Servei Meteorològic. A les 21'15: Ra,.
peclàculo graciosa, amable, delicada,
diac1ó de 1& selecció de c.M:olinos de
poético, de gran fp.ntasia pict.órica. y que obté cada• nlt el vodevil de Man- VlentOJ. A les 22'15: Noticies de prem
musical, encanta a chicos y grandes.» tua a:La Criolla», amb el qual no es s~ des dc Madrid. A les 22'30: Jazz.
cansa el públic dc riure 1 aplaudir. , A les 22'45: Fi de l'EmissL
- uLa Liberl.adJ•.
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To
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Devendres

'

«Catalunya Teatral» ha publicat «Una vegada era un
príncep», darrera producció
estrena que ha estrenat el venerable
ApeHes Mestres

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE

FANATISMO

_

Conxita Montenegro en un L'ESTRENA DE «VOLTA AL
film anglès
MON ...»

RADIO BADALONA

On era - los parets encara hi són- l'antlo Palau dt Planes, Pas·
seíg de Gràcia xamfrà a Corts, •·està edificant, com sap tothom, u11
nou t~tre, que, segons els tècnics, costarà a prop dels dos milions de
p(¡$$0tes ..• Es tractarà d'una sala redulda I còmoda per a teatre de comè·
dies. L'escenari posseirà tots els rofmaments I avenços de la tècnica moderna, I el ptibhc gaudirà de les comoditats 1 el confort que, ail tan poc
abunden en les nostres sales «teatralsD. La foto ens mostra el projecte
de l'ambocadura de l'escenari I un detall de la sala, segons el projecte

GRAN TEATRE DEL BOSC
dues tunclons
Car1teu
MA\"RAL - PLANAS • GORGE
:¡ prOÇalllcs rantllsttcs, :¡
Preus populars
Tarda, a les 4'30: Butaques a
1 '50 pessetes,
DOLORETES
LA MARCHA DE CADIZ
LA REINA MORA
CADETES DE LA REINA
Nit, a les 10'15: Butaquu a
DemA, d1Joua,

per la

3

Compan~1a

DINitll,

EL CANTAR DEL ARRIERO
1

per

LA DOLOROSA
Cord. Planu I Mayral

VARIETATS
MARIGEL - PARK
GRAN PARC D'ATRACCIONS
Tota ela dies tarda I nlt. Entra·
da, 60 ota. Funicular I •ntnda,

ROMEA - VITTORIO PODRECCA

fRUNIU NUVEIAIS
Avui, dimecres. tardll. a les 4:
Parta a clatella, DEVA-OARATE
contra ROMAN - GUISOLA. Nit. a les 10'16: Parut a. pala,
PRUDEN- URQUIDI contra ARADotall.s
MENDIA - PUJANA. per cartells

1 Dta.

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE

CIN EMA

Frontó Pnncipal Palace
AYU1, dimecres, tarda : LUCIO URESTARAZU contra J U L 1 O ELOLA n . - Nit: AROSTEOUIRAMOS n contra TABOADA ·
ULACIA I

Llegiu LA HUMANITAT

BRAUS-ARENES
DIJous, cUa 5. - Tarda, a les 4:
GRANDIOS FESTIVAL TAURI
a beneftcl del Monteplo de la
Gu.lrdla. Urbana. !SUCcèe &ell88·
clonal! Esdeveniment mili vist!
Alternativa de LEPE per ALADY
5 braus vedella, 5
EspaieS:
LEPE
ANCELITA ALIAGA
EL CAPORAL CAMPI
EL CUARDIA GIMENEZ
EL GUARDI A LEO N
ENTRADA, UNA PESSETA

ClNEMES
PARIS
CINEMA
Tel. 14544. Avd:a. Pta. A.nl:tl, \1·13
Tarda, 4'30. Nit, 9'45: Paul
Horbt&er en la dellcloea CI •m "dm mU&Ical

ROSAS DEL SUR
Sllirley Temple i Adolph• M•n·
Jou en la divertida comed;&

DEJADA

EN

PREN DA

PREUS TARDA I NIT: PREPERENCIA, 1'00 pta. ESPECIAL. 0'70

Llegiu L A HUMANITAT

CINEMA

*
ESPECTACLES PER
A AVUI
TEAT R E S
Barcelona. - Tarda: cMenos lobon
Nit: lLOs Sandovalest.
Cbmic. - Tarda 1 nit: cMiss-Miaat.
Espanyol. - Tarda: cEls fills deli
vells• 1 cRlalles». Nit: cEls nus deli
vells>> 1 «Pobrets però honraetst.
Poliorama. - Tarda 1 nlt: cPluma en
ei vlento».
Romea. - Ta1·da 1 nit: «Morena Clara»
Gran Price. - Tarda: eRes de nou
al tront». Nlt: «La. Crlollal.
Tlvoli. - Tarda 1 nlt: cHlpl Blpl.r.
Burra I».

CINE M E S

ROMEA - VITTORIO PODRECCA

____________*____________

-----

PUBLI • CINEMA

Gairebé pot donar-se com a segur.
Decebuda per la pèrdua del Collseu Pompeia, teatre que se 11 havia
assegurat per a la temporada pròxima i vist el panorama que actualment
presenta la nostra escena, sembla
que ha. decidit Assumpció casals
passar-se al teatre castellà.
Es diu que va a formar-se una
companyia. castellana. de vers, en la
qual anirà la Casals de primera
actriu.
Ens dolem de la pèrdua. Però desitgem a l'exceHent actriu els èxits
de què és mereixedora.

PELS ESCENARIS

TEATRE ROMEA

TEATRE COMIC

"fii-

Avul, tarda.. a les 4.
les lO: Danielle Darríeu 11 e¡} 1a'
divertida comèdia muSical:

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

1

POBRETS PERO HONRAETS
Demà: Estrena o.e
EL LENGUAJE DEL TABACO
Dlasabte: El MALCARAT
Aviat: L'obra concurs,
SENSE TITOL

Preu unic, 1 oeueta per ocr$Ona.
M•s barat que el cmema. Es desJ.llltxara.n per ordre de prtorltat
les dllerents classUlco.clons de lo.
C!lllt."lts. Per a evitar ~glomern
clous, s'advertei.I al publlc que
ln tnquiUn. s'obrirà d'l1 a 1 del
mati 1 de 4 a 10'30 de la niL
DIVENDRES, t.ardn, Vittorio Po·
dreço¡¡ prc:;cntarll. al públic de
Barcelona el seu TEATRE DELS
PRODIGIS. espectacle del!ctos,
ple a·nrt, que ha donat tru wsndes la volta al món. BREVISSIMA ACTUACIO. - Es despatxa a Comptadurla

FANTASio
ORO EN LA CALLE

Avul, a les 6: Entrada I bu·
taca 1 oe&sota,
ELS FILLS DELS VELLS

MORENA CLARA

•

Amllrica. - cAl Ue¡ar la Primavera»,
cSoy un fu¡:itlvo• 1 cVamptreeaa
1933».
«El 'l'l¡rc del Mar Neo
Arenes. ¡ro», •Hollywood conquistada• I
&Grana.dcroa del a.mor».
Actualitat&. - Not1clar1 Fox, Doe\1menta.ls, El raid Roma· Oblca¡oRoma.
Arnau. - cEl Guapo», cPor el mal Cl\o
mJnOll 1 &CrisiS mu.ndlab.
Astl>ria. - eLa Carretera. del 1n11emo1
1 cCinco Caba.lleros Maldltoo».
Avlnsuda. - cSobre llas nubesl I
.
cOlta a clc¡as».
Barcelona. - cNo soy nln¡un angeh,
cMndame Butterrt:v• I c:t:l Paso del
Ocaso•.

Boheme - «La cena de los acusados», eLa santa y el loco» l «Déja..
me pasar la noche contlgo».
Boso. - uRapsoct.la hilngar~~o•. •Viva
Vllla» 1 cAs de ases».
Bohèmia. - cCaslno del mara, _«EIpl¡as de oro• 1 cvtvlr para. sonar».
Broadway. - &El ¡uapo», cPor el mal
camino• 1 cCrl8is mu.ndlala.
Capítol. - cEl brlndls de la muerte1,
ccuando u.n nombre es un hombre».
Cèntric Cinema - cRomanza h\lDP"
ccnucbo el Roto» 1 cEscàndalos romanos».
Comtal. - cDon enredos», cUn bravo entre bravos• l eLa maternalt.
Diana. - cPaso a la juventuda, coamas del presld.lo» l cEl aparecldot.
tsolal. - eLa pequeñ~~o Dorrit», c!1
rcy de los Campos Ellseosa 1 cLU•
ecs de la ciudad».
Excclsior. - cCharlle Chan en Parla»,
clmltaclón de la. vida» 1 &Romanza estuct.lantlb.
Fantàsio. - caro en la calle».
Foo Nou. - cEl h1Jo del carnava.ll,
cSoy 'Un tugltlvo» 1 cvamplresu
1933».
Goya. - cBoleroa, Espectacles Her·
El dicvis 1 Orquestra Cubanola..
Iris. - «La vida en broma», •
tador• 1 cMadame Butterfly».
Kursaal. - cA la luz del candelabrot,
cimttación a la vida» 1 t:MascarBd8~
Laietana. - eLa llama eterna•, 1
rcmol1no» 1 eLa hermana BlanC:
Marina. - eLa matanza», cMartne
en Ucrru 1 cEva busca un ~::·
cSucect.ló u.na ~n ¡S
Maièstio. e Maria Lulsa de Austrl.ll.• 1 ou or
1
vida de au rival».
Motropol. - •El di!u.nto Tuplnell
a
cEl vencedor».
Mi$tral. - cCruz Dlablo», eLa cen
Ntde los acusados» 1 cD1vtnat.
Monumental. - cEl tigre del MBr 1
¡ro», cEn cada. puerto un amon
1
cLos que danzan».
Mundial. - cApOBtando a cupido•
cEn caprl nació u.n amon. . en
Nuria. - cEl presldloJ, cOe bote
_.,..,J da en
bote• 1 cEl reruglo».
Paris. - «Rosas del Surt I ,........ o.
rrat
prenda».
Pathé Palace. - cMarlnero en tl~,_,;
cDoy m1 amon 1 cMujeres pe ..,.•

ra•.

Pr~~~1i>al. - cRapsocUa húnaant.». cV!·
d'acva Vllla• 1 cAll do nses».
Publi Cinema. - Reportatges
tuallta~.

1 ¡;n

Rambles. - cBasta de mu.Jeres• 1
cFIOf
secucstro &en::.aclona.l».
Royal - cCocktall de besos», ronmarctuta» 1 dJ als;uacll de la 1
BaU 1
d
ter:\1.
Seleot Cinema. - cWon er
d1
cEl \'Uijcro solttarlo».
Smart. - 1 Luc:cs de la ciudad• I
,)bi~
Ultimo rodcot.
Splandid. - cEl número 111, d
carada• 1 cPaso a la juven,tuu:'érol
Trtomf. - eLa l.Qlltanzs», ·~pa!ll•·
en tlc::rra• 1 •Eva busca u.n bOJll"
Tetuan. - «:El remoano», cBol.ll.
sedSI•
bero• 1 rE-klmo».
ocVolaa. - -El expreso de la
aAmor t ale~rla• 1 •La columna n
cil
turnu solamen~ tarda.
cEl potro indoma~_!l; .ua
J:ile. lrente lnvlatble» I t:Al ...., ...
mb~l
rumboa.
Walkyria. - aMatando en la so ell "
cEl rey del jazu 1 cEl agUA
r;uelo».

~--------~~------------Preguem a les empresèS
que ens enviTn propB"
ganda que vulguin e9'
criure-la en català
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La Lliga també hi
entrarà

No s'alarmin!

i
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HASTA LOS ELEMENTOS
¡Agua val
(De eLa VOZ:t)

AN GLATERRA I EL CONFLICTE
ETtOPIC

una ona de calor
(cDally Expres», Londres)

ER

celebrada por !ns Juvcntudes de la
J. A. P. en Compo;tela, no se celebraren act.os de lmportancla. En el
mitin o asamblea japista a que aludímos, el señor Gil Robles pronunció un discurso, en el que hízo dos
afirmaciones capltales: la de que se
va a acomeur en segu:da. la revisión constltuco!nal y la. de que para
este empei1o serà requerida la colaboración de otros grupos que aun
no figuran en el Gobierno, pero a
los que el anhelo revisionista identifica. Hizo, sln embargo, el ¡¡eñor
Gil Robles la salved.'\CI de que estos
grupos a los que se requerirà. para
tan gran tarea. han de ser solamente aqucllos que no tuvieron contactos con la revolución, con lo cual
queda dicho que el campo donde
puede buscàrsclcs queda tan limitado que nadle podrà sufrlr equivocaclones al ¡¡eñalarlos. Son, de conslgulente, como ya se venia diciendo,
la «Lliga», el grupo conservador
maurista. y, probablemente, el grupo de agrarlos independientes que
acaudilla d<ln Abilio Calderón. El
equipo que se forme resultarà un
poco hetcrogéneo, ciertamente, pero
como para esa. !echa el Gobierno
habrà ya procurada dejar resue!tas
-o sl no resueltas, cuando menos
despachadas-1::~.~ màs arduas cuestioncs que ahora le preoeupan, se
confia en que no le serà dlflcil sallr
adelante, toda. vez que las enojosns
cuestiones que podrian generar discrepancla3 no habrian de figurar en
el indlce de despacho de los Consejos de m!ni&tros.»

No ens estranya
gens
No ens estran11a gens que el diari carlí El Correo Catalàn bavegi
unes quante:J lloances a honor del
lerrouxista Salazar Alonso. No ens
estranyen gen.; les paraules C:el
diari carll 11t les paraules del S~
lazar Alonso.

Llegiu LA HUMANI T AT
Ara llegiu t recordeu, davant
aquen parallel Correo Catalànsalazar Alonso, alló que diuen els
castellans: «Todo eJ uno y lo mis-

loboet

M186t,
s deli
ls deli

ets•.

ma en

COMO LOS OTROS

no sa acalore usted, porque a
lo major le dlgo que he firmado un
contrato petrollfero y le dejo frlo ...
<De «Las Notlclas»)
- Y

lresal

AYER, EN SANTIAGO

DON GIL. - Dlos està con nosotros (Para su capote.) Bueno; pero
oomo siga esta tlempeclto csto no se
lo cree ni Dlos ...
<De cHeraldo»)

TEMPORAL

-¿Te has fiJacto que en santiago,
com en otru poblaciones, ha llovldo
torrenc!atmen te cuando ha bablado
Gil Robles'l
-Por lo vlsto, no todos los elementos son albdos suyos.
me cEl Dllu\i.OI)

----------*--------~-

La Música
LA NOVA JUNTA DIRECTIVA DE L 'ASSOCIACIO
OBRERA DE CONC ERTS
Resultat de l'Assemblea General

ordinària de SOCis da.rrerament celebrada, el nou Consell Directiu que
durant el curs 1935-36 re~tentarà econòmicament I dirigirà artísticament
l'Associació Obrera de Concerts estarà. integrat per:
Enric Rafel i Surell, president <reelegit>; Josep Burgas 1 Pujol, vlcePn:sldent; Estanislau Clariana i Be·
tenguer, tresorer; Enric Hlll l Ferret, comptador (reelegit); Francesc
Noncl! 1 Slsa, secretari; Conrad cardús 1 Rosell, vice-secretari <reeletlt>: Ida Mon taro 1 Bra•;o, bibliotecari; Emili LacUel'B. i Capilla, vocal
Pl"itntr; Josep Moreno 1 Vero(l, vocal se¡;on (reelegit).

~l!S &
.ROCA
CAMISERS
GRAN::, ltE6.41XES PLR f l
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<<El seflor Sa.Jazar Alonso, que es
uno de !~e; màs ecuànimes gobernantcs actuales, ha pronunclado en
Constantina unas acertadas frases
que no tenlendo, en realidnd, nada
de particular, merecen, no obsta.nte, nuestro eloglo.iO romentario, pues
han legado unos d!as en que hasta.
las cosas màs comentes y naturales deben ser elogladas porque no
acostumbra a pa~ar lo corrlente y
natural.
Asistia el actual alcalde de Madrid y ex ministro de la Gobernación, en la. población ante3 citada,
a. lDl reparto dc premios a los nlfios, y pronunció con este motivo
un sensata dlscurso en el que, entre otras cosa.s, dijo que «han pasado los tiempos en que se intentó
arrancar del alma tnfantH el amor
a la Patrla para llena.r su corazón
de odlos y rencore3 y enseñarlcs a
saludar con el puflo cerrado. Celebremos, añadió, que la tormenta se
haya dlslpado y que el niño, con
paz en su cspiritu, eleve de nuevo
su vista al cielo».
Decla.ró, adcmàs, que «él es un republirono sin ningún género de dudas, pero que no Dlega el valor de
los reyes que pa.saron a. la historia,
y que 103 monarcas católícos, Isabel y Fernando, !uer->:1 exce:sas fi.
gurns para el mundo entero, como
ta.mbién lo fué Fellpe Ib. Term!nó
aconsejando a los maestros que cen
las escuelas se enseile a declr al
Diño: Soy cspañol, por la gracia de
Dios».
TOdo est.o, com hemos dicho antes, e3 una cosa. justa, legitima y
natural; pero nadie debe extrañarse de que nosotroJ lo consideremos
digno dc un especial elogio porf}ue
estamos acostwnbrados a aquellos
otro& hombres que precec:Heron al
sefior Salazar Aionso, que consldernban que toda la. labor de la República. debfa ser levantar una. barrera. en?"e el pasado y el presente
de Espana, de forma que constituyese una herejía el hablar de reyes
y de glorlas ajenas a la República
y que ruera indispensable, costas~
lo que rostose, arrancar y substituir
t.odas la.s coronas de los escudos que
en pledra o bronce existleran en los
monumentcs públlcos, para que las
generaclones Yenlderas se rompieran la. cabeza. ante el necio anacnr
nlsmo de que monumcnt.os eri¡idos
siglos antes de \'Cnlr la República,
ostenta.sen ra el e¡cudo republlcanoJ

L'ex -anarquista
Maeztu
Ramiro de illaeztu és u11 fdol de
les dretes, d'aquestes dretes que
amb tant d'èrft esta7l eixamplant
la base de la epübllca. Ramíro de
Macztu lla pres part en un mlting
a In.m. 1 ha dít, segons El Dc-

bate:
«El señor Mae:tu ensalzó la figura de Goicoechea, que al proclamarse la República tuvo el valor de aostener 6U Ideal momrquico. Dijo que
en Italla dos mil bombres oon amet.ralla.doras se apoderaran del Poder
y han sabtdo hactr creer que el pa1s
oomulga con sus :idtas. pero lo ctert.o
es que se han impuesto a los 23 miUones de hab1tactes. Para mantencr
et orden públlco es predso castigar
a los perturbadores y que éstos sepaa que el casUgo les espera. Term!nó dlclendo c¡ue no &e ha Juzgado
t.odarla a la revolución de octubre,
de la que Wicc bistorta, y se lamenta
que Còntinúcn s1n Juzgnr los jeies,
que son los verdnderos responsables.
Algún ~ce-vendrà la rcsta.uraclón, pero no queremos que el monarca sea mOderador y Q¡an gobernando los pan.1c:!Ds. E& necesarJo
un monarca oomo Isabel la Católlca, que sea el justlc.la mayorJ

--- _. .. ___ ---

Al%1 li qve a·nriem Wl

Ull amb les eleccions!

¡No s'alannln, senvors d8 la
Firis un diari tan poc aospitós com
L ltga/ No cridin massa des de La
Ahora, diu:
Veu de Catalunya. Si aón botiS
«Està pensando el Gobierno la. feminy,ans, hom reoordard el seu.
patriotisme qua11 la Dictadura 1 ehs. de reapertura del Parlamento,
quan el cpartuw centrista», i els la- cual no serà decidida basta. el
Consejo de m!nlstros del dia 5, sl
sacrificis seran pagats.

D'aquesta nota del corresponsal
de La. Vanguardia a Madrid es
desprll' que lla arribat l'hora que
la Llfga, tan catalanista, 3fgui preBarctlona un mes
3'66 otet.
miada pel senJIOT Gil Rebles.
foU un trlme5fre
10'60 1
«Però sembla evident que, dins
AmètiCI Llatlnl I POttUPI
del criteri de!s que sustenten aquecEn
Madrid
la
acUvidad
pollt1ca,
un trimestre
13'a
màs que escasa, es inemtente, y en lla tesi, són considerades com a. !acAUres oanos. un trimestre 27'- 1
provincias, salvo la concentración tor.¡ dc l'autonomia. polltioo. l'orga-,::;

verat,

a

nització de la jUl!tlcia., les funcions
d'ordre públic 1 d'altres encara. En
canvi, sempre segons aquella dl.stlnció arbitrària, són !uncions • e.dmlnlstrat.ives els servels d'o~res públiques, els de recaptació de contribucions l a!tres d'anà!egs. Doncs bé
-preguntava el senyor Ventosa amb
una lògica 1rrcbatible-¿per què no
són traspassats d'una. vegada al Go
vern de la regió autònoma, amb els
servels d'obres públiques, tot,¡¡ aquells
que Són considerats pels que regategen l'autonolnla. com a. estrictament administratius? ¿Per què no
es retorna a. Catalunya el servei de
recaptació de contribucions que va
perdre, segons confessió propia, per
l'atac de bills d'un ministre?
¿Quina &inc~ritat, quina. lleialtat
pot haver-hi ert afirmar que es vol
reconèixer a Catalunya tota l'autonomia. que desitgi en matèria. administrativa 1 negar-li, o entretenir-li,
el traspàs de1s serveis que els mateixos que això diuen classifiquen
com a. merament administratius?
Ning\J no de3itja més que els homes de Lliga Catalana poder collaborat a. una. obra de grandesa del
conjunt hispànic.»
Quan :Jigui ministre el sen11or
ventosa - i tal com van les coses
no deurà trigar- ja veurem què
passa.

Reformar
la Constitució
La Publicitat comentant l 'acte
de Santiago, tscrlu:
«Les persones que llegiran les Informacions de l'a.cte trameses pels
corresponsals trobaran que el senyor
Gil Robles ha qualificat la Constitució de «sistemàticament antipatriòtica, contrària a l'esperit nacio·
nal 1 obertament persecutòria». I
deia també que és una Constitució
que no serveix per a res. El e¡ue sorprèn, però, és que més avall s'exclami que no ha estat complida 1 que
d'aquesta negligència en faci un argument per a. combatre els qui no
l'han aplicada.. Com quedem? ¿Qui
titlla la. Constitució d'inútil, d'ant1pa.triòtica, de persecutòria i contrè.ria a. l'esperit nacional, pot acusar,
sense contradicció flaga.nt, els que,
segons ell, no l'han aplicada? Sembla més natural que els estigués
agrart 1 que fes constar la sort que
la feliç passivitat d'aquells homes
representa P"t al pafs. Hauria. estat
més posat a la raó si hagués declarat que els que no l'han aplicada
ni la volen aplicar són ells, 1 en
això hauria estat més pròxim a. la
veritat 1 molt més lògic amb ell
mateix.
Tenim, doncs, una Constitució nefasta que no ha estat aplicada, que
·no s'aplica., 1 malgrat aquesta fortuna, el senyor Gil Robles 1 els seus
sequaço.s la volen reformar do totes
passades 1 de pressa. Per la nosa que
els fai Però és aixf. El ministre de
la Guerra dlumen$e assegurava amb
la. seva. vehemènc1~ natural que hi
hauria. revisió constitucional, 1 c:ue
sl algun partit s'hi oposava., ells, els
de la Ceda, anirien al Parlament per
asfixiar-lo, per fer la. vida impossible
a. aquestes Corts. ¿Per a qut va
aquest avis? Es comprendria un advertiment d'aquest ordre en un partit d'oposició, però en una organització politica. que governa, que forma
part d'una majoria governamental,
per força ha de deixar perplexes les
persones de bona fe. ¿Si són majoria al Parlament, per què redlables
vol asfixiar i treure'! del món?
El tema dc Ja. reforma. constitucional feia dies que no havia. sortit;
diumenge reapareixia enmig d'un
aiguat. Esperem q\òe l'artilleria. verbal del ministre de la. Guerrn haurà estat una salva de dia de festa
per a impressionar eis que són més
a la vora d'ell, que no són pas les
est"¡ uerres.»
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~<Acción
Herald<>

de

Popular)>
Madrid

comenta
unes declaracions de les JoventJ,ts d'Acció Popular í unes paraules de Gil Robles.
«Lo que nos interesa de memento

es subrayar otra vez su caràcter fascista, aunque el movlmiento se llame
como a sus dlrigentes les p!azca. La.
mayor y mejor prueba es que el de·
clarante se entrenta. con los rasc~tas del Sr. Prlmo de Rivera y
les "I~e que no son tales fasciStas.
Después de negar que elles lo &can,
afirman que qulenes no lo son son
los que dicen serio...
Un movlmient.o tan claramente
deflnldo inspira. al Sr. Gil Robi<'~ en
su discurso de ayer en Santiago estas palabras: «Las Juventudes de
Acclón Popular estàn en absoluta
identiflcadns con la. Ceda. La. Jap
està en su puest.o: nosotros, en el
nuestro. Elles, en la avanzada; nosotros, detràs, afirmando consta.ntemente nuestras posiciones, t.omando
una tras otra t.odas las trincheras.»
Las afírmaciones que s.lguen a la
primera-Las juvcntudes de Acclón
Popular estAn en absoluta ldentiflcadas con la. Ceda-no hacen mà.s
que con!írmarla. Las juvenludes son
las avanzadas, es decir, lo que va
delante, lo que indica el rumbo a
seguir. Las trlncheras que toma la
Ceda, como c..:erpo do retaguardla,
habràn sido antes batldas por su.s
gastadores, y ~us gastadores-b!en
ciaro lo dlc~m-no quieren ~ber nada de la democra.cia, del Pnrlamento Y de la voluntad popular expresada en las alternal!vas del sufrag!o.
Este descmbarnzo dc la Ccda para
poder utlllzar tod:Ls las po.slbilldndes
que le o!rezca el porventr, a fuena
de desenfad.a.da rc1tcraci6n, ya no
indigna a las l.lqulerdas. Hemos a.gotado toda nuestra capac1dad de
a30Dlbro. El efecto que nos h~ es
de excltactón a una revisión ràpida
y profunda del concept.o tradicional
de democracla, mediante el cual los
demócrata.s dDJDos esUipldamente al
enemiga las armas con que éstc ha
de decidir nuestro anlQuUamiento.
Urgmtemcnte, rcpct!.mos, 60 nccesita. revisar este eoncept.o para vitallzarlo y adecuarlo a la tàcUca e
1nescrupulosidad del enemlgo.'

bien, dada. la neces!dad de preparar
un Presupuesw y el poco entusiasmo
que en la etapa &nterlor demostró
la mayorla parlamentaria, es de
creer que se agoten los plazos constituclonales y basta el mes de octubre no comparezca. de nuevo el 011.·
binete ante el Congreso.
La duda. respecto a si la oomparecencla. se hace en septlembre o en
octubre se ha originada, sl hemos
de prestar ered.it.o a lo que se dlce,
por el deseo de apresurar la aprobación de una ley Electoral que conslenta la consulta. al sufragio lo antes possible. Sl la. ley Electoral se
dcmorase habría qu:~ 1r a !ns elecclones generales, y parece que se
quiere antes encajar dentro de la
ley y del verdadera régtmcn representativa la. vida. municipal del pafs.
Claro que, para conocer la. opinión
politlca., seria mAs útU adelantar,
con la. aut.odlsoluctón de la Càmara,
l!l fecha de las elecciones generales,
que es en las que Eólo juega. la
Ideologia polltica, mientras que en
las municlpales se mezclan la. politlca, las ct:C!rt.lones admlnistratlvas,
problema.s locales, caclquismo de
campanarlo, y todo ello produce un
eonfusionismo que se presta. al equivoco; pero sl la. vid<1 de las Cortes
se prolonga, es necesario echar por
delante las segundas.•

~---------*:-----------

Els transports per
carretera
Les companyies ferroviàries són in·
saciables. No en tenen prou amb
l'augment del 15 per 100 sobre les
tarifes, a.va.ls de l'Estat 1 l'exclusiva.
d'establir llnles de transport per les
carreteres paraHeles a les línies !erro\iàries, que ara s'acaba. de pubilcar a la cGaceto un decret que flx!l.
nonnes per al transport de merca..
deries en camions.
El decret parla. de la injustfcia
que representa. la. dl!erèncla de tri·
butació fiscal entre els ferrocarrils
1 els camions 1 s'estableix unes noves !:>ases contributives per a aquests.
Les autoritzacions per a aquesta mena de transports per carretera només valdran per un any 1 caldrà
proveir-se de l'autorització en el term!nl de tres mesos a comptar de
la data de la seva publicació a la
«Gaceta».
El decret en qüestió afecta una
1Dflnitat de petits industrials que ara
veuran augmentades les innombrables diiicultats econòmiques perquè
passen.
Les empreses ferroviàries que no
volen subjectar-se a. cap mena d'economia, troben en els organismes de
l'Estat massa !acUitats a la. seva politica de fer-se amos dc les carreteres. Amb el pretext de la competència que els autòòmnlbus els fa.n per
carretera, obtingue¡en l'exclusiva. del
servei de viatgers. Però ara resulta
que les companyies ferroviàries només aspiraven a aquesta mena. d'exclusiva. per cedir després ei servei e.
altres.
La polltlca ferroviària també es
veu que s'ha deixat endur pel corrent del dia I van a fer possible el
seu : «todo el poder de transportes
para las compañias».

Noticiari
*

- La setmana. passada s'han efectuat a la dependència central 1 a les
sis sucursals de la. caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Barcelona les
següents operacions:
5.330 tmposlcions, per 2.066.327'80
pessetes; 3.032 reintegraments, per
1.389.547 pessetes; 4 compres de valors, per 14.454'80 pessetes; nous imponents, 314; 1.604 empenyoraments,
per 178.071 pessetes; 1.250 desempenyoraments, per 167.144'75 pessetes.
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LES SARDANES
A LA RONDA DE SANT PAU

L'Agrupació Sardanista. de Barcelona ha organitzat per a avui a la
rut una audició de sardanes a la
Ronda de S:mt Pau, davnnt el Cafè
Ollmpia, a càrrec de la Cob!a Barcelona Albert Marlí.
A LA PLAÇA DE L'ANGEL

L'Agrupació Sardanlstn de Barcelona. ha organitzat per a demà a. la
nit una audició de sardanes a la. plaça de l'Angel, a càrrec dc la Cobll\
Catalònia.

LES DISSIDENCIES DEL PARTIT SOCIALISTA ESPANYOL Decret del Ministeri de Tre·
I ELS ACORDS DE LA TERCERA INTERNACIONAL ball sobre els contractes in·
dividuals entre obrers i
patrons

JOAN PEIRO, COMBAT LES
TENDENCIES
DE L'A. I. T.
..

No descobrirem res de nou sl a!ir- 1berta.ts mfnlmes de la República pormero que · tes dissidències entre els tuguesa, 1 comenta:
socialistes espanyols són cada dia que
c¿Qulén no recuerda que las primepassa més greus quant a la unitat ras diatribas pertleron de la Repúblldel partit.
ca ArgenUna, que nos ha resultada
Els matellros òrgans periodístics so- l!l clueca que ha !ncubado la màs
cialistes ho mostren cada dia.. D'una monst~ de las amalgamas docbanda, cDemocreclu, que dirigeix Sa.. trin.ales y cuya virtud no tuvo otro
borlt, 1 per l'altra. «Leviatan», diri· alcance que desencadenar los odies
git per Araqulstaln, 1 cCla.rldad:t, que africanes entre el proletariado revasegueix la. tendèncla extremista. de lucionarlo?... Aquella. unldad de toLargo Caba~ero, són una prova. per- dos los sect.ores que en el fa!';cismo
manent i publica de les desavinences tenlan al enemigo común !ué rota
que existeixen entre els principals ll· Y. rota que fué, el fascismo asaltÓ
ders del socl.allsme espanyol.
todas las posiciones del Poder y del
«Claridad» no amaga les seves slm- Estl'do, y 11. p.quellos que cosieran de
paties per la. m Internacional, so- dlatrtbas a los anarquistas y sindicabret.ot després del vn Congrés cele- listas ¡;ortugueses habria que pregunbrat suara a Moscou.
tarles ahora sl estàn satisfechos de
Evidentment, els acords presos per su obra. La C. G. T. portuguesa se
l'esmentat Congrés de la. Internaclcr lmpresionó por la avalancha de dlanal Comunista. són d'una gran lm· lrlbas que le venían encima, romp1ó
portàncla per als partits socialistes. con .los sectores antüascístas, se dlDe fet, resten anulladcs les famoses solv1ó el bloqae !ormaao rar ést.os y
vint-i-una condicions que feren lm· ¿qué queda è.e aquella gloriosa ~entra!
possible l'adhesió dels nuclis extre- sindical lusitana? En Portugal no quemistes del socialisme internacional a d3 en ple màs que el fascismo.»
Moscou. Volien conservar llur indeDm Peiró que l'A. I. T. no l'encerta.
pen~ència 1 Moscou volia tenir·l08 su- pas en posar dificultats per tal que
peditats ~ la seva dlsciplin::l.. En es- es !acm arreu del món aliances obreclat!lr la Revolució russa, el Partlt res 1 pregunta què en resta. de la
Soc1alista. Espanyol, fa constar cCla.- !rnccló anarco-Sindicalista alemanya
tidad», manifestà la. seva abrandada -F. A. U. D.- després del triam! dc
simpatip, al poble rus, triomfador del Hitler, fàcil per la desavinença de les
tsarisme. Solament el no voler per- forces proletàries alemanyes, 1 acaba
dre la Jndependéncia. com a partit així:
nacional~ privà els soci!lllstes espa«La mismn .tragedia seguida de In·
nyols delXar la n Internacional que tenso dra.matismo la. estàn viviendo
avui combat «Claridad».
'
otros pueblos de las zonas central y
En efecte, la. Internacional Comu- oriental de Europa. La ofensiva connista declara «deixar per als matei- tra el marxisme no se reduce a este
xos partits la solució Justa. per a les objetlvo. El ataque va dirigldo contasques políti(!ues, etc.»
tra. todas las tendencias del soclallsAixò ho coniigna cCla.rldad:t 1 afe- mo emancipador '? contra tOOos los
gelx que ara serà. possible una. avi- pr!nctpios de la libertad y del derenença. amb Moscou, vista 1a descom- cho del proletariado; y sl la amarga
posició -afirma- de la l i Interna- experlencia no les dice nada a los
clonal.
proponentes de ese veto monstruosa,
Realment són importants els acords cntonces nos queda. aún el recurso
del recent Congrés de Moscou car de recordar a esos camaradas que Ips
ara els partits comunistes pÓdran Centralcs sindicales, en su respectiva
concertar pactes 1 unions amb altres pafs cada una de elias, son autónoforces de l'oposició tal com ha suc- mas '!I libres para reivindicar su perceït a FranÇjl. amb' el Front Popular. sonahdad de vetos perfectamen:e reEs evident que l'amenaça d'una no- pudiables.»
va guerra 1 el perill feixista ha d'ha..
Davant les exigències de unitat per
ver pes!lt molt en els acords de Mos- mor del pertl! bèlllc 1 feixista 1 dels
cou, t. és probable que aquests acords acords de MOSC<?U que atreuen la simcontnbuclx.in a provocar una escissió patia. dels partits socialistes davant
eu el si del Partit Socialista espanyol. deis constants errors de l'anarcoLa. fracció de «Claridad» - Levia.. sindicalisme internacional representat
tan», que no creu en els beneficis P~r l'A. I. T., ¿assístlrem: a la creació
de la democràcia republicana és pro- d una. .POderosa força mternacional
bable que amb la majoria. dél Partit dirigida per Moscou, que acabarà amb
acordi ingressar a. Ja. m Internaclo- la. feble A. I. T. 1 absorbirà la l i Innal. Aleshores restaria un partit mi- ternacional?
norttart acabdillat per Besteiro.
Podria ésser que a. Espanya es donés el mateix cas de Rússia. abans de
la Revolució, o és que la majoria. fos
extremista.
Cal reconèixer una gran habilitat
Un decret del Ministeri
o millor una clara v1sló del moviment proletari intern11clonal quant
del Treball
als tl.cords de Moscou, que contrasten
an1b els que ha. pres en una recent
La «Gaceta» ha publicat un dereunió el secretariat de l'Associació cret que fa referència a. l'atur forInternacional de Treballadors (A. I. çós autoritzant els Ajuntaments per
TJ. que condemna les aliances obre- tal d'establir una dècima sobre la
res.
contribució tcrrit.orlal 1 industrial.
Els Ajuntaments podran conC(>rVegeu el que diu Joan Peiró amb
tar,
entre ells I d'acord amb Ja Direlació a. l'actitud de l'A. I. T.:
«La. crisis de orientación que desde putació Provincial, l'establiment de
hacc algún tiempo padécese en las al- recàrrecs runb caràcter uniforme a
turas dc la A. I. T., parece ser trasun- fi d'invertir-los a. benefici dels pato de la crisis por que pasa la C. N. T. rats.
L'article quart de l'esmentat deen España. De ésta se alejó y se cercenó todo enanto si¡mülcaba reflexión cret, diu:
ca) Aplicar directamente el lmy fuerza. cerebral, y esos mlsmos atributes, que tant.o valorlzan a. las gran- porte de las décimas a. obras munlcipales
que estén debidamcnte aprodes colectlvidades. se acusan ausentes
de las dlrectivas del organlsmo in- badas y no se tengan que reallzar
con
cnrgo
del presupesto vigente.
ternacional. De los destines de éste,
b) Entrcgarlo a los Ayuntamiencomo de los de la. C. N. T., se apoderaran los sectarios, los catalogades de t.os para su apllcación en obras ex<dnflex:lbles», l~c; partldarios del ctodo traord!narlas.
e) Instar a los organlsmos como nada~~, que lo van resultando màs
del nada que del todo, y asi vamos ro- petentcs la proyeccíón de obras que
estime
necesarias.
dando por la pendiente que nos lleva
d> Proponer a los Ayuntamientos
a los insondables abismes del censo.
Ahora se trata. de poner el veto a. el conciert.o de préstamos en l&s
las nlianzas y pact.os de las fuerzas condiciones y requisltos del decreto
slndicallstas revolucionarias con otras de 1 de agosto de 1935, a !In dl3
fuerzas proletarias oue aceoten el Es- poder gozar los beneficios de !a lt>y
tndo y se trata, aunque ello, al pa- de Paro de 25 de jullo de 1935, o
recer. no se ha advertldo, de aten- pam la. reallza.clón de las obras por
tar contra las aut.onomías naclonales el Ayuntamlento s1n el aUXilio del
contra la. liberta.d y el derecho qné Estado, en la forma en que ven!a.
tiencn las Centrales sindlcales, den- practicàndose con anterioridad pc.ro
tro del nroolo pals, de pactar allan- con sujección a. los preceptes del rezn.'l e !nteligenclas circunstnnciales ferida decreto.
Cuando los Ayuntamientos se ncocon las !uerzas afines y para flnalldade ~ que les sean comunes. Dirlase jan al decreto de 1 de agost.o para.
que la. A. I. T .. o los que por el ca- obtener los beneflclos de la lcy de
mino emprcndido la lmpulsan, se pro- Paro, y desecn uUllzar como medlo
DOne seguir las huella.s de la C. N. T. dc ga.rantlzar los anticipos la.s déParcce Que su intento va encamlnado clml13 sobre las contribuclones a que
n consngrar la repulsiva OJ>Qriencla se reflere este decreto, bastarà que
ot•e hace apareccr a la C. N. T. como asf lo manlflesten en los acuerdos
ollada de los reaccionaries españolr~. adoptados pam concertar el ~rèsta
y esto seria noco men~o; que nadD. sl mo, y se estimarà concedida el òE.rede ese lnlent.o no resultara. otm lm- cho a obtenerlas cuando aqu€llas
nlidta e inconscient-e alianza con to- sean firmes y en el mismo expedos lo.'! tlpos y modalidades del fas- dlente que se lnstruya.
El representa.nte del ministerlo de
c.!..,....., lntem_acional.»
Peirò culpa lc.'! desa.vinrnces en- Trabajo darà cuenta. a los organismes
correspondlentes de éste, de los
tre obrers del triomf del feixLr.me 1
elL'plica. QUC fou possible ln. marxa so- acuerdos dc las . Comisíones referlbre Rnma. de ¡,.s "~- l)!ts dc Mussolini das e 1nc1dencia.s de su actuación,
per mor de les lluites entre els nnar- y por si, o por la. 1nspecclón del Trabajo flscallzari. Ja inversión de los
qui<tes, comwústes 1 soclall~tes.
Per nllra banda. parla de l'actitlJd fondos, obreros que se ocupan, proful la. c. G. T. oortuguesa que, aba.ns ceso de la.s obras, etc.
minl.sterio de Trabajo, Sanidad
del triomf del feixi.~e que represen- y ElPrevlsión
podrà suspender la
ta Cannona havia concert.&t unn untó
construcclón
18.3 obras e !nversión
amb les íorccs que defensave.~ les 111· <ie los fondosdecuando
no obedezca a
las !lnalidades de este decreto o no
exista paro en la localidad o los
parados estén debidamente atendidos
por otras inlciatlvas públlcas o prlvada.s.
La. ejecución e lnspccción técnlca
de las obras de someterà a las disposiciones v!gentes, según la naturalcza de las obras que se construyan.
Articulo s.o Seràn de apllcaclón
a estas obras los preceptos de la
ley de 25 de junlo de 1935, en cuant.o sean adaptables.
Por los Ayuntamient.os, Diputaclones y Com.i.siones crea.das por este
decreto no se estableceràn mAs bol·
sas de Trab!l.jo ni ofíc!nas de colocaclón que las prevenldas en la lcy
general de 27 de noviembre de llJ31.
Art.!culo G.• Las órdenes del mi·
nlsterlo dc Hnclenda de 28 de jullo
dc 1931 y 31 de octubre del miSmo
aúo, que regulan los servlcios del miillsterio en orden de la cobran.za dc
las déclma.a y sus relaciones con la8
Comis1ones que las nWnlnist.ran. sc
encontraràn modlficadas en cuanto
hacen rererencia a disposlclones que,
a su ve:z, &e modl!ican por este decreto, y s1n perjú.lcio de lo que acuerde el mln1steno de Haclenda en la
que es de su competencla.»
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DARRERS MODELS DE TEMPORADA
Grans existències
Preus avantatjosos

Sempre al

Hote e
Pelai, 8

de

Madrid, 3. - Pel Ministeri del Treball s'ha decretat el següent:
cEls contractes individuals que
s'hagin atorgat amb ocasió dels acolnladaments que autoritza. el decret
de primer de novembre del 1934,
hauran d'aju!tar-se a les condicions
de treball que es trobin en vigor Ell
els diferents of:lcis o professions, teDint com a base pactes coHectlus o
acords de caràcter general, sense excepció de cap mena, 1 sense que Ics
empreses o patrons individuals puguin dism!nutr amb aquesta ocasió 1
motiu els drets concedits als seus
treballadors amb aquest caràcter entenent-se com a tals els paganÚ!!lts
extraordinaris, subsidis per llllllaltla,
drets pa.ss1us, plusos, assistència médico-fannacè'..ttica 1 qualsevol altres
de naturalesa similar.
Els obrers contractats novament,
després de la. vaga U:lícit.a. o moViment subversiu I que amb anterioritat a. aquests fets haguessin vingut
prestant sen·ei al mateix patró o
empresa, es consideraran com a nous
empleats o obrers, però els drets 1
benef:lcls del paràgraf anterior que
haguessin assolit amb anterioritat al
seu acomiadament, es reconeixeran
pe: l'empresa. o patró, 1 el temps de
servei es determinarà a aquest efecte per la suma dc: term!nls en què
~:en·i el matei·, patró o empresa
abans i després dels !ets que mou!
varen el nou contracte.
A le:. empreses 1 patrons que no
l'hagin apl1cat espontàniament se'ls
concedeix un termini de 30 dies.
Respecte al còmpat de temps c!e
scrvel als efectes dels beneficis relacionats, qunn el transcurs èel
temps sigui condició per a. obtenirlo, el decret té caràcter retroactiu.

NOTICIARI
UN TELEGRAMA DEL
FRONT UNIC DE TREBA·
DORS MERCANTILS

Ha. estat cursat el següent telegrama:
«Comitè InternacionaL - 3, rue
Ernest Gouln. -Paris 17è. -Front
Unic de Treballadors Mercantils de
Barcelona envia adhesió. - Alvarez
secretari.»
'
AGRUPACIO PROFESSIO•
NAL OBRERA DE REBOS•
TERS

L'Agrupació Professional Obrera
de Rebosters i Pastissers de Catalunya convida. els associats l
el públic en general o. l'exposici~
concurs de portades 1 treballs d'En
Lluis Santapau, que tindrà lloc s l
seu estatge social, Portaferrissa, 2a,
segon, segona, en el transcurs del
mes en curs, tots els dies feiners,
de dos quarts de set a dos quarta
de nou del vespre.

___________*___________

Els deu manaments
del feixisme italià
La 28 Divisió italiana de Camises
Negres, «Ott.obre•, ha. adoptat com
a lema els deu manaments següents
que determinen l'esperit imperialista del feixisme:
«1. L'avenç dels Camises Negres
armats més enllà de les fronterea
de la Pàtria. és un acte de justfcia
humana. i una. victòria de la civllltoznció.
2. Aquell que vulgui seguir el caml de la justic.la 1 de la clvilltzac.ló
hn. d'estar disposat a saorificar la.
seva vida.
3. Eu el perill de la batalla. aquest
sacrifici va wlit amb el de la certesa de la victòria.
4. Manlfe¡¡tar valor en la batana
és molt, però no ho és tot; s'ha de
manifestar també en la. tortura de
l'espera.
5. Tingues fe, obeeix, lluita.. Tingues fe perquè tu saps que el Duce
sempre té raó; obeeix, perquè tu
sap3 que les ordres vénen d'ell; lluita, perquè tu saps que una batalla
sota les seves ordres és una. victòria..
6. Cap enemic no us pot sorprendre: els Camises Negres tenen ulls
de linx que tot ho veuen de lluny.
7. Cap enemic no sabrà. aprofitar tant els avantatges de les necessitats materials com eis Co.m.l.l¡es
Negres; tenen una ànima de ferro
que domina. la carn. Del que mé&
necessita és del silenci.
8. El que no té cura de les e.rmes; el que perd cartutxos per ncgligènctn; el que beu aigua de la
seva cantimplora tan bon punt té
set. no é3 un «camisa negra»; és un
dèbil sense C!Crúpols, un indigne de
continuar vivint.
9. Si un destacament en lluita
amb l'enemlo perd el contacte amb
el gros de les tropes, no ha d'esperar ordres; en tal cas l'ordre és:
«Sempre endavant!»
10. Al primer espetec dels fusells
els Camises Negres veuran davant
seu la immensa figura. del Duce. La.
vauran perfilar-se al cel, darrera
l'enemic, com una \1s1ó gegantina
en un somni de guerra heroica. El
sentit d'aquesta renlltat. especial és
que els Camises Negres són audaços 1 terribles, disposats a cscla.!ar
tota resistència amb un menyspreu
sobirà de l'enemic.»
Es impossib!e que s'hagi pretès
emmetzinar mai un poble amb un
tal fanat.iJ¡me cuvers un home. Es
la modallt.at fe!Jdsta que troba IUsò a. tot arreu i que fa cridar grups
de cada pafs que es guien per lA
mat.elxa. follia: •El cap mal no
s'errat. Per trobar una. cosa equlva..
lent. hauriem de t.ornnr segurament.
a. les èpoques de les guerres de re11Ri6, a l'obscuranUsme de l"Ed.at
Y.ltjana, d'on 6enlbla mo!t sovint
que sorgeixin les arrels del fclxlsme
111<Xkrn en le3 seves distintes accepcions, comunes en l'odi a tot el
que és avenç de la Humanitat envers noves modalitats dc \'iure 1
d'organització sodal

-----------*:----------El bon comerciant té el
deure d'anunciar als diaris
que pet seu tiratge li ofe·
reïxen garantia de difusió
del seu article, sense pre·
ocupar·se de la seva ideo·
to gia.

Tots els republicans llegeixen cada dia LA HUMANITAT

la humanilàl

·LES LLETRES·

BARBUSSE

depend!tzar-se -sl és que té dignitat d'home I d'artista- de la burgesia que fins ara l'ha tingut a precari. La burgesia, la nostra l la de
totes les latituds, és més aficionada
a comprar automòbils que a comprar llibres. Avui com avui, és als
medis proletaris on hom llegeix més
1 millor. Fins 1 tot, doncs, com a
negoci, l'escriptor ha de desentendre's del camp bur2ès. Però, naturalment, cal ~ue hi hagi quelcom més
que el negoci.
Fixeu-vos com, a Espanya, novellistes tipus Pedro Mata, R i e a rd o
Leon, «El Caballero Audaz» i altres
e<caballeros» per l'estil, han fet a
tots.
L'escriptor no pot desentendre's,
en nom de cap moral ni de cap estètica, dels problemes que afecten el
poble. L'escriptor no pot ésser com
Un pallasso, un joglar al servei duna but gesia egoista, cínica, banal i
venal, que en el fons el menysprea.
L'escriptor ha d'estar al costat del
poble. Avui, després de la guerra. i
en vlgllies de guerra -la lliçó tràgica del 1914 ha estat oblidada- la
literatura corrompuda i cursi de
«boudolr», d'aberracions d'alcova, de
Palace 1 Negresco, de «tea rOO!Il)> i
ruleta, no té cap valor. Que lluny
Són Paul Bourget 1 Marcel Prevostl
Avui ocupen el primer pla antres
noms: Malraux, André Gide, Jules
Romains, Guehenuo, a França¡ Upton Slnclair, Sinclair Lewis, John
Dos Passos, Michael Gould, Charles
Harrisson Yale, a Nord-Amèrica;
Hermann Kesten, els Mann -Thom as, Heinrlck 1 Klauss- Glaeser, a
Alemanya (1).
A Espanya, Rafael Alberti, César
M. Arconada -autor de «Reparto de
tlerras», una magnifica noveHa de la
qual ens ocuparem properamentRamon J . Sander, el de «lmamt, el
de ~o:O. P.», el de «Siete domingos roj os>~

A Catalunya, ningú.
Hem deixat els noms de Gorki i
de Romain Rolland a part. Gorki
ha donat tota la seva al poble -tota
la seva vida espiritual-, confonentse amb el poble. Romain Rolland,
per amor a la pau, que és la civilització -encara que no ho cre:¡ui aixi
Miguel de Unamuno- s'ha exiliat
de França 1 viu en un recó de Suïssa. L'autor de «Jean Cristophe», de
«Danton», de «La vida de · Beethoven», ja no és un escriptor francès,
ja ~s un escriptor del món. Hi ha
sortit guanyant, indubtablement.
Gorkl, malalt a Capri -lluny de
la Rlissia negra i roja dels tsarsho és també. Tant l'un com l'altre,
n despit que llur obra té valor d'universalitat, no perden mai l'amor,
la devoció, del proletariat de les respectives nacions. Rússia, quan amb
la Revolució s'iHumina amb claror
d'alba, acull Gorkl amb tots els homenatges. França no ha pogut fer
el mateix amb Romaln Rolland. A
França homenatgen un gran sastre
de senyores, un gran perfumista, un
fabricant d'automòbils, però no homenatgen els escriptors com Romain
Rolland que, posant-se enfront dels
<tdrapeaux» del xovinisme, s'han posat al costat del poble.
J Henri B:ubusse podia haver estat
un escriptor burgès, cercar els honors oficials, fer una vida tranquil:la,
t enir l'admiració àels rics del «quartier de l'Etoile». Casat amb la filla
d 'un poeta francès gran oficialmept
-Catulle Meudes- vivia en un ambknt burgès I confortable.
1 No obstant, preferi la lluita. I ha
lluitat fins que la. mort l'ha anorreat.
Tuberculós, podia anar a passar temporades als sanatoris de Davos. En
lloc de fer-ho aL'd, se n'anava a
Moscou. Com per al nord-americà
John Reed. Hússia. -<IUe avui significa respecte al món el QUe la
França de Danton significava l'a~y
1793- ha estat la seva segona patria.
, Poola escriure noveHes de les que
poden posar-se a totes les mans
-que són les que no s'haurien de
posar a cap- i escrivia cEl foc•.
«Claror» «L'infern», que esclataven
com un~ bomba en els medis. burgesos i excitaven les J.res dels filiSteus.
La seva. obra adquiria cada yegada
un to més socialitzant. L1e~1u, per
exemple, «Els judas de Jesus», que
n osaltres tenim, ratllat per una càlida dedicatòria, obert damunt. la
t aula mentre escrivim aquest article.
I sabreu què és, com és, un escnpt or del poble. Ara que ja no el veurem més, ens sembla veure'l encara.
tMenut magre, amb una faç pàHida

l xuclada, amb uns ulls abrandats
per la febre. En el mfting la seva
figura minsa s'engrandia, s'agegantava; tenia un gest acusador, implacable. En la conversa, li plaïa repicar damunt la taula amb els seus
dits ossosos.
Sembla mentida que un home que
físicament era tan poqueta cosa l
estava tan malalt, hagi fet una obra
tan grandiosa.
I és per això, per aquest contrast
dolorós, que la seva vida ha estat
heroica.
LLUIS CAPDEVILA

Existeixen sospites que el signant de la concessió sigui un
agent de la «lntelligence Service» que va intervenir en un
afer semblant al Marroc francès ••• La Premsa france3a
està inclinada a creure amb la complicitat d'Anglaterra

(1) Algunes de les obres d'aquests
escriptors han estat publicades a Espanya per la benemèrita Editorial
Cenit.

S'HAN PRODUIT INCIDENTS
PERILLOSOS AADDIS ABEHA

Roma.nit3.-La
questa
dóna premsa
compte italiana
de nous d'a-in·
EL NEGUS NO VOL CAN- lar la. concessió !incautar-se de totes cldents registrats anit passada a
CEL-LAR LA CONCESSIO
les explotacions, prèvia valoració per Addis Abeba, els quals en els cercles
Paris, 3. - Segons el corresponsal tècnics 1 pagament del diner invertit, responsables de Roma consideren

susceptibles de tenir greus conseqüències.
En efecte, durant la passada nit,
diversos grups d'abissinis, entre els
quals figurava. el cap de la duana
de la ciutat de Harrar, dispararen
diversos trets d'arma. curta 1 apedregaren l'edifici de la Legació d'Itàlia. Ràpidament acud! la policia abissínia la qual practicà diverses de-tencions, entre elles la de l'esmentat
cap de duanes.
Segons les informacions de procedència italiana, el Negus va disposar
la. llibertat d'aquest cap, encara, però
que més tard autoritzà que fos mantinguda la detenció, després d'haver
rebut la protesta de l'encarregat de
Negocis d'Itàlia.
També, a la nit passada, varen ésser apedregades les cases de dos ita.1\ffi, RICKET, A EL CAffiO lians que viuen a Addis Abeba, 1 a
conseqüència d'aquest incident resul·
El Cairo, 3. - Ha arribat a aquesta tà ferida una noia del servei.
capital, per via aèria, el famós fi·
nancer anglès Mr. Ricket, el qual ha
Addis Abeba, 3. - Les autoritats
signat amb l'Emperador d'Abissínia abissínies desmenten oficialment
les
noticies d'un suposat atac a la
el contracte de la concessió petrell- Legació
italiana 1 al domlcill d'un
fera.
enginyer italià.

de «L'Echo de Paris», a Addis Abbe- segons l'esmentada taxació a la comba, l'Emperador es nega a canceHar panyia americana.
la concessió atorgada a una compaLa companyia concessionària dcr
nyia americana.
narà preferència sobre tot altre personal al de nacionalitat abissfnia.
¿RICKET SERIA AGENT Naturalment, els càrrecs tècnics queDE L'uiNTELLIGENCE SEP..- den exclosos per no haver-hi actualVICEn?
ment personal capacitat de nacional!·
Paris, 3. - Segons infotmes que tat etiop per a ocupar-los.
es reben de Casablanca, la concessió
El Govern abissini eximeix de drets
concedida pel Negus suscita al :Mar- d'importació, a les duanes, del
maroc molt interès, perquè desvetlla el terial que es porti a Ablsslnta amb
record d'un contracte igual concertat destf a l'explotació.
fa més de deu anys per Abd-el-Krim
S'estableix també diverses clàusui el capità Gardner, agent de l'«ln- les per a la producció, segons els
telligence Service». Abans que el ca- períodes d'explotació. La companyia,
pità Gardner, el que incità les ne- com a compensació de l'exempció
gociacions fou Ricket, el qual hagué drets de duanes per al matenal, dels
pod'abandonar el Marroc per raons que drà vendre petroli al Govern abissini
no han pogut determinar-se encara. en condicions excepcionals.

«EliONOR», DE JOSEP SOL,
JUTJAT PER «LA REPUBUCA
DE lES llETRES» DE VllENCIA
Esperant dedicar l'atenció deguda
a aquesta obra del nostre company,
ens é3 plaent de copiar una opinió
tan autoritzada com la d'Enric Navarro 1 Borràs, autor del llibre de
poemes, recentment publicat, «El
vol en arc», 1 guanyador del Premi
Huguet 1935:
«Un autor joveníssim que comença bé. Observació, vida, sentit de
l'interessant, personalitat en fi. L'estil del narrador fa que us endinseu
en aquests trossos de vida tan intensament que de vegades hom collabora amb l'autor completant aquells
estats que conforme a la moda sols
han estat insinuats. Fines observacions P31coltg!ques esmalten ça 1 enllà aquests contes dlesUl senzill i penetrant.>>

.l\IUSSOLINI REP L'A1lffiAIXADOR DE FRANÇA
Roma, 3. - L'ambaixador de Fran-

ça ha estat rebut pel senyor Mussolini, amb el Qual celebrà una extensa
conferència.

EL SECRETARI D'ESTAT,
MR. HULL FARA UNA
D ECLARACIO SOBRE LA
CONCESSIO
Nova-York, 3. -S'ha anunciat que

Mussolini mobilitza ,
dos-cents mil homes mes

el Secretari d'Estat, senyor Bull,
farà avui una declaració oficial sobre
l'assumpte de les concessions d'Etiopia.

EL SENAT Al\ffiRICA ES
PREOCUPARA
DE
LES
PERSONES QUE HAN OBTINGUT LA CONCESSIO
Nova-York, 3. - S'anw1cia per a
avui una important reunió de la Co-

L'actual alcalde de Badalona té
unes idees molt curioses sobre l 'arqueologia. Jutgeu sinó per l 'anècdota següent:
Un dia visitava les excavacions missió de Municions del Senat per a
que s'estan realitzant actualment al discutir la qüestió de saber si té comclos de la Torre, precisament en petència per a portar a cap una encompanyia d'aquell propietari que questa arran de les activitats de
ta1tt s'oposa que continuïn.
l'empresa financera «African Explo-¿No us sembla-li va dir-que ration Development Corporation», la
ara que els mestres d'obres han vist qual concertà amb el Govern d'Abiscom construïen els romans, ;a les sínia el sensacional contracte del
podríem tornar a tapar?
qual parla en aquests moments tota

NO ES CONFIRMA L'EN- La tramesa de tropes libies a ErlTRADA DELS SOLDATS J trea s'ha efectuat per ésser més caITALIANS EN TERRENY paces d'aguantar el cllma d'AbissfETIOPIC
nia, que no les tropes europees.

Londres, 3. - En els medis polftics oficials no es té cap confirmació
d!! l'entrada en territori etiopic ni
d1..• l'ocupació de la ciutat de Danyiquil per les tropes italianes.
A LA SEG ONA QUINZENA

L'ARQUEBISBE
CATOLIC
DE W ESTMNISTER CREU
INTERPRETAR EL SANT
PARE 1 DEMANA UNA
REOISTRIBUCIO DE C O·
LONIES

DE SETEMBRE MUSSOLI·
la premsa mundial.
NI CRIDARA DOS-CENTS
Londres, a. - L'arquebisbe catòlic
Es tracta d'establir la identitat de
•••
MIL SOLDATS MES
d:; Westminster, comentant les reles persones que hi ha darrera d'aRoma,
3. - Ha estat anunciat ofi- cents declaracions del Sant Pare, en
En una recent excursió dos cata- quella societat.
cialment que seran cridats a files una cart.1 adreçada al «Times» es fa
lans acamparen vora l'estany de
200.000 homes de les lleves del 1911, advocat de la redistribució dels manLA CONCESSIO PETROLI- 1913, i 1914, a la darrera quinzena dats colonials.
Sant Maurici, enfront dels EncanFERA HA FET CANVIAR de setembre, tal com havia promés
tats, amb uns anglesos i americans.
«Crec poder interpretar bé el penD'ACTITUD A CERT A Mussolini en un discurs que va proCom que havien de parlar en franPREMSA QUE ARA S'ADO· nunciar el dissabte. Els 200.000 sol- ment del nostre Pontífex com un
cès, i ni uns ni altres no en sabien
NA QUE, EN DEFINITIVA, dats serviran un minim de tres me- recordatori de la missió de les nagaire, es deien poques paraules. En
cions civilitzades amb relació dels
ES TRACTA DE LA LLUITA sos.
llevar-se es saludaven amb un gest
pobles endarrerits. Possiblement l'aDE DOS I iUt>ERIALlSl\IES
de braç.
dopció del principi d'un mandat col-Fre3quito-deia un americà, que
Paris, 3. - El tema de la concessió
VOLUNTARIS PER ANAR lectiu pres amb consentiment de tots
havia passat uns dies a Barcelorza i petrolffera és el que nnima des del
A LA GUERRA
portaria més seguretat que l'aplicasabia quatre paraules de castellà.
dissabte totes les consideracions de
Roma, 3. - Continuen els recluta- ció de sancions a la seguretat coHecUn dia, peró, parlaren més exten- la premsa francesa en enfocar el ments de voluntaris per a l'Africa tiva. Si Anglaterra vol demostrar la
sament. Es parlà de trets, de pisto- litigi italo-etíop, la tensió anglo-sa,.. Oriental.
seva. generositat a les nacions amixona 1 els eventuals acords de Ginelers, de revoltes ...
En gran nombre de ciutats, les as- gues l a les que no ho han estat
bra.
-Yo ser en Barcelona, en octusociacions d'ex-combatents i esguer- sempre, i si ofereix una revisió dels
Adhuc s'ha advertit un començ C:.e rats han celebrat rew1ions extraor- mandats, aquest gest augmentaria el
bre ... Sentir muchas bomb9-'l ... Gu3canvi
de
rumb
d'alguns
diaris
d'ideodinàries en les quals s'ha acordat seu crèdit i donaria possiblement al
tarme sentir bombas ...
Aleshores un dels catalans li ex- logia. d'esquerra, els quals fins ara l'allistament en massa.
món una seguretat duradora contra
defensaven,
sense
reserves,
l'actitud
plicà alguns atracaments sensaciola terrible possibilitat d'una guerra».
BALBO DEMANA TROPES
nals que s'havien fet a Barcelona. anglesa de defensar integrament l'esPER A L IBIA
Mentre anava parlant, l'americà as- perit i lletra del «Convenant».
UN COSI D EL REl MA·
Aixf, per exemple, «L'Oeuvre», senRoma, 3. - El senyor Mussolini
sentia amb aquestes paraules:
NUEL VOLUNTARI
se deixar de reconèixer la serenitat ha rebut aquest matf al governador
-¡Muy 1nteresante! ... ¡Muy inte- del
Govern bntànic, en desaprovar de Libia, mariscal !talo Balbo, el
Roma, 3. - El duc de Pistola, coresantel
la concessió, entén que hi ha alguna qual l'ha informat de la situació mi- s! del rel Víctor Manuel, s'ha !nsDesprés s'explicà ell:
cosa
fosca
l
inquietant
en
els
E:plsolitar
d'aquella
colònia,
I
ha
demaer!~
com a voluntari a la divisió «1
-¡Oh, oh! Allí, en ml pafs, tene- dis que han culminat a la sig'laturn. nat al «Duce» que les tropes colocle Febrer» de les «camises negres.t.
mos gansters. ¡Oh! Ser mucho màs de
la concessió.
nials que han estat trameses a SrlEl duc de Pistoia ha estat destinat
grande eso... Allà hacen... Allà se
«Val la pena de morir per una trea, siguin substituïdes a Libia per a l'Estat Major del senyor Terruzzl,
ponen ...
«pipe-line»? -es pregunta l'esmentat soldats italians.
cap de les milícies feixistes.
Com que no trobava les paraules periòdic-. I afegeix: «Ara intervinper a expressar-se acabava d'expli- dran els especialistes en Codis intercar amb gestos el que feien a Xi- nacionals per a determinar si la conEL GERMA D EL MINIS·
cago.
TO T S EL S GOVERNAcessió és o no vàlida; però, entretant,
T RE D' INSTRUCCIO PU·
DORS ABISSINIS I GEN E·
A la fi de l'explicació de l'ameri- es permetrà. als cue no són venedors
BLICA D'AB I SSIN IA HA
RALS DISPOSARAN D 'A•
cà, el català que li portava la con- ni compradors de carburants, sinó
ESTAT ASSASS IN AT ?
PARELLS D'ONA CURTA
versa exclamà:
Simplement ciutadans mobilitzables,
-¡Oh, muy interesant~!
Addis Abbeba, 3. - El Govern ha
el formular un vot; és a dir, el de no
Roma, 3. - Segons un despatx
L'americà, tot t la seva flema, morir per un upipe-lineJ.
d'Addis Abeba als penòdics romans, provist d'aparells receptors de teles'adonà de la ironia.
«L'Humanité», òrgan del partit co- ha estat assassinat pels lndfgenes el grafia sense fils, d'ona curta, tots els
-Cuando hagan otra revolución, munista, resum la situació amb la Tafari Belessa, germà de l'actual mi- governadors de provincia 1 generals
abissinis.
avisarme... A mf gustar mucho las següent fórmula:
nistre d'Instrucció Publica.
Els aparells arribaren a aquesta
bombas-digué a la fi l'americà, bo
«Ja es comença a veure les coses
capital
diumenge passat 1 han estat
i anant-se'n.
amb claredat. La Gran Bretanya i
VAIXELLS
ANGLESOS
D
E
•
tramesos
a Ja. seva destinació <.n
Itàlia es troben front a front. Ja no
L A FLOTA DE LA MEDI· mules. Juntament amb els aparells,
----------~*:----------- es tracta de la seguretat coHectiva,
TERRANIA
DE
MANIO· han sortit també operadors experts
sinó dels dos !mpenalismes que lluiBRES
de T. S. F.
ten pel control d'Etiop!a: un, per
aparells de ràdio servir an com
}}1 mitjà del poder de les armes, 1 l'altre
Lisboa, 3. - Una informació de a Els
complement dels senyals que acper mitjà dels drets>~.
Punta Delgada, de font anglesa, tualment
s'efectuen per mitjà òe
El senyor Blum presenta a «Le Po- anuncia que una flota de 23 umtats
Quan es desitja una concenpulaire» una interpretació, 1 diu que es troba de creuer a l'Atlàntic, i que f-.Jms,
tració.
l'ocorregut a Addis Abbeba li sembla. la seva presència ha originat, reUNA MANIFESTACIO AN·
molt sospitós.
gons sembla, alguna sorpresa, puix
TI· ITALI ANA A XICAGO.
«Tot
succeeix
-diucom
sl
la
que
els
navilis
no
portaven
pavelló.
No tots els atracaments els concessió Ricket, que aparentament Segons Liformes d'origen privat,
M ES DE TRES CENTS DE·
TINGUTS
dificulta els designis de Mussolini, els esmentats navilis no tractaren
ha d'haver fet ell
X!cago, 3. - Una manifestació
el servis de realitat». Entén el dipu- mai d'amagar el seu pavelló; es tracComparegueren ahir davant el tat per Narbona que potser l'ocor- ta, segons sembla, de vaiXells angle- anti-italiana, organitzada per negres
Tribunal d'Urgència Josep Martorell regut s!gul una de les hàbils manio- sos per"anyents a l'«Home Fleet», i i comunistes, ha estat dissolta ¡>er
i Virgili, Josep Serrano Castrov:ejo i bres de Mussolini per tal de desacre- per als quals es demanà recentment la policia, la qual detingué 350 perFrancesc Morales López, tots tres ditar Anglaterra abans dels debats autorització a Portugal a l'objecte de sones.
EL RAS MIKAEL CAP SU·
acusats d'haver portat a cap l'atra- de Ginebra.
realitzar un creuer al llarg de PunPR EM DE L 'E XERCIT
«Le Temps», «Le Joumal des De- ta Delgada.
cament portat a cap a la fàbrica de
licors Morera del carrer de Nàpols. bats» i altres tribunes que reflexeu
Addis Abeba, 3. - L'Emperador
Els esmentats navilis, que efectuen
Els processats negaren la seva par- gairebé sempre l'opinió del Qual d'Or- les maniobres de tardor acostuma- ha. designat Cap superior de l'Exèrticipació en el$ fets que se'ls impu- sai en les QUestions exteriors, recoma- des, tomaran probablement tot ,e- cit abissini 1 governador de la proten manifestant que tots els at raca- nen, una vegada més, la necessitat guit a l'esquadra anglesa de la Me- vincia de Kollo el Ras M!kael.
El Ras Mikael oanarà per ara les
ments succeïts darrerament la poli- que la Delegació francesa a Ginebra ctlterrània.
tropes que es troben a la frontera
procedeixi amb cura 1 renovi les secia els carrega al damunt seu.
ves
ex.hortacions
a
Anglaterra
d'Eritrea,
perque pr '1 a 1?.000 homes.
Els testimonis que comparegueren,
EL GOVERUADOR O'OGAL'Emperador ha fet circular l'orel propietari, el s~u fill 1 diversos què no plantegi categòricament l'esDEN QUE FOU EXPULSAT dr • que els guerrers es reuneixin a
empl~ats de la casa que es trobaven pinós tema dc les concessions, el qual
PER MENEL I K PRIM ER les e!Stacions del ferrocarril, puix que
presents quan ocorregué l'atraca- determinalia un conflicte mott més
HA MORT
a Europa QUe el que es vol 'lvive: reunir uns altres 16.000 homE:s
ment, no reconegueren els processats greu
tar a Etiopia.
Bucarest, 3. - El diari cMontags- per a dintre uns dies. Tots aquests
i això fou la causa de divErsos incizetung diu que a mitjan set- soldats, que seran previstos de mi!dents entre el fiscal 1 el lletrat deALGUNS DELS TER;\lES DE mana passada ha mort al seu castell, tralladores i canons antiaeris, es
fensor per la. forma com portaven a
L'ACORD DE CONC.CSSIO situat prop d'Orosswsrdein <Roma- concentraran a la regió d'Ual-Ual.
cap l'un 1 l'altre les preguntes als
Addis
Abbeba, 3. - Es coneixen nial, Alexandre Soliman Inger, de
testimonis. El President hi hagué alguns detalls
EL PARTI T COMUNISTA
de la conce$ló
70 anys d'edat, conegut amb el nom
d'intervenir 1 les seves paraules aca- lffera atorgada pel Negus a unapctroFRANCES PROPOSA UNA
com- de !'«Emperador d'E\lOPla austríac».
baren els incidents.
ACCIO COMUNA AL PARplnyia americana, encara que les
aquesta informació, AlexanEl Tribunal, després dels informes clàliSules de caràcter econòmi.; es Segons
TIT LA BORISTA ANGLES
dre
ha
mort
a
conseqüència
de
l'exdel fiscal 1 defensors, dictà sentència guarden en el major secret.
Paris, 3. - El P¡.rtit Com..mis¡;a
citació que li han prodult els darabsolutòria.
S'estableix en el contracte q::c, sl rers esdeveniments etiòpics.
francès ha proposat al Partit obrer
Els processats, naturalment, no fo- passats quatre anys, l'empresa conAlexandre Soliman governà O~a anglès de convocar una Conferència
ren alliberats, car estan condemnats cessionària no ha constru.rt la. c.:>n- den durant tres anys, fins que fou de to~es les organitzacions obreres,
a diversos anys de presidi per altres ducció de petroli en un port c!e la derrotat pel Negus Menelik I, el qual polítiques o sindicals, a fi de procecauses.
mar, el Govern abi.SS.inl podrà anul- l'expulsà del pais.
dir a l'adopció de mesures per a la
lluita comuna contra el feixisme, con!:!!!'!!'!~~~~~~!!!!
tra la guerra 1 a favor de la protecció C:e la independència d'Abissínia.
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EL COP DE TEATRE DEL NEGUS

ECOS
H~NRI

DE SETEM BRE DEL

INFORMAC IO DE L'ESTR A NGER

Una vida heroica
L'any 1914, en esclatar, plenes de
vlrulèncla, veus de guerra, moria
Jean J aurés. Avui, el 1935, passats
vint-I-un anys, mor Henrl Barbusse.
,Ambdós eren pacifistes, ambdós lluitaven - i aquesta és la més noble,
la més digna: •la lluita per la pauper declarar la guerra fora de la lleL
La guerra, com un tumor monstruós, esclata el mateix mes -agost
- amb una diferència de dies. Jean
J aurés 1 Henrl Barbusse moren amb una d lf er è ne i a de vint-i-un
anys- el mateix mes d'agost, en esclatar les primeres veus homicides.
La guerra no vol obstacles en el
seu canú, no vol altres veus que les
del c:mó, feixugues d'od1.
Henri Barbusse era el tipus perfecte de l'escriptor proletari, de l'escriPtor al servei del poble. Per a alguns
això és menyspreable pel Que creuen
t¡ue significa de descens. Hi ha en'cara qui creu que l'escriptor, que
tl'artista, és un ésser d'excepció, un
'ésser superior el qual ha de viure
"allunyat de les multituds, entre som·rus i abstraccions. El tòpic tronat I
cursi de la t orre de vori encara té
)deptes. Cada dia més pocs, sortosament.
~ Zola fou el primer a trencar amb
11quest convencionalisme, r idicul com
ttots els convencionalismes. Avui l'escriptor pot independitzar-se, ha d'in-
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Ahir

enterrada
la
reina
, •
Astr1d de BelgiCa

fOU

•

ELS BELGUES ES CON·
CEN A BRUSSEL.LES PeR
A PRESENCIAR L 'ENTE R·
RAMENT
BrusseHes, 3. - Gran quantitat de

ciutadans arribats de tots els llocs
del pafs per tal d'assistir a l'enterrament de la reina Astrid que tindrà
lloc aquest mati, han passat la nit
en peu guardant el lloc per a presenciar còmodament el mortuori seguici. A primeres hores de la matinada, els carrers pels quals passarà.
l'esmentat seguici es trobaven plens
d'una. gran massa de ciutadans que
formaven espontàniament un ampli
carreró a ambdós costat del qual es
formaven dos rengles d'espectadors
de vuit a deu de fons.
Des d'ara es pot anunciar que l'enterrament de la reina Astrid resultarà d'una gran solemnitat.
L'ambient és trist, perQuè no obstant els carrers plens de públic,
a~uest circula silenciosament i posseit d'evident tristesa.
L 'ENTERRAMENT I EL SE·
GUICI

i•

BrusseHes, 3. - L'enterrament de
la reina Astrid, efectuat aquest mati,
ha constituït un magne homenatge
nacional a les despulles de la sobirana.
Les grandioses cerimon!es fúnebres
s'iniciaren a les 10'15 en punt del
plèndit, ha contribuït a donar mamaU. El temps, veritablement esjor esplendor a la grandiosa manifestació popular que ha presenciat
el pas del fúnebre seguici. En contrast cruel amb la tristesa que emplenava al poble belga, el cel apareixia d'un blau puríssim i brillava
un sol esplendorós.
Les tropes que cubrien la carrera,
s'agolpaven en crescut nombre a la
plaça del castell de Laeken. La gran
multitud que hi havia en tot el recorregut, des de Laeken fins a l'església de Sta. Gudula, evidenciava b
veneració que el poble sentia envers
la seva sobirana, a la qual s'anomenava comunment amb el sobrenom
de la «reina dolça».
Després d'haver estat coHocat el
taüt damunt el cotxe fúnebre, es
UN MONUMENT A LA REl·
posà en moviment el seguici, molt
NA EN EL LLOC DE L' AC•
lentament. Cridava en gran maneClOENT
ra l'atenció la gallardia, sencera i
congoixada al mateix temps, del rei
Brusselles, a. - S'ha constituït un
Leopold, que amb el braç embenat i Comitè
per a l'erecció d'un monument a lareina Astrid en el lloc en el
----------~*----------- qual morí.
Es fan gestions a prop del Govern
EL SANT PARE OFEREIX suis per a la compra d'un tros de
LA S EVA MEDIACIO A terreny, el necessari per a efectuar
MUSSOLINI
el projecte.
Roma, 3. - En determinats circols d'aquesta capital s'informa que
BANDERES A MIG fAC., A
és possible que Sa Sanltedat el Papa
LONDRES
ofereixi els seus serveis amistosos a
Londres, 3. - En tots els ecli!lMussolini, a fi d'impedir la iniciació
de les hostilitats entre Itàlia. i Etio- cis públics i molts privats, one~en
les
banderes a mig pal, en mostra
pia. Hom creu que l'oferta es realitzarà per mitjà del pare jesuïta Ta- d'homenatge a lo memòria de la reiceri-Venturi, tl qual, acompanyat del na Astrid de Bèlgica, els funerals de
e .rdenal Pacelli, han estat rebuts en la qual s'efectuen avui a BrusseHes.
audiència pel Pontífex, al palau paEL PARTIT SOCIALISTA
pal d'estiueig de Castelgandolfo. SeBELGA I LA CENTRAL DE
gons es diu, Venturi és conseller inMINAIRES O ON EN EL
tim del Duce, el qual freqüentment
CONDOL AL REl LEOPOLD
consulta el jesuïta sobre els problemes de gran importància. Aixf, VenBrussel:les, 3. - El ministre seturl1 per exemple, fou el qui resolguó
Vandervelde ha declarat:
la aisputat haguda entre Mussolini nyor
«Tant
en representació del partit
l determinat grup catòlic el 1931.
Obrer belga com en qualitat de memr.a forma que revestirà. la inter- bre
de la Central de Minaires, be
venció papal encara s'ignora, i en tramès
al rei Leopold un telegrama
els cercles afectes al Vaticà es ne- de
dolorosa simpatia.
guen a comentar-la. Els circols pollLa classe obrera belga desitja amb
tics d'aquesta capital no es mostren això
demostrar quant li ha afectat
optimistes dels resultats de la inter- la terrible
desgràcia que afligeix
venció, àdhuc que aquC!;:-. s'arribés l'home de cor que va saber, en horC3a
a portar a terme; hom aHega que diffc!ls per als minaires, manifestar
ja s'han avançat extraordinàriament l'amplitud de la seva bondat i de la
e:; preparatius militars per a poder seva comprensió.
evitar la g· : rra. A e.quest respecte
Del fons del meu cor surten les
recorden la recent declaració (te meves
paraules de condol
Mussolini, en la qual digué: «Ja hem desaparèixer a la reina Astridalenveure
plear:...t massa lluny per a retirar-nos. na bellesa 1 felicitat.»
250.000 fusells italians, a l'Africa cic
l'Est, es dispararien ells mateixos.»
FUNERALS PER A LA REl-

Preparatius militars
a Egipte?
L 'ESTAT MAJOR EGIPCI
EN PL E NA ACTIVITAT,
EN PREVISIO D 'ESDE VE·
NI M ENTS

El Caire, 3. - El periòdic «El
Ahram», un dels principals rotatius
d'Egipte, i, sens dubte, el més autoritzat per a donar informacions d'aquesta indole, diu que de fa alguns
dies l'Estat Major egipci està desenroLilant una creixent activitat.
La informació de referència comença dient que als arxius mllltars
s'està fent una selecció de documents importants que són copiats I
tradu1ts a l'anglès, i àdhuc en molts
casos hom en treu fotografies.
Segueix dient que els alts caps militars mostren també extraordinària
activitat l acaba. amb un comentari
en el qual expressa el seu convenciment que aquesta inusitada activitat es troba relacionada amb probables esdeveniments que es consideren pròxims.
TREBALLS MILITARS A
LA FRO NTER A DE LIBIA

NA ASTRID A SOFIA

Sofia, 3. - A la catedral catòlica
de Sofia s'ha celebrat avui una missa de «requleiTU en sufragi de la re1·
na Astr!d de Bèlgica.
Ha assistit el rel Boris, a més de
tot el Cos diplomàtic, un representant
del Nunci apostòlic a Bulgària, representacions de l'exèrcit i la colònia belga.
A la sortida de la cerimònia, el
re!Boris t::>epressà el seu sentiment
per la mort de la Reina Astrid al
ministre de Bèlgica a Sofia, senyor
Cuverler.
FUNERALS A BERLL"i

Berlin, 3. - A la catedral catòlica
de Santa Eduvigis s'ha celebrat avui
al mati una missa de «requieiill> per
la reina Astrid d~ Bèlgica. Assistiren
el ministre de la Guerra, general
Blomberg, en representació del canceller; el Nunci de s. s., Mons. orsenigo; tot el Cos diplomàtic acreditat a Berlin i gran nombre de per·
sonalltat:¡,
EL NEGUS ASSISTELX ALS
FUNERALS CELEBRATS \
ADDIS ABBLBA
Addis Abbeba, 3. - A l'església ca-

El Caire, 3. - La premsa egfpcla
publica àmplies informacions sobre
el.; importants treballs relacionats
e.mb l'estratègia militar que s'estan
portant a cap a la frontera amb Libia, on aflueixen interminables cara\-anes de camions amb matenal
per a la construcció de pistes estratègiques, refugis i altres treballs de
defensa militar.

tòlica dels caputxins francesos s'h:~
celebrat avUi una cerimòrua religiosa
a la memòria de la reina Astrid :le
Bèlgica.
Hi ha assistit el Negus, el ministre
d'Itàlia, comte Vinci, el cos diplomàtic, etc.
L'orQuestra imperial ha mterpret:lt
durant la cerimònia la marxa tw::ebre de Chopin.

L ES TROPES EGIPCIES I
ANGLESES SOTA UN CO·
f,ANDAM ENT COMU7

UN VAN DER WEYDEN OESTR~
CAT A L 'EXPOSICIO DE
BRUSSEL·LES

El Caire, 3. - Un redactor diplomàtic del periòdic cBalagla ha lnterrogat. el ministre egipci de la Defensa Nacional, eJ qual ha fet la
delicada pregunta de si existeLxen
possibilitats que es formi un front
oficialment que el Govern abissini, comú de les tropes egípcies amb les
e:1 cas de guerra amb Itàlia, ha de- angleses, sota el comanament sucidit que el seu Estat Major no ac-- prem britànic.
•
cepti cap ajuda estrangera.
El ministre contestà que encara
Es també probable que no faci (ls no s'havia fet cap gestió en aquest
dels voluntaris estrangers..
sentit.
EL GOVERN ABISSINI NO
AC CEPTARA
VOLUNT A·
RIS ESTRANG ERS
Add!s Abeba, 3. - S'ha anunciat

sense r~s al cap, atraïa les mlrad
compas1ves de la multitud. El joes
sobirà. anava voltat dels membre
de la família reial, alts dlgnatA~
de la cort 1 de l'Estat, 1 altres - ..
sonalitats del seu cercle.
Per.
Immediatament després sa 1
onze prfnceps de sang reial ~~u en
ells el príncep Carles; el prín~epn~r~
Piamont, hereu d'Itàlia; el duc ~
York, en representació del rel d'~e
glaterra; el princep Gustau AdoÜ
de Suècia; el prlncep Carles de R ...
ela, germà de la reina Astr!d · el "'~-·
cep ~la! de Noruega; el prfncep ~~:
de Dmamarca; el prlncep de Ba~
ra, germà de la reina mare de Bè'
gica; el prfncep Bert!l de Suècta ••
el prfncep Na~oleó Bonaparte. • '
A contmuactó, el cos diplolllàti
els ministres, senadors, diputats a1
c~mandaments eclesiàstics, ciVus ~
mil1tars, etc.
Sostenint les cintes del fèretre
anaven el cap del Govern senyor
Van Zeelaml, els presidents de la
Cambra I del Senat, el ministre d
l'Interior, el president de l'Alt Trie
buna! de Cassació i dos generals llOs.
seïdors d'altes condecoracions.
·
La missa de regulem que s'inicià
a les onze del matí, acabà amb l'ab.
solució, que fou donada pel cardena
Van Royí que revestia capa. magna'
A l'esg ésia de Sta. Gudula es trO:
baven tots els sacerdots belgues ¡ el
nunci de S. S. a BrusseHes.
Mentre s'acabava l'ofici fúnebr•
es cantà un solemne «De Protundisi
amb acompanyament d'òrgan, trom.
petes 1 trombons.
Després d'una hora i mitja de ce.
rimòrues, l.es despulles mortals de u
reina Astnd foren conduïdes al cas.
tell de Laeken, on reberen sepultura
a la cripta circular en la qual re.
posen les despulles de tres reis i
dues. reines. El cadàver de la reina
Astnd ha rebut sepultura a Ja dre.
ta, entre la porta de bronze i el
cadàver del seu pare polític el rei
Albert de Bèlgica.
'
A l'acte d'ésser dipositat el cadàver a la cripta, solament es trobaven presents els membres de la
famflia reial.

BrmseHes, 3. - Unes mans fr!minals han profanat a l'E)\-pos.cló
Internacional de BrusseHes Ja formosa tela de Roger Van Der WeYden. procedent de la basilica ?-e~~
raflores, que s'exhibeix en dit
tamen.
d uUEls autors de la. salvatja !l, talltzant un trempaplomes, han rsos
llat la magnífica te!a en wve •
llocs.

LA HUMANITAT lluita pels ideals .catalans i republicans

la humanitat
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ACTITUDS
El senyor Peire hA fet unes de·
racions en tes quals parla de 13
1
:e~isló de l'Estatut de Tànger. I?e

DES DE PUERTO DE SANTA MARIA

Una injormació de

«Ya>~

A GINEBRA La condemna dels senyors El Govern manté el seu com·
pà&'.

(Ve de la

1)

totes maneres, creu que ara no es
recórrer a sancions en cas que f !'A.parlar-ne...
0portú
No no bo és. I tardarà. encara a cassi una polltica de conclliació.
ésser~ne. L'oportunisme en dret in·
El senyor Forbes s'ha. negat, pel
ternacional va lligat amb la torça. I contrari, a comentar l'actitud del
Govern australià., però ~a afegit que
el que és per a~a.... •
tota decisió de la Societat de Na·
La nostra acció diplomàtica en el clons seria el major interès per a
robleDlll marroquí ba estat un de- Nova Zelanda.
pastre. Pel convenl franco -espanyol,

P acte glnebrL
El periòdic afegeix

I

que

aquesta

actitud és completament natural ja
que l'actual distribució de les propietats colonials està cridada a amenaçar constantment la pau mundial
ja que Anglaterra. - afegeix el periò~
dic laborista-, és la més cridada a
iniciar un moviment en 'e l dit sentit
·
" L ' lntransigeant "
El baró Aloisi és escreu que Eden haurà

Companys, Lluhí i Comorera
Puerto Santa Marfa, setembre. Han visitat el President 1 ex-consellers de la Generalitat, al Penal, els
senyors Lasarte 1 Serra. Crespo de
"El Diluvio", de Barcelona.
També han estat vlsitats aquests
dies, entre altres persones, pels senyors Marimón, Allaga, Esteve1 Covadonga, Martinez Santos; una comissió de la "Izquterda Republicana", de Sevilla, presidida pel senyor
Felipe Hermoso; senyor Plata Rutdones; un grup d'esperantist-es andalusos i una delegació d'andalusistes de Melilla.
El President ha r ebut un àlbum
dels elements vale~clanistes, avalat
amb centenars de Signatures. També
ha visitat el senyor Companys, la.

filla de l'ex-ministre 1 ex-President
del Tribunal de Garanties, senyor
Albomoz, que ha passat uns dies en
aquesta població.

promís de celebrar eleccions
el mes de novembre

Llegiu LA HU MANIT AT

Madrid, 3. - El periòdic ctYB.J pu- dillcacló del Govern, a la de carà.cbllca una informació en la qual diu: ter personal, tampoc no arribarà
<tEn el Consell que es celebrarà. per ara. Primer s'aprovaran els presEntre moltes altres visites, d'aqui passat
q Espanya no se U debc.a altra cosa
demà, dijous, al Palau, s'ocu- supostos i les lleis urgents. Després,
perat a Ginebra
a uns dies és esperat pels condem- parà
a -ue un vesper d'inquietuds, de Uulde demanar l'aplicael Govern de diversos assump- a la vista de la revisió constitucional,
nats
el
senyor
Giménez
Asua.,
defenl rancúnies. Per eU, a més ~e p~r
tes de gran interès. Sobre alguns es pensarà en aquesta ampliació de
Ginebra, 3. - S'espera per a
ció de sancions
sor dels senyors Lluhi i Comorera d'ells
dre la Vall del Uarp, la mes fer- aquesta
hl ha un principi d'acord, com la base mlnlsterial.
tarda l'arribada del delegat
davant
el
Tribunal
Paris,
de
Garanties.
3.
"L'Intranslgeant"
diu
tU de Ja nostra zon:1. es renuncia al italià. en el Consell de la S. de N.,
a resultat de deliberacions anteriors.
La polltica seguirà., doncs, per molt
que
el
fet
que
Mr.
Lava!
hagi
sortit
ret que Tànger sigui enclavat en
En aquesta reunió s'adoptaran reso- que es vulgUi dir al contrari, el
cap a Ginebra un d1a abans del pre~
• • •
eUa. França i Anglaterra ja havien baró d" Alo !sl.
luclons definitives.
rumb fixat t res no alterarà els plans
vist, prova que no hlt obtingut grans
La temperatura., que ha estat nasignat el tractat del 1904, al qual
Pel que fa referència a avançar coneguts.
De V alera, cap a Gi- seguretats en l'ent"("\Vlsta celebrada
turalment molt alta durant els me- les sessions de Corts, la impressió
seruí el nostre, que fou una altra
Entre les lleis que es sotmetran
ahir amlt el Minlstre anglès senyor
sos de canfcula, ha refrescat bon xic. rirà que s'obriran 1'1 d'octubre. S'ofe- a l'aprovació del Parlament figura la.
equivocació. . En e_l traetat .f~a n co
nebra
Eden, res,::zcte a l'abandonament de
Els
pocs
estiuejants
de
Pu-erto
han
ADglès del 1904, hi ha una clausula
rirà al President de la RepUblica la de premsa, interrompuda en la pas3. - El President de !"Es- la intenció d'aquest de demanar l'adesaparegut.
que ara és molt interessant recordar. tatDubtin,
garantia d'una discussió ràpida de sada etapa. El Govern mantè el seu
d'Irlanda, senyor De Va- plicació de sancions en la sessió que
Diu així: " ...a fi d'assegurar el Uiure lera,Llture
la llei electoral. Aquesta era la raó compromís de fer pel nocembre les
ha
sortit
aquest
mati
en
directrànsit per l'Estret de Gibraltar ció a Ginebra, amb l'objecte d'assis- el Consell de la S. de N. celebrarà
d'avançar el pròxim període legisla- eleccions municipals. Com és natural,
tiu, perquè és necessari comptar de- en aquest moment estarà totalment
ambdós governs convenen a prohlbir tir a l'Assemblea de la Societat de demà.
A!egeix el periòd~c que les ,.·;::soluseguida amb un instrument legal per restablerta. la normalitat constitucloJa construcció de fortificacions o Nacions.
cions aprovades pels Trade Unions
a portar el pals a les urnes. Els nat; però, segons els nostres inforqualsevol altra obra estratègica a la.
d'Anglaten·a i el man1test de l'ArAjuntaments no poden contin!..tnr en nies, el Govern creu que no es pot
part de la costa marroquin:1 compreEl
baró
Aloisi
ha
anat
quebisbe de York, a favor de l'aplila situació actual, que t.a estat quali- donar el salt a les fosques, la. qual
sa entre Melilla 1 les altures que doficada per una alta personalitat. de cosa representaria abandonar els resm.Jnen la vora del Sebu ".
a Aix-les-Bains on cació de sancions, en cas de guerra
dictadura municipal.
sorts que autoritza. la llei d'Ordre
fan gairebé impossible que Mr. EdeÒ
La h istòria de la Monarqu1a és la
també é• esperat Sir deixi de demanar-les.
S'ha parlat molt aquests dies de Públic, sense substituir-los per aquells
història de la Incapacitat en tots els
reorganització
Ministerial.
No
creiem
que puguin preservar a l'Estat i els
Eden
ora res. 1 de la immoralitat, de la
que vagi a ocórrer res pel moment. seus òrgans, d'una campanya difamavergonya i del crim. Pus i misèria...
Alemanya desinteres~
Aix-les-Bains, 3. - Aquesta tarda
Hi ha dues classes de reorganització: tòria i d'escàndol
• • •
ha arribat a aquesta població el de sada de la discussió
la que pot derivar-se d'una modiPel que es refereix a unions elecEl Pare Sant ja ba dit la seva legat italià e.\ el Consell de la S. de
ficacló administrativa del Gabinet torals, tot el que es digui és premaperò atenta
paraula sobre el projectes dc con- N .• baró Alolsl.
amb supressió a fusions de departa- tur. NI s'ha parlat ru s'ha establert
questa que té Itàlia sobre Etiopia.
Berlin, 3. - L'òrgan oficiós "CorCom és sabut, en aquesta estació
ments, 1 la que s'anunciava en la el més petit compromis. Els partits
Sa Santedat abomina les guerres de est val es troba el cap del Govmn respondència Pollttca 1 Dlplomà.tica ••,
declaració ministerial d'aquest Go-l polftics estan' en plena llibertat d'e:conquesta. "fóra trlst i h orrible ". anglès, Mr. Baldwin 1 s'espera. d'un parlant sobre els pròxims debats de
vem per a. ampliar la majoria 1 arri- collir aquells camins que més es pu" Però -afegeix- si aquesta neces- moment a l'altre l'arr~bada de hu-. Ginebra diu que Alemanya no es
bar amb una concentració de més gul convenir. Es en va plantejar
sitat d'expansió existeiX i si és també Eden, que ha degut sortir en auto- troba interessada ni directament ni
amplària
a la revisió constitucional. aquest tema, fins que no estigui reindirectament
en
n ecessari assegurar la frontera ... .,
els
problemes
exa
EL SR. VELAYOS DIU QUE ens interessa que s'aclareixi, és que
mòbil de Ginebra cap a. Aix-lesPel que ta referència a l'altra. mo- solta la llei electoral.
ES
minats
TRACTA
a
Ginebra.
D'
UN
PROBLE~sprés
de
tantes
•
•
els organismes encarregats d'efectuar
Bains.
Quan 1~ guerra dels Estats Units
MA DE SOBREPRODUCCIO les gestions i de portar a tenne la
experiències -afegeix-, Alemanya
amb Espanya els n ostres catòlics
té
el
d·
e
ure
categòric
de
seguir
les
de blat, així com de manEden i Lava! cele- negoclacioDB atentament 1 constatar
Madrid, 3 - El senyor Velayos ha compra
s'havien fet 1:1 iHusló que el Sant
tenir les taxes, estan gairebé tots
SENTENCIES MILITARS A LLEO
dit
als
periodistes:
bren una nova entre- per a quins obscurs objectius serveiPare blasmar:a. l'actitud dels ian-El problema del blat té les ma- tota la tutela d'aquests mateixos diquis. Van demanar-li mansament la
vista de cinc quarts xen els tractats coHectius.
teixes sensacions característiques que putats, els quals, valent-se de llur
s'han fer amos de les
seva bened1cció apostòlica per a les
altres diversos, entre ells el de la influència,
d'hora
comarcals, de les Delegacions
armes espanyoles. P erò el Sant Pare
L'obertura de la ses- remolatxa, el de l'oli, taronja, etc., Juntes
compra de blat 1 d'altres entino va beneir ningú : ni 1\I::.cGinebra, 3. - Amb la presència a
tots els quals ho són per un excés de la Així
sió serà secreta
és que aquesta campanya,
Kinley, nJ el rel catòlic. Neutral en- Ginebra de moltes delegacions es de producció, 1, en conseqüència, el tats.
orientada
segurament sota el fals
Ginebra,
3.
Com
de
costum,
l'otre l'Amèrica h erètica i la. eatolicís- trangeres, 24 hores abans d~ reunirGovern, que es preocupa, que no pot pretext
de vetllar pels interessos dels
sima i monàl'quica Espanya. Amb tot. se el Consell de la S. de N., s'ha. bertura de la sessió serà secreta, 1 menys que donar la preferència a la
l es monarquies dels Austries i Bor- iniciat una extraordinària activitat començarà. a les quatre de la tarda i resolucio o actuació dels efectes que agricultors toledans, té com a finabons fore n un constant tribut a la que s'ha desenrotllat amb nombro- serà seguida per la sessió pública, la superproducció ocasiona, intervé litat exclusiva desprestigiar el senyor
3. - A darrera hora de la ha estat condemnat a vult anys.
ministre d'Agricultura i de retop el nltLeon,
Roma ponUlicia.
han estat conegudes les sentènEl soldat Antoni Nieves, per al
ses entrevistes. La més important que s'ocuparà exclusivament del de l'única manera possible, donada partit agrari,
tot
prenent
com
a
baconflicte
italo-abisslnl.
la
potencialitat
econòmica
d'EspaEspanya lluita I espargeix cabdals d'elles ha. estat la celebrada a l'hocies dictades pels successos del camp qual es demanava dos anys, ha esl'estudiada i aconsellada passivi- d'aviació.
nya l les disponibilitats pressupostà- se
tat
condemnat a quinze anys.
l vides contra eiS h eretges. Ací la In~ tel on s'estatja la delegació franceEl comandant Puente, per
qual
Els soldats Emili Arquer, a vult
qulslcló. Aci la Companyia de J esús. sa, entre els senyors Lavat i Eden,
El Comitè de Conci- ries, i retira del mercat quatre-centes tat d'aquells organismes.»
mll tones de blat per descongestioAci tota mena de riqueses, furs 1 pri· que ha durat més de cinc quarts
PROTESTA DELS SINDI- el fiscal demanava dotze anys de anys; Eugeni Herrera, a cuatre ; Oliació ba arribat a un nar-lo, però això no és prou quan
presó, ha. estat condemnat a. mort. jeda, a dotze; Marc Brion, a dos. El
vllegls eclesiàstics. Tot s'ha sacrifi- d'hora.
CATS CEREALISTES
El capità NUñez, per al qual el soldat Chaco, per al qual es demanaacord que es manté falta la serenitat en l'agricull.or i el
cat al fanatisme religiós I a la preSegons els cercles britànics, en la
Madrid,
3.
El
Sindicat
cerealisdesig en molts sectors industrials de ta ha aprovat unes conclusions que fiscal demanava dotze anys, ha estat ven dos mesos d'arrestament, ha esponderància dc la Roma pontifícia: dita conferència s'ha tractat s1bre
secret
condemnat
a trenta anys.
respectar les lleis.
tat condemnat a quatre anys.
riquen, poder, cultura, benestar, la posició comuna a adoptar per les
Parts, 3. - El Comitè de Conctlia.Per la serenitat de l'agricultor pot ha elevat al ministeri d'Agricultura.
El sergent Velasco ha. estat conLes altres penes osctllen entre dos
progrés.grans potències en el COnsell de l'or- cló que entén en. el conflicte !talo- arribar-se a la normalitat del mer- Entre altres coses protesten de la demnat
a
pena
de
mort,
d'acord
amb
1
cinc anys de presó. ·
Què farà- ara el Sant Pare sl el ganisme internacional, respecte la abissini ha donat avui ç er acabats cat, i això ha de consistir en el fet lentitud amb què es porta. la retirada la petició flscal.
El cuiner Dornfnguez, per al qual
blat; exigir que el dia 15 de seconflicte esclata?
recent Conferència de Paris.
els seus treballs.
que es faci càrrec que una collita de
El soldat Angel Hldalgo, per
h om demanava dos anys, ha estat
tembre
estiguin
retirats
i
pagats
els
• •
A darrera hora s'assegura que el
En la darrera. sessió,
celebrada no pot vendre's en uns quants anys;
I Hltler, què fa? Hitler roman si- "rapport" serà comunicat :1.1 Con- avui, s'ha arribat a una. decisió; pe- sempre ha necessitat almenys un 266.000 quintars de blat de la collita qual es demanava pena de mort, ha condemnat a sis anys.
lenciós, no diu res, no es parla d 'eU. sell pel senyor Eden el qual, com rò aquesta romandrà. secreta fins any, i sl a Espanya es transformen del 1934 assignats a la provincia t
Hitler silenciós i ajupit, espera...
hem dit, anirà aquesta tarda a Aix- que sigui coneguda. pel Consell de la nou mil tones de blat tots els dies, que sigui suprimida la percepció d'ula Comissió només 1'examen de Pepesseta per quintar mentre no esFra.nça1 Itàlia i Anglaterra vigilen les-Bains per a entrevistar-se amb Soc:etat de Nacions.
la collita, que puja a cinc m1Uons, na
sos i mesures, Radiodifusió 1 J urats
les fronteres germàniques.
no és possible humanament que pu- tigui r egularitzat el mercat.
Baldwin el qual marxarà demà dimixtos, que seran els temes de les
Hitler espera i es prepara. De mo- mecres a Londres amb l'objecte de
guin posar-se en clrculacló amb la.
reunions de la present setmana.
ELS FARINAIRES VISITEN
ment, a Austrla js es parla de pren- trobar-se a la capital durant els
CONTRA EL FEIXISME
urgència que la necessitat de l'agriEl termini que la comissió té per
EL MINISTRE D'AGRICULdre mesures de prevenció. El silenci propers importants debats gineb!"ins. MANIFEST PUBLICAT A MADRID cultor demana.
a
donar fi nl seu treball acaba el
TURA
Madrld,
3.
Es reuniren a la Prellel Führer no enganya ningú.
Pel
r
especte
a
la
llet,
s'aconseguiNo s'exclou1 no obstant, la. possi~
Madrid, 3. - Diversos periòdics
dia. 10 de l'actual mes de setembre.
sidència
els
representants
del
GoMadrid,
3.
Una
Comissió
de
la
r
ia
el
que
no
hi
ha
més
remet
que
bllitat que el senyor Bladwin vingut publiquen un manifest contra la
No tindria res de particular que
Què dieu? Sí, s.i. Però n osaltres, no. a Ginebra per a assistir als debats tfo.Ierra en el qual el Comitè de vi- aconseguir dictant disposicions seve· Federació de Fabricants de Farina vern central en Ja. Comissió mixta s! se celebra un Consell de miniSencarregada de la revisió del raspàs
I com que creiem una. cosa més que de la Societat de Naclons.
gilància d'inteHectuals anti!eixistes r es, rigoroses. Em refereixo al com- han visitat el ministre i li han sig- de serveis a la Generalitat tde
Ca- tres a Barcelona es doni a conèiImpossible el respondre aquesta preA darrera hora s'anuncln als cer- denuncia al món la guerra que pre- pliment de la taxa de blat, la qual, nificat la seva protesta per les vexa- talunya. Presidi el sots-secretari òe xer a. l'opinió de Catalunya alguns
runta ens limitarem a reproduir uns cles ben informats que la cielpgac16 para el feixisme, a profit dels fabri- lluny d'esforçar-se algun sector so- cions que comporta el darrer decret, la
Presidència, senyor Guillem Mo- acords del Govern en relació a la
paràgrafs d'una e:uta d'un amic: d'Itàlia. a.rrlbaJJl a Ginebra cap a les cants d'ar.maments. El manifest diu cial en el seu compliment, dedica que els impedi d'intervenir els con- reno
regió autònoma, favorables a la con·
Calvo.
que estem en vigflies d'una agressió els seus afanys a cercar els mitjans cursos per a la retirada de blat i
"Les guerres internacionals són cinc de Ja tarda.
ttnuació dels serveis traspassats.
Per
la
Generalitat
hi
havia
el
Sr.
per
la
prohibició
d·emmagatzemar
el
de
burlar-la,
1
en
aquesta
situació,
~ense . precedents, agressió que ta l
cuerres de rapacitat. La n ostra, en
M. Pi 1 Sunyer. La Comissió
l.ÇlPedrr a tota cósta. Afegeix que no per molts que siguin els elements 1 blat en locals propers a les fàbriques. Josep
canvi, és elvll, és lluita d'idees. 1 en
LA CONVERSIO DEL DEUTE
El
diari
laborista
de:
El ministre els ha. contestat que celebrarà aquesta setman:-. tres rete
precedents l'agressió d'un Estat ressorts que el Poder públic pugui
aquest sentit, no pot h aver-hi neuunions
més, en les quals, amb tota
sl
bé
hi
ha farinaires bons, en canvi
mana una redistribu- eur~peu, membre de Ja. Societat de utilitzar per corregir les extralimitatrali tat... Enteneu?
acabarà. 1a seva tasca.
NaciOns, contra un poble admès a ta cions que cada dia es comèten en d'altres adquireixen blat a menys probabllitat,
ció de colònies
El resultat de la seva labor serà lllu· De 930 milions se'n reembor·
pròpia _Societat 1 emparat pels seus l'observança de les taxes, no resul- del p reu de taxa 1 que el decret va rat
immediatament al president del sen 24 milions, per ara
a això que els ha molestat. Els ha
ten prou eficaces.
u Londres, 3. L'òrgan laborista convents.
dit també que el mal que sofreixen Consell de Ministres.
Acusen Mussolini d'ésser l'autor
Daily Herald" publ!ca avui un InMadrid, 3. - En rebre aquest maLa Comissió ha treballat intensaELS CEDISTES INSISTEI· prové de la competència que es fan
teressant article en el qual s'ocupa de 1'agressió, que no pot tolertu la
ti als periodistes el ministre d'Himent
1
els
informes
que
va
emetre
els
farinaires
1
que
els
porta
a
cerXEN
CONTRA
ELS
AGRA·
SOcietat
de
Ginebra,
puix
que
sl
ho
de la nova reglamentació del p::ocar la compensació escamotejant la ja sobre els serveis més importants senda, els digué que acabaven de viRIS
blema colonial, 1 en treu la conclu- tole_ra, s'enfonsarà la seva organi~
estan a poder del Govern. Manca a sitar-lo el governador del Banc d'EsMadrid, 3. - El president de la taxa.
sió que en els cercles responsables za.cló. Una guerra començada a l'Apanya., senyor zava.la, 1 el sots-goguanya terreny el convenchnent que fnca es pot convertir en una guer- Comunitat de Llauradors de Urda !!!'!!!!!'!!'!~'!"!"!'!""!~'!"!"!'!""!~~
vernador, senyor Pan, que anaren a
El jutge militar decretà la la dita reglamentació apareix com ra internacional.
(Toledo), ha adreçat al senyor Fèlix
donar-li les darreres dade3 sobre la
Demana a tots els homes de bona Avia, diputat a. Corts per Toledo, la
inevitable.
L' ENTERRAMENT D'UN HOME IL-LUSTRE
oonversió del Deute.
leva llibertat, però se'l man- a El
voluntat que es posin dempeus t s'er carta següent :
"Datly Herald'' proposa que posin
Segons les xifres que es tenien
a
l'agressió.
«Sr.
Fèlix
Avia,
diputat
a
Corts.
detingut amb caràcter go- Anglaterra faci una declaració en el Aquest manifest ha estat lliurat a Estimat amic: 8eguim amb interès
fins a la. una de la tarda al Banc
dit sentit davant Ja Soc!etat de Na- la ~ecretarla de la Societat de les creixent els episodis de la vostra ed'Espanya, els reemborsaments solvernatiu
cions com ho estipula l'article 19 del Nac10ns
licitats sumaven uns vint-i-quatre
pels
intellectuals
anglesos.
nèrgica
campanya
en
defensa
de
la
Es coneixen més detalls de la de~
milions de pessetes; faltaven dades
regularització
del
mercat
blader
en
tenció del lletrat senyor Joaquim
d'algunes sucursals de prov1ncies,
aquesta.
provincia,
i com sigui que la
Juanola. Aquest, durant l'absència
però podia e..ssegurar-se que aquesvostra actitud valenta. ha. de provodellletra.t senyor Josep M. Xammar.
ta xifra no arribarà als quaranta
car l'enuig dsls fariseus de l'agrarisha.v:a regentat el despatx d'aquest
milions de pessetes. Això significa
me nacional de mitjans que menin a
darrer. A quarts de dues de la mati·
un reemborsament in3ignificant da·
l'eliminació de la polltlca activa de
nada del dimarts, la policia va fer
Ja nostra ~rra, cal que sapigueu, per
Madrid, 3. - A les onze del mati mlento òe los peligros del mundo, vant els 930 milions als quals ascenun escorcoll al domicili del senyor
a satisfacCió pròpia, i que sàpiga tot- es verificà. l'enterrament civil de l'il- I sino jerarquia conquistada en lucha deixen els tltols que es converteixen.
El senyor Chapaprieta acabà maJ uanola, escorcoll molt minuciós, que
hom, com a advertència, que, iden- lustre pedagog 1 Ciutadà d'Honor d-! incesante contra. el error, la injusva. donar per resultat, únic resultat,
tificats en absolut amb el vostre ta Repliblica., senyor Manuel Barto- tieta, la persecuclón sectaria y los nifestant que a les set del vespre es '
Ovledo,
3. - El Tribunal Militar
donaria a la Premsa una nota amb
trobar uns fulls de caràcter separagest, estarem incondicionalment al lomé de Cossfo.
rencores enemigos.
el total de dade3.
vostre costat mentre seguiu, com fins
tlsta en el do.ssier que té format que ha intervingut en el Consell c;e
Le3 despulles foren portades en
Guerra
pels
successos
de
Qulrós
ha
ara, interpetant les aspiracions legi- una carrossa automòbil des del poamb motiu de la causa pels fets del
LA INSTITUCIO LLIURl
dictat sentència a darrera horà de
times dels veritables agricultors tole- ble de Collado Mediana, on ha mort,
passat octubre contra el Centre de la.
D'ENSENYANÇA
Demà tindrà lloc un Consell
tarda.
Han
estat
absolts
set
prodans,
i
que
units
a
vós recorrerem i foren .t raslladades directament al
AVU I ES REUNEIX UNION
Dependents 1 en la qual actua de cessats,
Creada la Instituclón Libre de
les
quals
són:
Vicenç
Barrio,
fins
el
darrer
recó
REPUBLICANA
de
la.
provincia.,
i
defensor.
Enseña.nza,
uno
de
lo3
orfgenes
tal
important a Madrid
cementiri
civil,
on
reberen
sepulMadrid, 3. - Ha arribat a Madrid sl cal d"Espanya, perquè arreu arri- tura.
La policia va creure que allò era. Josep Berros, Ramon Garcia 1 Mevez el mà.s fecundo, de la actual Renéndez,
Arcadi
Prada,
Innocencl
GarMadrid,
3. - Fins el dijous no es
bi
la
noticia
de
la
gran
farsa
que
es
el
senyor
Martinez
Barrlo,
1
demà
es
motiu suf.clent per a la ~va detenAssistiren al fúnebre acte el sots- pública española., la. obra de Giner reuniran els m1ni3tres en Consell. A
i Garcia, Hèlios Josep Casteli i r eunirà el Comitè Nacional del Partit representa a costa dels agricultors
ció I, emmanillat com un vulgar cia
se alza ya sobre los clmient.os fir- dos quatts de deu del mati comensecretari
de
Governació,
Sr.
EcheBemardf Garcia, aquests dos UJ.tims de Unión Republicana.
espanyols.
atracador, va ésser conduït a la Pre- són mestres nacionals.
mes. De ella parte, con personaU- çarà el petit Consell preparatori del
No crideu desesperadament els pa- guren, en i'epresentació del Govern; dad
1ectura 1 tancat als calabossos fins
original y espléndido a.copio, la
el senyor Manuel Azafia; els senyors
Els 17 processats restants han estat
UN JOVE ES MATA ... gesos reclamant-los proves per oferir Besteiro, Saborit i altres personali- tarea del discfpulo predilecta. Cos- Consell amb el President de la Real dimarts a mig ~·la, qua fou posat condemnats a dotze anys i un dla de
al
ministre
sobre
les
pública, que j a ha retornat del seu
irregularitats
Almeria, 3. - A Villa Lubin es suïa disposició de l'Auditor militar i presó pel _delicte d'auxili a la rebeWó.
sfo une a la preparación cultural esUueig
del comerç de blats. No podran pro- tats, a1x1 com també nombrosos sólida
a. La Granja. El peUt Concidà
el
jove
de
vint
anys
Carmel
aquest encarregà al jutge senyor
y
profunda,
hispànica
en
las
alumnes
t
ex-alumnes
de
l'Institut
Hom dm que, tenint en compte la
res documentalment. Fa temps
sell serà en realitat un Consell pels
Martinez Peiialvcr que in' ciés tot se- bona conducta observada pels pro- López Hemàndez, disparant-se un var
mà.s
puras
fuentes
de
su
trad.iclón,
Lliure
d'Ensenyança.
rou inventat a la nostra provincia
molts afers que seran exa.minats 1
guit les diligències per tal d'escatir c~ts, el Tribunal proposa Ja. reduc- tret al cap.
L'acte resultà. en extrem senzill i exquisittvamente moderna y euro- per la importància d'aque3ts.
un model de contracta per a la compea,
dotes
pedagógicas
que
nadle
po.
la culpabilitat que pogués haver-hi CIÓ a la pena fins tres anys.
no
es
pronunciaren
discursos.
pra-venda
dels blats compresos en el
EL SACRIFICI D' UN MESTRE
contra el senyor Joanola.
dia superar. Lo mismo en las funMaqtid, 3. - La Direcció General paràgraf segon de l'article quart del
El jutge, una vegada lnstruides
Madrid, 3. -Comentaris de Prem- ciones de la càtedra que en aque- El senyor Lerroux treballa
decret
de
30 de juny del 1934, 1 ade Pr1mera Ensenyança, fent-se resles primer~s diligències, 1 com veiés
eLa. Libertadt: «.Ha muerto un ll~ charlas familiares que gustaba
sò de les peticions que fos tinguda quest document serveix per adquirir
dues hores
entablar con alumnes y am1go3, su
que no hi hav:a matèria delictiva
en compte la plausible acció d 'un com a blats malalts o comercial- hombre y ha nacldo un simbolo. No verbo
Madrid, 3. - A les 5is de la tarda
educaba siempre. Ninguna
decretà la. llibertat del lletrat
mestre que morf ofegat per salvar ment defectouosos els blats sans i un simbolo nuevo, porque en v1da
a la Presidència el cap del
nyor Joanola, si bé la Superioritat
un infant, ha manat incoar un ex- nets, tot aprofitant l'angoixosa situa- COSSia era el compendio de todas ctencia à.rlda a través del encanto arribà
las virt.udes humanas. Un simbolo de su palabra. nlngún yerro o su- Govern, el qual manifestà als inforordenA que continués detingut amb
pedient per a premiar l'abnegada ció econòm!ca dels pagesos.
Naturalment que això es podia evi- del alto espiritu ciudadano de los persUclón resistia a la lntensldad madors cro.~e venia de passejar pels
caràcter governatiu.
ofrena de la vida i testimoniar a la
Ahir al migdia. estigué a Auditofamília 1'acció en pro de la huma,.. tar a temps reclamant del ministeri hombres de la República. Como Sal- eselarecedora. de sus ideas. ¿Mét.o- afores.
Com sigut que hom 1t féu observar
ria el degà del CoHegt d'Advocats sen1tat, acció que sen\ tinguda en l'autorització necessària per Interve- merón, como Pi y Margall. COmo dos, sistema3, procedimientos peda.- que
havia estat molta estona trebanir el comerç d'aquesta mena de todas las figuras cumbres de la 11- góglcos? Todos eran buenos cuando
nyor Joan Moles, per tal d'agrair al
compte i tindrà el seu premi.
llant,
el President digué:
blats, d'acord amb les normes del bertad y de la democra.cia. La his- don Manuel los empleaba. Y muJutge senyor Martínez Peiialver les
-Es
natural, perquè amb tant de
atencions que hav;a tingut amb el
TRES NENS CREMATS decret de 19 de gener del 1935; però toria. de Espatia contemporànea chas veces, cua.ndo rodeado de inte- viatge s'agombola el treball
Paris, 3. - Una Informació d "Ad·
i estl.c
ha estat fet aixi
cuenta con un hombre gloriosa màs. Hgencias juveniles ma.rchaba por los
senyor Joanola, i a preguntes dels d.is Abeba, no confirmada, atribueix
Burgos, 3. - Al poble de Rebo- noSeguiu
rectament la norma de Para describir su figura moral y es- vericuetos de la. vecina Sierra (que preparant la tasca per a l'entrevista
periodistes digué qu• el CoHeg! d'Ad- a Etiopia el propòsit d'anular la con- llada de la Torre s'incendià un moU
conducta que us heu traçat i tin- piritual basta una. sola. palabra que él con Giner supo descubrir a las que he de celebrar divendres amb
vocats protestaria per la forma com cessió feta al grup financer repre- fariner, que quedà destruït.
la seguretat que, atents a les contiene todas las esenclas de la nue\'as generaciones como espec- el miniStre de Flnances.
Al moli viVia el moliner a.mb sis gueu
es va fer la detenció i com fou con- sentat per Mr. Rickett.
fases de la discussió, sabrem, runb honradez, de la austeridad y de la tàculo estétlco y depóslto de salud)
fills. Tres d'aquests moriren cremats oportunitat,
duït, emmanillat, pels carrers de
que no esteu dignidad. del amor al prójimo; su y apuntaba una observación sagaz
i els altres tres sofreixen crema- pas sol en lademostrar
Barcelona i també per la detenció,
lluita.
propio apellido, aureolado de tod.os o una teoria difícil simpll!icada en
que ara es mantenia amb caràcter A Egipte s'està congriant dures greus.
Us tramet una salutació cordial los màximos prestigios: COss1o.:t
sus labios, dejaba expuesta, sln dar- 1 crltlc d"art haurta pogut posar :tol
governatiu , tota vegada que el guar- un moviment independentista
d'aquesta
Comunitat
de
Pagesos,
el
le lmportancia, una lección magls- costat del seu Greco, la sacnficà
INTENTA RO:IAR I DES·
dar impresos de la mena que fossin,
president
Antonl
Fuentes.»
tral Tal era el maestro. Tales sus per tal de consagrar-se a. una tasca
PRES
ES
PENJA
«El
Solt,
en
un
editorial
UtuJat
que
vol
aprofitar
el
problema
r elacionats amb una causa a defenextraordinaria3 condiciones de rec-- més obscura i més a!ta: la de forcEspiritu
y
obra
de
un
gran
espaAlacant,
3.
A
Villajoyosa
dos
'!'f· no podia. mai constituir un de~
- I ELS AGRARIS REPLItor espiritual.:t
mar homes amb el seu exemple peretiòpic per rebelar-se
fiob, diu:
xicots de 17 anys intentaren robar
lict.e contra un advocat.
QUEN ALS CEDISTES
suasiu en la institució lliure d'enc&tà ya muy gastada la. palabra
TELEGRAMA
DEL
SENYOR
Londres, 3. - Aquesta nit han ar- al domicill del cap dels carrabiners.
senyança.
El senyor Juanola fou conduit a la
Madrid. 3. - Els agraris han trapresó la matlnada del dimecres, i ribat a Londres noticies d"Egipte que La benemèrita. detingué un dels es- mès el miniStre d'A¡Ticultura la car- capo3tolado:t. Su apilcaclón hiperbòALCALA ZAMORA
I Amb ell perd Catalunya un arme
lica
en
numerosos casos, a los que
Madrld. 3. - La famill~ del se- sincer. Des del seu ràpid pas per
romandrà. allà. amb caràcter gover- han provocat molts comentaris. Se- mentats xicots ; l'altre fugi, però des- ta següent:
el t.érmino a.cogia. con generosa amnatiu ftns que les autoritats ho cre- gons aquestes informacions, que es prts es suïcidà penjant-se a un arbre.
cEn vista de la campanya empre- plitud, le ha hecbo perder su valor nyor Cossio ha rebut el seguent des- ¡ Barcelona, li interessà el despertar
consideren procedents de fonts dignes
~t.x de S. E. el President de la Re- cultural del nostre poble. En aquesta
&Uln CO:lvenient.
sa pels diputats d'Acció Popular seNEN QUE ES MATA nyors Madariaga 1 Avia contra l'ac- real. Asl, cuando nos encontramos publica: «El ~eu ~és expressiu con· hora de dol em serà liclt dir allò
- - - - - - " " * - - - - - - - \de crèdit, a Egipt.e s'està gestant un
oon
un
caso
en
que
pued.e
apllcarse
dol amb mot1u de la mort de l'~nsig- que fa tretZe anys enrera la seva
intens moviment encaminat a aproValència, 3. - El nen Vicenç Gó- tuació vostra en aquest ministeri, 1
fitar l'actual conflicte anglo-italià a mez. de tretze anys, que viatja va als del partit agrari en el que es refereix con abso!uta propiedad, nos &salta ne ciutadà. 1 ~loriós mestre. Signat, modèstia m'obligà a callar: l'ajut
cierto
miedo
a
que
resulte
tnexprePresident Republicu.
decidit 1 decisiu que en ell trobà la
dels afanys d"lndependència topes d'un tramvia. en voler fugir a la qüestió bladera d·aquerta proLes inundacions de Xina benefici
e¡¡[peia.
del cobrador ho féu tan folla.ment vincia, be-m de protestar enèrgica- stvo o ptilldo. Rechacemos, s1n emcreació del Patronat Escolar de BarXang-Ha1, 3. - Un ln!orme ofiPARAULES DE NICOLAU cetona.
S'assegura que el moviment egipci que anà a parar sota les rodes d'un ment contra aquesta campa.n}'-a.. ja bargo, ese temor en la oca.sión precial del prelident de l'Obra de So- que entre les masses populars té automòbil. Les rodes del cotxe pas- que a. aquells diputats els consta que sente. La obra, el esplritu, la Vida
D'Ol WER
Les xacres, mèl que no pas la salut,
cors, amb motiu de les inundacions gran importància, s'ha atret també saren per damunt del cos. El noi va. el senyor mi..JrlStre donà les ordres entera de don Manuel Bartolomé
Madrid, 3. - E! seD}'Or Nlcola11 allunyaren Cossia de l'actitvitat pú.Cossfo
el
gran
español
que acaba d'Olwer. davant la mort del senyor blica en el moment en què la tnsdidu que els danys en tes provincteS diversos ministres de l'actual Govern morir poc després.
tennlnants a les autoritats compe_e Honan Hopeï t xantung s'ele- al sl del qual s'han posat de relleu
tents pert¡uè hom procedls ràpida- de morir, signifiC&Il tan tntegra- 1\Ianuel B. Coss1o, ha concretat el t.auració de la RepUbllca, aquella Remente
las
circunstancias
de
una. m.i- seu pensament en els següents teo- pública, la t:eva Repl.iblica, el ert' en a 300 milions de dUars. Cinc serioses dlscrepàncles.
l'UNERALS PER LA REINA ment. igUal que en altres provfncte3,
mllions i mig de fugitius estàn real compliment d"allò leglslat en a- s16n apos"'-oÓUca, que na<Ue se atreve- mes:
BELGA
dava a regir la politica cultural del
Es tracta de presentar al Govern
Partits en les carreteres.
«COislo, que portava a les seves pals. El seu escó de constituent queSan 8eba.stlan, 3. - El President questa matèria t a aplicar també rta. a discutir su realidad. No en
de Londres un proJecte de conces.iló
pesar de !"enèrgica actuació del de la independència a Egipte. t aquest de la República ha. designat el seu amb tot rtgor les sancions degudes balde se le calificaba a Cossio de venes sang de Qui hagué de perdre clà sempre buit, amb gran tris~a
vern, regna. una mlsèrifL espan- pais es compromet a garantir absolu- ajudant senyor Mootan perquè el re- contra els que cometin lnfracc.ions, csanto lalro:t. santo y héroe. Por· la vtda amb Torrljos, ma! no fou un ' de quants haurlen desitjat en les
que no fué é1 la sanUdad gradua· tnt.ellectual de torre de vori. Bona 1puntes crucials oir la se~a yeu notosa, la qual ~ causa de l'augment tament els interessos de !"Imperi bri- presenti en els lunaals per la relw qualsevol anomalJ.a o ab\l.S03.
d.el bando!ertsme entre els fugitius, tànic.
El que passa, senzillament, ! això clón moral adquirida en el alsla· Part de l'obra que com a historiador ble t puru.
de Bèlgica.
5

ue sjgnen Garcia Prieto i Geoffray,

res
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El pro b~ema del blat

El ministre d'Agricultura demana serenitat
i mentre el diputat cedista que va trametre
un telegrama enèrgic al senyor Velayos rep
encoratjaments, els agraris repliquen que
tot és una maniobra política

•

Dues penes de mort: un eomand a nt un sergent
al

all

•

Probable reunió mi·
nisterial a Barcelona

.. -

---------:*--------LA DETENCIO DEL LLETRAT
SENYOR JOANOLA
íé

DISSET PROCESSATS CONDEMNATS ADOTZE ANYS DE
PRESOJ AOViEOO

Noticiari breu
de la Penín~ula

Dintre la major senzillesa tin·
gué lloc ahir el fúnebre acte

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

se:

Ultima hora
*

El petroli

________*________

O:

Obrer català consèient: èl teu diari es
J

la bumèllltlat
•

LES COMARQUES

L'ORDRE

•

*

DETENCIO D' U l INDIVI·
DU QUE ES DEDICAVA A
FALSIFICAR EL uCU PO
DEL CEC»
Ahir fou dctlngut per la policia
un individ'-1 anomenat Lluís Garc1a.
Pagan, de 43 anys, en el moment
qt.J tractava de cobrar un ccupó del
cec» premiat amb 25 pessetes. Aquest
cupó era fals i des de ja fa dies es
venia perseguint qui podia ésser el
q\!o falsifica va. els cupons, per tal
de detenir-lo. puix que aquest cas
ja. s'havia produït di~ enrera.
En poder del detingut !oren tr(}bats diversos cupons falsificats coraproximacions.
INFORMACIO
LES BARALLES MUNICIPALS
començà a
El jutge adelesguàrdia
de Sant :Se- responents
del carrer LOCAL
Els velns
Com és de suposar. tota l'expec- net i Nou de Misericòrdia han solli- lnstr.llr diligències 1 dictà aute de
fiança.
sense
presó
1
processament
celepoder
a
per
autorització
citat
gira
polítiques
penyes
t.ació de les
entorn a l'actitud que hagin adop- brar festes de barri cap a. la meitat
IMPRUDENCIA D'UN VIAT·
tat les minones de la Lliga, Ceda 1 del present mes.
GER QUE LI COSTA LA
-Durant el darrer mes d'agost la
carlins enfront l'ordre de suspensió
VIDA
del Ple pel Governador general de Caixa d'Estalvis de la. Generalitat
Catalunya, senyor Pic i Pon, que és dc Cataluny ha rebut per imposi
viatjava el! el tre1.1 ràpid de
Qu~n
peS:
397.658'0
de
qua~titat
la
clons
Ca.a
radical
partit
del
cap
ensems
7
setes i ha retornat per reintegra- Madrid, el soldat d artlllerla Pasqual
talunya.
b Uso Fuentes, tmgué la mala. pensada
t
t ¡ d 3 88 .
.o¡
El senyor Ramas . actual Pre.,
de treure excessivament el cap per
• men s a. e 54· 9 03 P.esse es arn
dent intert de la Gestora., va dei- ua total de 423 op~rac10ns, de les la finestrella del seu departament,
13
f~r ,:s:;,~~Yi~r':te a~Ajp~~~~:: qq~: qbuaf: 0 dhan estat d obertura de lli· I a prop de l'estació de Vilanova, i topà
amb un pal. Es produí ferides
e comptes d'Estalvi.
re s
-Durant els mesos de setembre 1 greus, a. conseqUèncla de les quals
protesten de la suspensió del Ple no
morir poc després
va
Ma-¡
Raval
del
oficines
les
a
octubre,
que
ja
tenen dret a aquest allegat,
El cadàver quedà dipositat a resper ésser nomenades governativa- cià, núm. 64, s·e~cctuarà el cobrament han d'acatar les decisions del ment de recaptac10 en període volun- roentada població
·
Governador general, que és al qual tari de les Cèdules personals del
ESTRANGERS EXPULSATS
present any.
deuen el seu nomenament.
PER INDESITJABLES
-Fou arrestat al Quarteret munlAquest argument solament resa
per als gestors de la Ceda I tots els clpal el ve1 J. E. i C., per promoure
expuls:kts per Indesitjaestat
Han
rad1ca1s menys un, però no per a la escàndol i maltractar de paraula la bles i haver contravingut l'ordre
Lliga 1 carlins, que són d'elecció po- propietària d'un gos.
d'expulsió, el súbdit turc Boher Ha-Francesc Domingo I Batista, de bidi i l'alemany Wilhelm Sieber.
pular.
En fi, com es pot veure, la troca 32 anys, manobre, va sofrir un acen passar pel Raval Robuster.
cident
creiem
però
embullada,
està molt
UNA SENYORA RECOMA·
que totes les mesures radicals que Fou auxiliat a la Farmàcia Gispert,
NABLE
hom ha anunciat que prendrien, 1 després traslladat al seu domicill.
La policia procedi a la detenció dc
-Ha quedat obertat la lnsctipció
principalment els de la Lliga, que
c·reuen que són els que tenen mé3 per a prendre part a la prova atlè- Josepa Pelllcer Domènec, acusada
pres una quantitat en metà!.
d'haver
raó, es traduiran ar ca.p 1 a la fi tica «Trofeu Debutants», organitzada
lic a Joan !sem Pujol, en ple carrer
amb w1a. nota de «respetuosa» pro- pel R. A. C. Departiu.
-Al teatre dc Ja societat eLa Pal- Arc del Teatre.
testa que es trametrà al senyor Pic
El jutge dictà contra la detingu1 Pon, signada pels gestors que for- ma.& es va donar una representació
men les m.!norles que estan enfront del drama. «La senyora X», la in- da aute de processament 1 presó.
terpretació del qual era a càrrec del
al partit radical a l'Ajuntament.
UN FET QUE NO ES POSA
- El passat diumenge sortí cap Grup Talla, i actuant de primera
EN CLAR
a les Masies de Poblet la colònia protagonista la valuosa actriu cataQuan es trobava a la Plaça. Cainiantil dels periodistes locals, com- lana Pepeta Fomés, la qual assoli
posta d'una quinzena de nois que ur- èxit remarcable 1 complet. La. talunya la mainadera Servanda Marvan a e 3tiuejar per uns quinze dies tasca d'aquesta gran actriu, en tot tlnez Navarro, fent companyia a
mome~t fou acoll~da. amb sorollosos tres nens del matrimoni ROdrlguez •
en aquell balneari.
_ La Guàrdia clvll de Vilaseca aplaudiments I duna manera .espe- MMbní, als quals presta els seus
serveis, se 11 apropà un desconegut
ha detingut, a la masia eLes Garb(}- c1al en acabar-se la representació.
que prengué en braços la nena penereS», l'arrendatari d'aquesta, Cosde tres anys, i sense cap explitita,
me Roig, de 39 anys, domiciliat a
cació s'escabulli entre els vianants,
l'esmentada masia, en la qual, en
i sembla que desaparegué definitiefectuar·hi un reconeixement, fou
vament en un automòbil que tenia
trobat en una de les quadres un papreparat molt a prop del lloc del
quet amb quatre cartutxos de dina·
fet.
mita i das rotilo3 de metxa.
Després de promoure gran rebomNOTICIARI
Tot 1 manifestar el Cosme que
bori amb crits d'auxlll, la serventa.
•
feia vult anys que els erectes expl(}compte del fet a la Delegació
donà
El conseller de Jushcia visita el
'
sius estaven alli I que eren propie- p rest'den t d e1 T n'buna1 d e eas~aci o.
de Policia del districte de l'Hospital.
tat dels propietaris de la finca, fou -Ahlr, al mati, visitaren el Presi- La policia per la seva banda ha p(}posat a disposició del Jutjat de dent del Ttibunal de Cassació el con- sat en clar que els pares de 1~ nens.
seller de Justícia senyor De Prat 1 segrestada estan malalts. El niarlt en
Reus.
el president accidental de l'Audièn- una clínica 1 la muller al seu domicili del carrer de la Verge del Picia.
Foren rebuts pel President, t.enyor lar, 15.
Com sigui que no ha estat posada
L'ALCALDE POPULAR DE L'HOS· Gubern, el seu secretari particular, en clar l'actuació de servanda en
PITALET VISITA ELS PRESOS :·: el procurador de Catalonya senyor aquest fet, fou disposada la seva deUN JOVE DETINGUT PER FER Duran d'Ocon i el secretari senyor tenció.
PRACTIQUES DE PISTOLA :-: AL· Barba Parret.
El senyor De Prat recorregué les
TRC:S NOTES D'INFORMACID
diverses dependències de l'esmentat
.
.
Girona. 3. - Aq.uest migdia! a .la Tribunal, a la instaHacló del qual depresó 1 en Jocuton_ de comunlcacló, dicà grans elogis.
·
Visita de presons. - La visita rehem tingut el. gu~t de saludar el
nostre bon atruo 1 alcalde popular glamentària de presons ha estat fixadel
d'Amics
Gatalllna
Societat
La
d'Hospitalet, senyor Frontera, el da per al dia 7 del mes que som.
Denúncia. - Al jutjat de guàrdia Pafs Valencià, continuant les gestions
qual visità els nostres amics empreper tal de constituir a. Ca-sonats 1 passà una bona estona con- han estat presentades noves denún- empreses
cies contra un anomenat «Trust :-<i- talunya, el Comitè pro Lluís Sirval,
versant amb ells.
nombroses adhesions
- Dissabte passat, e. la tarda, al nanciero», que actuava al carrer de està rebentCatalunya.
Darrerament
d'arreu de
jove Joaquim Lloret Plana, vei d'a· les Corts Catalanes.
seentusiàsticament
adherit
s'ban
Tots els denunciants són agricul- güents senyors, de Manresa: els
questa ciutat, se li acudi provar una
Franpistola i disparà contra un arbre de tors residents en pobles de fora Ca-- cesc Senyal, diputat a Corts, Joaquim
la Devesa. Naturalment, se li apro-l talunya.
Aute de processament. - El jutjat Amat, J. Lladó i Giralt, Jaume Vall
paren uns guàrdies d'assalt 1 el deFont, els quals han constitingueren perquè, ultra és3er una número 5 ha dictat aute de processa- i Josep
distracció perillosa per als qui pas- I ment i presó sense fiança contra. J()- tuït el Comitè a aquella comarca pro
Sirval.
sejaven per aquells encontorns, no sep Cabanyes, al qual, com recorda- Lluis
Es reben adhesions a l'estatge 5(}portava. ni la lllcència ni la guia ran els nostres lectors, li trobaren clal
la Societat Catalana d'Amics
al seu ~o!lliclli una quan tita~ d'una del de
.
corresponent.
País Valencià, Baixada Santa
Interrogat per Ja policia, d1gué herba toJUca anomenada mamguana. Eulàlia,
3, principal
dona ha estat alliberada.
de Pere
propietatciutat,
que
_ _ _ _ _ _lllll_,_ _ _ _llllll!'!"""'_ _ _ _ _
el I La seva
d'aquesta
Puig, em
Feliula Ipistola
qual ha passat a fer-li compan:,ia. a la presó.
- Es troba a Girona, on passa.
t
uns dics, l'eminent pintor austrlac
Mr. James Cook. Aquest artista està
plntant els nostres magnífics paí- I
satges en une3 meravellases teles i
pulcrissimes aquarelles. James Cook I
éS un dels pintors més famosos al
Interessant document per al senyor Dualde
seu pafs, on exerceix la càtedra.
!
d'Art en una Universitat.

A Girona han estat efectuades proves d'un
nou aparell per a evitar les topades ferroviàries
NOTES DE GIRONA
REUS
TARRAGONA
l 'OBRER llA INTEl-liGENCIA
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UNS ANGLESOS ES PERDEN
PER LES MUNTANYES
DE NURIA

Un grup d'excursionistes anglesos,
pertanyents a una agrupació anomenada «Internacional Tramping Tour»
d'Anglaterra, sortiren dies enrera
d'Err <França), per a dirigir-se a
peu fins a Núria. En ésser a les
muntanyes properes al Santuari t-s
féu de nit i els expedicionaris perderen el camf.
Completament desorientats, pa:;saren tota la nlt i el dia. següent a
la muntanya, fins que es trobaren
amb uns pastors, els quals els refugiaren en unes coves pu a traslladar·los més tard al Santuari. Feò
degut al fet que els excursionistes no
havien menja. res des del dia anterior, molts d'ells estaven extenuats,
particularment una senyoreta i 1m
home, que no podien valdre's en e!
més minim per llurs pròpies forces.
Els pastors aconduïren els excursionistes fins al Santuari, on Mrlbaren de matinada. La. senyoreta esmentada fou portada a pes de braços i l'al!re excursionista al qual
e: ; hem referit va restar a la cova,
fins a recobrar les forces, junt amb
un company.
Tot plegat va acabar feliçment.
Els intrèpids excursionistes reposaren dos dies al Sant'.1arl I després
pogueren reprendre l'excursió, abs(}lutament refets, cap a Camprodon 1
Barcelona.

L'HOSPITALET
INFORMACIO LOCAL
El Grup excursionista cSalladíS»,
d'aci, ha organitzat per al dia 8 del
corrent mes una interessan~ excur6ió collecttva en autoòmnibus Pullman a Berga i Se.ntuari de Queralt.
La sortida de L'Hospitalet serà a
les quatre del mati per arribar a la
Fontnegra a les onze, on &'hi romandrà durant cinc hores. A les
quatre ·de la tarda s'Iniciarà el retom per arribar a L'Hospitalet a
les deu de la nit.
- El conseller-regidor de Flnan·
ces, de la coalició d'esquerres a l'A·
juntament popular, senyor FranQíl3C
Muntaner, a causa del seu estat de
salut, un xic delicat, ha sortit ò'aci
envers ValUogona, per tal de fer
cura d'aigües.
Dcsit¡;em el seu complet restabliment perquè les seves incansables
activitats pugui esmerçar-les en bé
de la República I de Catalunya.
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•

J!~3 ~~e~:n~:!:~ l~~~?Yd~

Els membres del dissolt Patronat Univer~~~~~~fr\af¡:~ISi~o ~:~~ Je ~a.:vóa sitari demanen al ministre d'Instrucció
propietat anomenada. «La Gtmera»,
inspeccioni la marxa econòmico: ~~es~~e;~~~f'k~=~lpal, sen-' que
Semi~a~~~~ar:~ l~o~~!~~~ dl~ I administrativa del règim d'autonomiar
mainada, ha pujat en un arbre de
e' poca de la seva actuacJ•o•
la Devesa i ha tingut la desgràcia
de caure daltabaix. Ha estat
ca;

TCC(}-

Signat per tots els vocals que for- agosto de 1935.- Pomn"YO Fahra.
mavcn el dissolt Patronat Universi· Domingo Barnés, Augusta Pi y Sutari ha estat adreçat al ministre ñer, Gregono Ma.rat.o!l, k'. ou..~.l
j d'Instrucció Pública. el següent d(}- Gimpera, Garcia Banús. José Xirau, A. Trias, c . Bollvar, J. Balcument.
«Con· fecba del 13 de julio se ha cells.»
publicada una orden del Minlsterio
de Instrucción Pública y Bellas Artes, que establecc en uno de sus extremos el envio de una inspecclón
a Ja Unlversidad die Barcelona cpara. que, después de enterarse de su
marcha económico- administ.rativa,
INFORMACIO LOCAL
proponga. resoluclonesJ. Sobre el Pai
Pires
Programa. gen€ral de les
tronato, que en virtud del régimen
Festes que se celebraran durant els de autonomia en que e3tà organ!zadies 6, '1, 8 1 9 de setembre.
da. Ja Universidad de Barcelona la
Dia 6 : Firals de tota mena, cavalls rigió hasta la suspensión de sus
I tota classe de bestiar. A les 10 de funciones, decretada en 1 de novemh\ nit a. l'«Atene-ull i al «Centre», ci- bre de 1934, se han acumula® re- I
nema selecte.
petldamente imputa.ctones calumnioDia '1: Ballets populars. Exposició sas de diversa procedencla. La. citaa la Cambra Agrfcola; partits de da ~clón, ademàs, suspende el
futbol. A les sls de la tarda al Centre libramiento de toda.'! las cantldades
Agricola, audició de sardanes. A la consignadas a la Unlversidad autòmateixa hora a l'Ateneu Agrlcola., noma de Barce:ona, y paraliza con
Ball Vermut. A les nou del vespre, ello, lndefinidamente, la vida unlFocs artificials. A les 10 a l'Ateneu versitaria. Por estas razonee, los que
Agrícola cUn hombre de accióru i suscriben, que tuvleron la honra de
eLa princesa del dolar.t, sarsueles re- formar parte del Patronato, se ven
presentades per Cariteu-Planas, May- obligados. por la dignldad de cada
raL A la mateixa bora al cCentre uno de ellos y por el prestigio y b(}AgrícolaJ, «Paraula. de casament» i nor del cargo que de&empeñaron, a
cMiss Thelj'», per la companyia Vila sollcltar de Vuecencla:
Daví.
Primera. Que la lnspecctón ordeDia 8: Cursa. ciclista. A les 12, a.
l'Ateneu Agrícola, audició de sarda- nada en fecha del 13 de ju!io, y hasnes. A la mateixa hora, a la plaça. ta el dia die hoy no pract.!cada, se
Prat de la Riba, Igualment sardanes. realice sln dilactón.
A les s1s de la. tarda, se celebraran
segundo. Que no se regateen meballs al Centre i a l'Ateneu. A la nit. dios ni dillgcnctas de clase alguno
1 a. les mateixes entitats ball.
para que ln 1nspecclón alcance el
Dia 9: Al mlgdla, a l'Ateneu, sar- màxl.mo de extensión y e!icada. que
danes. al Centre concert \'ermut. demanda el alto prestigio de la UnlTarda al Centre: cLos claveles., t:Bo- versidad de Barcelona.
hemlas» 1 eLa canción del olvido:t
Tercero. Que Jnmediat.amente ~e
sarsueles per MatieS Ferret 1 VictQ- haga
pllbllco el resultada de esta
rià Raclooero. A l'Ateneu Agrícola, lnspecclón.
cEspectacles Fatxendes». A la nit en
Vln v. E. muchos años. -1 de
POMPEU FABR A
ambdues entitats, balls de comiat.

llit 1 traslla.da~ a una. cllnica, on es
troba hospitalitzat. El desventurat
jove h~ sofert rendes de molta consideració. A l'hora que comuniquem
aquesta noticia no se sap encara el
•
nom de l'accidentat.

SANT SADURNI
D'ANOIA

e
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El gran esdeveniment d'aquesta nit a les Arenes

la ~Ul~en~ió ~overnaliva ~el ~le IDUDÏ[i~al ~e l'muntament

Girona, 3. - Aquest mati, a les
onze, tal com vàrem anunciar en la
nostra. edició antericr, ha tingut lloc
a la. via ferrada del ferrocarril d'Olot a Girona., estació de la nostra
ciutat, la prova de la demostració
pràctica de l'aparell, amb noves ampliacions, que el ferroViari gironi Jo.
ronl Trilla 1 Rastell, JI1aquinista •.e
la companyia de M. s. A., ha in·
ventat per als passos a nivelL
Assistiren a aquest acte les aut(}ritats, alguns tècnics i molt de públic, els quals acudiren desitjosos
de poder presenciar 1 constatar e!s
resultats de l'invent del nost.re amic
1 conciutadà.
La finalitat cabdal d'aquest apareU inventat pel senyor Trilla té com
a sol i únic objecte evitar les topades, avui tan freqüents, per cert, en·
tr-: l'automòbil 1 el tren als passos
a nivell, com s'ba p gut demostrar
d'una manera tan dtafana i precisa
davant els ulls de tothom, bo i des·
pertant la curiositat 1 l'admiració de
tots.
E1 senyor Trilla agafà un automòbil, es collocà al mi: de ia via ferrada en el precls moment que una
unitat del tren anava. a entrar a
tota velocitat al pas a nivell, 1 quan
ja era inevitable el xoc, ha quedat
totalment frenat a l'acte, per mitjà
:ie l'aparell esmentat.
Per tant, s'ha pogut veure com f'S
pot evitar Ja topada d'un automòbil
smb el tren:, aq-uell possible tràgic
accident que en la major part de lEs
vegades ocasiona la mort a. algunes
¡¡ersones.
Hom ha. de tenir en compte, doncs,
l'eficàcia. enorme d'aquest invent del
aenyor Trilla, obrer abnegat i intelUgent, el qual, sense regatejar ts·
rorços ni sacrificis, sacrificant cinc
anys de la seva joventut i un capital més o menys considerable, que
ell ha tingut cura d 'anar estalviant
amb constants privacions, ha. pogut
arribar a la creació que es proposa.va, que és l'id~l de la seva vida.
El senyor Trilla, un cop acabades
' les proves de demostració pràctica
del seu invent, d:e r~ltats perfectes
i de la major eficàcia, ha rebut una
Infinitat dc felicitacions per part
dels tècnics, de les autoritats I del
públic, qae no cessava de comentar i
d 'tlogiar altament aquc:!a obra tan
gran 1 beneficiosa. Ara. només manca, doncs, que els nostres governants, sobretot els nostres, vulguin
tenir especial interès a protegir un
Invent tan nostre, tan català i tan
espanyol, com és el cBloc Trilla»
que és el nom que ostenta l'aparell
tnventat, ja que al.xf potser es veu·
ria correspost tal com es mereix tot
l'esforç I el sacrifici que aquest digne
1 admirat obrer gironi ha esmerçat
en Ja seva obra magna.
Les grans obres dels obrers convé
que el Govern les conegui perquè <·s
faci càrrec del que són i'el que valcn els obrers.

•

PUBLIC

TARRAGONA

L'invent d'un obrer gironí •••
Els resultats pràctics del seu
aparell inventat són insuperables

IUMECRES,

L'interessant combat Ara-Lo·
gan junt amb els de Martínez
de Alfara-Solà i Torres-Vitrià
Salvats els nombrosos inconvenients que havien sorgit entorn del
combat entre el filipí Lluís Logan i
l'aragonès Ignasi Ara. per fi hem arribat a la data que serà disputat
tan interessant combat; la seva celebració ha estat encara més dl.!icll.
tota vegada que malgrat no es posi
en joc car titol, es posa en canvi,
a. prova e prestigi d'un l de l'altre
boxador.
Logan I Ara són dos homes de
gran classe, que compten la majoria
dc les seves victòries per K.O., 1 en
trobar-se ambdós, pensen obtenir la
victòria pel seu «punchh.
Cal tenir present ensems, que ni
Ara, ni Logan, no han estat mal batuts per K.O.; heus ací una de les
particularitats d 'aquest encontre.
Davant d'aquest fet, dificil fer pr(}nòstics arran del resultat del matx;
si bé Logan supera el seu adversari
en cpunch», Ara. és un home que tot
1 posseir un respectable cpunch». ro.
uneix la condició de gran esgrimlsta
que 11 pot permetre evitar el cop formidable del filipí.
A més, mentre Ara ha continuat
boxant amb adversaris de classe, LogaL després de la seva anunciada
retirada, no ha combatut en molts

encontres, ço que fa que hom no
pugui tenir una idea exacta respecte les seves possibilitats davant l'aragonès; tot i amb això, quan Logan
es disposa. combatre amb Ara, és de
suposar que ha de trobar-se en la seva millor forma.
Junt amb aquest combat, en destaquen dos més, les característiques
dels quals són similars, tota vegada
que l'encontre Arias-Torras té totes
les probabilitats perquè fineixi amb
k.o.; ambdós confien també, amb el
seu «puncb», 1 en aquesta ocasió saben que la victòria hauria de proporcionar-los un combat per al titol
peninsular que detenta Gironès.
Després del magnlfic triomf de
Martínez d'Alfara damunt el cubà
Cbeo Morejon, el valencià està disposat a consolidar el seu prestigi adquirit en els nostres rings; aquesta
vegada, però, es trobarà davant S(}là, el qual després d'una brillant actuació pels rings parisencs, està disposat a provar el seu dret per al
titol de campió d'Espanya.
La. vetllada començam amb das
preliminars a sls represes, a càrrec
d~ Prats 1 Bertran, I de Bosch I
Blasquez.

REM

1Vol desfer-se Dickson

TROFEU PRESIDENT MAClA

de Marcel Thil?

El dia 29 del present mes serà dis·
putada per segona vegada, en una
de les proves dels Campionats de
catalunya, entre els clubs a..tlliats a
la Federació Catalana de Rem el
Trofeu President Macià, lnstaura't c.l
passat any 1934 pel Club de Rem
Barcelona.
Com deixem dit, la regata per a
conquerir aquest cobejat Trofeu s'efectuarà conjuntament amb les proves dels Campionats de catalunya
en outrlggers 1 skiff, organitzats enguany per a l'e~entada. data pel
Club de Rem Barcelona, per delegació de la Federació Catalana de
Rem.

A FOREST HILL

Maier vencé el veterà Alonso
Nova-York. 3. - En el transcurs
del torneig internacional de tenis
de Forest Hil! s'ha celebrat un inte·
ressant partit entre el veterà campionissim Manola Alonso 1 l'actual
campió d'Espanya Enric Maier. Amb
tot l que el primer conserva encara
bona part de Ja. seva gran classe
s'ha imposat la joventut de Maier, ei
qual s'ha r.tribuit la victòria per 6-1,
6-3 i IHi.

AQUEST ALLUNYAMENT SERIA
PROVOCAT PER LES INCLINA·
ClONS POLITIQUES EXTREMIS·
TES DEL CAMPIO DEL MON DEL
PES MITJA
Parl.s, 3. - L'organitzador Dickson,
prou conegut, ha començat a protegir el negre Sabatina. Sembla que
les rebcions entre Dickson i Tbil
han deixat d'ésser, degut a això
tan <'Ordials com eren ïms ara:
El promotor ha demanat al boxador
francès que tracta de dissimular les
seves inclinacions polltiques de caràcter extremista per tal de no espantar els cpaganos».
Thll li ha contestat que la seva
vida privada se l'administra com millor li plau, i en vista d'això sembla.
que el seu protector pensa de preparar-li successor. No obstant, no
sembla pas que Dickson es decideixi
a separar-se del tot del francès. La
cosa més probable és que tracti de
trobar-li un altre t:challengei» que
podria molt ben ésser un d'a,Quests
boxadors: Rotb, Ara o Lou Broulllard.

•

FUTBOL
El Campionat de Catal un~' a
de segons equips
Diumenge va. començar a jugar-se
el Campionat de Catalunya entre els
segons equips de la primera categoria A.
Els resultats dels primers partits
foren els següents:
Sabadell-Barcelona, 5 a 2.
Espanyol-Badalona, 4 a 2.
Júpiter-Girona, O a 2.
PUNTUACIO:
I 1 o o 2 o 2
Girona
1 1 o o 5 2 2
Sabadell
1 1 o o 4 2 2
Espanyol
Badalona
~
~
Barcelona
1 o o 1 o 2 o
Júpiter

ggt

PARTIT DE FUTBOL MADAiïi.
NACIONAL (Madrid)
Al camp de Chamartln es disputl
diumenge el primer partit de futbet
de la temporada entre el Madrid 1 el
Nacional. El resultat fou de 3 a 1
a favor: del Madrid. El porter 1111
Nacaonal aclareix una jugada

<Express-Foto)

Avui, dimecres, nit

TORRES-ARIAS
ALFARA-SOLA

ARA
LOGAN
Despatx de localitats :
Centres Revenda, taquilles braus i Olympia,
sense comptaduria

GOVERN GENERAL

•

EN EL CONSELL D'AHIR ES PARLA
DEL 8 DE SETEMBRE
Als actes del 8 s'hi invitarà «tots» els gestors
Ahir al migdia, va reunir-se, al despatx Presidencial, el Consell de la
Generalitat. Hi assistiren gairebè
tots els gestors i presidi el senyor
Pic i Pon. Prop de les dues, quan la
reunió estava a les acaballes, vn. arribar el gestor de Treball. El d'Obres
Públiques no aparegué per cap banda.
1

cefe~ra~a ~ %~~.òt!~a,fe ~~n~fve~C:
: g sos
comentaris referents al que s'es1

firmar en sortir de la reunió que
havien parlat de les .festes del dia a·
1 que el senyor Pic havia assegurat
que estaven desproveïdes de tot ca-·
ràcter politic.

Llegiu LA HUMANITA T
El senyor Pic i Pon, que ha esta~
l'últi 1 en sortir del Palau 1 ho ba
f~t en companyia. èe les comissions
1 representacions radicals, va dir a.l3
periodistes que demà els donaria
compte de tot el que s'havia parlat
a L-\ reunió. Afegl que sl algun gestol havia dit res, havia fet mal fe~
tot!\. vegada que havien convingut no
parlar.

taria tractant. Per les Comissions,
Delegacions i Juntes que s'endevmaven entre els visitants, es deduïa
NATACIO
amb facilitat que es tractava simplement de la festa major dels radicals.
A dos quans de tres, va acabar deDels Campionats d'Espanya finitivament
la reunió, despréS d'haa València
ver-hi participat els gestors munici- ----------------------~*-------------pals senyors Vila I Torres, i el cap
La Federació Catalana de Natació d\l Cerimomal de la Generalitat.
Amateur prega a tots els qui Interessi efect'-lar el v1atgc a València, per
EL SR. DURAN I VEN·
a assistir als campionats d'Espanya
TOSA ...
que se celebraran els dies 7 i 8, amb
Alguns periodistes, que de bona re
l'autocar que organitza aquesta FeELS FUNCIONARIS QUE
deració. vulguin inscriure's a. les se- esperaren pacíficament que sortisTENEN PROTECTORS I
ves oficines, Rambla de Canaletes, 9, sin els gestors reuruts, varen pregunpral., o bé al Club de Natació Barce- tar al de Cultura de què havien tracESTAN «MALALTS»
lona, per tot el d1jous, dia 5, on, a tat, I. el senyor Duran va contestar
canvi
un
úmcament
estat
havia
que
donat compte el co~
Iiavent-se
informacions
les
més, donaran totes
I detalls. La. sortida de l'autocar se- c.'lmpressions sobre totes Ics qUes- Uer regidor de Governació, sen~
Jaumar de Bofarull, del gran nom·
rà el dissabte, a les 12 en punt, a tlons pendents.
-No haveu parlat dels jutjats mu- bre de funcionaris, gairebé sempre
la Plaça de Catalunya, davant de
nicipals? ...
el:: mateixos, que després de gaudir
Ja casa Vicenç Ferrer.
-No ... no hem tractat de res d'ai- llicència, presenten a continuació lr.
Hom serà de retorn a. Barcelona
en
us
Pon
I
Ple
senror
el
Demà
xò
baixa per r.talalt des de dl!erents !,.,
a la matin.a da del dilluns.
parlarà.
calitats, I com que això podria representar un abús que convé correLLEBRERS
EL SENYOR DE PRAT... gir immediatament, ha disposat que 1
Preguntat pels periodistes, el ges- pe.· Ja. Intervenció Municipal es sus-.
tor de Justicia va dir que el senyor pengui la percepció d'haver dels sUS: 1
Resultat de les curses d'a· Pic i Pon els havia donat compte dits f'-lnclonarls mentre no hagin~
dels actes oficials que se celebraran justlflcat davant Ja Direcció de I'IJ1S•
bans d'ahir a la nit al Canò· amb
motiu del «Dia de Lerroux en titut d'AssisUmcia Mèdica Municipal~
Cataluña», als quals actes seran In- previ reconeixement, la malaltia que
drom Park
sofreixen.
vitats tots els gestors.
CURSES DE 300 METRES
Afegl que pensava anar a Madrid
Aquesta mesura ha estat presa
1. · Derby, 23 s. Collocat, Torera
pe: tal dc c.onttnuar els treballs i atenent lc.> queixes formulades per
2. Berlina, 22 s. CoHocat. Sol.
seu
del
veure d 'activar els traspassos
diferents Iw1c!onaris que no pacten
3. Ut, 22'5 s. CoHocat, Bàscula.
Departament.
fruir de llicència per haver presen·
4. M1ss Chocolate, 22. Col. Oliveta
S'acom.!adà dels periodistes dient- tat molts companys baixa per ma5. Olé, 21, 4-5 s. Collocat Viscuña. los que anava. al domicili particular lalt després d'haver gaudit de
6. Cabezudo. 21'5 s. CI. Keymollen dcl president de l'Audiència Territo- cència, fet que en algun cas es v
7. Charra, 21 2·5 s. Colloc. Tedd" nal, que havia mort durant la ma- repetint anualment.
8. Soda. Lad, 20 3·5 s. CoHocai:' tinada. passada.
'
Conquistador.
9. Niña, 20 2-5 s. Col. Blanch DuEL SR. JOVER NONELL ... ~------------------*-------------------chcss.
El ~estor de Governació va con-

AJUNTAMEN T
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La Festa Major del Pobla Nou~

CANOD R"OMwPARK
CA MP

DEL

«S OL

D E BAIX>>

Antics terrerys d entrenamcnl del l'. c. t!arcelone

T RAVE S S E R A

DE LES
Avui, di mec res, nit

CORT S

GRA S CURSES ·DE LLEBRERS
Tramv1es: Línies 7

1

15 ··- Autobusos: Lletra E

servei de ta&ls oollectl...a. des de la Plaça de catalunya. de la
Plaça d 'Espan_ya, Bar Xlcago 1 Passeig de Gràcia-SaJmeroo

Per als d1es 6 al 17 d'aquest mes,
està assenyalat la celebració ~
de
Pesta. Major de la barriada. del
Nou. Com cada any, el program.'l •
festes organitzades per aouest mollllf
prometen revest.!r un raiaguer èllt.
Divendres, clia6. a les deu_!fe ~
nit. gran ballodn de sardanes eu>ro
del Ca~no «L'Aliança».
D:a 7, escollida funció teatraL
D,n 8, ¡ran cursa de regularitnt.
Dics 9, 10 1 11, magnff!qu~ !~
per a Infants i extraordinans ut1
Dh 12, !unció dc gala, en ladq IJ
es posarà en escena cEl Duo e
d8
A!ncanaJ i cCurro Gallardo».
Dia 13, conc-en popular a càrrt'CoDJ.
Barcelball'
la Banda Municipal de
Dits 14. 15, 16 i 17, ma.¡;niflCS
1 castells de focs d'artifici.

En · cap llar catalana no ha de mancar LA HUMANITAT

t

~

8

DE S E TEMBRE
OlMECA Es• 0

COMERÇ I FINANCES

•

Impressió
algunes operacums més de

oe""

lzan
~ ~ ordinàriament vénen reallt,..
e.:> q
des d'Una. llarga temporada,
~~o hbm de deixar de reconèixer
ro el ministre de Finances hi posa
~~e el coll per veure d'animar les
utzaclons, les quals si bé ho ha.
co lit en part, creiem que no ha.

=t

obra del rentista, slnó que ha
estat degut al valor en~. que ha
ln.gUt a fer tots els movunents de

v uja en els Deutes de l'Estat, a.ra.
gue el que hem de veure és el. final
de 1a jornada, I fer-se ben bé càr~
re<: de si les economies qu_e diuen que
seran veritablement efecttves, el qual
creiem que no, ja que Ja ens en do--

naran compte la. multitud de credl·
tors extraordinaris, en particular en
el ram de Guerra, que creiem en
aquests moments que seran del doble
d J Jes economies que el ministre de
F inanCes tant remarca.
Els Deutes de l'Estat ban seguit
sostinguts, igual que les Obligacions
Ml:Ilicipals, les Tresoreria de la Ge-neralitat, quelcom fluixes.
Les obligacions ferroviàries s'ban
tornat a ressenttr quelcom, i en la
sessió d 'ab1r, no es most raren tan
fermes com en la. sessió anterior, en
en aquests moments es po~ apHcar
aq1.ella dlta catalana que diu &Dura
poc l'alegria a la casa. dels pobres»,
amb les obligacions industnals ha
dominat el sosteniment.

Mongeta, els 'iO quUos. 50.
Cigrons, ld., 48.
Civada, ld., 14.

CLIN ICA

\

Borsí de la tarda

~---

Auto-Escola

Hospital, 42-T. 13651

•(<

Preus en pessetes de més a. menys

dels productes agricoles, pecuaris l

els seus derivats:

:u hores per tes motonaus
«CIUDA D DE BARCELONA» I «CIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT 1 PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA a MAO I BARCELONA " EIVISSA
Ll.NlA COMERCIAL AMB ESCALES A ToTS ELS PORTS DE LA MED1·
TERRANlA. NORD D'AFRICA 1 CANARIES. - Sortides Qulnzenala de Bar·
cetona. els dljous. LlNIA COMERCIAL BlLBAO • CADIZ • CA.NARJES, AMB
ESCALA A TOTS El..S PORTS DEL NORD O ESPANYA. Sortides QUin,.
zenala de Bilbao ela diJous. LlNIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
1 TERRITORIS DE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANOO POO). Sor·
ttdes el dla. 17 de cada mes, amb eacalea a Yaléllcla, C&d.l:t.. Las Palmas, Santa
Cruz de TenerUe 1 Freetown, &nt.a Isabel de Fernando Poo, Bata, Ko¡o 1
rua Senito pels val.J:ella
«CIUDAD DE CADIZ• I «LEGAZPb
UNIA RECULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT • ORAN • MELILLA
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA I VlCE•VERSA
Bortld.es de Barcelona cada d.Jumen¡e, a les 8 bores: d'Alacant ela dU!una:
d'Oran ela dimart.a; d 'Oran cap a Alacant, els dimana t d'Alacant cap a

Barcelona, els dimecres

36'S S
48'35
7'34

Franca

Dòlars

Lires

69'80
2'946
239'00
123'25
4'95

Marco
8U\M08

Belgues

Flortna
Esc u to

83'00

Cor. Prap

COl

30'60
1 '87

SUeQUes

nitat. Núm. 31.2.

Cor norue¡uee

r iginalS 1 proves d'1m·

prem.ta. Estil 1 ortogre,..

tla. Preus mòdics. 'Escriure a. La Humanitat.
Núm. 105,

COMPRARIA escrtptort

dues buta.Q.ues d'ocasió
a pagar a. termln1a. Esc.
a La Humanitat. Núm.

1

102 .

ou.m.

""'

1'85
1'64

12.

exiStències. Canuda., 3!i.

ARMARIS lluna, 15 du..
r ae: cbutfetn. taules, ca.-

dtres, lllta. Sepúlveda, 95,
porteria,

FAMILIA

CATALANA,

desitja. 1 o 2 hoetea d. o
t. estar. An¡ela. 6. 2n. la.

BARCELONA

HOME a tot estar o
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·..,._,_..,,.,
·-·-.......

Ural. l'ramovlea 6 •1• ...
EuawplA 1 Urk1a t ·¿.

6-

IlO

Iu 10
10-

12-

41-

Ural. .a:rawv1ea t '/• ....

I'ramv St. Andreu -··
l'ra.mf. üarce.hJOa lY~
rramv. Barcelona I~
rramvlea senua 6 '/• ...

1'ram9lea Granada 6 .,.

Ha..,lltn•

eetmaaa.

Lladó. 6, 1er.
(prop Pl. Rep'libllca ).

Tra.nsaWi.DC.. 6 ·¡. lY'J:I

rr..-w.u•~ 6 .,. 111:18
Boca Tra.nsmed.Jt.. 6 •¡,
O. NafaJ Ueva.o' 5 "/•

lèfon 75352

~

Barcelona.).

MALALTS.
Pulmons
Cor. Medicina. aeoerat'
SifUts, Raigs :x., Bol n.r~
titlcial. Dr. Llufi Cueata,
Urgell. 20. prl\1. Oonaw.
ta de 3 a. 6.

DINER, pago més QUe

habtta.clons
tot nou, p. red.ulta. Arc

MonteplOI, Jotes, ml.Qula
oes, etc. La caaa méa
antiga. Fundada. el 1888.
Un16, 2:iJ, pral.

CEDEIXO

Teatre, 10, 2.on 1.•

PISOS U duros, :.! dar.
mi torta. aac. t tel. Vila..

mart. 71.

HABITACIO, lloc céo.
trie. cedeixo a boa preu
per a guardar-hi obJectes,
Escriure L s Humanita t.

Nilm. 315

CONSTRUCCIONS

8510

88-

.,_

62-

DINER sobre automòbils. Corts, 67t. pral. De
6 a H.
SASTRE. Adoba 1 gira
vestlta. Nou de la Ram.
bla. 10, prop R ambles.
TAXIS, sedan, Jandoiet
perfecte estat patent , hximetre. venc 7.500 pta

Raó: Argentona, 13, botJ;
ga lO.).

AnL

•t-

Cowp, AUJ:lJ. Oe F. O.
100 76 Carbooa Belga t. 1/2 •¡,

,._
,._

Colònia OOeU 6 •¡ . ...

100-

rn 75

1t.-8 5IJ
b~-

62-

Qooet Panwenta 6 •1,
oooet. Perrov ti ¡¡:¡ •¡.
01'01, ti A. 6 'I• ........ ..,.
Etectro Met. &bre 6 'I•

&J "ftbldilbo 6" •¡, .......
Com. U ·obres Ced... O •¡.
Ener11. lnel. Aragón 6 •¡,
&p Carburs Met.. 6 •¡,
Cooatrucdoue Eleo. 6 •¡,
101 75 Ooioraot.e 1 Erpl<». 6 •¡,
lOS"' F'Jn , t HO Arous.üarl

0210
>2-

""'

il 15
1t..a to
101 0<.1
105 15
11572-

f'om. ct·obrea t 11~ ·¡,
E'om. d'Obrea b •¡ . ......
Fom. d.'Obree 6 "I• L92::!
f·om. o ·obrea 6 •¡, Uf:&b

.""',.
.....
,..,_
.,.__
6210

r·om. d 'Obres Son• a.,.

102,
100-

fo'ow. d·Obret Ced.. IS

W 60
~4

w

w¡ b(}

tiJ2 50

11.0 VI -

15 w

W4 bO
fl1111 5U

4086 60
11.16 60
102 85-

101-

102 ..

102 ..

11A "'
1\H-

..,_
"'.,_

.""'_ ....,._
15

~

...,._,
t'ol 7~

Sj , .

... IS
11~1-

~iOla

19:J41

Maand·Pana 6 •¡. ......
Maoutu.cturea de SW'Q

Mu.<Ju. rerre.. Ma.r. 6 •¡,

MeLrOpoUta..ua dtJ Co.as
P..Un. Pot.a.sBa Suna 7
Prod u etes PlrelU U~ :da~

::;ert;, li. A. 6 .,. .........
leletòutea 5 11:¡ •¡. ...
l"eoerta MOderna 1 "I·~
Uo10 eot.ooera 6 •¡. ...
Uo16 SaUoera d'FA. 8 •¡,

Va.l!n M.IUoree Urbanee
AllGion~~o

1ul- ¡..

101-

u. ura.na .Peuaeuu.

f1.1DJcuJa.r MOIH.JUJC -.u
l 'ram' - Bare. pret. 'I "I•
Tra.w•. Bare. prat. 8 •¡,
rramv Elw Gr&ll&C1a..

,._

. _ . ,.
..... _
,._
,._
.,.. -__ ,._
'"'....,.
/550

.. 10
11 lO

l'Ho

¡

C&t.&la..a.& ÜU

&.

0 ...... ,

t:at.&Jana Oaa a. 8 ......
l:&l.iUa.Oa Oaa 1 P O •¡,
Hl.ap Amer E.iec:.. ABO
Ulbp Amer Blec. s U
t:uap . Amer. Klee. • - &
Al¡Uee a.el uoorcaac....
~leu. u~ L.eboll e. H....

..;.. I"ta.u&wedl\.errioJa.

lSaoc d'Espanya .........
u.t.uo Wt.. d ~l.J&OJ& •••

cuuent. «Aala.tHh on1...
Ctme.ot r AaJaud• Ptel-

c uoent. •.::i,•.a.Oin ara_

c.

• ~:::SaDaoo•.

en:.. s.

Ybarra y u.a, S. en C.
~:egulars

Línies

de grans vapors per als destins
que es detallen

SERVEI RAPU> tiE'l'MANAL EN"rRE BARCELONA 1 BILBAO
sortides cada DIMECRES a. la. olt cap a Valéncla, Alacant, Màlaga,

sevilla.

Vi¡o, Villagarcta, Corunya., Musel, Santander 1 Bllbao

Alternanlr6e les escales de:
·rarragoua. ceuta 1 Huelva. eaòo. dues seLmnnes
Sant ca.rJes t Ferrol cada. dues setm¡¡.oes
SER VEl CORRENT ENTRE BARCELONA 1 BILBAO
cada dues eotmanes
Sortides ela DIVENDRES a. la. nlt, cap a ra.rraao.oa. l::)ant carlea,
Vlnaruç Vo..lé.ncl&.. Cullera., Alaeanc. cart.o.g-ena, A¡uilu, Almer1a, Ma.
Ulla M:0tr11 Màlasa. ceuta, Càdlz.. SeviUa, Huelva, VIgo, Marln, VIUagà.rcta Fèrrol, Corunya., AvUés, Musel, Santn.nt1er, Btlbao l Pasa.jes
Eu les llntee rt.pid 1 corrent s'admet càrrega per a Tànger. Larralx 1
Casabla.nca amb transbordament a Màlaga 1 també per a l'Illa er~
ttna 1 Ayamonte amb transbordament a Huelva..
'

SERVEI ENTRE BARCELONA, SETE 1 MARSELLA
Sontdea Quinzenals els JIJous cap a Sllte 1 MArsella

Servei quinzenal cap a GENOVA
La càtte¡a ea rep al Tinalado de la Companyia MoU d.cl Reball:
Telèfon 13585

pre.r. 1 •¡,

A

................
CODI'- f'ernm&na ~....

Cobena 1 reu.Lad.el ...

--o--SERVE! RAPID CAP AL BRASIL· PLATA
per moto-transatlàotlcs correus espanyola
&:m;idea fixes eacta 21 dies
Ca p a SANTOS, MONTEVIDEO 1 BUENO~ AIRES &Ort1rà el 41a •
J de setembre del 1935, la. ma¡mttcà motonau

«CABO SAN ANTONIO»
Que admetré. passat¡el'l 1 mercaderies

del MoU de Balea.ra. Telèfon 18274
CONSIONATARIB:

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.
AnL

01

c"Urça ""'"'""L'-''"u.u.•·

IKI
G2

ta.

(eat.ra

.........

ux:a.t. corrent ........... ...
ldem enra ............ ,.
BLAT&

!\rage)

o.U.U.O. ....... UU.UO.OUAU.O

05- Oast.ella .................... .

Mancha ............... ......... .
Navarra ......................_...

40 -

ldem

104- Peoe<lél

crul.1er

u.o ........ , .. ,,,,,...,

tsomoa ..............................

88 K

ldem OaJuoar _,,.,...,
Beli·IIOo 0 .... ._., ....... ~
Floret ..........................
lJraDla -....................

4_

15-

:)electa .......... ...............

rreoeat .....................

fQ

-

fl'arlna d .&rròe ............

"' _

1• _

MONGETES

101 -

123 -

....:e.r.t.eUa ccorrenu

104"01 IS 40

m _

E6pe.oJa LntJUBUI&J ._.,

114 -

Oaroura M&UYlca ..... ..
roc:oe.o' d 'Obr• ......... .

1t5180 -

-· ...... ,......... .

OESPULLEb
~oea

............. ~............
rercerea - ........, ..... .._

uooooooooou.••u•

.............. uv.

_._...

¡o

1
1

Num. l:l ....................,.

~7

...

~
"

. : : : : : I 1: I

=~: ~:.~

Prew. e•1 raia

~1fJ

17

la aua.neJ .. Cie 1ll &I tres

ORDI, MORESC I CIVADES

10

I

Glvacla. ts;x.t.rem&dura ....
IOem Maucba ............ .

fiO

UI

85

Moresc PIUa, dl.apon....

10

...

4i

ldem pala •......... .. .... •.

Ordi, Ur¡:ell ...............
Escalola. AndiLiusla ....

40 &..
8f

1

,, -

4350

.
,,
.

5/

4-U:GUMINOS fS
115

125
CIO
68
68
04
47
6ú

l"'
ISO

..
..,..
01

10

I .,.
111

'":
~1

101

75

10

IS
63
61

IW

75
1>4

(lo, . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marroc " ·' "''-'»'"-' ou.u.oo o
Nexlca.na ............... ...... .

I

>1

'1

Nlim. t ...................... ,
28
, 111 en vt.es el& 60 quuos

Qu&rt.eiJ ••••••uuooo•••.oo•• •

10

-\.QQIJU&I.I

102-

I

Segó ...................,.....

CI CRONS

10 74 -

100 -

68

10

VaJéoclll _ .. , ............. .

-

tas -

oo155
-,
111- 11885
11~124IU-

Sa.Uoera Espao¡a

toaveao Auaruu.:w¡¡ .........
taem L.ztremadura _,_.
ldew Ma.Jtorce ...... ._.. ....

60
~
"
uo ...................... ;-..,, _ _.,
Preus eo D~ eia 100 QuHoe

1111

46
46

ilO

Ueuttllea Aod&lus.Ja ..
ldem &Jama.nca _,.,

I<X.
110

pala.....................

44
+4
48

"'

42
42

ldew pala: .................

41

4il

f"aovons AndaJuaJa ......
ldem &atremne~wa -..
Veces AndalUSia .........
taem est.rangerea ..... ..
Era
ldem eatranaen~ .........
OIJJs:ea _,............ ........
Pesoll e&t.r&nlert _,....

41 4210

..
44

121.

I .I

t)A LLA J ALfALb

Pra' - ........................ .

14:t -

10 _
è5 -

ou

.
1
......................... .
..
••• .............. . . . .
. .............. .. .
••
-.. ................ ,'"'. ....

.\t aJ 1orca

10 -

102.-

~o.u.u

tdem (18Ject.a)

_,, .. ,....
Eblraose.rea ... .............
.

• _
110 fO

p

...
.

ARROSSOS

1LO 50

•

MouopuU t>et.ruJli - ... ..

8alloera Oe.l.ala.ua Ptea
leletònlca"'i •1. pret .....
UD16

OraeU ...... uu•••••••.,v•.uoo
PreUI en ptee. ell: 100 QUUe»
lOS 75

-42-

••

GI

61
ll.ea10 ....................... ._...
G2
Preus eo pt.ea, ela lOll QUl.loe

es -

et _

IS8

Jaat.ella (corrent¡ ~·

i4 75

tas &a

'IJ7 -

Avui

Ant.

reteroolaa orelioé.r181 •

285 -

fARINEll
~a¡O ·~ .......... ........ u....

ea _

104 -

Awul

PREU&

&xt.remadun. \cotreot¡

100 -

'l'ELEFON 22057

VIA LAIETANA, 1

us _

"5 _
84 _

.

La clU'rcgn es rep fins ta vetUa del dla. de sortida .al ttnglacto num. I

PR EUB

tnounr 1a1a

102- AliUel 'WIUeucla.. prer_

102-

Consulta, 11 a 1, 4'30 a e. f, 10 a 1

Mercat de Llotja

102 25

102-

.. 50

PELL • SANG • VENERI • PROSTATA •
MATRIU • IMPDTENCIA • DIATERMIA
Director. Dr. Rlu Porta -

101-

et 60

S1Q-

10~4

Tel. 14137

(prop Rambles)

B AR C E L O NA

~ni======================================= i

14V1 15

1111- HuUel·a i!;SPtlDJOJa lU:.!ü

Hullera EspanJ¡Jta

•¡,

Carrer de Sant Pau, 6

CLINICA GALLEGO •· VIES URINARIES

l'abaoa I!'IUpiJlea - , , . 86
. --~8>5 8i -

ea-

Majat.:.lema •El SJ¡to•.
Hotel RJÇz 7 •¡, .........
l:lUHera

CASA BAGUES

8ul8aa ~
.. 10 Hllpano
Botet Rttz 6 •¡, .........
lDCIUatrtea Agrtcc.uee ...
MaQulot.rla Terrestre...

too 60
i1 50

106104 IS

1..ci-

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

Avui

8G vs _
103r..S -

101 25
811 _
84-

1111 -

JOIES .. BRILLANTS

lO'.l.

Obll&aalona lndUittlala
APUC"CJUU. Jüec, t)

&stand: 6 •¡. 1916 ......
ASlllDd 'l •lo ............ ,..
&aland 6 •¡ . VIIJaluen¡a
A&taud 6 •¡, OOrdova.. ..
Aus.u Cons. •Sa.a&ón•.

1IXI 15

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

gasooes.

M~QUINES

A.sland 6 •¡. vreterenta

105-

ae

t usterta. Mobtea 1 deco.
racto. Josep Cbha. Carre.r
VilardcU. ta. Hoatarranca.

oawo. Bepülveda.

,._

PEL·LICULES • PATHE • BABY • MAQUINES
FDNDGRAFS DE TOTES MENES • DISCOS, eto.

casa

AWUI

412410

PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES

REPARACIONS c.a gua

aigua 1 eloetrle1te.t.
Bacllero. Carrer Gall 10
Hostafrancs.
'
·

HABITACIO.NS, balcó c.

it'IL1UI8Uauuca • •,, •.. I •l"ra.nat.lao,. 6 ' I • lY:Z.U
141."ransat.la.D'- 6 •1. li~
Trans. 6 lfi •¡. eep.J w,¡.;

rraoa. a 1n •¡, ena ht~

d 'eoQuaderna.cJ.ó ( Martf·

o ez de ta Rosa., 17. Te-

ela altrea per cPapeletes

AI&Uil I Can&lllo
Gu t E.looutcltat
62AI&Ua. Oe Hueln 6 •¡ .

Catalana Oaa Bons .....
Hl&p Amer O Elec. 6 'I•
HI&P. Amer. a'Eiec.. bolli

ANQEL MARTI. TaJ.ler

0'16. Cadena, 83. entresol.

AnL

AlgUes Yaléncta 6 •¡ ••••
Harceluue&a Ete<:t. 1Y0'1
Barcelonesa. Elect. 190tt
Ha.rcelonesa El ec t. Hn :1
Baroclooesa El&et. l1H3
tro.rcetonesa Eteet. 1Y:I!J
c anal d 'Urgell ........... .
(.,at.aJaoa ua.a U ,_,.,,._.,.
Cat.alana oaa • ....... ..
Catalana Oas P ....... ..
1>410 Cat.alaoa.
Oaa O 6 '1.., ..
62-

54-

o "

'11 -

110 -

~

101

•

•¡, ..u.ooou.o
i) " •¡• .............
B t 1/2 'I • .. .
J1 6 ·I · ooou .. ..
0. 6 •1• .,,.,_.,..,
.l:l 6 112 •¡, ... .
1 6 'I• .... .... ..

J

74 -

lj,l

B 4. l./2 •¡. u•

1

09 -

1\A
w "'
]g
»1-

as 6C
luti

EspeCiaJ.a AUnlUlu ..... .

"' 8/ VI ft5

11.12 60

w-

gg 76
gg-

.•I-- .. . __
.........
..,_ .. "'
.•7-•2-,.
. ...,_,._- ..,_
. ,. ....
..,,.

H.la.8 •¡.

•

&

101 1t'1 -

VUtalba. a l;)eaòvla ...... .

11-

il

a

uetoa

.. '='

688365-

1

1 66
102 00

wca...
55 FttrooatrU•

NOM Sspa.D.Ja 1.•• lS ·¡ •

81 75

I

j ,.

l!:wpr. Au&trlac a ·1· A
Empr. Auatrlac 8 •¡. ti
EWJpr. Auat.rlac 6 •¡. O

68-

AIIUI

Valora amb saranUa dl l'blat
Oab.a d'Ewta. U •¡, ... .
15
Ol,.
HldlOIP"lrlea Sbre O •¡.
gg 25
Oeutaa ~ Obli&açlona

•• 10

66-

coiiUen oom attotll
públic•

Ba.oc Wp. d: Eap.-

Ant.

çeaulea Ar¡eutwee .....
B.mpré8t. Ar¡eotl 8 •¡, A

•unt .. d ·Obr .. PUbliQUI(

Valon
2SO ...

AIIUI

._ ._

Anti&Utt Olp..utaolon•
Ba.reeione., 11 mi!Jona ...
11 W
1
6 mtuona ...
8/ I
IUieB ......
151

\hn~taJn.at

,..... OeDcra.Ut.at

a •¡,

lld 75

~

&:t

~~;)

41/:l'/•f'

•

ga lli

U$~

100 Ou
w 50
1110 liO

Deute hrn

HadiUOD&

Barcelona.
I
I
•
•

76 10

....'""'"'
""'_
.
.. ..
as

hrruvlatl 6 •¡, A

....,.gUt.e Ferrov1an 6 •¡, 11
U::ut.e Ferrovu.r1 b ·¡. L.
Oel.leute ferr• 4 1101 •¡. A
Ul.e

lOU101 1~
101 1s
101 15

::::::::: u: ~g

~ .........

üuua or l'roeorerta B...

R!UL&

100 co
10U fiU
100 w
109 102 15
101 10
1DU 60
100 -

Wt.O

o .........

19 ¡5
¡g 15
7R 75
'!R 75

ww

81511

""'""" o .,. • .........
•
ta~s .........

AJuntamanh

10U0.75

K,,, ......

O .........

•

AnL

SililS
Uli5
Ql 75
g¡ 7o
DilOJ

P" .........

• lY~ amb a .........

•

~811

81~

o .........

A .........

• tmD<M'-08

SIIU1&

1C1 15
1'-1 15
101 15
• ~
811 6)
e1

IS .........
p .........

Amorur. o .,,

1

~5

P' '·" ''""
OlS .........
t •¡, A ._........

o .........
o .........

I

=

111 s..

"15
N 15
GB lo
Si666
W 1t.

o0.,.,,,.,,
.........

»

1!7~

~ ::::::::: var..

!•
1
I

7i8u

AWUI

DOS AMICS a tot esa
tar desitJo. preu econc).
mJo. Escriure a La Hu·

LLOGUERS

Clut.a.t Reial, 23, pral. la.

Ant.

segona.

ULLI Vestits uaata l Mngéllaoea, 17, l.er 1.•
o oua, venc més econòmic _<:..P:..o_b_le_Se_c;.:)_.- - - que QUalsevol, sola en
aquest pl.a. Sant Pa.u. 28.
4 PESSETES, dla, ~Ql
pral. 2.oa..
estar, 1'50 menJar, hab.
independent. Dr. Da u,
PERRUQUERS. SUlons 12, cnt.rcssol, 2.•
americans, preus econòmica. VIladamat, 9.

DISPESES

o. Ble.

DIVERSOS

MEN•ARS
VEGETA·
RIANS 1 do réglm veaet.
ptee, 2'ISO. Pelat, 12, pral.

tot estn.r o sols dormir.

&Ol8 dormir ea

TANCA

Hruc. 78, entresol.
¡er.

HOMES a. dormir, 5 pta.

MOBLES, per cessar
negoci, l1Q.utc1o totes les

CORTS CATALANES, 414

relèfon 30422

PIANOS DE LLOGUER.

CATALANA

L d 'esquerra desitJa un a
d ormir o tot estar. An..
¡¡elS, 6, 1er. 2a..

APARELLS
FOTOGRAFICS

Cond.uc.. Carrer NOU de la Rambla, 18 -

MUDANCES :

manltat, NUm. 801.

BILLARS,
eeo.o0m1ca.
per a. eeJ'è 1 torrea. Vda.
de M. Sà.ocbez. Barba.rt.,

TOT D'OCASIO

239'25

1'83
1'62

Cor. daneses

FAMILIA

CAT ALA. Correcció d'o-

DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE C()
SIR, MALETES. DISCOS, etc.

36'45
48'45
7'36
60'10
2'965

ta.

URGELL, 152, 11r.

H. tot estar. 30 ptes. mes,

rta.. Escriure a La Huma-

COMPRA/VENDA/CANVI

30'80

·------~~-------------------~----

tores-autos, des de 8 pe.s..
setes hora. Ca.d.e.o.a. 23.
PENSI O de 6 a 9 ptea. Telèfon, 17174.
JOVENET amb 1mmla na:oe. dea da 160 Pt.ea.
Uorablea reter6.oc161 a'o- tot confort. Pl. MacJ.à.
CUARDAMOBLES p(l.
terel.J: per a botiga. o es- 18, pral..
pUc 1 econòmic, Campo
criptori. Escriure a LI
Sagrad.o. 21. Tel. ~58()4..
Humanitat. NUm. 8:0U .
COBERTS a i '&O. en·
AMICS a tot es.
tretentmen ta 1 8 pJa.ta & tarDOS
~ PER CORRESPONDEN· elea1r
preu eecooòa la cart&. pa.. d mlo. desitjo,
CIA en írane6e dues bo- 1 poarea,
Escriure a LI Hu·
tot
superior.
rea al cUa, em contracta.. Ronda St. Pere, 11, pral. manitat. Núm. 301.

MERCAT D'OCASIONS

123'75
4'97
33'40

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

VENDES

CANVIS DE MONEDES
Lllures

ANUNCIS PER PARAULES
OFERTES
i DEMANDES

Blat, quintar mètric, de 50 n 47.
Farina de blat, ld., de 69 a 63,
Ord~ ld., de 40 a 38.
Civada, id., de 39 a 36.
Garrota, ld., de 21 a 20.
Moresc, ld., de 44 a 43 .
Mill, ld. de 46 a 44.
P anls, ld., d e 46'50 a 43.
Mongetes, id., de 75 a 69.
Fa ves, id., de 49 a 48.
Cigrons, ld., de 80 a 70.
Arròs, id.. da 66 a 63.
FesoLs, ld., de 98 a 93.

BARCELONA: Vla LaJetan&. 2

LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
Sortides cada dia llleva.t ela dlumena:es) de Barcelona 1 Palma. a les

Lot segon.-Un lot de 30 obres diverses de Pitarra. Oumà, E. Aulés.
Vilanova, etc. Ptes. 3'50,
OFERIMENT d'anys complets de "La Campana de Gràcia" 1 de
"L'Esquella", dea de l'any 1881 al 32 al preu de 2'50, A r eemborsament,
3 ptes.
LLIBRERIA CENTRAL. - Muntaner, 42, - BARCELONA

GIRONA

la Caatella.na, U . -

LlNIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA • CADIZ • CANARIES

90 Ptes.
TJTOLS DE L• CLASSE
Can vis de z.• a ! .• classe
Classta soltea, a Z ptea.
<< B L A S,, - Corts, 4U

Aprofiteu l'ocasió
d~

SOrtides setmanala ela d1asabtes, a les 12. Efectuaran el servet lea motonaus
«CIUDAD DE SEVILLA • I • VILLA DE MADRID-.

25 llibres amb 2.655 pàgines d 'amena lectura, que valen 39'50 ptea.,
els donem per 5 ptes. A reemborsa ment, 6'75 ptes.
2 LOTS APENDIXS. Lot prlmer.-Un lot de periòdics 1 almanacs antics, integrat per 60 números diversos d ' ... El Tiburón", •'El cafión
Krupp", •'Lo Xanguet", •'El noi de la mare", "Un tros de paper",
"L'Esquella" 1 "La Campana ". El lot pessetes 4.

MERCATS
DE CATALUNYA

Camiseria • Corbateria

Ofereix importants rebaixes en tots
els articles de C&mlse.ria, Corba~
Gèneres de Punt, etc., etc., durant
tot el mes de setembre

MADRID: Passeig

LI. Capdevila : u La. Venus coixa.", "El cor de la Muntanya". - P.
Bertrana: "Josafat". - C. Domènecb: "El bon dtctor".- A. Guimerà: "Rosa de Lima". - J. Santamaria: "La sang de Crist".- M. Poal :
"La meva mort".- R. Tasis: "El daltabaix".- V. Bernades: "Noi Macià no ha ttaït".- F. Barclay: ••La senyora de Sbestone". - B. Picafort: "La núvia, el nuvi i el llit".- Molnar: "Una vegada. era un llop".
J. Torrand.ell: "Els encarrilats". - E. Sa.leta.: " A l'ombra del cami".J . Massó: "La fada". - R. serra: "Fruits tardans". s . Vllaregut:
"L'aniversari''.- F. Soler: "Dotzena de !rare'".- E. Barbusse: "Eleva ..
cló.- B . Xurlguera: "Desembre " .-Diego Ruiz; "Missatge a Maclà".J . Vallmltjana.: "Els ztn~calós".-R. Casellas; "Prosa catalana",.......J, M.
Sagarra: "13 contes catalans".-" Almanac de Catalunya.".

Nord, .U'OO; Chade, 414; paritat
Cbade D. 81'20; paritat Chade E.,
81 '20 ; Filipines, 355; Operacions, Hulleres, 49'50; Explosius, 130; Petro~ets, 5'20.

¡.,.

1rn~

25 llibres, Un Duro

Borsa oficial

Menjadors lnstallats en tlplques barraques valencianes - Especialitat en la paella, llagosta barceloneta l pollastre a l'as~ estU Horta

¡ :z~.nr

~!~:::::::::::::~~;;;;;;;;;;;;~

Alacant, 35'00; AlgUes, 181, 181'50,
181'15' Rll, 67 '00, 67'25, 66'85, 67'00;
ExploSIUS, 130'00, 130'50, 129'50, 130'15
Ford 283, 284, 281'50; Tranvies P ..
46'00; Hulleres, 50'00; COlonial, 37'00;
Filipines, 355, 357; Chade, 415, 416, l
415.

TORRE SAN SEBASTIAN (Telèfon 14342)

36, SOQUERIA, 38

ENIJENEDORS

CASA SUBIROS

HORTA VALENCIANA

RESTAURANT

Ferrer Batlles

CONDUCClO, AIECANlCA, REGLAMENT, DOCU!\IENTS, Cer·
tüicats do PENALS l FOMENT
AMB TITOL ASSEGURAT

Ilm

mes
En eslespot
accions
dlr que
tractades
no es féu
a fimés
de
que SoStenir el carni, l es es veu que
l'especulació està quelcom escamada,
tant pels afers lnternacio;w.ls, com
què les
passa
la borsa de Barc~lona
en
per
circumstàncies
cr1t1ques 1perparticular el rotllo de carrilS.

I

El comerciant que només afavoreix els diaris de
dreta perjudica els seus interessos, ja que amb la
seva actitud partidista es
fa mal veure dels ciutadans d'esquerra.

Llegiu cada dia LA HUMANITAT

No deixeu de v1sitar-la. Garantim que guanyareu temps l diners per ésser la més ràpida I
barata de totes
IJNIC PREU
TOT COMPRts

VEN DA

ld.,,Is.

Faves, ld., 22.
veces, ld.. 24.
patates, ld., 24.
Gallines, el parell, de 14 a 20.
P ollastres, ld., do 10 a !8.
O'JS, la dotzena. do 3'25 a 3'50.
Conills, de 4 a 6 pessetes un.
Reeaptactó: 1.202'30 pessetes.
Dla 29 d 'agost del 1935,

GRANOLLERS

Palla ld., de 11 a 10.
carbó vegetal, ld., de 28 a 23.
Llana blanca, ld., a 225.
Llana negra, 1d., a 215.
Vl, heetòlitre, de 70 a 50.
Aiguardent, ld., de 325 a 130.
Alcohol, ld., de 310 a 300.
OU d'ollva, ld., do 230 a 200.
Formatges, quilo, de 6'50 a 5'50.
Mantegues, ld., a 3'50.
Sucre, ld., de 1 '90 a 1"10.
Cavalls, cap, de 1.000 a 500.
Mules, ld. do 1.500 a 1.000.
Ases, ld., de 300 a 100.
Vedells, quilo, a 5'50.
Cabres, íd., a 2.
Porcs, ld., a 3.
Bous. ld., a 2'80.
Gallines, ~ de 18 a 14.
Pollastres, ld., de 14 a ~,
Conills, la., do 10 a 7,
Ous, dotzena, de 3'25 a 3.
Bacallà, 100 quilos, de 316 a 200.

7

Moresc. w.. 23.

Preus en pessetes :

Patates, fd., a. 22.

En el sector de comptat el negoci
t•..., 1é quelcom més a~t. reo.Ut;..

o~

Aufa.ls, quintar m ètric, a 16.
carbó mineral, ld., de 1~ a 15.
Sucre de terròs, ld., de 210 a 205•
Dia 31 d 'agost del 1935.

•

Avellanes, I d. de 11? a 100.

LA BORSA
es

la humanitat

DEL 1935

AUIU6 ... . .................
Alta.LI :..• .... .... .... ... ,..

tl

Paus d 'U raeU ............

la.

laem curL.a ............. ..
:2 50
•n ~~ ea Pl.ee ela 4U •J" '
UARROFES

uaa~uo,

neara .... .......

,¡¡.¡~

b,WJorct¡

- ·... .... ... .. .. • • •

28
21 5I.;
31 50

i!JVIS&a """"'"~"""""-"

M.al&ler&.. llel"l'll ........ .
KoJa _.......................

Vlna.roç..
Pr

Dtgra ...... ,.....
"Illa

eiA 4:1

~

~
OUIIt•

Totes. les causes justes troben ressò en lA HUMANITAT

....

Barcelona - Any IV - Número .l.l(X)

Dimecres, 4 de setemore del 1935

l a nos•ra subscripció La
Relacio de donatius rebut~ a les nostres Óficines
qdministratives (Roñda Universitat, 25, pral.)

M. C. A.................. .

Un de VUamaniscle .. . .. .
Anton Es peix... .. . .. . .. . .. .
Un grup d'Empleats de la
Generalitat <mes d'agost)

c....

000

.............. .

Una Vigatana, per la salut
de Companys i COnsellers
Una mare l filla d'Esquerra ..................... . ..
E. Secanell, republicà de
tota la vida . .. .. . .. . . ..
Joan Sangenis Pedret ......
Guadalupe, a Manuel Aza...
ña ................... ..

Una esquerrana ........... .
Unes esquerranes <quota
setmanal> .. . . .. ... .. .
Faustí Monr6s... .. . .. . .. .
Penya «Dlficils del Catalunya <vegada 33) ........ .
Benet Cuadrat ........... .
Jesús Oncms ...
Vuit catalans .. . .. . .. . .. .
M. T. C., per a poder votar
aviat ................. .
Joaquim Raull (30 vegada) ..................... .. .
Una catalana filla de Barcelona ................. .
Dos amics (quota setmanal)
Antoni Tondo .. . . .. .. . .. .
Agustí Abós .. . . .. . .. .. . .. .
Isabel Fossas .. . .. . .. . .. .
Antoni Ventura ........... .
Antoni Escoda
Amàlia Escoda .. . .. . . .. .. .
Assumpció Barrios ........ .
Anselm Pérez... .. . .. . .. . .. .
Maria Alabart .. . .. . ...
...

.oo

oo•

.. .

. . . . . . . . . . . . . ..

00.

.. •

.. •

.. •

R. C. A.................. .

Maria de Sants ... .. . .. . .. .
Fulgència .............. .
Antonieta del Poble Sec .. .
Ramonet ...
J. Moreno ...... oo• . . . . . .
Uns de Gas 1 Electricitat
(sisena vegada) ....... ..
Un Grup de Ferroviaris, tallers Clot, M. S. A.:
J. Riera ............ . ..
\ Moral .............. .
J. Romagosa . ..
J. Badia oo• . . . . . . . . . . . .
::<'. Ugas .............. .
A. Grau ......... •oo .. .
.J. Grau .............. .
1. Catasús .......... ..
¡\1, Abella ..... ......... .
A. Gonzà.lez . .. .. . .. . .. .
F. Gari .............. .
F. Andrés ........... .
R. Rubió ............ .
H. Estallés .. . . .. .. . .. .
M. Gove .............. .
F. Gimeno .......
000

........... .

00.

.. •

00

•

..

.. .

UN GRUP D'ESQUERRA
VEïNS DEL CARRER
CREU DELS MOLERS
<P. S.) <7.• vegada):
Enriqueta .............. .
Pilar oo• . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Francesca ................. .
Maria ...
Antònia .................... .
Vicenta ................. .
Victòrla ...............
Sisqueta ...... oo• . . . . . . . ..
Pepeta ............... •oo .. .
Mercè .................... .
Teresina ................. .
Antonleta ................. .
Simó ..... .
Ramona .. .
Fernanda ........... .
Quimeta ........... .
Treseta ........... .
000

.

............. .

00 0

GRUP DE FERROVIARIS
D'ESQUERRA DELS TALLERS DEL CLOT CM.
S. A.) <10 vegada) :
R. Climent. J. Romeu, A.
Lavall, J. Molins, V. Roma, J. Anglacta, D. FIguerola, P. Llucià, O.
Cuadrenc, C. Niubó, J.
Bu¡;unyà, M. Fi\brega, A.
Manzanera, M. Cucurull,
J. Vilà, G. Sendra, J.
FreLxinet. X. X., A. Alb?.reda, E. Catafal, R.
Corbatera, J. Amadó, O.
Vallespi, J. Juan, J. Corredó, Guardiola, A. Vallès, J. Fontlledosa, J.
Pujol, J. Suñol, A. Bu:-gaia, J. Vallverdú, E.
Junyent, R. Aragall, J.
Colomé, M. Farrera, J.
Rnduà, R. S3Jls, Valls, E.
Font, M. Rodés. J. Torrentó, M: Mestres, J. F.
B., J. G., Ll. Cortés, J.
Rovira, J. Salayet, V. Daniel. J. Allepuz, A. G. P.,
Sarró. J. Marco, A. Duran. B. Colell, J. Juncà,
I. Bcrnl, C. Farrera, J.
Roda, J. Ciurana, J. Rimundl, J. Ollvé, J. Vilà,
E. Verdú, A. Martorell,
J. Uucià, F. Vtlà. J. Calnfí, G. Guarch, J. Tell,
I. Piu, J. Batet, J. Arguedas, V. Vàzquez, A. Mollet, A. Torelló. E. Valls,
J. Salat, M. Nebot, M.
Porta. I. Sesé, J. Cabré,
J. Puig, J. Parellada, A.
Cabot, P. Lóp:z, R. COrnellana, LI. Lacera, J.
Barba, V. Farrés, J. Gaset.................. oo•

Giralt .......... ..
I1\.facan Cala!
... ... ... . ..

5'-

3':,Y-

51'2' 5'-

15' 2'3'3'3'2'-

Fran~sc

J osep Piñol Mañé ...... . ..
Josep Mestre .......... ..
Un identificat amb En
Lluhi 1 Vallescà ........ .
OI,.ESA DE MONTSERRAT
Circol Federal Democràtic Obrer .............. .
VILABERTRAN, Amics del
Sindicat (sisena quinzena):
Miquel Trilla T., Narcís
Bassols F., Anton Trilla
P., Rafael Te1xidó E.,
Antoni Fàbrea, JoaqUim
Hilari, Delfí Hilari, Gil
Torroella B., JoaqUim
Ayats G., Josep Falgueras
J ., Josep Pagès S., Ramon Bech S., Pau COsta C., Joaquim Culubret
c., J osep Canosas J., Jaume Genis L., Esteve Tomàs A., Ramon Llistosella F., Emili Pujol, Jaume Traiter F., JoaqUim
VergéS C., Francesc Madem P., N. Moncanut,
N. Bassols, Ramon Sauri, J. Trilla, J. Soler, J .
Masjoan, Pere Soler, J.
Clos, Ignàsia Bech . .. .. .
Nens del Sindicat ....... ..

50'1'10' - GRANOLLERS. Setena aportació setmanal d'un
26'25

2' l'1'50
2'u'5'1'1'1'-

1'-

1'-

1'1'2'1'-

grup d'obrers de la casa
Botey:
F. Costa ................ ..
A. Colamina .. . .. . .. . . ..
P . Corbera ... ........... .
I. Corbera ................. .
E. Munné ................. .
J. Vifieta ........... .
J. Vilà ............. ..
D. Rimundi ........... .
S. Vila .............. .
P. Royo .............. .
P. Gratac6s .............. .
J. Pey ................... ..
S. Botey ........... .
J. Botey .......... ..
A. Botey ................. .
E. Botey ... oo• . . . . . . . . . . . .

(9.& vegada):
1'- Pere Bartrés ... ... ... .. .
1'- Joan Güell .............. .
1'- Francesc Ordeix... . .. .. . .. .
Josep Riba ........... ... .
5'- Melitó Campalans ........ .
Joan Casades ús ...... ..... .
P. Català Serra .
2'- Nicolau Portavella ........ .
2'- Joan Basagaila ........... .
1'- Josep Basagañ:~o ........... .
1'- Joan Orriols .............. .
l ' - Gabriel Torrent .. . .. . .. .
1'- Vicenç Fajardo ... .. . .. ... .
1'- Lleonard Gómez ........... .
1'- Jacmt Valdepérez ........ .
1'- VIcenç Calabulg ........... .
l ' - Antoni Calabuig ..... .
1'- Miquel Cambras ..... .
0'85 . Josep Pons .. . ... . .. .. . .. .
0'50 1 Miquel Català . .. .. . .. . .. .
0'50 Josep Solé .. . .. . .. . . .. .. .

0'50
0'50
1'1' -

2'-

50'-

27' 1'75

0'50
0'50
0'50
1' 0'50
0'50
0'50

1'-

1'-

1'1' 0'50
3'-

1'-

1'1'-

1'- DE RIPOLL

00

0'50
0'50

2'0'50
0•50
0•50
0•50
0•50
0•50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50

........ .

antena
armes, Les visites al Penal i a Sclnt Julià

1'0'50
1'2'-

1'-

2'1'1'-

1'-

1'1'1'-

1'1'-

1'-

policia troba
• •
bombes •I mun1c1ons

Durant la matinada passada, els
agents que estan o. les ordres del cap
del l~.1di de persecució d'atracadors,
realitzaren un servei que donà per
r esultat la troballa de gran nombre
d'armes i munlclow en una casa
del carrer de NostrJ.. Dona del COll
al costat del Santural del dit nom.
Aq· ·.t descobriment va. ésser fet
arran de les darreres detencions
d'Alcañiz 1 Amposta, alxi com les
de!s dos individus procedents de Saragossa e • quals els foren ocupats
segells de cotització i lletres d'elements extremis~s per als companys
de Barcelona. La policia va saber
que elements de la F. A. I . havien
adquirit armes i municions a elements que havien pres part en els
fets d'octubre. Tamb~ sabia que un
omenat Pere Avellà, de
indi·tidu
professió xofer, a~:.> la camioneta
de la casa on treballava havia fet
diversos viatges a una casa del Ct!.rrer del COll, en la qual vivien Joan
Pasqual Pasqual i la seva esposa 1
que eren visitats assfduament per
un altre individu anomenat J oan
Ronchera Estel!er, el qual hom suposava que era rellogat.
Amb aquests antecedents la policia efectuà l'escorcoll en qüestió i
en el moment de presentar-se procedí. a la detenció del Ronchera i de la
muller del Pasqual, els quals es trobaven en la casa. L'escorcoll fou
molt minuciós tota vegada que res
no es trobava del que ia policia suposava trobar, fins que enderrocà
uns embans i uns sostres 1 aleshores començaren a aparèixer les armes i municions.
Les annes i matèries explosives
trobades, 1 que !oren traslladades
a Prefectura de Pollcla, són les següents:
30 bombes, quinze d'elles carregades, de forma pinya; 15 paquets
de cartutxos de dinamita de dos
quilos i mig cada un; tres pistoles,
un revòlver, una capsa de detonadors, trossos de ble; sis carregadors
de plsto:a; sis rotllos complets de
ble, una caixa de municions de rifie Wincehster; setze flascons que
contenen, segons sembla, liquid inflamable, altres set, que contenien
una matèria terrosa, la qual s'empra per a la fabricació de bombes,
set capses t ..b balins dels que s'utilitz~.l per a carregar les bombes,
gran nombre de cartutxos l gran
quantitat de pólvora i dinamita.
La pollcla es personà després en
un:: fàbrica del carrer Puigmarti, on
el Pasqual presta els ~eus serveis
com a vigilant de nit, però no 11
trobà, sens dubte, perquè avisat de
la visita de la policia a casa seva es
féu escàpol. I gual ocorregué amb el
xofer Pere Avellà, el qual no s'ha
presentat a treballar.
La policia segueix les investigaci-... i ha pres declaració als dos
detinguts.

0'50
0'50

DILIGENCIES AMB MOTIU
DEL DESCOBRIMENT D'AR·
MES I EXPLOSIUS

1'-

0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
1'0'50
0'50

Amb motiu del descobriment dels
explosius i altres annes que es tro·
A. S ........................ .
baren al carrer de Nostra Dona del
Pere Riera .. . .. . .. . . .. .. .
Co:l, l'autoritat m1litar a la qual
Joan Pujol ............. ..
correspon mstrulr el sumari per aMart! Coma .............. .
quests fets demanà a Prefectura
Salvador Poblet ........... .
de Policia que es trametés l'atestat
Joan Pons ........ .
1'- 1 que els detinguts fossin posats a
Victonà Fornaguera
1'- la seva disposició.
A les nou de la nit passaren a
1'Ramon Deseuras .. .
1'- l'Auditoria els dos detinguts que són
A. Planas Sublrana
Lluís Castell ...
l ' - Joan Ronchera Esteller i Maria
Narcís Serra ...
1'- Gargalla Serrana.
J osep Toralls ... .. .
0'50 1 Segons les nostres noticies, Maria
Alfons Mauri ... .. .
0'50 Gargalla ha manifestat que en truPius Caaltà . .. .. . . .. .. .
2'- car la policia a la seva casa, el seu
1'- marit, Joan Pasqual que es trobava
Francesc Sirvent . .. ...
- - - - en aquell lloc va creure que anaven
Suma i ~gueig ...... 128.086'65 per ell i deixà el sopar 1 marxà per
la porta del darrera de la casa sen------se saber on s'ha dirigit.
Afegí que ignorava. que hl baguesSill a Ja seva casa armes 1 municions ja que quan es feren els treballs de paleta ella estava absent
1 no sabia qUi 1 com es portaren
en aquell lloc.
Ronchera ha manifestat que les
Des del mes de J·uny ocupa• armes
les havia portades el xofer •.veque és paleta l a més és presilla
presidèn4
la
propietat,
en
Va,
Llibertar!
de l'Ateneu
la conindicà. d'aquel que els
lla barriada
cl·a de I'AUdJ'èncJ·a TerrJ'torJ'al dent
Ahir, a les quatre de la matinada, veniència de tenir-ho preparat l disva monr al seu domicili particular, ponible per al seu dia que creu no
t&rdarla tenir-les a disposició.
convingueren alxi que les ama.garlen a casa. del Pasqual per ésser
menys conegut que els altres.
Sembla que la policia ha aconseguit a~gunes declaracions més que
serviran per a aclarir altres fets.
Els presos han estat declarant
davant el jutge de guàrdia senyor
Bibiana 1 han quedat incomunicats.

*

HA MORT
O. MANUEL LOPEZ AVILES

I

(Del nostre corresponsal especial, M. Morales.)
cartagena, 3. - El nombre de visitants al Penal i al Castell de San
Jullàn va creiltent amb tal proporció
que el diumenge passat hagueren de
dividir-se, el visitants, en tres torns,
a part dels que per manca de documents d 'Identitat no foren autorltzats per a la visita.
No manca mal la nota sentimental
en la visita del P enal de Cartagena.
Un dia és home de Vilanova 1 la
Geltrú que amb la seva. moto, en 12
hores, es presenta a Cartagena; un
altre és el mallorquí Sureda que arriba a peu des d'Alacant i un altre és
un vell pagès que arriba, a peu, des
de Múrcia 1 que, no podent fer altre
obsequl als reclosos, els delxa el seu
paquet de cigarretes.
No manca tampoc la nota alegre
que distregui l'atenció dels visitants,
en aquell moment de depressió que
produeix la doble reixa del Penal,
so~retot als que a ella s'apropen per
prunera vegada: Un dia són les flors
i fruites, que dues vegades per setmana arriben al P enal per encàrrec
especial d'un gran patriota català
que de manera tan exquislta i tan
plena de sentit !a acte de presència
al P enal, 1 un altre, és un vaixell
"goleta" en miniatura que els envien
els amics de la "Costa Brava" perquè ai.x1 decorin l'habitació on acostumen passar la major part del dia.
Els ex-consellers de la GeneraUtat, ens preguen que fem constar el
seu agraïment a les cases editores
de Catalunya, que no obliden tampoc
de trametre'ls les seves publlcac!ons.

Segons el Codi la pena que correspon als detinguts per la. tinepça
d'armes són uns vuit anys de prèsó.
ELS PERIODISTES ES LA·
MENTEN DE LA CENSURA
EN AQUEST AFER

El cap Superior de Policia va rebre els periodistes 1 els manifestà
que havia assistit a una reunió d'autoritats celebrada a l'Ajuntament
per tal de canviar impressions.

La mort d1 Henri
Barbusse
LES CAUSES DE LA MORT,
CONDOL DELS ESCRIP·
TORS I DEL GOVERN SO·
VIETIC
Moscou, 3. - L'acta de defunció

i l'autòpsia de M. Barbusse han re-

velat que la. mort fou a conseqüència d'una su!ooocló provocada per
una in!lamació 1 a l'obstrucció subsegüent del pulmó esquerre.
L'estat general del malalt contr1bu1, per altra banda., a accelerar el
fatal desenllaç.
El cadàver !ou coHocat, perquè
pogués desfilar el públic, en una sala del CO~rva.tori, on li fan guàrdia d'honor . Ha e3tat encarregada
una Comissió d'organitzar els funerals.
El «Pravda» consagra al finat articles necrològics, 1 diu en particular que era «un fill digne del poble
francès» 1 «un amic provat de la
Unió Soviètica». L'esmentat periòdic
publica. igualment notes del sentim ent de l'Associació d'Escriptors Soviètics, del Komintern 1 del consell
de comissaris del poble.

AL PENAL
Les visites hagudes, aquesta setmana passada !oren:
Sebastià Figuerola Torres, agent
comercial de Reus, resident a V1llanueva de la Serena (Badajoz>; Martf Ros Flores, viatjant, de Barcelona; Lluís Tarruellas Vilaplana, viatjant, de Barcelona; Francesc Ballú
Oliver i senyora, de Barcelona; En-

HA ESTAT NOMENADA
UNA COMISSIO MIXTA
DE FRANCESOS I RUSSOS.
LES SEVES CENDRES SE·
RAN PORTADES A FRANCA

Nova York, 3. - El famós automobilista anglès sir Malcolm Campbell,
tripulant el seu bòlid reformat «Blue
Bird» (Ocell Blau), ha batut avui el
rècord mundial absolut de velocitat
pura sobre terra ferma a la magnifica pista natural de Bonnevllie (Estat de Utah), i ha aconseguit el formidable promedi de 299,874 milles
per hora.
L'anterior rècord del món, que el
posseïa el propi Campbell, era de
276,816 milles per hora, 1 fou establert a la platja de Da.ytona.
L'intent d'avUi l'ha efectuat sobre
un recorregut d'una milla.
En la primera part de la cursa
Campbell aconseguí la velocitat mitjana de 304,311 milles per hora. Quan
realitzava la segona part, començà a
bufar una lleugera brisa molt tènue
però el suficient per a. disminuir el
promedi perquè bufava en direcció
contrària. Aquest obstacle reduí la
velocitat de Campbell en unes nou
milles horàries.
Les condicions del terreny de la
pista i les atmosfèriques (visibilitat)
eren perfectes, amb l'Unlc Inconvenient de la brisa contrària de la qual
ja hem donat compte.
Malcolm Campbell, després de victoriosa temptativa, fou calorosament

-----------*:----------El Congrés de minories nacionals

HA ACABAT I HA APROVAT UNA
MOCIO EN LA QUAL ES DIU QUE
NO HA MILLORAT LA SITUACIO
A CAP PAlS D'EUROPA
Ginebra, 3. - Aquesta tarda ha

estat clausurat el XI Congrés de
les minories europees.
S'ha aprovat per unanimitat \Jla
r esolució en la qual es declara que
a la majoria de nacions d'Europa
continua sense control l'opressió de
les nacionalitats i que tots els que
les componen s'han dirigit endebades a la S. de N. en soHicitud
d'ajuda.
Amb referència a la situació de
les minories als paï~os on existeix
un règim autoritari s'ha declarat
per unanimitat que el problema de
les minories és Independent de la
forma de Govern 1 que la soluc!6
és urgent.

Declaracions del conseller gest 0 r de Governació, Sr. Jover
Lleg'IU cada dia LA HUMANITAT
!!!!~'!!!!'!!!!!!!!!!!~~!!!!!~!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!!'!!
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Parlà del carnet electoral

llES JORNADES D'OCTUBRE

-----------*:-----------
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L'«Ocell Blau» a 555'366
quilòmetres per hora en la
platja natural de Bonneville,

Moscou, 3. - Ha quedat constituïda una Comissió encarregada
d'organitzar les honres fúnebres de
l'escriptor francès Henri Barbusse,
mort a. Moscou. Integren la COmissió l'alcalde de Moscou, el comunista francès Marty, l'escriptor francès Nommousseau i els escriptors
soviètics Koltzoff 1 Tolstol.
Un escultor ha. obtingut la mascareta de Barbusse, el cos del qual
està exposat a la Sala del conserbrvatorl de Moscou, per on desfila
nombrós públic.
El cadàver de Barbusse serà incinerat i les seves cendres seran traslladades a França.

actuarà de vocal poli d
C
eIs onse s e guer·
ra que hi fla pendents de celebració

el Consell de guerra es _veurà pro- ~ió que
t
bablement aquesta matetxa setmalen en
na.

El senyor Jover, conseller gestor
de Governació, manifestà ahir als
periodistes que ha acordat reunir els
alcaldes de les poblacions en les
quals ha d'entrar en vigor l'ús del
Carnet electoral 1 que són cinquanta-dos a tot Catalunya, amb l'objecte de donar instruccions concretes
sobre la implantació de l'esmentat
Carnet.
Aquestes reunions se celebraran
per comarques i s'efectuaran a les
Comissaries de Tarragona, Girona 1
Barcelona, i a aquesta darrera. bl
participaran els de Lleida, tota vegada que són tres únicament els
Ajuntaments d'aquella comarca, on
tindrà efectivitat, de moment, el
Carent e!ectoral.
El senyor Jover vol aclarir -digué- que t..S tracta solament del
carnet electoral que comisteix en
una tarja, amb la filiació i. el retrat de l'elector, que no s'ha de
confondre amb el carnet d'Identitat
que ha estat deixat per a més endavant.

felicitat, però enmig de la sorpresa
general s'advertí de seguida. que no
est~va. satisfet ~el resultat obtingut,
putx que ambiciOnava establir el nou
rècord mundial a un promedi superior a 300 milles per hora. Aquesta
impressió !ou confirmada pel propi
Campbell, el qual declarà que si les
ccrdicions atmosfèriques són favorables demà mateix realitzarà un intent contra el nou rècord mundial
que ha establert avul.
DETALLS DE LA GESTA ESPORTIVA
Bonnevllle \Estat de Utah), 3. Hom coneix al~u"-; detalls de les condicions en les quals el corredor anglès
sir Malcolm Campbell ha realitzat
avui la formidable proesa de batre
el nou rècord mundial.
Quan Camobell pujà al seu bòlid,
11 foren netejades amb tota cura les
sabates amb un aspirador de pols per
tal d'evitar que algunes partícules poguessin afectar les parts vitals del
m~·

Campbell estava molt confiat per
les bones condicions en què estava
el terreny i la perfecta visibilitat. En
el moment de sortir llençat, no bufava la més lleu bri:;a. In$';anLs abans
de la sortida els mecànics havien inspeccionat curosament la pressió dels
neumàtics.
J a en plena cursa, i en finalitzar
la segona part d'aquesta, es produf
un moment de gran emoció, puiX que
hom va veure que l'«Ocell BlaU» perdia l'estabilitat, però Campbell, evidenciant una vegada més el r;eu meravellós control del bòlid i una serenitat extraordinària, dominà. el cotxe
1 el collocà en línia de carrera.
El motor, sotmès a una terrible prova, respongué magníficament.
Durant la resta del dia, els mecànics de Campbell, sota la direcció d'aquest, han treballat activament per
a posar a punt el cotxe per a la
temptativa de demà.
Cambell ha rebut del ministre de
Transports d'AnglatelTa, Hore Bellsha, el següent cablegrama: <<Elevant
el rècOrd mundial de velocitat sobre

.
La Premsa encara treu 3
r obatori de la Catedral de uc llel
~lona. Van apareixent 1oiea tam..
1oies, però no hi ha mane l'llé•
trobar la tanwsa arqueta lara de
s~gons el.! pèrits, val un:Í treaflUOl,
17lt.
lzons.
Cal blasmar doblement
robatori: perquê és un sac::?eu~at
perquê s'ha perpetrat C011tra g
e
pobres...

¿

•••

cDeixa e_ls te~ bé~ i · segÜe·
r:.
me», va dzr Jesus.
Un dels vots dels que es coma.,
br
gren a Déu és el de la
Per això, una vegada a~ :~
bona causa, devenen P<>brea r
béns de quê dis¡fosen, l'esplèn 11
ornamental, toies, patrimoni
són del.! pobres i ho admi1Íut •
re,
en nom d'ells.
Aquesta és la teoria que se
ha sostingut l'Església. En ~
dels pobres han estat adquirtd
donacions, herêncies, etc. En
dels ~bres l'Església possee¡z 1
admimstra.
¿Comprens ara, germà, el
quê és doblement execrable el :
batort de Pamplona?

3

er:

nO:

•••

~a llei, ja se sap, sempre

oje.
reu llacunes que es tan més se~~o
sibles a mesura que ja anys que
va pel mén. ~obre la marxa, Pfró
pot
es van omplmt, com
buits i si no s'encerta ben bé 14
fór.mula no es pot criticar perq~
qut ta el que pot t el que sap 110
'
se li pot exigir més.
Ara ens trobem davant una !ór
mula reeixidissima per la
s'arranja tota mena de conJiietea
no previstos per la Llei Munïct.
pal. A Olot 1 a Tarra¡:ona els ges.
tors volen donar un vot de ce~~o
sura a un company gestor. Ai:tó
no està gens bé i menys si es trao.
ta d'un afiliat al partit radical.
Aleshores no cal més que recórrer
a la fórmula inventada ara de
nou: un cop de telèfon i per or.
drc de qui pot es suspèn la sessió
Fórmula admirable que deixa ei
bona situació aquella autonomia
municipal inventada per El Pro.

es

ezi

quai

greso.

•••

Estava reservat al període col
laboracionista dels «catalanistesa
el trametre l'adhesió del Palau dt
la Plaça de lu. República a un ao.
te celebrat a honor de Pedra p¡¡..

iol.

•••

¿Qui ha parlat de la manca dt
sacrifici de part de les Campa.
nyles ferroviàries? Acaben de ter
un gest que les dignifica i que alhora desmenteix. l'estat crític de
llurs caixes: els viatgers del dia 1
de setembre gaudiran d'una rebaixa del 45 per zoo sobre el b:tllet.

• ••

¿Quê passa amb el programA
oficial bis del «Dta»? Costa i DéK
descobreix una mica el que hi hil
darrera les notes que sobre la dia.
da s'han prodigat aquests darrera
dies. El cronista del senuor Duran t del senvor Vallès demaTUJ
que s'aclareixi d'un cop la si{111~
Jicacló del 8 de setembre. Si a
tan uns actes de reconettement f
gratitud pel que Lerroux ha. jet
per Catalzmya, la Lliga ht ar!irl
Ara que si l'acte és polític...
No S'hi amoïni més el senyor
Pic. Posi en circulació la matei::rll
fórmula que convencé les entitatl
econòmiques i la Lliga més qUI
corrents anirà a demostrar agralment pel que S'ha tet, per la <•llei
vexant» del 2 de gener, etc., etc.

•••

reivindica Salazar
Alonso. Declara que és un polític
dels pocs equànimes que ht ha al
republicanisme.
¿Què és el que lza determinat
la carlinada a beneir el perpetK
gestor d~ l'Ajuntament de ll!a.
drid? Salazar Alonso té mèrit•
més que suficients per a ésser
amorosament acollit pels carlir!J.
Recordem sinó la seva declaració,
segons la qual Mussolini no erG
més que un deixeble seu ben aprofitat. Després S'ha prodigat insistentment per misses i Te Deums.
Però tot t la imporMncia d·a.
questes coses, res no val tant com
la recomanació que ara acaba de
ter als mestres: «Ensenyeu a dir
als nens que som espanyols per la
gràcia de Déu.>>
Ves si no val, més que una benedicció, tota una canonitzac16
aquesta recomanació.

El

COrreo

___________*__________
terr11o a tan alt promedi, heu eleva&
noblement l'alta reputació de rengluyerla britànica i guanyat l'admiració
dels motoristes 1 esportiStes de tot
el món».

esperar que aquest trist desenllaç
Ahir al maU arribà procedent de
ocorregués tan aviat.
Immediatament de saber-se a l'Au- Madrid, l'Auditor de Òivisló coronel
d_lèncta la noticia de la seva defun- I s•nyor Lluis cortés que ha d'actuar
' ls consells de
ctó, el president donà les ordres ct'"e voc"'1 pone t
" , . n en e
oportunes per tal que fos posada
la bandera a mig pal 1 tots els Ma- Guerra dohcials generals que s'han
gistrats i Jutges acudiren a la casa d~ celeb_rar pròximament, en nombre
mortuòria per tal de manifestar d una vmtena, per a veure l fallar
causes r-eferents als !ets ocorreguts
als familiars el seu condol.
El senyor López Avilés feia uns el passat octubre a diversos pobles
deu anys que vivia a Barcelona 1 de Catalunya.
DespréS de la &èVa pr: 1 :er~acló a la
era molt estimat pels que tingueren
ocasió de tractar-lo, car era un bo- Comandància ll.Ulitar estigué a Audime equànime i bondadó3. Ocupà toria, i en companyia dels caps d'adiversos anys el jutjat de Primera quelles dependencies recorregué l'eInstància de les Drassanes 1 passà, dlfici, i féu elogis de la. forma com
després, a Magistrat de l'Audiència estan organ:tza.ts els serveis.
com que expressà el seu desig de Llegiu LA HUMANITAT
Provincial fins que en fou nomenat
prestdent.
També ocupà durant diversos anys comen~ a treballar aeguidament. li
la presidència interina de l'Audièn- foren llil~.rades per al seu estudi les -----------*--------~eta Pr0\1nclal i el sis de juny de causo;s numero 819, pels fets de Sant
l'any pa~at en fou nomenat presi- Feli_u de Guíxols; 429, pels de Capdent en propietat. Prengué posses.ió dtvanol; 289, pels dc Valls, 1 486, pels El Govern francès nega les
de La Bisbal. Una vegada estudial'onze de l'esmentat mes
Aquest matí, a les ~nze, tmdrà des aquestes causes per l'Auditor se- llicències que donava els
lloc l'enterrament 1 pEr tal que els nyor COrtés, es veuran en Cons~U
altres anys als soldats
Magistrats puguin assistir-hi s'han d~ guerra pel mateix ordre que li
suspès totes ks \1stes anunciades. han estat lliurades.
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1'1'0'50
EL PRESIDf~'\;T DEL TRI1'BUSAL DE CA"SACJO AS1'SISTIRA A L'E:'\TERRAque fou President de I'Audlèncla
1'- El
:'IIENT
Avilés,
López
senyor
Barcelona,
de
0'50
mort avui a Ja nostra ciutat
El President del Tribunal de Cas1'sació, senyor Santiago Gubern, el
(Foto Centelles>
0'50
Roma, 3. - El senyor Muswllni
qual havia de sortir cap a Cestona,
0'50
ha nomenat l'enginyer CObelll sotssortida
seva
la
retardar
de
hagut
ha
López
Manuel
senyor
el
71,
Claris,
1'0'25 Avilés, president de l'Audiència Ter- per tal de presidir l'enterrament del secretari d'Obres Publiques, p~r ti1
President de l'Audiència, senyor Ló- de subStituir el ministre de , .a
0'25 ritonal víctlma d'un atac cardiac.

Feia una llarga temporada que el

1'- senyor López AvUés no gaudia d'u1'- na salut massa bona, però davant la
0'50 seva forta contextura, res no feia

pagesos

Paris, 3. - El mlmstre de la
Guerra hs. anunciat que no tenint
l'exèrcit francès el nombre d'homes
ne_cessaris per a complir el seu comes, no s'autoritzaran aquest any
les llicències que es concedien per
aquesta època perquè els so!dats
poguessin anar a. la recollida de les
colli tes a les seves cases.
La qüesUó de Ja perllongacló de
- ~~
pez Avilés, en el qual acte, per en- cartera Razza, que mori recentmc:-.t la permanència dels soldats a fi!es. El triomf s'aproximava ... Heus aqÜI el famós corredor anglès ca.rnP!lt
càrrec del senyor Conseller de Jusha estat ja estudiada pel COmitè portat en triomf pels seus entusiastes mecànics en acabar una dc ~
tfcla, portarà la representació d'a.- en un accldent d'avlac!ó ocorregu~ de l'Exèrcit l ha estat ja tramés :\
)
proves que ja predeien la victòria
a Egipte.
quest.
Ja Cambra. en forma de projecte de
eExpress-Foto

I

1'-

ric Vilalta, senyora i dos fUls, de
Barcelona; doctor Isidre Pérez San
José, ex-alcalde de la Repübllca a
Cartagena; Domènec Cegarra, camerclant, regidor del 12 d'abril, de
Canteras (Cartagena) ; doctor Pina
Brotons, de Cartagena; Eduard Pardo, marf (retirat), de Cartagena;
Esteve Calderon, tin.ent coronel d'/t'rtllierla de l'Armada (retirat), d
Cartagena; doctor Josep Gutiérre
Martínez, forense, de Cartagena;
Miquel Marquès Castellà, viatjant, de
Barcelonll; Francesc Sabas Castro,
viatjan~. de· Barcelona; un nodrid!ssim grup de l'entitat "Palestra.",
compost pels senyors següents: Emili Simó, de Bal'celona; Llu.is Carbonell, de Sant Bol; Lluis Fóo, de Barcelona; Antoni Roca, de Sant Boi;
Francesc Germes, de Sant Boi; Jaume Mestres, de Sant Boi; Boi Solé,
d2 Sant Boi; Pau Rabella, de Sant
Bol; Laureà Badosa, de Sant Boi;
Josep Badosa, de Sant Boi; Antoni
Brias, de Sant Bol; Antoni VIdal, de
Cornellà; Boi Bemadis, de Sant Boi;
Jaume Sabé, de Sant Bol; Jaume
Puig, de Sant Boi; Josep Pa~tir, de
Sant Boi; Pere Romagosa, de Sant
Bol; Josep Comas, de Sant Bo!; Jaume Puig Farrés, de Sant Bol, 1 Mart!
Vilalta, de Sant Boi.
També els ban visitat a darrera
hora: Ramon L. Rabella, viatjant,
de Barcelona; Manuel Roig Castells,
viatjant, de Barcelona; Josep Simón,
viatjant, de Barcelona; Robert Albert, viatjant, de València; Remigi
Jardí, d'Hospitalet de l'Infant (Tarragona>, que portà una abraçada dels
correllgionaris d'aquella regió; LlUls
Tarruella, viatjant, de Barcelona;
j P ere Bastida, ferroviari, de Reus
(Tarragona), acompanyat de Ja seva
esposa i !illeta; Pere Serra, viatjant,
de Vilanova i la Geltrú (Barcelona);
1 Marcial Morales Pardo, estudiant
'
de Cartagena.

CAMPIO DEL MON DE VELOCITAT

ac~~rtr~~~~~ ~~u~;s sg~~~! ~~~~~ ~hir arribà l'auditor de diví·

Esquc!·ra Republlcana de
SANT JAUME DELS
Familia Gulvernau, per la
sah:t dels amlcs i com.pan;,·s empresonats .
Antoni B~tet ... ... ...
Salvnclor Saperus .. . .. .
Joan Palau Palau ......
Josep M.• Sanahuja ...
Francesc Ferrè ... .. . . ..
Pere ~Iorat6 .. . ... .. .
Josep Gol ....·....... .
Josep Pros ........... .
Bartomeu Gener .. . .. .
Joan Bartra .. . ... ... ..... .
Antoru Bartra ...... ..... .
Pau Benach ............. ..
Baltasar Benach .. . ... ·
J()l;ep Sonet. .............. .
Melcior Pros ... ... .. .
Joan Pros .......... ..
Joan Sonet ... 1. . . . . . . . . . .

"" CARTAGENA
CRONIQUES ~E

EN UNA CASA DEL COLL

PER ALS AMICS EMPRESONATS

Suma anterior ...... 127.595'20
- - -·Josep i Mercè COmpanys
5'Afarsà ... ... ... ... ... ...
Manuel COmpanys Maldo2'nado... ... . . ... ... ...
Zncarnació COmpanys Mal2'donada................. .
Eduard Alarger (segona ve5'gada) ................. .
rJn c1utadà, un Sergent ex
empresonat, dos caporals
i quatre Agents, tots de
P.U. i d'Esquerra, als cai25'guts ................ ..

~

El nou ministre d'Obres Pú 4
bliques d'Itàlia

·-

Llegiu avui i cada dia LA HUMANITAT, èl vostre diari

