EL TEMPS. - A catalunya ol Ml ilPII"IX cobert I amb boira a
J¡ual&da 1 Conoa del _Barbarà, nuvolós a La llolva, 001111 de BarMiona, oamp de Tarra¡- I Baix Ebre, I aol&rlt per I& "'ta. Ell
v.nts són f ~lxoa o modert.ta I de d ireccions varlabl*' a IH COltes,
Vll ll de Ribes I Pallars, I en oalrna per la "'ta.
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Tempefa tum extrernu:
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Màxl,.,., 34 araua ê &erbs, I mlnkna,

6 graus a Ransoll I Estansento.

AnY !I V -

Núm. 1.1 03 -

Preu :

15 cèntim s

Fu nd a don I LUI S COMPA N YS

Barcelona, dlssaltte, 7 de setembre del 1935
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'
estud 1ara

EL DRAMATIC DUEL D'ITALIA I ABISSINIA A LA SOCIETAT DE NACIONS

de

Un Comitè

•

CinC

el greu problema

Ol_~~~~~~~~~~~~~~~~

El formen La val Eden Beck i Aras·presideix
Sa IVa Or de' Ma da rI.aga
'

I de Catalunya,
que en fem?
,.:;,ag;;!r.·;;. ~fn;::;-~~ n~;;;;g~:.

d

•

~~!ffi~:;ri¡f;l~.~~:~{;~~ .ALOISI ES REn RA PER SEGONA VEGADA EN PREN ..
llei electoral.

va

Úl

en

OR E SEIENT A LA MESA EL DELEGAT D'ETIOPIA

g.~~;,c¡r:,n~~.~~·~gr·;.;~~bi~:

no. I a més cal suposar una altra
cosa: que l l Govenl donarà a les
uquerres el temps necessari per a
una campanva electoral. Sense el
prevt condicionament de temps i de
llibertat t garanties absolutes, les
esquerres no podrien nt haurien
d'acceptar l'envit en una lluita desigual.
No S'ha concretat en aquest sentit la posició del Govern. el qual,
per altra banda, no pot presentar
cap garantia d'imparcialitat, de solvència i d'autoritat per a presidir
unes eleccions com les que s'anuncien.

Serenítat en les
hores greus
P artida de "golf"

cí~~~e~¿!ea!~ ~~P~ifmi J:t~~; ~~::

Llegiu LA HUMANITAT
Convindria que l'opinió catalana
aabés per boca oficial alguna cosa
concreta. Perqud, encara que algú
sembli ignorar-ho, existeix una optníó catalana ma;oritària a la qual
no atabalen moixigangues, literatura
dolenta ní règims transitoris.
Deixem formulades les preguntes.
No creiem que sigut una aspiració
inassequible esperar que siguin con-

_________*_________
gats, a que atenir-nos.

ACTITU D S

Aquest mati, després de la. sessió
molt inquietant d'ahir, Mr. Eden ha.
aprofitat les primeres hores per anar
a jugar la seva partida de "goll".
Mirant la bola blanca damunt del
tapís de l'herba, els nervis s'asseguren dins el jugador. Tots hem de ju·
gar al "golf", en aquest sentit.
Els esdeveniments són massa greus
i els perUis que estan a l'aguaft de la
pau d'Europa. )llassa. terribles, per·
què els empitjorem encara amb la.
n.rv!.slt ·• Hem de fer un exercici
'"'""
de serenitat, tant els actors del drama, com els seus espectadors directes, com vosaltres, lectors.
La. cosa és prou grossa ; evitem
d'inflar-Ja. A l'hora actual, una llàstima gairebé Igual inspira el poble
ab.ssini, amenaçat de mort dalt de
les seves muntanyes, eom el poble
l'talla', dut pel destí a una situació
terrible, mortal i inevitable.
El D ret, suprema raó
Tothom que té a Ginebra consciència de la pròpia. responsabilitat,
s'esforça. a mantenir el control dels
seus nervis. Les puerilitats apassionades dels que cerquen la justícia
internacional, a base de llur simpatia
per les pells fosques I la vida natural
dels etíops, o a base de llur pre~~
rència. per la pintura. ttaUana 1 els horaris dels ferrocarrils de la ltàiia felxlsta, no poden subsistir en les bores
greus que vivim. Cadascú de nosaltres té una. manera de fer-se millor
i més digne del moment històric
q ue n,ssem: fortitlcu la prò-t ... eoru....
.._
...,....
ciència civil i conservar la serenitat.
L'afer italo-etiòf)!c h:t entrat plena-

Avui ens prenem la llibertat de
reproduir ...
Tentm damunt la taula un article
d'un periòdic comarcal català titulat
així: Democràcia és el govern de klts!
Exacte. Però entcneJ:t-nos bé: cada
u al seu lloc. Una cosa és conseqüència de l'altra. Seria molt democràtic que tots fóssim govern, ministres, consellers, regidors ... tots! Però
això és arbitrari, impossible i ineficaç. Per a::::ò el sistema repr·esentatiu ...
<c..Democràcia és l'a.cció de tots.
Però cada u al seu lloc, en el radi
estricte de les seves funcions i assumint-ne t ota la responsabilitat.
Els dirigents són mandataris, responsables davant les assemblees, el.!
Congressos f. davant l'opinió pública
L. davant la Història. Tenen la responsabilitat de la tàctica, de la con.
cZucta, dels encerts i de les equivocacions. Han de tenir igualment la
llibertat de moviments necessària ja
que se'ls ha de suposar no solament
una major cultura política, ans també el coneixement de Jets i de coses
Internes i externes que no estan a
l'abast de tothom ...
... Ah!, però Democràcia, que é.!
disciplina, que és tothom en acció
de govern, però cada u al seu lloc,
é11 també responsabilitat. Responsabilitat que va de dalt a baix. Quan
no hi ha disciplina, quan no tothom 1· .__ _ _ _ _ _..;;;;;.;.__ _ _ __ ,...¡
és al seu lloc. la responsabilitat resta
diluïda, perquB la Democràcia n'es- M. Lavat Dn el moment d'entra r a l
td absent. Quan la responsabilitat Paltu do la Socie tat do Nacions, :t
estiL ofegada per clienteles i inte. Ginebra. El delegat fra ncès no es
ressos o bé per mo~ :- s de segon ren- pot negar que té un aire optimis ta ...
gl . la Democràcia perd una de les
(Foto Keysione.>
8eves Virtuts bàsiques. ¡Quantes vegades heu sentit expressar aques- mc.nt per les vies del dret, I està sottes coses en els mfttngal ...
mès al Consell de Ja Societat dc Na.. Jdees f homes nu poden separar- cions. Delegats, periodistes i lectors,
se. Quan en un miting electoral se tots hem de fer que el dret no s'enus dtu: «No voteu uns noms no vo- terboleixi més del naturalment ine ..
teu uns homes; voteu unes' ideesn vita.ble.
se us diu la veritat. Però cal tamlJJ
exami11ar ela noms, tota Vegada que
La tàctica anglesa
voteu per un..s ideals que aquests
Mr. Eden, execuhnt les darreres
homes encarnaran. I les idees són
fruit del pensament dels homes t instruccions que Baldwin U donà
aquests~ amb l:t seva conducta, les abans de mar.::u d'Alx-les-Bains a
enlairen o bé les desacrediten· les Londres, opera amb una extrema
porten al triomf o produeixeñ el circumspeccló, que no exclou, ans
pessimisme, el desencert o el desen. for tifica et seu èxa. Es opinió corcb en la massa popular que les ha rent, ats rotllos de la sala de Premsa
de defenlar. portar a la victòria i del Pala u de les Nacions, que la seTa
plasmar-k 3 en la realitat governant lntenció no és de cap manera d'abuIdees i h'!rnes no poden separar-se: sar de Ja seva victòria, sl l'obté. Sl
Quan es dtu: •no mireu els noms la Sodetat de les Naclon!, guiada per
tota vegada que voteu une.s ideun' A.nglateua, oblip. JtàUa a sotmemalfieu-vos-en, perquè es tracta dé tre's at Pacte. f a seguir les vies dd
fer passar una mercaderia dub- drd, amples concessions de ta part

I

UN MINUT ABANS .••
Ginebra., 5 de setembre del 1935, a les 7'30 de Ja. tarda.~
La sessió de dijous començà estan t Alolsl assegut &I seu lloo. Se'l veié
parlar amb Madar iaga ba ixet, per damunt de la cadira buida d'Aiema·
'
nya. Em va semb lar curiós, 1 valg posar-me a dibuixar l'escena. En això,
J èze començà de parlar 1 en dir que «Itàlia també havia Injuriat els seus
•
_
vel ns d'Europa», Alo ls I s 'a lçà, a l punt precfs que jo . acabava el meu cro•
quis, Fou substltuTt pel segon delegat, De Rocco. Però aquest, poc temps

I

~"rvien per preparar la. seva in ter._.
venció al Comitè-ponent del Consell,
,_ . i
.
va mossegar-se e 1s u..vlS, responguc,
obliquament, que li servien per instr .
d 1
bl
UU'-se ~o
e~.

- .Cada u al seu llec. Cada u al lloc
QUe mereix la .seva aptitud. Cada

l"'

-¡:ot

'

(Del nostre corresponsal especial)
Ginebra, 6 (10'30 matí), _ Durant
tot el dia., uUtitzant la clrcumstà.n-

cia de viure al mateix hotel que el

la qüestió italo-etiòp:ca, representa,
per cada Wl dels grans actors del
conflicte, una cosa diferent.
Per I tàlia, potser és un ajorna~
ment que li dóna. més temps per als
seus preparatius milltars; per Etfopia, just al contrari; per a Anglaterra, un procediment per entrar,
amb lenta fermesa, per les vies del
Pacte; per França., una manera d'anar posant el seu pes, ara sobre una
cama, ara sobre l'altra.
"Jo estic per la Pau i pel Pacte",
digué Laval als periodistes, aHudint
al seu concepte de la sltua.ci6 francesa, representat per la imatre de les
dues cames. Per Lavat, la Pau vol
dir una Itàlia intacta a
Europa,
allada a França; el Pacte, una unió
estreta amb l'Imperi britàn ic.

I

I

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

Què farà Itàlia?

Al volt d'aq uest Comitè s'està. maniobrant feb rilment tot el dia d'avui.
La sessió d'ahir, que ja no va ésser
una finestra oberta, sinó una porta
per la qual els Italians sortiren, deixà plantejat un problema més, que
és la tornada o retirada defi nitiva
dels italians a la Sala del Consell.
Val a dJr que el nomenament d'un
comitè, sense representació ni d'Itàlia ni d'Etiopia, és ta.mbé un expedient per no haver de preocupar-sc
per ara del problema de l'absència
italiana.
N. M . RUBIO

•

taria. Per ara, malgrat les veus que
corren per Ginebra, de la prò(dma
marxa de la Delegació Italiana, no
hi ha absolutament cap signe extern
que la comprovi. La d.il·eccló de l'hotel em declara "que no en sap res
oficialment". Als centres oficials de
la Societat de Nacions es circula el
mot d'ordre que la retirada dels ttallana tou deguda a la vivacitat de
llenguatge del Prof. Jeze. Aquesta
suposició es contradiu amb la decla·
ió d'Al ls!
rac
o , a 1a pr1mera sessió, de
no voler admetre discussió amb els
"bà.rbars". Per tant, no és la vivacitat de llenguatge, sinó el fet que
el Consell admetés la discussió de la
test italiana per Jeze, que havia de
determinar la. retirada dels italians.
-Rubió.

LLEGI U
En

l'edició de demà,
diumenge

Un emotiu t (portatge sobre la
Presó de Dones de Barcelona
El m Capítol dc les apassionants <ò\l emòries>l de la. fugitiva
de les illes Galàparos

Aloisi protesta de la
violè ncia del Uen·

guatge de Jeze
Ginebra, 6. - El Delegat italià
baró Aloisi ha visitat aquest mati el
secretari general de la Societat de
Ics Nacions, senyor Avenol, per a
protestar de les violències de llenguatge que en el seu discurs d'ahir
emprê. el delegat d' Abissinia en el
Consell de la S. óe N. Mr. Jeze.

Madariaga a Ginebra
Ginebra, 6. - Tot just arr;bat a
Ginebra., malgrat el cansament que
suposa ctne dies de viatge aeri Jnin~
terromput, el representant d'Espanya
a. la Societat de Nacions, senyor Ma~
dariaga, ha. començat immediatament la seva activitat diplomàtica.
El representant d'Espa11ya ha celebrat una extensa conferència, Amb
el president del COnsell del Govern
francès, senyor La val.
Ha sopat amb el representant

!~G~!n;e~b~ra~,~6~.1!!!~~1!!!1!!!1!!!!!!1!!!1!!!~!~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~d~'An~g~l:a:re~rr;a~a~l:a~SOC~~ie~t~a~t~d~e~N:;•~A LA s. DE N.

(Fragment del discurs del pro/. J EZE a la sessió del Consell de la S. de N. del 5 de setembre).

LES MANS LLIURES

«Volem tenir les mans lliures a Etiopia.ll Aquesta és la síntesi de la
posictó italiana, que el baró Aloisí ha rati]icat dcwant la Societat de Nacions. I , en nom d'aquesta, Litvinov ha contestat: eLa Societat de Nacions no pot inhibir-se del conflicte italo-ttiópic, ni pot establir dijerenciea entre ela propis membres, ni pot reconBíxer la llibertat d'acció que
Itdlia reclama.» Heus ad, en aquests moments històrics, la dramdtica
oposició de les dues tests.
Les mans lliures/ Si la llibertat de les mans [os la del comerç t la
de la civilit-zació, si fos la libertat jurídicament definida í enclosa dins
els límits del dret de gents, ningú -ni el Govern d' Addis Abeba- no la nc.
garta ní la destorbaria.
¿Però quina és a hores d'ara, la llibertat que reivindica el Gover.¡.
feixista de Roma? Es la llibertat de la invasió militar, la llibertat de la
guerra~ la llibertat de convertir per torça en colònia italiana un Estat
que és membre de la Societat de Nacton:~.
Es dificilíssim que un organisme internacional creat damunt bases
jurídiques. reconegui la llibertat de les mans, quan aqueste.t sostenen les
armes de funci07tar.
Mireu la fotografia d'uns rengles ct.e ccamise.t negres», a Eritrea. prop
de la frontera etiòpica Presenta una espècie de reuista. Ela homes alcen
el braç. i a la mà porten aquesta arma blanca t curta que ha estat, anM'&
ha, posada novament àe moda per le.t miliciea Jel:ti.ttes: el punM'al.
Davant d'aquesta visió pren tot el seu sentit tràgic la frase sintètica:
•volem le8 mans lliures/»

• • •

britànica. provaran que al fons no

nosos. Aquesta és la moralitat que
els homes més respcasable.s de Ginebra voldrien veure nHs:er de la
fi de l'aetual conflicte.

• • •

Rentar-.se le:~ 1nans el4 un!. per a deizar lliures les mans als altres,
seria ben bé un nou cas d'un ;oc àe mans en el qual és molt prdctica la
diplomdcia. Perd demanar que, a mé! a més, les mans dels polític! i diplomdtics apLegats a Ginebra, faCin el signe de la. benedicció damunt L'ezèrcit expedicionari ttal1d, és una pretensió que sobrepassa la capacitat
de tolerència i oportunisme de la Societat de Nacions.
I..a infle:nble posició italiana ja gairebé impos.t1òle la claudicació to-.
tal de Ginebra, per molt disposats que estigueuin alguns Govern& a claudicar. No pennet la tdctica de deixar fer, tot guardant les aparences. El
crit del JeUiBme italià davant la Societat de Nacion& és el de co Itdli•l
o Etíopia•, que ve a éS.ter el de ao tot o reSJ.
Les m«ns sostenen els fusells i els punyals, le& armes de Joc i les ar~
mes blanques, que SÓn totes alhora annes cte sang. ¿Com no ha ae produir
una tafarrijança la tesi de les mans lliures, de le.s mm:s que diSposen i
colpeixen? La llibertat de la guerra. la llibertat de les nu:ns armades ú
precisament la sfnLstra Uibertat de la violència que Za Societat de
cfon.s te obligació d'impedir o cte aancionar.

El paper de Madariaga

,

«El govern italià acusa Etiopla de preparar agressions contra els seus
potents veïns. El govern d'Etiopia declara fermament que el seu ideal
no és el sotmetre el seu poble a un r ègim militarista que pren les criatures des que poden caminar i parlar, per ensLnistrar-los en l'odi 1 per la
guerra de conque5ta.. No és aquesta la mena de civilització que el govern
etiòpic ambiciona per al seu poble.»

En la present sttuació, la llibertat de les man1 que empunM'en l'arma significaria el consentiment per a emprendre una guerra que pot
êuer, i que probablement seria, de destrucció d'un Estat i d'extermini d'U·
na raça.
Exigir una tal llibt..'Ttat a ta Societat de Nactons, és una cosa molt
mé! forta que prendre's aquesta Uibertat. El Japó !e la va prendre amb
Xina. t sorh de Ginebra amb un blasme que 1w va impedir l'acció armada, però que marcà almenys l'actitud condemnatòria de l'organisme
ginebrf.. Avui es tracta, no de separar un boet de territori d'tm Estat, ans
de reduir to: un Estat. militarment, a la condició de colò,tta. ¿Com pot
d.emanar-&e a Ginebra, no 1a la inhibició, ans encara l' aprovació de la
campanya bèUica?

és un mal negoct l'avenir-se a trac ..

Entretant, fem remarcar el paper
que 1\Ia.dariap representa en el drama. A l'aeabament de la sessió d'ahir,
dijous, va!K veure de molt prop la
llU:ta.. entre Laval i Eden per retenir-lo. Lavul, que estava. sepa.rat de
~ia.dariap. per les cadires bu.ides
d'Alemaoya i d1Jtàlla, arribà primer
al dele;ut espanyol; però a Ja. terce r.¡, paraula. com una au que es preclplta dds núvots a. terra, Eden els calrué
al damunt.. Hàbil, convidà a sopar
Madariap.; però Laval responKUé
convidant el representant d'Espanya
a portar-lo a l'hotel amb automòbil.
Sembla que el paper de mitjancer
~u al senyor Madar.ap. Interropt aquest, per ml, la darrera mati nada~ sobre sJ aquestes eonve.rses

El delegat d'Etiopia, S. E. TECL€ HAWARIATE, amb el conseller
jwidlc prof. JEZE, el qual, a més de confirmar el seu crèdit d'especia..
llsta en dret internacional, durant les darreres sessions del COnsell de la
S. de N., ha adquirit W1 prestigi extraordinari com s. polemista polític,
defeD.fant amb una audàcia i una Lnteneió terribles, els drets d'Abissínia.
El fet que el prof. Jèze sigui francès, contribueix a donar ressonància dins
el poble de França a les seves acusacions contra ItàUa.

eiot1So senyor Eden, i més tard ha palment de tropes italh1nes; però
celebrat una entrevista amb el pri- comprenent a més
destacaments
mer delegat italià., baró d'Aloisl.
anglesos, fr8.ncesos 1 d'altres potènEn totes aquestes converses s'ha eles neutrals.
parlat de la nova situació creada per
La delegació italiana ha contestat,
l'actitud adoptada pel Govern d'Ità.- no obstant, demanant l'ocupació mllla i el procediment a seguir i le. pos- Utar d'Abissínia per Itàlia 1 controsibillta.t de crear un Comitè en el lar el desarmament dels abissinis.
qual s'invitaria Espanya a particlEls italians no es troben satisfet~
par
amb con--ssions •-rn·torials, tals
·
""'"
~.ot:
U n exèrcit in lemacio· com la de la. zona centre d'Abi.ss1n.ia,
que li ha estat Óferta.
n al p e r a A b issínia
Les negociacions contf.nuen¡ però
Ginebra, 6. - Els s-enyors Eden 1 no s'espera molt d'elles.
La.val han continuat les seves gesSegons sembla el discurs que ah!r
tions arn b els represent an ts !talians pronuncià el delegat abissini, Mr.
a Ginebra.
Jeze, acusnnt Itàlia de crebantament
Es diu que ls. darrera proposició de les seves obligacions com a memque ha estat feta a Itàlia és l'or- bre de la Lliga i de les seves ambi·
ganítzació d'unes tropes internacio- eions millbu·;stes, originarà una renais que s'estacionarien amb caràc- clamació italiana, la delegació de la
ter permanent a Abissinia.
qual està estudiant la petició d'una
Anglaterra està conforme amb la satisfacció. No se sap encara en què
dita. proposicló d'establiment de forces, que estarien compost<J3 prlnc1..
(Passa a Ja tlàg. 6.}
pinió de persones competents que ll!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!'!!
el Gabinet anglès, cedint a la pressió
de l'opin.ló pública, podria adoptar
mesures coercitives a més de J.es sanclons delictives."

u, tar paeiffcament. ei.g alers més espi·

i en cada m o ment, cal complir el seu
deure. I el deure és 1najor com més
alta és la jerarquia.
.. .Democrdcia és l'acció de tots.
¡erò en els temp!' d'ara hi ha mol~~. coses que tJ:tgel:un ràpides dectswns. E~ h om.e.s estan posseït& per
l~br0$es 1mpacrències. Hi ha c m
~r.a amb~o .an1u.latit f impacient
e auprimrr d un cop les i111ustrcíes
~ar~. ~ es parla de crisi de la
emocrdeta. Peró és que confonen
la Democràcia amb el &eu cuttllat.
geJ¡, Jo _deia qt•' ella l'havia de
~.sdevemr .expeditiva. Els que par eu
1 .~ ~8! ~s que confonen l'Us amb
be b<~.s, col si conjonr~uessin la lli·
rtat amb el llibertinatge Conjr:;
nrn l'exercici de la junció :...cada u
b~.tfeu !loc, amb la seva responsa.
I at 1 _complint el seu deure, el
obhoa mes s;ngutarmen t ....11
mea r tJtre! entatius- amb les fm ..
Pttre.ses de la politica o amb l'impe~
a. el . r.om de Demvcràcia
be
CJidòna cudaciosa, de l"arri·
d 11 me, !le ~ in.JOlvència politica
e1 cactquetg de barriadaJ

tal

La d eIe g a c1o
.. 1'tali ana

La pon ència d el C o n- baró Aloisi, he observat els movise 11
ments del personal de la. seva secreEI comitè*ponent del Consell, per

Negociacions secretes
entre els tres Estats
Londres, 6. - comuniquen de Gine bra a 1 " Daily Telegraph"' ·• Es un
secret a crits que el senyor Eden ha.
renunciat a publicar les noves proposicions franco-britàniques en la seva totalitat. Les proposicions que
Mussollnl rebutjà el 16 d'agost i que
seran recollides dintre poc, tindran
probablement un acollida més favora.ble sl el món n'ignora els de~alls.
El
Ed
'h d · t o è cer
senyor
en s a elXa. e nv u
d'aquesta vt~ itat pel senyor Laval
que, en compensació, ha autoritzat
el senyor Eden a declarar que ell
aprova. Nnforme britànic relatiu a
les negociacions de Parfs.
"Sembla que el senyor Laval en
els seus recents canVis d'Impressió
amb Roma, ha aconseguit la prometença. que, fins a nova ordre no
començaran les operacions m1lltars
a menys que siguin provocades o eu
la necessitat de protegir les tropes .
Un altre detall important és el fet
que el baró Aloisi no oposi cap observació al nomenament d'un comitè d'informadors encarregat d'exa.'bll't
minar novament 1es poSSI 1 ats
d'~"" ..... """'"ameH-:o"ffic 1 de !ixar
~
~d.
les directives geñexa.
e tal convent
Gairebé no es posar en dubte que en
la
polltica
francesa
es
dibuixa
un
canvi després del Consell
de ministres del 28 d'agost. E.'l aquella oeasió es demostrà que la majoria dels
ministres no estan disposats a trencar amb el Govern britànic a causa
deLs principis de l'Estatut de Ja Societa.t de Nacions.
Aquest canvi en l'actitud francesa
ha estat causat tal vegada per l'o-

I

després, cridat per un secretari, abandonà el saló, emportant-se' n les car· 1 bai
teres 1 papers. El moment fou sensacional. Alo1s,
xant lea escales del
Palau, repeU nerv iosament qua calia que Ginebra triés entre Itàlia I
Ablss fn la. tl nterpeHat per ml, directament, un membre de la delegació Ita·
.
,
llana, em digué que <'havien a bandona t la sala>l. Però I actitud del Con·
sell no suspe nent la sessió I sobretot do nant lloc al fet que Lltvinov, en ab. .
sèncla dels 1tahan s, llane~s una estocada al fla nc de la tesi feixista, agreujà
el gest, potser lleuger, dels Italians. - Rubió

I

tosa.

G inebra, 6. - L'actitud de Litvl·
nov que criticà severament Itàlia en
la oessló pública del dijous a la tarda, ha causat, segons s'a!lrma, enorme sorpr~se. als senyors Laval
1 Eden. Lttvloov .seltlbla que en prln·
cipl, abans de la seva intervenció,
s'havia mostr¡¡¡.t conforme a adoptar
una actitud de prudència.
Litvinov ha afirmat que la seva
actitud està. en excés justificada, puiX
Itàlia amb la seva intervenció 1 amb
la seva actitud no solament no ha
negat la poss1b1lltat d'una guerra
sinó que s'ha mostrat com a partidària dec1d1da d'un conflicte armat.

(Del nostre corresponsal
especial a Ginebra.)

si!Jilitats convenients, pel que ta al
conjunt espanvol. Ara bé: t Catalunya? De Catalunya, què en fem?
¿Dels Ajuntaments legals de Catalunya, tots destituïts i substituïts per
Gestores governative.!, qu~ en fem?
¿Hi ha Llei municipal catalana o
no n'hi ha? ¿Pot donar-se llibertat
d'acció als partits polítics catalans
d'esquerra~ o no pot donar-se? ¿Es
prescind~rà de l'Estatut -avut de.
rogat- o no se'tt presctndird? ¿A-

testades aviat. Per saber, tots ple-

La posició de Litvinov és criticada

SO(. I f TAT
ot l f\
N A l • O

1'.1

<,

Na.-

cEtiopla no pot ten ir Igualtat eta d rets I de deures amb els Es ta ts clvll tza tn

Aquest numero ha estat

•

Alolsl.

(Per Bartoli)

VISat

A. ROVIRA I VIRGILI

per. la censura

la·humanital·

2

TEATRES

'T EATRE I CINE M A

TEATRE TIVOLI

•

Tres darNtres setmanes d'actuació
Avul, tarda, a les 5, 1 nit, a. les
10' 15: La. super·revista del mfl&.
tre C uerrero, el qual dirigirà
l'orquestra

VITTORIO PODRECCA PRESENTA
EL TEATRE «DEl PICCOLI»

¡HIP!
¡HIP...!

¡HURRA!
Trlomt de tota ela seus emloenta

1nt6rpreta. Magnifica presentació

Avui. la Com oany1a oficial de
TEAT R E CATALA

NICOLAU

LI RIC

JEATRE ROM_EA

--

MARTORI

representarà a Cervera

MAD AM E
de L lufa Elies

En una època que tothom parla
El teatre «del plccoll> - o sigui
deis pet.!ts, per al! petits - és un de crisi teatral, en la qual sembla
teatre de «guignolt. Tots .ooaltres, no interessar els actors de carn 1
recordant els t-emps passats, els de OSSO& - tal vegada perquè fan masla vostra infantesa, sabreu de què sa el titella -, interessen uns titelles que im.lten, amb una gràcia. in.. tracta.
Nosaltres, però, després d'haver comparable, les passions I les mavist aquest «gulgnol» de Vittorio nies de les humanes criatures.
Podrecca, podem assegurar-vos que
L'espectacle del teatre dels petits,
poques vegades heu conegut, heu que regeix Vittorlo Podrecoe., és un
a.ssi.ltit a uo espectacle ta.n graciós, veritable espectacle d'art. Cap pertan esp1r1tual, tan 1Dtelligeot com sona un xtc 1nteR1gent, cap persoaquest.
na de bon gust no pot mancar al
Naturalment, es tracta d'Un es- Romea.
pectacle per a infants. Però no tan
Els tftelles de P odrecca ce.nten,
sols Interessa els Infants; els grans ballen, mengen, toregen, fan l'amor,
ht gaudeixen tgus.lment. Per a pro- es barallen. Tenen totes les pasvar-vos--ho només cel dir una cosa: sions, vicis 1 virtuts dels homes 1
durant la representa.cló el públic no dones veritables: la luxúria, la va.tus, no estomuda, no parla en veu lentia, la tendresa, la hipocresia,
alta, com passa. tan sovint - massa l'enveja, la gasiveria, etc. Tot, però,
sovint - en els nostres teatres.
subratllat per un aire graciosíssim
El miracle - car deu tractar-se de caricatura. que no esdievé grolled'un veritable miracle - és degut ra nl quan s'accentua. vers el grcr
a l'art meravellós d'aquest gran dl- te&c.
rector que és Vlttorlo Podrecca.
Hem Vist una representació de

talà?
-No s'ha deixat mal de treballar-bl.
-I, els r esultats ...
-No pot dir-se res en concret.
Res. Naturalment, en qüestió teatre.
Quant a obres, moltes i bones,
A
crec jo.
La lluita de tot un caràcter
~
-Però, és farà la temporada ?
les influències de l'ambient;
-Gairebé segur.
FANATISMO
-com es comença.rta, en tot cas ?
Un fil l'humorisme del qual recorda
per Pola Nerrt
-Amb una obra de Mumbrú.
l'obra mestra. de Lubttsch «Un la·
Aquesta persona activissima que mal AVIS: Sessió continua de 4 a 12.30
drón en la alcoba»
no ha. deixat de coHaborar per a la.
realització de la temporada. Una sarsuela en ll qual té les mlllors
«El barber de Sevillu 1 una espa- esperances, musicada pel mestre Torr ens.
nyolad.a. que són una delícia.
-Res més?
Haure~ de parlar amb més ex.-Per ara, no...
tensió d aquests titelles lncomp.,..,_
bles de Vtttorio Podrecca.. Ho tan
tan bé, que manta vegada ens obll·
d em dels actors que ho !an mala.UNIO RADIO , S. A.
t. 'hi •• al
mentll. tim
osamen n JJAo guns,
I, as
LLUIS CAPDEVILA
Emissió Ràdio Barcelona

RAD I O

Avui, t arda, e. les 6'15, 1 n1t, a.
leà~.._t9j.5: La grandiosa obra en

NOTICIES DEL VICTDRIA

GRAN PR I C_E
Avut, tarda:

RES DE NOU AL FRONT
o TOQUEM ELS CASCADELLS
Exlt grandiós de

LA CRIOLLA

TEATRE BOSC (GRACIA)
AVUI. tarda, a les 4'15; nit, a
les 9'30, 1 DEMA, nit: Untques
act:.uLCions del erandlós espectada

ARACELI

amb GERMANS LEWJS
còmics parodistes tnternaclonals

FELIPE·ARMANDO
1 la ramosa orquestra negra

LOS CUBANOLAS

LLABONI , vedette moderna; .JUANITA DE CARTAGO,
priroerlssima ballarina; GERMA·
NES MARIN, estlllstes sud-ame·
rtcanes; LOLITA DE CARTAGO,
ballarlll~ hawaiana; dO fiLES, mo-dern i ¡rsclós hwnol"ista; CON·
XITA SANCHEZ, la n1na de xoLILIAN

colata, 1 les rormoslssimes

6 ARACELI GIRLS 6
Mtre. concertador Ma nuel Garrido

TEATRE COMIC
fti.VISllil

MISS MISS
per Laura Pinillos, Alady, Lepe
Gran
1 tota la Companyia.
presentació

contracte per a representar un dels
rols protagonistes d'una pellicula
serua.cional que a viat serà llançada
al merc.-st.
La bellesa i el mèrit, la feminitat
1 la vibració poques vegades juntes,
en la present avinentesa fan d'Assumpció Casals un cas particularíssim cinematogràficament parlant 1
és d'esperar que la presentació d'ella.
en «El crimen del expre.30 de An~
dalucia» deixarà un record inesbc>r·
rabie que la situarà en un pla de
gran alçària 1 com a primeríssims
estrella de la cinematografia nacicr
nal.
Les dots 1 condicions de la nostra
admirada primera actriu encaixen
meravellosament en el personatge
que li ha estat confiat i ens cal dir
únicament que A. 1. Emis.wra F1lms,
l'entitat que l'ha contractada, en
enriquir·3C amb aquesta adquisició
ha afermat més encara el triomf de
la seva primera superproducció «El
crimen del expreso de Andalucia»,
que amb Assumpció Casals protagonitzen Juan de Landa 1 Rosita de
Cabo.
- ' ~ .·, .. ~ :::

El més

VITIORIO PODRt:GCA

~·-

Un lífol evocador
per o lo més alegre de les comèdies

SABADO.DOMINGO

T

L

amb el seu

--~u

TEATRE DELS PRODIGIS

*=+~N

protagonistes

~'=-~E

del
~:::tènUes
de Llllan Harvey, cYo soy
•· • Espectacle deUclós, per
• ens de 3 a ~5 anys, aue ha do--

nat tres vegades la volta. món.
R_lvlsta, clrc, muslc·hall. • E.z..hib1CI,2D.5 de Josefina Bake:r, Oreta
Gàrbo, Charlot, ChevaliP.r, Sta.u
Laurel Oltver Hardy l altres
csl'hrs» de HOllYWood, emb les
seVes veus autentiques. - Auto.
ritfàt pel propi Max fleiacher 1
Walt Oisney, actuacions de Ja
cèlebre BETTY BOOP 1 el seu
d.oo& trea cerdltoe» 1 rEl lobo !&co_g¡.pany BIMBO, la 1am.ilia e1e
rOl"» • No t1eixeu d'oir la mü&icli de carnera pel n:::és petit, el
·!ebre pl~
mt;.s còmic l el ·""!e
nlsta del món
.10"15: La
Cada dia .. •...b .. .....
meravella c.e tes tueravelies
TEATRE DELS PRODIGIS
Dlumenae: A les 3'30, e$1)ec1al
per a nens; 5'30 1 10'15, dues
grans sess.lons per a nens de 3
a 95 anys
BR.EVISSlMA ACTUACIO

--~-

<

AVUI, ESTRfNA

T•lèfon, 22.028

meravellós

._,•f...Z. ·-:..

I t•~rn!•l!í,l

ffATRE ROMEA
Avui, a les 5"30 i 10'15 :

•s

¡g

creació més
divertida

lo

Futbol a Les Corts
8 de &etembre, a. les 4'05:

AYui, a les 4"30: Entrada i buta·
t'a, 1 pta. Formidable carieU
EL LLENGUAGE DEL TABACO
PATRONS I PROLETARIS I
POBRETS, PERO KONRAETS
Nlt, 10'15 : Entr. I butaca, 2 ptes.
EL M-"L CARAT 1
! PARE VOSTE LA BURRA AMIC!

CONTINUA RENOVACIO D'AIR&

aiiUln

LOS SANDOVALES
nit: Presentació de
MARGARIDA XIRC U amb l'obra
<!e Lt~PI de Vega, adaptació de

elS QUO 11 donin el 'titol

detlnlUu, per la. qual

cosa ha

obert un ooncura amb premia.
LLEGIU CONDICIONti:!

VARIETAT S
MARICEL - PARK

Dtmarts,

Carcl a Lorca

L A

D A M A

B OBA

8"20: Segona edició de «La Parau-

la». Diari radiat de RADIO BARCE-

:f""í

Per

•

.,¡c¿n-

a

Producció Cóm¡- •
ETERNO ENSUEAO, per B.ca~!
Angel 1 Roger ~yor· A BR ... ~
yO
PAHTIDO, per T1m 'Mc Co....,
• I
"
DIBUIXOS,
fantàstica.

WALKYRIA. -

Avul

comin ua de 4 a 12'30 · LASCs&1ó
DEL TALIOt,, per Spencer ~
cy, eu espanyol; SRA. CASAD"
NECESITA MARIDO, per Catart
ua Bàrcena 1 Antoni Moreno · HIA.
TAHDO EN LA SOMBRA
pa..nyol, per William PoweU 1 ~
•
na. Loy, J DIBUIXOS,

en •

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

CINEMA

TEATRE

I

Companyia dt comèdies valencianes d1ricida per PEPE ALBA

TEATRE BARCEl ONA
Avut, tarda, a les 5'15, 1 nit, a
lea 10'15: La jog;ulna còmlea. de
Paso (fill) 1 Emili Sàez:

Uca.

t:G$1"'ig~_o . ver Pola ~~

Avut
EXCELSIOR. COntinua. de 4 a 12'30· cH ~~ssto
CHAN EN PARIS, pér W Lli
Ola.nd; IMITACION A LA
en espanyol, per Claudette DA,
bert 1 Warren \VUI!a.m· ROMCo¡.
TAN.
ESTUDIANTIL
ZA
Brow n 1 AD neta Ï..ouiae 1 Otn
01.
'
BUIXOS.
COMTAL - Avut ses&!O
12'3'0· LA
t1nua. e1e 3'45
NOCTURNA DE LOS D I OS•~

LONA. Edició declicada a les comarques catalanes.
9'- ; Senyals horaris de la Catedral.
11'-: Senyals horaris de la CateESTRENA IMMINENT
dral. - Servei Meteorològic de la
Al Còmic segueixen a gran tren Generalitat de Catalunya.
els preparatius per a l'estrena de «El
MIGDIA
hombre invisible», d'Eduard Borràs i
12'-: Senyals horaris de la CateGracià Sànchez-Boxa. Amb aquesta dral. - Secció Femenina. Música. se·
obra, com ja. s'ha dit, debutarà Sant lecta en discos.
pere a l'escena castellana.
12'30: «Plat del dia» del Restaurant Tívoli. - Continuació del proQUINTERD I GUILLEN grama de discos.
Aquests dos autors obriran tempoEMISSID DE SOBRETAULA
TEATRES
rada a la Comèdia, de Madrid, amb
13'-: Senyals horaris de la Catela seva nova obra o:El enemiga pú· dral
Barcelona. - Tarda. 1 nit: cLos Ban·
bllco número 1».
130'5: uCockta.il del dia» de Pedro
dovales».
Aquesta obra no trigarem a veure- Chicote. - Programa de discos va- Bosc. - Tarda 1 nit: EspectaCles Aralo al Romea.
riats.
celi (Veure detalls Secció EstlCC\a.
etes.).
13'25: uCocktau d'avui» del ResCòmic. - Tarda 1 nit: 1Miss . MJss1
«EL BESO DEL REMEDIO » taurant Brasserie Tivoli
- Tarda: •El Uengun¡e dei
el gulgnol
da Vlttorlo Podrecca
13'30: Informació Teatral t Carte- Espanyol.
El mestre Montagut, que estava
tabacot; «Patrons 1 proletaris» ¡
disposat a tornar per les carreteres lera. - Continuació del programa
«Pobrets però bonraets. Nit: (E¡
d'Espanya a demanar caritat, deu dt discos.
mal cnsah 1 liPare vosté la burra,
amlc!.t.
13'45: q;Comentar1 Teatral» per V.
a l'eminent actor Ale- estar satisfet. La seva obra «El beso
confiat
estat
COSES
Poliorama. - Tarda 1 uit; IPluma en
xandre Nolla. Finalment, representar del remedio» s'estrenarà, a Madrid, Moraga.s 1 Roger.
el vle.nto:a.
13'55: Secció Cinematogràfica.
rà un altre paper principal en aques- el proper dia 20. I amb decorat nou!
- Tarda 1 nit: VHtorlo Po14'-: «La. Paraula». Emissió de les Romea.
Això està bé.
ta producció el gran actor de caràcctrecca_1 ei seu Teatre dels prOdigis,
dues de la tarda. Informació gene- Cran Ptlce. - Tarda: «Res de nou al
ter Samuel Crespo.
Actualitats teatrals 1 musi·
LA TEMPORADA QUARAN• ral. rrout» . .N'it: eLa Criollall.
La selecció d'artistes femenines ha
cals.
Tlvolt. - 'l"a.rda 1 ult: cHipl Hi.P iu.o
TA·VUIT
estat també objecte de principal aHurra!».
oan
J
per
dia»
del
fet
«El
14'30:
tenció. Podem avançar que el paper
Avui, dissabte, LOJ:eto Prado 1 Enprincipal ha estat encomanat a. la ique Chicote es presentaran al pú· Alavedra. - ButlleU Oficial de la
Generalitat. Sumari del número puEn acabar la filmació de la seva gentil artista Carmelita Aubert, molt rbllc
madrileny començant la seva blicat avuL - Continuació de les AcCINEME S
danera pel:lícula., cAra sóc una se- estimada del nostre públic des que temporada
a
quaranta-vuit
número
tualitats.
nyora», Mae Wcst concedí als perio- interpretà «Mercedes».
Madrid ...
- «Vlaje de Ida», cMatando
15'-: Sessió radiobenèfica. Discos Amèrica.
distes una entrevista als estudis Pa·
Aquesta selecció, dirigida per la
eu la aombrat 1 cEspigas de oro•
Qui pot dir una cosa. igual, se- escollits.
ramount en el transcurs de la qual mà experta del jove director, ens for- nyors?
Are nes. - rGente de arnba. 1 cBi.
15'Hi; <La Paraula>. Emissió d'un
digué que són molt poques les per- neix una garantia que «A baix els
mujeres».
I, a propòsit de l'art dels dos es- quart de quatre de la tarda. Direc- Acttauade
Noticiari f "ox, Docu·
litats. sones que voldria conèixer. Però hl homes!», distribuïda per Exclusives mentats
veruns
van
artistes, aquí
tament des de Madrid. Ministeris.
~<.o~~IUS, Ei raid Roma • CllJcago •
ha set homes escampats pel món als Febrer i Blay, serà un orgull per ai
bon
nostre
el
dedicat
ha
els
que
sos
Resum de la Gaceta.
quals tindria molt de gust de dia- cinema. nacional i un graó més per
au. - «La Hr::rmana l::ian Sulp1c1o»;
amic el poeta Luis de Tapia, runb
Continuació de la Sessió radio- Arn
logar.
a la. seva total implantació.
rl!a novlo de uu\mà», 1 eLa casa ea
vuitena
quaranta
d'aquesta
u
i
mot
benèfica.
Els .set personatges són: John D.
seria».
temporada:
TARDA
eLa Carretera del lntlerno•
A stèria~ ~~~~e~~Y~·~~:"i:rn~:SJ~~'; Les tres produccions nacio·
1 eCmoo Cnballeros .MaldH.os».
16'-: Programa de discos.
«A Loreto y Chicote
o.Sobre .IIJs nubest t
Avmauda.
les
de
Emissió
Paraula».
«La
18'-:
quiero aplaudir .. .
dor de beisbol; el Prlncep de Gai- nais de Filmòfon per a la pròc<;1t.a a. clegast.
sW de la tarda. Informació general. Barcelona.
les; Musta.pba Kemal Po.sha; Melvi¡Honor a los art is tas
abajo&; cEt can.
rCuesta
18'15: «El quart d'hora d'especi,a.
Xima temporada
lle H. Purvis, detectiu de la policia
que hacen reir! ...
tar de los cantares», 1 «Divinal.
lltats». per la. doctora Quadro.s Bor- Bo heme - cLU. cena ae ws acu.ss¡
El d
secreta de Chicago al qual es deu la
A todo aquel que excita
esig, a norma. i la realitatcaptura l mort del temi)?le gangster
das.
aos», cLo. santa -¡ el locOlt 1 eOé.l~
la hilarida.d
Dillinger; James Bra.nch Cabell, po- 1 això és el més important-de FUme pasa.r ht. nocbe cont.J.got.
18'30: Suplement de «La Paraula»
le debe un homenaje
- cl:k>lero»; eLa h1ja de
Bonem1a.
del
temporada
la
davant
mòfono
pare
Dione.
pular escriptor, 1 011ve
dedicat a la Secció Inf~61ifr RAla Humanidad.
uau1e4, 1 -.La pequefia uorrlt».
de les cinc famoses nenes canaden- 1935-36, molt propera, poden resuDIO BARCE!.ONA, t.~les, con- Droa.Ciway.
Cuatro señores serlos,
- eLa ilermana San Sui·
mix--se en aquestes paraules: Pro·
ques.
tes consells útils. ~te. - Programa
de similor,
PlCio»; rEJ. LOViO de mamà», 1 lLa
-M'agradaria conèixer Rockefeller ducció que capti l'interès del públic
del' ràd1ooient. Discos a petició de
tachan a lo festivo
casu. es seria».
-diu Mae West- per preguntar-U dintre un art1stic decòrum ... La sesenyors subscriptors de RADIO Cap¡tol. - &A las 12 en PUDtol I
de arte Inferior.
rí- anatlsmot.
el secret de la seva 11arga existència, va característica. seriositat avala
BARCELONA.
A la. r isa importancia
Cèntri C: limema. - rBaroudt ; «Paddy,
l'entusiasme dlel3 propòsiss, ron·
a despit de tenir tants de diners.
19'45: Cotitzacions de monedes.
ninguna dan ...
lo meJot· a falta de un h1Jo», I
o
Voldria conèixer cDizzy» Dean, duents a una victòria definitiva en
NIT
les moles tan los chistes .. •
rSol.a. (.On su amou.
més que per la ·seva fama d'ocurrent, el mercat.
20'-: «La Paraulu. Noticiari es- Comtal
juzgan que es
. - eLa ~~oa nocturna de 101
Per tal motiu sortim al pas de tot
per la seva habilitat en el beisbol.
portiu. - Programa de discos semàs importante el drama
dlo.:;es»; rl::t.erno ensuefl.o»; cA braaix1
El príncep de Galles s'ha. passat escepticisme i anunciem, perquè
que el entremés.
zo .L>artldo» 1 Dlbwxos.
lectes.
20'45: Noticiari des de la Redacció Diana. - cTràgtca atracctón»: «El .IJ.a.
quaranta anys cercant una dona que ho asseguren el3 dirigents de FilY no ven, los muy asnos,
ena justiciera», 1 r.Mar1dos erran$eil.
humor
li convingui. Potser s'interessaria per mòfono, que en la temporada 1935sano
que el
dc «La Publicitat».
d.& rewa Cristina c:to
20'55: Cotitzacions de mercaderies, Enten;a. - cOro
1936 seran estrenades les tres prola meva sort.. .
es en el Arte puro
vtrgent , 1 cEl favobuecla»;
lo superior.
Quant a Kemal Pasha, voldria do- 1duccions nacionals que figuren en
valors 1 cotons.
rlt.O Clel bat.allOO».
21'-: senyals horaris de la Cate- Esplai. - cEl novena buéspech; IU
La rísa es lo mà& serio
nar-ll les gràcies en nom de totes les • el seu programa de material I que
dral. - Servei Meteorològic de la
de este Vivir ...
espta núm. la». 1 cLUton» (corazón
dones del món. L'abolició dels ha· I són, com és sabut arreu d'Espanya,
de apac.be).
No hay cosa. màs d iffcll
Generalitat de Catalunya.
rems 1 treure els vels a les dones «Don Quintin el Amargao», «La. hija
iSior. - cC.barUe Cnan en Paria~,
Exce
que hacer reir.
21'05; Orquestra de RADIO BARhan estat dos dels serveis mês im- de Juan Simón» i «La. Papirusa».
clmuaclón de la vida» 1 cRo:naii•
Por eso a los dos cómtcos
Tres titols suggestius que aniran al
CELONA.
portants fet.s al sexe dèbil
CS(;UdiantUt.
que antes cité
22'05: «La Paraula». Emissió de les f aza
Melville H. Purvis em fascina com davant dels millors directors 1 dels
ntb1 o. - •Oro en 1a calle•.
les aplaudo y deseo
deu i cinc minuts del vespre. Direc- foo hou. - rVlaJc de 1da»; dlat&Dtot el qu~ ~s referix a la lluita en- millors artistes, runb el valuós lm·
vida y parné .. .
tament des de Madrid. Resum de les
Clo eu la sombrn.t , 1 ~:El enemlgo
tre ~ crmunal inn_detectlu. El seu puls, si bé anè'!lim, dels tècnics dels
Plata tienen (las bodas
publlco nüm. 1».
informacions radiades durant el dia.
cas es. potser més mtcres~ant per- estudls 1 laboratoris que Filmò!ono
de su actuactón),
posseeix a Madrid
22'15: Recital pel tenor Eusebi Ca-- Goya. - «La. vuelta del perseguido»:
què DUlmger era molt penllós.
rUna aventura nupci:U», i runa fll\1•
·
y oro también (lo alegre
Cabell escriu llibres molt interesrasusan.
jer para. dos».
del corazón) .»
sants 1 voldria. saber si algunes de
22'45: Orquestra de RADIO BAR- Ir is.cCaprlcno imperial»; eLa. muerll•
les seves frases volen dir allò que
CELONA. Música regional.
t.e de vacaclonen, 1 t.El estigma ·
jo em penso ...
L'ANY 2000
simi
lectors
els
que
Cal
23'20: Progtama de ballables en
beradon.
I quant a Papà Dionne, ¿quina és
Kursaal. - cA la Juz del candelabrOI,
veurem representat en una no- discos.
patitzants de la ideologia vaElobra
«1m1 ta clon a la vlcta.» 1 cMascaradal,
la dona. que no sent curiositat per
24'-: eLa Paraula». Emissió de les
que ha enllestit Carner·Ri- U?or el mal camlDOii
un mascle semblant ... que obsequià
balta titulada d.'Apòstob¡ en un prò-- dotze de la nit. Darr~res informa,.. La~etana.
ad·
procurin
diari,
d'un
alerta» 1 «Fra. Dlavolol.
cMu;t:res
la seva esposa amb cinc !illes d'Un
leg, tres actes 1 un ep leg. No ts cians. - FI DE L'EMISSIO.
rCam'peones ollnlDlCOU;
Marina. sol cop ... ?
quirir el que necessitin una obra precisament còmica, ni escVlva VWu, 1 rH.acia Jas alturJill.
Una .. arsa,
sencialment satirica...
rtesta en H~
MaJèsllo.
EAJ - 39 - RADIO BADALONA wooct»; eLa ,una
hlJa de nadie», 1 u.oo
Elenc d'Artistes d'una nova dels comerciants que, més aviat.
batallat.
Programa per a avui, dissabte
amb llurs anuncis, hi
Metropol. - cEl mllJO.n» 1 cPeZ Ct
producció nacional
1.1errn».
OBRES DE TEATRE
A les 12: Obertura; Senyals hoEls
ajut.
seu
el
aporten
selecDesprés d'una conscienciosa
raris; Música en discos. A les 14: Mi&tral. - cCruz Olablo», eLa ct"!ni
los acusad.oet .1 cDivlna».
de
ció, Josep M.• C8stellvf, el director
de
MUsica variada. A les 14'30: Fi
elements de dreta seguei- «Els pretendents de la Nuri» I'Etnlssió.
- a.Cleopat.ra»; cEl tato
de la nova producció nacional cA
A les 19: Obertura; se- Monumental,
.broadway», 1 rEl dic~dorl. 1
eu
ao
baix els homes!», ha deixat comple·
nyals horaris; Música selecte. A les Mundtal. Cal
tàctica.
aquesta
xen
cCanelón de cun&J,
tament acabada la selecció d'actors
Hem rebut l'obreta, en un acte, 1tJ'30: El disc del ràd.iooient. A les
masculins.
també la segueixin original de Josep Casulleres i Ferrer 20: Música variada. A les 21: Noti- HU-.:f~c:_po~.e'p~~ 0~0 contesta»; c\'1·
que
El paper de protagonista anirà a
va. Vllla», 1 rEl guapo1.
«Els pretendents de la. Nurb, la qual ciari i Servei Meteorològic. A les
els lectors de
càrrec de Pierre Clarel, artista de
fou estrenada al teatre Canigó, de 21'15: Música. A les 22; Jazz. A les París. - cRost\s del sun 1 cL>eJada en
prendu.
veritaole cari\cter artistic i que ha
Vic, per la. companyia de Jooep Su- 2~ '15: Notkies de premsa des de Ma-- Path'
LA HUMANITAT
Palac•. - c.El runWeta»: .v~
obtingut celebrats èxits.
birana.
drid. A les 22'30: Jazz. A les 22'45:
bacia Rlo Janeiro», 1 ccall·
la.udo
Un altre dels principals papers ha
Regraciem la tramesa.
F1 de 1'Emissió.
VIclón do cu.nat.
Princi pal. - cKapBOdla nUn¡ar.u. •

GRAH TEATRE ESPANYOl

Dimecres: Estrena de la formou comé<Ua en dos actes. SENSE
TITOL. En aquesta comédla, l'autor ha vol¡ut Q.ue els espectadors

Compan,.ia titular del TEATRE
DE LA COMEDIA, DE MADRID

8'-: Senyals horaris de la Cat~
dral. - Lliçó de gimnàs radiat n.
càrrec de la Federació de Gimnàs-

~

Assumpció Casals,
al llenç
SET HOMES ALS QUALS MAE
Heus aci una gran artista. Assumpció CasaLs, l'admirada i màxi· WEST VOLDR!A CONEIXER ...
ma actriu catalana, ha signat un

Darnres funciona
Avui, tarda, 5'15, 1 nit, 10'15:

PROGRAMA PER A AVUI,
DISSABTE

Fora. ~
,.,e ric
un I
J,ltret

AVUi &essló ..._
CAPITOL.
t!nua de les 4 o. 1eS 12'3 . COQ.
programa sensacional A ~- Un
EN PUNTO , per RicbtÍ.rd Ba~h 12

;:T:-i

CRAN PA«é- D•AoRACCIONS
Avui, nit: FESTIVAL DE LA
SARDANA. - Entrada, 50 cen ts.
Funicular I entrada, 1 pta.

BARCElONA -GIRONA
Entrada, 2'50. Tnbuna , 4'40. Cols
I latera ls, 1 Pla. Tot amb l"im·
J>os~ comprès
Dimecres, d.la 11:
BARCELONA- HERCULES

FRUNIU HUVEIAlS
Avui, dlsBa.bte, tarda. a les 4:

Partit a pala, SARRIONAINDIASOMORROSTRO contra ANGEL-

CHIQOITO BiLBAO. - N1t, a les
10'15: Partit a C!SUlla, UNANUE •
TRECET contra CHAPARRO- ZA·
BALA. - Detalla per cartell.s

Frontó Principal Palace
Avul. d.ilsabte, tarda: OAONA •
M.ODESTO contra GOENAGA -

MOTRICO. - Nit: AROSTEGm •
GUTIERR.EZ contra GURUCEAOA - IBARLUCEA

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE

BRAUS-ARENES

CINEMA

BRAUS • ARENES
Avui, d.ls3abte. nit, a les 10"30:
OR..-\N

ESDEVENIMENT

TAURI

Presentació del famós ueJonea.don 1 distlngult uportmant
Sr. FRANCESC ROYO
6 braus •llov1ll~• dc Santos, 6
Els dos primers per al c.rejonea.dou 1 els quatre rest.anus, en u.
dia ordlni\rta, pe: als valent-s
"novUiers»
r NIRO DE ORO »
DIAZ HERREBO
dOSEP GIL
Grand iós casta!! ae focs d'artifici
ENTH.ADA: Ol~A PESSETA

Oeml, diumenge, tarda, n. les 4:'30.
Debut de l"excellent cuov1llero»
mexJcà SILVERI PEREZ
MAGNlFICA r.NOVILLADA•

6 superiora cnoVlllOii»-braus de
AROLMm PER.EZ TABERNERO, 6
Es:p:iSCS:
MIQUEL PALO MIIlO
• RAFAELILLO a
SILVERI PEREZ
ENTRADA : 1"'75

D'.llum, dia 9, tarda. a les 4"30:
Pre-sentació de JAUME NOA IN, t1
matador de braus, revelació de
lany

Extraordinària ccorridu de braus
6 magni!lcs exemplars del senyor
dulià Fern indez, abans Vtcano
Martfnez. 6
ENRIC TORRts

dAUME HOAIN
CARHICERITO DE MEXIC

PREUS POPULARS

EN T'RADA:

2 PESSETES

Preguem a les empreses
que ens envun propa·
ganda que vulguin escriure-la en català

COLISEUM
Pròxltn dllluns, dia 9. tnTU:
Reobertura d'aquest local.
GERTRUDE MICRAEL en
UNA DAMA SIN IGUAL
amb Pa ul Cavan:u;h, Alisson SkiD·
worth {ProducCió Panunount}

CINEMES

completaran aQuest. pro¡n;,ma:
VIVA LA RULLA (còmica); RE·
VISTA PARAMOUHT : ENTRENA·
MENTS (esportiuJ, i PREt.. UH~
TAME OTRA tdibul.s: de Pupeye)

PUBLI - CINEMA
Setis10 oontmua SeleDt UNA PESSETA: NOTICIARIS· DOCUMEN•

TALS • VIATGES , eto.

Llegiu LA HUMANI TAT

Puvbahvtg::,•,:,:~!e

;rtatges

d'lO'

.
tuaJitat.
«Estrella d_e Ya1éC::,•
Rambles rUn clert.o sr. Orant», 1 cFJ. es o:9
P.oul. - rApoatando a Cuptc,to»: ' '
v1rgeut, 1 cPura slempre mlU~urJ ¡
Seloct Cmcma. - cWooe1er ..-nJa el s>
cEl vtajero sollt.ario.».
,.
Smart . - «El ~ que te
ma blanca» 1 cRlvaies en SiDP~
cTu eres DllO»,
Splen d1d, -

Ta~~!~~n:~ua!~i!:~%.;
t.e.riOBOS».

Tot uan. -

1 rTabú».

cLOS

JrJ
otJOCD"

cEl remoUnoJ, r.liOlA

bero• 1 ú!akimo».

r't'1tt

Ttiomf. - cHac;a. las aJturas•:C(JIJVUl&• . 1 cCampeones o!.impldiOf

o

Verdi. - t:Tratado secreto~,
~
n un ca», 1 eLa na ve del
cEl expreso ae ~". tJ;#
Vo l.aa. c.AI:not" 1 aleetla» I c.La 001Uuut.urDIU solament tarda..
0~
Xile. - «El remolino»: cEl~
del hareou, 1 cMujeres pe • cSI'
Walknut. - <La tey del :fd"g:· ,.,..
~~~o~~: ~~~. ~ DtbuÚO'-

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

F ANTASI O
Avui. tarda.. a les 4. 1 llit, a lea 10:
Gran txit de Piern Brasseur en

la IJl"&C1QSa com.èdla
SABADO • DOMINGO • LUN ES

AI

.,rceu

EM PR ES A CAPITOt

ESPECTACLES PER
A AVUI

Pluma en el viento

Tarda.. ButaQues, 1 pta. General,
0'40. Nlt. Butac:wes. 1'50. General, 0'50

f

*---=,._-

trts netes, un epileg t un lnter:
m.edt, de doaouim Dicenta, fill

Nit:

*

TELONS CURTS

TEATRE POLIORAM_A

ME LODIA D E PRIMAVER4

Demà,. diumenge, matinaJ 1
Preu u~tc, 1'00 pta. Tard 0'3o:

.J3

CATALA

I

• 11-tt

Avui, tarda, a. les 4'30 1 ----.
les 9'45: Mari o a éu b.lt 1
en
FEDORA
1 Ann Sho tern en

C<l.Q.
tlnua, 3 30: Preferència 1
1 especial, 1'00 'pta. Dte.,

-I, doncs, ¿què hi ha del Uric ca.

Avancen les obres de renovellament de la sala del teatre Victòria,
Sembla que es fa una cosa amb tots
els ets 1 uts, com es sol dir...
I, Immediatament que siguin lles·
tes, hi debutarà una companyia Urica amb cEl abanico japonèS», del
mestre Baylac.
Noms? ~epin Fernàndez, Ricard
Fuster, Mateu Guitart, Maria Teresa
Klein... Però no hl ba res segur,
encara ..•

drani'~tica MARIA
Companyia
CUERRERO • FERRAN DIAZ DE
MENDOZA

CAPITOL

GRAN

c_Te_l~_1~54-~. . ;'~_;.vd: ~:;: :;P.:.: Ia~:_A: ::!~~~~ is

Preguem a les empre.*
que ens enviïn
ganda que vulguin
criure-la en català

Ell cap llar catalana no ha de mancar . LA .HUMANI'fA

lil humanttaf

E 7 DE SETEMBRE DEL 1931

ttSSAIT •

la humcmitat
S. __A.
-----.-:-;
_ _ _ __
fOITOR oriA::L:___LLIBERTAT

- - - ; ;acció i Admlnlstradó
D A U N 1 V E R S I T A T , 25
ROti Te iHon 22122

1mpremta
L E R S

48

N U M.

yALr elèfon 1 4446
--;,REUS DE SUBSCRIPCIO
rctlona un mes

3'50 ,,tu.
10'50 •

SJ un trimestre
. a Llatina i Portuaal
or&.
f....
enc
13'''ïin trimestre
27' P.T•os un trimestre

•

LA P.REMSA •

~
L I~-;::::::::::::::
, ~.;;..;;J(~;;;;;X;:;;;;;:~:::;,;;A~W;;
;;;;
:::::::::::::::;.:::::::::::.=Sd&4:;:;;;;;;;~~za

Primer, normalitat El primer ciutadà de Ja sabem de quin
Hom parla molt (!'eleccions de
la República
imperi
reforma constitucional, etc., 'etc.
La Publicitat creu -t atrt ho
creiem també ttosaltres- que primerament cal restablir la normalitat. Perquè, t·ata, la cosa ta massa temps que durat

«L'anunci de les eleccions municipals no afecta Catalunya; aixi i tot,
però, indubtablement els resultats de
·
Altres
la consulta podran influir en la posició dels grups governamentals,
efecte que de retop podria. ésser causa de novetats en les esferes del
'Govern de Catalunya, sobretot si a
conseqi.ièncla de la renovació dels
Municipis no catalans calla. procedir
a la reconstitució del ministeri que
hauria d'ocupar el banc blau durant
la discussió de la. proposició de necessitat de la reforma. constitucional. En aquest programa, però cal
que figuri un extrem imprescinÍÍil:ile.
Per o. realitzar tots aquests transvasaments polltics que afecten la vida pública general d'Espanya és necessari que la normalitat política. sigui restablerta totalment. Sense amnistia per als condemnats polítics,
sense el lliure funcionament de les
organitzacions que avui resten en
VA LLEGARA LA SIEGA!
una passivitat Imposada, sense la lli·
y ~demos afirmar que no le tem· bertat d'opinar garantida, amb estat
blarà el pulso»
de guerra, no es poden fer eleccions
(De eLa Libertad».)
i molt menys emprendre una inicia,.
tiva de tanta transcendència com la
de la reforma constitucional.»

;¡I

r
•

J
J

• •

En peu de guerra
cGazieh1 publica un article molt
inteUigent, molt agut, a La Vanguardia. Ens dol no poder-lo reproduir -per manca d'espai- íntegrament:

tsl I

can.
ftl.

eusa.

Oé)o,.

a da
SUi•

1 eLl

tOl I

«Si yo me enteré el verano pasado,
hace màs de un año, de que Italia.
comenzaba a. desplegar bélicamente
sus cuadros militares, y de que sus
fàbricas de material guerrera traba«HAMLET, RADICAL
-Ser o no ser ... He aqul el pro• jaban dia y noche, sin parar, ¿cómo
es posible que lo ignorase el gabierblema.»
no britànico? Y si lo supo mucho
(De «El Liberah.)
antes que yo, como es indudable,
¿cóma no dijo nada, ni dirigió o.
ltalia la mt-nor pregunta, ni consultó a Francia, ni puso discretamente
en juego la Soctedad de Naciones,
esperando para ~;omenzar a chistar
el momento en que Mussolini tenia
ya transportada a las tien as lnhóspitas del oriente afrlcano un ejército
que està materialmente arruinando h
Italia y del cual el Duce no es, a
estas horas, mAs que un prisionero?
Francia, también, por lo menos
desde primeros del año actual, està
de secreto acuerdo con Mussolini sobre la acclón de Italia en Abisin.ia..
Pues si, como es màs qu<! probable,
Lava! y Mussolini se concertaran
desde hace muchos meses sobre lo
uEL ORGANO DE LA PAZ
EL NEGUS. - 1Nada, que no pasa que Italia iba a intentar en Ablsinia, ¿por q·· ·~ Francia no le infonnó
un almalll
amistosamente a Inglaterra, no bus(De cEl Diluvio».)
eó su contacto, no sollcitó su aqulescencia para una empresa semejante,
dejando que Mussolini se pusiera en
trance de tener que disg-ustar a Inglaterra, y cuando surgiese el inevitable choque de ésta con !talla,
Francia se encontrase en la angustiosa situación de escoger entre sus
dos amigos? ...
Pero aquí no ha habldo tal cosa.
Francia, Inglaterra, todas las potencias interesadas han reconocido desde el primer momento y aún reconocen públicamente el deseo y el derecho de :!talia. Todas se aprestaren a
satisfacerlos. Han dado facilidades,
han hecho proposiciones. Cuat.do
esas ofertas no parecieron su.ficientes al gobiemo itallano, se le rogó
tuviese la bondad de formular
~~---1 que
que a su julcio serian necesnrias.
las
<..:::::::::::
Se ha sugerido repetldas veces, por
si las negociaciones dlrcctas y lim!tadas entre !talla, Inglaterra y Fran·
«FANT ASMAS
EL LEON HISPANO.- Ahora me cia no diesen el resultado apetecido,
rfo; pero ¡que Intenten, que lnten• la. solación de confiar el pleito a un
alto tribunal que ofrezca las màxi·
ten convertirse en realldad 111
mas garantlas para todos, a La Ha<De «El Sol».)
ya, a Ginebra. Y siempre, constantemente, a esos esfucrzos legales y
pacificos se respondió con gestos belicosos, con imponentes movilizaciones con cnon possumus» secos. con
actÍtudes cortantes, con anuncios de
imposiciones unilaterales rotundas,
con sin o contra el mundo entero.
Yo diria que Uussolin!, encerrada
en Italia y acostumbrado a la ntmósfem particular que él mlsmo se ha
creado en tomo suyo, rl tratar esta
vez en pública un gran problema internacional no se ha acordada de
que debia. éambiar de métodos. p·Jes
mal podfa. actuar ruera dc casa y
con naciones libres, ricas Y poderosislmas como acostumbra a hacerlo,
con inrÍ.egable éxito, en la esfera domèstica y entre camis..'l.S negras. Los
abisinios, por su parte, se aprestan
a defenderse contra la barbarie
blanca, con todo lo que tíenen, que
es la barbarie negra. Instalàndose
pacificamente en Abislnia, sin malgastar un céntimo, los ltalianos habrian encontrada alli un pueblo de
clientes. Ahora, después de arruinr.r«LA PAZ DE EUROPA
se en una guerra durisima. (Dios no
I Ha satido a escena «el Ideal» tn
lo quiera>, no hallaràn mè.s que ene<De •La. Nacióru.)
migos. Y si para venderles camlsetas
y calzOncillos a. los ablsinios, que
toda.vla. podria. ser an negocio, los
ltalianos han de exterminarlos primero a todos, cuando los cal.z~ci
llos y las camlsetas lleguen a Abislnla después de la completa. ruina v
la espantosa hecatombe, ¿quién se
los va a poner, y sobre todo, quién
los va a pagar?»

Les dretes, les esquerres i l'exèrcit
Llegiu aquestes paraules tan ;ustes i raonades de El Liberal:
cEstà en esto la dlscrepancla fundamental de las lzquierdas con las

···E~

TREB ALL·

81 BLIOTECA PER
ALS OBRERS EN
AT UR FORÇOS

Amb aquest títol ha publicat
Diu El Slg!o Futuro:
Manuel Galé~ un interessant article
a El Diluvio. Ens plau reproduircNo somos monàrqulcos», dlce el
ne els següents paràgrafs:
presldente de la J. A. P. (Juventud
ARMA.."'D OTERO I VIGO, ens ha
«<ndubtablement ho fou ·En Ma- de Acclón Popular, joventut de la tramès un lot de llibres que detallem

nuel B. Cossio. I no cal dir ciutadà.
d'Honor. Ell els ha refusats tots els
honors, perquè sabia. amb intima
convicció que l'honor no es dóna ul
es ven. Ni es pot comprar ni es pot
prendre. Com digué el tlàsslc, cés
patrimoni de l'àni.mu.
Cossio no ha volgut acceptar la
moneda falsa dels l:'lncrs, ni en vlda
ni en mort. Ell vegé clar l'absurd
de creure que pugui oferir honors la
gent que no en té.
Cossio no pertany a la tèrbola
multitud que s'enlhierna 1 sedueix
amb oripells eflmers, buides Inflors
i vacuïtats sonores. Enteni:l. el que
és vanitat de vanitats. La sòlida 1
diamantina seguretat en la pròpia
estimació no pot venir de fora. La
modèstia és escut contra la 'aní~:: t
i la humilitat es llança esmolada
contra la supèrbia.
Cossio ens ha fet tradició de l'exemple après en voluntària i discreta devoció al seu Mestre admirable
Francesc Giner de los Rfos.
Quan parlava de Rousseau i les
seves Confessions, quina delicadesa!
Recorda va Amiel, però amb més fortitud. La puresa de Cossio vestia de
blanc impolut els 1:1ateixos passat-ges que després hem vist tacats tte
sutjura vil per uns homes que imaginem drapats pel negre de les con·
cupiscències inconfessables. I Madame de "arens sorgia en el paisatge
saboià. com el nacre irisat i transparent d'Un Watteau, per miracle de
les mans pulquèrrimes.
L'aala, que em sempre una Es·
cola, un lloc Ce .gaudi per ànimes en
nor, prenia sovint l'elevació d'un
temple. No es podria donar la lmpre~ió del que ha estat la Càtedra.
Cos~io si no alludim a l'emoció religiosa. Era religiosa l'atenció, el sentiment, el fr-uit. Tal és la força d'un
Mestre autènticament laic.
Quan en sortiem, la. llum Interior
es refectia en els rostres. Nèctars
d'espiritual nodrició ens feien marxar amb muscle elàstic, àgils I alegres. Coneixíem els déus que emplenaven de joia la nostra joventut.
Ens inspirava una fe ardent en la
vida. Crèiem en la virtut, en la força del pensament que governava
l'acció, en la possibilitat indefinida
del progrés, en la. gradual perfecció
de l'home, en la nostra. eficàcia. per
evitar el «Finis Hispaniae», sinistre
fantasma de l'escepticisme anàrquic
del 98.
Ombres augustes evocades pel savi conjur del Mestre Cossio guiaven
els nostres passos; Sòcrates, Plató.
Rousseau, formaven la nosLra ègida.»

Cedn>.

Ninguno de esos simpà.ticos
muchachos ha protestado contra esn
rotunda a.firmación que a todos los
envuelve: cNo somos monàrqulcos».
A nosotros nos apena oír hablar as1
a una parte no escasa. de la juventud española, ~elda en hogares que
fueron monàrqwcos.
t.No somos monàrqulcos, dice el
presidente de la J. A. P., definiendo
a las juventudes de la Ceda; ni republicanosJ (Ello no obstante, en
Mestalla !zaron el pendón de la Republica..)»
Done~. què són? Són imperiali&tes!
Ja sabem de quin imperi: del de

xauxa.

La base
de la República
Heus aci, a La Libertad, una
rèplica a un article d'A B e:
cEra en el cA B C» un articulo de
Honorio Maura, en el que, a vuelta

a contiJI.uació:
A. Orts i Francesc Caravaca, "Por
la libertad de Cataluñ&".
E. ~mez de Micuel, "A la luz de
la. República".
1\fiquel Carreras, "Línies d'Història
ciutaclana ...
Ca.mpoamor, "Poemas".
RomaiJI. RoUand, .. La feria en la
plaza ...
Gaziel, '"En la,.'i Nneas de fuego•.
Gaziel, "Narràeiones de tierru
heroieas ...
Vasconcelos, "La raza e6s.mlea•.
Hernàndez FraDt\3, "El hombre
que habia. perdido 5\' eje• .
E. Gascó GonteU. "Vicente Blasco lbà.ñez" .
E. l'ieczn.ska, "Tagore educador".
Guldo da Verona. "La. que no se
debe amar".
Dr. Víctor Pauchet, "Perm.a.neced
jóvenes".
Gusbve Le Bon, "Psychologie des
foules".
Josep Pla, "!Ulacions".
C. Planas i Font, "En l'ere i altres contes".
"La Vida", Compendio Clínico de
Medicina Homeopàtiea..
Ramón Gómez de la. Sema, "Grecuerias eseo«idas".
Bordeaux, "El amor y la dicha•.
Plerre Benoit, "El dí& del Gran
Premio".
Rosny Ainé, "Las mujeres de los
demàs".
Dr. 1\lax Kraffíòscè.i, 11El manan·
tial del amor,..
Pierre Frondaie, "El hombre del
B.ispano".
Ramon Gómez de la Serna, "Las
636 mejores r;reguedas".
Korolenko, "El imperio de la
muerte".
Ab. Moreux, "A.lguna.s horas en el
clelo",
Gerbault, "l'erseguint el sol".
!Jais Hora. Tovar, "Esmeralda.".
"l'amflet" núm. 1 (Agost 934).
De Valette. "~lêthode Directe".
Francès.
D. Berlitz. "L'.Enseignement des
Langues modernes".
L'Abella d'Or. "Arts • constmccló,
decoració ...
Borgunyó, "La salvació de la m6siea I dels músics és l'Escola Primària".
"El Ventall del Poeta", juny del

de elogios y ditlrambos de la obra
realizada. por la Ceda y su jefe, se
añadia, en letras mayú.sculas pam
q-,_¡e se viera bien claro, lo siguiente:
eLa masa de derechas que triunfó
en las elecciones de 1933 NI ESTA
DIVIDIDA NI I:.ABRA QUIN LOORE DIVIDIRLA.» Esto es, que
unos aparentemente der.~:o del régimen popular y otros ablertamente en
contra, en el fondo se entienden, se
unen y laboran por un 1.úsmo .tln,
qu'! no puede ser nada grato para
la salud de la República.
Y era, al mismo tlempo en cEl
Debate» una caricatura, en ia que se
decía que el único camino es el de
la revisión total. Esto es, el de acaba: con la Constituclón republicana,
para substituiria por otra totalmente monàrcruica.
Después de esto del articulo de
«A B C» y la caricatura de «El Debate», coincidentes en el propósito
y en la unlón de las fuerzas enemlgas del régimen, suponemos que se
habràn clsipado las pocas dudas que
pudieran caber tras el discurso de
Gil Robles en Santiago. Las huestes
populistas se han quitada la careta.
Piden la derogación total dc la Constitución, un E>tado imperialista y la
dictadura de su jefe. Y coinciden
con los monàrquicos con los que ca- 1928.
da. día estàn màs compenetrades y
Grnell, "El modo de hacer forunidos para trabajar por la restau- tuna.".
ración borbònica.»
Els Artistes Catalans, " .Joan Re~-~~~~~~~~ bull".
"Las atroc! da~es alemanas".
Ed. Cook., "Como lnglaterra se
esfona') para IDJUltener la. p:u".
IL H. Asquith, "Cuàal es nuestra
situaclón boy en dia.?".
"Crisol", revista. de critica, me-

Segons la baronessa·Thyssen
tes joies li van ésser robades
de l'automòbil
Està gairebé guarida del tot
aviat marxarà cap a Berlín
Girona, 6. - La baronessa Thyssen declarà ahir davant el fiscal d'a-,
questa Audiència., senyor Henche, i
el jutge senyor Pasqual de Bonanza
sobre la desaparició de les seves joies. Es ratificà en tot el que havia
manifestat des d 'un principi al jutge d'Alborn, o s1gui que les joies desaparegueren de l'automòbil en ocórrer l'accident.
No resta, doncs, cap mena. de dubte que les joies entraren a Espanya,
a despit de certes manifestacions en
contra dels carrabiners de la frontera.
A més a més, corroboro. aquesta
afirmació el fet, que s'ha pogut comprovar, que quan la baronessa, el dia
27 de juliol, arribà a l'Hotel Ritz,
va lliurar a la Direcció el maletf per
tal que l'hl guardessin en una de les
caL'I:es fortes que existeixen expressament al dit hotel. El dia 28, diumenge, abans d'anar als toros, va
treure el maletí de la caixa l es
canvià unes joies que lluïa. El mateix diumenge, en abandonar l'hotel
per marxR.r al «Mas Juny», reclamà
I se'n dugué el maleti.
La. baronessa abandonarà la clinlca dintre de pocs dies i jo. ha començat els preparatius de viatge, ja
que, encaro. que no restablerta del
tot, es troba en condicions d'emprendre').
El seu marit, que ha deixat córrer la demanda de divorci que tenia
presentada, vingué a Barcelona per
tal de gestionar la pròrroga del pi\Ssaport de la baronessa Maud. Hom
diu que aixi que hagi aconseguit el
seu propòsit, es traslladaran tots dos

xicana.
"La nueva e\-a ", revista, tres números.
"Maiían&", rJvista, set números.
"New masses". Deu números.
A. C., Documentos de ActtvJdad

contemporànea. • nljmeros.
FareU, niun. extraordinari del 14
d'Abril del 1933.
"Catalunya", revista patriòtica cataL·ma. editada a Buenos Aires.
"Oc" (revista). núms. 1 i 2.
J. T. R., dos volums:
"Sol ixent", comèdia, de Pous 1
Pagès.
"Pàtria" (tragicomèdia), de Pous
i Pagès.

a Berlin i romandran una temporada en un xalet que h1 posseeixen.
Hom diu també que el baró Thys·
sen ha ofert una Important quantita.t de diners a qui trobi les joies
•••
desaparegudes.
Els policies que vingueren a GiroAportacions, a la n ostra Redacció,
na 1 recorregueren bona part d'a- Ronda de la Universitat, 25.
questes comarques fent esbrinaments
per trobar les joies, sembla que ho
han deixat córrer, car per aqui no
Abans i ara
s'han tornat a veure.

*
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LA LLUITA DE CLASSES Al JAPO

La descomposició dels partits
polítics i el predomini dels
militars
La. perllongacló del pressupost de
l'any passat ha accentuat la lluita
entre les forces miliotars de tendència feixist;a i els elements moderats
que combaten la. follid. dels armaments. car temen que es produeixi
una catàstrofe financera que pertorbi la vida del Japó.
Per altra banda, la indústria japonesa s'ho. desenvolupat d'una manera. enorme. Prenent com a base la
xifra. 100 de l'any 1930, l'índex general de la producció industrial ha
estat, el 1933, de 124; el 1934, de
135'0, i en el curs del primer trimestre del 1935, de 143'7. Tot just
fa dos anys que les importacions al
Japó dels productes qulrnics i metallúrgics eren molt més importants
que les exportacions. A partir del
1934 les importacions no representen
més que un valor de 380 milions de
tens. contra 421 mlllons per les exportacions.
No obstant, la. conjuctura militar
1 la inflació semblen marcar un estacionament quant a les exportacions. En el curs dels sls primers
mesos del 1935 el valor de les exportacions japoneses ha. estat de 1.173
milions de iens, o sigui un augment
d'un 17 per 100 amb relació a l'any
anterior. Durant el 1934 l'augment
fou d'Un 21 per 100, 1 el 1933, d'un
51 per 100. El diari «Japan Advertiser» reconeix la minva dels negocis
exportadors declarant que és insuficient i que cal intensificar el treball per tal de no restar al nivell
actuaL
Al Japó regna inquietud per les
dificultats polítiques i duaneres que
han de vèncer les exportacions japoneses. Arreu del món hom organitza.
la lluita contra el «dumpin!!» japonès. Egipte no vol concertar cap
nou tractat amb el Japó I, encara,
vol imposar forts gravàmens a les
mercaderies japoneses d'importació.
El Canadà ha declarat la guerra duanera al Japó mentre que als Estats
Units hom mena una intensa caropany a contra els productes tèxtils
japonesos. A més a. més, Wàsbington exerceix una forta pressió sobre
els països de l'Amèrica espanyola per
tal que adoptin mesures duaneres
contra les mercaderies japoneses.
Naturalment, el Japó cerca nous
merca.ts o. l'Africa i a l'India, però
resulten un perjudici per a la indústria japonesa, pel desequilibri de 1:1)
balança. comercial dels esmentats paisos, on el Japó no troba res per a
adquirir. El tractat indo-japones en
relació a l'exportació de robes japoneses i del cotó indi, resulta amb evident desavantatge per nl Japó. Els
exportadors japonesos tenen davant
un esdevenidor no gaire brillant, segons constata el cJapan Advertiser».
Davant la minva. del comerç exterior, les comandes del material de
guerra prenen una Importància considerable. Es evident, però, que, a
despit de les comandes del material
de guerra, la indústria japonesa no
es manté en l'estat de prosperitat
desitjada I, per tant, no rendeix eis
benefícis suficients. Caldrà augmentar les comandes de l'Estat, d'acord
amb els desigs de l'alta finança 1
dels fabricants d'armes 1 municions.
Aquestes comandes -les de la Ma·
rina de guerra. 1 de l'Exèrcit- estan
avalades pel Govern, el qual, no podent t·btenir cap emprèstit exterior,
recorre als emprèstits interiors. La
xifra de Ics obligacions dels esmentats emprèstits interiors, entesos sobre noms diversos, només és per un
sol any, de 10 miliards de iens. Segons dades ohcials, del 35 al ~ per
100 de les reserves dels Bancs, i
més del 50 per 100 de les Caixes d'Estalvi, són inverUt.s en préstecs de
l'Estat. Això representa un greu perill, car basta una lleu convulsió interior, qualsevol alarma, per a provocar un crac d'incalculables conse·
qüències.

milions, contra 419 el 1935. 140 milions de l'any anterior i que seran
esmerçats per a les necessitat milltars del Manxukuo, i 100 milions
per al desenvolupament de les forces
militars aèries. El Ministeri de la
Marina obtindrà per nis anys 193637, 712 milions de yens, és a dir, 180
milions de més que l'any 1935.
Les despeses militars 1 navals del
J apó representen el 46'6 per 100 del
pressupost totaL El 1930-1931 la proporció era d'un 27 per 100.
Cal fer notar que per la greu crisi
a~ricola que passo. actualment el J apO necessitarà més de 50 milions de
yens per tal de portar ajut als agric-ultors i afavorir els mercats de cereals.

& LES ORGANITZACIONS

OBRERES FORA DE LA
LLEI'l
La. lltúta més aferrissada que menen els militars és contra les organitzacions obreres. No admeten cap
partit del proletariat. No volen sentir parlar de Sindicats nl de reivindicacions obreres. El Goyern actual
les persegueix t:::.t per pròpia convicció com per les exC:taclons milltars. Els obrers s'organitzen clandestinament per tal de fer front a l'ofensiva militarista. S'ha de reconèixer que la lluita dels treballadors japonesos és una lluita gegantina, davant. la força cadc1. dia. creixent del
militarisme 1 de la plutocràcia que
lluiten aliats contra tot avenç' polltic i social, per tal de preparar la
guerra.
Es evident que la situació Interior
japonesa no és gens falaguera.

Els vocals obrers de l'Institut
de la Reforma Agrària declaren anticonstitucional la contrareforma aprovada pel Par.lament espanyol

Els vocals obrers de l'Institut de
Reforma Agrària han formulat a
l'e~~ntat Institut la segUent proposJctó:
Primer: Declarar que estima inconstitucional_.l'anomenada Reforma
Agrària del 1 d'agost de l'any que
sorn, pel fet que en el seu article
segon <,disposa l'expropiació sense indemnització» de les finques de la
propietat de l'Institut de Reforma
Agrària, que aquest va adquirir per
exproplació a l'extingida grandesa
d'Espanya d'acord amb la base vuitena de la llei de Reforma. Agrària del
15 de setembre del 1932, al mateix
temps que 6e1 desposseeix del dret
a expropiar sense indemnització unes
altres finques de l'extingida grandesa
d'Espanya que la Constitució de la
República exigeix en el paràgraf segon del seu art!cle 44 perquè siguin
legitimes les expropiacions sense indemnització, ja que l'esmentada expropiació no és per causa d'utilitat
soctnl, ni la llei ha estat aprovada
per la majoria absoluta de les Corts.
Segon: Davant el fet que l'Institut
de Reforma Agrària està dotat de
personalitat jurídica i d'autonomia
de serveis segons la base tercera. de
la llei del 15 de setembre del 1932
i té, per tant, la capacitat juridica
per a acudir a tota cla..c;se de tribunals per tal d'exercir les accions procedents en defensa del seu dret i
segons l'article 30 de la llei del Tribunal de Garanties pot Invocar la
constitucionalitat d'una llei el titular
del dret que resulti agreujat per l'aplicació de la llei inconstitucional
l'Institut de Rc!orma Agrària acorda:
en defensa del seu patrimoni, que
es 1eclam1 t<>ta la providència d'aplicació de la llei del 1 d'ago~t pel quç
afecta a ell, en el termini de cinc
DELS
LA DESCOMPOSICIO
dies següents al que es dicti, que és
PARTITS POLITICS
el marcat per a. poder reclamar.
estan
japonesos
polltics
Els partits
en vies de franca descomposició. El
més important, el Partit Seyuk.ai,
perd els seus efectius per mor de
la terrible lluita que mena contra
el Govern Okada, malgrat que aquest
Govern sigui considerat com el darrer refugi del que rest::.. de parlamcntarlsme i, per tant, sembla que
és una barrera contra les pretenEXPOSICI O D'A RT AL PO•
sions militaristes que pugnen per asBLE NOU
saltar el poder. Cal fer notu que la
política de!lacl.onl.sta del mini.,-ue de
diumenge, a les 11 del maDemà,
Finances no és sost h;gu:ta per la C, s'inaugurarà
Casal Icària (paspremsa i fins ès C\.mb:ltuda pels dia- seig del Triomf,al 50),
una exposició
ris més moderats. La. premsa japo- <4'aquareHes, olis i escultura
dels arn!'~a es pregunt.a cruè ca!dr;\ fer, datistes poblenovl.ns: Joa.n Noguer
vant la da-rallada de la lndústrla. i Martf
Rom.agosa, Amadeu Miralles'
ningú, fins ara, no ha d'lnat la r!'S- Juli López
'
i Antoni Palau.
~Va.nt la descomposició dels par- L'ExP<>f;icló restarà oberta fins el
tlts politlcs l la lluita. que hom me. dia 15, i podrà èsscr visitada els dies
nn. contra el Govern, la ca.;;ta mili- de festa d 'li del maU a dues de la
tar adquueix una força particular- tarda, i de cinc a nou nit, l els
ment Important. Cada dia els mil~· dies de treball dc nou a 11 de la nit.
tars polltics reben noves a ~hesion'3
per part dels industrials. Vtt;.en el
negocl Els militars prenen l'ofensiva
en tots els ordres de la vida Interior
japonesa.
A Toquio els militars no cessen d~
punxar el Govern demanant sempre
nous crèdits militars, tot exigint ·ma
Neteja metalls
ferot@e repressió contra els partits
de l'oposició; és a dir, volen la desCATAlA DE ~All MA CAU TAr
PROOUCTE
'Oit• •u• · •~ ••&Ot~•
trucciò de totes les forces organitzndes que s'oposen a l'acUvitaç milltarista. Es pot ben dir que, més que
mt.l, eLs elements militars japonesos
exerceixen una. gran innuència 1 es
L'Associació de Periodistes
juguen un& carta declsi.va.

Rams i corones. Francesc Olivé, floricultor. Aragó, %66, entre Passeig de
Dies enrera cEl Soll, de Madrid,
dedicà. tm comentari a l'atur forçós,
Gràcia. i Rambla de Catalunya
afirmant que, en les poblacions on
Telèfon 12256
exerceix influènc1a la C. N. T., els
obrers parats no s'inscriuen a les
Borses de Treball Municipal.
A aquest comentari de cEl Sol»
hi bo. contestat el senyor Cossi
Ochoa, la. resposta del qual insereix
el mateix diari madrileny .
Diu CoSSi Ochoa que a Pucrto
Santa Maria els obrers, per sort, no
estan afiliats a la c. N. T.
Que hi ha soo obrers sense feina.
D'aqucsl.s, el 90 per 100, no estan
lnscnts a la Borsa de Treball i es
ARMES INUTILITZADES pensaven que, ara, amb l'Ajuntament gestor es continuaria la tasca
Han estat trameses al Parc d'Ar- començada per l'Ajuntament poputilleria. les armes i municions que lar. o Sigui que s'invertiria en obres
foren ocupades durant el moviment de sanejament de la població, la
revolutionart de l'any 1933, a Sallent desena pnrt de lo. recaptació de la
i aquella comarca, per tal que Siguin
contnbucló, tal com determina la
inutUltzades.
llei, fent les obres per administraSOBRESEIMENT ció, amb el propòsit de donar feina
A proposta del jutge senyor Mar- als desocupats.
tínez Peñalver, l'auditor de la Divi- - Però la. Comissió gestora, que no
sió ha estat sobreseguda la. causa nú- escoltà els representants obrers de
mero 496, d'enguany, per reunió clan- la Comissió d'Atur Forçós, als quals
l'alcalde ha contestat cque es fa
destina a. Olost de Llussanès.
allò que h dóna la gana i si no estan
DE LA TROBALLA D'A R- con1ormes que exigeiXin responsabi·
NOTICIARI
MES I BOMB'ES AL COLL litat.s». Naturalment, aquesta actitud
ha motivat la retirada. dc la repreEl comandant jutge senyor Blbi~ sentacló obrera.
PRESA DE POSSESSIO
Ahir tomà de Madrid el tinent íis- nc. continua activament les seves dlI la Comiss'!ó gestora acordà la
cal d'aquesta Audiència, senyor Ju- ligències en la. causa. que "instrueiX pavimentació d'un carrer, es treuen
li Dlaz Sala, que s'ha possessionat per la troballa d'armes I bombes a les obres a subhasta. sense cobrir els
d-e la fiscalia que ocupa interina- una casa de la barriada del Coll
trilmll.s reglamentaris i s'ocupen
• Ahir al mati, acompanyat dels a.- b
ment.
1 ·
gent.a que realitzaren aquest servei, o rers recomanats pe pnmer gestor,
TINENÇA IL.LICITA D'A R- e' senyor B1biano es personà a l'es- no telúnt m compte per a res l'ordre
mentada casa on practicà una dctin. d'lnscnpctó del registre de parats.
MA
Quan a la vigilància. del compliPer aquest delicte ha estat proces- 1guda inSpecció ocular.
LES DESPESES MILITARS
ment de les lleis socill.ls, el comunisat, i se ll seguirà. proced.i.m.em d'urLOPE Z cant de «El Sob a!lnna que en la
GENERAL
EL
gència, Marian Rosales Alba per haEl pressupost jap~ per als cnyS
OCHOA, A LA OIVIS IO
ver--se trobat. al seu domicili del
Dele3acl6 pro\inci:il existeixen tal 193s-1937 assolirà, d'acord. amb les
Ahir al mati va estar & la Caman- nombre de denúncies que fonnen una dades tacllltadcs pels divel'S03 M1
carrer de Ribes, una. pistola per la
tinença de la qual no t.en1a permls. dàocia Militar el general López ~ muntanya èe p!lpers. I si algú recla· nJ.stcr13 1a suma. de tre3 m.lliards de
El fiscal 11 demana i anys. dos cboa, el qua.l celebra una entrevista ma, contesten: «Allara mandamos yens contra dos millards del pressuamb el gene.ra.l_ d'aquesta Divisió, nosotrQSl),
post anterior.
ID:eSOS 1 un dia de preSó.
S!nchez de Ocaña.
D'acord amb aquestes xllres. el
Heus acl la tasca de les dretes a.1
UN OFEGAT
Ministeri de la Guerra obtindrà 614
Poder.
L'AUDITOR CONi"EREN· "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
Al moll dc Sant Bertran, aparegué
::
CIA AMB EL GENERAL
surant a l'aigua el cadàver d'un hoAhir al migdia, estigué a la Come. A la butxaca portava una cèdula
a nom d'Agapit. Escalada Fuertes, mandància Militar l'auditor de la
D.vlsió senyor Grau Singla, el qual
natural de Saragossa
Per ordre del Jutjat de guàrdia \'3 celebrar una llarga conferèocia
amb el gene.ra.l Sànebez Ocañn.
fou t.rasllad.at. al dlpòS.lt. judicial.
Segons les nost.ces refer~ndes aSUMARI CONCLUS questa conferència. esta relacionada,
Estomu. fetae. Melsa. Reumatisme. Dlabeln
El Jutjat mlm. 13 ba declarat. con-~ entre nH res coses. amb la sentència
BALNEA RI a Gald~ de Malavella (GI.rona)
clús el sumari que sc seguia contra recaiguda en el Consell de Guerra
l
Ant*>ni Agudels 1 dos més, per ha\-er celebrat el dissabte passat, contra un
Preus redulls fins el 31 cfaga&t
Còllocat uns petards en un pal dels gu1¡.rdia d'assalt. que fou coodemnat.
de les Flors, 11 • Telèfon 1i5.i'1 · BARCE LO NA
a sis an,ys de presó.
del carrer de Ricard.

derechas. Estas quieren un Ej~rcito
que actúe en política; un Ejérctto
militarista. que soju~e la voluntad
nacional. Aquéllas quleren un Ejért TEMOR
-·e· I
español, absolutrunente a¡>c?liUclto
OOitlbi,:c~ln ¡Se mo esta~ vlendo la co subordi.rUldo
al Poder legttima.. . 11e tobernadores'l»
ménte constlt-.údo; un Ejérclto de
<De •A B CJ.)
España y para España, ~e sea el
brazo armado de la pe.tna y que
por estar integrado por los hljos del
pueblo, no ten.ga la mlslón especial
de ametrallar al pueblo mlsmo de
que se nutre; un Ejército que sea
electiva garant.ia de la neu.-alidad
en los moment.os actuales, lo mlsm:>
e:a el interior que en el exterior; un
Ejército ca.paz de escrtbir con la
CAMISERS
sangre de los espa.ñolea las pàginas
de la Historia que hablcn de la lnGRA.\::. Kl:.HA1AJ::~ l'l:.lt F1
dependencia nacional y de la inteDE TEMI'ORAUA
gridad del terrlt.ono espafiol: un
Ejército, en fin, que sca la naclón
P0RTAFEAA1!;;::;A, 2t 1
en armas; pero no para dar ~ol pes
de Estado; no para esta.blecer dictaF0N1'ANEJ...LA, 18
dllr3:;; no para ahop.r en sangre los
pronunciamlentos ..e Ja. voluntad ~
tramvies
p·J.Jar.»
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PUli~ NEI

..

-----------*:----------i el viatge del senyor Lerroux

La Junta D1:'--~1\a de l'Assoc!.ació
de Periodistes, en la seva darrera
reunió celeorada, ha pres l'acord que
una conussió d'aquesta viSiti el cap
del Govern per ta.l de lliurar-ll un
document en el qual hom parla de
la manera cern és exercida a Barcelana la censura, 1 que posa la nostra premsa en un ~at d'in! eriorita t.
respecte a la dc Madrid i resta d'Espanya.
Igualment, es llturan\ al senyor
Lerromt un document. en el qual se
li rccorda.rà el projecte que !ou pre¡¡entat a les Corts Caostltuents, r.obre la jubilació d<"ls penodistes, a
base de les Dels qce en aquest senUt ja reaelxen en altres paisos.
A quests dos documents, ja redactats
1 enllestits, seran Diurnts, probablement. el mntetx diumenge al senyor
Lerroux.

Tofs els republicans lle.geixen cada dia LA HUMANITAT
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Bontempelli en català

•

Etiopia havia ·fet altres concessions a França i Anglaterra

·«La dona dels meus somnis»

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
thoven» l «El bon venb.
En una esfera de forces teHúrifins el 1924. Aquest contracte ha es-¡ jutja inexactament l'abast del proques, els mots: patètic, missa.ntroblema i de l'estat d 'ànim dels pobles
tat denunciat.
pia, fatalisme l nigromància, serien
1 dels Governs. El senyor Mussolini
els punts de contacte que relacionaCH A RL ES DUMONT, PER sembla creure encara que Anglaterra
rien els noms d'Edgar A. Poe i M.
UN NOU RE PARTIMENT cultiva el «bluff» i que França 1 els
Bontempelli.
DE L' AFR ICA
altres països no seguiran de cap de
Per contra, podríem donar una
París, 6. - La revista «Agence E- les maneres el seu exemple. Malgrat
sèrie d'epitets a cadascú, diferents
conomique et Financieret publica un
més
UNA CONCESSI O A B ISSI· britànics, que han estat transportats article del senador Mr. Charles Du- això, cada vegada s'acumulen
fins a Situar-los en un pol oposat.
les proves que el silenci britànic en
NIA A UNA CASA AN• immediatament a l'aeròdroms d'A- mont
Convenen a Bontempelli, per exemqüesla
de
tracta
en el qual
la primera fase del conflicte no ha MAPA A TRES
GLESA
ple: humor, fantasia desbocada, groQUARTs
boukir. Hom procedeix ràpidament tió del nou repartiment de la dlstrl- significat de cap manera que no obri
Londres, 6. - El corresponsal del a desembalar-los i muntar-los.
tese, poesia, etc. En canvi els que
colonial.
bucló
PAGINA
DE
que
efectiva.
manera
de
cas
cap
en
Abeba,
Addis
a
Telegraphl
«Daily
transcendensón:
Poe,
donarie:n a
La Informació afegeix que el ~tCeci
Diu que el Pacte Kelloig prohibeix
seguirà l'exemple d'Angla<A DUES TINTEs¡
ta:.lsme, morbositat, malignitat, etc. diu que sap que 1'acord signat a llam ha portat també nombrosos au- de fer servir la guerra com a instru- França
terra si és necessari, i que les peLa diferència està en la manera Londres entre el doctor Martin, Ini- tomòbils per al transport de soldats ment d'una campanya de conquesta tites
condemnen
europees
potències
amb què l'autor reacciona davant nistre d'Add!s Abeba, 1 el senyor Leo i municions. Aquests automòbils po- de territoris per al proveïment de
que les
d'una embriaguesa d'esperit. I en Chertock, es refereix a una conces- den rodar perfectament igual en car- matèries primes, però que seria im- l'actitud d'Itàlia. S 'anuncia
que integren la Petita Enaquests dos autors la relació és dia- sio de terrenys de la propietat par- r ers ben urbanitzats com per les pis- possible excloure a perpetuïtat de Ja potències
tesa han decidit participar en meticular del senyor Martin, a la pro- tes de l'interior del pafs.
metralment oposada.
possessió colonial les nacions que esTot amb tot, ací i alll, es troben víncia de Wallega.
Finalment hom diu que les auto- tan mancades de dites primeres ma- sures de sancions de qualsevol classe
que fossin proposades per la Gran publicarà demà, diumen.
Com es recordarà els capitalistes ritats angleses fan negociacions amb tèries.
barrejats en gran proporció l'huBretanya i per França i la intervenmor i l'enginy, que fan extraordinà- nord-americans interessats es com- el Govern egipci a fi que aquest auDesprés diu que arriba una època ció
del delegat espanyol és una mos- ge, aquest interessantíssim
riament agradable la lectura d'a- prometen facllltar un empréstlt de toritzi Anglaterra d'establir dipòsits en què, en virtut de l'article 19 d 'ade l'estat d'ànim dels altres
tra
eterritori
en
municions
1
d'armes
Govern
al
esterlines
lliures
quest llibre. I aquest humor partíeu- 200.000
quell pacte, la qüestió ha d'ésser es- païso.s
lar i aquest enginy és segurament abiss ini a canvi de la concessió du- gipci.
tudiada un altre cop per comprovar
Les conclusions aleel que tenen aquestes pàgines de rant cinquanta anys d'una regió no
LE· si l'actual distribució colonial corPER A REPATRIAR A
precisada per les parts.
més original.
respon als dictats d'una veritable
sobre els Pacmanyes
que els nostres lecMANYS
El corresponsal afegeix que la reAquestes narra~lons són la màsjustlcia, puix que hi ha països que
tes
cara d'un seguit d'invencions folles. 1 gió Wallega, especialment les rodaAddis Abeba, 6. - El ministre a- tenen una enorme quantitat de cotors podran conservar
' Massa. folles per a ésser di te.> for- lles de Saddo, és molt rica en plaU lemany Dr. Kirchholtez ha telegra- lònies mentre d'altres en necessiten.
Berlin, 6. - El periòdic «Volklsche
a l'aguait de possibles
malment. Per això la gran quanti- I or.
fiat al seu Govern perquè li enviïn
Segueix dient que totes les grans Beobashter», òrgan del partit nacioun vaixell per repatriar eis ciutadans nacions han de participar a la co- nal socialista, comentant les reunions
tat de grotesc que contenen. Cal re• ESDEVENIMENTS •
D'ANUNZIO VOL L'AMIS· alemanys, que sumen mig centenar, lonització del continent negre, però del Consell de la Societat de Nacions,
marcar, però, seguidament, per a no
.
TAT FRANCESA
que són a Ablss!nia.
cada una dins l'esfera de la seva in- diu que Alemanya pot constatar noésser injustos, que el llibre conté
Paris, 6. - Segons el dtarl «Le
un gran fons de poesia i fins té
fluència.
vament per aquest exemple que tots
Acaba dient que França 1 Angla- els pactes posseeixen un valor 1 efifragments de poesia inalterada.. Temps», el President de la RepúbliEXISTIA UN CONTRACTE
terra han d'interpretar generosa- càcia internacional solament sl en
FRANCES
ca ha reb~t ':ll teleg~~ del c~lebre
Tramcrivlm un fragment:
I «El mar m'aparegué; que era in- e~cr1ptor 1ta.11à Gabnel d Anunzto, en Paris, 6. -El periòdic «Paris Soir» ment l'esmentat article 19 del pacte ells es fixa la situació reconeguda
el qual dtu que .ara més qu~ ~al publica una nota referent a una con- i que els altres països, després d'a- pels Estats interessats.
finit 1 tranquil.
Era blau infinit, 1 al lluny gr ans interessa als itallans mantemr . 1 a- cessió obtinguda a Ettopia pels ger- nul:l.ar el Pacte Kellogg, recolliran
Després diu que els pactes no són
llenques d'argent l'emblanquien fins mlStat francesa i posa de mamfest mans Bayart de nacionalitat !ran- en un bloc els anhels de tots els que els que determinen la vida dels poals extrems horitzons. La llum pu-l ets esfor~os que ha fet durant tota cesa, 1 any 1'918, amb els mateixos no tenen territoris colonials i que, bles, sinó l'evolució la que crea els
java del mar, baixava del cel, brl-¡lJ>, seva_ v1da per a assolir una allan- avantatges que els assanyalats ai degut a aquest estat de coses, és pactes com a mitjans auxiliars per al El diari popular de Catalunya
llava en l'aire. El mar era quiet 1 ça llatma, que ~reu que més tard o contra.c te petrolifer concedit a Cher- fàcil de comprendre el problema de seu desenvolupament.
segur només un marge tremolós m~s aviat, constttuelx! un~ g.ran pà- tock Rickett, contra el pagament de p~lpitant actualitat que es debat a
Posa de relleu la política de Hitler,
tna des de Flandes a S1clha. Afe..
b
'
Gmebra.
que reconeix justa, de delimitació
d 'escuma
so r~ 1a platja tra1a el geix que és precls que França· ajudi determinada sun1a, cosa acomplida 1
i consolidació d'interessos mutus, per
1 seu plaer de VIure. Blau I llum vo- Itàlia per a impedir que, com es vol
acords directes, evitant la contractaDesprés d'acabada la sessió del
laven sobre la terra. El ~r} el cel fer, sigui humiliada 1 recorda que
ció d'acords coHectius, exposats sem- Consell, els senyor La.val, Eden de
respiraven llum i calor 1 n munda- gràcies als esforços de França Itàlia
Després
juridiques.
violacions
a
pre
a '
1
va p dre a t
ven el món.»
Madariaga, Beck i Tewfik ~
P r en a gr n guerra.
1 L'estil !rapa per original l és d'una
ren
diu que la polltica de Hitler serà membres del Com!tè dels cinc, nO:
base
a
com
finalment
reconeguda
... ASSIMO BONTEMPELLI
INQUIETUD A ALEXANdestresa que superficialment dóna
menat aquesta tarda, s'han reUllil
de la nova era europea.
DRIA
la sensació de fàcil. En la not.a biod'una manera privada, i han acor.
d'Aiecomuniquen
_
6.
Londres,
vopetit
el
en
estrany al públic català per manca gràfica que adjunten
designar President del Comitè
ments fonamentals del pro!Jlema, que
(Ve de la pàg. 1)
La delegació de la dat
de traduccions. Amb «La dona dels lum els «Quaderns Literaris>> hi ha xandria que, amb tot 1 la presència
el delegat d'Espanya, senyor de Maitacolònies
les
de
seguretat
la
són:
gran
regna
anglesos,
vaixells
dels
enmolt
paraules
unes
això
sobre
meus somnis», que és una de les seConferència Pro Etio- dariaga.
podria consistir aquesta satisfacció. lianes i la capacitat del Govern etíop
ves obres més representatives, s'in- certades, que fan notar sobretot l'es- nerviosisme a la població.
La Comissió començarà els seus
pta
Per de prompte, és segur que la per a garantir aquesta seguretat.
Les companyies d'assegurances
corpora per primera vegada al nos- tll antiliterari amb què està escrit
treballs d'estudi del memoràndum
que tingués per base
CAlexan.,iria, Port-Said i Suez, reben delegac:ó italiana no assistirà a les Tota proposta
aquest llibre.
internaComitè
El
6.
Ginebra,
tre idioma.
italià i els altres afers relacionats
econòmica d'Etiopia, diCada narració o conte, per ell ma- gran nombre de soHicituds d'assegu- ulteriors sessions del Consell, sl eis l'explotació
pro defensa del poble etlop amb
Bontempelll ha visitat Barcelona.
el conflicte italo-ablss:ni, demà
entre Itàlia, França i Angla.- clonal
president
al
delegació
una
tramès
ha
En el seu conte «?.1àquina de con- teix, té una Importància particular rances per a magatzems i particu- delegats abissinis es troben presents. vidida
terra, correria el risc de topar amb del Consell de la Societat de Na- al mat!.
templar», àdhuc dins «La dona dels 1 diferent dels altres. Cada narra- lars, que volen salvaguardar els seus
El Govern abissini
cions, senyor Ruiz Guinazu, al qual
meus somnis», parla de la nostra ció és una nova descoberta de res- béns 1 propietats contra ataas aeris i
Els italians cada ve- les mateixes objeccions.
Conla
de
resolució
la
comunicaren
ciutat : <<A Barcelona, ciutat solar 1 sons. Gairebé podrlem afirmar que d'altres perills de la guerra.
Itàlia
replica
gada més intransi·
L'Agència Reuter diu que els valferència internacional que es celenocturna; Barcelona, linút extrem- l'autor es renova en cada conte. Són
El Govern abls·
6.
Abeba,
Addis
brà a París.
gents
occidental de l'Europa activa ... » La un seguit d'inquietuds plasmades de xells de guerra ancorats al llarg d'Aha publicat avui una declaració
Els principis essencials d'aquesta sini
passada primavera ens visità nova- diferents manere:¡. Bontempelli és lexandria mantenen les seves caldeGinehra, 6. - La sessió del Cons~ll
sobre el veredicte de la Co·
resolució són els següents: «Defensa oficial
ment i donà e. casa nostra diverses un descontent per de&ig de supera- res en pressió permanent.
ha estat convocada per a les cinc
Conciliació sot\-e els incl·
de
m1ssió
insles
de
i
recercada
internacional
l'alba
Dret
del
trobar
vol
No
ó.
l
c·
èxl't.
amb
conferències
d'aquesta tarda, però no es té la
dents d'Ual-Ual, en la qual diu que
titucions que el regeixen, és a dir, ha
EL NEGUS VA A LA GUER- seguretat que es pugui celebrar, puix
El llibre al qual ens referim, 1 que perquè trobar-la voldria dar un esquedat solucionada la dita qUes·
defensa de la Societat de Nacions,
forma el volum setanta de la coHec- tancament.
RA AMB QUARANTA MIL que, amb anterioritat, es realitzen
tió, que ha donat origen a les me·
poble
HOMES D' ESCORTA
del
i
etíop
poble
del
defensa
La. traducció ha estat feta per
cló «Quaderns Literaris», és un lligestions per tal d'aplanar aspreses.
sure& militars italianes.
italià».
Addis Abeba, 6. - Als voltants
bre interessant abans que tot. Inte- Daniel M.a Brusès, al qual cal feliEls delegats d'Epanya, Anglaterra,
Afegeix que, malgrat això, el proressant per ell mateix i per tot allò citar per l'encert a haver e>collit de la capital han estat concen- Polònia i Rússia s'han reunit al desqueda encara en
que ens deixa entreveure de l'espe- aquesta obra. No coneixem l'origi- trats un miler de mules, disposades patx del secretari g~ neral de la SoA I o i s i conferencia blema italo-abiss:ni
peu, a causa que Itàlia ha refusat
rit de l'autor. Perquè en aque¡:¡t vo- nal; però a través del cata:à cor- per al transport de provisions, tendes cietat i han estat conferenciant en
amb Mussolini
la seva solució d'acord amb el seu
aum hi ha alguna cosa més que no recte 1 pulcre que hi és emprat, s'en- de campanya, 1 una estació de ràdio, relació amb el nomenament de la
Ginebra, 6. - Hom sap que el baró Tractat i que Abissinia, en la seva
una sèrie de contes divertit3 i d'aven- dev!na que, si més no, està feta a¡nb pertanyent a l'Emperador, el qual ac- Delegació encarregada de cercar una
. Aloisi, en abandonar ahir el seu silló qualitat de membre de la S. de N.
tl~alment es dedica activament a solució al conflicte. La. delegació ita\ures modernes reeixides oom sem- tota dignitat.
en el Consell, es dirigí a l'hotel on demana que aquesta, d'acord amt
l'org-anització d'una escorta militar. liana ha. estat absent d'aquestes conJOSEP PALAU-FABRE
bla a primer COp d'ull. Hi. ba, ens'hostatja, per tal de conferenciar la resolució del 4 d'agost del 1935
~'han construYt unes tendes de cam- verses. Itàlia aprovar!~ aquestes gescara fumejant, dintre tot ruxò, una
telefònicament amb Roma I que par- arribi a una decisió definitiva sobre
panya especials per a l'Emperador tions si. la Comissió tripartila Frantempesta de pensaments, idees, somlà amb el senyor Mussolini.
i la seva mull~r. la qual, amb algu- ça,
tot el problema que actualment se1 Espanya formessin . diPolònia
DtL
nis, en forma caòtica i desordenada.
nes dames 'de la Córt, acompanyarà ta delegació. Laval ha contestat que
para a ambdues nacions.
.
Per la tensió d'esperit, per la sola
d'esclatar
cas
el
en
marit
seu
e.
D:u també que el manteniment de
El Consell acorda el
lucló dels probleme3 plantejats 1
no seria membre d'ella França si
S'ha posat a la venda el llibre de gt.erra.
per la complaença de l'autor en cerEden no està conforme amb ella.
nomenament de la la pau no ha d'ésser obtingut a costa
consistiemperadors
dels
L'escorta
de la violació dels més importants
ta poesia de misteri, aquests contes Manuel Azaña, que ha desvetllat
Els italians s'oposen a això enèrgihomes ben armats I uni- cament.
Comissió
principis internacionals, principal·
ens han fet pensar en els de «La tanta expectació al seu sol anunci rà en 40.000
in~tructors
per
entrenats
formats,
Ginebra, 6. - En la sessió pública ment la sobirania i la independència
màscara de la mort roja» d'Edgar als cercles polítics i apolítics. Serà europeus. També formarà. part del
A primeres hores de la tarda les
Consell
pel
tarda
aquesta
celebmda
territor:al dels membres de la Socle·
A. Poe, tot 1 que, per altra banda una obra que hauran de llegir tots
de l'Emperador l'arquebisbe converses quedaren interrompudes i
c'e la Societat de Nacions s'ha acor- tat de Nacions.
Bontempelli fins sigui en certa ma- els catalans car en ell s'hi fixaran segwci
no s'havia arribat a cap acord.
amb
Govern,
del
membres
els
tots
1
de
Comitè
d'un
nomenament
el
C:at
Per últim, la declaració ab!ssfn!a
termes que s'hauran de tenir molt
nera un anti-Poe.
Les grans potències continuen les
de l'Exterior.
c!nc membres que representaran a diu que és Itàlia la que no vol deter·
Aquesta relació amb el poeta ame- en compte per a seguir una política excepció del ministre
d'arrital
per
directes
negociacions
Les mules seran emprades solaFrança, Anglaterra, Polònia, Espanya minar les fronteres entre la Soma·
ricà es palesa. oobretot en els frag-~ espanyola. Aquesta obra tindrà més ment
cas que la ruptura d'hos- bar a una solució en la qüestió prini Turquia, el qual s'encarregarà de lla i Abissínia.
roents que porten per titol: «Pin- de quatre-centes pàgines i serà ad- tilitatsenesel produeixi
cipal.
els
que
abans
l'estudi de tots els aspectes del protura sobre crani», «Màscara de Bee- ministrada per la Llibreria Catalònia. camins i camps estiguin transitables,
S'afirma que els delegats francesos
blema italo-abissini i cercar-U solució.
S'aparta a M . Jeze?
perquè encara no ha acabat per i. anglesos han proposat 1 nternaEl nomenament d'aquest Comitè,
complet el pcrlode de pluges i hi ha c!onalització politica d'Ab1. .ala. Es
Ginebra, 6. - Es probable que el
proposat per la Presidència, s'ha deI
forvigll.mc1a
de
exèrcit
un
formaria
J Les rendes dels periodistes grans tolls d'aigua. Sl el terreny es- mat per les tres quartes parts d'icidit sense discussió. El senyor Gw- Govern d'Abissinia doni la seva con·
NOTES POLITIQUES
tà suficientment sec, s'empraran 50
nazu, president, ha anunciat que Ità- form:tat perquè ~1 seu ministre a
franper
part
quarta
l'altre
i
talians
seguici
del
camions per al transport
Paris, Hawarlat, sigui nomenat ca~
lia s'ha abstingut.
Una carta de J. 1\L• Xammar. MADARIAGA
cesos i anglesos i probablement forI material del Negus.
S'estima aquest resultat com a con- de la delegació etiòpica a la Socie·
Se'ns prega la inserció de la següent
que presidirà el Comitè dels Cino sequèncla de les vives converses quP tat de Nacions, i que M. J eze passi
L'Emperador Halle es proposa ces de potències neutrals.
Els italians també han rebutjat
carta:
anar als llocs on la lluita sigui més
tingut lloc aquestes tarda entre a ésser el segon delegat. Es té la
«Senyor Director de LA HUMANIaquesta proposició, puix que enteEfectivament -expliquen als es- han
enconada.
dtferents delegacions, abans del impressió que Itàlia rebrà amb satisTAT.
nen que és a les armes italianes a mentat.s centres-, el colonialisme ha Consell,
que han suavitzat l'oposició facció aquest canvi de la delegació
Ciutat.
BALBO tiA COMPRAT MO· les que correspon controlar el desar- estat fins ara una manifestació de que trobava el nomenament de l'es- ab'ss!nia davant el Consell de Glne·
mament d'Abiss!nia, la qual cosa sig- les potències riques. D'aci endavant mentat Comitè a alguna delegació.
TORS D'A VIACIO
Senyor Director: Cansat de sombra.
Paris 6. - L'edició parisenca del nifica l'ocupació completa d~l terri- haurà d'ésser tambe el patrimoni de
citar de la premsa (no tota) de BarLa delegació italiana ha assistit a
Jutel
davant
Sir Hoare va a Gi·
comparegué
Ahir
amb
poblades
d'ItàUa.
1
part
pobres
per
tori
potències
dules
que
anuncia
Herald»
York
«New
celona escrita en espanyol rectUicasessió secreta; però no a la púLa delegació italiana ha rebut ins- excés. No es tracta de fer fructificar la
clons d'errades 1nformat1ves i falses jat núm. 5 el periodista J oaquim Ci- rant la seva estada a Paris, a finals
nebra
blica.
Imputacions delictuoses que m'afec- vera 1 Sormani el qual passà una d'agost, el mariscal Balbo féu una truccions concretes de Roma 1 sem- capitals, sinó que visquin els homes.
Londres, 6. - Encara no refet del
retirar-se
Torna a
ten, convençut de la inutilitat d'em- llarga estona declarant per la publi- comanda a la casa francesa Cnon i bla que aquestes instruccions c6n en Itàlia no té, doncs, el projecte de
seu atac artritic, el ministre de l'Ex·
prar recursos legals en contra d'acti- cació d'un art1cle que el fisca l con- Rhone de cent motors d'avions de el sentit de mantenir fermes totes construir carreteres al territori etíop
Aloisi del saló
tel'ior Sir Samuel Hoare, es dlspOSS
per compte del Negus, únicament vol
tuds obedients a plans d'atac, l'ori- sidera injuriós per a Hitler. L'esmen- 900 cavalls cada un, els quals estan les peticions italianes.
Ginebra, 6. :- El nomen!lment del a assistir a l'Assemblea de la s. de N.
augmentar el seu propi terrtt.ori, pogen misteriós dels quals no em sento tat article sort! a «Catalunya So- dotats de refrigeració per aire.
que és el que el fei- ,Comitè dels cmc, fou decidit en la a Ginebra, envers on farà el viatgt
amb forces d'escatir, he adoptat la cial».
El Comitè dels Cinc, sar-lo en vàlua,
ANGLATERRA TAMBE FA
x1sme ha fet fins ara a les colònies sêSSló secreta que celebrà aquesta directe. Sir Hoare, cas de no podfr
Després de declarar, el jutge dictà
resolució de dirigir-mc a la premsa
acceptat
tard'l en Consell de la Societat de vale1·-se pels o us mitjans, es rad
PREPARATIUS BEL·LICS
d'ltalia.
escrita en català amb el prec que aute de processnment I presó, ja qt.e
NaciOns, que es ratUicà després en transportar en una cadira de rode:>
Milà, 6 - El periòdic «La Gazzesumari es tramita pel procediment.
Ginebra (urgent), 6. - S'ha consvulgui publicar aquesta carta en de- del·urgència.
pública.
la
ta del Popolo» publica una informa- tituït oficialment el Comitè dels Cinc,
núncia que:
L es prediccions de la
A la prin1era assistí el delegat !ta.
Lld han estat concedits els benefi- ció del seu corresponsal a Alexan- però hom no sabrà la seva composiEls ex-combatents a
Tres diaris, almenys, de Barcelona cis e la presó atenuada.
dria, segons la qual a bord del vai- ció fins que tingui lloc la sessió púpremsa russa
lià baró Alolsi, que féu nombroses
(eLa Vanguardia», «El Noticiero Unide la p au
favor
xell anglès cCecilian» han arribat en blica.
nomenament,
l'esmentat
a
objeccions
Moscou, 6. - La premsa soviètica
versahl i «El Diluvio») en donar la
aquell port setanta avions militars
Paris, 8. - La. Confederació Na·
comenta la darrera tase del conflicte les quals foren per últim vençudes
----------~*---------nova de la meva llibertat provisional
en virtut clonal d'Antics Combatents ha tra·
Itàlia toma a aban- !talo-abissini després de les sessions per un compromís d'acord,
h an afirmat, mancant a la veritat
del qual el delegat italià s'abstindria mès un telegrama al Pres'dent do!!
conla
de
i
Ginebra
de
Consell
del
1 als escrúpols ètics més elementals,
donar el saló de ses- cessió als nordamericans.
de votar sobre la qüestió.
Consell de la S. de N., de Ginebr$
que jo era l'autor d'uns fets que estrut
En començar la sessió pública, el demanant que es faci el possible pH
«Pravda» àiu que l'tmperla.lisme ha
saons
Incendi en una botiga
subjudice.
creat entre les grans pot~ncies que baró AloiSi estava al seu lloc; però, a mantenir la pau.
Ginebra <urgent>, 6. - En l'ober- a~pir.en. a aprofitar-se de les nqueses quan el president, senyor Guinazu,
de j'uguets
Algun diari de Madrid (..Oiario de
PreSident
el
pública,
sessió
la
de
tura
Madridll em relaciona arbitràriaha cridat, seguint el protocol de la.
Des de la presó de València, els
Al carrer Arib u, can:one.da al de c:J.ona compte al Consell de la s de d Ab:ss~a una oposició que hom no Liiga,
Candidats a un Doc
al representant abissini perquè
ment amb la troballa d'armes a la presos ~overnatlus ban cursat el Paris,
poura vencer, I afegeix que la lluita
·
ó
es va declurar un Incendi en 1 N d 1
Corrutè
del
const1tucl
a
e
·.
es
de
prop¡etat
joguines
de
botiga
una
Coll.
vacant al Consell
barriada del
per la. supremacia en aquell Eslnt prengués seient al lloc designat el
següent telegrama al cap del GoGinebra, G. - Es probable que e:S
no ha fet més que començar. baró Aloisi ha abandonat el SftlÓ on
Altres, de Barcelona i Madrid, !n- vern amb motiu del seu viatge a Francesc Domènec, que actualment dels cmc..
! ::;:¡. P~es1.dent, senyor Guidazu, ar- africà
e:s troba fora de la ciutat.
representant, de Nicaragua, Bolív'~
DlU també que en segon ~la s'ad- es celebrava la sessió.
degudllment, em suposen en coopera- Barcelona:
representl;\nt
Jeze,
M.
_!Ilntà
g?ntl,
sufocar
aconseguiren
bombers
Els
el
Mèxic,
de
delegat
el
parlat
Ha
RepubllClub
Lerroux.
«Alejandro
anglo-saxons
interessos
I eneixen els
ció professional (al marge de la que
Equador i Colòmbia a la s. de N
ens devem tots els advocats) l po- cano. Paseo Gracia. - A plàcemes l'incandi, però s'ignora l'import dels d Ab1SSm1a, a prendre seient al Silló i que d'ara endavant no seran les qual reafirmà la declaració feta el presentin una candidatura en 1~
n;oment
nque~~
En
correspon.
li
que
provocael
que
causes
les
1
danys
americaRepúbliques
les
per
1932
doscientos
faltan
no
dia,
fausto
tan
Nales
de
Soctetat
la
de
resolucions
uaJ
Joaquim
senyor
el
lltlca amb
propera assemblea que tindrà noc tJ
presos gubernativos Barcelona, de- ren. No hi hagueren desgràcies per- el baró Alo1st, delegat ttallu, s aixeca Clons les que pesaran, i que Abissi- nes, 1 digué que elles no reconeixe- d11luns, per a cobrir el lloc perma·
nola.
del seu siUó t ab:~ndona la sessió.
sonals.
qüestions
de
5us
Con
arranja¡nent
cap
Valencla
rien
càrcel
portados
de
centre
un
en
convertirà
es
nia
nent que quedarà vacant per haV~
«La Vanguardia», en aparent erra- buenos deseos: Tan buenos como
internacionals per la força. Demanà acomplert Mèxic el termini per 8
perills cada vegada majors.
da tipogràfica (que per no haver pueden
Roma ni fan cas
A
encuense
qulenes
sentirlos
esels
s'augmentessin
que
després
qual fou nomenat.
estat rectificada, crec emparadora tran h asta once meses gubernativos
de donar una solució
de Ginebra
El ''Times" aboga forços per talita.lo-abissini
conscient d'una campanya inconfes- separados padres, esposas e hijos. de
dintre
conflicte
al
*,--------~
SARDANES
LES
sab:e>, deixà anar el meu nom en Por los dosclentos: B. Durruti 1
per les sancions
Roma, 6. - Després dels primers
les previsions del Conveni de la Souna nova que pretenia referir-se al M. Rodriguez.»
debats de Ginebra, l'opinió italiana
Nacions.
de
cietat
diu
Times»
cThe
6.
Londres,
m eu company l'advocat senyor Ve110 ha experimentat cap canvi. Hi que les declaracions fetes a Ginebra
A LA PLAÇA BERE..'lGUER
A continuació, el Consell aprovà la
lilla.
La Penya «3» organitza per a avui, ha un desviament absolut sobre les pel senyor Eden no han estat més composició del Comitè dels cinc que
----------~*---------Saluda el senyor Director, Joaquim
dissabte, a les deu de la nit, una concluSions de la Societat de Na- que una repetició de les concessions és com segueix:
'
1\laria Xammar.
gran audició de s:lrdenes, la qual clons. sigum aquestes les que siguin. màximes oferides a Itàlia. Aquestes
Mr. Lava.!, França.
València
de
Des
habiitalians,
dels
massa
gran
tindrà lloc a h Plaça Berenguer el La
Mr. Eden, Anglaterra.
declaracions han donat ocasió al reBarcelona, 5 de setembre del 1935.1
BrusseHes, 6. - El Parlament W
Gran (Via Laietana), a càrrec de la tuada des de fa anys a considerar presentant italià per a reprendre el
Senyor de Madariaga, Espanya.
que els treballs de Ginebra no te- f1l mterromput a Paris, però la resga ha ratificat l'acord go>eroaJil:
cobla «Populan.
Coronel Beck, Polònia, 1
cen influència en la realitat politica, posta que ha donat ha destruït
tal de reconeixement del Gove~"!!JJ
Tewflk Aras, Turquia.
no concedebc més oue un interès molt aquesta esperança, almenys de moDesprés del Consell es passà a exa- viètlc i el Tractat de comerç Slíi
limitat a les infor'm:lcions de Prem- ment.
minar nombrosos assumptes que figu- entre Bèlgica 1 els Soviets.
sa referents a Ginebra:
aprofitats
Uns aprenents...
El senyor Lava! s'ha atès més es- ren a l'ordre del dia, com és corrent
• • •
Als cercles ofiCIOSOS ttalians s'asse- tretament que abans a les directrius en vigllies de la reunió de l'assem. .
•
Paris, 6. - El Conveni provlsior.J"
Valènc.a, 6.
Amb motiu d ~:~na denuncia del ge- gura que Itàlia ha realitzat un acte de
rees
sap,
hom
com
qual,
1a
blea,
renovat
ha
i
la polltica anglesa
signat entre la Unió Econònti~
El Comitè cLluls de Sirvall ha rent de la !àbnca de calçat M. A., de deferència envers la Societat de
editat un fascicle titulat cAcusa- Rodri8'\lez, del .c arrer Roger de Flor, Nacions en !er-se representar en 1 la seguretat. de la fidelitat de Fran- unirà. el dilluns vinent, 1 Que encloïa go- luxemburguesa 1 la Unió rtS ¡,
de
Com1tès
diversos
de
informes
eis
baró
El
Nacions.
de
Soc1etat
la
a
ça
tica preveu per a ambdues pa ~
e
Ha estat posat en llibertat el lle- mos». Es una narració del fet Sirval han estat detmguts els aprenents Co ll
nse • però que no ha anat a Gi- Alolsi ha rebutjat novament les pro- la Societat de Nacions sobre qües- concessió reciproca 1 iliinlta.~ rnei
una extensa coHaboracló d'il- Manuel !borra Soler Antoni Muletrat senyor Joaquim Juanola que, amb
lustres personalitats republicanes 1 ro Pérez, Lluís AriaS Parolis, Joan nebra com a. acusada.. que tracta de posiciOns britàniques i s'ha reservat tions d'higiene, econòmiques, finan- tracte incondicional de ne.c1o
Gutiérrez Beltran Josep Zaragoza defensar-se, smó senzlltamt·nl a po- per a Itàlia el dret de solucionar el ceres, mandats, opi, cooperació ln- afavorida.
com recordaran els nostres lectors periodistes de la premsa lliure.
-.iutl
I)<}
El Conveni preveu, entre
A Xàtiva tingué lloc dissabte, prè- Oliver Josep Gumbau Fernandez i sar oficialment el món al corrent del confli~te a la seva ~era, la qual teHectual, tracta de blanques, etc.
fou detingut dies enrera per la pocoses, el total de l'exportaclons5 s
viament autoritzat, un miting orga- Enric ' Tiu Garroquer tots ells de seu punt de vista 1 dels seus p\·opò.. cosa es una negativa indirecta de
Ucla per haver-U estat trobats uns nitzat
per aquest Comitè. Parlaren 15 a 17 anys, acusats' d'haver subs- Sits. Per _tant! d'ac! end11vant, es ne- la competencla juridica de la SoMadariaga, president go-luxemburgueses a la U. & .
«documents separatistes». El jutge J. G. Gorkin, Frederic Miñana 1 J ull tret material del magatzem de la fà- garà a discutir .amb Etiopla.
cietat de Nacions. Es difícil, per tant,
, seti
durant dos anys.
d e la ColllWió
prodonat
ha
-afegeucentàlia
I
brica.
veure sobre quina base podran ésser
La representació comel"C•111
militar, però, no trobà matèria de- Just. Més de cinc mil persones ovaquaranta
durant
paciènc~?de
ves
del
Tots han negat el fet davant
Ginebra, 6. - La. sessió pública part de la Delegació sovJètle&- tze!
continuades les actuals deliberacions.
lictiva 1 deixà sense efecte la de- cionaren els oradors. Si ens és pos- jutge
però s'han acusat els uns amb anys. Ara empren una acció 1 res La resposta italiana. als oferiment, del Consell de la S. de N. ha estat
L'acord té una \'ígència del 1J
sible, per raons que comprendrà el
~nc ló, que !ou mantinguda per les nostre lector, procurarem parlar amb els altres. Per ai.'tò han quedat detin- n.o podrà contenir-la. Les propoSi- de reconcillaeió d'Anglaterra, han aixecada després de l'examen d'al- anys i és renovable tàcitallle~ ¡¡:s
at:toritats superiors amb caràcter de extensió cte les activit6ts d 'aquest guts tots 1 passaran al Tribunal de c1ons franco-bntàniques del 16 da- causat una lamentable impressió. Es guns afers, tais com els informes denúncia del Conveni requere
go.c;V no tenien en compte els ele- té el ferm convenciment que !tAlla de di\"ersos comitè$, etc.
menors.
Comitè.
pre\oi a\ois de tres mesos.
go\"ernatlva.

Massimo Bontempelll va néixer a
Oomo (Itàlia) l'any 1878. Es un dels
autors d'aquell pals que gaudeix actualment de més prestigi. Així m:v
teix és un dels més actius. Poeta,
professor, periodista, noveHista, dramaturg, critlc, teoritzador, etc, Dirigeix la revista c900• i és COD$derat el cap de l'escola futurista movecentismo» i pertany a l'Acadèmia,
encara que això sembli un contrasentit, com ho és en molts d'altres
països.
Les seves obres més importants
són: «Egloghe», que data del 1904;
«Settenari e sonettit, «La vita operosa» i «La. dona dei miei sogni».
que és del 1925. Enguany ha publicat «Galeria degll Shiavi».
Es de doldre que un autor tan lmportant com aquest, conegut'i reconegut arreu, fos gairebé totalment
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DAVANT LA PROXIMA OBERTURA DE LES CORTS
f

CONSELL DE MINISTRES
· EL MOMENT POLITIC
Interessant editorial de
Noticiari breu
1
'Heraldo de Madrid 11
Un pro¡ecte del ministre de És treballa per la reconstitu- de la Península
La primera reunió dels socialistes per a Governació per a prohibir ció del bloc dretista de les
estudiar l'actitud de les oposicions, l' . t, . d 11·
t t" d
tindrà lloc el dia 15
ex1s enc1a e 1oven u s
e
darreres eleccions

R EDUCCIO D E JORNALS

Es va cap a la normalitat constitucional?
Madrid 6. - «Heraldo de Madrid» una nueva. Ley electoral, y en la
publica ¡Q. següent informació poli- formación de la Ley económic-a pam el futuro ejercicio, otros, concretlc:ia. està. señalada la fecha para tamente, los de la Ceda, piensan en
la reapertura de las secciones de un programa lato y complejo, que
cortes. Estamos ~~ visperas! pues, precisaria para reallzarse la atende actlvidades pollt1cas•. ~· mas pro- ción de unas Cortes diligentes, duplamente dicho, de act1v1dades par- rante muchos meses. En cua.nto a
los agrarios y llberal-demócratas, no
lamentarlas.
No estàn, al parecer, integramen- son de esperar actitudes heroicas;
te de acuerdo en cuanto al plan màs bien es de suponer que seguiarlamentario a desarrollar en la ràn <<Sacrificànda&e» con la. Ceda
Rueva etapa todos los :niembros d~l para evitar facilidades a. la dlsoluGobierno. Mientras hay qwen se li- ción de Cortes.
Han surgido determlnadas cirmita a pensar en la aprobación de
cunstanctas que pudieran ocasionar
acontecimientos, pero no creemos
que estos succsos sean inminentes,
pues quien pudiera. producirlos ha
pensado por si y por otros la convemencia de aplazarlos hasta que se
apruebe la nueva Ley electoral. Las
circunstancias a que no:¡ referimos
tlenen su origen en el último discurso del jefe populista agrario,
cierto, después del ConMoscou, 6. - La Dele~11;c~ó SOviè- quien,depor
a.yer en Palacio, ha creido
tica militar a França VlSlt.a, abans sejo
prudente rectificar lo que dijo en
de començar les grans maruobres, la Santiago.
zona fortificada de l'Est.
Y no terminó la lntensidad poli«Izvestla» publica un interviu amb
el cap de la delegació soviètica, Sve- tica de la jornada, sino que continuó
por la tarde, plas:nàndose en
1dlakin el qual ha afirmat que la defensa 'del Rhin, especialment entre la fórmula arbitraria para resolver
el riu i els Vosgos del Nord està el problema dc los gobernadores, de
perfectament organitzada i és molt ir proveyendo las vacantes que se
fueran produclendo, de manera prosòlida.
«Poguérem obsérvar -digué el ge- porcionada, por elementos de los
neral rus- que eis més terribles mit- grupos que partlcipan en el Gobierjans de guE'rra trobaran allà un em- no, y que ha. tropezad.o con la difipleu efectiu 1 no solament per a la cultad de existir en la actualidad
defensa del terreny, sinó també en catorce vacantes. Su provisión ofreel cas d'una maniobra ofensn•a com ceria dificultades. Se trata de la tercera parte del cupo de gobernadoa base de contraatac.»
Afegí que el valor del sistema de res civiles, y los nombramlentos dales fortificacions franceses augmen- rian ya unos datos para calcular el
ten amb relació amb el sistema de predominio ejecutivo de la Ceda socarreteres que permeten els movi- bre los radicales en las provincias
ments de tropes a la zona de les espafiolas.
fortificacions.

-----*

¡LA DELEGACIO MILITAR SO·
· VIETICA FA ELOGiS DE LES
FORTIFICACIONS FRANCESES

L'ORDRE PUBLIC

Espanya

r Portugal al Congrés nazi

Colònia, 6. - Ha a.ribat en aquesta capital un grup de persones espanyoles 1 portugueses, les quals, invitades pel Govern del Reich, visiten
en l'actualitat Alemanya.
Després de visitar Dussedolff,
Hamburg i Berlin, aquc. · · personalitats assistiran al Congrés nacional
del partit, que se celebrarà a Nuremberg, on seran hostes del Führer.

Les autoritats lituanes
i Memel
Memel, 6. - El burgmestre de
Memel, Dr. Brindllnger, que figura
com a candidat a les eleccions que
t indran lloc el dia 29 de l'actual,
ha estat eliminat de les llistes ~r
les autoritats lituanes, per ésser considerat com a. estranger.
Corn es recordarà, les m ateixes au,toritats elllp.inaren anteriorment t l
Dr. Schrelber, que figurava també a
la candidatura.
La decisió adoptada amb el doctor
Brindllnger, el mateix que amb el
Dr. Schrelber, ha estat acollida amb
disgust, ja que el primer obtingué
la ciutadania de Mernel el 1922. El
1931 fou nomenat burgmestre de
la ciutat i deposat després per les
autoritats de Kovno; però els Trib'.lnals fallaren el cas a favor del doctor Brindlinger.

La copa del rei d'Anglaterra
per l'aviació
Londres, 6. -Avui han tingut lloc
les curses aèries de qualificació per
a la Copa dei Rel. A darrera hora
l'aviador Campbell Blake, guanyador del vol Anglaterra-Austràlia, ha
anunciat la seva retirada de la prova. L'aparell més ràpid dels present ats ha estat el «New Gull», del d'Ilo
de Kent, pilotat pel capità E. PerCival, que pot desenrotllar 196 milles per hora.
L'aeroplà que s'ha classificat en
Prl~r 1:oc en les proves d'aVUI és
el «Hawklt, pilotat per Mr. Mile, que
ha cobert la cursa a una. velocitat
mitjana de 163'75 milles per hora,
seKgu¡t del . cNew Gull», del duc de
ent, amb el promedl de 162 milles.
Han participat dues aviadores en
1a cursa d'avUi, una d'elles M:iss Low
&obre «Hawk 6», que s'ha c:assiflcat
en vuitè lloc; però després ha estat
desquallficada per una falla tècnica.
L'aviador Henshaw, que corria. damunt •Hawb, c3 veié obligat, per
a varia, a fer un aterratge forçós 1
calgué al mar, on fou recollit per
un vaixell.
Demà s'efectuaran les proves fin als sobre un circuit de 51'68 milles
amb Viratges, que han de cobrir set
vegades.
EL P RESIDENT DEL GOVER N
I UGOSLAU SATI FET D EL VIATGE A PARIS

Belgrad, 6. -

Procedent de Paris,

~ arribat aVUi a Belgrad el cap del

overn ~ugosJau, Stoyadlnovitch, E'l
qUal rebé els periodistes I els <!eclarà
que ha tomat molt satisfet del resul, ta t de les seves converses amb el
6enyo.r Lava! I que ha comprovat Ja
,coincidència de punts de vista d'ambdós SObre alguns Importants proble-

mes.

Stoyadlnovitch ha matú!estat que

e~ resultats de les seves conterenc es am~ el senyor Lnval p'!l'Dleten

~~OSlàvta de mirar el futur desen-

Of>ty¡:ment internacional amb tot
lmle.
lA :O.t CO)lPRA VAIXELLS
D E GUERRA A ITALIA
norna, 6. - El trunistre ue l'Inte-

=

ríor de Slatn, acompanyat d'altres
alitats, ha vingut a Itàlia A.
t
!onar la construcció d'onze
Or'JX'd.iners l dos P<lttamines que es
~8truetxen per encàrrec del Govern
""" angkok.
El mlnlstre &lamès anirà a Lauela ~ 0!' \-isltarà el ret, el qual cursa
t'll1l ,~::..,.estudis a Suïssa i que aviat
p....,. dotze anys.

El estado del orden público, el
problema. de los gobernadores y el
dlscurso de Gil Robles es posible
que hayan aconsejado a alguien en
la necesidad de cambiar la tàctica
politica del Gabinete. Pero tan interesante como la. situación interna del Goblerno, es conocer la actitud de los grupos de oposiclón ante
la apertura de las Cortes. Estàn
ausentes de Madrid los parlamentarios de las oposiciones republlcanas; pero dlas antes de reanudarse
las sesiones, celebraràn reunlones
los grupos Uc Izqulerda Republicana, Unión Republicana, Esquerra.
catalana y republlcano-conservador.
Los tres primeros sectores que constituyen la federaclón parlamentaria
de izquierdas republicanas, tendràn
tm cambio de impre;;lones en reunión que celebraràn sus direc·Uvos,
señores Barcia, Lara y Santaló, para determinar en ella. fijamente la
actitud que han de mantener en la
etapa. legislativa que va a comenzar. Probablemente no deja¡:àn de
hacer una oposlclón serena y una
discusión objetlva y razonada a los
proyectos de Ley electoral y de presupuestos, pcro sospechamos que a
todos los demàs proyectos leglslativos del Gobierno haràn una tenaz
e irreductible oposlción.
La primera reunión que se celebrarà para determinar la actitud de
las oposiclones tendrà. lugar el pr6x1mo dia 15, y serà la de los dlputados socla11stas. Blen pudiera ser
que sl se inicia un cambio en la
política del Gobierno y se acentúa
la comprensión, marchàndose ablertamente hacia Ja normalidad constitucional, blen pudlera ser, declmos,
que el grupo socialista determinase
reintegrarse a la Càmara.»

-----------*:----------MATA El SEU GENDRE PERQUE NO ES VOliA CASAR
CIVILMENT
El Tribunal el condemnà
a sis anys de presó
Ahir, davant el Tribunal d'Urgència, tingué lloc la vista de la causa,
suspeaa fa uns dies, contra Francesc
Martínez, acusat d'haver mort el seu
gendre. Joaquim Fabregat, al carrer
de Gahleu, el dia 26 de juliol.
El processat, que té 72 anys, posà
de manifest que rou agredit I bufetejat pel seu gendre en requerir-lo
que es casés amb la seva filla, ja
que sols ho estava per l'esglésía.
Ell, sense saber el que es feia, es
va treure un ganivet de petites dimensions que sempre portava 1 li
clavà una ganivetada que li va causar la mort.
Declararen alguns testimonis, familiars d'ambdós, 1no es po¡ué treure res en concret referent a la torma en què passà el fet.
També van declarar alguns metges, els quals manifestaren que el
processat havia patit diverses malalties que, sl bé no l'eximien en la
causa que contra ell es celebmva,
en canvi podien servir d'atenuants.
El fiscal, en el seu informe, sollicità de 1:1. Sala que el processat
fos condemnat a la pena de tretze
an:rs de presó.
No s'ha admès, com l'altm vegada, la presència de l'acusat privat,
per no haver-ho solllcitat en el termm! reglamentari.
Hi intervingueren dos defensors,
un d'ells el suplent, per no trobarse en disposició d'actuar el defensor nomenat, senyor Pere Alier, però
aquest, després, féu l'informe I demanA, en forma alternativa, l'absolució o bé que es considerés un delicte d'homicidi amb atenuants.
El tribunal es retirà a deliberar i
condemnà el processat, d'acord amb
la petició del defensor, a la pena de
sls anys de presó i 20.000 pessetes
d 'indemnltuctó a la familia de la
vfctima.

caràcter polític

(Crònica del nostre redactor a Madrid Alard Prats)

Madrid, 6. - Fou el senvor Lucia . electoral amb consignes CX!ncretes t
que amb el seu criteri de polític va- disciplina terminant, s'actwa intenEl ministre èe Finances parlà no- lencià i realista, quan les dretes es sament una aliança de dretes semvament de la qüestió de la llel de lliuraven a l'embriaguesa d'un triomf blant a la del novembre. Una altra
restriccions, i fixà les normes que <S electoral del novembre del 1933, va vegada es produeiX el conglomerat
publicaran aviat perquè els mlnls- publicar en el seu òrgan oficiós, hlbrtd dels monàrquics de Goicoetres s'hi aj ustin per a realitzar l'a Dlario de Valencia, un article en el chea, monàrquics vergonyants, amb
coblament de les xifr es de serveis qual, després d'examinar les cir- un altre cap, tradicionalistes, etc.
cumstàncies que havien franquejat
Les gestions són certes. La notf••
el resultat de les eleccions, va pro- cia donada a la publicitat en una
tetftzar: «El dia que es jarmi un crònica per l'il-lustre periodista. MaEl ministre d'Estat, abans que el front popular d'esquerres, unit i dis- nuel Aznar, referent a la tramesa
senyor Lucia donés la seva acostu clplinat, s'haurà acabat per a molt d'uns emissaris a Alfons de Barb?
mada referència, digué als informa temps la influència dretista a Es- perquè, prop dels seus vassalls gotdors que desitjava fer al¡r.mes mani panya.»
coechetstes, faci prevaler la seva
!estacions en relació a les diverses
Aquella preocupació de l 'actual mt- autoritat e~ ~l sentit que els !"onotícies
aparegudes
en
les
informa.unes eleccwns
clons d'ampliació del Consell d'ahir nistre de Comunicacions ha reco- 11d rqutes a1udm en
.
«En primer terme -digué- no és brat en aquests dies una parttcu- la Ceda, és certa t plenament com:
cert que en la reunió ministerial d'a lar importància entre les preocupa- prcwada. Per altra banda, .a nfngu
ibl lat e cions actuals de la Ceda. Els actes no estran11a aquesta contmgència.
é d
es parl s elCom
meu vosaltres
poss e v com
g celebrat•~ per les esquerres, i ...
'una Era d'e&
. perar. . L'ex.-rei
ahirl'Argentina.
~
d va remetr.e
G
prendreu, no són els moments a pro- manera especial el que va t enir lloc als ojietosos emtssans e1 senyor Olpòsit per a. fixar la data d'un viatge a la plaça de braus de València, or- coeche!!, .el s~u apode~at general
del ministre d'Estat. Es cert que, en ganitzat recentment per l'Aliança com s¡ dtguésnm. I Go1coechea ha
temps oportú, s'acceptà la invitació Obrera, han sembrat l'alarma en els conferenciat amb el cap visible de
del Govern argenti, que estem de- llocs més pr eeminents entre els dt- la Ceda a Bilbao durant lll: seva darsitjosos d'atendre, i que aquest viat- rectius de les masses cedistes. Una rera estada. No s'ha arnbat a un
ge es realitzarà; però res més.
tranquillitat de superficie en els me- acord d'unitat d'acció tan aspirada
En segon lloc, tampoc no és cert dis polítics és simulada amb bas- pels cedlstes; els gestors, però, porque el consell de ministres d'ahir tant perfecció. No obstant, les figu- ten bOn camf. «No es posaran d'apar lés del viatge que realitza l'a- res destacades de la dreta es mouen cord els caps, però els etutadans que
viador Pombo en el sentit que ex- incansables en conferències í conci- els elegiren encara segueixen essent
pressen els per iòdics.>>
liàbuls. El tema de la imminència els nwtetros.» Ara s'exvressa un
un informador preguntà e.l se- d'unes eleccions municipals ni tan monàrquic tan conseqüent ~om el
nyor Rocha quina Impressió tenia de sols no ha assolit la categoria de senyor Maura (don Hono:10J : El
la conferència de Ginebra, i con qüestió propicia al comentari perio- forcejament entre monàrqutcs t cetestà que és optimista 1 <rJe Espa· dístic estiuenc. Ningú no creu en distes - d'una manera o altra s'ha
nya, per sort, r ealitza un paper br i- unes eleccions municipals properes. de distingir-los - pe~ ~ sot~1etre'3
llant 1 àdhuc ha estat invitada a Tot í les sarttdes intermitents que mútuament a la dtsetplma d una i
figoo en el comitè de ponents amb s'han donat a la qüestió en les pà- altra fracció, no deixa d'ésser cuel beneplàcit i l'aquiescència de to- gines de El Debate i del seu fill MC- riós. ¿A què són degudes aquestes
tes les nacions interessades en t:l turn Ya, ningú no creu que la Ceda presses de tornar .a soldar el que
plet.
demani la celebració d'eleccions mu- aparentment s'havta trencat? f!ls
I ara -afegi- una rectificació en nicipals de bona fe i perquè aquest darrers Consells cele~rats ~~n tmnom del President del Consell: En sigui en realitat el seu desig. Els ca- gut gran tmportà?tcta. poltttca. Si
«El sol» i en altres periòdics es re- pitostos cedistes coneixen bé el pe. s'ha esbiaixat la qüestió dels gove:-cullen tmes manifestacions del Pre- rill que per a llurs interessos po- nadors, no ha estat així amb el que
sldent del Consell fetes a un perlo- drien detenninar unes eleccions en- ta referència amb la r~o?ertura del
dista estranger sobre el conflicte lta cara que tossin municipals í amb Parlament. Hi ha a qu1 mteressa lo-etiòpic. Vull fer constar que un caràcter marcat de preocupació t el seu interès pesa mol~- que el
aquestes declaracions, sobretot en administrativa, tal com les dema- Parlamen~, a$senyalada ¡a per al
l'últim paràgraf, no recullen exacta- nen. Per cert que una tal posició pròxim dta 24.
ment el pensament 1 criteri del se- entranya una qüestió de tàctica que
S'explica ara la pressa en ~a solnyor Lerroux.
tendeix a un fi: al que, sense es- dadura dels aliats en~re cedtstes i
càndol excessiu de l'opinió pública, incondicionals de G otco_echea. Les
puguin aparèiXer per «raons admi- paraules del senyar ~uc1a encaixen
nistratives» units monàrquics i ce- com mai en l'actualttat. El senyor
distes. Davant de l'empenta evident Lucia hi veu clar. Sobretot .després
Madrid 6. - Després d'exposar la dlcà que és notori que per les con- de les torces d'esquerra, encamina- dels actes de. les ~oncentraeton s cesituació de la politica internacional cessions de la. nostra legislació s'es- des a la jonnació d'un tront comú distes a Sant¡ago t a Pamplona.

Madrid, 6. - En el Consell d'aquest matí es tractà en primer terme
de la qüestió internacional; el ministre d'Estat donà compte dels
acords presos a la Societ:J.t de Nacions, puix que Espanya figura en
la ponència per a la r esolució del
problema !talo-etiòpic.
El ministre d'Agricultura plantejà
el problema dels blats pignorats. 1
proposà que els propis posseïdors paguin molturar-lo, sl bé deixant un
préstec de farina. Aquesta resolució
ofereix algunes dificultats pel dlficil que ès establir el servei de control, però, per descomptat, el ministre té el propòsit decidit de resoldre
el problema deflnltivament, sense
que el blat sofreixi el menor dany.
Es tractà del problema de l'atur
en la qüestió ferroviària, 1 s'abordà
en tota la seva amplitud, no sols
en el que fa. e.ls ferrocarrils, sinó u
carreteres i a 700 peticions per a
proveïments d'aigües.
A continuació els ministres es referiren als tractats comercials. La
ruptura amb França 1 la suspens1ó
de les negociacions amb Anglaterr a aconsellen qae es marquin normes que serveixin, d'ara endavant.
per a resoldre aquests tractats sense
arribar a l'extrem a què s'ha arribat
amb F rança. I Anglaterra. Els encarregats de traçar aquestes normes
són els ministres d'Ind(lStrla I Estat.
El ministre de la Governació parlà de la Insuficiència d'inspecció a
les escoles, puix que en elles encara
s'inculquen als nens doctrines contràries a l'Estat, la qual cosa aquest
no pot consentir. Es referi al dret
d'associació de menors, 1 féu remarcar que la llet vigent resulta
vella, ja que l'home no gaudeix de
la plenitud del ::eu estat civil fins
als 23 anys, 1 el dret d'associació,
que és un dret politlc, per ta~t. no
pot consentir-se fins que arnbi a
aquesta edat. · I ministre té un projecte per a prohibir l'existència de
joventuts de caràcter politlc.
No es resolgué res re::?ecte a les
escoles de València.

•

Interessant ampliació del Consell

a Ginebra el senyor Rocha parlà
d'altres temes de política exterior.
Es parlà extensament de póUtica
comercial. Les nostres export.àclons
cada vegada són més escasses 1 la
situació adquireix un urgent tractament. França fa una politica de veritable hostilitat que passa. ja dels límits de l'actuació comercial; unes
vegades té com a instrument Andorr a altres la zona del Protectorat al
Marroc i en algunes més el mateix
Tànger: on augmenta excessivament
la seva hegemonia. Es cercaren algunes fórmules que puguin posar remel a aquesta situació 1 que fins 1
tot puguin normalitzar les relacions
comercials, de l'estudi parcial de les
quals es der iven tots aquests incidents.
El problema del blat consumi bona
part del Consell. Continuen veients'hi dificultats 1 s'ha examinat la
possibilitat d'acceptar que la garantia de préstec no es faci solament en
blat sinó també en farines.
amb motiu de la discussió del tema el senyor Velayos plantejà una
qüeStió de caràcter politlc. Es lamentà de determinades campanyes
qu : entrebanquen la seva tasca i
que han crebantat la confiança que
creu necessària per al desenrotllament del pla que ve Indicant. EJ
President del Consell explorà l 'ànim
del ministre d'Agricultura per tal
de conèixer sl aquest disgust era
solament personal o provenia d'una
situació del partit agrari. Com que
el ministre contestà afirmativament,
el senyor Lerroux prometé posar-se
en contacte amb el senyor Martínez
de Velasco, amb la millor disposició
per a resoldre la qüestió plantejada.
La ponència nomenada per a estudiar l'expedient <1e la subhasta d'escoles a València la formaran t:ls
ministres de Finances, Governació
t Instrucció Pública, que sotmetran
l'oportú acord al Consell.
El ministre de la Governació parlà del problema de la joventut l in-

Del robatori de Pamplona

ES TROBA LA FAMOSA ARQUETA ARABIGO-PERSA
Pamplona, 6. - Aquest mati el
governador civil d'aquesta províncl.l.
tingué coneixement que havia estat
trobada l'arqueta aràblgo-persa desapareguda de la catedral de Pamplona. Hom sabé que l'arqueta havia aparegut prop del poble de Berroplana. El governador civil sortí
cap a. l'esmentat lloc, que es troba
a. quatre <r..tilòmetres d'aquesta upital, acompanyat del comissari senyor Meléndez; en arrlbar-hl, es féu
càrrec de l'arqueta.
Amb respecte a la troballa es tenen els següents detalls: A darrera
hora de la tarda d'ahir el jove ADgel Insaustl trobà, quan treballava
al camp, al quilòmetre 6'900, un ferro en forma de palanqueta. L'examinà 1 entrà en sospites que aW lli
poguessin haver objectes enterrats o
útils per al robatori. Comunicà la
troballa al seu pare i ambdós decidiren, aquest mati, practicar un reconeiXement al lloc on Angel hav:a
trobat la palanquet~. Efectivament,
aquest maU es traslladaren 1\ aquell
lloc, i començaren a cavar; a\iat.
apare¡r.lé, enterrada gairebé a flor
de terra, l'arqueta, embolicada amb
un exemplar del periòdic cHeraldo
de Madrid» I amb WUL gabardina.
S'apressaren a donar compte de i:\
troballa a les autoritats del poble,
lc:; quals es posareu Immediatament
en comunicac. n.mb el governador
de Navarra.

capen de les. mans de la tJsticia els
joves que són ara preferentment utilitzats per a la delinqüència de tipus social. Es van a reformar els
preceptes 1 a adoptar normes a fi
que no es puguin cometre aquests
delictes amb la impunitat que re-

presenta el fet d•ésser menors d'e-

dat els autors.
El segon tema plantejat pel senyor Portela fou el dels serveis auxiliars o compllmentaris d'Ordre
públic. Ha redactat un extens dceret en el qual s'estableixen normes
per a la coordinació d'aquests servels. Hi ha una infinitat d'agents
d'autoritat que escapaven fins ara
a la Direcció del Ministeri de la
Governació, com per exemple carrabiners, miquelets minyons a les provincles bascongades i Navarra, Mossos d'Esquadra de Barcelona, guardes forestals, guardes jurats, peons
camillers, vigilants motoristes è.e
carreteres, guardians 1 agents munici
pals, funcionaris de Correus 1 Telêgrafs en les seves relacions amb
l'Ordre públic i altres.
Tots els que usen arma l autoritat per a exercir una missió de vigilància 1 ordre han de dependre del
Ministeri de la Governació, sense
perjudici que mantinguin el seu enllaç amb el Ministeri respectiu. Per
aquesta causa s'estableix la coordinació. El Govern ha aprovat en principi la Idea, però com que el decret
és molt extens hom ha convingut ::1
fer un estudi més detingut.
Fou preguntat un ministre sl la
supressió o fusió de ministeris es
produiria a través d'aquests decrets
o si es deiXarà per a la discussió del
Pressupost per les Corts. Encara que
no h1 ha un criteri definit sobre el
procediment, el ministre interrogat
creia que la tendència és de deixar
aquesta reforma de ministeris per al
moment de la discussió parlamentària.

I V CEli.'TENARI DE B UENOS AIRES

Madrid, 4. - Signat pel President
de la República Argentina 1 pel ministre de 1 Interior, ha estat P'.lblicat
un decret relatiu a la celebració oficial del IV Centenari de la primera
fundació de Buenos.
CONGR ES I NTERNACIONAL

Madrid, 6. - A l'Auditorium, s'ha
celebrat la inauguració del VI Congrés Internacional d'Entomologia; va
presidir el President de la República
i prengueren seient a la presidència
el ministre d'Instrucció Pública, el
senyor Bolivar i representants estrangers.
ARR IBA EL TRANSATLANTIO SINI STRAT

Vigo, 6. - Entrà al port el transatlàntic «Doric», que a l'altura d'Oporto topà amb el vaixell francès
«Formlgny». El «Doric» porta a la
part de proa, a estribor, dos forats
grans. un sota la linia de flotació,
i l'altre a la part alta, prop del
pont de comanament. El forat de
la part alta té prop de quatre metres
d'ample per sis d'alt 1 la part de
l'obm morta de coberta ha estat destrUÏda.
DOS EXTREl\fiSTES
T I NGUTS

D E-

Saragossa, 6.- El governador civil
ha donat compte que la guàrdia civil
del lloc de Egea de los Caballeros
havia detingut dos coneguts 1 perillosos extremistes anomenats Emeteri Sal Diamón 1 Jacint Azcona Armendarl.
DUES P ENES D E
CONFI RMADES

l\IORT

Madrid, 6. - La Sala de Vacances
del Tribunal Suprem, davant la qual
es va. veure el recurs, ha. dicta veredicte confirmant la sentència de
mort Imposada per l'Audiència de
Granada, que condemnà. Manuel Carreras Aneas 1 Manuel Vasco Vargas
com a autors de la mort d'un c:tr•
reter prop d'aquella capital.
OBRA SUSP ESA

El Consell de guerra d'ahir

LA CAUSA CONTRA El SENYOR
LARGO CABALLERO
JERONIMO CASADOCONDEM.;
La vista s'ha assenyalat per
NAT A DUES PENES DE 25
al dia 17
Madrid,
6.
- La Sala de vacanANYS DEPRESO
ces del Tribunal Suprem ha dictat
Madrid, 6. - A la Presó Model,
davant el Tribunal d'Urgència, començà aquest mati la vista de la
causa instruïda amb motiu de l'atemptat que costà la Vida a dos vigilants del Co3 de Presons.
La vista començà a tres quarts
d'onze. Formaven el Tribunal com
a president el senyor Modest Dominguez i els magistrats senyors Josep Egullaz 1 Josep Arias Vila.
Resultaren morts, a conseqüència
de l'atemptat, els vigilants de Presons senyors Fran~esc Tenencio i
Josel? Alvarez, i fent el senyor Jull
Barc1ela.
Estan processats per aquesta cau-I
sa Mateu Carmelo Igle:sias 1 Jeroni
Casado Botija, 1 estan en rebcH.Ia
Manuel Fernàndez Cortina, Fèlix
Barriga 1 Manuel Jiménez.
Actuen de defensors el senyor Benet Pavon, que defensa el Carmelo,
i el senyor Eduardo Ortega 1 Gasset, que defensa Jeroni Casado. Actua de fiscal el senyor Ibàliez.
El fiscal quS.:.ifica els fets com 3
trip!e assassinat, i aprecia dos assassinats consumats i un altre de
frustrat. Demana la pena de 25 anys
9 mesos i 11 dies, per a cada delicte
consumat, 1 14 anys 8 mesos 1 un dia
per al frustrat, per amenaces soHicita dos anys, 2 mesos i 21 dies oe
presó menor per als processats que
s'asseuen al banquet i tres anys 1
set mesos per tinença illicita d'armes.
Acabats els informes de les defenses, el President pregunta ats processats si tenen quelcom per allegar.
Carmel Iglesias diu que creu necessari rectificar un error hagut en la.
declaració d'un dels testimonis, puix
que no estigué en una ceHa de càstig.
A tres quarts de sls s'acaba la vista
i el Tribunal es retira a deliberar.
L~s sentències Imposades són: Jerónimo Casado, a 25 anys de presó
p(;r cada un dels dos assassinats; 14
anys per un altre assassinat frustrat;
10.000 pessetes d'indemni''' ció a la.
fam111a de les vktimes i 2.000 pessetes
a un transeünt :ferit. L'altre processat és ab:;oit.

resolució sobre l'incident de previ i
especial pron•mclament promogut pel
defensor del senyor Largo Caballero, senyor Lluís Jiménez de Asua,
en la causa que se segueix contra
l'ex-ministre socialista pel suposat
delicte de rebeHió.
La Sala ha acordat que no hi ha
lloc a cap rêclamació interessada
pel defensor. També acorda que s'uneixi al sumari en "cuerda fio ja" la
aausa seguida amb motiu del discurs
pronunciat pel senyor Largo Caballero al cinema Metropolità de Madrid, el d~a 20 d'abril del 1934.
També declara que no hi ha lloc
a la prova testifical proposada.
Per a la vista d'aquest incident,
s'ha assenyalat el dia. 17 d'aquest
mes a les onze del mati.

Avui es torna a reunir la Comissió revisora de serve1s
traspassats

Madrid, 6. - Des de les sis de la
tarda fins a dos quarts de deu de
la nit estigué reunida la Junta mixta revisora dei traspàs de serveis a
Catalunya, 1 la pre~ldl el sots-secretari senyor Guillem Moreno
Calvo.
A les deu menys deu minuts va
rebre els informadors el sots-secretari, el qual manifestà que a la reunió celebrada aquesta tarda per
dita Junta, s'acordà proposar la ratl!lcació de 1'acord de valoració complementari dels serveis de beneficència; la ratificació de l'acord eobre Ports amb l'aclariment que a
la zona marituna terrestre no sigui
trasp~ssada la legislació d'aquells
:Madrid, 6. - El senyor Lucia ha
serveiS en els quals sigui preceptiu
llíurat la nota oficiosa entre la qual
escoltar el ministre de Marina.
e:; destaquen els acords següents:
Un informador preguntà al senyor
S 'ha aprovat un crèdit màxim de
Moreno Calvo si Ja Co~ió esmensoo.ooo pessetes a proposta dc la
tada es reunlna demà, 1 contesta
Junta de l'Atur Forçós, per a obres
afirmativament i afegl que comencomplementàries a. la residència de
çaran a deliberar a les onze del
Santiago de Compostela, I també ha
maU, 1 la reunió continuarà fins
aprovat la distribució de 15 milions
que acabin d'examinar tots els asde pessetes per a continuar les obres
sumptes pendents de resolució.
públiques ja començades, amb càrDe~prés hom 11 preguntà sl anlria
rec a la llei del 1934, també contra.
a Barcelona, I digué que sl. 1 afegi
l'atur forçós.
que acompan;¡rn.ria el cap del Govern
Ha autoriUat el ministre del Treen el viatge. el qual l'efectuaran en
ball per a emprar dos milions de
avió i sortiran de Madrid a les set
pessetes amb càrrec ais fons de l'adel mati.
tur forçós, per a intensificar la consDesprês hom l'interrogà sobre el
trucció de ferrocarrils que el minis- Manera cinematogràfica de lloc on ha romàs aquesta tarda el
tre d'Obres Públiques declari més capturar els autors
president del Consell, puix que no
d'un ha
útils i necessàries.
acudit a la Presidència, i el ¡¡eAGRICULTURA.-Un decret disnyor
Moreno Calvo diguc que el
rapte
posant que els prestataris del Crèdit
senyor Lerroux estigué tota la tarda
Agricola que hagin obtingut quantiMàlaga, 6. - A la barriada del a casa seva treballant en la resotats d'aquest Servei amb la pignora- Palo ha estat raptada una nena de lució de di\'ersos assumpte.
ció de blat amb termini vençut, pu- dos a:1ys anomenada Lluïsa Gallarguin substituir-se la penyora per la do Romero, filla del matrimoni Joo.n
La nova subscripció
farina d'aquest cereal. i regulant les i Consol.
condicions nece'>Sàries.
&mbla ésser que dos indhidus S'l\del Deute
podera.ren de la nena, que estava
Madrid, 6 - Aquest maU s'ha ceDemana una interpeHac!ó · sola d!lvant la porta de casa seva. lebra~ al Banc d'Espanya la subs.
Una senyora que viu en una madel nou Deute emès en subsper a la qüestió dels ohs soveria pròxima puji a les habita- cnpctó
tttucio de l'amortitzable de VillaverClOns altes i amb uns prlsmàhcs re- de. en la proporció de quanranta-sis
Madrid, 6. - Da,·ant. 1'anuL. ·¡ de corregué e!s voltants. Quina no fóra
milions que lffiportà el reemborsal'obertura del Parlament, el diputat la seva sorpresa en descobrir dos m
ent demanat.
a Corts per Tarragona senyor Joa- indi\.1dus Que porta\'en una nena en
Res no els pogué a\·ençar quant a la
quim Bau Noya, ba demanat sl braços 1 Que marxaven per la Serra
mlnlstre d'IndúStria 1 Conu:rç que de St.. Antoni. La senyora CO:Uunlcà xlfrn total del subscrit, ja que encas'està realitzant el recompte de
tingui a bé acc<:pt.ar una mterpeHll- el descobrime.'1t a un re.;>artidor de ra
les peticions rebudes, però calcula\11
cló re!erent a l'últim decret sobre ln llet de cabra, i aqcest perse¡ui els el
ministre que la subscripció quecontingentació de l'exportació d'oli desconeguts els qca.ls abandonaren dana
coberta de tres a quatre ved'oliva espanyol
a la nena
gades.

300.000 pessetes
per a Santiago

Teruel, 6. - El governador ha manifestat que els obrers de IPS mines
de sofre del poble de Llbros han acceptat, en principi, les bases que amb
la reducció de jornals ha formulat el
representant de l'empresa. Aquesta,
en vista d'això, ha retirat del Govern civil la comunicació dc tan·
cament de dites mines.

Madrid, 6. - Per causes alienes
a la voluntat de l'empresa ha estat
suspesa l'estrena de l'obra "Sin novedad en el !rente" que s'havia
anunciat per a aquesta nit.

El problema blader
Màlaga, 6. - Al local de la Fede.
ració provincial d'entitats agropecuàries s'ha celebrat una assemblea
extraordinària per a estudiar i aprovar les conclusions a elevar al Govern. Entre altres acords, presos per
unanimitat, cal esmentar:
En cas que un blat pignorat ee
trobi perjudicat, que sigui l'Estat
qul s'encarregui de vendre'! d fabri·
cant per a la seva immediata mol·
turació, en raó que aquests perju·
dicis s'han produït per no haver-se
efectuat la retirada al seu degut
temps.
Que fins que no es creï el projectat Consorci Blader, s'augmenti tn
cent mllions de pessetes el numerari
disponible pel Crèdit Agricola per a
préstecs amb garantia de blats, ope.
racions que sols hauran d'ésser realitzades per mitjà deis Sindicats
Agricoles, amb intervenció de l'Es•
tat, fins la quantia del 75 per cent
del valor del blat.
Que es suprimeixi la percepció del
cànon d'una pesseta per quintar en
totes aquelles operacions que no siguin les d 'adquisició per l'Estat, l
això en raó que les concertat>s entre particulars no ocasionen al propi
Estat despeses de cap mena.

Ultima hora
OVIEDO DE LA MOTA I PAPAE·
LLO, DETINGUTS
Paris, 6. - Per instruccions rebudes de la policia espanyola, els agents de la Suretè han procedit a.
la detenció de Oviedo de la Mota i
Fernando Papaello, presumptes complicats en el robatori de la catedral
de Pamplona.

«lA GUERRA ESCLATARA TAN
AVIAT COM ACABIN LESPlU·
GES», DIU UN PERIODISU
FRANCES
Paris, 6 . - El corresponsal a Paris d'un periòdic estranger comunica al seu diari que h1 ha molt pessimisme en alguns sect.ors diplomàtics
europeus, en els quals es tem que la
guerra esclatarà tan aViat com aca·
bin les pluges e. Etiopla. o·aql.oJ
s'expl ca la resistència del Duce contra la invocació de l'article 15,
Roma -segue:x dient- necessita
ocupar les seves tropes a Ab!.sslnla 1
necessita també la victòria per al
prestigi de la nació. Obtingut el pri.:
mer i:xlt de les armes italianes, el
conflicte entraria en una fasJ d ~ pa~
ralit.zac'ó, 1\ 1 el qual Itàlia imposaria con¡11c!ons sobre una part d'Etio~·
pia.
Per altra part s'afirma que l'ec~
Utud de França a favor d'Anglaterra
s'ha accentuat. avui en forma marcadisslma i a això es deu que el baró
d'Alol.si acoepté.> finalment la constitució del Com:tè dels Cinc.

Republica ns! -Llegi 11 LA. H U-M.A NI-TAT·
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UNS CAMPIONATS D'ESPANYA DE NA- NO ES DONARAN MES SUBTACIO EN ELS QUALS ES FA DIFI- VENCIONS PER AMANIFESTAClONS ESPORTIVES
CIL PRONOSTICAR UN GUANYADOR• • • El Depnrtament
de Cultura dc la

Han e~tat ~eixa~e~ ~en~e etetle le~ ~etenñon~ fete~ ~iennrera
CALELLA

MARTORELL

DETENCIONS QUE QUEDEN SENSE EFECTE
Mentre celebraven un canvi d'impresíons al Bar Manel el diputat al
Parlament Català Francesc Riera l
els ex-alcaldes populars d'Abrera i
Hostalets de Pierola, Vallès i Valls
1 l'advocat Miquel Tolosa l Jaume
Costadella, foren sorpresos per la
guàrdia civil 1 acompanyats en qualitat de detinguts davant el juLge
El dia 4 d'agost darrer, a dos que ho era el de guàrdia senyor Eiquarts de vuit del vespre, l'Ajunta- biano a Auditoria Militar.
Segons rumors celebraven un canvi
ment gestor, acompan11ant el conseller gestor de Cultura de la Gene- d'impressions per a donar exacte in·
ralttat, senvor Duran i Ventosa, da- terpretació a l'acte de la darrera
vant un reduït nombre de ciutadans assemblea que celebrà el Sindicat
i mamada, collocà la primera pe- Vttlcola comarcal de Martorell.
dra d'un dels tres Grups escolars 1 Sembla que, després d'haver pres
que l'Ajuntament d'esquerra suspès declaració el senyor Bibiana als detenia aprcn:ats, amb el vot javora- tinguts. els deixà en llibertat.
Ens plau molt que s'hagi fet jusble també de la minoria de Lliga
Catalana, i sobre els quals l'Estat tlcia.

Els grups escolars, obra de les
esque, res

té concedida una subvenció de més
d'un milió de pessetes.
Aquesta obra cultural, verament
ciutadana, de cabdal importància
per a la població i que és l'aspiració de l'opinió majoritària de Sabadell, s'observa que a la ooalició gestora municipal, en la qual es troba aquella minoria que abans del
mes d'octubre era d'elecció popular,
110 li és pas del tot simpàtica tot i
que vulguin amagar-ho amb la minsa propaganda, per quedar bé, que
mistificant tota la gènesi de l'obra
cultural i silenciant la tasca de la
majoria esquerrana, varen llançar
als ciutadans de la festa major.
Si no existissin altres proves que
les que tenim i e1¡s consten, n'hi
hauria suficient constatar la passivitat de tots els treballs preliminars
a propòsit de la construcció d'aquests grups. Fa més d'un mes de
la coHocació de la primera pedra
que esmentem al començament i no
s'ha fet res'més.
Fa l'efecte que es busqui el mitjà
hàbil de deixar-se perdre l'ocasió
que la. iniciativa del primer Ajuntament republicà i la tasca realitzada intensament pels regidors d'esquerra suspesos, assenyaladan¡ent
l'activitat desplegada al cap de la
regidoria pel conseller de Cultura,
senvor sarrà, havien assolit a be·
nejici de la ciutat.
Els inter essos i el sectarisme que
hom observa en els actuals gestors
t enen sens dubte una part important en aquesta passivitat en una
obra que ha de mitigar sensiblement el problema escolar de Sabadell.

TARRAGONA

NOTES
CASAMENT :: FUTB OL ::
DIV ERS ES
Dissabte passat, va tenir lloc el
casament del nostre amic 1 militant
<:!'esquerra Llorenç Granata, amb la
senyoreta Maria Gallart.
Els donem la nostra enhorabona.
-Diumenge passat, el Calella es
vn traslladar a Sant Andreu, on
guanyà per 4 a 3. Per diumenge
vinent és esperat al nostre camp el
Granollers, partit que promet ésser
molt disputat, ja que el Calella espera poder arrabassar noblement els
d06 punts.
-Sabem que l'empresa que té les
obres de les escoles locals, paga els
jornals a més baix preu del que ht
ha assenyalat, la qual cosa denunciem a les autoritats, per tal que hi
posin la deguda cura.
-En! diuen que la minoria radical gestora nomenada, per obra 1
gràcia. del senyor Pic 1 Pon, encara
no ha pres possessió, el que dóna
motius per a fer molts diversos comentaris. Nosaltres direm només,
que és molt trist fer el paper d'escolà a aquestes edats ...

Els preparatius per al Gran
Premi d'Espanya que es di
putarà al circuit de Lasar~~
e
Lasarte

A la Generalitat

AVUI, A VALENCIA

... encara que les probabilitats
GR ANADOS
entrenador de l'equip
són a favor de Castella
de Castella
Catalunya, per la seva part, ha
Indubtablement que els campionats
d'Espanya d'enguany són d'un interès realitzat un gran esforç 1 es presenta
tan remarcat que en cap de les edi- ben preparada. a la lluita. En tots
CIOns passades no havia existit un moments ha procurat fer el màldm
ambient tan saturat de comentaris de sacrifici per tal de correspondre
apassionants com el present. La jove amb probabilitats d'èxit al noble comnatació castellana -ja. del tot for- bat que Castella li ha declarat, 1 així
mada- se'ns presenta a ra. més que hem vist com h a sacrificat alguns
mat amb gest amenaçador, cape.ç dels seus h omes conduint-los pel camí
d'estroncar l'impetuositat catalana, que més oportunament ha cregut i
tal com ho féu en els passats cam- els ha. apartat àdhuc del que en ells
pionats. Aquella vegs.d.a ho féu en era habitual. Els temps realitzats darcerta part afavorida per deterr:nlna- rerament a Mallorca. pels nostres nedes circumstàncies, però ara sembla dadors són una prova de l'estat acque està decidida a demostrar-ho una tual en què es troben. Malgrat tot,
vegada més amb la plerútud de les sembla que la. Federació no podrà homologar oficialment els rècords per
facultats que ha adquirit.
La valuosa labor realitzada pel no- estar tancada solament per tres bantable ex-entrenador del c. N. Bar- des la piScina on es realitzaren les
celona senyor Enric Granados ha do- proves.
nat una. altra vegada un resultat ¡xr
No cal deixar en oblit les altres
sitiu, però en aquest cas és molt més regions
lluitaran per tal d'aconelevat. Sempre que els esmentats seguir elquetercer
lloc. El nombre de
campionats tenen lloc, no podem dei- regions inscrites fa
preveure uns camxar de reconèi.Xer el que ha fet Gra- pionats animad1ssims.
A darrera hora
nados per la natació castellana i indi- s'ha inscrit la Federació canària, que
rectament per la nacional. Es evident farà el seu debut. Les altres regions
que una lluita igualada entre dues són: Llevant, Balears, Bascòrúa, Anregions havia de resultar a benefici dalusia, Aragó 1 Galícia, encara que
d'elles mateixes, 1 alxi ha. esdevingut. d'aquestes tres últimes han corregut
Catalunya va vèncer l'any 1933 amb
una puntuació que en campionats an- rumors que s'han declarat o:fortfait>l.
teriors el marge era ben crescut a
El gran nombre d'aficionats que es
favor seu, 1 quedà reduït a una peti- desplaçaran els dies 7, 8 1 9 a la cata diferència. En aquesta ocasió es pital llevantina amb cotxes particudonà compte de l'enemic que se li lars, autocars i trens i les caravanes
presentava i es posà en guàrdia. A que s'han organitzat a les altres redesg:rat d'això, l'any següent, amb gions dóna una idea exacta de la
motiu de no concórrer als campio- notable ascensió que ha sofert la
nats dues valu06es figures de la nos- natació en aquests darrers tres anys.
tr_a natació, hagué d'inclinar-se, tam- A Castella és a qui hem d'estar-ne
bé per poca diferència, davant de agra Its, i dintre Castella a un home :
Castella, que aconseguí guanyar els Enric Granados.
2.000 metres mar, I desféu l'empat
J OAN BRAU
que gairebé existia. Ara Castella s'ha
preparat bé durant tot l'any; ha batut rècords a dojo, ha fet molts fesLA SEGONA J ORNADA HA
tivals; en una paraula, ha Intentat
ESTAT AJORNADA P ER A
~up~rar-se en el que ja tenia i perDEMA A LA NIT
fecclOnar-se en el que U mancava.
Es pr~senta cau compleb, d.lsposada
Noticies rebudes a darrera hora
a r~alitzar el que es veu capaç, és confirmen que la segona jornada· d'aa dir guanyar per un bon marge, quests Campionats d'Espanya de Nacom cap any no ha aconseguit. A la tació es celebraran demà, a les deu
tercera, han dit, va. la vençuda. Els de la nit en lloc de les cinc de In.
temps fins ara aconseguits fan creu- tarda, com prèviament s'havia anunre en els seus propòsits.
ciat.

1831

AUTOMOBILISME

ELS ESPORTS·

A MARTORELL

N OTES DE SABADELL

DISSABTE, 7 DE SETEMBRE DEL

Generalitat ha publicat w1a n0ta en
la qual diu que davant del gran nombre de peticions de subvenció que es
reben de diverses entitats esportives
de Catalunya per a sufragar les manifestacions que tenen en curs de
celebració o que tradicionalment organitzen, el gestor del Departament
fa constar que no les atendrà per
estar ja pràcticament exhaurida la
partida consignada en el Pressupost.

•
San Sebastlttn, 6. _ Es t
amb tota activitat en tot el rebaua.
r egut donostiarra. El Gran ~cor.
d'Espanya coneixerà la mill ellli
moltes corbes. El servei de ~ra cle
res de la Diputació de Gui · arrete.
realitzat un treball admifa~oa ha.
van t les tribunes s'han introd~·.1 Da.
formes. Tot el passeig de les t. re.
nes h a estat renovat 1 s'ha tnbu.
tuït un pla inclmat que perm e~~!.
millor visió de qualsevol ~tera la
del
pas dels cotxes.
Un Indici de l'expectació
desvetllat la sola presèncique ha
equips ~Mercedes» 1 «Auto ~ni deis
en la llista de particiPants és ~~~
pressionant encàrrec de loéalit ~un
despit de no haver-se estabi a t • a.
preu d'elles, i s'ignora l'acondie~ el
ment total de tribunes i pa~·IOna.
tgs. •

CANODROMwPARK
CAMP

DEL

«SOL

DE

Antics terrenys d 'entrenament del F.

c.

BAIX »

Barcelona

TRAVESSERA DE LES CORTS
Avui, dissabte, tarde i nit

GRANS CURSES DE LLEBRERS
Tramvies: Línies 7 I 15 --- Autobusos: Lletra E

Servei de taxis coHectlus, des de la Plaça de Catalunya, de la
L'APARICIO D'UN SINDICAT
Plaça d'Espanya, Bar Xicago 1 Passeig d e Gràcla-Salmeron
LLIURE : ALTRES NOTICIES
Ahir es va produir el primer conentre el famós moro Ali contra Ca- L'EXER CIT AUSTRIAC ADOPTA
fhcte entre treballadors, degut a l'aparició d'un Sindicat Lliure propulzorro.
LES BANDERES ANTIGUES
sat pels patrons i ajudat per la
6. - Per tal de no oblidai
Vic!U!-1
Ceda, el qual, per despistar, s'ha
la trawcló de l'Exèrcit Federal el
l'Iris
a
d'avui
vetllada
La
posat el titol de «La Terrestre».
ministre de la Defensa ha ordénat
Els treballadors transportistes afiqua d'ara endavant si¡uln adoptades
Park
liats a la Casa del Poble que trebaPrograma de la. vetllada d'aquesta un altre cop per les tropes les venes
llen a la casa cHijos de viuda de
nit al local del carrer de València: banderes de la monarquia austro-'
ComaS'II es declararen en vaga, degut
Mir- Jack Contray; Céspedes- No- ho~garesa. Aquestes banderes, la maal fet que aquesta casa. havia. llogat
vellón; Carto • Gonzàlez; Tarin· Va- jana de les quals porten els colorS
un obrer afiliat al nou sindicat.
laroy; completaran el programa dos ~efs'ee~. groc de l'Imperi, són ara als
VESTITS QUE DESAPAREIDenunciat el fet al delegat d'Ordre
preliminars e n t r e destacats amax EN
Públic, aquest va comminar als treDesprés de la revolució les bande.'
teurs.
.
.
balladors que tomessin al treball.
res !oren subst!tu\des per noves en.
J osep Rtpoll i diver.s?s amics seus
Si la pau ciutadana. és torbada
senyes. Els regunents de nova crea:
alguna vegada els tarragonins ja sa- que tan el servei militar tenen al
c1ó que no en posseïen d'imperials
FUTBOL
~rrer de Ramalleres unes habitabrem a qui devem el conflicte.
seran proveïts d'altres que portin a
- Ahir estigué ací el conseller- c~ons llogaqes, on guardaven els v_esun costat tma àliga bicèfala i a l'al.
gestor de Governació de la Genera- ttts dt: paisà per quan ho creten
EL CAM PIONAT DE CATALUNYA tre un~ imatge de la verge.
{
converuent.
Nonell ·
.
t
·
El llmrament de les velles bande.
Ahir, al mati, quan hi anaren, es
lita se.n}o~ Jover
Sabadell
Badalona
res tlndt'à. lloc amb solemrútat ¡ serà
Al ~g dta. es va cele~rar a la Co- trobaren amb la desagradable sorDemà., diumenge, tindrà lloc al portat a terme pel ministre de la
~sana de la Generalitat una r~- presa que els vestits havien desapacamp del Badalona aquest encontre, Def~nsa 1 el canceller Von Schus~
umó a la qual asstst1ren els prest- re t
que començarà a les 4'10 de la tarda. chmgg.
gu. POL ICIES QU E S' INCOAdents de les gestores de les ciutats
A les secretaries del Club de la
PO RE N
de ~es comarques de més <~;e 5.000
costa, al vespre es despatxaran enAhlr arribaren 70 agents de pollFEIXISTA EXPULSAT
ha~ttants per a tractar de la tmplantrades 1 loca.litats.
DE FRANÇA
cia per tal d'incorporar-se a la plantacló del carnet electoral.
-La Generali_tat, tmn. vegada aca.- tília de Barcelona.
Paris, 6. - El «Matin» anuncia qu~
MOR A L'HOSPITAL CLI·
bades les gest10ns ja començac;i~s
El Barcelona-Girona de demà el senyor Werner Spiekcr ~.ap del
NIC
abans del 6 d'octubre, ha. adqw~·tt
Cercle Nacionalista de Parfs, ha sor.
prop dc Tortosa ~na gran frn.c a ~us- I Abans d'ahir ingressà a l'Hospital
a Les Corts
tlt de Françn. en complinient d'una
tlca: que se~à destmada a granJa d ex- ~ Cllnic, procedent de Fígols, Isidre ViLa brillant actuació potta.da a cap ordre d'expulsió dictada contra eU
nyes Casals i ahir al mati deixà d'epertmentactó.
Les més competides, les de major interès 1 màxima emoeió
pel F. c. Barcelona diumenge pass11t en el mes de juny passat per propaEs varen pagar a l'acte 50.000 xistir.
a la Creu Alta en el partit inaugural ganda antifrancesa.
El jutge de guàrdia ha ordenat que
pess!'tes del primer termini, 1 els terde la temporada en què vencé briminis de 50.000 I 65.0~. que resten u sigui practicada l'autòpsia per prellantment el Sabadell, i el fet que a UN TERRATRE~fOL A VUIT MIL
es pagaran en un term1ru assenyalat. cisar les causes de la. seva mort.
,
QUILOMETRES DE l\fiLA
l'equip del Girona figurin destacats
Qualifica t com un dels millors d'EUROPA
ROBATORI FRUSTRAT
- Al barri del Serrall l'augment
••
elements que foren del club campió
Milà, 6.-Els sismògrafs de Faenza
A primeres hores de la. l!latinada
Apostes mútues - QulnleHa americana
del gas-oil . ha c~igut com una bornde Catalunya, com són Trujilio, Ra- han registrat la passada nit un terraba. La indignació és general, pel fet j d'ahir el «Sereno» i el vtgilant del
REUNIONS CADA NIT
Sembla que el nom de Sabadell que ve a agreujar la situació lnsos- Passeig de la República s'adonaren
mon i Bestit, han contribuït a des- trèmol extremadament violent de·,
no mancarà a retre el tribut d'ho- tcnible de la crisi que es sofrint per que un taxi feia molta estona. que
vetllar un gran interès davant el l'Est a l'Oest i de dues hores de duDISSABTES 1 FEb'TiUS, TARDA 1 NIT
menatge al cap del Govern, que tin- la manca. d'extracció dc peix.
partit que el Barcelona i el Girona rada, l'epicentre del aual es troba
. rondava per aquells voltants i que
,
p
lletra
Servei
AUTOBUSOS
I
COL·LECTIU
XIS
TA
de
drà lloc el dia 8, sota el nom del
a una. d.lstà.ncia de 8.000 quilòmetres.
disputaran demà a Les Cor~s.
Hom ha enviat tel~grames de pro- estigué per espat d'un quart d'hora.
talunya
Ca
Plaça
la
de
Doa
Els segons eouips d'aquests dos
«Dia de Lerroux en Cataluña».
testa a tot arreu amb l'esperança que parat davant d'una casa. d'aquell
FOKKER ES CRIDAT DA!\IR.
clubs celebraran· el seu partit a Gi1 passeig.
Tot i que en la qüestió de la pro- es pugui remeiar la situació.
GENE RAL, 1 pta.
PREFERENCIA, 2 ptes.
rona, també a la tarda, segt>ns ha VANT LA CO!\USSIO SENATORIAL
Avisaren la. policia 1 pogueren obAquest és el Govern de les dretes
paganda per aquell acte la nostra
servar que un magatzem de neumàestat convingut.
Nova-York, 6. - Com es recordarà,
ciutat n'ha quedat òrfena, no sabem que havia d'arranjar-ho tot.
Varranjament hi és, però a favor tics d'aquell passeig tenia la porta
ben bé per quin motiu, puix que
el Si'nyor Nye, president de la Couna.
havia.
hi
costat
al
que
i
oberta
del
els
contra
i
interessos
seus
dels
BASQUETBOL
BOXA
de Comptes sobre els arma·
sembla que ningú. no se n'hagi preL'Hèrculos jugarà dimecres missió
màquina d'escriure, diversos neumàments, demanà al secretan d'Estat,
ocupat, és d'esperar que l'Munta- poble treballador.
efectes.
altres
i
tics
Rull, que prohibís el lliurasenyor
perdre
Les Corts
ment no voldrà deixar-se
La policia s'assabentà que l'auto
El pròxim dimecres
ment de passaport al constructor
una avinentesa de lluïment com
Primera
la
a
Promoció
La
comurúca
ens
Barcelona.
C.
F.
El
de
carrer
esmentat estava parat al
aquesta i aportarà la seva cooperaun Interessant partit amistós que d'avions senyor Fokker.
al Nou Món
Padilla, on procedí a la detenció del
En l'oficina de la Comlssió esmen·
ció amb una brillant representació,
Categoria
camp de Les corts. En aquesta data
qual
el
Pijoanh
Alfons
celebrarde
Ferran
xofer,
havia
que
combat
El
tal com correspon en un acte de L'INSP ECTO R DE PRES ONS A LA manifestà que a primeres ores de
jugarà contra el club blau-grana el tada anw1cien que el senyor Fokker1
Arenes,
les
n.
passat
dimecres
el
sa
tanta importància pacificadora.
D iumenge començà aquest Torneig entre els dos exceHents boxadors primer equip complet de l'Hèrcules, que es troba a Montaux (Long Is·
NOSTil A CIUTAT :: VIGILAN CIA la nit es trobà amb dos subjtces que
Entre el! nostres aestors, que ara DAVAN"r EL CONSULAT D' ITALIA. coneix de vista i que un d'elis li pro- en el qual la. lluita quedarà reduï- catalans Arias-Torres se celebrarà a d'Alacant, ascendit per mèrits a la land) i al Qual li fou presentada
s'han aficionat a nomenaments de TROBA LLA DEL CADAVER D' UNA posà d'anar a fer algunes voltes pel da. a tres clubs, ja que la U. S. de la pròxima reunió del popular Nou primera divisió la passad~ t~mpo l'ordre de comparèixer d&vant la.
rada. Com és sabut, en 1eqwp !'-e Comissió d'enquesta, ha manifestat
DON A
personal, val a dir que hi ha elePasseig de la República. Després anà COrnellà s'ha vist obligada a re- Món.
l'Hèrcules figuren els ex- barceloms- que es presentarà davant la Comissió
ments que en qüestió de represenvers la Plaça d'Urquianoa, on té la tirar-se del Torneig per la impossireunió
mateixa
la
en
que
Sembla
l'Ajuntament
fi,
Per
6.
Girona,
abans de deu dies i que, estant de'
tar, físicament és bastant difícil que gestor d'Olot, degudament autor\t- parada fixa, i alll fou novament llo- bilitat momentània de poder arren- es podrià també celebrar la revenja tes Morera. i Salas.
vacances, no s'bavin. assabemat dé
hom pugui s-.tperar-los, tant en es- zat, s'ha. pogut en reunir en ple per gat i es passejl altra vegada. pel glerar els jugadors que puguin dela decisió de la Comissió.
tatura com en superficie espectactL- tal de celebrar la sessió extraordi- Passeig de la República, per bé que fensar els seus colors. Per tant, diumenge es jugarà únicament un parlar.
nària que havia estat suspesa per ignorava què pretenien ambdós in- tit, el dels clubs A. B. Juniors-U. c.
DEU !\t ORTS EN UNA TOPADA
dividus.
El sul)Osat ex-delegat de «Nosal- disposició governativa.
D'AVIONS
Tornà a marxar a la Plaça d'Ur- Joves, que es jugarà al camp de la
Hom aprovà tots els assumptes
tres Sols», senyor Tiana, i el terU. S. Cornellà. a les onze del mati.
Paris, 6. - Prop de Rethel han
vent t enèrgic ex-catalanista senyor anunciats a l'ordre del dia, entre els quinaona 1 novament I! llogaren el
topat tn ple vol dos avions de bom·•
Granés, per no citar-ne d'altres, quals figurava la proposta de desti- cotxe.
un quart d'hora, a la Plabnrdeig tripul:lts per cinc homes ca}
GRAN NUMERO EXTRAORDINARI - EL SENSACIONAL
ambdós portant damunt Ze! espat- tució del conseller de Cultura, se- çaPassat
de Tetuau la muller d'tm dels La Promoció a la Segona
da un.
lles els trenta-un an11s i mig de ca- nyor Baldomer Pujol 1 Boix, repre- passatgers li llogà el cotxe i es féu
uo:ABlO ROJ0°
Els aparells quedaren incendiats
talanisme, donarien una perfecta i sentant dc la minorin. republicana conduir al seu domicili del carrer de
Categoria
a l'acte 1 els deu membres de la'
Farà la seva anunciada exhlblcíó en aquest CANODROM. .l!.ntre al·
totalitària cohesió a la representa- radical en el Consell de Govern.
i
policia
la
presentà
es
dotació han resultat morts. L'acel··1
La minoria radical i la minorin Padilla, on
tres números travessarà la PISTA, en BICICLETA,
ció que, com a delegació de la pahi detingué Jesús Navarro Gurrea,
El dia 15 de setembre començarà
dent ha ocorregut dintre de l'àrea
cificació sabadellenca, seria una ve- Independent no ass1t1ren a la sessió. que té antecedents com a lladregot. a jugar-se la promoció a la segona
d'altura
METRES
QUINZE
a
de les mnniobres, i aquest és el pr!~
-Els presos de la nostra presó
ritable prova de lleialtat al cap del
manifestà
part
declaració
prendran
seva.
qual
la.
la
en
En
categoria.
ENTRADA GENERAL, 0'50 PTES.
mer accident que s'ha registrat en
Govern, que ha sabut sacrificar-se han rebut la visita de l'inspector que estava d'acord amb un altre in- els següents clubs : Centre d'Esports
Llorenç, el
elles.
ENTRADA AL RECINTE I PREFERENCIA, 1 PESSETA
en bé de la República, i ja no cal de presons, senyor Ll"is
d'efectuar
Olimi
propos:\
li
Mart.lnenc
qual
c.
el
F.
diVldU,
Excursions,
i
qual, com de costum en aquests cadir, també, en bé de catalun11a.
Mitjans de comunicació: Autobusos Roca, sortida carrer Pelayo
del Llobregat.
sos, s'ha limitat a fer-los formar al un robatori a la casa del Passeig de pic B. C. de St. Feliu
ELS P RO P IET ARIS DE CASES D!
Autobusos Lesseps - Pa-'Selg Maragnll - TramVies Horta
passadís (a la presó gironina no hi la Repúbltca on fou trobat el gènere Aquesta promoció es jugarà a una
F. A.
BU CARE!OT PAG ARA N PELS "'
dels
neutral
camp
en
i
preparat.
volta
sola
ha pati>; els passà revista 1 entrà.
PO BRES
El xofer 1 el Navarro han passat mateixos clubs que intervenen en la
a una de les ceHes r ecentment em- A partir de nevem~
6.
Bucare¡;t,
que
avinent,
fa
es
També
competició.
guàrdia.
dc
Jutjat
del
disposició
a
blanquinades per o!:lra i gràcia de
bre d'aque~t any desapareLxerà. la,
solament podran participar a la pro..
l'alcalde de la ciutat.
mendicitat en aquesta capital, ja qu~
moció els jugadors que tinguin lliHom de creure que, com de conIN FOR MA CIO LOCAL
la po:icia va a retirar 1.400 Jlicèn~
cència signada per a la temporada
suetud, el senyor inspector n'haurà
A canvi d'això els 150.000 prg;¡¡
eles.
1934-35.
del
La Companyta Telefònica, prosse- sortit content i satisfet i amb un
pietaris de la ciutat van a. pagal'J
gwnt la seva dèria de millores per Informe diflcll de compaginar amb
MANIOBRES
.fA
BE
TAM
STRIA
AU
INI
MUSSOL
HITLE R IMITA
m~nsualment una quantitat deter;,
a beneficiar els ciutadans, acaba la necessitat ineludible i Urunediata
CALENDA RI DE LA PRO·
Viena, 6. - Hom anuncia que les mmada cada w1, com a Impost v~
Celle Hannover, 6. - Aquest mati
d'introduir una altra «innovació» en d'enderrocar la presó existent per
MOC IO
tul arribat el canceller Hitler, a.com- pròximes maniobres, primeres que es luntari per tal d'atendre els fins de
el servei. Aquest.1. vegada es tracta tal de construir-ne una de nova.
després de cinc anys d'in- bene!lcència.
1... data: 15 de setembre·.
EL SENYOR .JOVER ES A
panyat del seu ~egulcl, per participar realitzarantindran
que ha quedat suprimit el serve! de
-Davant el domicili de l'agent
lloc a Styria.
terrupció.
TARRAGONA
sisè
el
efectuarà.
que
maniobres
les
a
camp
conferències a la Central, una ve- consular d'Itàlia, a la nostra ciutat,
F. c . Martinenc· Oiimptc,
Ahlar al mlgdta, el secretari del
Hi prendran part aparells d 'avia- TECNIC FINAN CER ANGLES AL
1cos de l'exèrcit.
gada han tocat les onze de la nit. hi ha uno. parella de g-..1àrdies d'as~nyor J over manifestà als repòrters del C. E. E.
Han arribat també a Celle el mi- ció, forces motoritzades i més de
El vei que després d'aquesta. hom salt de vigilància. Suposem que són que
.JA PO
2... data: 22 de setembre:
fan Informació en aquell Centre
camions.
nistre de la Guerra, general Blom- cent l'Acadèmia.
es presenta a la Central per a utl- mesures preses davant el conflicte
Yokohama, 6. - Avui ha arriba~
Neustadt
de
Militar
A
,
E
E.
C.
Martinenc
C.
F
havia
Noncll
senyor
el
que
oficial,
baró
camp berg, i el cap de l'artilleria,
lltzar el telèfon és facturat cap al ltalo-ablssinl. Els ciutadans comenba tingut lloc el lliurament dels U- a aquesta ciutat el tècnic financer,
«Bar Botella», on ha. estat improvi- ten humoristtcament aquesta d.lspo- sortit el mati cap a Tarragona, per de l'Ollmplc.
Fntsch.
tols a 58 tinent. Vuit d'ells, per pri- anglès senyor Leith Ross, enviat pel
3... data: 29 de setembre:
tal de celebrar l'anunciada reunió
sat un formós locutori les condicions sictó.
mer cop en la lustòri.a e la cèlebre seu Govern en missió oficial econ~
Olímpic· C. E. E., camp dei Mardel qual poden imaginar els nos-Des del dia 24 d'agost la veïna. amb els alcaldes de les poblacions
LA MORALITAT A CANTON
1
acadèmia, han estat destinats a l'a- mica a Japó i Xina.
tres lectors. Dignament no podem de Planoles, Ramona Basseganyes d'aquella comarca supcnors a ctne tinenc.
El senyor Rcss s'ha dirigit a To-"i
Cunton, 6. - S'ha Iniciat en a- viació.
Els partits començaran a. les onze
tr..msigir en aquesta gran pensada, 1 Anglnda, de 44 anys, casada, hP.vla mil habitants, per a tractar de la
qulo, on, segons la premsa romandrà
questa població una campanya condel mati.
per entendre, entre altres coses, qae dess.paregut del seu domtclli. .t..hir, implantació del carn< t electoraL
tres setmanes en negociacions amb
tra la moda femenina, la qual és
CRISI PARCIAL A LITUAN IA
les converses telefòniques no han en el lloc conegut per «Torrent d'En
per la qual e~
considerada com a immoral. Han esKovno, 6. - El coronel Rasteika, !!I Govern japonès, concretes
de sostenir-se amb idèntiques con- Planeu, del terme municipal de l'esdel seú.j
instruccions
porta
detencions
nombroses
practicades
tat
Aleskn,
Mr.
i
,
l'Interior
de
ministre
cadàver.
trobada,
fou
poble,
mentat
dicions que sl se celebressin en
de dones vestides amb els vestits ministre d'Agricultura, han presen- Govern en relació amb la coHal;)Orao-.
plena via pública. Es per aquest mo- Sembla que la. Interfecta, trobant-se
causa de la campanya, 1 1:1. policia tat la dimissió de llurs carteres. ció anglo-mpona a Xina, en el que
tiU i per respecte als asswnptes par- en estat d'embri.a¡Uesa, vici habiha procedit també a escorcollar totes
coronel Rusteika ha ocupat du- es refereix a qüestions econòmiques.
ticulars dels n06tres ciutadans que tual en ella, va passar pel lloc esles botigues de confeccions de roba El
molts anys el Ministeri de l'In· CINC MORTS I TRENTA FERITS
rant
fem arribar la n06tra queixa a: se- mentat, s'estimb! 1 es prOC.ui les fer!·
de senyora.
terior.
des que 11 ocasionaren la mort.
nyor Cap de Telèfons.
La policia també ba rebut ordre
A SIMLA
El general Capeikas ocuparà la
Pel ministeri de la Governació
Simla <India anglesa), 6. - Men:
de detenir totes les dones que por- cartera
But\'lnski
Mr.
1
l'Interior
de
poal
trasllat
el
ha quedat aprovat
s'efectuava la descàrrega de )JOIJl'
tin el cabell tallat.
la d'Agrtcultwa; d'aquesta manera trt
ble de Riudoms del lloc de la Guàrbes d'aviació a l'aeròdrom d'A~
,
quedarà solucionada la crisi.
dia civU .>negut per «.Parc samA»,
tabad, féu exp!Obió una d'elles_:_,...,
EL PRI ME R AUTOMOBI L QUE
situat a la carretera de Montbrió del
tamany. Han resultat muo..ROBATORI :•: RETORN
MATA UNA PE R S Of~A
DOS-CENTS MILI ONS DE DANYS gran
Camp a cambrils.
persones. tres anglesos i dOS tn·
clnc
HAMILTON
A
FRANÇA
DE
VINYES
LES
A
La nit del dijous uns lladregots
rat
dis, i a més 30 fents greus.
-La companyia del ferrocarril de
Hamilton <Bermuda), 6. - Un cala porta de ferro de la
Bordeus, 6. - El periòdic «Liberté
Després de l'explosió s'ha decla
Reus a Salou assabenta <r<~e el pro- varen forçar
una
atropellat
ha
presó
la
de
mió
Sant
de
carrer
del
Conesa,
Joiena
du Sudouestlt anuncia ~ue els recents un incendi que ha destruït des aeroper diumenge, dia 8, es donarà per
dor.a sorda la qual ha mort instan- temporals han devastat la regió bor- plans.
acabat · el servei extraordinari dels 1.\Uquel.
bien
anava
víctima
La
tàmament.
reveuneces.~s
atuells
els
Amb
dalera. principalment les vinyes: sodies festius. Del dia 9 en enda\·ant
cicleta.
bretot prop de Llbourne, ':'n han esIS·A LGER·PARIS EN U~l Dl~
circularan tl mateix nombre de trens taren la porta 1 entraren dintre ~
ha estat el primer cas que tat arrencades de soca i e.rrel en un PAR
DE GANGA
PREUS
A
MITJONS
I
MITGES
1, es Aquest
Paris, 6.-El cèlebre aviador ~r~
1 en les mateixes hores que actual- botiga 1 robaren diverses joies el vad'acciutat
aquesta.
en
registra
s'ignora.
quals
les
dc
lor
llargada
de
qullòmeLres
25
de
espai
cès Jean Mermoz ba realitzat e 1
ment tenen lloc els dies feiners.
cident mortal d'automòbil.
Al lloc del fet ban estat trobades
per 10 d'amplada.
Paris-Alger 1 tornar dintre el rn~cg
abandonades diverses eines de les
Sempre grans ocasions
Els danys materials sumen prop dia d'avui, ame w1a petita esca
per
lladregots
que varen emprar els
ELS MUSU LMA NS DELS BALCANS de dos-cent-s milions de francs.
mitj~ hora a la ciutat africana., de
a entrar.
CAP A TURQUIA
Mermoz ha. sortit nquest Jl1l!.'1 •
Avui s'han realitzat quat.re detenALI ANÇA DE LES ESGLESIES
E<it.ambul, 6. - L'emigració de
Bour¡et p rop de les vu1t i ba.~
Le
cions, sense que de moment s'bagi
REFORMADES
musulmans dels paisos balcànics cap
uat al mateix aeròdom a les :>e·
pos:1t en clar si els detinguts són
a Turquia es proc!ue1x d'Una manePraga, 6. - Ha Lingut lloc l'ober- la tarda.
~ "-" qUI·
Rams 1 corones. Francesc Olifé, fl~ els autors del robatori.
ra. uúnterrompc.;da.
tura del Congrés d'Aliança Uruversal
Aquest. a~iador a fet els 2.d'llful
PELAI, 8
-Ahir, en l'exprès de Paris va arricultor. Aragó, 266, cnt.ru Passeig de
Durant aquest. mes són esperats de les Esglésies reformades, amb as- lòmetres del seu recorregut. àUò'
bar el diputats a Corts per Manresa, 1
Grltia i Rambla de Catalunya
trenta r:nll musulmans, procedents sistència de 40 delegats de 15 na- a una veloclt.at. mitjana de 324 q
senyor Francesc Senyal
Telèfon 12256
, dels Balcans.
cions. Ha presidit el Dr . Curtiss.
me~res per hora.
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Mallorca,
on seran
visitades 1 dilerents
estacions
arqueològiques
Mu- ' ::;~-·••••••••••••••••••••••••IIF.¡
seu.-; fins el dia 18.
Amb motiu d'aquesta r eurlló s'ha
ultimat provisionalment, la lnst&llació del nostre Museu d'Arqueologia,
e! qual restarà obert al públic el
pròxim mes d 'octubre, per tal que
els membres de la con!erèncla pugtún estudiar les importants coll.ec36, SOQUERIA, 38
clons de prehlstòrt& Balear que posseeix el Museu, fruit de les excavaOfereix importants rebaixes en tots
cions del seu conservador senyor Joels articles de Camlseria, Corbateria,
sep Colominas que han aclarit deGèneres de Punt, etc., etc., durant
fin1Uvament els problemes cronolòtot el mes de setembre
gics de la. cultura dels talaiots 1 altres civilitzacions Primitives balears.

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles

INTERNACIONAL
A BARCELONA

UNA COMISSIO
D'ARQUEOLOGIA

r~ Internacional de Cièn- de- la Comissió visitaran les excava-

El ~~~J¡stòriques celebrat fa tres
eles
LOndres, va acordar. la creallJlYS a ComiSSIÓ Intemac10nal per
clò, d~ de la Prehistòria de la MeIlo I es
occidental. Foren nomedf~primers membres 1 confl!l.nats ¡~ganitzaCiÓ dels treball~ d 'arenest8 comissió i la preparaCIÓ de
qu
primera reunió, que es va
lJ 5~~ celebrar a Barcelona, al docacot osc Gimpera. director del Mutar ~·Arqueologia I que havia estat
seu dels 0 rgatútz~dors de l'esmentat
un es Ioternnc10nal.
co~~en part de la ComisSió de la
•'editerrània, els arqueòlegs se•u·ents: d'Alemanya, , els professors
~rsu ¡ unverzagt; d Anglaterra, els
senyors crawford, ~ox, Hemp, Kenik Leeds Myers 1 la senyora Murdry.' d'EscÒCia, els senyors Gordon
~Úde, 1 oraham Callander; d'J!!Spenya els senyors Alvarez Ossono,
BoSC (J¡mpera, Josep Colominas, A.
oel ce.stillo, J. Martlnez Santaolalla,
owmaler, Pérez de Barradas, Llul~
Pericot, J. serra, Ràfels 1 Taracena,
de França, senyora Astruc, ~enyors
Dussaut, els professo!s Lant1er, senyoreta E. de Mannevllle, 1 el professor Reygasse; d'Irla~da,. el senyor
Macallster ¡ ~1ahr; d Itàlia, els professors Ducat!, M;lnto, Neppi-Modona, PellaU, Relluu, Sergi, Taramelll
Ugolini; de Malta el professor Zam1
mit; de suïssa. el professor Deon-

cions d'Empúries. Les sessions tindran lloc els dies 10, 11, 12 1 13,
marxaran aleshores cap a Menorca I

APARELLS
FOTOGRAFICS

·~

(Casa fundada el 1890)

PEL·LJCULES • PATHE• BABY • MAQUINES
FONOGRAFS DE TOTES MENES • DISCOS, eto.

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI

Carrer Nou de la Rambla, 18 - PELL • SANG • VENERI • PROSTATA
MATRIU · IMPOTENCIA • DIATERMIA
Directora Dr. Riu Porta Consulta, t 1 a 1, 4'30 a 9. F. to a 1

TORRE SAN SEBASTlAN (Telèfon 14342)

Menjadors instaüats en tl¡llques carraques valencianes
Especialitat en la paella, llagosta barceloneta 1 pollastre a l'ast, estll Horta

COMERÇ I FINANCES

(prop Rambles>

PARAULES

Les dues primeres ratlles : J pesseta ; per cada
ratlla de més, 0'30 ; els dimarts, dijous ~
diumenges, un 50 per jOO de descompte

CLINICA

VENDA

OFERTES
i DEMANDES

PENSIO de 6 a 9 ptes.
fixos. dea de 150 ptes.
tot. confort. Pl. Macià,
18, pral.

PER CORRESPONDENCIA en rrancés ducs bores al dia, em contractaria. Escriure a La Huma·
312
nitat. Núm.
.
cAT ALA. correcció d'originalS 1 provea d'lm·
premta. Estil 1 ortogratia. Preus mòdics. . Escriure 11. La Humanttat.
Núm. 105.

FAMILIA CATALANA
1 d' e:;q u erra des! tJ a vn a
dormir o tot estar. All·
ge!h, 6, 1er. 2a,

ENCENEDORS

CASA SUBIROS
Hospital, 42-T. J365J

•

URGELL, 43, llogo 2
pisos nous, tot contort.
MENJARS
VEGETA·
RIANS 1 de réglm veget.
ptes. 2'50. Pelo.1, 12, prlll.
segonn..

COMPRARIA escrlptor1
DOS AMICS a tot esa pagar a. terminis. Esc. tar desitjo, preu econòmic.
Escriure a La Hu·
a La Humanitat. Núm.
manltat. Núm. SOl.
102.
HABITACIONS etes c1e
0''71i. Cadena, 33, entresol
BILLARS. econOmies.
per a cafè 1 torres. Vda.
HOMES a dormir, 6 pts.
de M. Sànchez. Barbarà, setmana. Lladó, 6, 1er.
núm. 12.
(prop Pl. República.).

1 dues butaques C1'ocas1ó

185'00, 184'50, 186; Rlf, 67'00, 66'85
67'25; Explosius, 130'75, 130'50, 131'50
131'25; Ford, 282, 289; Asland, 72'50;
Cc.lonial, 38'00, 38'50; Gas E. 119;
Felgueres, 41'35; Filipines, 361, 363;
Chade, 418, 423, 422.

LA BORSA
Impressió

VENDES

Tant en els sectors de comptat
com en els de fi de mes, la. nota que
Borsí de la tarda
ba dominat ha estat de gran manca
Alacant, 35'50, 35'55; Ford, 287,
dt negoci, encara. que en general la
tendència fou quelcom més sostin- 288, 287; Colonial, 38'50; Aigües, 186,
185'75, 186'50, 186'25; Ri!, 67'25; Exguda.
Els Deutes de l'Estat acusaren pe- plosius, 131'35, 131'2?; Chade, 423.
tites di.ferèncícs tant a favor com

Borsa oficial

en contra.

Les Obligacions Municipals quelNord, 42; Atacants, 35'35; Chade,
com fluixes i s'han sostingut les Dioperacions; Chade, D. 81'20; paputacions, Provincials i Tresoreria de 421
ritat Chade E., 81'80; paritat Aigües,
la Generalitat.
Es cotitzaren amb bastant sos- 186, 186'25; Filipines, 358; darrera
teniment les Obligacions ferroviàries paritat Ford, 284, 285'50; Asland,
encara però, que amb molt poques 7:!'50.
transaccions; també !oren bastant
sostingudes les obligacions industrials.
En els rotllos de !1 de mes, en
obrir-se la Borsa es va notar certa.
expectació ja que les noves que es
Llluret.
36'30
36'40
f.8'35
f.8'f5
Francs
tenien d'ordre Internacional no eren
'7'34
Dòlars
'7'36
pas molt satisfactòries, mes el rot;..
Lires
69'80
60'10
lb da les accions Chade va comen2'945
2
'965
Marcs
çar a remuntar-se quelcom per Ini239'00
1!311 '25
SUlSSO$
llores del canvi de Zurich 1 això va
Belgues
123'25
123'75
onentar el mercat el qual s'anà a-1'9'7
Florins
4'95
Escuts
83'00
33'40
f~:mant quelcom i tomaren els can30'80
COr.
Praga
30'60
VI.; gairebé al mateix nivell de la
Cot. suequee
l 69
Sessió anterior.
1'85
Cor norue~cs
1~
1'64
1'6~
cor.
daoesea
Borsa del matí
Alacant, 35'30, 35'50, 35'40; Aigües
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COBERTS a 2'60, entreteniments 1 3 plata a
elegir a la carta. pa, vi
1 posrea, tot superior.
Ronda St. Pere, 11, pral.
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DOS AMICS a tot estar etesi tjo. preu eeconò!WC. Escriure a La Hu•
manitat. Núm. SOl.

DIVERSOS
ANGEL MARTI. Tlliler
d'enQuadernació (Martlnez de la Rosa, 1'7. Tolè!on '75352 - Barcelona).
MALALTS.
i'Ulmone,
Cor, Medicina general,
Sl!llls, Raigs X. Sot artUiclal. Dr. Lluls Cuesta.
Urgell, 20, pral. 00ll8ulta de 3 a 6.

LLOGUERS

Medina a t>:llaruiUlca...
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Canal d"Ur¡ell .............
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111 /5
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Electrlca CUles 6 •¡, ..... "1 00
K!éctrica Teoerlle 6 •¡,
'li bO
Klee. 1 Oas Lebon 6 'I• 10l ~
A.l;Uea Barcelona 3 •¡ ,
18AlgUCII BarcelOna t •¡,
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Algüea Barcelona 6 'I• O 1Uli AlgUes Barcelona 6 'I• O 10i Sl
Geuera.l ae¡adlua 6 •¡ ,
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HABITACIO, lloo céntrlc, cedeixo a bon preu
per a gua.rdar-hl obJectes,
Escriure La Humanitat.
Núm. 315.

DINER, pago més Que
els altres per cPapeletes
Montepioa, joies, mlqulnes. etc. La casa. més
IUltlga. Fundada. el 1888.
Unto,
22, pral.
CEDEIXO babltaclons
tot nou, p. reduïts. Arc
REPARAC IONS en gas.
Teatre, 10, 2,on 1.•
aigua 1 electrleltat. Casa
HABITAC IONS, balcó c . Bacbero. Carrer Gall, 'lO.
tot estar o eols dormir. Hostauancs.
MagaUancsi 17, Ler 1.• - - - - - - - - (Poble Sec .
CONSTRUCCIONS de
tustecia. Mobles 1 de~
4 PESSETES, dia, tot raclo. Josep Oblva. Carrer
estar, 1'50 menjar, hab. Vllardell, 18. Bostarrancs
Independent. Dr. Dou.
DINER sobre automò12, entressol, 2.•
bils. Cort s, 574, pral.. De
URGELL, 152, 1.er 2.•, 6 a 8.
hab1tacló tot estar, 30
SASTRE. Ac1oba I glra
pesset es.
vestits. Nou de la Rambla, 10, prop Rambles.
PISOS 11 duros. :.1 dorTAXIS, sedan, landolet
mitoris. aso. 1 tel. Vila- perfecte
estat patent. t:¡,.
mar!, 71.
xlmetre. venc '7.500 pts
Raó:
Argentona,
13, boti:
MUDANCES: Condue- ga (G.).
tores-autos. d es de 8 pessetC8 bora. Cad.ena, 22,
MAQUINES
gasosC8,
Telèfon, 1'7174.
OCMló. Sepulveda . 102.
GUARDAMOBLES PU·
plic l econòmic. Campe
VOLEU pintar el pls?
Saarrado. 21. Tel. 85804.
«DYPll us bo farà a preu
redlÜt 1 millor que cap
PIANOS DE LLOGUER altre. Demaneu pressuBruc, '78. entresol. O. Ble. J>OSt. Estudi ; Palmn Sant
ger.
Just, 2, 2.on 1.•
Ant.
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Se&Ovta a Medina ••••••
A.sturica 1.• lllL>Oteea...
1
2.• blPOteca•••
a
a.• blpot.eca,..
Ue1da a Neus li •¡, .. .
VUialba a be¡ròvla ...... ,
Especials Almanaa ••••••
Almansa a Valèocla ad.
MJoes t;;ant Jo~t.D a '/ •.
Al8118ua 1 Sant. Joan .. .
OSca a I"'·IUlça .......... ..
Nord es¡¡eela!S 6 •¡, '"
Id. Va!enc:uwes 61/~ •¡,
Alar a Santanc1cr •• ,...
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VAIXELLES a termln1s
Corts, 580, entl. 1.•,
prop Muntaner.

Valora amb sarantla ell l'Estat
Catxa d•.tana. U •¡ . ~·
ll7 60
QJ 75
Wà.rosriillca Ebre 6 •¡,
gg 25
Deutes 1 Obllaaolona
Oé<lUles ArgentJnea _,
1 56
Bmpréet. Ar&entl6 •¡_. A 102 DO
li
•

H

BONICA espardenyeria
es traspassa per no po..
der-ne tenir cura. Barata. Vlladomat, 103, tda.

a examinar- se de

I

es-

10-

PERRUQUERS. Billons
americans. preus econòmics. Vllac1omat. U.

L• CLASSE l V ESPECIAL
« E L A S :t • CORTS, 412

67 65

Ci5 b2 50
l5 -

ULL I Vestits usats j
nous, venc més econOmlc
que Qualsevol, sols en
aquest. pls. Sant Pau, 28,
prnl. 2na,

CONDUCCIO, 1\IECANICA, REGLA~IENT, DOCUl\lENTS, Certificats cle PENALS i FOMENT
AMB TITOL ASSEGURAT
L'única que sap preparar els
xofers per

lluna, 15 du-

POrteria.

90 Ptes.

06 60
IlO 50
IlO -

Cili 50
6G 6G 61 00
6e /6
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ros; cbuffets», taules, cadires. lllts. Sepúlveda, 95,
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MOBLES, per cessar
negoci, liquido totes les
existències. canuda, 35.

Qui vulgui aprendre a conduir
110e no deixi de visitar aquesta
acadèmi:\ per ésser la més ràpida i la més barata do totes
UNIC PREU

CANVIS DE MONEDES

Avui

Tel. 14237

B AR C E L O NA

ANUNCIS PER

El comerciant que no·

Línies regulats de- grans vapors per als destins
que es detallen

Carrer. de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

VALE~JCIANA

més afavoreix els diaris de
dreta perjudica els seus in·
teressos, ja que amb la
seva actitud partidista es
fa mal veure dels ciuta·
dans d'esquerra.

Ybarra y c.a, S. en C.

JOIES .. BRILLANTS

VIES URINARI ES

RESTAURANT HORTA

Llegiu cada dia LA HUMANITAT
....

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

Carme, 51. Tel 12743. Barcelona

CLIN ICA GALLEGO

BARCELONA

Telèfon 30422

PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES

r~~~~~fa:: ~¡¡~ ANUNCIEU A«LA HUMANITAT»

:

"TOT D'OCASIO
CORTS CATALANES, 414

EL REGULADOR

LA HUMANITAT

Oeut11 ell l' Estat
l.nterlol t •¡, A .........
60 -

DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE CO.
SIR, MALEI'ES, DISCOS, etc.

Aprofiteu l'ocasió

constant perill sl no són ben retingudes. Els aparells que fabrica el
tècnic 1 especialista PERE SBION
us donaran el màxim de garantia
1 són al mateix temps els més ecOnòmics. Preus: 6, 10, 15, 20, 25, 30,
40 1 50 pessetes

I elétons de

AnL

COMPRA/VENDA/CANVI

Les vostres hèrnieS estan sempre en

rimerament establir una relac10 enrre els investigadors .dels ~iferen~
territoris de la.. Med1.terràma OCCIdental, per tal d e:;tablir. els resultats
generals del seu estudi 1 espet:lalment la. delimitació de cultura i la
fixació de la. seva cronologia, reconeixent les llacunes que resten en la
Investigació, impulsant nous treballs
fets de comú acord.
La. constitució de la Conferència
de Barcelona tindrà lloc el pròxiln
dlalarts, dia 10, a. dos quarts èe deu
del mati. La vigllia alguns membres

f ANCA

MERCAT D'OCASIONS

HE.BN I. ATS (Tret1cats)

~'objectlu d'aquesta Comiss~~ és

•

I

Avui

--o-

Cap a

SERVE! RAPID CAP AL BRASIL· PLATA
per moto-transatlàntics correus espanyola
Sortides fixes cada 21 dies
SANTOS, MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES sortirà el c11a
24 de setembre del 1935, la ma¡ni!lca motonau

«CABO SANTO TOMÉ»
que admetrà passatgers 1 merca.deriea
La clin... es rep Clos la vetlla del dia de sortida .al tln¡lado núm. 1
del MoU de Balears. Telèfon 18274
CONSIGNATARIS:

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

101102 25

w

102 6C

106v

101 75

11 50

Obllaaolona Industrial•
APIIcaclonB taeo. I) "I•~
1111 W
Alllanc1 6 •¡. prererent.a
t.o4 w
Aalanc1 6 •¡. 11116 ......
"' w
ASlanc1 'l •J. ............... 102 50
Asla.u<1 6 •¡, Vlllaluenga 100 Asland 6 •¡. Còrdova...
111 11/AUlll. Oous. cSaosónJ
85 6(¡
Cow¡¡. Au:Ul. de F. O.
U4 bO
Carbolll üelga '112 •¡ ,
57 Colòllia OUeU 6 •1, ....
ll7 W 100 6~
Ooll8t. i'avlllllnta 6 •¡.
40 Const. l'erro•. 61/2 •¡, se- 8550
cros. s. A. 6 ·;. ......... 1oe &lect.ro Mat. &bre 6 •¡, 102 El Tibidabo 6 •¡. ......
11 Com. d Obrea Oee1. 6 •¡,
8ISEnerg. lnc1. Aragón 6 •¡,
ll4 25
1!:11¡¡. Carburs Met.. 6 •¡, 1112 50
Ooustrucclous Elec. 6 •¡,
103 Coloraut.a 1 EXPIOI. 6 'I• 100 00
Flu. 1 F111 . Aruu.Gan
P1 6V
Fom. e1·0Drea 4 1/2 •¡,
118 P'om. d'Obrea 6 '{ • ......
14.P'om. d'Obres 6 I• 19:.1;1
llt /5
P'om. d'Obrea 6 'I• 1925
gg 60
r'Om. d'Obre~~ &na6 •1 ,
gg 6V
r"om . C1'0brcs Oed. 6 ·¡ . 101 25
Maptzeoa «El 6111101 ..
gg _
Hotel Wtz 7 •¡, .........
841:! ullera t:sllan yola 111~4
'4 6V
l:iuUera Espanyola Ul:lll
uo _
Hullera i::~¡¡anyola 111a~
Q5 _
Madrid-Par~ 6 •¡, ......
84 Maoutacturea de Suro
114 75
Maqu. renes . Mar. 6 ·¡.
88MeUOpOlU.ana lla COn.e
80 ~un . .Potll&lla t>urta '7
104 líll
Productes PlreW 111~- 100 :>ert. b. A. 6 •¡, ,........
40 l"elelònlca 6 l/~ •¡. ... 108 75 104 ~5
reuerla MOC!ema 'l •¡...
11 _
UulO COI.Onera 6 •¡ , ••.
42 _
Uuto t;allncra d 'Ea 6 •¡, 1co 50
Valén. wuores Urbanea
116 _

MADRID: P:u¡¡;elg d:; la Castellana, 14, - HAIWELONA: VIa Laietana, 2
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA • CADIZ • CANARIES
Sortides setmanals els dissabtes, a les 12. Etectuaran el servei les wotonaus
«CI UDAD DE SEVI LLA• 1 • VI LLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
Sort1c1es cada dia (llevat els diumena;:es ) de Barcelona 1 Palwa, a lea
21 bores per les motonaus
«CIUDAD DE BARCELONA» I «CIUDAD DE PALMA»
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA. VALENCIA. ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA • MAO I BARCELONA • EIVISSA
LlNlA COMERClAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEDI·
TERRANIA. NORD D':AFRlOA I CANARIES - Sortides qulnzeo als de Barcelona els dijous. LlNlA COMERCIAL BlLBAO • OADIZ • OANARIES. AMB
ESCALA A 'l'CTS ELS PORTS DEL NORI.) DESPANYA. - Sortides quin.
zenals de Bilbao els dijous. LlNlA RAPIDA REG ULAR ENTRE ESPANYA
1 TERRITORiS DE LA GOlNEA ESPANYOLA (FERNANUO POO). Sor·
tldes et dia l '7 de cada mes. amb escales a Va léncJa, Càdlz. Las PnlmM, Santa
Cruz de Teneri!e 1 Freetown, santa Isabel de t'eroando Poo, Bata, Kogo I
Rio Beolto pels vaixells
• CIUDAD DE CADIZ» I uLEGAZPill
LINIA RECULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT • ORAN · MELILLA
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA I VICE•VERSA
Sorttdcs de üarcelona cada diumenge, a tes 8 nores; d .Alnca.nt els dllluns:
d 'OriUl ela dimarts; d 'Oran cap a Alacant. els dimarts l d 'Alacant cap 1
Barcelona. elS dimecres
Ant.

Acetona tndustttale
P. u. orana Peoaenta
4_
FUniCUlar MODtJUIC ...
15 Inunv. B:lrc. pret 7 •¡.
44rramv. uarc. prer. u •¡,
ee_
rramv. Elt'c. oranaca..
GO AtgtleB
\atenda,
Drer_
183lOS- OaULiana
Gas s. D ....... 101 OataiiUla OIUI ll E ...... 123 Catatnua Oaa a F 6 •¡, 104 ~'5
Htsp. Amer. Elec. ABO 401 Utsp. Amer. Elec. a. U
83 40
Hlsp, Amer. Elec. 1 . K
8$AI¡¡Ucs a el Uotlrcp~... 111 Elec. OliS LebOn a. B....
ro•0 .• Transmedlterrt.nta. 14)UlUle <l'Es¡¡anya •••• .....

ecu -

lli:t. d'EêpanJ& •••

80 -

ÜIIUC

c tmeot aA&b.Dilt oro...
Ciment aASlllnd• pret_
ClDlent c::.>ansóD» Ol"c1c. c::;aru;ona, pret. 7 •¡ ,

crus. ::;.

.........,I

J.'a oaca F!Uptnee
I::Uspano
t;ulasa ....._...
Elot.el Rltz 11 ·¡. .........
lndustrlcs Agrtcoles ••.
Maquinària Terrestre...

.CI 25

:zss -

87-
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•••••••••••·•••••••• ·
Farina d ·arroa ........... .
MON ElES
l're11cat ............... , •••••

6U
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65
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tdem est.ro.u¡¡cres ~ ... ..
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Ueouues Anaa.tuala •• .

IC1em blliamanca _,,.

40
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47

44
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-·······················
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_, ............... .
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..••• -.. •••• ••• •._,.

•

••••••••••••,.....

I MuJcan.a
~-t&tl"()(;: ···············J·····
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- ·................ .
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Preua en t>tea ell 100 qulloe

~tec ta

1

elS 60 QUUOI.

ORDI, MORESC I CIVADES
01vae1a l!:xtrt~waaura •.,
te
telem Manena ........ .,..,
86
Moresc PtaUL. dlsooo"..
~3
43 50
lllem palS ..................
Ordi. IJr¡¡eU ...............
3/
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GI
118

Ura:eU ............... ,...... ,, ••

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

I

I

•

1li:S \IlO -
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1o1euuta pr4ulo ...., ...._
1Q
20
tie¡ouet ...................._..._.,
.
18
1i
Se¡O ...........................
17
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Preu>< on rals ta quartera de 'lu utrea

BLATS

•••••••• ,._...... ~

........... ._._..... . . .

<"tC Uti ~n Ul.eS

Mago o i.J..AUO...Ut. . . . . U.a..u....Cn.stella ...... , ••••• , ••••••• ,
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11lem
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Mnncna '"",,.,, .............. .
Navarra ...............,. .,_.
Penedêa ..................... .
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Fument d Obres .........
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10-
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113 -

165IIU114123 -
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18
67

t83\00e2 _

MuuopoU l'etrulla _ .....
Salinera OaLalana Ptea
lelelònlca 'l •¡, pret ~·
.l.'ale.IOnlca orcluàl'lel •
Unió Sallnara Espanya

Avui

Mercat de Llotja

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

~-

23S -

.JUtella tcorreotJ ... ~

1112 -

Ant.

Avui

355 -~
85811 -

•
•

A. ...............
COnat. l"ai'TO'f!Vta ......
CObertes 1 nu:Aaes ...
CIU1!LU1i M c taliJca """"

x

~u-lloo

lli 50

TELEFON 22057

VIA LAIETANA, 7

Ant. AVUI

52-

10~

SERVEI B.APW SEtMANAL EN1"ttE HARCELONA 1 BILBAO
SorUdea cada DIMECRES a la Dit ca.p a Valéncl&, Alacant, Màlaga,
e&vWa, Vigo, Villagarcta, Corunya, Musel, Santander 1 Bilbao
Alternant.-sc les eacllies de:
rarragona, ceuta 1 Huelva cac1a dues aetmanea
Sant Cartes 1 l''errol cac1a ducs aetmanee
SERVEl CORRENT ENTRE BARCELONA I BILBAO
cada dues setmanes
Sortlc1es elS DIVENDRES a la Dit, ca.p a Tarragona. l:lant Carles,
Vloaroc. ValéncJn, Cullera, Alacant, Cartagena. Agullas, Almeria, MelWa. MotrU, Màlaga. Ceutn, Càdiz. Sevilla Huelva, VIgo, Marln, ViUagarcla¡ Ferro!, Corun~a. Avilés, Musel, Sa utnuder, BUbao l PasaJea
En les 1 niee rapld 1 con·cnt s ·awnet carrega per 11. 'l'àn¡er. Larralx 1
casablanca amb trausbordament a Màlaga 1 també per a l'lila Cristina 1 Ayamonte amb transbordament a Huelva.
SERVEl EN'l'RE BARCELONA, SETE 1 MARSEU.A
Sortides quinzenals els diJous cap a Séte 1 Marsella
Servei QUinzenal cap a GENOVA
La càrrega ea rep al Tlnglado de la Companyia Moll del Rebnlz
Telèfon 13585
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LA HUMANITAT_IIuítapels ideals catalans i repubUcans

Dissabte, 7 de setembre del 1936
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PER ALS AMCIS EMPRESONATS

AL LLARG DELS DEBATS DE GINEBRA •..

la nostra subscripció

l ......................

Avui, perquè no sigut dtt, estem
d'acord amb La Veu. Aquesta
coincidèncút, és clar, no té per
base una qüestió poztttca. El diari
dels «fHmtres~amics:t parla de l'01'tograjia dels diaris castellans de
Barcelona t diu que quan han de
referir-se a coses catalanes Jan
anar en doina les h /f114ls, Zel y
t les fi.
I afegeix: c... Hom l'escriu -la

Relació de donatius rebut~ a les nostres oficines
qdministratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Su.ma anterior ...

12~.6G'7'60

Un grup ferm de republicans d'Esquerra de Ca·
talunya de la Barceloneta ................. .
Personal de l'Administració de LA HUMANITAT
Joventut d'Esquerra Republicana de SARREAL .. .
Fills d'En Capell .... .. .. .
Dues amigues: Conxita i
Laleta ................. .
Una. admiradora de Companys i Consellers ... .. .
Una admiradora de Pérez
Farràs ................ ..
F . A ................ .... ..

Ramon Moreno .. . .. . .. .
s. Trl:ldó Prats .......... ..
Eugeni Guitart {setembre)
Uns amics d'esquerra ... .. .
Una. esquerrana de naixement ................. .
Antoni Feliu Codina .. . ...
Autoru Campmany (setmn.nal ................. .
Famtlu1. Solà .. . ... ... ...

L G. I . ... ............. ..

Francesc Llacer .. . . .. ...
Un grup de funcionaris
del Departament de Cultura. de la Generalitat.. .
Ll. P .......... ··· ··· ··· .. .
~1. A ..................... .
Carolina Fuentes .. . . .. ...
El grup Fermesa 1 Volun"'c¡,t, d'amics emp~~-. ts ~e
ta Barcelonesa d'Electricitat {setmana 12) ..... .
Otto i Fritz .. . .. . . .. .. . ...
Grup de Vulcanistes {setena vegada) .. . . . . .. . . ..
E. P ............ ....... ..

Els di vuit obrers i vint-itres més (setmana 32) ...
Enric Lacoma .. . . .. .. . ...
F. T ... .................. .

Dolors Serret de Corbera
Carme Corbera de Milian
Pere Da !món i familia .. .
Miquel Garroset ... . .. ...
Cinc d'esquerra (3.a vegada) ................... ..
Francesc Vilamodat .. . ...
Jacint Casas, deure mensual ... ................. .
Consol Mariné ... . .. .. . . ..
Carme Pla ............. ..
Antònia Giralt ..... .... .. .
Uns esquerrans ........... .
Francesc Muñoz . .. ... ...
Els mateixos de cada setmana. ................. .
A. S. A. E. (26.a vegada)
J osep Terricabris ........ .
Josep Terricabris ....... ..
J aume Pruna .......... ..
Família P¡:una .. . . . . . .. . ..
Un grup d'esquerrans de
MONTESQUIU en commemoració de la seva segregació (9 ... setmanaL.
Grup de treballadors d'u·
na. Impremta. i Llibreria.
<vegada 29) :
Caixes:
Josep Xicola .. .
Josep Girona .. .
Manuel Borruel
Miquel Vidal ...
Amador Garcia ... . ..
Jaume Torres . .. .. . .. .
F1orenci Rovira. .. . .. . .. .
Josep Viladumiu .. . .. . . ..
Jaume Catalàn .......... ..
J oan Castanyé . .. .. . . ..
Alfons Marcet .. . .. . .. . .. .
Per Macià ............. ..
R. Canyisà ............. ..
A. Ferrer ................. .
F. Barranquera ........... .
Magi Ros ................. .
Josep Cañete .......... ..
Joan Gil ......... ..... ... .
Joaqwm Canyisà .. . .. . .. .
Emill Centelles ........... .
Manuel Guttérrez ........ .

Elles Bosch .. • .. • .. • •.. .. •
M. V. B ................ . ..

Màquines:

c. o. s..................•

18 50 Tomàs Solsona ........... .
Emili Moreno .. . .. . .. . .. .
3550 Joan Bargalló ........... .

E Herran ............. ..
20'- Joan Amat ............. .

o·so

l '-

R. S ....... .............. .

Josep Vila.seca .. . . .. .. . .. .
V G ...... . .............. .

Pere Muns .............. .
1'Minerves:
M. Barea ........... ...... .
A.
Bea
monte .. . ... .. .
0' 50

4' 3'2'25'3' -

J. l\1adrid .. . .. • .. . . .. .. •

Relliga. ment:
J. Sangenís ... .. . ... ... .. •
J Planns ................. .
J. Cortés ................ ..
E. Ràfols .............. .
A. Jover ................. .
1'10' - A. Major ................. .

0'25
0'25
0'50
.0'50
025
0'25

remsa castellana-en un estil de
f.Acadèmia
de Tal com Raja ...
Nosaltre,
J

c·zs

ja Ja dies que estem
preocupats pels pobres lect01's d'aquests diaris que arrecerats en un
recó de Catalunva han de tenir
una infinitat de conflictes, culpa
del radicalisme idiomdtic d'alguns
d'aquells periodistes. Hem parlat
amb uns quants amics de la 8olució que nosaltres tenim í no
l'han trobada desencertada. Hi ha
mots com silla, cuchara, niño, etc.,
que tot catalunva entén sense haver de ter el més mínim estorç.
En aquest cas no hi ha contztcte,
poden continuar prodigant-se. Peró caldria substituir molts altres
mots massa revessos, que només
usava Góngora i, ara, alguns redact01's de El Correo f el Brusl.
La substitució podria ésser oosa
Jà.cil: agafar el mot, en castellà i
e1t català, posar-lo en una olla,
ben cuit i deixar reJredar la oosa.
El r esultat ens donaria un mot
que sempre fóra més entenedor
que no pas oom ara l'usen alguns
periodistes en «castelld».
¡Que n'estalviaríem d.e suors,
per aquestes muntanves/

0'25
0'25
1' 0'25
025

0'50
0'50

o·5o

.1' -

1' 025
1'0'50
0'50

2- Et grup d'amics de cada

setmana:
2'2 - R. Sangenis ............. ..
2'- X. X ....... .............. .

51'10' 10' -

2-

5 50
0'50
12' -

1'27'75

5'5'-

Salvador M ............ .
Vicenç J .......... ........ .
Vendrell ......... ........ .
Massana ............ ..... .
L Borràs .............. .
A. Artan .. ....... ........ .
I Fumadó ...... ........ .
Madurell .......... ..
J. Salud ... ... ........ .
Calatayud ........... .
Miralles ............. ..

Plix .................... .

Miquel .................... .
Queralt ................. .
R.R....... .............. .
Feo ...... ................. .
Tejero ............ ........ .
Planas .................. .. .

0'50
0'50 CATORZE DE BONA FE
(quota setmanal) :
3'2' - Joan B. Ripoll ........... .
2 50
10' -

5'2'5'-

1'-

5'-

1' -

8'7'50

Josep Llagostera .........
Daniel Casals ... ... . .. .. .
Antoni Gtralt ............
Josep Giralt ............. ..
Manuel Richart .. . .. . .. •
Manuel Pons .. . ... .. . .. .
Màxim Iga! .. .... ........ .
Josep Iragoyen .. . ... .. •
Noi de Pontons ... ... .. .
Josep Messó .............. .
Mercè Ricart .. . ... ... .. .
Angel Rlusenyo .. . .. . .. ... .
Un de F. N. R ...... . ..... .

1'1'-

1'1'1'1'-

1'1'-

1'1'-

1'1' 1'-

1' 1-

1'1'-

1'-

1'1'-

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

1'-

1'- ELS MATEIXOS D'AVINYO:

1'- Joan Segui ...... .. .......
4'Miquel Molins ...... ..... .

50'--

1'75
0'25

1'-

0'25
0 '25

o 2ñ

0'50
0'50
0'25
0'25
(1'50
0'25
0"25
0'50
0'50

1'1'0'50
0'?.5
0'25
0'50

-----------*:----------DEMA •••

L1homenat ge a la
memòria de Rafael
Campalans
Un acord del Comitè d'enllaç
de les E. C.

Varela ............ ... .. .
Agustí Garcia ........... .
Ramon Bevià .. . .. . .. . .. .
Pau Bové .. . .. . .. . . .. .. •
Jacint Riera. ......... ..... .
A. Pujol ..................
Francesc Marca .. . .. . .. .
24 iguals ................. .
Francesc Figuerola ... .. •
Armenteras .. . .. . .. . .. . .. .
1 Padl·ós de l'«Uruguay»
F. Capella ............ .. .
Josep Solé .............. .
Rossend Forch .. . . .. .. •

1'-

1' 3'60
1' -

2'1'1'1'1'-

UN GRUP D'ESQUERRANS:
M. F ............. ....... ..

M. S .............. ..

A. B ............. .. .
J . T .................. .
J. B. ... ... ...
. ..
M. S ............. .. .

A.M............... .
J.
J.
J.
J.
A.
J.

P .................. .

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

A. D . .......... ..
C. P .................. .
C...... ....... ........ .

M .................. .

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

UN GRUP DE CATALANS

D'ESQUERRA:

J. s .......
M. S....
.. .
D. V. . . . . . . . . . ...
B. B . ... .......... ..
E. B .................. .

G.V.............. ..

A. H ....... ... ..... .
M. M . ...... ...... ...

F. P ................. ..
M. C.... ... .............. .
P. P ..................... .
J . F .................... ..
F. R ............. ........ .
J. M ..................... .

OLESA DE MONTSERRAT:

El Comitè d'Enllaç de les esquer- Pels nostres homes <ter-

res catl\lanes, en la darrera reunió,

1'1'1'1'1'1'1'-

cera. vegada) : .. . .. . . ..
Per Casanovcs {tercera
vegada) .............. .
Admiradora. de Catalunya.
(primera vegada) ..... .
H. Maylinch .. . ... .. . .. .

ESPARREGUERA:
Ricard i Estrella (primera. vegada) ... . .. . .. .. .
Per la salut de Companys
i Consellers {2.a vegeda)
Admiradora de l'Avi (primera vegada) .. . .. . .. .
Una esquerrana de cor,
a la salut de Companys
1 Consellers (primera.
vegada) .............. .
Una catalana a la salut
dels presos (l.a vegada)
Una enamorada de Manuel Azaf'ia (l,a vegada.)

Un Interessant apunt de la primera sessió del Consell do la Lliga de les
Nacions a Ginebra. Observi's, a la cama esquerra do la taula del Con·
sell, la cadira buida del delegat alentany. Al costat, més cap a la Prest•
dència, el baró Aloisi, delegat Italià. El representant Ge Mussolini, en
la sessió del dl:t sagtlent, havia d'abandonar també el seu lloc en fer ús
de la paraula el delegat etiòpic, que seu al primer rengle a la dreta,
en el sector interior de la taula del Consell
(Tramès pel nostre corresponsal especial a. la S. de N .)

· GOVERN GENERAL
NO HA ESTAT FAGIUTA6A, ENCARA, CAP REFERENGIA DEL
CONSELL DEL DIMARTS --- LA FESTA MAJOR RADICAL
PREN FORMA
El senyor Pic està mamalalt
El Governador general Interí, no
comparegué ahir pel ~ ,a despatx de
la. Generalitat. El seu secretari polític manifestà als periodistes que el
senyor Ple feia llit per prescripció
facultativa, però que avui, poss:blcment, podrà reintegrar-se a les seves
tasques.
Malgrat que aquest és un motiu
circumstancial, remarquem que per
uns o per altres, no s'ha donat encara cap referència. de la reunió del
Consell celebrada el passat d-marts,
1 fins suposant que es parlà gairebé
exclusivament de la festa major radical, és lògic que tots sapiguem els
projectes dels gestors de la Generalitat.
El cas no és nou, car en el Consell
anter.or va passar el mateix.
Cada dia, des del dimarts, hem
dit que "demà" el senyor Pic parlarà amb els periodistes, i aquesta
vegada repetirem que tal vegada
avui el Governador interi, al qual
desitgem que es post bo, s'explicarà
davant els repòrters.

Activitat i cerimonial
a la Generalitat

Des de fa tres o quatre dies els
visitants 1 tur:stes que passen pel palau de la. Generalitat no poden per
menys que preguntar-se què deu
succeir al primer centre oficial de
Catalunya. S'observa un anar i venir d'obrers 1 ordenaces que traginen
quadres, plantes de flors, ornamentacions, entarimats d'orquestra, taulells on es llege.x "Hotel Ritz", i la
més variada quantitat d'atuells de
fer "jucrga. ". Els que menyr, entenen
aquest tragi són els estrangers que
venien amb la 1Husió de retratar els
millors records i slmptomes de revolució 1 estat de guerra. Els ordenances es veuen precisats molt sovint a.
5'- explicar que s'estan fent els preparatius per unes festes que tindran lloc
5'- els dies 8, 9 i 10. Els vis tants 1 estranyats interrogadors no veuen prou
0'50 clar que un estat de guerra. pugui
1' - ésser, quan hom vol, tergiversat d'aquesta manera...

1'0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'25
0'25
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
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Més detalls
festa ...

de

la

A la secretaria de la. presidència
fou facilitat ahir als periodistes el
0'25 programa o!lcial de "El Dia de Lerroux en Catalufia ", que ha editat la
com...ssió organitzadora.

Verbalment foren facilitats als periodistes diversos detalls que no són
consignats en el programa: El President del Consell arribarà a Barcelona el diumenge en avió. Li .seran retuts honors en tres llocs dlte1·ents,
a. l'Aeròdrom del Prat, a l'hotel Rltz
1 a la Generalitat, on se celebrarà la
recepció d'autoritats.
Fou anunciat també als periodistes que vindran a Barcelona la majoria dels ministres, que es tornaran per acompanyar el senyor Lerroux als actes oficials.
Al banquet de Llotja, sembla que
hi assistiran tots.
Ha estat acordat celebrar una festa per tal de donar el nom de Don
Alejandro Lerroux a una plaça. d'un
encreuament de l'Avinguda del 14
d'Abril.
També ha estat acordat, q~e durant l'e stada del President del Consell a Barcelona, celebrar un altre
acte, en el qual es batejaran dos
grups escolars de la Plaça d'Espanya,
amb els noms de "Niceta Alcalà zamora" 1 "Alejandro Lerroux".
El tercer dels grups escolars de la
Plaça d'Espanya, cal r ecordar que
porta el nom de Francesc Macià.
Finalment, 1 com a record «e l'estada del senyor Lerroux a. Barcelona,
li serà ofrenat un plat d'argent repujat representant una escena de
l'obertura de les Corts Constituents.
Per a més detalls, vegeu els programes...

Comencen a arribar ...

Han començat a. arribar a la ciutat els primer convidats a les festes.
Estigueren 'l:llr a la Generalltat uns
diputats valenclan3 que s'han anticipat a. la representació que vindrà
de Llevant.
Hem vlst, també, per Barcelona
a Guerra del Rfo, Estadella, etc...
A les vuit del vespre d'ahir, arribaren en automòbil, procedents de
Madrid, la senyora Teresa López,
esposa del senyor Lerroux, el senyor
Aureli Lerroux 1 senyora i familiars.
S'hostatgen al Ritz.

Setmana final de l'Es·
cola d'Estiu
Ahir tarda., al Saló de la Presidència de la Generalitat, tingué lloc la
recepció de la Setmana Final de l'Escola d'Estiu.
Pronunciaren discursos el director
de l'Escola Normal, senyor Visa, el
secret:ari de l'Associació Provincial
de Mestres, 1 el gestor de CUltura,
senyor Duran i Ventosa.
Els assistents foren obsequiats amb
un refresc.

0'75

1'-

DE L'ATEMPTAT DEL CARRER MAGALLANES DE MADRID

1'-

SANTA CRISTINA D'ARO:

El nen Joan Vilanova .. ,
El nen Jordi Bartés ... ...
La nena Nuri Aiguaviva...
La nena Josepa Sunyer ...
La nena Marta Pià ... ...
Mercè Mesa .. . ... .. . ...
Mercè Escapa ... .. . ...
RAFAEL CAMPALANS

X. X. ... ... ... ...
...
Maria Costa .. . ... .. • •..

0'50

1'-

0'50
1'2'1' 1'0'25
l'50

anten.a i

Rafaela Malaret ...... ,.;
1'J. ~L ... ... ... ... ... ... ...
2'acordà adherir-se a l'homenatge a Josepa Isern ... ... ... ...
0"75
Rafael Campala.os, que tindrà lloc el Mercè Cosp ... ... ... ... ...
1'vinent diumenge, dis. 8, a Torredem- A. E. ... ... ... ... ... ...
0'50
barra.
C.
N.
...
...
...
0'30
AiXi mateix s'acordà delegar, en re- Alaria Fosas ............... ...
... ...
1'presentació de l'esmentat Comítè, Montserrat
Clarà
...
...
...
1'
el diputat senyor Josep Terradelles. Carme Pijoan ... .. • ... .. •
2'Ramon Pijoan ... ... ... ...
2' •••
J osepa Costa ... ... ...
2' Rosa Sardà ... ... . ..
0'40
AugmenteP. cada dia el nombre Dolors
Sau .. . •.. .. .
0'30
d'o.dhesions a l'acte de diumenge Maria Calasans ... ...
0'50
vinent a Torredembarra. a. la memò- Carme Mitjà ... ... ...
2'ria de RrJ'ael Campalans. D'entre Rosa Roses ... ... ...
1'les últim~s rebudes destaquen la Marla Sureda .. • ... ...
1'que ha enviat el senyor Llufs Com- Glòria Maurici ... ... ... ...
1'panys dt.'S del lloc on es troba.
Mercè Mir .. • •.. •.. •..
0'50
A l'entitat organitzadora, Ateneu Alaria Gafarot ... ... ... ...
0'50 Pere Aguero Cenarro, el qual ha estat condemnat a mort per l'atemptat
Polyter;hnlcwn (Alt de Sant Pere :n, J . R. .. . ... ... ... ... ... ...
0'50 del carrer Magallanes, parla amb el seu advocat en un descans de la vista
1'pnncipal) continuarà tot avui, fins Enriqueta Dardé ... .... ..
do la causa
a les nou de la nit el despat de bitlkt:' ')f'r Al trl'n especial.
(Express-Foto.)
Suma I seruei% ...... 129.1'71'20

•••

Avui ens hem acabat de convèncer de la gran veritat que
s'amaga en «allà on menvs t'ho
penses salta la llebre». La Soli
(que també usa un idioma que
D éu n'hi d01'et) ha publicat una
nota p01'tuària escrita des d'Alacant. D'ella reproduïm: «Durante
varies años - els obrers del port
de Barcelona - estuvisteis espe-

ranzados con lograr «el tumo en
el trabajo». ¡Vana 1lusiónl Os olvidó la «Esquerra», como hoy el
lerrouxtsmo.»
«Como hoy el lerrouxismo:tl ¿No
convenen amb nosaltres els lectors que aquesta frase és una perla que «canta»?

• ••

Diu el cronista ojf.cial (Costa i
Déu) dels «iUustres amics»: c...En
aquesta nota - es refereix a La.
Publicitat - potser h1 ha única-

Espanya
el conflicte italo ·abissini

El senyor Lerroux diu que Espanya es man.
tindria neutral i que està al costat de la
Societat de Nacions --- El conflicte seria
de tipus colonial, diu el cap del Govern
Madrid, 6. - El cap del Govern, ves pròpies necessitats S'evttJ> .._
senyor Lerroux ha dit entre altres moltes contrarietats i lés situ:-!~
coses, a una Agència periodística in- dificUs i perilloses de la P<>Urac¡ona
ternacional:
tcrnacional
Ica fn.
-Quina és ls. impressió del pres!-En el cas que una. guer
dent del Consell de ministres sobre inevitable. Quina fóra l'actitudrad fos
la situació actual d'Europa?
panya?
'F.s:
-Ja vàreig dir en una altra oca-Espanya, pacifista, com
sió, no fa molt de temps, que Euro- dc: trobar-se amb les naclonque ba
pa es t roba incòmoda. Hi ha en ella
s
una. inquietud, un desfici, un ner- tractin d'evitar la guerra es t QUe
viosisme que a vegades no pot repri- ria, en esclatar aquesta, 'amb roba.
mir-se i s'exterioritza amb movi- lles que actuessin de mitjanaque.
't d d
per a acabar-la. Espanya vol 1 ceres
ment s de ma1 h wnor i ac t i u s es- neutralitat, però sobre tot estiatnsel'a
compostes. Això és conseqüència
de
a la
les lluites internes que esmercen els pau pròpia I la dels altres la co
pobles les seves energies; del des- vència 1raternal de tots é1s Pobi!!:
equilibri que ha produït als Estats
-Donarà el seu ajut a la Societat
l'eclipse o el debilitament de la po- Nacions a les mesures que
Utica liberal 1 demòcrata.
prendre aquesta entitat con~~lll.l
-Creu el senyor president que a- pals considerat com a agressor? el
questa situació acabarà amb una
-Jo confio sempre en l'autonta
guerra?
ai bon desig .i tacte de la Societat A~
-No. No puc creure-ho. Com e.'l Nacions. Estic ~r que en aqu~
possible pensar en una guerra quan moments procedirà amb refinada d';
encara no fa vint anys que Europa Ció i complirà com sempre el ._
pati els horrors d'una lluita cruenta? deure. 1, possiblement farà que '"'1a~
-Quines mesures creu el senyor qüestió italo-etiop preocu
president pràctiques per a evitar una tothom en aquests' momentfl~ de
1
guerra?
X! el seu veritable carni. Pérquè :;
-Les que puguin portar a l'ànim gurament exageren, els que vo!e:1 'er
dels Governs la convicció que .~- veure un problema internacionàl ·
questa no és l'hora dels somnis l>èl- el conflicte entre Itàlia 1 AbissU:
lics, sinó de les realitats nacionals En afers d'aquesta indole, con~~
que reclamen l'atenció i les preocu- més que en cap altra, no perdre la
pactons dels governants. Tots els serenitat ni permetre que la fanta.
països avui tenen plantejats els ma- s~a desbocada doni al tema propQ~~.
teixos problemes: atur forçós, llu!- c1on~ ~esmesurades, amplituds que
ta de classes, penúria industrial i co- crec1ó J complirà com sempre el •eu
mercial, desorganització agrícola 1 just i el més discret pensar que ~~~~
altres igualment pertorbadors de la trobem davant una qüestió polit!
vida dels pobles, problemes vitals I d'Interessos que afecta exclusi:
que es poden resumir en un sol de ment Itàlia, i que en el cas dissor.
caràcter econòmic. Per a arranjar- tat d'una ruptura d'hostilitats _
h.l és precís en cada nació l'esforç que sl de nosaltres pe
. dengués no ~
dels seus nacionals. Si cada pafs no- ribarla - estaríem davant una cam:
més es dediqués a arranjar les se- 1panya de tipus colonial?

CATASTROFE A FLORIDA

ment una cosa certa, 1 és que el
senyor Duran 1 Ventosa. s'ha fet
arranjar el passaport. Ara. bé;
l'autor de la nota, per poc perspicaç que sigui, comprendrà perfectament que són molts els ciutadans que es fan arranjar el passaport, fins 1 tot no tenint cap
projecte de viatge.»
Sí, és alló que deia aquell: «La
previsió... és la mare de la ciència.»

•••

Es troba a mancar un diari «independent» que ens digui el concepte que li mereixen les coses
cedo- radicals- Lliga de Figueres,
Olot, TeTTassa, Sant Adrià, Lleida, Mataró, etc., etc.

•••

La política vaticana-¡amb alguna cosa o altra hem d'omplir!-,
continuant aquella tradició d'acomodar-se a les circumstàncies, va
concedir, ja ta dies, la més alta
distinció al President de la Repúbiica Francesa.
¿Per què hauran servit tants
esforços concordables t tant tòrcer alló que no s'hauria de poder
tórcer, si després ho agralxen amb
una distinció al President de la
veïna República laica?
Desagraïment i res més.

•••

Si els nostres bons amics de El
Liberal de Bilbao no van més en
compte se'n faran una pedra. Ara
ha anat a caure a la presó el director interf, senyor Mendive.

A oausa de l'huracà registrat darrerament a Florida (Estats Units), hlll
resultat soo morts 1 centenars de ferits, 1 quedaren destruides ciutats sill'
ceres. Una casa destroçada enmig de l'huracà
IExpress-Foto. Telefoto.)

•••

11 de setembre. El Consell de

ministres ha acordat que ert la
testa d'enguanv únicament es permetrà la coUocació de flora i corones .al peu del monument a Rafael casanova.

•••

8 de setembre. A l'Ateneu Poly-

technicum faciliten tota mena de
detalls per a poder traslladar-se,
amb facilitat, demà, diumenge, a
Torredembarra, a l'acte que es celebrarà a la memòria de Rafael
Campalans.

•••

El dia 15 es r eunirà el Tribunal
de Garanties per a tractar de la
petició de sancions 0011tra el vocal Víctor Pradera.
Com recordaran els nostres lectors aquesta petició és arran dels
conceptes amb què aquest mondrquic es referí a la bandera republicana aquella bandera clnclusera».

Aquest vaixell pc.t constderar·st~ com a perdut, segons els cablegramal
rebuts ahir nit des de Neva York. Es el I!Oixle», embarrancat a 40 mlllll
de Miami, Florida, a conseqüència de l'huracà qua segueix desencadenat
•••
a les costes d'aquella regió nord-americana
Le1 esquerres, les coses al seu
lloc, no saben alegrar les coses.
!Foto Keystone.)

Tot s'ho prenen a punta d'espasa
i donen als seus actes un excés
de tristesa. Les dretes, en canvi,
es donen més al corrent i airegen
més les testes. Les seves processons, romeries í Te Deums no tenen preu, són una fornal d'alegria, càntics í entusiasme.
Aquesta diferència - no la vole7n negar - entre els actes esquerristes t dretans es nota en
qualsevol detall. Posem un cas:
¿Quan les esquerres van treure
profit d'un saló tan esplendent t
espaiós oom el de Sant J01'di de
la Generalitat? Tristesa i 'més
tristesa. En canvi ara- ¿per qld
negar-ho? -les dretes l'airejaran
t l'utilitzaran escaientment. S'hi
està muntant un taulat perquè
uns m:lsic8 hi puguin ter les delicies d'un te optimista i conUe-

vant.

L es esquerres tenen la dèria de
la trist01'. Mai no veuen les coses
del cantó alegre. Què ht tarem!

-----------*:-----------EL QUINZE DE DESEMBRE ES
FARAN LES PROVES DEL CtLZ 1'29>>
Friedrichshafen, 6. - Ha estat fixada la data del 15 de desembre
u aquest any per a la celebració de
l'l primera prova. del gran dirigible
alemany, tipus Zeppelin, cLZ 1291,
e! qual és d'una capacitat major que
e! cGra! Zeppel.lim, La celebració de
les proves en el dia assenyalat depèn, naturalment, de les condlcions
'ltmosferiques, les quals sl no són fa..
vorables seran ajornades.

A Banyoles

PER SALVAR UN OBRER EN
RESUlTA MORT UN AlTR~ I
DOS MES INTOXICATS
Banyoles, 6 (per telefon. - Ahlr
prop a dos quarts de sis de la tarda:
en aquesta població ocorregué una
desgràcia que produi pregona consternació per tot el veïnat.
Mentre uns obrers estaven rent algunes reparacions a una casa úe
camp anomenada cCasa Nostra», que
es troba prop del balneari dc la Puda, va tenir ia dissort que caigués
a un dels cbrers una de les eines
que feia servir per a treballar en w1
pou molt profund que bi ha per
aquells entorns.
Per tal de recollir l'eina perduda,
l'obrer no tingué cap altra intenció
sinó baixar al pou a cercar-la, 1 quedà
mort sobtndamen& asfixiat. En veure
els seus companys de treball que no
pujava, un altre d'ells baixà amb
la intenció d'assistir-lo, l fou també
objecte de la mateixa sort.
Dos obrers més intentaren aUXiliar
els que havien estat vlctimes, 1 també sofruen greus transtorns, els
quals, gràcies als que quedaren a
dalt, pogueren ésser retirats del pou
amb vida.
Els dos primers obrers morts s'anomenen Josep Riera 1 Solé, dc 42

anys, i Pere Güell i Farré, de .O.
Els ferits -que estan gravissiJD,Ses diuen Joaquim Riera i Porta,,~
45 anys, 1 Pere Duran, de 40, vetots ells de Banyoles.
Aquest mati s'ha efectuat l'en~
rament de les víctimes, el qual ....
constituït una sentida manifesta~
de condol de tot el poble de ..nyoles.

•••

Girona, 6 (per telèfon). - Es coneixen més noticies referents a,!
mort de dos obrers asfixiats ¡>emanacions quan baixaven a un. pt
a recollir una eina que els cSJ!;Utal
fet ocorregut a Banyoles .. Per &I
d'auxUiar els primers bau:aren
pou altres dos obrers, (r.,¡e .resul•~
accidentats per la mat~i.Xa ca
però foren retirats a temps 1 sal';f.!t
L'accident tingué lloc al pou
gua sulfurosa d'un balneari en e~~
trucció. Per a treballar en a.qt:n~
poa hi ha instaHat u .• aparell~
vador d·atre, que és posat en
quan es treballa a l'interior. "ll"
Possiblement, els obrers 9-ue 5 ito
troduïren nl peu de rererencllldeS'
atinarcn a engegar l'aparell o 0 1
coneixien la necessitat de fe~é¡a.
per això sobreving-Jé la desa~

_______*_ .

Una bomba a casa del caP
nacionalista de Cuba ¡;:¡a

L'Havana, 6. - H!l escla:at !iStJ.o
bomba a casa del cap naChJilll~ta;
Vega, que per verita~le e-~
no ha produït desgràcies pe -

Totes les causes iustes troben ressò en LA HUMANITAl

