EL TEMPS. - A catalunya h3 augmentat la nuvolositat, en ge·
ne,.l, el cel apareix cobert o ga1rebe cobert, excepte per La Segar,. 1 conca del Barbara. Al Pla de Lleida els vents estan encalmats,
1 a la resta ae1 pals dommen els flU IXOS 1 moderats de direccions va·
riablea. Durant 1es uarreres '24 hores s'han registrat precipitacions de
caracter tempcstuos, na estat 1a max1ma de '23 .mm a Igualada.
Temperatures extremes: Màxnna.. 31 graus a Seros, I mtnlma,
7 graus, a Ransoll.

f U

n

O l O O fi

I L U I ~

l#

Barcelona, dimarts, 10 de setembre del 1935
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DIUMENGE SE CELEBRA EL SEGON ANIVERSARI DE LA MORT DE RAFAEL CA M. PALf.\~S
--------------------------------~----
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Flors de Catalunya foren llançades en
DIUMENGE
el mateix; punt
de
la
mar
on
CampaE
.
· d·tcaIts ce 1e bra1s ra
, •
Ions mon tr!BgBcoment, ara fa dos anys ren el"dia de.LerrOux"

Flors sobre la mar on mori campalans. Damunt les roques, 1a ls&~ •" tana
t blanca de l'adolescent s'agenolla davant el gran blau, amb les flors a les
mans .•. Quina gràola, senzilla, quieta, profunda, la d'aquest Infant davant
d'avui fa dos anys! - 1 a través de
la marl L'ombra del pobre absent degué aplaudir, diumenge, des de l'eter·
l'a¡gua la sorra s'ínsa en uns de·
liL1!.d.l3SllllS JOCS de llum La roca
nltat; degué sentir sobre la seva entranya mediterrània, les fmes flors
tra¡pca, tota daurada de sol. avan·
que es multaven, una a una, una a una, sobre l'aigua amansida, tebla, te·
ça com un màscaro de proa mar enmanlna - mar bOna de mati de diumenge, on es pot viure 1 on es pot
Nit. Ja molts estiuejants són rora, • celom, un dian de to esquerrà, en dms. Uns fumatells ratllen l 'aire
de .r etorn a. la ciutat. No obstant el qual l'ar ticulista ta unes conSJde· amt> el seu vol lent.
morir sense espasmes d'agonia!
de
avw, en aquesta mt de d!ssal:lte, 111 rac10ns del tot inoportunes 1 llança
Ja molt at>ans de les deu comen<Foto. Antone!U)
ha en cases blanques t baixes del una. acusació mjusta. contra Ja me- çaren a arribar grups de gent: vé·
barn de mar una ammac10 que no moria. de Rafael Campalans, un nen en autos, en autocars, en moextremadament efusiva
hl ha les altres mts de dissabte.
I dels homes més dignes, mes mtelh- to, en bicic!eta. Arriben de Brafim,
A la tarda, en caure la tarda, quan gents que ha tingut Catalunya. de Vespella, de Pobla de Montornès
al cel, ambre 1 malva, la. lluna era Aquest article hauria estat lò¡pc 1 -de Poi:>la de Montornès n'han v!ncom un meravellós peix d'argent, explicable en un diari de dretes gut dues comissions-, de Morell, de
han arribat al barri unes cistelles que acostumen a ésser latrina. dé Reus, de Tarragona.
de
flors. Les havien enviat a cer· totes les vileses. No es comprên
Són innombrables les adhesions a.
La creixença de Barcelona és constant. El moviment rodat; el contin· car a Tarragona, a Barcelona. El però, en un diari de to esquerra: l'acte: entre elles cal destacar la
barri
de
mar,
excepte
uns
quants
Aquest
article
és
qual!ficat
molt
du·
dels
empresonats a Tarragona 1 la
gent de ciutadans que abandona la
l'honorable Llufs Companys, ho'LI egJU
· LA HUMAN1TA T considerables.
ciutat els diumenges arriba a xifres geranis 1 uns pocs c!avells. no té rament. amb accents de sincera in· de
norable com tots el~ que sofreixen,
En proporció, Barceloja que el sofriment engrandeix
i
na comença a ésser comparable amb
l'home.
.. I;oa to~ba de Francesc Macià esti· Londres, Paris i altres metròpolis.
• Arriba el tren ·especial organitzat
gue el diumenge molt concorreguda. El diumenge mateix, el nombre de
per l'Ateneu Polytechnicum. Una
Com cridat per un mateix. pensa- persones que sortiren de Barcelona
corrua enorme de tons blgarrat6ment, diumenge, rmlers 1 milers de en tren, segons dades adquirides a
els
v~tits de les noies-comença. a
catalans, anaren a,la tomba de .l'Avi lles estacions i facilitades per funclo.
marxar cam1 de la platja. Del barri
com Sl ~n fer-hi 1 acte de presencia nans responsables, foren les segtiens:
de mar arriben, deixant-ho tot, els
el.s .portés, a la Plaça d.e la ~~- sim·
Estació M. S. A. (França), 22.400
mariners, que foren els millor3 armes
bollca, un nou delit. D1em aiXo per viatgers
h aver estat tapta la gent que es
de Campalans, els que l'estimaren
:
veié desfilar.
Estac1ó del Nord, 5.400 viatgers.
més desinteressadament.
Tota la tomba va quedar, com alRostres amics, mans amigues: l'esFerrocarrlls Catalans, 35.000 viattres vegades, ben coberta de flors. gers.
cultor Josep Pujol, Me3tre, Aleu
Granier- Barrera, Mussoles, Godó
Abundaven el~ ramells grandiosos i
Total, 62.800 viatgers.
les paneres, anci com els petits rams
.
, Roc, J. M. Pi, Joan Fronjosà, Josep
.
senzills de la gent humil
El n<;>mbre d automòbils que ~rti
I Tcrradelles, molts i molts d'altres.
·
de la cmtat el diumenge es pot fiXar
¡ El pare d'una nena que viu en case.
Una vegada lllur?!des les flors, la en 10.000, d'acord amb càlculs apro.
aliena perquè ell, obrer sense feina.,
gent quedava estac10nada al voltant xlmats d'entitats automobilístiques.
qe la Plaça de la Fe,. per a fer u~a Con:;:cterant que cada cotxe portés
(Passa a la pàr. 8.)
~stona de company1a al cabdill quctre persones, l'estadística s'augmobhdable .. Com sempre que entre menta amb 40,000 persones més, 0
nosaltres h1 ha hagut actes se~- sigui un total de 102.800. A més,
blants, tothom . va guardar la mes hi ha Ja gent que es trasllada fora
~bsoluta correcció, fent completament de Barcelona en autocars, tramvies
mnecessànes les preVISIOns que ha· etcètera.
'
1
vien estat preses per la guàrdia civil.
No hi hague m un sol crit ni un sol
visca. Els nostres amics constituïren,,
una vegada més. amb 11m; silenci. D
el testimOni VIU, mes fervorós, més
emanen tr es penes de mor t
emocionant, en les hores turbulentes
En atenció als alts tiratges d'aque estem passant.
Madrid, 9. - Durant el dia d 'avm
En voler donar una llista dels ca- no ha estat 'possible concixer la data Un aspecte de la multitud, davant la mar, entorn de Serra Moret, qui quests dies, en progressió constant,
LA HUMANITAT demana a tots els
pronuncià l'oració fúnebre de Campalans
talans republicans que acudiren 8 de la. v1sta .del procés que es segue1x
seus corresponsals que vulgutn jer~e 1
la tomba, raons d'espai ens dificul· ¡ per 1 assassmat del xofer Agustl Ma~
<Foto. Antonelli)
càrrec de les deficiències que hagin '
ten d'éSSer complets. De totes ma- nue! Pl~za. Aquest mati, a la _preso
neres per tal de donar una idea dc Model s havia dit que el prox.~m di· flors: el xaloc les mata. Potser al- dignació, per la gent digna 1 hones- pogut constatar en la distnbucíó del
1
t
A
'•ó
'· • à 1
jOUS, dia 12, t!ndfla llOC la vista en
a ge n"c 1 _que VISit a tomba, do- el salo d'actes de Ja presó ceRular gun jardí particular-els de la gent ' ta que en aquesta nit de dissabte nostre diart.
Havem pres immediawment les
nem una llista dels noms presos a però sembla que es toparà amb al~ autènticament digna-ha ofrenat les arranja unes flors per a. homenatseves; potser hom n'lla portat de:s jar la memòria. d 'un dels pocs 10_ oportunes mesures per tal de ter
primera hora del . mati. .Despres, la guns mconvenients.
mat.eixa aglomeració pnva contmuar- . El f¡scal demana la pena de mort horts dels environs del poble. Però teHectuals que noblement desinte· arribar als corresponsals el í.ombre
la. Tanta tou la gemada que s'aple· per als tres processats, Eugeni Te- no n'hi havia prou ¡ les han hagu- ressadament, sabé estar al 'cost at del de diaris soUicitat darrerament. Es·
perem que en aquest sentit veuran f
gà a la Plaça _de la Fe I
jada Martínez, Lleó Garc1a Palacios d es d e portar d e B arce1ona, de T ar- poble. H om, d espres
de rumlar·hl immediatament
ateses les seves de- 1
ragona.
molt, troba incomprensible l'actitud
Grup Femem del Clot, Grup de 1 1 Juli Fernàndez Gonzàlez.
1
Nit. Dissabte. Demà uns homes de de l'articulista, home- cal reconèl- mandes.
dones d'Esquerra de la Bordeta, els 1
.
veïns dt!l carrer del Carme, 44, Pe- -------:~---_..;._ _ bona voluntat aniran a retre home- xer-ho-intelligent 1 que sempre ha
Q~ant als dos tiratges del nostr e
natge a la memòria digníssima de sabut lluitar per caus86 de llíber· dtan -amb capçalera vermella o
nya Catalunya, Casal Català d'Ros- I
I negra-- l!er ara l tant no temm altaf~ancs, Uns pa~roqw~ns .del Bar Antón Moral, els germanets Joaquim Rafael campalans, mort tràgica· tat i de justícia.
ment
en aquesta platja. de Torre de
I diuen aquests mariners, aquesta tre reme, que contmuar aques.t SIS·
Europa, Casal de lAvt Canturus, Uns i Josep Tauler, nen Enric Madrena.s,
Barà,
que
é!)
el
nom
ventable
1
no
gent
tan
cord1al,
tan
afectiva:
tema, ~r tal -Om .el gran t¡ratge
de Prats de Mot.llo, Casal Prat Ver- Felip Merces, Paqwta .f'orcat, Fran-HI ha altres coses a atacar més 1e!'S obliga a lmpnmtr en dues rota.
mcll de lt:s Cases Barates. Penya cesc Ramoneda, germanets Martí, el de Torredembarra. Es l'Ateneu
L' Exposició de Montjuic en e l moment d'acabar l'àpat en nomenatge
K1ss-me, Penya P1tarra de Gràcu1, Quim 1 Rosa Gay, nen J ordi Forca- Polytechnícum que ha donat el mot dignes de l'atac d'un home d'es· I tiVes, _u na de les .quals manca del
surt del Palau número 1. /\1 seu darrera, una vista
Casal P11 Margall ae1a. Barceloneta, das, Maria Campa, Rosa Quer, En- d'ordre. Dies enrera. molts dies querra: la. in~luència que novament a~poslhu necessan per a la 1mpres: a Lerroux. Aquest majestuosa
del Palau Nac1ona1
Familia Ma.;Slp! Jardinena M.anmou r1queta Vllamala, Antoni Vila Ge- abans de l'homenatge de demà, ja pren la clerec~a, malgrat l'Estat dir· . sw en tmta ver.meUa. .
.
<Foto Centelles>
de Sabadell, l:'atr1a Nova, Un grup nes, Antònia López. una naciOnalis- aquesta. bona gent de mar de1en:
se la1c; els JOrnals de la fam amb
Aquesta. contmuada • aam1rable
El dl 8 d 1• i
del Casal del Camp de Galvany de ta 1 nena Mar1a Arandez, Carme
d 1
els quals els amos monarqwcs ran cooperacw etutadana és per 11 •osL'ARRIBADA
DEL
SENYOR
jaiS,
Sedó,
etc.,
etc. PreviS honors
e
an
versan
e
a
mort
pagar als treballadors del camp el altres un eshmul més, que ens bitSaot Gervasi, Grup Femem del car- Arandez, Carme Galpe 1 Paca Pol·
LERROUX
delicte d'esser republicans; la man- ga, caaa. d1~ amb mes Jorça, a t3
m111tars, el senyor Lerroux va rebre
r er del Carme, 44, Les no1es del cart Carme Tort nena Nuna An· del senyor Campalans.
Avw aquests mariners, aquesta ca d'escoles 1 la sobra d'e~glésíes, et- els sacn/tets t esforços per ·-L :e
Centre de Manresa, Grup d'Esparra- dreÚ, Pilar Giralt, un Grup d'EsEren les nou del mati que fe~a "a salutació d les represeutac10ns
servir,. se~pre millor, la gran massa la seva aparició a ra.eròd.rom ctel economiqucs, Collegi d'Agent:> de
guera, Casal de les Corts 1 Grup querrans .finS a la Mort Grup Cul· gent de condiCió soCial humillssima, cètera etc.
Dissabte. Nit. Uns homes 1 dones d'opmw ctutadana que s'acull al re- Prat l'avió que conduia el senyor Canv1 1 Borsa, Gnsò, Rocha, etc.,
l<'emen1, Grup Femeru del Casal de tural l'Avançada, Josep 'Burla, Trl· aquesta gent tan coratjosa 1 soferSabade~, Penya Gol de Dalt, Les del n.itat Solé, nena Trini Esquerra, fa· ta que treballant desesperadamenE d'ínfima. categona. soclal arrangen ct.ós de la ~apçalera representativa Lerroux 1 el seu segu1cl.
Com que etc. Cada v;:gada que el segu1c1 ofiprof¡t duna nteta, Bonaventura Du· mllia Esquerda nena Rosa Garcia no pot Vlur~. ha despès uns diner.. flors que dema seran llançades al del nostre duzn, que aspirem a con- I arribada
era anunc1ada per a •es cia_ es creuava amb algun cotxe dels
ran 1 Als!na, Grup Cultural La Ra·
vertlr en el primer rotatiu de ca'
· en nors, oblidant les seves ·ango1xes mar on mori Rafael Campalans.
onze del mati, l'acte no pogue tentr que hanen 1et tard, que l'anava a
talunya
bassada, Collderorns, diputat del Par- I . La Companyia de Pepe Alba 1 Emi- i la seva m!sèna. Aquestes flors seli
·
lament Catala, Casal <.;atala i"emeni lla Clement, que treballen al teatre ran demà llançades a mar, al noc
l'esclat desitjat. Les autontats, 1 pu- rebre, es produiCn moments emocto.
Torre de Barà-.segulm donant al
Martinenc, Uns amics de Vilasar de Espanyol de la nostra ciutat, va on mori el que fou amic 1 mestre.
bllc, naturalment, en no arribar 11. nais a base de viSques.
Es per aiXò que avui, malgrat l'ab· poble bell aquest bell nom 1 no
Dalt, Un grup de dones de Sant lliurar una gran panera de flors de
temps, deslluiren una mica Ja reAdvertim els nostres IeeMart!, Un grup d'amics del Poble la Ciutat del Tliria al Gran Cavaller sènc1a de la major1a dels estiue- la seva corrupció: Torredembarra-.
buda, però fou rescabalat moments
ARRIB EN ELS SENYORS
jants, hi ha en les cases blanques Mati de diumenge. Aquest mati hoSec.
, de la Llibertat.
ton que el número de LA
'lUALDE I MARRACO
després amb efusives encatxades 1
i ba1xes del barrt de mar una ant- menatjarem la memòna digníssima
abraçades. Amb el senyor Lerroux
HUMANITAT de demà,
d_j;~à~~~nF;:tlf~~e~~~M;· n~~ El guarda de Ja tomba, Rodó O. macíó que no hl ha les altres n.its de Rafael Campalans. HI ha un cel
A un quart d.• deu del mati arriJosep V¡cente nen Josep Cerdà, nen Rlcart, va trametre un telegrama a de dissabte: arrangen les flors en blau, magnt!íc. Tan sols, lluny, da·
ven.ien el senyor Portela i altres perdimecres, dia 11, constati.
Antoru Cresp1' Eduard DomlngÒ Pa· Lluis Companys, en el qual ll donà petits pomells per a repartir-los en- munt Barcelona, hi ha una nuvosonatges. Les autontats locals ru
de 12 pàgines.
(Segueix interessant in·
ca Fueste, Ju'ua López, Amàlia' Ca· compte de la gent que havia acudit tre els companys. Comenten un ar- ¡lada negra.
eren totes. el senyor Pic 1 Pon, se
ticle aparegut aVUI en un diari barsas, Neus Castlllo, t\eus Calbo, nena a la tomba.
lA mar és plana- ¡ben diferent ,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....__, , nyor Sànchez Oca.ña, Vallés i Pu·
formació
a la pàgina 7)
Carme de Gràcia, Familia Cerdà,
Familia Pal.t rés, Ramon Esquerra,
els Gem1ans l'urons, Rossend Ra·
EL «DIA DE LERROUX»
bell, Eduard Rabell, Joan Vicente,
Enriqueta Guri, Vicenç ,Expò:.;t, Pa·
mUta Baril Jardlnes, Jòsep Vj.fa.s.:ca f
Salvador Vilaseca. tres- dones~d·ts::¡
quNra, Ofèl,a Rosich, Fan\!Ti~m"-J1
nyel, Cesarina de Canosa, t uña n~'l
Mer~è Mel, tres nòtes t de BOr!c;q/
ffitV19ue~! Jose!) Crespi,< ~tònb;.SO,- 1
la •• Nl~ll. Casanoves, 2-1 valenc:s·
J'oan Cnap:1 de V:t¡ènCla, Antóri G ~
cia, Julls Busquests, V~a. d'
f
!Caria Cnrrete, très g~etes volilrÍ
l~~~~¡;:ança Gabin,;¡_P.llar;..Ga ,} '

L'OFRENA FLORIDA
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Diumenge, al Estadística cur.osa
:~ementiri Nou
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La col·laboració oficial

la Lliga fou

,)

I

I

I
I

I

*-

Als nostres léctors
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Ra:iñOn,'Stlf.ll• ...~1à Fenosa';!sè ··

I

Càmle•i ·RlàF~"S'èhosa, Mima)"' ·•
ra,,rien JO&~'Bêr,cl' c:ilú:l~nen
·st!à, Orte¡;a, \n:osà IF.O."Jt,:P.etra F'ei èr.
Miquel Ma't :u.vP.ere Dèmub~ii\
fUla,'t:F.a:ililli3 Si biiós. Ciinne DOOie-

~"-:Maria~~eneca~fres~ge'ñ\'\

u~.~tma,

faffiilia àe Sant"Fe!iüi.de

lJ!®mmt~ntínà MII.SS:lpa.,

Uñà'rve;

~c:ié"\~.anys';d~.,&m~ Gê~
MIU'ie 1 Fepct.a Aaell,'né.Ds Afi~li
'_g~l!':· Maria ~ • Salvatel!a,
L"i-n.outserratlMonar~u. Dora o#Ar·
.. Dóml,ntca ROig'. Je~üs,.Pernles,

a carmona.· \1tllla ma~ó. gennsElls':la 1 .Dòfórsi mé.dò, ~bl
<?PíS. RosafB:met.. pare,i fill;pa.(~fi>.
t,jisl:c8ie:iiil:iS. I! ~.. c.inàls,~fi.lts erc
Giií'ine d'e ,.... ~. l'í"àua)Marti, .1 .. •

it~--r'"A'ñ:J&. tt&J'am.igues•d~

BòqRaqiii~ ooc, It!arla seis~tR&e.j
~c. ffamma P.udtï.ï::Jóseful&l NtlQai,
Ramooa casñ1s, Josepa C~s. R&J.
Nolla, Concepció Nolla, Salvador Du.
ran de Teyn, Antón Sabates Enr,c
Ft'rrer, Julià Pous, El!ssa Cot: Isab:!l
Aymenc, Rosa Nadal, fanulia Castellví, Ramona Vh·ert, ne.o Albert
Gran, Jaume Bertran, Carme Bertran, Josepa Tildra, ~ Ciutat,
)()guel A.Iuntané, Ennqueta -Escalas,
~

-

...

--·1

Moment dt ramb&da del cotxe que condul& el llde: radical I pre¡i;ient dtl CoOJtll a la Plaça de la Republlc:a, tntrt grans den:IOstraclon& d'entusiasme
(Foto Centelles>
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TEATRES

•

TEATRE TIVOLl
Companyia del Colluum da Ma·
drld. · Trea ultimes 11tmanea
d'aotuació

--Avw dlmarta :

TEATRE I CINEMA
~VUI,

Grandioses 1 ex.
t raord1nàrles !uncions en honor

PRESENTACIO

¡ HIP! ¡ HIP ! ... i HURRA!

Nit, a. les 10'15: Cartell monstre. Les millora butaques, li ptes.
Exl~ torm1dable. La meravellosa
super-rev IJita del mtre. Guerre ro,
el qual dln¡lrà l'orq uestra

DE MARGARIDA XIRGU

i HIP! i HIP !. .. i HURRA!

Trloml clamorós de1a seu.s emt·
nents lnterprets. SENSACIONAL
FI DE FESTA en honor a clos
tras diamantat nenoa•, actuaran
els emtnenta artistes ENRIC BOR.
RAS CELlA MONTALVAN, ALA·
DY, LEPE, Elles Pier, Rosa Necra,
Molin,, J1mmy and Oolly, Mary.
Falcoff, PasQual Albera, Conx1ta
Leonardo, Al bert Ribera, Olv1do
Rodna uez , etc. - Demà. tarda 1
nit. HIP ! HIP I... HURRA !

Companyia oficial del
TEATRE CATALA

NICOLAU

..

MARTORI

Repre$entant,

LLUIS BUHIGAS
ENRIC GRANADOS, 61
Telèfon, 11496

TEATRE POLIORAMA
Companyia dramàtica MARIA
GUERRERO ·FERRAN DIAZ DE
MENDOZA
Avui, t arda, • lea 5'15, 1 nit, a.
lea 10'15: La ¡ randiosa. obra. en
tres actes, un epile¡ 1 un lnter·
medl, ae oloaqulm Dloanta, !111

Pluma en el viento
GRAN PR ICE
VODEVIL OATALA
Vlalta LOPEZ • Qlm,naz IIALES

•

PròXim dijous, dia. 12, a les 10 de
Ja. rut

•nauguro ió Le •a te ... poroda

FANTASIO

ESTRENA
de

la

divertidlssima comedia
espanyol

en

Avui. t&rda., a les 4, 1 nlt, a. lea to·
Ora.n exlt de Plarra Braa•aur
la ¡ raciosa com6dta.
SABADO • DOMINOO • LUNES

en

«LA DAMA BOBA», DE LOPE DE
VEGA, ADAPTACIO DE GARCIA LORCA
Tal com hem anunciat, aquesta
nit, al Teatre Barcelona, es presentarà a l nostre pú.bhc l'eminent actriu Mar garida Xirgu, l'actuació de
la qual és esperada a la nostra ciu·
tat amb grandíssima expectació, des
de fa molts de temps no superada
per cap a ltre esdeveniment teatral.
Margarida X ir gu, després d'una
breu temporada al Teatre Barcelon a, emprendrà una llarga excursió
que, sortint d 'Itàlia, s'estendrà d e
Mèxic i els Estats Units a tota l'Am èrica espanyola. Per això ha reun
Chit lfamb la cojHabtordació de Rivas
er · un con un
e companyia
apta. per a la varietat que cor respon al talent mú.ltiple de la p r une.
ra actr iu.
Al costat d e Ma rgarida X irgu
continuen els exceHents galants Lópe".G Lagar 1 Alvarez Dtosdado, l'a ctor de caràcter Albert Contreras 1
Alexandre Maximimo, remtegrat a
la companyia, on ha tingut mes
d 'una ocasió de d emostra r els seus
mèrits.
Als noms d 'Amè.lia Sànchez Arifio i Eloïsa Vigo, en qualitat de
dama d e caràcter i genèrica, s'uneixen ara els d Amè.lia de la Torre i
Isa bel Prada s, celebrades per la bellesa i la gràcia n a tural i còmica
de les aeves sort ides al costat de la
gran actriu.
Margarida X irgu es presentarà
amb «La. dama. boba», de Lope de
Vega, en la versió integral de Garcia. Lorca, que ha. constituït l'èxtt
grandiós d e Ja seva. setmana de comiat de Madrid i que ha hagut de
prorroga.r per un a. altra. setmana.
T ot seguit serà estrena da a Barcelona ia magnifica «Yerma», d e Garcia Lorca, el q ual a companya Mar·
garida. X irgu en la. seva excurs10
Garcia Lorca a.5sist ira a l'estrena

Avui, t a.rda.:
UN MES D'ABSTINENCIA
Nlt: Exlt ¡rand16a

I

de «Yerma» al Barcelona i a la
pre~entació de la companyia amb
«La d ama boba».
.
• • •
La llista de Ja companyia és la
següent:
Actrius : Antotlita Calderon, Isa.bel Gisber t, Elvira Caüizares. Jua.
nita. Lamoneda, Emilia Milan, Isabel Pradas, Amalia Sè.nchez Ariúo,
Amelia de la Torre, Eloisa V1go i
Margarida Xirgu.
Actors: Enrtque Alvarez Diosdado. Completarà el programa:
Emil1o Ariño, Gustavo Bertot, Luis
UN PAR DE DETECTIVES
Calderon, José Caflizares, Alberto
amb Edmund Lowe 1 Víctor l\IcLarlen
Contreras, Alberto Contreras lfiliJ,
Jose Jordà, Pedro López Lagar, Aiejand ro Maxtmino, M1¡ue1 Ortm i
Miguel Ramírez.
AL GRAN PRICE

Rumors sense fonament
H em

DES DE HOLLYWOOD

LA CRIOLLA

Interioritats dels estudis

Tuda.: But~ues, 1 pta. 1 ¡enera.t, 0'40. • N t : Butaques, 1'50,
1 ¡eneral, 0'60. - Pròximament:
LA REINA HO FA TOT

01"t

I

I

uns rumors sobre futurs
esdevenlments teatrals relacionats
amb el Gran Price.
Degudament autoritzats, hem de
dir que per ara l'empt·esa del G ran
Price no té altres plans 11i projectes sinó els relatius a l" p ropcr.l
temporada d'hivern la qual anirà a
càrrec de la notable companyia ca.
1 talana de Visita López i Oim~ne¡:
Sales.
Del que sl podem assabentar els
nostres lectors és que compta a mb
unes quantes .obres dels mes presti· .
g1osos autors 1 que probablement no Antç, ,¡ 1.....mp1et, ò u·eo!OI òe un oor.llras co11tra homore&ll, 1u11t a mb ela
quedaran limitades les activitats de
seua prl:'lolpala Interpreta, n11x de Pomes I Conxa Losada
la companyia al gènere vodevilesc,
sinó que també es cultivarà el teatre dramàtic popular.
Mentrestant, el públ1c cada d ia
OPINIONS
demostra mes predilecció pel G ran
Price, 1 tant a les tardes, amb obres
del repertori, com a les nits, amb
«La Criolla», emplena la sala d 'espectacles.

I

•

El feixisme al camp del Cinema

El riure contagiós de «Es mi
hombre»

MIS S MIS S
Alad~. LtDI
i tota. la. Companyia.. • Gran preaentacló. - Exlt dels famosoa quadres o:La radio» I «La tabarna da
loa tenorau

ANUNCIEU A
LA HUMANITAT

TEATRE ROMEA
Telèfon, 22028

Frances Dee, una
enamorada del color

BREVISSIM.A ACTUACIO. - TRES
HORES EN EL PAlS DEL MERA·
VELLOS. EL QUE NO TORNA·
REU A VEURE MAI
Tots ela dies a les 5'30 1 10'16:

PODRE~CA

amb el aeu

TEATRE DELS PRODIGIS
Ela autentiCb prota¡ ontates de
o:Yo soy Susana». • Museu e¡tpci. - Mademolselle Legnttl, cançonetista. • Bll-Bol-Bul, el petit
acròbata. • Nit del Redemptor a
Ven~cla. • La. caça de les papa.llonel!. • Revlateta. ne¡ra. amb Jolic!lna. Baker. - &El Barbero de
Sevlllu. • Cançó del pati. - «Corr!da:t de braus. • A HollywOOd,
dee!Uada. de Oreta. Garbo, Chevaller, Charlot, Stan Laurel I Oltver Hardy, - FunlcU11-Fun!cola,
napolitana - I mualca da. camera pel mès petit, el més còmic 1
el mea célebre pianista. del mon.
Reviata. • Circ. • Mu.slc-Hall.
Fantaa1a. ·Rumor.· Poeala. • Art.
DIJOUS tarda: EsPecial per a
nena. amb Betty Boop 1 et seu
company Bimbo, cLoli trea c.rdltos• I cEl lobo teroz»

Amèrica, - «El hombre león», c0dl011
de buzo» 1 cSucedtó una noehe».
Arenes. - cViv1enao un aueflo», cNoches de .Broadway» 1 cPor la. vld.a.
de !iU rival».
Actuali tats. Noticiaris, documen·
tals, etc.
Arnau. - cA ¡uapo, guapo y mediO»,
«.1!.1 crlmen ael Vamtles» 1 «Los ...
creta. de la. pollcla de Paris».
Aatórla. - cA toda mt.q ulna» 1 eLa
pa~rulla perdida».
Avlnauda. - «Una aventura en e¡
IIU<t-e.xpréa» 1 cDeJada. en 1)rend.a.».
Baroelona. - cEl crlmen del Vamties». cTr&¡lca atracclón» 1 cEl terror de las monta.flas».
Bohame. - eLa senda. san¡ rlenta•.
«l'iebllnu I eLa vida ea dura».
Bosc. - eLa. ntJa. de nadle» 1 L\lm&
de raacac1elos».
Bohem1a. - cldentldad desconocida»,
cDoy ml amon 1 cEl don d e la. la.
bla».
Broadway, - cA ¡uapo, ¡uapo y me·
dlo», «ll:l crlmen del Vanities» 1 cLos
secretoe ae la policia. de Paris».
Capita l - cA Iu 1:.1 en punto» o
úllnatismo».
Cen t rio. - «La nords. maldita». cEl
poder Y Ja. ¡!orla» I cEl tan¡o en
~roadway».

IEA I Hl: HA HGEL ON A
CONTINUA RENOVAOIO D'AIR!:
Companyia da
MARCARIDA XIRCU
Avui. a. lea 10'15 de la. nit· DEBUT de la. Companyia. amb l'obra
de LoPe da Veaa, a.d ap ta.cló de
Carola Loroa

UA PI TOL

LA DAMA BOBA
El bon comerciant té el
deure d'anunciar als diaris
que pel seu ~ratge li ofe·
reïxen garantia de difusio
del seu article, sense pre·
ocupar·se de la seva ideologia.

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyia da comèdlu va lenola·
nu dirl&lda par PEPE ALBA

e-:...... .... c:1 català

I

CINEMES

per Laura Plnllloa,

Preguem a les empreses
que ens envim propa·
ganda que vulguin es·

ESPECTACLES ;PER
A AVUJ
Barcelona, - Nit: «La. d ama bobu
Cóm lO. - Ta.raa I Olt.: «MISS • Ml&at
Espanyol . - Tarda: cEla filla dels
vells» 1 e¡ Pare voste la burra, ami~!»
Nit.: «El ma.tca.ra.u 1 «Pobrets però
nonraetu,
Poliorama. - 'l'a.rda. 1 nJt: «Pluma an
el vle.oto».
Romea. - Tarda. 1 nit: Vlttor lo Pe>
drecca 1 el seu Teatre deia prodl¡ll.
Cran Pr loa. - Ta.rda: «Un mes d 'a~
tinencla». Nit: «La. Criolla».
Tfvoll.
Hurra-l» Ta.rda 1 nJt: dilp l a•..., 1...

DARRERA SETMANA
Avui, tarcta., a. lea 5'15. Nit, a
lea 10'15: L'ex1tà.l

Avui, t arda, a. lea 6: Entrada
I bu ta oa, 1 pta..
ELS FILLS DELI VELLS 1
!PARE VOSTE LA BURRA AMIC I
Na, a lea 10'16· Butaauts, 2 Dtaa.,
EL MALCARAT 1
POBR~~~ . ~iKO HUNRAETS
Demà, estrena aenaaclonal de la
comédta. de FeliP Ma lla
SENSE TITOL
qua desvetlla. el mlxlm lnterb,
1 a la. c¡ua.l el publlc de Buce1ona.
poearl titol

Preguem a les empreses
que ens enviïn propa.
ganda que vulguin escriure-la en català

TEATRES

I YI I I a I

VITIORIO

CAPITOL. - Avui, aeaaió co
tlnua. de 4 a. 12'30: A LAI 12
PUNTO.! per Rlcha.rd .Barthel
mesa, rANATIIMO.,~ per Pola. Ne.
¡ ri; EN RIQUITO Da.BUTA IN so"
CIEDAD, còmica..
"
EXCELSIOR. - Avui, aeast6
continua. de 4 a. 12'30: EL ACRE
IOR INVISIBLE, per Will Boyd··
PECADOR A MIDIA8, per J oai
Mc. Orea 1 Sally Blane; EL AL
CUACIL DE LA PRONTERA
'
Geor¡e O'Brien, I Dl BUIXOÏ,Per
COMTAL. - Avui, lle&Sió continua de 3'415 a 12'30· DOBLE SE
CUESTRO, per Phlllpa Holmes Ï
Mary Ca.rllsle; o.IUITICIA FEME
NINA, per Fay Wray; LA S!NDÀ
DE LA VENCANZA, per Tim Mc
Coy, 1 DIBUIXOS.
'
WALKYRIA. - Avui, sessió
continua. de 4 a. 12'30: TODO
POR EL AMOR, per Jean KlepUla; LA OhJDAD DE CARTON
directa en espanyol, per catert:
na. Bt.rcena 1 .Antoni Moreno·
GLORIA Y HAMBRE, per Richard
Barthelmess, I DIBUIXOS.

.fÑ

TEATRE COMIC
a

I

l:MPRESA CAPITOL

__________ *___________

.__
1
11
'" ' " "'
Es un film PARAMOUNT
d'incomparable
ATRACTIU 1 ElUOClO

1 &~s

Avui, tarda, a lea 4 Nit, a. lea l O·
VIVA LA BULLA lCllmlca )· Ra'
VISTA PARAMOUNT : ENTRENA.
MENTS !esportiva¡, I PRECUN.
TAME OTRA ldlbulx de Pooeve)
1 GERTRUDE MICHAEL en
UNA DAMA 81N ICUAL
amb Paul Cavanach, Allsaon Sklp
worth (Produccio Para.mount¡ •

A LA NIT

I bene!lcl de Ja famosa atracc1o

LOS TRES DIAMANTES NEGROS
Tarda a les cinc: .En~ delirant

DIMARTS, 10 DE SETEMBRE DEL

La lluita de tot un caràcter contra.
les 1n!luències d e l'ambient; 1
F ANAT 1 S l\1 O
per Pola Nelli
AVIS : SeSS16 continua de 4 a 12.30

VARIETATS
r.1ARIGtL · PARK
CRAN PARC D'ATRACCIONS

I

Entrada, &O oU. • Punloular I entrada, 1 pta. • Darrer !wucular,
a. lea ~

o.IEANNETTE MAC DONALD fara de «VIuda alegro»

fAONIU NUYEIAIS
Avui dtmuts, tarda. a lea 4: Partit a Cll!e!l&, CdAPAtüiO • OA·
RA fE contra i'lD&:L - LA!SAl..'\ . Nit, a. les 10'16: Pa.:·t!t • pala,
CHISTU I· SOMORROSTRO con·
tra. ARAMEZ..'OIA. CHIQ B:U,.
BAO. - Detalla per can.ella

Fronto Prmc1pa1 Palace
Avui. dlml'lrts. t&rda: LOCIO -NA·
VARRE.TE contra. GOENAGA UUrl.!.-..<.STARAZU. - M~: TABOA·
DA 11 • l~ARl.l,¡CEA contra RE..
CALDE U· RA.MOS I1

CINEMES
PUBLI · CINEMA

CINEMA PARIS

Tel 14644 Avda. Pta Anaal. \1 · 13
Tuda, a. tea ' '30. Nit, a. lea 9 45 .
Mar ia Ball en

FED ORA

See6lo continua Seient ONA PE&

SE'fA : NOTICIARIS • DOCUMIH·

Llegiu L A HUMANI TAT

TALl • VIATCU, eto.

__

1 Ann Shotarn en

Melodia
de frimavera
..__. .. -

,__

-

Coliaeum. - «Una dama sln Ji'Ual»
Comt al. - «Doble secuestro», «JUJtlc•a femenina» 1 eLa. senda de Ja.
ven¡anza.»,
Diana. - «1!:1 secreto de madame Blan·
che», «El testamento del Dr. M&buse» 1 cEl terror de tall mon taflas».
Entenoa. - cEn caprl nació un amor»
«El ¡ato y el vlol!n» 1 cPà.Jaroa d "'
noche».
Eapla1. - cEl Danublo azut», cOUe·
rra de vala.es» 1 cVuela.n mia can·
cloneu.
Excal1ior. cEl ureiSOI' lnvislble.,
ct'ecaaor a medlan 1 «El al¡ uacll
de la. tronteru.
Panta•lo. - cSlbado • domln¡o • lu·
neu.
Foc Nou. - «Od105 de buzo», «Suc.
dtó una. noehe» 1 eLa calle 42».
Qoya, - «Sintonia del corazón», cAl·
ma. ds rucacielos• 1 cAmor 1 al•
¡ria».
Iria. - «Sola con au amon, cEsl)!·
¡1111 de oro» 1 cEl va.tor del chlnO
Chanll.
Kursaal. - cEscàndaloa en Buda.peat»
I «Su unJco pecado».
Laietan a. - eLa herencla», L\n¡el del
arroyo» 1 cEneml¡os Inseparables».
Marina. - «Mia. seràs», lLa. ta.mllla.
lo de&ea» I «El desqutte».
MaJhtlo. - «Tierra. de piUIIón», cEl
Ultimo vata de Chopin» 1 «.El rey
de los Campos Ellseon.
Mat ropol. - cEl mUlon» 1 cPea de
tlerru.
Mlatral. - cMademoleelle doctor», cSu
mayor éxlto» I «Al Capone».
Monumental. - eLa. Ultima. 611ld&J.
«Vuelo noctumo» 1 cEl noveno hueaped».
Mu ndial. - cEl rey de loa Campo&
Ehaeoe» i cSu alteza. la. vendedora:t
Nuria. - «IAYI Que me cal¡o», cUna
muJer pua d05» 1 eLa matanza».
Pari•. - cFedoru I c.Melodi& de prt•
mavera•.
Pat r• Pa laca, - «El rey de los Cam·
POI5 Euaeo..•, «Las 4 hermanlta.o 1
cEl l¡uUa y el halcón»
PrinOIPII, - eL& hlja de nadte» I
cAlma de rucacielos».
Pubii· Cinema. - Reportat¡ea d 'a.ctua.
U tat.
Rambles - eS. O. s. Iceber¡ t, cSu
mamà. polltlcat 1 L\ la. luz del can
<1e1abro~.

Salaot Cinema. - t:No temu al amor.
1 •Amo¡ y a.te¡rta».
Smart. - cAl compàs del &mOlt
cttomance unlversltario».
lplendld. - cAudaz ante todo», a!.JJ
ne¡ ro q ue tenia. el a.J.ma. blanca»
cEn d erecho proplo».
Taha - cEata. edad modernu, c.Be
101 11 pa.san I cM.adama ButtarflY»
Tr iomf, - c~Ua. seràs•. eLa !u.lLta
lo deaeu 1 .El deaqult e».
Tetuan. - c;,Que va.!e el d lneroft
cPor tu amou 1 cJust!cla d:v~•
Volaa. - cYa aè tu n umero». cM-aaacru I cDivtnu.
Xlla. - cJu¡u con tue¡o», e~ 1&
gloña» 1 ~ 1ala. del n:uatenot.
Wa lkyrla. - cTOC1o por el a.mor ' ~
· · ~ -'! ~~" e3:-t..,~-.

I , 'l¡... ~:a
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LA PREMSA

El perill
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Aldous Huxley que ba palesat et
les seves obres literàries un do aguImpremta
dlsstm per a despullar Ja psicologia
Du de les pàgines ancestral$
L legim a El Siglo Futuro aque3El Mati ~dica les següents pa48
1 A L L E R S
N U M.
contemporània, ha posat de manlde Díario de Barcelona un senyor
ta gra.ciosissima nota referent al
raules, un :nc agres, a l'optuni&ta
T•l • ton 14446
Marjil llança a.l vent aquesta quet..
J
fe.,"t les aberracions. Ha comprès
senyor Lerroux:
senyor Sa.lazar .4.lonso, radical
xa tremolosa:
«poT la gracia. de DiOSJ;
perfectament el nostre temps per«Amb
motiu
de
la
nota
publicada.
PREUS DE SUBSCRIPCIO
què s'hl identificava., però en no
«Para nosotros no exlste dueL de
cUn lector nos pregunta si el se- pel mmistre de Finances anunctant
csentir» els valors ètics latents, no
earoelona, un mea
3'50 ptes. que si el bloque gubernamental ac- ñor Salazar Al()USO dljo esto de bro- els darrers augments de recaptació,
tual se mant1ene y ensancha algo ma o de veras. Creemos que lo dljo el cap del Govern, senyor Lerroux,
ba entès que la pslcologm no és
for&. un trimestre
10'50 J
su base, siga logrand•l una mayoria de veras. Al señor Salazar Alon.."', ba. fet unes declaracions en !es quals.
més que el vitalisme de l'esperit
Am6rloa Llat ina I Portucal
parlamentaria que asegure la con- según vemos en sus bechos y en endut per un gran optimisme, ha.
un trimestre
13' J
Hem anat acumulant al vol de
EL FR ACAS DELS SIS· cScheler>. Per això, no fa gaire, putinuidad política durante la vida del sus dlcbos, no le gustan cíerta.s co- manifestat que la nació bavta entrat
Altr•• paisos, un trimestre 27'J
T EM ES FORMA LS
blicava un estudi contra les dic~
nuevo Par:amento; pero si no fuese sas. Por eso no sirve para ministro en un període de rsssorg11nent eco- I'Estat, una sèrie d'acusacions conas: y el país dectdlese otra cosa, a de la Gobemaclón; y en la soluClón nòmic, 1 que es podia donar per cretes que ban posat aquella seva cEls règims pollttcs que ens co- dures gregàries perquè deformen els
ella habna que someterse. Lo peli- de aquella. cnsls en que él dunitló vençuda la crisi que venia arosse- omnipotència, en el tràngol d'haver ruanden són formes closes, de teo- valors pumans, I no trobava. altre
groso ¡;.:; que al socaire de unas elec- esa cartera, todos volvieron a for- gant-se des del canvi de règim. de confessar als seus subdits que na preformativa; siStemes prefixats, antídot cque una polltica que minvi
ciones mun1c1pales sln control post· mar Gobierno, menos él, que era el Comprenem la. bona intenció del era impotent a oferrr ni aquell mi- dt: transformació mecàmca. Per tal 111 por, mantingui l'estendard de vibl.!, surjan camblos de orientac16n único que estorbaba, el unlco que cap del Govern en remarcar aquell
polltica que puedan significar una lo h acla blen, y aun lo hubiera he- simptoma i el seu desig d'encoma- mm de pau i de benestar que ~~ causa. repugnen la llet biogenètica da i proporcionar al poble ~tes aprecipttac16n que no sea siquiera ebo mejor... El sel'ior Salazar Alon- nar als homes de negocis una con- proletariat 1 la classe mitjana. re- d . 1 natura que no tè una estruc- quelles distraccions que necessita per
t~ra.a absoluta, smó que conte l'es- ¡ et dur una v1da decent». Remarcava,
hlja de paslones ctrcunstanctales y so es lo contrario de un cedista. fiança plena en l'esdevenidor; però clamen.
Perquè no es cregui que divaguem sència de la Jorma en plena activi- ~rò, que ~ defensa directa. seria. la.
decidldas, sino producto de un con- Criado en una atmósfera. revolucio- sense propòsit de contradir les deglomerada de lntereses y equlvocos naria, a.hi ests donde se cnó; pero c!araclons del Cap del cap del Go- moguts per una. obsesstó particular, tat creadora. Es degut al seu caràc- tHvenctó el. una religió soctal.
inaptos para servir r'e briljula a una. en lo que tiene de verdad no e~e. vern I amb la seguretat de recollir podrlem recordar centenars de tex- ter maLena.J 1 formal que eis Estats
Ni més ni menys, que el conjunt
nación debidamente organizada.J
No se bubiera él ido a la Revolu- l'opmió unanime, afirmem que a tos i estadístiques, però ens aconten-~ 1 els seus règims polittcs estan ln- d elements de l'Estat totalitari.
Ja reconeix, amb cert exceptlc~me,
ción viéndola triunfante para go- Catalunya no es pot aplicar l'opti- ~rem en Ja reproducció del crlten capacitats a correalitzar 1 a !denti·
bemar con ella. cedlendo, cediendo mista judici del senyor Lerroux; d Adolf Posada, llegtt fa pocs dtes, ficar-se amb l'evolució humana 1 que com el llimac 'le la hlstorteta.
y dispuesto a cio que sea y como dissortadament no apareixen els el qual resumeix ponderadament el motiven els actes de rebelha contra després de ~ants esforços, anava a
José Díaz Fernàndez, en El Dl· sea»; pero no !uera extraño a su s11nptomes de l'esmentat ressorgi- parer que hem sostmgut, que l'Es- la seva opresstó. Els SIStemes de caure allà don tug1a. !!'er atXò, ftdel
luvio, anhela w Water loo per al temperamento salirse de la Revolu- ment econònuc.J
tat no compleix la. m!Sl;tò que te govern en voga, es veuen forçats "' a la seva interpretació pstcològica
ca.p visible de la Ceda. Ja no ca.l clón en plene. apoteosis revolucionaperque les seves IDSt!- admetre J'estructuraclo defllllttva _ de la. v1da, proposa c.&car vàlvules
-------------~*-------------- encomenada
dir que ens adherim sincerament ria.»
tucions 1 orgamsmes nl aprohteu quan transigeiXen mes es en ter-la de sublimació .reilg10sa o d'ascetisme
a.l desig de Diaz Fernò.ndez:
la categoria tècmca 1 inteHectual dtl legal 0 democrattca- 1 ens tu volen vital, mentre mdiferent es renta les
«Una vez màs se nos dlce que la
la Persona, ru els seus llllS estan dehnlr, 0 mes exac'te, encaiXonar. mans. EgoiSta, com la. majoria d'in·
reforma constitucional es la meta
r.l nlvell esplfltual nostre.
Com tot bo tan per torça en nom dlvtdus que es consideren escolltts o
de esta prunera etapa derecblSta.
eLa crlsi d'ara -dlu Posada-, és del nombre de la quall~t
d 1 a fortunats, sembla. voler Ignorar que
Ante los reprocbes de las derecna.s
0
de formes, d 'estructures, d mstitu- poder, tot ; 'ensorra per forÇa, 1 ll~ aquella pwxança que fa crear-~ l'odinà.sticas, cuyos intereses son comunes a los de la. Ceda, cel jefe»
Heus aci com comença un ed~
clons, de tècnlca !unc1onal; però, aquest combat de vtolencles hl mal- t:ra .l iteràrm, no és un patrtmom exdeclara. que tambiér ellos son reESTOMAC J. INTESTINS
torial. Le. Nación, l'acreditat diari
amb mes acrttud, es cr1s1 d'essèn- vt.rsen la vitalitat dels pobles i dels elusiU seu, slnó un .ferment que
vislonlstas de las leyes laicas, aunmondrquic de Delgad.o Barreto:
DIABETIS • ALBUMINU·
etes ... La cosa que està en crlSl és bornes.
caracteritza cada Vlda; un gènnen
RIA • INFANCIA · ETC.
que el proyecto n~a diga acerca
cBajo la presión revolucionaria no
el fonament de l'Estat, no lnterpr.:Construir per destruir · beus ac! que cerca realitzar..se 1 que en cvalor
de eso. ¡Ya lo sab1amost Sólo que serà poslble, ni a. este Gobierno n1
tant això del fonament, ara, en él la fórmula patentada. el• crit de re- · n10ral» ja no es poden admetre aCARRER LLURIA, 62
la polltica cedista, la. politica del a nlnguno, restablecer todas las gasentit de la seva justificació general, aempciò i el sement' de noves es- questes enormitats de buidar les vlzig-zag, la que no acepta ei afor is- rantlas constitucionales que se ha<entre Consell de Cent 1 Aragó)
smó en el sentit de la seva justth· comeses
des en el gregarisme, en Ja caterva o
mo de que la Unea recta acor ta la llan suspendldas en el pals. Si se
SALl\IERON 222
cacló històrica i actual. 1 aix1 enL'Est~t encara és l'adolescent, ir- en l'afrosa anon~itat: Quan les culdistancia, querr~a llegar sin estruen- hiciera., estamos seguros que a las
tes, la cosa que provoca Ja crisi Jll responsable espiritualment, que juga tures o les civilitzaciOns no saben
MANSO, 72 (davant del Mercat)
d·J a esa revisión. Para ello tiene velntlcuatro o a las cuarenta y ocho
fons de l'Estat en els estats con- amb l'argila de les nostres vtdi:!S redimir la. Persona amb Ur!a moral
buenos allades en las alturas.
boras, tras hechos muy dolorosos e
Lo que pase con las Cortes ba.jo irreparables babria necesldad de
tt:mporanls és el fet que la cosa fraglls i de curta durada com si no d'idees i d'bumamtat s'infanten ala. inspiración del señor Gil Robles, volverlas e. dejar en suspenso y acaque hom esperava de l'Estat no és tmguéssim un destl Pers~nal a com- quests monstres que devoren la gran.
e. las izquierdas debe tenem os sin so en forma tan restringida como
la ~atelxa que a vui hom espera.11
pllr. La història són els objectes desa d:~sser, que anlqull~ Ja. rescuidado. Cada día me convenzo màs lo estàn actualmente en Catalufia.
Diagnòstic excellent, que ens plan- aconseguits: bells, sublims, esgarri- ponsabilitat espiritual. I Sl els mende que convindria no colaborar en
Esta es la verdad.»
teja la qüestió g~eu del guarm1ent. fo:;os, vulgars... sempre despropor- tors d'una H~nltat. que reclam~
semejante labor, nl siquiera con
¡Ai, Delgad.o Barreto, quina verPerquè abans d emprendre un cte Clonats humanament malgrat les ~a destmacto Ideal, s entretenen en
ur.a rabiosa oposición. Debe preocudad més monàrquica.! 1Ai que se't
No IU fieu de ze3 aparences. En tants tractaments qu~ estactonaren el formes estetiques aconseguides. Ens l exceptic~e. la ironia o el sarcaspamos, en cambio, el futuro, porque
veu l'orella, Delgado Barretot
el tons, les dretes estan molt tris- n:al, cal, en trobar-li les arrels, ex- ¡ exigeixen el sacnficl de la respon- me, fa bé Ja grapa dictatorial d'emuna politlca, buena o mala, desemboca :::empre en algo. El fracaso de
t es. Mireu què diu - ¡i com ho trrpar-les; i s1 el seu orgamsme és sabllitat espiritual. Deformats per pudegar als que no sabeJ;l comp!ir
la actual es tan evidente que un dia
d1u: en un to elegíac que ja en- 1 tan vell 1 impotent, la. gesta mes una plasmactó arbttrària. que no res- a.mb el destí que la blstòrl& els disu otro se caerà por su propio peso.
ternirl - e¡ corresponsal de Ya noble és crear-lo amb una nova Vl· pon gairebé mal ni al
ese t ci tmgeix.
Cjalà sea. la revtslón constitucional
a Barcelona:
talltat que li superi les tares i ens al sentir nJ a les nece~[tats~ •
Cal absorbir els productes deshuel Waterloo del cnapoleoncillo» sal·
«Y, en efeoto, la. Esquerra, pese alliberi de les seves grapes, dels
'
·
manitzats, alhora que combatre conma.ntino.»
segons El Liberal. o sigui: tal a todas sus adversidades, està en seus desvaris, de les seves improviL'ESTAT TOT ALITARI tra aquests factors que es desi.nte«SOCI EDAD DE NAC IONES
com, segurament, no aniran,
magnificas condiciones pare. obtener sacions 1 de la seva senectut.
La percepció ciara i Intuïtiva d'9.· gren de !es seves obligacions enfront
«Llevamos màs de once meses sln un éxito elec.toral si es qu.e en noLA PAZ. - t Arrea l ¡En buen al·
quest fenomen social que defonna la Societat. En aquestes bores greus
garantlas co~ t i t uciona1es. Y si és- vi.em bre Pr6=~ h ay e1ecctones t amIlo me he metldolll
EL O RAC DE LA LLEque tot 1'\Arilla., és crim imperdon~ tas no se restablecen basta la fe- btén en Cataluna. Todas sus orgaGENDA
l'òrbita
humana., ba at.cemuat l'ob,_
.
"'"
(De <<El Siglo Futuro».)
Diu el corresponsal a Madrid de cha en que se baga la convocatori& nizac!ones las conserva casi lntesessió de crisi en la persona, i lla. ble la immoralitat 1 les claudtcacions.
La Publicitat tque és· possible
que
N
é
h
Ib
t
te
ir
· 8¡
electoral, resultarà que las eleccio- gras y en pleno vigor. En los pueo s s1 aureu arr a a
n
estat el motiu inconscient que ha Hem. de batallar cont ra ¡ a mora1 hl•
1
~~s 8'J:!fsorp/'~s~t~:
SigUt
ncer en nes vendràn lnfluldas por la anor- blos, la Unión de Rabassaires, ac- una visió de conjunt d'aquest orga- facilitat els tanteigs d 'Estat totali- pòcnta de la neutralitat, de la re«El senyor Portela ha afirmat que malldad. Antes del dia 15 de sep- túa con eficacta, y, aunque por aho- nlsme monstruós que és l'Estat. Unes tari. No gens menys bo i amb la núncla i de la insurgèncla. estèril.
hi haurà eleccions municipals sense tiembre debier~ levantarse las gs.. • ra ha cedldo en su rebelcUa, man- facultats omnipotents, una sobirania prometença d'un par~s que alieu- ¡ La crisi exigeix l'aportació de tots;
cap mena de dubtes i ha anunciat el rantías suspendldas, sl se plensa tiene la esperanza. de que no tar- única, aparellada a una morfologia. geraria les ardors d'una sensibilitat la prestació de cadascú a. convertir
restabliment de la normalitat cons- hacer la convocatoria en 15 de OC· darà mucho en volver a regir la. ley social raquítica, esquifida, unilateral, excitada per Ja febre 1 el desvari espontàniament els seus valors i les
tituclonal. Es possible que el senyor tubre, para ~elebrar las elecciones ~ Contra.tos de .cultivos, que pràc· ¡ buida de contingut social amb no- <l'incomplitud de la gent l'individu seves energies en valors socials. Vo~1f1.a
~~e~ ~~ ~bfe ~~ À~~t~e~o~~~e { :n:~~~ 1: 1 ~~!m~~~r :n~~b! 1: ~ga~e~a més un sistema. adminis~atiu defi- no hauria obeït l'interès' mesqw on l leu .una actitud més noble?
en aquest desig de restablir la nor- 1936.»
l en perjuiclo de los propietarios.J ' cient 1 un poder coactiu absolutista, l'han empantanegat els cabdills i S1 l'Estat totalitari vol impro~r
«MAT EMAT ICAS POLI TIICAS
malitat no l'acompanyin tom els
hq. d'ésser el dirigent de les nostres llurs panacees. Era massa sincera des del poder despòtic, una unttat
.
seus companys de Govern. Tenim
vides? Perquè diguin el que vulguin la seva aporta<:ió al muntatge d'ur¡a gregària i una civllltzació deshu\.os oeroa de la lzquterda no valen entès que el senyor Gil Robles s'o•
els sociòlegs i els teoritzadors poU- ¡ civilització modèlica.
manit<:ada, quin altre remei ens quenadal>
posa al fet que s'aixequi la swtpensió
tics, l'Estat és l'organisme centralltEl problema inquietant és que a da que sumar les empentes i bastir
(De cEl Llberab.)
de garanties mentre no hl hagi una
zador de la. vitalitat collectiva. Es aquell moviment espontani sorgit de aquella cultura ideal, remorejada per
llei de premsa que pràcticament sil'àrbitre d 'un poder objectiu 1 su- totes les capes vives del poble se li la Utopta? A l'Estat totalitari hem
~ ~b;~ti~~tl~~tt la.d~~~ur::
•• •
prem; possibilitat a agegantar-se a injecti el virus de la maldat i es d'oposar un Estat d'organització in·
ts da
di
b
t
màxim en intenció i extensió; sense vulgu¡ destruir-lo buidant-lo en el ¡ tegral, integrador del conjunt de va50
~~~a. n~~itat~
re aques a 11 oontui de In malalt•u venèries? Amb l'únic producte efloao que altres llmits reals que la seva !nep- precipici, excitant-lo amb coloraines lors humans com una Unitat Social,
El senyor Portela, en canvi, pa.tro11roteaelx Simultàniament ambdós sexes. l'
titud o impotència orgànica, t amb daurades, blau c~J o vermelles, ~r 1 pura. A les morals d 'elucubració, ¡
cinaria el restabliment de les garanA H T I V E H E R o L
elles el fracàs apoteòsic.
soli. Aquesta actitud immoral 1 ,:¡, d 'especulació abstractes, Ja moral de
ties sense aquestes condicions si tlnProfilàctic, auaridor I preventiu
L'Estat disposa en darrer mandat freda especulació en els metodes de la Personalitat ja que possibilita togués la seguretat que la campanya
Demaneu l'opuscle ¡ratult cCon!ldenclab e.1 vostre tarmac6utlc, o b6 del desti de la persona; dels nos- conque~ta d 'una .sobirania nacional, tes les manifestacions d'ésser indipolltica es desenvolupés dintre de a. Establ iments Vilar VIa Laietana, so.
1 tres béns, dels nostres actes, de la que delXa els dignataris amos ab- viduals i nacionals, 1 obllga a sucertes limitacions de respecte al Go- '!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!'!'!!!~"!!!!'!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!! . nostra educació, dels nostres esplais soluts de les vides humanes, es una perar els valors psicològics en valors
ver. Per la nostr11. part crelem que
1 calgud vexant que els
1
ningú no pot contraure compromi- Una carta del Sr. Casanelles
I fins de la nostra vida. Tots els
a
seg es no po- l e¡:pirituals. El contrast exterior, el
sos d'aquesta mena.»
fenomens de caràcter social graVl- dran esborrar.
tipisme no ba de fer més que caEl senyor Joan casanelles ens traten sota la vigilància o el consenti·
Aquell Estat totalitari nascut com racterltzar aquelles virtuts intimes
Llegiu LA HUM AN1TAT met la següent carta, pregant-nos
'¡ ment d'aquesta divinitat matussera una flor bosquetana, e~ converteix ' que ens agermanen, i ens fan iguals
1 que la publiquem:
pastada amb les misèries, les decrep- en un bosc de concuplScéncles en de tu a tu.
«NOTA DE ART E
A la gent de drete3 eu agrada 1 «Barcelona, 7 de setembre del 1935.
t!tuds i les megalomanies de l'home. una jungla interna!, on els instints
LLER
cBodegónl>, ouadro precioso que de·
molt parlar de pacte&: el Pacte de I Senyor Director del periòdic eLa.
TRIBUNAL O'URGENCJA I Ens mana obeir a. ulls clucs 1 ens s 'han desfermat 1 la. fera braola. de
berla decorar todas las casas de la
San
Sebastià.n,
el
de
le.t
uqu.erres,
Terra»
deixa
abandonats
a
les commocions cara a la presa.
Continuarà: VI. - cCrisi i futun.
gente piadosa, cristiana y de ordon»
etcètera, etc. No eu deu agradar,
Ciut~t
T.lnença d'armes. - Manuel Isan- del seu organisme primari·, a les
però, que hom parli, com Ja La
. . ·
dl 1
zà
(De «.HeraldoJ.)
Libertad, del pacte de la ¡a.m.
DIStmgit senyor:
Samuel Gon lez foren detin- seves febrades de creixença despro«La fijación de precios del trigo
Amb retard, de¡ut a una meva ab- guts, junt amb Manuel Santlveri, a porclonada. Un desenvolupar-se exci-facultad del Consorcio-, no en sència de Barcelona, . he llegit un ~r~;r:re~~~~a~~llp~~~~ ~ tat pels inter~os de les dmasties
condiciones uniformes para. toda la solt publicat en el numero del pr!- les corresponents municiOns
o de les fraccions governamentals,
Penlnsula slno atendilendo a la va- mer d'agost proppassat del periòdic
Despres de la prova test11lcal el u el fatalisme dels obstacles no pred lsolvent de 1'6cld Orle:
nedad dé lugares y ctrcunstancias de la. vostra direcció, titulat «Lliçons fiscal modificà les seves conctusÍons vistos. Té aliments 1 deixa patir
es un arma. definitiva en manos dé a aprendre», en el qual se'm fa ob- en el sentit de retirar l'acusació que gana o pujar els seus súbdits desquienes la. esgriman. Con ella es fà- jecte de durs atacs en virtut d'uns S?Stenla contra el darrer i la. sos- nertts; té treball i els acostuma ..
cil enriquecer a las regiones que se desnonaments de terres.
UN ESTUDIANT NACIONALIS·
tmgue contra els altres ~os. per als 1&. ganduleria; té un tresor cultural
someten y hundlr en la miseria a
No acostumo a. contestar atacs quals demanà la. pena d un any de
deixa els esperits orfes d'una pre- TA:
las que se rebela.n contra una de- personals, però, com que els que presó.
"Paslones ", de Rodrigo de R aha'ó d'
ed
.ó d'
id
terminada orientación. Para ello coutè el solt de referència Són deguts
El Tribilllal, després de deliberar para~1 • U!l8
ucac1 • una v a van~z.
basta con rebaja.r la tasa en aque- a una falsa informació que segura- 1 d'acord amb la. petició fiscal con-~ espirituaL
" 'J.'ots els contes", d'ApeHes Mes- ballar el dit dia fins a la una. de la
llas comarce.s de ideologia política ment ha tingut el seu ignorat autor, demnà els processats GonzAlez i
tarda.
Però qui és el titular d'aquest po- tres.
adversa y elevaria en aquella.s otras em permeto ter remarcar els seguents Isand! a la pena d'un any de presó der que es perd en la seva 11DmenPer qualsevol discrepància que
De J. T. R.:
".lpretats, però no enganyats o sorgeixi entre patrons 1 obrers, es
en que les sea favorable. Con esta extrems:
i absolgué el SantiverL
s!tat, 1 neutralitza ?les seves possiprega
a aquests que passin pel nosslmpie maniobra, que podria reallNo sóc cap c¡ros propietari de ter- TRIBUNAL DE VACANC
bUitats meravellose.s . El monarquls- una llerua de mal camí", de Pous
tre estatge social Sant Anastasi, 3,
zarse cubnéndose con tales o cua- res». Aquelles a les quals pot refeES
me absolut resumia tot un proces i Pagès.
"Senyora à.via. vol ma.r it•, de Pous segon pis, on seran degudament ateles pretextos, habrla bastante para rir-se l'article del vostre penòdic, les
històric, en una frase: «L'Estat soc
sos.
que los directores o mangoneadores tinc en propietat conjunta amb al·
i Pag-es.
• Ma lalt ia que porta disgustos. _
«PROXIMO HOM ENAJ E
del Consorcio dispusieran de una tres quatre persones. Jo represento Acusat de furt, comparegué da- jo».
Dotze volums de "La Novela. de
UNIO ULTRMIARINA
DON MELQUIADES. - 1Dia de suma tal de votos que ellos solos una cmquena part del dret de propte- vant el Tribunal Jo:;ep Rios, i com
La Unió Ultramarina, recorda a tots
Tan bon punt l'home es desprèn Boblllo" .
lerroux en Barcelona! En eso no le podrlan hacer var1Íu en el sentido tat, 1 ma1 no puc decidu' -d'acord a còmplices Joon Andreu i Antonl d'una. cosa que vivia 1 la coneiX, 111
LLUIS ALBI I VIDAL, de Santa els empleat-s mercantils del Ram d'Aenvldia; a ml ya me dieron el que les pareciera la. marcha poUtica amb les lleiS vtg.e nts- quant a la. Garcia.
limentació, que segons l'article 19 de
no hi ba qu1 11 aguanti la imagi- Colonu de Queralt:
d~~~go
,. en Oviedooll
..V:des
pariones" (drama), de les Bases vigents, demà, dimecres,
de la. nación.
seva adlrunistraCló en contra dels
El citat en primer lloc és un espe- nació ni l'audàcia a dominar-la.
(De eLa VOZJ.)
1\Iarti
Giol.
dia 11, és considerat dia. festiu, 1
Mas ese caclqulsmo, que, caso de altres particepS de la propietat.
cialista en aquesta mena de furts.
Qui ès aquest jo? interrogava Ja
"l\1aleída la guerra", de 1\1. Amat I per tant, els establiments de l'esprosperar haria mamovlbles en sus
Els desnonaments als quals fa rere- Declarà QUe hi tè una debilitat. revolta dels Drets de l'Home. EnA. 1\lira.
pue:¡tos é. las derechas reacciona- rència tingueren per fonament ela. Quan veu una btcicleta ht ba. de
mentat Ram 1 Cooperatives de Con-·
rias, tiene aún màs firme base. Està manca de pa¡~ent del preu d'arren· pujar. Els altres, coneb:edors de Ja cara ningú no s'ba atrevit a con"Un pas enllà" (drama), de M. sum, no podran obrir llurs portes
en la facultad que se concede al damentJ, mottu admès per la Llei seva predilecció, les bi compraven testar la pregunta, però el seu eco Sab'lté.
durant tot el dia.
Consorcio para importar trigo exó- de Contractes de Comeu del Parla· totes.
~• .\OIA BOSCH:
ens ba capbussat a un mar de con"¿mbrujamiento ", d'El i s ab e t. h
Uco y, sobre todo, para dlstribuirlo ment Català, f<lm a su!tclent per a.
EL FRONT UNIC DE TREEl mal és que la policia en tingué fusions. Es un símbol? El mirall de
libremente. ¡Ay de la. zona labrado- la resc.ISSió d un contracte. El que coneixement 1 els ocapà una sèr 1e l'Home? El seu propietari? La veu 1\ltiider.
BALLADORS l\IERCANTILS
"Veinte cuentos de la Indi&" (de
ra que catga en des¡racia! A ella és també co~pletament fals, el que de bicicletes que temen emmags.tze- ht. clamat amb un ressò de multiI LA FESTA DEL DIA ll
irà a parar el trigo extranjero, de- els deutors mhaguessm, en cap oca- mades en espera d'un comprador.
tuds desfermades. II L'Estat som rws· la "Revista Occidente").
El Front Unic de Treballadors
"Pe:kea",
d'
Aw-ora
Bertrana.
rrumbando estrepitosamente los pre- . SIÓ, ofert . el pa.gament. A més, al
La prova testifical constitut uns altres.ll Aquest «nosaltres», quina. tiMerc<.ntlls, ha de posar a coneixeCONXITA ESTEVE DE BEGUES: ment de tots els companys mercancios y matando de hambre a los la· ~eu judiCI, la questió de Sl ha exis- moments d'hilaritat, car el procts- liació té? La Humanitat? Els lnte"L<>s trelj mo~queteros " (quatre tils i de l'opinlo pública, que és d'obradores 1
ht o no manca de pagament. pot sat. en primer lloc intentà justlfl.- ressos d'uns quants? Llur astucm?
·
ésser judicada exclusivament pels car-se dient que a Perpinyà, en tAn
vohullS en dos llibres) , d'Alexan dre bUgarló dels patrons de donar festa
Tribunals de Justicia.
sol dia, furtà 22 bicicletes, en \'engue Llur ressentiment? Llur egoisme? El Dumas.
a llw·s empleats tot el dia. de demà
La. meva ideologia poUtica 1 la 21 i amb la que quedava vingue 11 dictamen és un complexe d'Inferia"El Doctor Ramt'au~, de J orre dimecres. Tal com bo prescriuen eiS
meva fidelitat als seus prtncipis libe- Barcelona per tal de seguir el que r1tat, una manifestació d'impotència; Olm et.
artlcl;s 29, 25 I 19 de les vigents Barals i democràtics esta per damunt, li manava la cma.la.ltiaJ.
.L:l clta.nllla. .. ' de Miquel de Cer- ses de Treball de l'Engr~. Detall 1
una claudicació espiritUal.
van.es.
ara com sempre, dels meus mteresAlimentactó, respectivament
Escolteu les diferents veus dels
ApJrtacion"> a la ncstra Redacció,
NOTICIARI
poble:;, de les masses, de les classes ...
El Secretariat General del. F. u. T.
Diario del Comercio, 3egura- sos particulars, els quals, com és
Ronia
Un.versHat,
25.
públic
1
notori, no ne vactllat a
va~ modulades per una coucepctó
M., lla de fer públic que contràriament per a celebrar el cD1a de ~
sacritlcar,
per
molt
legítim
que
O'"''
De
l'esta"•
a
Barcelona
del
ml
ment al que fan córrer alguns paTTOUXJ, e$CYIU :
la. seva defensa, 8.l.XÒ que no..,..
es nistre de J'"'
ustlcla. ·- Els fiscals de• ustringtda. que va contra tot ~
tHI TANTO AQU I, NI TAN PO CO
trons, que les Bases de Treball es«Existen mil y un problemas pen- estat
NOTICIARI
pas gaue corrent entre la gent mill- l'Audtència es reuniren per tal de que no està emegimentada en el
ALLI
mentades
més amunt han d'ésser
díentes de solución y dependientes tant a tota mena de partlt.s.
tractar de la vistta de compliment grup: sentiu que aquelles veUs puiCENTRE DE DEPENDE!'I"TS den~tcl.ats immed.atament. - El Se" - Bien estk que los ltallanos no de la actitud del Gob1erno central.
El meu &entiment esquerrà està que ba\'ien de fer al mmistre senyor Xllnts que espargides en plena naDE BAD.,LONA
cretariat General.
"
os saluden en Ginebra; pero ¿por La. vida de Cataluña està parcial- molt perd damunt. d'un afer d'aquesta casanueva.
tura ..ibrarien com una cançó de
P ou....~t la lnttmsa labor d'orquteren entonces venirse a vivlr mente parallzada a. causa del esta- naturalesa i d 'uns lnfundl~ semblants
S'aprovà
'la
L1iciatlva
del
senyor
xisclen 1 brumeixen pcrque gan tzaClo que ve realitzant aquest.
nueatra casa?»
do de a.mbiguedad que crea la si- i les mostres que n'he donat crec que Matooes d'exposar la nece.ss1tat tle multitud,
s11an entaforat pels reductes 1 les " Cc 1tre de Dependents", amb el fJ
<De cEl So!J.)
tuación anormal de sus órganos de són més que
su!icu~nts, dmtre de la realitzar unes obres a la fiScalia., per giragonces de l'E5tat. sent.tu com Ja que la dependència d~ la nostra ctugoblerno. Ni en mater1a de obras meva vida pertlcular
1 poliUca, per tal que al ma~ local Sl!!'\llll dlstrl- , mateixa veu humana escampada pm I tat.. tan disgregada fins ara, tingw
11
1públicas. ni de finanzas. ni de cul- haver
demostrat el desmteres amb butdes les dependenc1es d'una altra ""nolama mlerr!aCional XIscla se- una entltat prote.ss!onal que al matura, entre otras, el Gob1erno de què sempre he actuat 1 la realitat forma a ri de gaudlr d'Una major .,..
.
, ·
teix temps que defensi eis seus .n~~
la Generalidad puede desenvolverse de tots els punts de viSta que be amplltud.
gons que 1 org~e 0 1 òrgan. es digui terc.;sos, pugui també elevar eis seus
libremente por faita de autoridad. estimat convements defensar dintre
Hom dtu que el Conseller de Jus- comunisme, feiXISme, liberali~me?... con • .x~ments tant en l'ordre cultuo de resortes, o de medios. Y oomo el cntert politic 1 dintre la jera.rqwa Ucla, senyor De Prat, els prc.mete
Exode fatal! Arreu, no ès la Per- ral com en ~~ social. 9.C8:ben de que- SOCIETAT
D' AlGt'ES ,
sus funciones no &e ven 11upllda.s del partit. al qual he militat.
que sl ells ho creien oportú, donar1a sona quJ mo:lula. el seu destí, perque dar constltutdes les seC<:IO?S .de CulDE BARCELONA
por la act.lvidad. del Gobiemo cenI no per suscitar cap mena de les ordres del cas per a portar a dò estats encarnen un obstacle ir.· tura 1 Esbarjo, Alimentació 1 Ma.lor,
Els sorteigs setzè d'Obligacions
tral, la vida catalana se desenvuel- controvèrsia, m en el senm de justi· terme les obres esmentades.
.
.
.
• 1 molt en breu es crearà la secció
per 100. Segona Sèrie A, i setzè
Aficiona t a I'Avic~;ltura a disposi- 1 \enclble , pe.¡qne 51 la feno'ltenoiC)Ilta de Detall. per la qual cosa s'estan 5d.'Obllll:f:clons
ve en medlo de la inactivtdad ll1às flcació ~ue no necessito-, sinó per
CAMISERS
5 per 100. Tercera Sèa deixar assentats els punts ant.e- cio del J utja t. - Ha e.:,-w.t posat a social ens planteja. Ja cns1 actual fent els trebal!s necessaris.
lamentable.
r¡e
A, tindran 11~ el dia 25 del mes
GRA.' S tU:.6A!Àf:S l'ER E'l
• • •
La defínltiva reguiarlzac!ón de la nors. ja que contradiuen .>Uposictons d 1sposicio del Jutjat de guàrdia cum un cprObltma tntegralJ. 1.1
que
som.
a
les
onze I dos ouans de
Aquest Centre de DeJX'ndents de dotze del mati. respecttvainent al
vida autonòmica en todos estos as- errònia:. o faJse:,, he volgut, senyor Francesc •ernandez CortèS, q.:e too tallera poliLca rebusc:l mautm11r la
l>E 'IE.UPOIL\DA
pectos se \iene bactendo cada dla director, dingir-Hl5 aque-stes ratlles, deucava. a la barriada de VallVIdrera, podridura 1 estacionar-la com un con· Badalona recorda a tots elS t.reballa- domlclll d'aquesta Societat PaSsetg
ructe local. petit. I
· pod
mà.s necesana; la paralizacion a.c- a.mb l'espemnça que tindreu l'amabl- ni un galliner tranquil.
don del comerç al det&ll de la n<lf- de la Rt:publlca, 39.
'
PORT AFERRlSSA, 24 l
En un bort de 1a seva propietat
.
que
em es- tra ciutat, que d'acord amb les batual puede llevarnos en plazo muy litat de ter-les publiques en el vostre
De cada acte, que serà Públic doFONTANELLA. l8
òdi
tenia
amagades
dh·er.>es
gallines
i
perw
d
un
Estat
~ue
perpetua
t.a1s
ses
de
tuball
vlgènts,
el
dia
11
de
sebreve a una 6ituac1òn de caos o da
narà fe un Notari.
'
1
inei'Cl& de la que no &Uà !acil sa.- ~ulg;~ admetre l'expre$Sió d"l meu altres aus que ,·enla oportunament aocma.lies. dels re¡uns que 5 'hl vo- ~mbre és CO!l.Sidera~ mig dia de festa
~ona, 9 de t>etembrP del 1935.
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A.

Sobre un llibre
de Mi ravitl les

dència, seCISe que se'ls pugui exigir
El llibr e «Critica del 6 d' tu
ó
bl
cap o igac1 especta1. No podran de Jaume Mlravttlles, no é oc bre1,
dedicar-se a treballs remunerats que volums fug issers que us r~~-aquens
La Junta de Beques d'aquesta no slgum expressament auLorttzats llibertat immediatament de rnen la
PROG RAMA PER A AV UI,
Universitat aounc;a Ja provisió de pel Consell de l'Institut, prevt in- la darrera plana. Ben al conttolllbar
Dl MA RTS
ran, ua
forme de la Direcctó General, que acara 8 una mhrutat de
7'15: Primera edició de «La Parau- lP.s següants beques vacants:
Beques de la Generalitat de Ca- s'assessorarà en els Centres Docen~ quin d'ells més viu 1 inter!;~~letnes
Ja». Diari radiat de RADIO B AR---•t. qUe
afecten 1& v1da poUti
talunya. onze beques, dotades cad'IS- l Restdenctes r espectius.
CELONA. - Discos.
ca de Cata¡,,_
nL - Aquestes places es conce- nya.
8'- : Senyals horar is de 1& Cate- cuna amb la quantitat de 2·000 IJ"Sestudis
els
cursar
a
per
anuals,
setes
dr a L - ULÇó de gimnàs a càrrec de de la Llicenciatura 8 la FacuJ¡;at diran pels nou mesos del curs, i es
Miravttlles ha escrit un
r~specttva i, mitjançant p:órroga po- podrà declarar desert el concurs, sa d'històna d·una hlsa.obra den.
dus no poden donar el rendiment mà la ~ederació de Gtmnilstlca.
8 20: Segona edictó de «La Parau- testat iva, el Doctorat i ampliar un totalment o parcialment. La perllon- esporgada de' tot aquell 1tòna Vtva,
xim, degut al poc mterès que troben
L'OFENSIVA CONTRA EL PARTIT S'AIXECA LA CLAUSURA A UN per part de l'Ajuntament.. ~e no vo- la». Diari radiat de RADIO BAR- any d'estudis a l'estranger. La pri- gactó dels ajuts econòmtcs durant als espents que prefereu Ullatge car
sorn.
mera beca és per a cursar a 1& Fa- eLS mesos d 'estiu, és facultat dtScre- ms 8 les reallta~. La
le· tenir un reten de guardla., tal CELONA. Edició dedicada a les
CE NTHE D'ESQUERRA
RADICAL
cuitat de Ciències; la segona, Dret; ctonal del Consell, el qual resoldrà rieu, és reportada. damunt na, C!j.
marques catalanes.
com ll pertoca a la nostra ctutat.
1 P!a.
9'- : Senyals horaris de la Cate- la urcera i quarta, Farmàcia; la ciu- a. instància de l'mteressat, estimant I nes del llibre amb clixe·s ..,_:s
I per !!.quest motiU gairebe semJa es va celebrar el ple de la Ges- '".PCerlauls'auurtaorqttuaet pheasaevsatatdaamtxuecntadeal
omtette&
1
tà ncies especials d e1 so.
1 no- l
vwtena
setena,
sisena,
quena,
h a d e recorr er als bOmbers dral1'. .
h
tora, que tanta. d'espectacló havia "
.. . :
conse
una
fet,
un
data,
una
cucums
~
restan•·,
dues
les
i
a,
·
Medlcm
vena,
om
pre
I
d
o-publica
.., 11e1tant.
•a Ciències. Respecte les beques cinQlle"'·nyals h oraris d e 1a e a..,..
1 - . "":
1"11"1..
na, e Vel ..
1 Centre UniÓ n.c
d esvetlla•v entre els comentartSt~s.
Servint-nos d'aquest llibre quenc:a.
~ d<! Barcelona la qual cosa ra que
~
doneu
,
1&
d
lògi
M
1
se
draL
.
Camp. per a •a els que d'uns. manera volunt~
de Montbrtó
ho diem aixi perque l'lnflrna quant!- ble-La
IV.-Les soHicituds hauran d'adre- tomb, sense cansar-vos, pel el0, U!¡
na a onzena, tenen préferencia d'ope e
eteoro
rve
Pensions
Catxa de del
ció els set alumnes que foren sub- çar-se a la Direcctó General de l'Ins- la htstòria polltica peninsular ~ <!e
tat de public que va acudir a la ses- Vellesa 1 d'J!.stalvl ha fet un prestec pr~ten aquest servei, els restt 1es- Generalitat de Catalunya.
En enjudtciar la hlstò,..- po·u
venciona~ del dissolt Patronat Un! - t1tut, acompanyades d'una declaraMIG DlA
, pent de sacnflci necessari en veure
s ió vol dtr Que el poble ha desno12'- .· Senyals horar ls d e 1a e a t e- verSI·tart· i han de-xat d e peroe bre cto signada per l'mteressat, segons espanyola, Miravitlles no.....abanc1tl...
d~ 600.000 pessetes a aquest Ajunta- que qui te· el deure de vetllar per a
'"'tuals regt·dors gestors d.e ment.
nats els ....
""
elb 1mpressos facilitats a les on- del tot el seu origen doctr•-- ... 1 ona
dral. - t-teccló Femenina. Música la subve~ci~;
u ciutat..• tota la sessió no es va -La nit del diumenge, en passar donar la major tacUttat pel compll· selecta
u.u... a•~"
Fundactó DT• Pere Esquerdo ..• - emes de l'Institut, que contmdran fa que. ens trobem de cara
en dI scos ·
Duran v
-..
a ""·
tant
t d I
hlst
la dotació anual
Primera beca , amb
d 1 e~ ta
del dl
.30 . «Plat
e seu e omes' es mostra
Cie la Lllbertat a un ve1 men ent
d 'altra cosa que d'aters re- pe la pla,·a
12
t .""ntar
les uu-t·t_
circumscriu
que
ona
de
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.
natur
cognoms;
i
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aa•el
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a
per
passetes,
500
de
u"""s
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.e
a»
·
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1
d
tin
Co
rant TivolL . r ·
laclonats amb els empleats munlcl- d'aquesLa 1..tutat 11 sobrevmgue t.lil
,_es
n uac1o e pr~> xlllerat. Segona i terrera beques, per n:uxement; estat ctvtl; Centre on a ues bandenes: feudalisme i "'
tae 1 en caure a terra va moru.
1
v
¡·
tr
d
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diSCOS
de
grama
Catalans.
d'Esquerra
Centre
El
a
tms
que
nota
'ft
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.,
¡Ja dotació anual de 1.000 peSsetes. 1 curs que estuwa.; uto!S academtcs, que en aquest llibre la hlstórta bé
EMISSIO DE SOBRETAULA
el temps destmat a precs 1 pregun- Solament hem pogut esbr mar que Federal, en la darrera reuntó gene13'-: Senyals horaris de la Cate- Quarta beca, per a cursar el Doc- dtplomes 0 certlltcatS; p.rolesstó (Sl presenta una. Espanya sotmesa aensJa
tes !ou tambe destinat a aquesta ~·anomena Pere 1 es d'ohct matalas- ra1 fou elegtt el nou Consell el qual
lluita. per i'hegemoma d '
ó lli
r 0
t
torat en Medlcina, amb la dotació bd t
questtó. CedtStes, lliguers 1 carlins 1 6,et . El cadaver tou traslladat a. queda constitutt com seguetx: Pere draL
una. d'aque.
upro1essl
mgu un tct
13'05: cCocktaU del dia» de Pedro anual de 1.200 pessetes.
Uusta, prestdent; Ramon Aldabò, v1un1ts varen ensorrar elS nomena- 1 Hospttal.
Beca de l'Academta de C èncles 1 re, bedarcer cardrta.ecdquel ba tmgut). Si ~e:rg~uj~ ~r~; ~~~ ~'ellaes 0 al
La CEDA ha designat Antoni Ro- ce.presideut; Albert Benet, secretari; Chicote. - Programa de dlscos vaments dmterins que recolzaven els
~~tuas 1
•
e a concess10 de
cart; a
Aarts, de Barcelona. - Dotada amb es
·
A·cals 1 tou tan rancumosa l'olen- don per a ge;:,tor muntctpal. Amb ara ....
la quantitat de 1 000 pessetes anuals ta beca t quantitat anual d 'aquesta . alguns movtments populars ja no s6n
Pere Garcta, sots-secretan; Joan r~&ts.
13'25: cCocktaU d'avui» del Res- per a cursar a la Facultat de Cien~ Corporactó 0 l''undac1ó que 11 va con: representats -com en un altre lli
s1va que eis radicals varen mtent.c- quest nomenament quedara. complet Rtubrugent, tresorer; Josep Buy,
·
cedtr. Nom i adreça del pare 0 tu- bre- per una bala de cotó.
cies.
lequtp de vutt gestors que lesmen- comptador; l Joan Smdreu, Salvador teurant Brasserte TivolL
r etirar-se del salo.
Al llarg del lli.bre s'hi tracen Pa. ~ES CONDI CIONS tor; nombre de germans menors d 'ePerez, Vtcenç Manez i Francesc I 13'30: Informació Teatral l CarteoDe 1& dlm1sSio del senyor Ramas tat parttt te a la Casa Gran.
1
!era. - Contmuactó del programa de d Les !ztstàncles 1 documentació po- dat que VISQUin a casa. dels pares rall.bòeltSmes històncs que colpeixen de
~~~ scede·n ~~~. ellsmtgu~rts, percoar~~~blnaoqeune p!sc~~~ t~ub ~attalllcdtoraRellu~Plaom'a Pneto, vocals.
.
· de . El de 1873-1931 vessa
ran esser presentades al Negociat
diScos.
~
......,
.. 1
"""
.,...,
de Beques de la Uruversitat, fins a la Fills q~e J~u¡ ell so~ctta~t. ~i es 1 tristesa. Mirav1tlles que ~n:
13'55: Secció Cinematogràfica
parlen perque tenen l'esperança que 1 segon matx de la semUmal del
per carregat 1& mà, es d~tura en
14'- : eLa Paraula». Emtsstó de les 1una de Ja tarda del dia 27 del ~es menor e a' nom a eça. e
aquest senyor ho laci en arrtbant de CampiOnat de Catalunya de Water
cada.
que som. Les altres condicions 6 es- sona. que representi a la seva fa- detall i el destaca com
dues de la tarda Informa ió de B
Polo, entre el titular 1 el BarceloBarcelona.
per a ter
ar menten al cartell imprès fixat al milla a Barcelona.
e
·
neta A e
Abm la sol:l.tcitud es presentarà la més .patent al lector com han esta~
celona. - Actualita~ Teatrals 1 Mu- vestíbul de la Un.versltat, a les tau· ·
Com es pot veure no cal que red mmtls erros 1 experiencia.
d
les d'anuncis de cada Facultat 1 a ls cèd
slcals.
- El partit de futbol corresponent
marquem el menyspreu que mt:retx
Arnbem a les planes on hi as
uta persona'1 1a ce uJa del pare
14'30: «El fet del dla» per Joan Instituts de segon ensenyament 1
deis republicans l actuació de gestots a., Campwnat de Catalunya entre li
el 6 d'octubre, net d'anécdota,p de~
Allivedra. - Butllet1 Oficial de la . a.!tres Centres del districte unívera ~ ~:~ti~1~a~a~;!~u~~l dcar~etteescolar
que hav!n-se de limitar a ter adml- Poble Nou 1 Reus Deportiu, va acaió Ge 10 ressat. prés d 'ésser-nos reportats uua inf¡
La .
V
Generalitat de Catalunya. sumari • s1tari.
nlstració tan polltica menuda, i fóra ba.r amb un empat de 3 gols.
0 llecc
enera1 trame- nitat d'esforços que els homes d'am.;
· .
del n úmero publlcat avui. - Contibo de veure si aquests senyors poespecttves realitzaren per a un tdènttc negu:~
.tlesdsr
~e
~si~è~~i~~ió
UniverSocial
d'Acció
InstitUt
m·ació de les Actualitats.
ruessln ésser regidor elegits.
presenta- Dolorosa. 1 mal no reetx1cta i.nsi$.
s so tel u
I
14'55: Borsa de Treball d 'E.A.J.l. 'tà · · E
El que és més digne d'esment del
15'-: Sessió radiobenènca. - Dis- Sl ria I sco arde Catalunya des per tal .que intormin quant tència ia dels catalans per a donar.
que passa a l'Ajuntament és l'ensul- INC
I a la ~va admiSSIÓ en el termini de se una. autonomia neta dels perills
CO NCURS
MAL GRAT LA SEVA BONA cos escollits.
ENDI EN UNA FAB RICA DE
ciada d'aquella tan cantada 1 musiEn compliment d'acord del Con deu dtes. Podrà solitcltar les infor- 1 recels que comporta un te t
VOLU NTAT, UN ME MBRE 1 15.15· «La Paraula» Emissió d'u
LA CARR ETER A DE MATARO
quejada capacttat de la Lliga, que
~~g8~0 F~~UT~~ A:tR:E~ I qt:art de qua~re de 1~ tarda Dire~ 1 sell, la Direcció de l'Institut d'A. s~ mactons complementartes que estun1 no estableixi, concretament ~ i~
Diumenge a les cinc del ma.t1, es
~tà fent el rldicol solemnialment.
tament des· de Madrid Mi~terts cia! Umversitaria. 1 Esc.olar de ca- conve01ent, per tal de formular una tema. federal 0 un altre de' més
DE POLICIA
declarà un Incendi a la fàbrtca de
als estudiants que proposta nominal per a l'adjudlcac1ó !ada. 6 d 'octubre del 1 ~ 43 6 d'o/r>o
- Ha produït general indignació J& corderta. que el senyor Jaume Ribó
1Resum de la «Gaceta» · Contmu~ 1 talunya convoca part
en el següent d" les places subvencionades, 1 sot- bre del 1934: esforços frac'assats q~·
vulgUin prendre
bar baritat, atribuïda a les ordres ca- te msta!Jada a la carretera de Mata- .gos~ f~ez Gil, membretird'cAc- ci6 de la Sessió radiobe~!lca.
concurs.. per a obtenir una plaça metre-la al Consell de .l'Institut a- tendeixen a la instauració d'un
TARDA
vemà.rtes de la J. A. P., que temps ro, a la secctó de màquines 1 des , ~~~on~ q~ea~~:ti~~e~~ s¡~tom~~~
subvenctonada a les Residències de companyada dels expedients mdivi- tat Federal. Miravitlles fa ressaltar
enrera varen enbrutir les parets amb dels primers moments va prendre Immediatament cercà una parella . 16'-: Programa de discos.
el paraHel amb 1& seva prosa inci·
18'-: «La Paraula». Emissió de les d,tL Institut que e~ perme~i estar- duals.
de guàrd1es l tots tres acudiren al
les seves animalades, comesa a l'a-- gran increment. .
Avisats slmultàmament els born- !!oc des del c.ual e~ Pérez havia sen- si;; de la tarda. Infonnació general. !>hi amb la reducctó que. s esmenta ~ _VI. - Produlran «ipso !actoJ~ la siva. i presagia per a més tard 0
nomenat Museu Jordà, en el qual
com hom sap el seu propietari, .m bers de Barcelona i Badalona. Tot t1t els cr.its, però 1automòbU qul sap _ Programa del ràdiootent Discos ; a la Base I sobre 1& tanfa ordinà- perdua del dret a les places obtln- més d'hora la vtctòria..
, Anteceden~ 1 més. antecedents
e~ de 225 pessetes mensuals gudes en mèrits d'aquest concurs:
republicà. de tota Ja vida, ht té cons- seguit ambaren primerament els de on parava.
1a. petició de senyors subscriP·tors de artalaque
Restdèncta d'estudiants 1 pes- a., La. infracció de l'a.rt1cle 2.n d 'a- s arrengleren en el llibre fins que
La pollem ~ealitza gestions per tal , RADIO BARCELONA.
truïdes amb ciment les figures dels Barcelona. a les ordres del senyor
principals personatges de la &epli- Sabadell, 1 seguidament les de Ba-- de yeure que hi ha de c~rt en la.
18•30 . Suplement de «La Paraula» Eoetes 180 mensuals a la Intemaclo- questes Bases, jutjada pel consell us convencen, en cas de dubte, de
de l'Institut. b) La pèrdúa de la la necessitat octubrina.
per 1 esmentat dedicat a. la Secció infantil de R A- nal de Senyorete.; Estudiants.
presentada
dalona a. les ordres del senyor Mans. f:!egu~gta.
blica.
10
Passe~ per les plane~ de «Crítica.
condició de resident, ja sigui volunDIO BARCELONA. Rondalles, conIV u.
Tres hores després de començat
El President Macià, Companys, A·
tàrla o per expulsió ordenada. pel del 6 d octubre», homes, pensaments
BASES
tes, consells útils etc. _ Contin
zaña., Alcalà Zamora, Blasco Ibàñez, fou dominat, per la qual cosa. es 1eI . - A la ~es~dèncla d'Estudiants Duector. e) Si el beneficiat és be- i actituds que nosaltres deixem de
ció del programa' del ràdiooient. ua-cap no es va salvar del salvatgisme ttraren els bombers de Barcelona. 1
19'30: Transmissió des de Magyar I a la Restdenct~ Internacional de I cari, .a pèrdua de la beca per mo- banda en aquests come~tans, prl25 anys de Salvarsan
e.! varen quedar de retén, per si es
d els nous bàrbars monàrquics.
merament .perquè cons.tttueixen. el
Telefon Hirmondo es ràdio R. T. I Senyoretes Estud!ants. a carrec dels t1us disciplinaris.
Amb aquest motiu el republicans r efeia el foc els bombers de la ciutat.
tresor senttmental 1 cnttc de JauLa paraula Salvarsan pertany avui I (l'udapest). Concert hongarès dedl- ; Pressupostos de !Institut, es subvenAfortunadament no es va prOduir
preparen un acte de desgreuge !1.1
tor 1 despres perquè no ens ser.a
DIS POSICIO ADDICIONAL
senyor Jordà. l'illustre escultor tar-[cap desgràcia personal 1 de mo- a. tots els idiomes del món, 1 alxi es C~>• a. Franz List a càrrec de l'Or clonaran 16 places a. cadascuna, desment no és possible precisar el va- destgna el medicament que desco- ' questra de l'òpe~ Reial Hongare • . tinades a becaris o a estudiants de I El termini per a la presentació cosa fàcU de contraoplnar Miravttragoni
sa. s1tuac16 econòmica modesta, les quals d'ins.tàncies i documentació, acaba ~:s, ateses les conegudes causes alieNIT
lor de les pèrdues, que ~om creu bert per Pau Erhhch, és co~¡derat
d
ka ~~ ~ost¡a volgntat.
2o·30 • «lA Paraula,. Notlclart es- places estaran dotades amb 76, 45 el d1a 20 de setembre, a les dotze
-El diumenge s'efectuà l'enterra- que són de gran importància per ha- en justicia com una de les més grans
1
ment civU de l'obrer portuari Josep ver-se destruit tota. Ja maquinària. 1 Importants conquestes de la inves- port.iu. · _ Cotltzac!o~ de monedes. 1' ó 30 pessetes mensl!als, segm;s les del mati, a les Dflcmes de l'Insti- turar 1 és u~¡{ per • ens vo em e20'45: Noticiari des de la Redacció clrcumstàn~te~ econom1qtres, 1 expe- tut, Urgell, 187 (Un1Ye~1tat Indus- companys retor~ ~~;, ~~li~~e
Es de doldre que amb motiu d 'a- tigactó mèdtca. Nosaltres, homes del
Frasquet, el qual era molt conegut a
lles a Catalunya, és aq dir. al cata¡ dtent. academtc 1 la conducta ,dels trial>, Barcelona.
1& nostra ciutat. Hi assisti molt d'a-- quest incendi queden sense fema present, estem massa. decantats a " '" «La Publicitat».
20'55: Cotitzacions de mercaderies, I solUcttants, que el Consell de I Ins-j Barcelona, 5 de setembre del 1935. lantsme. Fou ventablemer de dolconsiderar aquesta paraula com una
uns 200 obrers.
eompa.nyament.
dre que degut al set. esperit delicat
en
Una vegada més hem de dir que part integrant i gatrebe natural de valors, i cotons.
A les moltes manifestacions de
1t1tut est1marà discrecionalment
P,LACES SUBVENCIONAD ES PER no es llances, desp• .; de la seva
21'-: senyals horaris de la Cate- cada. cas, mit jançant concurs.
condol rebudes per 1& familia hi u- el servei de Bombers de Badalona, la ciència terapèutiva 1 per això ens
malgrat l'abnegactó dels seus ind!vi- resulta di!icU comprendre 1 reviure dral. _ servei Meteorològic de la Els t~teressats ,hauran de limlta.r-se L AJUNTAMENT DE GIRON ELLA «conversió», a la realització dels seus
n1m la nostra.
En compliment d 'acord del Con- pun~ de mtra antifeixistes ¡ catalasoliict;ar una. d aquestes Places, comels temps, encara. molt propers, en Generalitat de catalunya
1
21'05: Amenitats artisttques, pre- , plint el que . disposa la Base IV, sell!. de data 3 de desem~re del 1934, nlstes. cPer què -diu- L.O oposem
els quals no existia el Salvarsan.
sense. especiftcar la. quantia de la 1 01da 1& Direccio de !Escola Nor- nosaltres a la Religio, Familia, PaAquest passat atroç, ple de ternbles sentades per Perfumeria Parers.
'l'
~
~
21'30: Transmissió des de Upió Rà I dotació que pretenen, la qual serà n1al (!e la. Oenerahtat, 1& Direcció trta, Jerarquia, P.rop. ietat, DlScipli. sofriments causats per la sifUis, que
'
¡ només en l'any 1910 acabà per sem- dlo València.-Em!ssló extraordinà.- fixada. en el Consell, en formular-se General de l'Institut d'Acció Social na, Força, feiXistes, una. Rellgió, PàAV. FRANCESC LAIRET, 112
A CAL MARTI
Universitària 1 Escolar de Catalunya, tria, JerarqUia, Proptetat, DisCiplina.
.
; pre, ja. que en aquella època Pau ria en Commemoració del quart ani- la proposta.
(Parallel)
•
ES lUENJA BE
n. - Els estudtants que gaudeixin convoca un concurs per a cobrir I Força alltberadores?» Si Miravit.Ehrllc~ aconseguí torjar, per al bé versar! de la Inauguració d'Unió RàTelèfon 31273
I ES BEU BON VI
d'aquests ajuts econòmics, gaudiran dues places a. les Residències d'Es- lles s'hagués decidit a treballar decl~---------------------------~ de la humanitat, la primera arma dlo València.
22'05: , - a Paraula». Emissió de les d'Iguals drets a les Residènmes que tvd1ants, subvencionades per l'Ajun- didament per unes tals concepcioru,
verltablement eficaç i salvadora contra la cruel malaltia. Durant segles deu 1 cinc minuts del vespre. Dlrec- els seus companys i estaran sot- tament de Girondla amb subjecció hauna. trobat, sense caure en el peVEUS DEL CAMP
cat de, crear un contrafelxlsme a
enters havm assotat to~ els pobles ta.ment des de Madrid. Resum de les. mesos, com to~ els residents, als a les ba&eS següents:
1r. - Es regirà per les esmen- base d ~ ingredients iguals o Sl·
1 totes les races.. emmetzinant l'a- informacions radiades durant el dta.¡ Estatuts i Reglaments de la Resitades normes que el Concurs gene- tmlars al felXlsme, una millor torça
22'15: Programa de discos.
mor, Infestant amb el germen d'un
per oposar-la, amb braó, a les fararal convocat amb Igual data.
22'30 : continuació de la Tranlsln1ssofriment inguanble tnnocen~ cria-2n. - Solament hi podran pren- malles l les espectacularitats del fet·
tures en el s1 mateix de l'orgams- sió
dre part els alumnes de l'Escola X!Sm~. A la se~a mateixa vora els
Concerts hongaresos
24·-: «La Paraula». Emissió d e les
me matem 1 devorant mllions d 'eshaurm _trobat. Compan" . els va dr>o
Nonnal de 1& Generalitat.
dotze de la nit. Darreres Informa¡)re que ens és possible, anem propietat dels dos senyors afectats sers humans en el millor de la •
3r. - El termiuJ. de presentació nar publicament. El nostre gran
Liszt
l'Any
de
va vida i despres de sofriments ln- clons - FI DE L'EMlSSIO
a ... presó de Vic. No ens hi mena per l'incendi.
dl
la
b
t
amic
•
• • •
pas la curiositat, sinó 1'1mperatlu I
pugru.. que Actualment Hongria honora amb de documents acaba el dia 20 de se- . . mgue so re
.
descriptibles. Pau Ehrllch compren.
d 'un deure Ineludible: visitar els deEls tres v1uen, v1vten, d'anys, a gué, en tota la seva espant06a gran- EAJ • 39 . RADIO BADALONA grans festivals artfstics el seu !ill tembre, a les dotze del mati, a les vtdetx el món -fetxtStes i demr>o
tinguts politlcs i socials. Sabem, per
Oficines de l'Institut, Urgell, 187 crates- una visió clarisstma per a
eximi Francesc Llszt.
experiència dels mesos que sojornà- Perafita. Tots ells són casats i te- desa, el tràgic domini de la slfills
Amb aquest motiu Ràdio Buda- (Universitat Indust rial), Barcelona. defensar el baluard ~e la DemocraPrograma per a avui, dimarts
rem a l'ergàstul, l'enfortiment mo- nen fills. ~lvien -com viuen tots 1 la total impotència de la terapèuBarcelona, 6 de setembre del 1935 cm l prendre al fetxtSme tot el que
A les 12: Obertura; Senyals nora.- pest donarà al món ratooient, avui,
ral que prOdueix en els presos des- els pagesos. morint del conreu de tica det seu temps. A pesar de tot
· té, en els seus in.icls, "- força em·
cobrir en la penombra i a través de la terra Amants de la llar, passa-- emprengué una guerra terrible con- ris; Música variada. A les 12'30: Mú dimarts, a les 19'30 h., 1a transmismiralladora. Per a Companys no calr etxes-gruixudes i polsoses-el ros- I ven al costat dels seus, totes les ho- tra aquest mal 1 no cessà aquest sica lleugera; A les 14: Música se- sió del prtmer d'aquests concer~.
dna que ti oposesstm unes «procesPer jutjar la seva transcendencla
tre dels amics. Constatar que no us res que el cultiu de la terra els combat titànic fins que assoli la. vic- lecta. A les 14'30 : Fi de l'Emissió. A
sons», uns dtstinttus l uns gestoo.
les 19: Obertura; Senyals nora.ris; arttstica n'hi ha prou de fer menban oblidat, que s'interessen, pen- detxava lliures. Complien, com es na. tòria, que es diu Salvarsan.
N'hi hauria prou esporgant_ la DeHan transcorregut ara vint-i-cinc Música variada. A les 19'30 : El disc ~~ dels a1s~te~l que hi prenen gart.
sen 1 treballen per vosaltres, és, per tural, amb llurs deures de ciutadamocràcia d'obstacles 1 tramtts que
a ells, el present millor. Ens perme- nia. Eren 1 són, austers, sincers, ge- anys d'ençà que Ehrlich lliura. el seu del ràdlooient. A les 20 : Cotitzacions . nà~yrq~~~ctOr de~;~t;:ra.E~~o B ~hsón les determmants. del cansamen~
medicament a la humanitat i en A les 21: Noticiari 1 servei Meteor<>: pest; )·eminent compositor 1 pt~OJ~
tem aconsellar a tots els republicans nerosos. El pob;e els ~precia.
1 pessimisme dels cmtadans. Co...tl
Per això -ésser bo es pecat- so- aquests cinc lustres s'ha demostrat ¡lògic. A les 20'30: Conversa setmanal ta Bela Bartok i l'eminent sopran
dignes, que no oblidin això, i exerAquest ma.tl han prestat dèclaracló panys deia sobre aquesta tàcttca, I
ceixln tant freqüentment com pu- friren presó llarg temps, arran dels j plenament que la s1!!11s ha deixat dt: l'Agrupació Excursionista. A les Anne Bàthy, ultra l'Orquestra Slmdavant el jutge senyor Martfnez Pe- ens consta que la re.r. -U inSiStentfets d'octubre. Quan recuperaren la d'ésser el fantasma. terrorific que 21'15: Fragments de Revistes A les fònica del ja esmentat teatre.
¡uin, aquest deure humanitari.
Dissortadament sempre trobem alU llibertat, volgueren rescabalar llurs ; marcava les seves v1ct1mes amb un 22: Jazz. A les 22'15 : Noticies de 11 tAquesta tretransmissió serà !act- ñalver diversos testunonis en el su- ment a algunes personalitats de les
m és alnics dels que voldriem, victi- fanúlies 1 llurs camps, de la seva segell mconfusible 1 fatalment mor- Premsa des de Madrid. A les 22'30 : I~ ada. als radiooients d catalall! per mart instruït amb motiu de la mort esquerres espanyoles, que una ~egaEAPJ~er~J¡~~:~cel~n~ata.lunya, ~r~~ ~Jte:.l carrer de la Tn- da assolit el Poder calta fer lobn>
mes de les baixes passions -<XilS, perllongada. absència. A uns i altres tal. Avui ja no lu ha cap dubte Jazz. A les 23 : Fi de l'Emissió.
També ha. declarat el lletrat se- nece~a ~nse entrebancs, aproft·
rancors, afanys i desigs inconfessa.- dedicaren totes llurs activitats, totes que per mitjà del Salvarsan o dels
nyor Juanola, que fou conduït des tant I autontzactó que per un pe.rí~
bles- dels cacics, que gràcies a la llurs hores. Seguiren lmpertorbabies seus descenden~ perfeccionats: el
de la presó, on es troba en qua-- de de temps dóna el poble per ~ltJa
conxorxa cedo-radical han reapa-- la s.eva ruta digna, sòbna, tranquiHa. Neosalvarsa.n 1 el Solu-Salvarsan.
litat de governatiu, a presència del de les elecctons. Despres, f~t el
L odi de la ¡ent que va a miSsa &COC!Seguim ruarir la infecció terrirerut amb més torça que maL
jutge per tal de declarar en el su- periode pel qual s'ha estat elegtr, cal
Es altament conhortador consta- i es confessa no estava. extingit en- ble amb la sola condició Que el mamart que s'instrueix amb motiu de retornar al pobl~ les regnes del Per
tar la fermesa 1 l'admirable sere- cara. Envejaven la dignitat dels nos- lalt acudi el més aVIat possible a
l'escorcoll fet a la casa de l'esmentat der perquè rat1f1qui la. con!lança
nitat que demostren els detinguts. tres amics. S'han valgut d·un inci-, la consulta. del metge
advocat 1 que fou el que motivà la als que l'han tingut fins aleshores
·
.
dent qualsevol per a interrompre
ls
o bé per a donar-les a uns altres.sl
seva detenció.
E seus rostres somnen~. tranquils ; barroerame.nt 1 cruelment, la vida d~ quSeretl& edneici voletr objhaectar que ._.
é
aconsegu1t
s m camen no
les seves paraules serenes, reposas que el poble creu que els eJegtts
!
1
des, són prova palesa que la. fe en tres fanúltes. Alli on hi havia aie- fer desaparèixer de la te
n:~n !et un mal ús. C~pleme~•
rra ea a ecclons sifilltlques
un esdevenidor pròsper i just és 1m- grl&, impera ara el desconhort.
a1xò afegia: Cal alleugem el SlS·
d
·
tema burocràtic suprimir-li la. paD'això no .en té la culpa ni la
• • •
marcesstble en tots els cors. No s'ha
perassa i tràmi~ 1 donar a les LleiS
incapacitat del met¡e nJ. la tnsu1ntrodUlt, en el poble, la desmora-1 disposicions interpretacions al dis.
Aquest fet ens !a. recordar-ne un ficient actiVItat del Salvarsan, sinó
lització, n 1 tan sols el desànim.
CONCURS PER A LA IN8- àgils, per a desenrotllar l'obra eti·
altre de les mateixes caracteristt- solament la descurança, la lleugere• • •
cient necessària. Res pitjor per a
TAL-LA CIO DE LLUMS
~~=c:ed.;'::Ue!~:.: P~~;~~ ~~~ ques, esdevinrut.s recentment 1 a 1a :nt\t ~~!tes vegad~~itl~ ~nca de
Fins el dl& 17 del corrent, a les 1& Democràcia que l'enca.llar-se ell
gnoràna
responsa
Aubet, Josep Casals :Masses 1 Jacint matetxa. ctutat de Vic. Prometem ex- .
dotze, s'admetran al Negociat d'O- la resolució d 'un problema \ital d8r
Berengueres Arimany. Foren detln- plicar-lo als lectors, en un pròxim Cl8. dels malalt.s, que no es preocubres PUbliques (Foment) de l'Ajun- vant la primera lletra d 'un parà·
pen de les conseqüències tràgiques
article, sl ens deLxen fer-ho.
ia 29
ts 1 diJ
te.mént d'aquesta ciutat, plecs ae gra!.
Es cur16s constatar com la gent que la seva dolença pot temr per
del mes pasous d
gu e
ts
propostcló per optar al concurs pn&at. Se.ls acusa d'haver incendiat dos de l'ordre, legalitat 1 jundlcttat, sa- a altres persones que conviuen amb
Creiem qu~ sense mites ni can
vat d 'instai:Jació de llums 1 ttmbres
modalons -pilots- de garbes i d06 ben adoptar, quan els conve, proce- ells i per a la seva descendència
electrics al Dispensari de Sant An- ni gestos flstcs també es pot anar
pallers proptetat, els primers, de Jau- dimen~ ben expeditius. Les dretes Cert és nomes el fet que en aques~
dreu, al tipus de 1.935'23 pessetes. a les masses 1 inf~ndz:e'ls un .eotu·
me Va.lis, l els segons de Ramon Vi- tenen uns. qualitat excelsa: la seva \'IDt-1-cmc anys, mtl1oru; ;i'enstencies
stasme. Miravitlles es 1 home qt;e JlO'
~
extraordinària flexibilitat. EsbalaeiX humanes s·haurien marctt lentament
laseca.
drta lmpull.ar aquesta nova mod::
Les garbes estaven situades a un veure la ractlltat amb què s·adapten a. causa de la sifili3 1 de les seves
htat democràtica. Té facultats ~· ~
cap de poble, i els pallers a l'altre a to~es les situaciOns. Això els per- greus compllcactons sl el Salvarsan
i entusiasme no. n
E QUE NO ES PERD que suflclen~
el Neosalvarsan o ~ Solu-8alvarsa¿
cap.
falta per pOder-ne sortir ben at.ros.
L'incendi es produí a la. una de metia esqumçar-se les vestidures per no bagues.<;m conservat les seves viv1~~~~~?c:ei1sdiC:~~t!_~ ~~~ ~ ~~ El lltbre, que cal. que tothom el
la matinada del mateix dijous. Cal ~~~~~~~~~~iJ~u~n s~~~~~~a : ; des pem1etent-los recuperar la salut
domta Municipal a disposició de les tingui a la seva biblioteca, \'li preremarcar que quan els veïns es do- integres, lea manifestacions que t:Í i la plena capacitat per al treball
persones que justifiquin que els per- cedit d'unes curtes apreciacions en·
La ciêncla. mèdica 1 la humanitat
naren compte del foc, corregueren gran Emlllano féu el dia 28, a les
t1ques de Lluis Companys, molt 1.'1tanyen:
a notificar-ho a Jaume Valls i aquest quals LA HUMANITAT dona tot entera. contemplen amb admiració 1
Una cartolina amb el nú..onero 90, teressants i el clouen l.es subst~nc:
gratitud els brlllan~ resultats obttnels digue amb molta parsimòOla que el relleu que mereixien.
si¡na.da per Felip Gràcia ; un sobre ses planes «Nova PoliticaJ q¡;~el
P. P. s. gu~ amb el Salvarsan, el Neosalvarno s'apressessin.
amb factures. Quinze claus, i.llla. ~.:a.- clamen per a Catalunya un
san 1 el Solu-Balvarsan en vlnt-1Als detinguts no se'ls ba procesdena 1 un clauer de peU; un rellot- nacionalista i hegemònic.
Sant Hipòlit de Voltregà, 3 setem- cmc anys de tractament de la si!Uls
aat, ni interrogat ningú.
s.
ge l una cadena. Un sobre amb do1 recorden amb veneració l'home de
bre 1935.
Cap dels detinguts no conrea terra
un
Solà;
Ramon
de
nom
a
cuments
gent mdagador que troba rarma e!!paquet &mb fotografies; una clau:
caç que despres de segles de lluita
un carnet de conducctó a nom d'An- dena clauer amb quatre claus; U?'
BLENORRAGIA AGUDA 1 CRONICA impotent ha permès per h vencer
gel Lucas: una roda d'automòbil; cèdula a nom d'AI\-ar Beaubell: c.:>SIFILIS la Slfihs ur.a de les mes tembles
GUARIM ENT TOTAL
una cartera amb lrucials de metalls cuments a nom de Nicolau SO!e:'•
PELL, LLAGUES DE LES CAM ES¡ P~aue~ de la humarutat, la. progres•
1 documents a nom de Manuel Gon- un bttllet del Banc d'Espar.j-&: ~
sto de 1& qual semblava. fatal ac&ns
u!P~ ~~~~ cartera gran de pell amb dOC..
=~~U~
Tl lltra, t9, tntneol • D11 a 1 I de 5 a I • P R E U I E e O N O M 1 e 8 ~u =.ndent&l de¡cobnznen~ de
ments; documents a nom de JOEtS'
a nom d'Andreu Heredero; una. e&o Creus.
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Guiu d e Chaul!a c, professor
a i\l\ontp e:~ er i funda dor d e
la Cir urgia Did à ctica

MAXIM DE LA GRlN CA rAlUNYA MEDIEVAl

--

POB LETI 18 3 5

19 3 5

DIVIDIT EN DUES ZONES

Les diverses construcciOns que
mtegren el Mones~ll. podt:m considerar-les du1d1des en dues zonts, denommadel: «Clausura extenor» 1
«Clausura lntenou.
En la prtmera ctestacava l'extens
mur emmarler.a.t de ctrcumvalacio, de
1.798 metrP.s de longitUd, per 4·68 m .
d'alçàna, el qual tancava. tots els
ediliCIS 1 hortes adjacents, 1 formava d 'aQue~~ta. manera el perímetre
que circurudava les dues zones que
conteruen les dues clausures.
La clausura mwrior era limitada
per un al~re mur de menor elevació, però constrwt amb un passadis
emmuraaat a. la seva. part superior,
el qual pex·metia de recórrer tot el
recmte que comprenia. dita clausura
1 per això portava el nom de «Camí
de Ronda».
Els monjos tenien en la vida del
monestir tots els elements adients
a llur s~:~bsistèncl&, ultra la part que
en podnem dtr menjar espiritual.
Tenien terres per conrear, fèrtils
1 no mancades d'aigua, excellent 1
a~undosa; ramats, etc. També posselen tots els atuells que necessitaven per pastar el pa, preparar
el vi, oli, 1 per reparar-los, tallers
de serralleria., fustena, etc.
Tenien una bona biblioteca -en
algunes èpoques, gran-, constantment enriquida. per noves aporta·
cions valuosisslllles.

çà damunt de. Poblet com un vol,
de corb:> MulLttud dc llegendes mcttasen encara mes la 1magmac1ó
de!" cobeJ.osos.
A mitJan segle passat, arri·
baren hns a cmc-cents els excavadors. els Q~als no r~sptcLant res,
tr~ncaren PISOs, esfondraren murs,
~ nen ~ls toMments, end:.~ts per
1 arany d aconsegutr els suposats tresors.
G De5prés dels !ets de l'any 1835, el
overn es. lllll.ttà, de ts.nt en tant,
a aturar 1 ~venç de la de,trucció de
P_oblet, pero a1nb qu.. nt ...ats tan 1rr1sones. que soll; servien per apuntat&~ algunes parets en imminència
de oesplomar-se, o altres obres cie
neteJa..
Aixi arribem el dia 14 de juny
del 1930, en qué fou creat pel mmistre d'Instruccto Publlca 1 Belles ArLs
el Patronet del Monesttr de Poblet.

•••

El darrer número de eLa :\1edl·
ema Catalanrut, obra mcstimable d·un
grup de p:¡.trwtes q ...e \enc:;.pçsla. el
nostre oon a!!llc uoc<or Lcandr¿ Cer\·era, d~!ca, cc.!l d 'cal.ntt:d, bO!lll
parL de 1es sevt:s pàgmes a les terres de p:;rla c:ttal:t:

Les etapes del llarg procés de la
re co nstr ucció del Ce nobi pob l&tà
No ens prooosem, n1 molt menys,
donar una ressenya detallada dets
fets esdevinguts al monestir ae Santa. Mar ia. de Poblet, des del lliuramem dels ed1fic1s constrmts per ..~a
mon Berenguer de Barcelona, als
primitius monjos íms als nostres
dies.
Dltem, no obstant, que era. el més
extens dels cenobts CiStercencs que
eltlStlen a Ja Peumsula 1 lins a Europa i molt renomenat per les despulles que guardava dels reis d'Aragó,
comtes de ~arcelona. 1 d una. branca
dels descendems; els ducs de Segorb 1 cardona.

Molts altres carrecs per l'estil va
exercir encara Guiu de Cbauliac,
fUlS que esdevin¡ué la seva mort,
l'any 1368. Alguns d1uen Que va me>
rir de la pesta a Avlnyó, però sembla que va ésser Lió el lloc del seu
traspàs. Encara avui, a Tolosa, viuen
descendents del gran cllUtgià, que
porten el seu nom.

tat en qué es trobaven els monuAny 1931: 12.661 visitants.
men:S de Poolet ts.nt dintre
Any 1932: 16.605.
fora les clausur~s.
com
Any 1933: 23.335.
N0 cal esmentar la tasca prelimiAny 1934: 24.l7i.
nar de neteJa que s·t.:.gue de ter
car en algu.••s llocs, les rw1cs 1 Itt~
S1 durant l'any 1934 no observem
herbes t.ap~ven completament els p 1. l'increment dels altres anys, es desos, on as.,ollen gruixos de mes de gu~. com dtu molt bú la. Memòna,
dos metres.
.bn simehl, les tres quartes part¡;
OCt.; edutc!s de l:'oblet, quan sen te:u
carrec el Patronat, eren enderroc¿,.
des.
El President en la Memòria diu
expücttament: '
'
'
~ OBRA

DEL PAT RONAT

«L'obra ael PatroL......t nana de t¿.
oir oues tt~ahtat~: ~;onservar 1 mlliorar tot a!lo existent a Po..11et, 1 1er
Seguint el cam1 empres pel Patroque torne...:sm al Monectir el.> vanats nat, :r:o es aven.ura. cl'augurar que
elemem.; de pedres, lltbr~ 1 ObJec- du.• rt.; pues anys, consoJ.dat :; els edttes de tota. mena sostrets en el curs I tici..s 1 tomat al seu lloc tot el que
del temps, gua.rdaLs o ret-in:;uts, a : sigm pc.;siole de rescl'.t:u, de centr.::s
titols diierents, per corporac1ons 1 oficials 1 de particula::s, Poblet torper particulars.»
lnarà a. aparèixer amb la. ma¡;nif1.
I afegeix:
cèncl& arquitecumica d 'antany, ll
«Molts. moltlsslms d'aquests otr', part de la. missió cultural a. qué hom
jectes, foren descoberts av1at pel Pa-¡ vulgui dedicar-lo.
t-,.,,. ., .. '' C'l"' .~ P '
Jv<>::.èSSlÓ '\
ENRIC J . PEDROL

M I LLOR ES

En els pocs anys que -porta. de Yl·
gència. aquest Patronat, ha sofert
una. tal transformació l'estat dels
edificis del Monestir, que ens veiem
oblipr.to;; a n1r· ;r 'P. f'n"' ~, """ c~·u.

•I

A dvert~m ent

ESTAVEN ASSABENTATS ...

Des d el 1833, l'aba-t 1 els monjos
de Poblet no es veien molt segurs
en el seu retir ja que estaven assabentats de ratempta.t que es preparava. contra la seva mansió, la. qual
cosa féu que a.. les darreries de l'any
F.

NOTICIARI
Una biografia de Rafael casanova. - La commemoració de ronze

de Setembre actualitza, cada any
els llibres que tracten del setge d~
Bcrcelona per Felip V i l'actuació
dels patriOtes que es feren r emarcar
pel seu heroisme. La biografia «Ra·
1ael Casanova», escrita. per J. M. Casasses <«CoHecció Popular Barcino»,
vol. 68> , mforma. escaientment sobre aquest famós episodi de la nostra h1stòria.

A dalt: Sepulcre do Joana
d EmpúrlllS
A I'O$querrll: Roconstitucló
del fr~ntis dG ponent

/
Doa nous llibr es de versos.- Aca.d'alguns Museus i corporacoons ofi·
ba de sortir, a Ce.stelló de la Pla•cials, ultra els Incomptables guardats
na, un bel recull de poemes de Berper particulars a. titol de record o '
nat Artola. Duu el titol de «Terra» 1
.de curiositat. Durant bastants any• ¡
forma part de la «Biblioteca de Conen feren comerç els antiquaris de
temporanis>> de la. Societat CasteCaf::alunya, els quals fins arribaren . A . l'Exc~!si?r· Una pen a de
•
llonenca de Cultura. Slmultàrua.a. flXa.r preus, sovint molt exagerats, I nodtst~ t d.abui.xanú qu} s'instJ:?a
ment ha. aparegut a València un alper a certs tipus pobletaots; les ra- l cada nit prop del prosceni A la pts
tre llibres de versos: cEl vol en aro
joles heràldiques, per exemple, eren ta. la gent. trena un bcui ultramO:
d'Enr1c Navarro i Borràs, editat ~
taxades des de cinc duros la. peça, , dem. _que mterpreta, amb la seva
eLa. República de les Lletres».
segons el seu estat de conserva- m.es.tnvola perfecció, el gran saxoctó.
fon¡:¡ta Casanoves.
El Patronat ha. aconseguit recupeAquest cada nit Improvisa un nou
ACCI O ED UCAT IVA PER RADIO
rar les coHeccions pobletanes dels «b~eacb de za. seva collita, que afeMuseus de Catalunya. i d·un eres- gea;r, no cal à&r-ho, amenitat i intecut nombre de parttculars.»
rès al programa.
Conferència de Mlle.
na manera breu, pel poc espai de
Guardaven objectes de Poblet, els
Sorn al moment que Casanoves ha
coeudres
què d 1sposem.
Museus següents: Parc de Barcelo-· acabat la quotidiana improvisacw
De la tasca. efectuada ens en dó- na; Santa Agata, de Barcelona; Al~h~s s' aixeca Bentgant, amb ei
En continuar la sene de con!erénna compte el mateix Patronat, en Diocesà, de Vic; Biblioteca Balaguer, seu tipus àe Marat, i crida a l'ar.
oes que «Acc1ó Educativa» dóna. caforma de Memòria, de la. qual és de Vilanova 1 La Geltrú. 1 Provin- t1sta:
el~> dimarts des del micròfon de «Ràautor el president 1 benemèrit ciu- Ctal, de Tarragona..
-¡A veure què fards el dia onze,
1dio Barcelona», dllllarts passat, mat&dà N'Eduard Toda 1 Güell.
l awno!Selle Allce Descoeudres, de
Algunes d 'aque:;tes coHecc1ons són Casaoovu/
Comença la Memòria amb el De- ja. a Poblet 1 les altres són en trà1Inst1tut de Ciencies de l'Educactó
•
cret constitutiu del Patronat, el qual mit d'anar-111 a. raure.
de la Univers1taL de Ginebra, que
Una pàgina del Tractat d'Anatomia de Gutu de Chauliac.
Decret, entre altres coses, diu: «En- ' Em conta la. Memòria la recollles
troba a Barcelona cridada per
.
Manuscrit
H.
184
de
la
FacultAt
de
M
edicina
de Montpeller.
cara que dit monument, declarat na- da de 60 esteles senceres 1 15 en
En d_eterm.rnad.a ocas!6 un dtpu,..
!"Escola. Normal de 1~ Generalitat
cional en època ben tardana, fou fragmenes, procedents del pruner tat anticatala, t~tament famós per
• • •
tracta el tema: «L'ensenyament d~
afavorit amb crédits en diversos cementm de Poblet, el qual fou des- lla seva ~sudena, va ésser intcr- 1 que la seva infantesa ens és molc
La. «Cirurgia» de Guiu fa una des- infants endarrerits, util per als norpoc coneguda, bé degué excellir
pressupostos anuals de l'Estat é.':l' truit en el darrer terç del se¡le XlV 1 ~omput
r l TWStre estimat amic
molt extensa. de la. terrible mals».
indispensable una atenció més' dl- Són pedres. rodones, de dos o tre~ ~~; erre er, tambe diputat ales- quant a coneixements, per tnl com crlpció
Però hi li& persones que creuen
l'any 1325 ja. era conegut per «mes- pesta, cafrosa pesta», que va desorecta, concreta. 1 desperta, i una im- 1 pams de d~&metre, les QUals es
lar Europa. cUna pesta tal -mu- exagerats els esforços dedlrats a és·
. tre Guido.t.
ciati va. autontzada que pugui crear vaven a. _terra al lloc del cap del
-¡Burro!
que mat no s·ha. sentit a dir d 'una sers que no tindran mai -faci's el
Si donem crèdit a. 1.1 llegenda, mortalitat semblant a la que apare- que es vulgui-, ga1re valor social.
un moViment d'opmw a 1avor d'eh cadàv.ez: 1 possei~n una mscrtpcló
S'avalotà el galliner, com t ots r
i de Ja vrnrrosa Idealitat de la gent. funerar1a, o un Slmbol del nom del cordareu. ~eró l'oportuna i contu:i- aquesta ens diu que essent Gutdo gué a. Avmyó l'any de Nostre Se- Es per això que l'autora remarca
1 això bo pot aconseguir un grup difunt. Són les escultures més ant1·1 dent rectifiCació. de Puig va trans- mosso de Uaurança, la neboda d'un ~yor 1348, en el SISè any del poo-~ els beneficis que la societat obté del
ae """" ..,.... ....u;, a 1.-. ljua:.,, CúiiS~•- gues que s:han trobat, datades dels formar en ovació unànime l'hostili· gentilhome va fracturar-se una. ca,. t1f1cat de Climent VI, al serve1 del fet d'aquesta educació especial, i que
tuies en PaLronat, hom els pugm anys 1170 1 1375.
tat mamentàma. E11 sortir, peró, ma i ell la 111 va apariar amb éxlt qual. llavors estava, per gracia d·eu, exposats resumidament són:
confiar Ja representació del ministeTambé relata. els esforços fets per conten que algu-potser el comte de decisiu, tant, que la. familia, reco- jo n era mdigne». Aquesta pesta, proLes classes d·inrants normals, senneguda, va. subvencionar-li esplèn- bablement, va costar la. Vida a Lau- se el pes mort
ri d'Instrucció pública 1 Belles Arts.» t omar ai monestir els documents 1 Romancmes-de¡a en un rotlLo:
dels endarrerits pe>
d!dnment
els
estudis.
Tant pot esser ra. la msptradora del Petrarca.
El Patronat és compost d'un pre- 1 ll1bres diSpersats en el primer terç
-Por lo visto el señor Puig no
den funciOnar mlllor. Mestres ¡'delsident i cmc vocals, designats entre del segle XIX, o s1a a l'Arxiu i a. la conoce a R. Le ha. !lamado burro que les coses anessm alxl com que
~et¡;es temen por d·mrectar· xebles poden donar tot llur rend1les persones de mes provat entu-~lllblioteca.
I Y _todos sabemos que el burro es u~ reducaclo del jove pagès anés a seEls
1 GulU d~scnu aoo la seva ac- ment. La vida futura del retardat
càrrec de la fa.mllia Mercoeur, la t1tud
slasme 1 autoritat per a exercit el
Sols els pergamlllS 1 papers re- ammal intellgente...
refractari&:
que no ba rebut un ensenyament
càrrec.
collits pel president, senyor Toda,
•I jo, per ev1tar in!à.mia, no m'a- adequat es una amenaça. constant
Seguint la. Memòrl&, velem Que en el curs dels anys, pugen a mes ~-----------------------------.
trevia gaire d·absentar-me; però amb per a la societat i exigirà despesesdesprés de l'anterior decret se'n pu- de deu mil documents..
una por continua em pr~ava tant força supertors a. les que hauria oca.blicaren dos més, datats el Juny ael
De la cessió a. la Biblioteca per
com podia. I tou cap a. les darre- s1ona.t una. educació especial. En
1930, en els quals es nomena el se- part det ja esmentat Pere Antom
nrs de la mortalitat que vaig cau- canVI, Sl ha. estat educat convenientoyor Eduard Toda, com a president, d·Arago, en 1671, que sumava 4.200
re eu una febre cont.inua, amb un ment pot desenrotllar una. tasca me>
l com a. vocals, els senyors Ramon volums, se n·ha.n restttult ja 70 ve>
apostema a. ranus, 1 va.1g estar ma- desta, però profttosa per a. la socie-Morenes comte de l'Assalt 1 mar· lums, r ecollits pel senyor Toda, 1 s
l.l•t sis setmanes, 1 va1g estar en tan tat.
quès de Grigny, Lluis Plandiura, re- pronnents de particulars.
gran perill, que tots els meus comPerò el que resulta particularment
verend doctor Ramon Sabater, reA la Biblioteca provmc1al de TarTeniu personal a les vostres ordres?
¡.~:.nys creien que em mortr:a; pero interessant és que com a resultat
verend doctor Jaume Barrera i Fi· ragona tu ha encara ur.., 400 ,.oOs t.robeu sc.ta les ordres d algun u.rector?
un COJ:t ~adurat rapostema. I trac- de l'adaptació de rescola a les í.ndel de Moragues i Rodés.
lums d·aquesta lllbrer1a, en mal es·
¿Voleu
recixlr en el VOI>tre can ec 1 en la \ida de ret:J.t com JO ha\"la mdicat. en va¡g telllgències febles ban nascut mèRestava unit al Patronat, per dret tat de conservació, els quals segulació?
escapu.r per voler de Deu.J
t.odes pedagògics que ban resultat
propi, !"arquitecte de Monuments rament no trigaran a esser a PoInnocent VI va donar a Guiu de!<prés exceHents per a rescola ocrDemaneu el U1bre de l'orientació del caràcter, de Ja
de la contrada, En Jeroru Martorell, blet. alxi com els que són escaml'any 1353, u~a canongia, amb pr~ mal 1 hi han estnt aplicats. E&mencultura t del treball, que ~ publicat el LICEU
i com a secretari es nomenà, pel ml· pats en altres llocs. Eo la Memòna
benda, a RetmS. Hi actuà fUlS a tem els mèt.odes Montessori 1 Demsten. En Cosme Oliva. 1 Toda..
es detallen molt upl.fcltament. les
DALMAU
l'any 1359 I d'alli passà a Lió on croly. entre altres.
Un cop traspassats els serveis de millores que ha dut a terme el PaPresenteu aquest anunci us SErà llturat de franc pel
\·a exrrclr, de manera mtenn 1~nt.,
• • •
monuments a la Generalitat. de Ca- tronat eo els anys que porta de
LlCEU DAL!\!AU
1
tlns
que
\11.
mortr.
-~
propera
conferència
tindrà lloc
talunya. el prim<r de novembre del funcionament.
r Urbà_ Vè era. compatnota i amlc duous, dm 12. enlloc de dimarts
1933. s·acabaren les consignacions
de GuiU. No es sorprenent, doncs. Lllora sera la de costum, un quan
D IU EL PRES IDENT
que es rebien de Madrid.
1que en succeir Innocent el maot.in- dr nou del vespre. 1 serà radiada
Dlu el presldem.: «A les vores dels
a1 les seves funcJOns. AqUt'->~ per «Radio Barcelonu, &ra donada
CARRER
INVENTARI panteOnS reials hi havia deu sepulVALENCIA, 245
BARCELONA gués
Papa, que ha;'ia e::.tat profes::.or a pel doctor Ismael Antlcb, sobre el
El primer que féu el P11.tronat, en tures on "jeien les restes dels mMOl1tpèller, \11. protegit molt la se- t~ma: cCom heu d·educar el vostre
con!.tltuir-se. fou l'mventari de res- fants d'Aragó. fUls de Pere III I a'l' ,
... , .. ~_........_ ....
--------""'~----------·
va Univers1tat.
fill».

Eeos *

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

següent l'abat ordenés el trasllat de
les joies llturgiques, les sagrades relíquies i altres béns de la comunitat, lluny del monestir, I les distribuïren entre les cases dels parents
o llJilics dels monjos. Entrat l'any
1835 continuà, cautelosament i lentament, el trasllat de grans, vins,
ramats, emes a.gricoles, i a. darrers
de juny del mateix any, en grups
redui.ts, 1 de nit quasi sempre, eixl·
ren els monjos i llecs del monestir,
I es refug~&ren gairebé tots a Tarragona, Montblanc, Lleida i altres
llocs. Abans, però, feren un munt
amb les robes I ornaments que no
pogueren endur-se'n, i ho tapiaren
curosament en una de les dependències claustrals.
A primers d'agost començà la invasió de Poblet pels veïns de Vlmbodf, seguits a viat pels de l'Espluga, Montblanc l altres pobles de la
rOdaJla, els quals no tenien cap sim·
Datia pel monestir a. causa de les
!jreus qúestíons seculars de llur bosc
1. del règi.ro. de tipus feud:V mantmgut pel Cenobi damunt tota la
comarca.
Apoderades de les clausures, sen·
se resistència, les masses començaren per prendre portes, finestres,
retxes, mobles, quadros, llibres, decon.ctons, etc.
Destroçuen els sepulcres dels rels
1 nobl~. Els valuosos volums relligats en tafilet vermell, amb les ar·
mes del pròcer Pere Antoni d'Ara·
eó, que regalà a.1 ..monestir t:O
el segle XVII, foren destruïts. Una
escassa part d'aquestes Joies bibllot'ràtiques, que s'aconsegui salvar
a~ a parar a. la Biblioteca ProVin:
c..,.. de Tarragona..
D ESPULLA IMPRESSIONANT

La
ne;a
a\'lat
n,ant

destrucció contmUà duna maininterrompuda. Poblet fou
una gran despulla tmpressioen la se\11. grandesa.... Més
m, els \isltants contribuïren a la
W8staci6. Urut. &llau de coHeccu>• tes 1 cercadors de tresors es llan-
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Obsequi als lectors
de LA HUMANITAT
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Italians
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et1o PICS

.CAMI DE LA TRAGEDIA

mobilitzen les seves
I

«L'Echo de Paris» no veu cap avan- la seva intervenció en el problem~
ELS ITALIANS FAN MOVI·
tatge en les sancions degut, espe- del Sarre i la policia internacional
MENTS DE TROPES

El Negus no està disposat a acceptar cap
mena de protectorat

L'afer del «Bremen»

organitzada amb motiu del plebiscit
EL GOVERN ALEMANY HA
recentment celebrat en aquell terriPROTESTAT
tori. Recorda l'atempta. de iviarscl1?.,
_washington, 9.-El secretari d'
que costà la vida al rei ~xandre à~ tat,
Corder Hull, ha manu ta EsIugoslàvia 1 al ministre francès, M l'ambaixador
alemany Luth:~ t a
<! •
sèrie
una
originà
que
Barthou,
informació oficÍa¡Que
demanarà
,
compl:cacions Internacionals, resoltes Nova-York una
per a contestar a la de
gràcies a la intervenció eficaç de t~ta del Re1ch
sobre la sentèPr~
l'organisme internacional ue Gine- dictada contra els
que arriar neta
bra.
ganm1aaa del paq~n~a
Diu després que cal reconè1:>c1 bandera
que, al costat d'aquests èxits, ;.._ S. "Bremen", el passat dia 5 de JUlie.ol.t
LA COl'ICESSlO A FRANÇA
NO ES POSSWLE LA SOde N. no ha pogut vèncer les enor·
Roubaix, 9. - El periòdic «Le JourLUCIO PACifiCA, DIU EL
mes dificultats d'alguns pro~lemcs
na! de Rou baix" pub!.•/.J. unes deCOi.\lTE CIAN O
com el D'!sarmament, la sortida de!
A!mara, ,9. - El ministre de Pro- claraclons fetes per Wl industrial
Japó del seu si. Parlar. la ~eu i Varsòvia, 9. - Ahir tinguer
paganda d Itàlia, comte Ciano, gen- anomenat Mr. Bayard, en les quals
sl que plana sobre el món, que sola- les eleccions per al Sejm 0 e: lloc
dre de Mussolini, que es troba ac- diu que l'any 1919 s'arribà en un
ment podrà resoldl·e una estreta col- es aesenrotllaren sense greus ~ra;
tualment servint a. les tropes expe- acord entre una companyia francesa
laborac;ó de tots els països.
dents. Solament hi hagué algunglllc!diclonàrles de l'Africa, pronuncià i l'actual Emperador d'Ab1ssmla, alesEl senyor Ruiz Gumazu contínna tlts aldarulls als districtes de vpe.
ahir un discurs en llen~a. anglesa, hore:s regent amb el pom de Ras Tatar.
dient que malgrat totes les dificul- sovta i Poznan.
fan. A!ege1x. que 1 esmentat acord
que fou radiat a tot .el mon.
tats, la S. de N. ve complint el s1m
Segons la. premsa d'oposició sola.
comi
anys
75
de
valldesa
una.
terua
1
Itàlia
que
El comte Clano digué
comès des de fa quinze anys, extre- ment ha acudit a les urnes' el
&'ha conven;çut que l'hora. d~l arran- prenia concessions sobre algunes exmadament diflclls; però sobretot en per cent del cos electoral· però 130
.
Jament. pacülc del seu co~fl!cte am~ I plota~lo~s mineres.
aquests temps que l'organisme int~r dades oficials discrepen d.e les des
~es m~esugac10ns dels t.ecnics fr~AblSSín!a ha passat defmltlvament
e
nacional està sotmès a una terr1ble l'oposició.
que el seu pals està. termament de- ce,os denTOtitra~en que ~b1ssm1a tema
prova i en els quals fa falta que les
Els r~s-Jltats oficials de les 1
c1dit a. no acceptar en el futur cap f gran r1quesa d or, platl, mquel 1 diaec.
relacio~s internac.onals es basin eo clons son encara desconeguts
promesa, tal com ho havia fet en 1 ~ants; pero que era pobre en pela JUStlcia i en l'honar de tots.
~
successt
dies
en
publ!cats
ran.
1 uoh. Atege¡x que la co.npany1a con.,
anys antenors.
continuac.ó es procedetx a la de· p~ero es creu que el President ~
A
.
unmedlatacomençar
\'a
Digué també que els 43 . m11ions cel>S!Onana
s1gnac10 de Prestdem de l'Assemb1..:a uovrn, Slavk, I el miniStre de l'In
d 'italians senten amb unammita.t i ment c}s seu!> treballs; però que, desque recau en el ministre d'Afers .&s~ tenor, Koscialkovksu, han triolllf testan, determmats a asse~ l'aye- pres d algtm temps, es ve1é obllgaa
trangers de Txecoslovàquia doctClr a. la capital.
nir d Itàlla per ~ts els mlt]ans 1 a. da a abandonar-los degut a ia crlSl
Benes, que obté 49 vots de 54 voacanha
no
encara
que
cconom1ca
s1gw.
que
del
costa
HA VOTAT EL 48 PER 1
EL NEGUS NO VOL AC- tants.
segu1t donunar el mon.
DtL CENS ELECTO RAl~
•
.
CEPTAR PROTECTORATS
Mr. Bayard afege1x que fms l'an;o
UNA AMENAÇA 1 UNA
HAN GUANYAT ELS GO
Fms dunecres no es
Addis Abeba, 9. - Entre les wsPROPOSTA ITALIANA A 1924, data que la company1a cessa
'
VERNAMENTALS
parlarà del conflicte
trucclons trameses avw oel Negus
en els treballs, el Govern ablssuu
FRANÇA
Varsòvia, 9. - En les eleccions
·
·
b'
1
•
que
1
Ginebra
a
representant
seu
al
Milà, 9.-La «Gazzeta del Popolo», ¡¡~;t, d'aquella el cànon que havien
lebrades ahir, segons les dades
Ita o-a ISSml
parla .d'a~ceptacló de consellers euro-I
vlsionals conegudes ftns ara, els parcomentant l'actitud britànica, declala
que
probable
Es
9.
Ginebra,
1 ~algunes concess10ns a !tà~eus
Per últim,. diu que la concessió a
ra. que les aspiracions d'hegemonia
1 tits governamentals obtenen 183 did'avut
sessions
les
de
part
major
no
Ab!SSinla
que
també
dm
es
lla,
d'Anglaterra foren desemmascarades la companyia. francesa, en op1mó
1 acceptara posar-se sota cap mandat demà de l'Assemblea de la s. de N. putats dels 208 de què consta el
o Cambra.
per les maniobres de Gmebra. «Des- 1 dels ~w·1stes, té tota la validesa 1
perquc ~ixo u~~llCaria U?a .mtracc10 es dediquin a qüestions de tràmit, Sejm
de Cromwell, Anglaterra ha cercat ' qu~ 1 e~presa concessionària pensa
La minoria jueva ha obtingut un
1 mdependenc1a nacio- tals com l'elecc10 de vice-president,
s~b1ranla
la
a.
sempre l'ajut de moltes potències fet valer els seus drets, per a la. qual
nomenament de Comissions que en- lloc per cada 1:111a de les poblacions
na!~ d Abissinia.
contra l'Estat mes potent. Ara cerca c~sa ha començat a fer algunes. gestengum en els aspectes tècnica-so- de Vllna, Varsovla, Lemberg 1 Lodz
Ras
al
ordenat
ha
Emperador
L
personalitats.
l'ajut de FI·ança per tal d'impedir tions prop de diverses
La resta ~e l'oposició estarà forma~
d'ArUSZla que surti cap a Ogaden cials polltlcs i econòmics elecció 1els da
gatrebe en la seva majoria pels
l'empresa. africana d'Itàlia. Fran~a
a fl de defensar aquesta reg1ó en tres nous llocs permanents del Ccn- partits
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Brest, 9. - S'anuncia que una coitaliana 1 obligada a moure's segons lumna.
Es probable que es dtscuteL'tin cent del cens.
EL CO~IITE DELS CINC
del segon regiment d'Infanl'aire dels interessos britanícs. El joc tena colonial
NOl\lENA UN co:UITE DE ~ambé alguns altres afers sense gr::.n
ha embarcat en aquest
deiXarà d'ésser-ho quan França, Ità- port amb rumb cap a Djtboutl, amb
1mportànc1a, abans que es presenti a
TECNICS
lia. 1 Alemanya comprengum que des objecte de reforçar la guarnició de
Ginebra, 9. - A la sessió cele- l'Assemblea. l'informe de la &•cretade !a més d'un segle no són altra la Somalia francesa.
brada aquesta tarda. pel Comitè dels ria General, que segurament serà el
cosa. que peons dels jugadors britàCinc, s'acordà el nomenament d'un dimecres. Quan s'obri el debat sobre
Dlell i es posin d'acord, com ja ho
Comitè de tècnics colonials de les aquesta qüestió, el primer orador e 11 HUEY LONG llA r •'AT Ft:RIT
PROTESTES ANTIITALIAvaren ter França i Itàlta el 7 de
NES
cinc potències, encarregats d'estudiar l'us de la paraula serà el ministre GREUI\IENT PER UN DOCTOR
¡¡ener, 1 convinguin que poden pasles ~ueixes italianes 1 les respostes anglès de l'Exterior, Sir SamUl'' QUE HA ESTAl' 1\l"lRT PER LA
Paris, 9. - En un cinema d'un
sar-se molt bé sense Anglaterra per a
Hoare, 1 s'espera que en el seu elsabissmies a. aquests càrrecs.
bani obrer d'aquesta capital s'han
desenvolupar els seus interessos.»
curs plantegi davant l'Assemblea el POLICIA P.<\R1'ICULAR DEL GOproduït alguns incidents en projecVERNADOR
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de l'E!>tat de LulsiaM
CAUSA ALARI\lA
VA CONFERENCIA TRl- punt de vista dels seus Governs so- governador
i protestà 1 hagué d'ésser canviat el
ha estat agredit a. trets pel doctor
bre aquest problema.
Berlin, 9. - El fet que el canceller programa.
PARTITA
Weiss, otorino-laringòleg d'aquesta
Hitler rebés en audiència el diumenge
Ginebra., 9. - Als cercles interciutat, quan aquell es tr:;¡l>ava a la
l'ambaixador d'Itàlia al Reich, Attonacionals ha estat rebuda amb esVINT-I-QUATRE VAIXELLS
Benes, president de Cambra dc l'Estat, que havia estat
llco, ha. produït estranyesa. a. l'esceptime la notícia que el enyor MusANGLESOS A ALEXANl'Assemblea, Espanya convocada en sessió extraordinària
tranger, i ha donat lloc a tota classe
solini recolzaria. una nova ConferènDRIA
per a. la votac1ó d'un projel'te que
de conjectures i comentaris.
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governador Huey Long.
sidència
que l'esmentada entrevlsta, fora del xandria que, des de fa uns dies, hi
La guàrdia del govemador ha disGinebra, 9. - Aquesta tardE\ es des de la frontera d'Eritrea a Gon- rebut encara cap comunicació oficorrent a pr1mcra vista, ha estat ce- ha en aquesta ciutat vint-i-quatre
d'obertura
sessió
La
9.
Ginebra,
de
Societat
la
de
Secretariat
al
cial
quilòme250
a.
aproximadament
dar,
tornarà a. reunir el Comitè dels Cinc
parat sobre l'agressor, que ha relebrada simplement perquè el cance- vaixells de guerra britànics.
tt,
de
s.
la
de
Assemblea
VXI
la
de
projecte,
aquest
sobre
Nacions
les
esabans
italiana
colònia
la
de
tres
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i es dedicarà a l'estudi de diversos
Uer ha volgut donar a l'ambaixador
mentres treballi la ComisSió dels celebrada aquest mati, s'aixecà d<:.'sLA POSICIO DELS NACio- cwnents, especialment el memoràn- roentada.
La Cambra ha aixecat la sessió en
italiè. l'oportwlitat d'assistir com a
Quant a la qucstió de la construc- Cinc no es podrà celebrar cap Con- prés de la designació de President senyal ~e dol per l'atemptat.
dum italià.
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El governador Long, es troba en
Com ja fou comunicat el dissabte ció de la carretera
Alexandria, 9. - El cap del partit
cional s~~lalista que demà (avui) dlsudoest d 'Eritrea es basa a més, en el !et que ja hi fers Estrangers, doctor Benes.
greu estat. se li ha pract\cat la
marts s maugura, tguallnent que a waafdlsta naciOnalista, Nehas Paxà, el Colllltè oi els in!ormes dels se: port d'Assab, al
ta,~a ha tornat a reunir-sc transfusió de sang, amb la qual cola
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tots els altres representants diplo- en una reunió celebrada pels dlri- nyors Lava! 1 Eden s.:bre la Confeno ha pogut solucionar les dl!erèn- l'Assemblea 1 s'ha procedit a l'elec~ sa ha mtllorat molt.
màtlcs acred1tats a Berlin, a dispo- 1 gents de l'esmentat grup, ha dit ¡·enc1a Tnpartlta de Pans 1 s'acordà e:s feu l'anyes 1928.
cló de vice-presidents. Foren nom~
refereix a la concessió cies entre Itàlla i Abissínia.
Pel que
El governador de Lulsiana, al qual
sicló dels quals ha estat posat un que hauran d'ajornar-se les llUites la suspens10 de les sess1ons f1ns avw
nats els caps de les delegacions de molts
consideren com un dictador,
del pa1s davant el caire de les qües- a h d'estudiar detalladament les pro- d'un mandat sobre Ablssinia o d'altren especial.
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LA PREMSA FRANCESA NO declaració del punt de vista. del Go- l'Exterior, Slr Samuel Hoare, que =~rà
ES
misslò del senyor Lansbury «líder» de drets.
CREU AMB ELS RESOL- vern britànic sobre el conflicte !talo- el primer que pronunciarà davant
TORNA A PARLAR DE
del grup parlamentari labo'rista ell Ha acabat dient que sl Anglaterra
TATS DEL COI\liTl.
J;A POLICIA L~TERNACIOqual féu a la premsa unes declara- vol arribar a un acord ~mb Egipte
davant l'assemblea a condició l'Assemble.a de Ginebra, probablèParis, 9. - Els periòdics creuen abissini
NAL
clons posant-se en contradicció amb . en aqu.estes condtc1ons, 1 actual moment el dimecres.
s'ocupi del problema.
Londres, 9. - «Observen> creu que en g~neral, que el Comitè dels cmé que aquesta
la resolució del recent Congrés de ment es favorable.
Als cercles oficials no es té cap noe~ senyor Laval .cerca Impedir san- no lmdra mes èxit que la ConreTrade Unions, que demanava al GoSir Hoare va coix Mun1c, 9. - El President di'l Go·
es diu que
EL BANC D'ITALIA AUG- c1ons contra Itàlia do~an~ plena sa- rencia Tnpartlta. La majoria. de la ticia del missatge que
vern l'adopció de sancions per tal
9. - Sense trobar-se con.- vern grec, senyor Tsaldarls, que es
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1\lENTA EL TIPUS DE DES- usfacc19 a. .aquesta potencia. per mit- J?remsa. pansenca creu que Mus~olinl
d'impedir la guerra.
pl~tament restablert de l'afecció ar- trobava passant alguns dies als Alps
jà de 1 aphcac1ó tripartita del Trac- unl.ca.ment vol guanyar temps i allar- met no començar les hostilitats men- tnttca que pateix, ha arribat a Gi- bavaresos, ha tornat avui a Atenes.
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Roma, 9. - El Banc d'Itàlia ha tat del. 906 en una. forma més àm- gar .1 assumpte fins al final de la re- ciliació.
que no pot aprovar, de c:w manera,
nebra el ministre d'Afers EstranES PLANTEJARA IMI\lEgers britànic, sir Samuel Hoare P
l'haver de recórrer a les armes Afe- elevat el tipus de descompte del 4 plia. St ha <;te reconelxer que Itàlia umo de Gmebra.
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CEPTARIA l\IUSSOLINI?
1\tUS~OLINl ARENGA ELS d~ 1 actual 1 per aquesta causa els el que vulgui. Mussolini ajornara tota.
I
del partit fidel a ell.
Belgrad, 9. - Segons noticies re·
.El senyor Hoare ha fet les se9. - Noticies recollides
EX-COl\lBATENTS CATO- set1s esfor90s tende1xen a aconseguir res~sta. f1ns que els delegats de les alsGinebra,
S1r Estaford Crips ha declarat que f
declaracior, , als 1""' •· • -· lr .. budes d'Atenes, la qüestió de la rescercles Internacionals, asseguren gtients
una declsló definttlVa. Per aquesta potenc1es que estan reunides ala. vora
LICS
el 5enyor Lansbury ha defensat sem-¡
" Penso fer tot el que esúiu. !.1~ Ïò tauraclò de la monarquia a Grècia
d'un
Idea
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Roma, 9. - Els 20.000 ex-comba- ~~~r ha rebutjat les proposicions de del llac Leman hagin abandonat Gi- mandat internacional sobre Ab1s:::inia meva part a. favor de la pau; m'aie- arribarà al seu punt culminant quan
pre aquest punt de vista, i que el partit .. vol en gran manera. que conti- tents que es troben en aquesta capi- econ~ sensed~ap garantia polltica ni nebra. Qualsevol incident de fren- sl hom reconegués un predomini po- gro davant la perspectiva de treba- el president del Govern, sem·ar Tsalmica execuc1ó., Aquest és el tera donara aleshores pretext a les
., al .tal daris es trobi a Atenes. Segons seml~ar amb el sen:·or
nm davant el grup parlamentari. tal, s'han reunit per tal d'assistir
Pel contrari, el secretari general de a la missa que es celebrà al Coliseu problema del qual s ocupa. actual- tropes Italianes per a entaular les llUc i econòmic a Itàlia.
fms ara no tinc el gust de conèÍxe,. bla, el senyor Tsaldarls convocarà
la Conferencia de Trade Unions, se- a la memòria dels morts de la guerra: ment el senyor Lava!, el qu~l vol pro- hostilitat~ . .
· immediatament després de la seva
ABISSINIA NO HA CON- personalment.
El penod1c creu que en cas de sannyor Citnen, ha confessat que la Els Italians s'han associat amb gran p~ar qUf:l la seguretat i 1 ordre púarribada un Consell de ministres per
TESTAT ENCARA
bl.c qu~di.n assegura~s a Abissima per cions Immediates, que serien acceptadeclaració de Lansbury havia provo- entusiasme a la cerimònia
a tractar de la restauració.
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Berlin, 9. - L'Agència seml·ofi 1 I i A!ers Estrangers, general Kondylis,
de Mr. Lava!, per França.
u tosa, pul~ que es molt tats,, An¡5laterra procedls a una ocu- substitució
guàrdia d'honor davant la tomba es mo
cles competents del part1t.
e a Mr. Pezmasoglu 1 Mr. Maxlmos, r ;;d p
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El Comitè h d
a ona començ a es- e remsa confirma. que l'ambaixa pectlvam:nt. presentaran la dim·ssló
.
. En v1sta d'aquestes declaracions del primer apòstol. Seguidament es ~u~~s que el Negus 1 accepti, i més P:'-C 10 llll~ltar a. les regions de l'Oest
diyergents hi ha qui suposa que exis- dirigiren a la Plaça de Venècia per ~ os encara que Mussollm es de- Cl AblSsín!a per tal de protegir els tud1 del memoràndum 1tallà a. la dor lla!ia a rlerl. •· senyor Attolico- degut a discrepàncies amb altres
•
pre:;enta ahir les sevès er d
an satisfet sense assegurar a Ità- seus interessos. El senyor Eden ha S. de N.
telx un con!licte entre les fileres la- a ésser rebuts pel duce En arriInformen que encara. no ha arribat al Canceller; però que el f~ eq~c1a1s companys de Govern resp:;cte la data
bar al centre de la Plaça: on hi havia da ~f mandat. S<?bre la ~n:ajor part d.elxat entreveure que la flota briboristes.
mpen. ab1ss1n1. Tal es el pro- tantca esta disposada per a tota even- al Comitè la resoosta d'Abissínia ¡ cenmònia es realitzes el dlumeen a de la cc!ebració del pl~biscit.
e
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Roma, 9. - Els periòdics italians
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Atenes. 9. - Procedent d'A!ema·
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les no\'es proposicions que amb tanA més, el senyor Attollco, ha vent nya ha arribat aquesta taraa. a Ate·
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Laval va un dia abans blea de la S. de N. que s'ha 1nA.l!- tot diplomàtic
. En el periòdic oficiós «Voce d'Itaestrenyer en el possi- dlntrl~ del Gabinet hi lla serioses dis·
¡urat avui. L'Assemblea que com•'n- bllel les r~lacions entre el seu pais smc1ons sobre la qü·~stló ae lreg!m, 1
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lia.», Gayda condemna obertament el
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que el general Kondvli3, i els senyors
Aquesta tarda sortirà a! vell edifici.. Ja que la pròxima, 17 Afege1x que aquesta és una tas
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• dimitir els seus cArrees en el primer
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val, en lloc de !er- la u que s'ha edificat per a seu de conscient d · · t
mes av1at millor a. un resultat per ho dem· ¡
e • ex raor ària impor- Consell que t.ngue·s lloc, P"-O"'able- ·
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al r~manat pels amics secrets d'A- I al fet qae el d_ . programa ~s de¡r..t de N. apareixien completament phms tualltat, 1 que en poden tenir encar~ President.
~nlstre de 1Extenor 1 de gent. su Samu~l Hoare, ministre mes en l'esdevemdor. Afegeix que
b!s:;utla. Itàlia ha de de;oonfiar de- d'Anglatefimtlvament d'Abissínia 1 rebutjarà pot prolo.ra, lu Samuel Hoare r;o de lExter•ar d'Anglaterra, ! :O.lr. Her- Itill!a, que actualment es troba dec!- Pombo ha tornat a comen·
tota nova proposició de collabc~acló ne b-a , ng~r a se\-a rstada a G·- not, representant de França, en suh.'l- dlda. a assegurar la seva autoritat
encara que .Sigu1 precorutzada· per l'AUem~J~ ~ anat a l'obertura tie utuc1o de Mr. Lal"al, han estat ob- la dl¡nltat. nacional, ha pretes arrt
çar el seu passeig
tercers. Abmmia no pot m vol com-I seu precarl ~t la S. de N;, d~gut al jecte de grans ovacions per part ¡'e bar a un acord sobre bases justes
San l:)alvador, 9. - na arribat.
• I que recolzara les demandes dels al procedent de San José de costa .RIJ:_'lir els seus ccmprcm1sos resultants del Gove. f at._de. ~alu. 1 el cap la multitud.
A l'Aasemblea d'a,·w han estat re- tres que també siguin justes.
a<>ls tractats. Per aquesta causa Ità- entrevlsm"'ll r;n~e" \O, ce!ebrar ur.a
ca, l'aviador senyor Pomb~". sortí de
Pr~untats 50 paisos, la majCl.r..a
ir Hoare.
arn
li!l vol ¡;arantles, però rebutjant tota
El Canceller Hitler, en contestació, San Jose a dos quarts de set del
delis. pels .sçus mmistres d''liers Ec:- ha d1t a. !"ambaixador italià que !a mRtl.
formula dtp!omàtlca de con\'enl.
Hoare, a Ginebra trangers 1 alguns d'~J:s, com Irlanda cooperac1ò 1talo-gem1ana és de gran
El senyor Pombo pen:;a romancire
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Ginebra, 9. - Ahir arriba en av'O 1 Bèlgica. pels seus presidents d"l nnportanc1a .. ha ateg1t que la Italía quatre dies a San Salvador. 1 des:\"0\'ES PROPOSICIO:\'S E·
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pr~~ent . de Londr<s, el mi:'l!stre Conrell
TIOPIQUES
1 feixlsta i el Reich nacional socialista pres sortira amb direcció a Guate:
poden treballar per la prospentat mala, on romandrà dos dies mes, 1
Addis Abeba, 9. - Anit es reunl de l.t.Xter~or d Anglaterra Sir Sa- Van Zeeland. re:-p: • ::..ment.
El senyor Ruiza. Guinaz;~ posa ,e dels seus respectius pa1sos, t d·aques- des d'allí continuarà el seu v1atge
el Con.•:ell ~e la Corona. La reunió muel E:oare, que fou rebu~ a l'aerocap a ~1hic.
<!-~rà tota la mt tms la matinada drom pel seu company de Gabi;'oèt relleu eis mèrits dP la s. de N. e" ta. manera eu la. de tot el món.
a avw 1 hom ha decidtt tro metre no- Mr. Anthony Eden
E! ministre de l'Exterior :nanlles:n
ves mstruccions al delegat ab1ssini
a Gl:lebra en l~s quals es diu que a Mr. Eden que la llnla de. conduct'l
1
·Emperador està ài~posat a oferir! que ha seg\!.t en !es ses.> on del C' :lECONOMIA
..
a. la. la s. de N. l'acceptació de con- S"il ~e la s. de N. ten e:¡ . ..., ·'' abso0apeaa meNUat.
-ou" no ú uplOiise.llers addic.10nals, que podnen esser lut ae tot el Govern de L adres.
l hora dWia O'tS Pta. mu
~ a OLIS
ble ni inflamable.
europeus o amence:-:s, dintre àel eeu
0'90
2 ..
11
malo
foc
el
Apaga
G;<>'l'em. 1 de1:-:ant a arbitri àe l'orgaEl discurs del Presi1.u que l'aigua.
1'80 ~
4 ..
PESATS
I ooogo.
El c:;lerlcat franobs ofereix flors al 11Soldat ducone¡ut ltallà'o a Ron-.a Heus n.sme mternac1onal l'elecctó dels esno :
•
6
(GAS-OIL)
dent delegat de !'Araqul el cap d'una peregrlnacio parisenca associant-se al slmbol de la guerra: mentats senyors, però a reserva de
· ,.
-4'50
,.
10
amb avantatge el gas, el carbó, la gasolma j' el perroG
la seva. apro\'acló.
gentina
la tra¡èdla d'un monument dedicat a ta vlctlma que paga per tots ...
S14SL- BARCELONA
núm.
Telèl:m
Muntaner)
•
(cantonada
dis185
està
núra.
Així matetx. l'Emperador
UIAS..tOKOU.. · Carrer d' Aragó.
Gmebra, 9. - Exist~a enorme ~
(Foto. Sànchez Català)
posat a fer a Itàlia al¡unes conces- pec:acló per a. la ie5Sló de l'Aasem·
Fa!~ Agents de Vend~ en algunes poblaCions
Addls Abeba, 9. - Els governadors
de les pro;inc1es del Nord d'Abissinta telegrafien al seu Govern, que
es noten grans moviments de tropes 1talianes a prop de la frontera
d'Entrea
Corren rumors que les forces ttallanes d'Entrea preparen un gran
avanç 1 que llur pnmer objecuu serà
Adua.
Les autoritats militars abissínies
una formació d'un batalló de "bersa- tenen grans esperances en els mitglieris», amb musica 1 una compa- ~~~~t n~~~~~s al~e~ef!rsf tdelu P~~s
són molt sogre~ese Tonyia dc joves leiXJStes, sorti al oalcó f mumcions
Mussolint, acompanyat per l'abat I tes les muntanyes seran reses er
Bergey 1 altres membres de la pele- ¡ tal s e dominar tots els cong~tos Res
grinac1ó, els quals :-tcabaven d'ofre- d'on seran batuts fins 1 tot amb ronar al «ducc» un crucifix d'or 1 ques s1 les tropes italianes s'inter
una lnsigma d'argent, commemora-¡· nen 'en ells.
Com que la creu Roja ablssinta té
tlva de la pelegrinacló.
pricompletament
Quan el s11enci fou absolut, el «du- una. organització
ce» es dmg1 als congrcga.ts a la I nut1va, ja que no disposa de mitjans més que per a un centenar de
plaça, .en els següent::; termes:
«Allllcs i combatents, agraeixo el l tents, s'ha fet una cr1da per tal de
vostre salut al qual corresponc amb 1 m1llorar dita benèfica msutuc16. El
la mes nva cordialitat. El poble de Govern angles ha promes ajut; l'heRoma us acull amb gran simpa- reu de la corona de Suèc1a es d1sua. En primer lloc perque sou ex- posa a trametre un l-CStacament comcombatents 1 heu posat ae manitest plet amb ma.tena1, 1.1e.ges 1 mfermeel vostre valor als camps de oatalla res, tot alXo del seu propi peculi.
Les dones abi:.sm1es traballen
segon lloc perque sou catollcs ei
..
En
mate1x que ho es el poble ltalla, 1 aianyosam~nt en la contecc10 de petmalment, perque sou anuc.s d'ltalla. ces de vest1r.
Espero que quan us trobeu de nou
MR. RICKET ESPERA QUE
a les vostres llars servareu per molt
MUSSOLINI RESPECTARA
temps el grat reéord de la jornada
CONCESSIO
LA
que heu pas:;at amb el poble itallà el
El Ca1ro, ~. - A la seva arribada
qual vol la pau acompanyada 'en
a aquesta c1utat, el celebre tman'
tot moment, per la justiCliJ..>>
cer angles, Mr. Rlcltet, na tet alguJ\IOVI!\lENT DE TROPES nes declarac10us a un redacLOr del
penòdic "Gaseta d'!!:g1pte" en lCll
Addls Abbeba, 9. - El Govern ha quals dlU que l'acord s1gnat
entre ell
anunc1at alguns moviments de tro- 1 l'emperador d'Ab1sslma, no pot espes, les quals es dirigeixen a les ser anuHat ni pel mes alt Tr1buna1.
tronteres, davan~ el temor que coSe li . ha preguntat quma era la
menci rotcnstva 1tallana.
seva opm10 sobre una poss1ble guerInformen de les ¡·eg1ons abissinles ra 1talo-ablssm1a, 1 ha contestat que
que gran quantitat de tropes italla- el senyor Mussolini va a emprendre
n.es es concentren a la frontera d'E- u.n treball perilles 1 di!icil; pera que
ntrea.
Sl resulta .vencedor espera de la seva
A ITALIA NO HO FAN cavallerositat que. respectarà el contracte de concess1o, que actuaJm~nt
AIXI
Addis Abeba, 9. -Per ordre de pot considerar-se com una llei dA·
l'emperador Ha1le Selassle han estat blssinia..
detinguts el director i redactors t Mr. ~~c::i\·ha afe¡¡!~ que nl AnglaIa coneiXIen res . de ~es
d'un periòdic de Ja cap1tal i suspe-, erra
sa la publicac.ó d'aquell per haver seves uegoc¡ac¡ons amb Halle Se51
inserit alguns articles 0'tel1Sius per ~a:5 ~e ~~rquals et desepvolupaven
plet mister~ passa • en e mes coma Itàlia.

Mr. Rickett diu que Mussolini es el suficientment cavaller per a respectar la seva concessió

nE

I

11

I

cl.lWilent, al fet que Alemanyr. no
està Ja representada a la Societat
de Nacions. Per tant, s'ha de
premeditar aquesta qüestió, puí.x que
hi ha el penll que la mateixa Anglaterra excedeiXi l'objectiu que s'ha
proposat.
«t'etiL Partsien» diu que cada dla
hom ~esespera mes de poder evitar un
conflicte armat. Als cercles gmebrins
hom creu rmposs1ble que Mussolmi
accepti les fórmules que se h proposen_. 1 es creu probable que el «duce»
esta diSJ:!~at a. negociar des pres d un
pruner eX!~ nnlltar que C?llStltUelXl
ull~ rev~nJta del desastre d Adua
a m» ~ampoc no creu en
1, e
r~t deld~~i~Le dels Cinc 1 tem que
la ~e pre,ndre's una ree .eslg
venJa 1de1 la denota dAdua faCl inevltab e a guerra.
. «ExcelslOll>. posa de r.elleu els sentlments hostlls d'Itàlia. 1 diu que l'error de Mus~olint ha estat no ~aver
se ~abut aonar compte de 1 estat
de 1 opmló publica.
l El setmanan «Je suls partout>> condemna .en~rg1cament la ~onducta de
l la Uruo l::iOVlet1ca perque al mateix
1 temps que orgamtza una acc1ó mternaciOnal obrera per al bol(:vt aeJs
navU1s ttaltans, proveeLx ella Itàlia
de blat i altres productes.

¡

I

LES ELECCIONS POLONESES

r

p:

ATEMPTAT CONTRA EL DIC·
TADOR DE LOUISIANA

El Comitè dels cinc han no.
menat un Comitè de tècnics
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LES DRETES
GOVERNEN GRECIA

ALEMA NYA JTALIA
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Han començat les sessl•ons ~~SS;tl~~ 0~~~~~ delapart~~O~j:~ite
.
de l'ASsemblea de Ia S. de N.
Benes ha estat nomenat president i Es·
panya ocupa una de les vice-presidències
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la humanitat

DIMARTS, 10 DE SETEMBRE DEL 1935

LERROUX FA DICLARACIONS ALS

-...,s;

dels obStacles . de caràcter jud.lclal
oposats, i afeg¡: No se Sl aixo serà
possible. De totes maneres, si 1os una
excepció coHect1va de Catalunya, el
rmmstre de Just1c1a podna ¡::.. 1pose:
l'oportú projecte de !lel.
El periodista exposa al senyor Lerroux que sl els que sofreiXen condemnes petites han d'esperar l'arnnlsua dels que compleixen condemnes de llarg termini, no obtindran
cap benef!ci, i el senyor Lerroux el
tallà.L'damnlenfs:tia del'i condemnats a
més anys, és una glòria que hem rl~
deixar als que de la seva mateiXa
tendénc¡a governar :t algun d..J..
un periodista es refer! al document de protesta que 11 adreçà èl
Comitè d'enllaç de les Esquerres Catalanes i el senyor Lerroux conflimè. les' manife::;tacions que va fer el
diumenge a l'hotel on s'hostatja..
Finalment un altre reporter remarca que mentre als
Llipodria ésser dulcificat l'actual rè- ga Ceda 1 monàrqwcs radicals,
se'ls permet
glm de censura que s'exerce1X • portar a terme acte:; politics de pr~
~arcelona.
paganda en canvi a les esquerres
-Jo voldria aixe~;ar comp:etament catalaneS se'ls posen dificultats, 1
la censura, pero per a fer-ho he de fins 1 tot s'han suspès con1erene1es
portar al Cou~ell de mmi:.tres la me· del:. ex-ministres senyors Pl 1 Sunyer
va mtormac10 sobre la situac10 de 1 Nicolau d'Olwer. El senyor Lerroux
Barcelona, i aleshores acordarem 1>1 respongué:
cal a1xecar l'estat de guerra. La me- ¡ -Comprengueu que quan l'autova opm1ó al Consell, serà la que ritat militar suspèn actes d'aquesta.
cal treure la censu.a. Però veurem naturalesa. és que sera necessar1,
s1 els meus companys que són nes atenent motlus d'Ordre Publlc. Jo
joves que jo, son del mateix crlten... sóc partidan de la celebració de tot?
- ¿I no seria possible concedir <!I els actes dintre d~ la llei. Per a1xo
beneuc¡ de condemna condicional 111 ateix, quant mes llibertat dono,
als empresonats scnt.enciats a meny:; mes em reserv<? el dret de restringird'un any amb motiu dels darrers 1a 1 d'ésser mes sever aphcant sansuccessos?'
cions quan s'abusa d'aquesta lliberEl senyor Lerroux volgué fer \'eu- tat.
,
.
re que estava molt ben disposat a
Amb aqu~stes paraules s acomiada
concedir-ho, pcro· re· u la. sal vetat dels penodistes.

Afegí que ell voldria aixecar la censura
però per a fer-ho ha de portar al Consell
la seva informació sobre la situació de
Barcelona, i aleshores acordaran si cal 0
no aixecar 11 estat de guerra
''Desitgem fer les eleccions a Catalunya al mateix
temps que a la resta d'Espanya"
segons on són publicades poden produir alarma.
En referir-se novament al document de protesta de la Coalictó d'Esquerre::; Catalanes, que fou cen:;u.
rat, el senyor Lerroux d.lguè que
malgrat que l'han publicat eis d1ar1;; de Madrid 1 de provmc1es, és
sufíc1ent perquè el retard de 24 hores en la seva publicació a Barcelona pugui trobar eis amms calmats,
i no tetm conseqüenc1es.
Amb aquestes paraules el senyor
Lerroux volgue acabar la conversa,
tota vegada que el senyor P1c estava impacient e:;perant-lo per anar
al banquet radtcal de l'Exposició.
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UN DISCURS DE LERROUX A L'APAT
DELS RADICALS
Segons la informació del Full onclal, l'àpat de Montj<~ïc va veure's
molt ammat. Entre altres detalls
emocionants, a les ·a·2o -a les dues
vint minuts- puja a la pres1denc1a,
sempre segons el «Fulli, una «formosa senyoreta vestida de Republica. Els senyors ministres acordaren
fer-la seure amb ells, i la «formosa»
senyoreta va prendre seient entre
els senyors Portela 1 Rocha, entre
grans ovac1ons de la distingldisslma
concurrència.
PIC, INDISPOSAT
A les 2'30, sempre segons el «Fu.lb,
oferí l'àpat l'alcalde accidental de
Barcelona - nomenat al seu d1a per
decret de Ple 1 Pon, governador general ínteri nomenat per decret des
de Madrid-, senyor Jaumar de Bofarull. El senyor Jaumar de Botarull
es de la c. E. o. A., 1, segons manUestà, re a de substitut de Pic i
1 que aquest estava molt
Pon pel fet
ind1sposat 1 no li era possible de
parlar.
De::;prés dels consegüents aplaud1ments al discilrset del senyor Jaumar - :segons el «Full», «fou molt
aplaudit>>-, s'aixecà el senyor Aienndre Lerroux, que vestia un elegant vestit clar, de dril, i corbata
amb fons vermell 1 verdós. (Ovació.>
EL I:ISCURS DE LERROUX
Els paràgrafs que reprodurm són
del «Full Oficial». El d'ahir ve bo,
com sempre. Vegem-ho. Dlgue el
lt
senyor Lerroux, entre a res coses:
«Ara com en tantes ocasions, el
meu esperit sincerament demòcrata
h a h agu t de doblega r-se a un pr"""
grama que no he confeccionat, i en-

El Partit Radical davant els errors dels pnmers Governs republicans, hi hagué de renunciar 1 mantín~ué una act1tud expectant, la qual
ambà. a mot1var la frase del silenci de Lerroux.
Però no era possible continuar
com s'estava. Ningú, absolutament
ningú, no pot afirmar que el Partit
Republicà Radical obtingués el P~
der valent-se d'Intrigues, per mitjà
de confabulacions, gràcies a. vlolèncler.
Començà a exercir el Partit Radical... (Una veu interromp l'orador
dient: «- No cal tenir benevolència!»
El senyor Lerroux contesta l'interruptor dient: «- El que no cal es
ésser intraru;igents.» Grans aplaudiments.)
De:sprés prossegueix el seu dlsc-..trs
l'orador dient:
El Partit Ra :cal, que és republicà però que també és liberal i demÒCrata quan es compleix la llei,
s'inclina sempre davant els dictats
de la voluntat popular.
Calgué aleshores que el Partit Republicà. Radi 1, sense tenir una majoria al Congrés, carregués amb la
responsabU!tat de governar el pals.
¿Mancava un home disposat al sacrifici? Doncs bé, jo, que mal no he
presumit de doctor, de savi, he presumit i presumo d'home ... <Ovació
que talla el paràgraf.)
Una vegada en el Poder el Partit
Republicà Radical, l'organització que
tenia majoria de vots a les Corts,
ens donà. el seu ajut sense dema·
na. res a canvi. Cal tenir en compte
aquesta generositat i no oblidar-la
perquè fou desinteressada.
Aquesta organització acatà el règim, i aleshores li fou donada al
Govern una representació, no pas
tot• a la qual tenia dret, i coHaborà
amb nol;altres amb entusiasme. Més
endavant arribà l'hora de donar-los
la part que es merel,.;ien, i que demanaren amb tot el dret. Q;¡ants
recels va desvetllar o es va fer veure que desvetllava. aquesta actitud
tan lògica! En mi, no. Jo tinc confiança. amb ells. I tanta com en ells,
en vosaltres i en mi mateix.
La concessió d'una representació
proporcionada 1 merescuda, per tal
organització, en el Govern, fou Interpretada, per elel ènts que aixf els
convenia, com una provocació a tot:
com a provocació al sentit catalanista, com a provocació a un republicanisme de gents que jo he e~
negut i vist servint amb entusiasme
la monarquia ...
(Es donen visques als republicans
honrats.)
I fO'..l aleshores que, constituYt el
Govern, en un extrem d'Espanya. es
desfermà un moviment anarco-socla·
l!sta, o més bé soclalista-anarco, 1
en un altre extrem 11n altre de caràcter separatista. I per què tot això? Senzillament, perquè s•amplifi·
cava. la base de la República, perquè
forces de la dreta s'adherien al règim i es disposaven a servir la pàtria.
Quan sarg! a Catalunya aquell
conglomerat de la Solidaritat, cap
socialista-anarco... (Grans aplaudiments que no deixen oir l'orador,
que continua. i ace.ba dient:>
No es sublevà ningú a. Espanya.
(Nous aplaudiments.)
Una veu crida: «Ets el més gran!»
(Ovació.)
Jo puc aflrmal"vos, sense que ningú no pugui desmentir-me, que ni
al Parlament ni en el Consell de
Ministres han sortit problemes que
puguin conduir a discrepàncies entre
la coalició governamental, llevat que.
com a problemes transcendentaLs.
vulguin alguns con slde~· el noble
afany de cada partit de voler engrandir els seus rengles.
Quan valg formar el primer Govern, valg reunir els notables del
Partit, i els vaig dir que havia arribat l'hora dels sacrificis. Just és de

reconèixer Cr..lt: el Partit Ra~ical ha
guanyat gran prestigi per 1 abnegació 1 sacrifici de _uè tothora 1 arribada l'ocasió han sabut fer gala els
:seus homes.
,
J o -continua l'orador- m he t sforça.t sempre a. cercar arreu elements que collaboressin en la meva
obra. Quan el::; vaig trobar els vaig
posar damunt el meu cap 1 no els
valg posar a la presidència c;Iel Consell de ..finistres perquè a1Xo nomes
ho pot fer el President c'e la República.
Ara he aconseguit - permeteu-me
que me'n lloï, perquè representa pe~
a m1 una !ntimt. satisfa.cció, perque
tinc la certesa d'haver prestat amb
això un dels més alts serveis al règim 1 a la patr1a-, he aconseg-..11~,
com deia, que aquests part1ts potitics que no haVIen fet publica. pr~
.tessió de fe republicana, hagin jurat lletaltat a la Republica... <Ovació.)
Què volen, doncs? Que es trenqui
aquesta coalició? <Veus de c.No,
no!»)
Del nostre partit se n'ha_n separat
alguns per la colla.borac1o que tenim amb algunes forces de dreta
(Un concurrent: «Aba1x .Martmez
Barrio!», 1 el senyor Lerroux contesta: Veiam sl jo hauré de dir abaix
els imprudents.>, i jo he de dir que
en el meil di~curs de Montemayor
valg dir quelcon1 que sol ésser en
la meva tàctica. Jo em puc conformar en ésser vell, però en què m'ho
diguin els altres, no. I per això m'avanço a dir-m'ho. Per a prendre el
pols als meus amics, valg dir: Arribara el moment que hauré de dei·
xar el lloc, 1 cal que el Partit es prepari per a quan arribi aquest moment. Perquè, si no, què li passarà
a la República, i a Espanya, si no
hi ha un partit de centre que faci
factible la incorporació a la República de totes aquelles force . nacionals
que desitgen que prevalg-Jin aquests
dalers de pau i de trebal~ i que tenen tanta Importància. per a l'engrandiment de la nació?
A Barcelona. també valg ésser Invitat a. marxar, I, Igual que a Irun,
em valg quedar. I d'aquell arbre que
havien calgut algunes fulles, en tornà a. sorgir la saba, ressorgí el Partit Radical. i sense aquest no hi
hauria República ni Espanya. No
oblideu mai, perquè altrament no
mereixeríeu ésser fills del vostre pare, que vàreu néixer en el poble I
que hem de consagrar-nos a redimir
la classe treballadora, inculcant-li en
el seu cor, en el seu cerve~l i en el
seu pensament, que l'instrument de
la seva redempció ha d'ésser la República. democràtica liberal, i dins
aquesta, el Partit Radical. (Aplaudiments.)
Cada dia. ens hem de posar més
a. to amb la realitat. Els que no estiguin d'acord amb nosaltres, que
se'n separin. Vosaltres veureu arribar el dia que, assegurada la Repú·
blica, imJJc.rant la. Democràcia, cada
partit dels que formen la coalició Es
retirarà a les seves tendes. 1 quan
arribi aquest dia, els partits que formem la coalició ens acomiadarem
abraçant-nos, juramentant-nos a tornar a. un1r-nos el dia que la Pàtria
ho reclamés.
Diu que desitja. ésser substituït en
la. direcció del Partit per a dedicarse a la tranquillitat a la qual té
dret després d'haver lluitat tant.
Tinc dret al repòs, però h1 renun·
ciaré sempre que sigui requerit per
a fer sacrificis.
El senyor Lerroux, que donava
mostres de gran fatiga, acabà lmmediatament el discurs amb unes
recomanacions al Partit Radical.
Immediatament va asseure's, i a.
través del mic:· ·:m va sentir-se que
deia:
- «Desp!danme ustedes mismos,
que ,.o no puedo màs.J
Abd es féu a través de la. ràdio.
A la sortida. de l'àpat fou detingut un jove amb deu ganivets i unes
pinces de servir dolços, de les que
s'havien utilitzat durant el solemne
acte.

El diumenge, a l'hotel Ritz, on
s'hostatja el president del Consell
11 de
nuniStre&, feu 60t~ès a un ! terro:1
atori per part d uns .penodistes,
gl diàleg e.1 desenrotlla en els setermes:
-¿Qulna impressió us ha fet la rebuda à'awi?
- Estic ¡atis!et de la rebuda i de
les atencions... He vist desfilar vells
amics als quals he tingut el gust
de saiudJlr.
.-¿Quilli quedaran acabats els retraspassos dels serveis a. Catalunya.?
-Ah.il mateix, en persona, valg
SOtm
etre a la Signatura de s. E. el
Dilluns, més dec Iarat
Obr p · bli
decret referen a
es u ques,
eions
que
l'expressiópermàxima
de l'ínterès és
demo:;trat
la. Generalitat
Ahir al m1gdia, els periodistes que
quant a traspassos. Els altres els fan mformac¡ó a la Generalitat, saanirà articulaént... !Et! d'Obàresd Públlt- ludarell el pre::;ldeut del CtOllSbCll de
t
~~~~e
q~~ ~·~:c~~si~~;so~a~t q~~mne~
ques es pogu rea 1 zar r p1 amen , milustres, quan aquest es ro ava a
m'escau, perquè crec que poden dur
per tal com jo era el ponent, tota la residència de la. casa dels Canon·
a. camins dictatorials, encara que
vegada que el Consell em clonà un ges.
amables, no he tingut altre remei
vot de confiança.
ELs succcss1us eis
Preguntaren al senyor Lerroux
f
t
f t· · · d'
Proposaró a l'aprovació del Consell, quma impressió t~nia de la seva
(Ve de la primera pàgina) civils que acabaven de er cap. Co- avu 1 que en rar pe.1 ron 1Sp1c1
a1
hi h à i
1
·
t
quest magmfic ~eçmte de l'Exposi1 mençava a fer marxa el seguiCI quan
inients
crec tota
que vegada
no
aur
nconve~tada
a
Barce
ona,
1
aque:;
responb
pel
Ba'··ador
del
Passe!"
de
els
fou
anunciada
la
nova
de
l'arc
ó,
acceptant
alXo que heu dena1
que la Comisstó gué:
a ren
l.h
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mmat
hm ~natge.
Mu,ta. ja ha dictaminat.
-El sentiment sol entorpir la ra. Gracia el senyor Marraco I el senyor nbada del senyor Lerroux, i tots fe- 1 En aquest acte m'han dit excel-¿Haureu rebut un document de cuitat de l'expressió, però puc dir- Dualde. La coincidència d'arnbar ren cap a. engruixir la. caravana qu~ lentíssim senyor. J o estic familtarltla Coalició d'Esquerres Catalanes, vos que agrae1xo el que els am1cs més o menys a la mateiXa. hora que seguia el senyor president del Co!l- za. amb aquest tra tament per les
que us posa de manifest l'arbitrarle- han tet per mi.
el senyor Lerroux no permete que sell,
vegades que l'han hagut d'esc~iure
tu amb què són exercides a Cata.Olgué que després d'haver fer tota les autoritats poguessin tenir aquella
en els envelops els q~e se m han
Junya les funcions d'Ordre Públic?
la carrera politlCa i parlamentana puntualitat que era del cas. Hi baEL SENYOR LERROUX AL adreçat per ll~tra. Pero, en català,
-s' l'h
b t
a Barcelona, tot per ell té una evo- .
,
""·ll
ls
RITZ
mal no m'bav1en dit exceHentlssim
...
e re u '
cació 1 una emoc1ó. Afegi que la. v1a a rebre ls segons e1 «..· .. », e
senyor. En l;• • nvl, m'havien dit mol~I què hi dieu?
seva estada a. Barcelona es agrada- generals Pozas, .sampedro i Salcro,
Per allà dos quarts de deu arribà. tes vegades Emperador del ParaHel.
-Puc dir que comprenc l'interès ble, especialment pel sentiment de entre altres.. Feu ~ls honors _una davant del Ritz una altra compa.-1 En l'acte m'han dit, en català, ex·
dels signants que es vulgui restablir gratitud per l'i11ic1ador 1 organitza- companyia d un Regtment. El public
1
. amb bandera mlisica Alguns cellentíssw
senyor, i, ~n fer-ho, ne
1 .
la normalitat, i amb això, no fan dar dels actes, el senyor Ple 1 Pon, ue arribà a temps tributà als host<!S nyla,
..
·
pogut observar que qu1 ho feia es
més que reflexar el nostre propL de- l'èxit dels quar.. resulta molt a la q
d' 1 rebuda. A ella hi afegt- dels transeunts endeV1naren del que recreava en la pronunciació, com vos!g. La seva resolució, però, depèn sat¡:;faccló d 'aquest senyor... 1 a la una eclorselua cnt.usiasme les autoritats e:; tractava i es deturaren encuno- lent dir l'an rr enem alxi perquè s'ho
de les circumstàncies 1 espero que seva.
•
ren
sits per tal de veure l'arribada del mereix. ExceHentíssim senyor, peraviat es podrà arribar a aquesta
Un periodista li exposà:
- senyor Lerroux. D'aquesta forma què aquest humil senyor que fou
normalitat, per la qual cosa al pró-En manifestacions anteriors, heu El man¡'fest de les esquerres gaudiren de l'espectacle, que sempre denigrat com Crist ez; dir-li rei dels
xim Consell proposaré l'aixecament dit que les cleccion.s municipals sees dóna. en aquests casos des de jueus, amb el titol d Emperador del
de l'estat de guerra a Catalunya.
nen convocades tan av1at com el
espanyoleS
.
.
'
ParaHel ha tingut la sort I la sa-¿Se celebraran eleccions a Ca- Parlament aprovés les lleis munic1pru_n~ra fila. A tres quarts de deu tisfacc!Ó d'arribar a representar. a
talw1ya. al mateiX temps que a la pal i electoral. A catalunya elUstetx
Madrid, 9. - Sobre el marufest de arnba el senyor . Lerr<?Ux acompa- Espanya, els més alts poders execu>tSta d'Espanya, o bé, tenínt en una llei municipal aprovada i V1gent les esquerres espanyole::; diu «El LI- nyat de les autoritats 1 dels cotxec; tius, sense arrossegar-me, sense succmpte el règ¡m d'excepció es dis- i una altra llet electoral tambe en beral:
particulars que aixi creien testimo>- plicar, havent-los tíngut algunes vepo.sarà diferent fórmula i data a vigor. La llei municipal pre:;criu que
«Podemos dar algunos inform~s niar un cordial afecte al «caudillo» gades en les seves
ns i declinantCatalunya?
les eleccions han d'esser convocades del ya. famoso manillesto de las lZ· l!.n baiXar del cotxe el públic con- los a mans d lt••ri, deixant pas a. al- Les eleccions
s'han
de
fer.
Igdurant
el
mes
de
novembre.
G. Es comtres
compan"s
L:.~.
possessió d'a
nora encara 1a d a t a, perÒ tampoc pllrà. aquest precepte de la llei ca.- qu¡·erdas a. nuestros amlgos Y a !us gregat alli aplaudí I tingué en agrat- quests poders.~ ·no -la vaig disputar"
puc precisar sl es faran al mateix talana?
taimados enemigos de la República, ment un somr1ure afectuós de part per ambició; arribà a les meves
dia les unes i les altres. Per de::J·
-Nosaltres som homes de lleis, que ci1ran en la publlcactón de aquel del senyor Lerroux. Alxi ho explica. mans dign ment, i en aquesta cima
comptat, amb escassa diferència de disposats a complir-les. També som, todas sus inquietudes.
e, «Full». Les dames radicals li va- del Poder, 11i de la meva vida, m'heu
temps.
pera, homes de govern que hem de
Desde luego se publicarà antes de ren ofrenar rams de flors. H1 hague cridat per a trlb'Jtar-me aquest no-¿Es d'advertir que amb estat de prendre en consideració una sèrie la reapertura de Cortes, diga lo que un bescanvi de salutacions despres menatge. Aquest hauria estat millor
guerra, els partits polítics es veuen de circumstàncies. No farem res quiera el sr. ventosa. Tal es el de- del qual el senyor president del Con- tributar-lo a l'organització ~el, Parimpossibilitats de desenrotllar llurs fora de la llei, 1 s1 haguéssim d'in tro- signio de sus autores, que por ci er- sell de Ministres anà. a parlar uns tit Radical, qu~ q.uan arriba _1 hora
propagandes electorals?
duir noves modificacions a les lle1s
.
,
de servir la Patna i la. Republ!ca,
-lgualment passa a la resta d'Es- vigents, ho faríem per mitjà de les to se congratulan de los comentaries moments amb la famll!a que 1es- sap1gué oferir un exemple de elu tapanya, que ni amb estat d'alarma o Corts. Tenim el desig v1vtssim de surg1dos a este propós1to.
perava.
dania ¡ patriotisme, palesant un sende prevenció tampoc no poden portar- renovar els Ajuntaments de tot EsSépase que ya e::;tà terminada la
tit polític i de responsabilitat, cosa
se a terme les campanyes polltiques. panya. Però cal tenir en compte les redacción del manifiesto Y que acCAP A LA GENERALITAT molt dif!cU si hom té en compte
Estigueu, però, segurs que es resta- clicumstàncics polítiques i els ante- tualmente lo ponen en llmpio unos
que fins aquells monrents el nostre
blirà la normalitat amb el temps cedents que han modificat la vida secretaries.
A les onze ¡ deu minuts sortia del partit havia viScut en l'oposició, forsuficient per tal que el període elec- de la nació, 1 ara costa molt tornar
Sépase también que algunos pàrra- Ritz el cap del Govern es traslla- jant-se per a la lluita per a l'en1
toraldpugui desenrotllar-se amb arn- a. una situació de normaiitat. Malderrocament per la força d'allò que
Pllt
1itat
fos
han sido reducidos
para.
que
que- èa a. la Genera
acompanyat
dels tan sols per la !or""
u .
grat
tot,
esperem
aconseguir-ho
av1at
te
·
t
1
R
h
p
·
1
1
d
"'" s'imposava al
-¿Podeu dir-nos quelcom referent 1 podrem pensar a convocar elec- de bien claro Y rmman ~ e com- senyors oc a, te genera e :a nostre poble..
a la reorganització ministerial?
clons complint la llei i donant a la prom1so de los partides Y la opiniòn Divisió Sànchez Ocaña. Seguien els
Jo recullo les paraules del digne
. Malgrat que la pregunta. anava convocatóna l'anticipadó que pre.¡- sepa cual serà el plan del gob1erno senyors Vaquera, Ulled, Santamaria., alcalde en funcions. senyor Ja~mar,
dingida especialment .a. ~~formar ~ críu. Tal com valg dir ab1r a uns çue desarrollaràn desde el Poder, Matutano, Samper, Guerra del R1o, que amb tanta fortuna ha. exaltat el
bre la possible ampliaclO o modifl- periodlstes desitgem fer les elec- cuando sea su hora, quiénes han em- etc. El public que encara hi havia sentiment de pàtria, interpretant els
cació de la base de govern, el senyor Clons a ca'talw1 va al mateix temps
d d la
l'H 1 f ·
d
nostres sentiments en representació
pezada ya a exponer1o es e
opo- ciavant
ote eu noves emostra- del poble barceloní: politicament, t:n
Lerroux digué que ~al com havia que a la resta d.-Espanya. 1 no afron- siclón.
clons de simpatia que el Sr. Lerroux representació d'un Partit
que coldit
Madrld,
no sepodia
tar problemes
escalonadament.
La República contarà con un fuer- agraïa somrient com sempre. El se- labora. amb el Radical en benefici
per a.tal
com no
sap a~ançar
flXamel!tres,
si , aquesta
observació
perque no vullFaig
que
el Consell ~cordarà la. supressio de 1 demà. pogueu dir-me que falto a la te instrumento de gobicrno que sea. guie! passa pel carrer de Corts Ca- de la pàtria, 1 11 expresso el meu
.subsecretanes I_ Departaments ml·¡ meva paraula.
fíel guardador de los predicades talanes, Passeig de Gràcia, Plaça de més sincer reconeixement, pregantmstenais, ni qums seran.
-«El Debate» ha publicat darre· fundamentales del régimen, y el pud- catalw1ya i Rambles i entrà. pel car- 11 que expressi a Barcelona, sense
Finalment, els periodistes feren rament un article en el qual anrma blo sabrà que la democracia instau- rer Fiveller. La gent, en veure la excepció, als amics, als afins, als qui
O
"'·
' " con muy en• comitl·va es g¡r·ava un moment.
depuren
llurlavida
d'errors
a la 1preu.><avar al senyor Lerroux 1a di- que a bans d e tomar a Ia. norma¡·I· rad a cuenta en Espa1...
só,
a tots,
meva
salutació
1a
UN DE CRET SOBR E RE- o rectiflcación de los acuerdos ado})ferència de criteri amb què és exer- tat constitucional, és precís que si- 1 t 11 siastas e intel!gentes defensores.
En entrar el seguici al carrer ue meva esperança.»
TRASPAS DE SERVEIS, A tados por la Com1sión mixta creacída la. censura. a Madrld I a Bar- gui aprovada la. llei d~ premsa. ¿Es
suponemos que estas notíclas a- Fiveller, en el qual s'havien collocat
LA aGACETA ))
da por el articulo l1n1co de las disDesprés de dir que continua el seu
celona, tota vegada que noticies que aquesta la vostra opinio?
gradaràn a todos los buenos repud
d 1 rt•t • ··
is
¡
t f t
f
d fl
9. - La «Gaceta» publi- pos1ciones transitonas del Estatuto
Eón permeses de publicar-s~ af! dia-Jo crec que seria convenient te- bl.1 os Y aumentara· n la inqtuetud els ban erers e pa 1 , s 01ren v - par amen en «es orços e aque- caMadrid,
un decret declarant subsistent de Catalui1a.
ns de Madrid 1 de provmCles, la n1r un nou Estatut de premsa. La
Can
_
ques al «caudillo». L'entusiasme que l:ia» -versió «Full Oficial»-, afegeix
El tmpeno del tiempo de las discensura de Barcelona. les prohibeix. tasca ministerial, peró, és tan in- de los que suenan con el hundimlen- demostraren els ccorrellgionarios• que ell, quan va arribar aqui, va l'acord de la Comissió mixta i determinant el cost relatiu als ser- posiciones de este decreto no pueRespongué el cap del partit radi- ~ensa, i l'oposició a aquest projecte tv de las llbertades. De lo pnmero feia presagiar l'entusiasme que hi ~~~~ ~co~~~ 1 ;:lm:;~ns';!u~ vels
de
carreteres,
camins i obres de exceder dc aquel durante el cual
cal que la censura està mtimament es tan forta, que crec que la seva nos alegramos mucbo. De lo otro hauria a. l'apat popular de la taràa. Repübllca ...
publiques, publicat a la «Gaceta» subslStió el periodo transítono; celligada amb l'estat de guerra, í re- aprov!icló tmped¡rla 1!!- urgent con- bastante màs.
.
en
el
qual
es
pronunciaren
frases
I
continua:
del
4
de
setembre
del
1934:
sado éste, la consecuencia jurídica
1
ferent a les diferencies remarcades. vocatona de les anunctades eleccions
Y conste qne desde el princtpio se entusiastes de «Ets el més gram.
«A propuesta del Pre:sidente del obligada era la del feneclmiento le«< quan el Partit Radical era una
a ~1adrid li són formulades
les ma- mumclpais.. Malgrat tot, si podem, ha dicho que
el manlfiesto vena la.
ConseJO de ministres, de acuerdo gal de las prescnpc10nes decretadas
!{Ixes queixes, Acabà. dient:
procurarem tenir un nou Estatut luz en la segunda quinzena de sepEl seguici passava pel mig del ca:-- realitat, quan començava a. actuar con d.lcho Consejo.
en el mismo.
-cal tenir en consideració el difi- d~ premsa o una. nova. modalitat del tlembre Y que la cordlalidad de los rer i els periodistes anaven per le.> amb_ pertsodnallitast lil>daròpltaa't sorgí tl
La Comislón revisora de los serCentrada as! la situaclón legal, el
1·f¡
·¡
.
1
d
"
m
actual
voreres
prop
del
sen,·or
Lerroux,
per
moVlmen
e
a
o
n
'
que,
enCi que és establir crltens i a
- re.,t
·
tà st
fliiDantes ha. sido completa en todo
"
tre altres finalitats, perseguia la \icios estatales traspasados a. la Ge- Gob1erno forzo.samente ha de tener
cuitat de circular les ordres a disUn periodista pregun
com a
tal de treballar amb més comoctitat. destrucció del nostre Partit. I.Javors neralldad de Cataluña, creada por en cuenta, al fijar el coste de los
tància, a part que hi ha noticies que record del seu viatge a Barcelon3. rnomento.»
En arribar a la Plaça. de la Repu- no s'aixecà altra protesta que la decreto de 21 de febrero de 1935, ha servlcios traspasados a la Generalial Consejo de mitústros primera y segunda del articulo 16
bllca. els allí reunits repetiren tls meva i la del Partit, que, com sem- elevado
cuantos antecedentes eran precisos del texto estatutario conducen a reaplaudiments l els \isques al ccau- pre, propugnà per la. Pàtria, la LH- en
relaciòn con los servicios de ca.· sultados dlstintos, según sea la inEL «DIA DE LERROUX»
dillo» de sempre, l'ún1c I rectllim. bertat 1 Ja Republica. Lla\'ors, a nin- rreteras, caminos y obras públícas,
terpretac1ón tècnica de lo que, tra.hi ha
t · 1 fil
gu no se li ocorregue assenyalar que Y asi mlsmo los antecedentes relati- ducldo en cUras, representa el conI
A la P aça
na. una rlp e era. aq .tcll conglomerat de forces que vos
a la evaluación de dichos ser- cepto «Costo dc los servtcios cedides
de Mossos de l'Esquadra i soldats. intt¡raven el moviment de la Solipor el Estada», y a. que en período
Tambê hi havia el senyor RubL
dsritat es desplaçaven a la dreta o vlcios.
Era preciso, ante todo, tener en transitorlo es elemental el. cerciorara l'esquerra. Sols fou considerat com cuenta
la
s1tuaclón
le¡al
creada
por
se,
en el conhm interès
LlegiU LA HUMANI TAT un mOVlment politic sentimental la ley de 2 de enero de 1935, que de lapensando
a~;~tónoma Y del Estado.
equivocat. I aLxi ho valg jutjar. Al- abre un periodo trans1tor¡o en el ré- 1s1 la reglón
evaluaclon aceptada respc;mde
El senyor Duran I uns republicans s'hi incorporaren,
de la región autónoma du- o no a la rcalldad de los serV1c1os
, Ventosa, de la Lliga, donà, en nom , en fer-ho. \'S.ig èsser objecte de la ¡lmen
rante el cual han de
con ple- cedides, ~·· en relaclón con ellos. a.
mes aferrissada de les persecucions. na eficacla las normasretzlr
que, en cada la capac1dad econ1m1ca de Gatadel Consell de la Generalitat, la ben- Em
perseguiren
amb
rancünia;
fins
caso.
se
dicten
como consecuencla lluña.
\inguda al senyor Lerroux el qual, m'excomumcaren cir la comunitat
los informes de la comis!on rePorque as! como en rêglmen norprecedit dels macers prossegm fins republicana. La monarquia;
que ha- de
visora.
en
orden
a la subsístencia mal estatutano se dispone una real Saló de Sant Jordi. Donà mol- \1a d 'o ptar entre <~na organltzac1ó
tes encaLxades de mA als amics. exclusivament republicana com !a
Ment restant el publlc congregat a la. nostra l l'oposada, optà per la que
Plaça de la Republica cercan el Uoc no JlOCim contemr el sentiment desbordant de la raça, 1 el Partit Ram1Uor per a escoltar el «caudlllol. dtcal
començà a declinar.»
El sol que queia féu que molts cerAssen)'B.la q•1e, actualment, les cirquessin l'ombra, que equh'Blla a l'es- cumstàncies
han dl4t el Pa...-t!t a
¡1a1 aproximat d'un quart de Plaça.. allar-se amb alguns dels
elemenl-3
que
integraren
el mo\'lment de SoImmediatament aparerué al balcó
l:daritat,
i
e:
'
que
l'aliança
no redl! la GenEralitat el cap del Govern
presenta cap claudlcacio per part de
c,ue fou aplaudit pels que eren a la níngú,
rectificació, i afegeix que
plaça.. Adreçà la paraula als re;m!ts. totes lesni \'egaàes
que la Pàtria ho
Parlà de la solidaritat de tots ~r necCSSlti, ell no defuglia les aliances ·
Espanya i declarà que se sentia mel; amb aquelles forces que colnddelXm
emoc10nat. Tllta l'oració fou un cant amb finalitat tan ele\'B.da.
RAMS, CORONES I TOTA
Afegeix q¡¡e en l'ad,·eniment ae
ench al patrlottsmc que \'S.lgué a.l
o:envor Lerroux wm ovac!ó. S'acl.)o la Republica fou demostrat que l'úMENA DE TREBALLS ARTJS.
partit republicà organitzat que
~11ÀÚ dels entusiastes dient que ro- nic
ex1st-:a
a
Ef:panl'B.
era
el
Radtcal,
1
ha obl!dar que era cap dtl Partit. eixò mot.l\'8. que a ~Iadnd la J«opú·
TICS AMB FLORS NATURALS
Radical pua tornar Espan;,a al c!m bl!ca fos proclamada util!tzant les
de la Glona.
banderes del Partit. Radical, i fÜ
Despres d'Un petit descans. a les mateix succei a Barcelona.
Aque!tu manifestacions d~perten
Diputació, 301 '(xamfrà Llúria)
12 en punt. el senyor Lerroux ab.io.G- l'entusiasme
Telèfon 23769
de la concurrència, que,
Una a ltra vista da la Plaça de la Repübllca. dlumenga al mati, en el precís moment d'entrar-hi el cotxa
ciona\-a
la.
~:teral:t.at per anar a dempeus, aclama la Repú.bllu_ Eslkl pruldent del Consell, nnyor Lerroux, a~ompan)'at da Rooha1 Plo i el &tneral Nnlor Sanchtz Ocana
de$e&r
.ür
1.
l'Hotel
R!oz.
pany& t el cap del Pa.rt.t Radie&l
l..c'Oto 5a¡&rra)
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per a demostrar que ell és amb nosassistiren els comissaris de TarraDes de Cartagena
altres, en esperit i en el record pergona 1 Lleida.
que el malaurat Campalans, que fou
m hagué Himne de Rtego 1 conmestre de molts 1 guia espiritual d~
cert. El personal del Palau anaven
~ants altres a més d'amic I company,
vestits de gran gale., gramalles !
la seva mèmòria representa encar!l
aquella llum que ens deixà i ~ue no
quincalleria.
hem de perdre, que no voldria perHan desfilat totes les representar
dre ningú de nosaltres...
clons dels Ajuntaments gestors radlEl senyor Serra 1 Moret estén el
cals dels pobles de Catalunya.
seu parlament enlairant 1 glossant la
I Durant l'acte el senyor Lerroux ha
l)
simpàtica
figura de Rafael Camp::.•
cartagena, 9 - AVui han
-prestat gran atenció a la conversa
(Ve de la pàg.
se aturar-se a les estacions de pas, putats Rulz Ponset~ J oan Fronjc~à.
ostentant només que un semm carte- de la. Un.ó Socialista. de catalunya; Jans en tot allò que d'humà 1 bon- aquest Pen~! l han visitat ~t a
~0:1 ~r~~~~ e~o~ef~~i~~~ ~~~?;= que donava el senyor Duran I Ven- no pot mantenir-la, fent el sacrifici llet a la part de fora ..·un dels va- Josep Terradelles, pel Comitè d'~n  dadós tenia, no solament per les se- nyors Mart! Burera, Ventura ,.~
ves idees reiVindicadores, sinó per Ja sol, Pere Mestres i Martt Es'"'"~~
o no, va impllcita en la mlSrna ~e- tosa.
que podeu suposar, també ha vin- gons, les lletres del qual, ben vl~ llaç del P artit Nacionalista
labor d'home treballador i in- que hi compleuen la condellUlateve,
claraclón de subsistenc~a, atendldo 1 La cosa acabà amb un cocktail, 1 gut Aquest bon home, aquest home bles, deixaven llegir: "Ateneu Poly- blicà; Pere Rodon, professor deRepul'Es- seva
lo transitorio del periodo en que més música.
boniSSllll, fa tres anys que no tre- technicum ". Aquestes dues paraules cola del Treball, que dui~ la repre- cansable en tots conceptes, tan útll els fou 1mpos~a pel Tribliilal QUe
rige.
. ·
balla 1 mal dels seus llavis no_ ha significaven prou per Q.emostrar a sentació del Claustre; Roc Oodó, que als seus amics 1 als seus deixebles, als Garanties, els Clputats .catalans , :!e
Por último, el Gob1erno ha tenlBANQUET AMB LES AU· eixit un blasme contra. la Repubh- aquells que veien passar de llarg el duia la representaci de l'alcalde po- humils.
querra senyors Oalvet i Comes.d_;t
do en cuenta, al declarar la subslS·
TORITATS 1 REPRESEN· ¡ ca. Al contran: sempre ha votat tren - un tren amb vagons de terce- pular de Barcelona; senyor Pi SuRecorda l'orador, amb paraules jus- dos diputats s'€0trev1Staren CI~
tencia de la evaluación deisesl_tos serTANTS D' ENTITATS ECO· per la Catalunya republicana.
t
ra- el qual era ple de ciutadans nyer, en nom de l'Esquerra Republi- tes 1 brillants, Ja joventut de carn- llarga. estona. aob els !llustres
vícios, hecha por la Com on . mlXPassa Serra i Moret en e.utomòpresonats, amb tls quals "'Stln;::·
ta, que esta. respondló a ~ criteno
NOMIQUES
il De3 res segueix la corrua de
ren una animada i cordial OOnv e.
de caràcter general segmdo tamA les dues de la tarda, ai Saló de beñt dep gent que porta unes flors
Més tard, els oos diputats
bién en _la evaiuación de los de- sessiOnS, parat amb totes les ornar ~
mà-!es
dones
les
porten
en
1 Comes van ésser al Castell de , Vet
1
mas servlCIOS traspasados Y normas mentacions de gran solemmtat, \ta braços
com s1 fossin fUls mfantsJuiia, on visitaren Pérez Farra.s ~
técnicas que J?-O deben de ser recha- celebrar-se el banquet amb què la a eu Abunden les dones en la corcom¡;:J.nys que amb eU compJejxe
zadas a pr¡onr s~d~~e sean consta· Generalitat hom~natjava a,l senyor . ru~ rérvorosa: dones de tots e_ls
condemna al casteJ.
en
ta~~s Jfe~ci~n ~ las cons1deraclones Lerroux i ministres que 1 acompa- taments, vestides amb eleganc1a,
expuestas de acuerdo con el Canse- nye:n..
vestides amb senzillesa.
jo de mlnistros y a propuesta de su
També presidia el senyor Le~o':lX
Les roques es coronen de gent.
presidente
acompanyat dels ministres, ex-mm1s- • Sota el cel glonós del mati-un cel
Vengo à decretar :
tres, diputats, gestors de la Genera- ben diferent del que gaudeixen les
Articulo primera. Se declara _S?b· litat i Ajuntament, etc.
concentracions de la Ceda-la mulsistente el acuerdo de la. Com!Slón
L'acte acabà a un quart de qua- titud procura agrupar-se per a oir
mixta determmando el coste de los t
N s pronunciaren discursos.
la paraula de Ser~a 1 Moret.. Entre
servic1os relat1VOS a carreteras, ca- re. 0 e
la multitud rellueixen els tncornis
mmos y otras obras public~s. Y el
DEL CON· de Ja guàrdia civil.
comt>lemento de la evaluac1ón del
EL PR ES I DENT
Brollen, enmig del silenci - no
Una informació de «Ya»
mismo publlcado en la 4lGaceta de
SELL REP COMISSI ONS I s'ou lli la mar- les paraules p!eMadnci» del dia 4 de septiembre
VISIT A NTS
nes de bona volÚntat que el poo:e
Madrid,
li. El periòd1c «Y
de 1934.
. .
.•
~
Després de l'àpat, el senyor Ler- escolta amb fervor, amb emoció pro·
publica una crònica ~ Barce¡ b
Art. segundo. La ratlflcaclon e roux s'instaHà al despatx de Ja Pre- funda.
en la qual diu que la rebuda
dtcho . acuerdo se entende~a t~~ha sidència i va rebre visites de Com¡:;.
De5prés les mans ~rèmoles llantada al senyor Lerroux 3. BarceJ~
provlslonalg;~~ ef P~~~oe transi~ Mons, delegacions, representacio!lS, cen les flors al mar 1 el ~ar, dol·
ha estat mes bé apatic:a 1 afeg
que no pot comparar-se n1 atnb eu:
~ %~!a~~ ~r la Jey de 2 de enero comites radicals i diverses ~rson':'f; ~am¿nt, ~~~li!~~~esd~;e~~~
manifestaCions d'entusif.Sme q les
de 1935.
.
•
que ho havien demanat antiCipada- .es ~lXa
l VIda del ual
despertà la vista del senyor Al~e
Art. tercera. Transcurr1do un ano ment. Els correhgionaris del senyor ~afa/ c::la~~ ~oble tan ~telZamora, l'estada del senyor
desde que el t~spaso a la G~I'\Cra- Lerroux es donaren cita al Palau de liou tan
'
'
i el retorn dels diputats de I'Esqu
lidad ~~oc~;al~~~este~~a b~~f::~~d~~ 1a Generahtat 1 per la Galer1a Gò- gi~ ·aquestes llars bianques i hurol. en rebelha per la llei d~ eonr~
~;doheel ¡}enocto transitono, la Ge· t1ca s'evocaven aquells temps jel rni!s de Torre de Bara el, record de
S'ha donat a l'estada de Lerro
neralidad darà cuenta . al Estado de partit...
campala.os-i heus ac! _1 exemplariun caràcter partidlSta I s'\lan 1 ~
las inverswnes, atemendose en lo
tat de la seva obra-vlUra sempre
ra. les esquerres i les dretes A l'a~~
OS lble a las dlSpOS!CIOnes del pant
dels
econòm'
r
cs
com una Dama. No n~esslten actes
del partit radical, no hi tan co
~rafO 15 del articulo 16 del Estatuava
com el d'aVUl-tan be.Jament asSO·
corregut, com es lòg¡c, ni la Ced~
to de Cataluña.
liti-per a r ecordar-lo: el recorden
ni la Lliga ni els partits r~voluc¡o
Art. qumto. Queda autorlzado el
sempre.
narts. El partit radical per S\ sol té
Presidente del Consejo de lllJOlStros
El tren dels expedicionam emmolt poca torça a Barcelona lai e>
para d1ctar las órdenes oportunas
pren el viatge de rel.orn. Vers el po:r;noltes vegades s'ha demostrat en ¡rn
L'ofrena de flors, en homenatge a la membria de Campalans, damunt les roques de Torredembarra
para el cump!Jm¡ento de este decreto.
b!e I vers el barn de mar, per la
últimes eleccions. A més els rtdlca~
oado en Madnd, a 7 de sept1em(Foto. Cbinchilla)
platja 1 pel passeig-un passeig que
apareixen dividits, precl5amellt
bre de 1935.
j hauria de dur el nom de Hafael modestos d'obrers
allò que es refereix al prool en
manuals 1 !ntel- cana de Catalunya; el regidor de palans, l'estudiós, el baZaHador, l'l- catala.
Niceto Alcalà-Zamora i Torre~.
Ahir. a les deu del vespre, d'acord Campalans-va la gent cami de les
No cal cvnfrondre
El Presidente del Consejo de mmis· amb els programes, va celebrar-se cases llurs.
lectuals, 'd'homes d'idees pures i de I AJuntament popular de Bnrcelo'la dealista i sobretot l'home ï.ervictal s
tros, Alejandro Lerroux Garcia.»
al 8aló GòtiC de LlotJa el banquet
HI ha una mar quieta, un cel me- dones i nmes -moltes ct'elles amb Granier-Barrera; Centre Rt:publlcil i tothom que a ell s'atansava, pt>rqui! del partit, ~ls radicals amb' e~ lerroUXistes ru cal oblidar que
. amb què les entitats econòmiques de ravellosament blau, tacat te.n sols, rams de flors- que anaven conjun- l:;:;qucrra Republicana de Torredem- sempre esperaven d'e.• quelcom de gran massa. .del partit radica.~
I OURNSA D~or: réiLGSA GES Catalunya homenatjaren el pre-SI- al llw1y, damunt Barcelona, per una tament i amb molt de respecte a ho- b:ura; Assoc acio Protectora de l'l.n- nou que havia de dir-los.
menatjar la memòria de Raxael Cam- senyança Catalana; Ateneu Popular
Diu que el' sempre havia estat jo- rctunda ..1 pr~mordialment antic¡taT
.
dent del Consell de m1rustres.
nuvolada negra.
palans, qui en v1da. fou també un de Gràcia; Ateneu Sempre Avr.nt; ve i és per alXò que Catalunya i la Iarusta l no sent els fervors estót
Ha estat facilitada a la GeneraAcompanyaven el senyor Lerroux,
LLUIS CAPDEVILA
gran català, animador, pd·o, de Ja '"La Publicitat"; '·El Diluvio"; LA humanitat, a les quals tant havia tistes de què fan gala els directtU·
litat la nota segú_ent:
a la taula presidencial, els. llllrustres
del part1t. No ~>'ha de confondre us
«El Sr. Duran 1 Ventol!a, en J?- 0 ID senyors Rocha, Dualde 1 AJZpun; els
HUMANlr.I.'AT, que hi era represen- afavont, podien encara esperar molt aquests
Un tren popular humanitat que llwta i sotreix...
les Idees d'Emili,:
propi 1 en el del Sr. Valles i PuJals.
t - de la Generalitat senyors
.
tada pels senyors Lluís Capdevl!a 1 d'ell. Tothom l'est~mava, to•hom '?1 Igle.sias isentit
la de Gu.erra del Rfo Eto
ha facilitat la nota següent:
ges or., Jover i Nonell Sedò i DuEl proppassat d1umenge, a. tres
Prous 1 Vila; Ateneu Obrer Mart!- volia. -diu- perquè la seva am1~':at
A
Torredembarra
«Tant per la trascendència de la Escai~entosa. el gene~al de la Di· quarts de vuit del mati, sortia ae
nenc; Federacio Oorera 1 Unió so- i Ja seva honradesa. c-a útll per a tre els radicals autèntics de Bar~
A dos quarts de deu arribava el ciaiJ.sta de Catalunya, de Mol.ns c!e tots.
IC!TJa té moltes més simpat1es el !)r~
qüestió. per ella mate1xa, com per ran ~ 1, -lTUn'istre senyor Samper; 1 Barcelo:Ja un tren popular, sense
mer, ja qu~ tç,ts dc. .en per dcscoÍr.p.
Ja manera com ha estat ~ractada ~sió,
t del Foment del Treball o~tentacions de cap men a, que es cl~ tren a aquesta pet;ta vila de les cos- Rei; Partit Català Proletari; Ateneu
Recalca
que
aquest
trJbut
d'homeper les diferents r epresentac10ns po- e pres¡ en
L b · etc ng¡a a Torredembarra on uns quan .s tes tarragonines. A l'estació acudm:¡_n Enciclopèdic Popular, de Barcelona; natge que se li dedica r epresenta un tat que ma1 el sep~att~_me no agrai·
Jltiques la qüestió del traspàs deis t-;aclonal b senlor e~s~l s:n~' Bosé centenars de clutada!IS i dones de a rebre'! elements de Ja Unió Soc;a- At ~neu Cultural, de L'Hospitalet; homenatge que té molta significació rà les veHeitats reg¡0 _-.15tes que últi·
serve1s 'd'Obres Públiques a la GeEn . aca ar e m
•
catalunya havien dc retre un tribut lista de Catalunya, el Comitè d'Es·
mament estimularen al senyor r -er.
neralitat haVla esdevingut, potser, la Labrus ofert el ban~uet al s~n~or d'homenatge a la memòria del que querra Rcpubhcana locals, entre e1s Ca·.~.palans Club; Associació d'Engl- per a la vida esph .... :u de Catalunya. roux 1 als seus amics.
més cabdal de les qüestions concre- Lerroux 1 li brmda 1 ajutò 1 ~sslste~- fou català honorable Raiael Carn- quals l'element femen! hi acudi amb nyer::; de Barcelona; Orfeo de Sa!Jts; Avui -diu Serra 1 Moret- ens t:m
Associació Obrera àe Concerts; Asso- aplegat aci uns quR.lts, no tots els qUE'
tes plantejades ara a catalunya. cia de les ent1tats econ nuques e palans.
nous ramells de flors.
ciació Pro Infància Obrera; Ateneu h i hauriem pogut és::zr, els que hi
Amb ella hi havia lligada la qües· Catalunya.
Molt abans de l'hora de sortida
Seguidament tota la comitiva s'a- Grac.enc;
Associació de Directors dc haurien volgut venir. Hi ha molt.,
tió fonamental del contingut de . _Despré3. el senyor L~rr~ux pron un- començaren a comparcixer a l'Esta- dreçà cap a la platja, en llarga corl'autonomia..
c1a un . ~1scurs;. A~I I homenatge, c:ó de França grups d'expedlciona- rua, passant per entre la sorra 1 el Construccions Elèctriques de Cata- absents, però, que ;:.,ui en ~sperlt, hi
són. Hi ha absents voluntarlS i ab·
La so!uc1ó donada pel govern de que quaa1f1cà d iffime~cscut. ,
ris, delegacions de centres polit1cs i roquissar ftns ot esta.cJOna.r-se al lloc lunya.
Cursaren telegrames d'adhesió el sents forÇats, als quals hem de dir
la República . ha satisfet tots els. qui
Digué que el lTUniStre d HI;Senda socials, representacions personals i on havia de celebrar-se l'act~. que
tem1en prmc1palment les conseqtièn· estudiava un projecte per tal d ac?n- col-lectives d'eutltats culturals i obre- era el mateix lloc en el qual van ex- Foment Nacionalista Repubhcà de per la memoria de Rafael Campal~trLS
cies que aquesta 1_ a la Autonomia seguir els_ mercats d'Amèrica i d al- 1 res, de corporacions populars 1 ciu- treure de la mar el cos ja sense vida Reus, pel seu president senyor Coll; 1 que els qui aci ens trobem treballaMadrid, 9. - El mhllstre de la.
de Catalunya hauria, re_P<?rtat la for· tres nac10ns, que actualment ~o ; tadans i ciutadanes que havien d'as- de Rafael Campalans. La multttJd Unió b t ¡aJista de Reus, presidt:nt : r~m incansablement per llur !Ubt'rGovernació, que diumenge al mau
mació d"un estat d OPW!Ó essencl~l consume1xen productes espanyolS. sista- a l'acte que s· havia de cele- segm silenciosa i amb respecte cons- Mendoza; de La B1sbal del Pen.:des; · tat
escèptlc quant a l'ef1càc1a. dels me- Es però nece:;sari que per aquesta brar a Torredembarra I que amb tant cient de l'acte que s'anava. a cele- el senyor F. Forne1·, director d~: Ja Llegiu LA HUMANITAT 1 acompanya en avió el cap del GoBiblioteca Sociològ:ca. Contempotà.
. vern en el seu viatge a Blif" ~
todes de cordialitat i d'afecte en les ob~a tots hi contribueixin amb l'es- d'encert havia 01·ganitzat l'Ateneu brar.
nia; Antoni Mar~ Sbert; Asliuc1arJ6
El publ e, que amb U!l nnpo;lenL ~l- tornà anit amb l'exprès i ha ~~~bit
relacions de la Ge~eralitat i del Ge>- forç moral I tamb l'econtm~c.
Pol:ytechnicum en commemoració d.!l
L'acte Umversltà.na de :\scelona, 1 mvlts lenci i respecte havia escoltat el par- a Maond aquest mati A
dla ha
v~rn de la. Republlca. Res no hau: Diu que quan les grans empr_eses segon amversari de la tràgica mo:t Davant de la mar, damunt maLt!ix altres.
lament del senyor Serra _i Moret. es- rebut els periodiStes 1 "el se~:or Por·
r1a estat tan funest ~er a una 1 al. es veuen Intervingudes es redue1xen de Rafael Campalans, ocorreguda. a de les roques que abans havien estaL
Entre els presents a l'acte recor- clatà. en una forta. ovació, que durà tela. els ha dit, referint-se a la retra com la sospita, pttjor enC!lra ~~ i provoquen un major conflicte en la platja d'aquella localitat.
mirador del qw en vida fou Rafael dem els senyors
Foich i Cap- llarga estona.
buda tnbutada al president del conhagués pogut ésser el con_v~ncfen · l'atur forçós. L'atur porta a la. deses·
Els sis vagons del tren especial campalans, s'anà acumulant la co- devila, PomènecRafael
P~-ramvn, Pere
Quan es féu el silenci, demanà una
a la cap1tal catalana:
que solament la pressió VI? en a, en peració la massa proletàna, I es prò· que hom havia destinat per aquesta mitiva fins a. formar, sota el sol, un:\ Pascual, M. CanyadeJJ, de l'Ateneu salutació per "En Jaume", el mati- sell
realltat, els actes celebrats
qualsevol
.de conduir
les s~ves
varla<l:es
for: piament a.1xò el que cal evitar.
composta dels Popular de Gràcia; Mlquel Mestt·e, ner que amb peni~ de_ la seva vida a -En
mes podria
a la
sat1sfacc10
i
i expedició, anaven replens de viat- espessa rnassa vi·v.,nt,
~
Barcelona en home at
dels' sentiments catalans i a la reaEl primer govern que va g pres - gers que, moguts pel record i per la exped cionaris, delegats ae poblea secretari de les Cooperatives Populats havia. ext,ret el cos mammat de C_a~- del Govern han ting ~ ge a1 catip
de Cata l .nya 1 molts d'altres que se- Palans d entre les ones. El
_ pubhc tud, una solemn¡"tat 1uunaunraessamonapn··
de les idealitats autonornisria llarg d'enumerar.
correspongué arn~ una ovac•ó respec- c1a extraordinària. El president del
Es Indubtable que el senyor Ler- un ministre socialista la va creure aquell mati de Barcelona, umts per ga estona trigaren a congregar-se
I
d S
tuosa per al marme;-.
Consell ha rebut constants 1 entu.
roux: ha. tingut la. clara percepció insubstanciaL No va portar~se a ter- una mateixa causa i finalltat pf'r a els assistents a l'acte, degut a la
El par ament e ~r- Finalment, hom donà compte !\(; siastes proves d 'adhesió.
d 'aquesta veritat transcendental i me. Aquesta Idea no la de1xo i crec retre-li el record 1 homenatge que se g¡·an gernació que ana v:tacudtnt,
ra j M ore t
l'adhcsi6 a l'a<:te dels presos de PuerAhir es celebrà una sèrie enonne
ha acor!Seguit convèncer d'ella el molt necessari aquest depa~tament, l1 tributava. Al baixador del Passeig per un estret carni els uns, per la
-Amics i companys -començà to Santa Maria 1 de Cartagena.
d'actes públic, sense que ocorregués
Govern. Es essencial per a. l'esdeve- tota. vegada que cal ,no oblldar. que de Gràcia i a. Sants el tren popular sorra i pels roquissers els altres. En- dient el senyor Serra Moret, de la
el més petit accident. Els oradors
1
n!dor de les 1nstitucions autonòmi- escampats per for:l. dEspanya, h1 ha recollia altres ciutadans i dones que mig d'un respectuós silenci començà Unió Socialista de Catalwtya
L lançament d e flors s'expressaren,
1 Pl·eno dire d'una maneqnes, 1 en general de totes les !ns- cinc m111ons d'espanyols que ;ncees- havien d'engrossir el nombre d'as- el parlament del ~enyor Serra i Mo- sident de l'Ateneu Polytechnicum -:
Seguidament d'haver-se acabat el ra afinada, però sl amb respecte a
titucions democràtiques, que els po- "siten el contacte d'Espanya.
sistents a l'acte. Molts d'altres, però, ret.
Els que hem vingut en romeria. fins parlament del senyor Serra i Moret, la llei, que és el que exigeix
el a~
bles creguin que importa més atreuA continuació fa una crida per tal quedaren en terra. Altres, amb autoac! per tal d'honorar la
emona es llançaren a mar des de dalt del vem
r e que lltutar, conv~ncer que impo- que amb l'ajuda de to~ es pugui re- mòbils, seguiren carretera enllà per
R epresen ta cions ¡ ad- d'aquell gran amic que en 01tal dia roquisser nombrosos ramellS 1 corosar-se. I els que nwtem en un par- duir l'atw· obrer, unica manera tal de trobar-se tots junts a aquella
teix
A Almansa s'ha celebrat un acte
nes de flors de Barcelona,
tit que ha derivat tota Ja seva força -diu- d'evitar les pertorbacions i localitat, a la platja de Torredemhesio n s
com avui i en aquest ma
11oc, flors de Torredemlarra, de TarrllffO- d'afirmació socialista, sense inci·
ts d f lis
dif
.
ult
ts
Cldent.s. No es permeté que hi par·
.
dos d'aquestes
anys, deiXava
la a seva.
-i que en momen. e o
apas- vagues que són motiu de
1c a
barra, on mori l'enyorat Campal:ms,
Entre eU: a~lStents,
ultra. els mem- ara
vida fa
danlunt
aigües,
tots na, del Penedès •
lés Marc Zafra perquè no estava asionaments n'ha den vat una momen- 1 pertorbacions per al Govern.
mestre de molts, amic 1 guia de molts br~ de 1 ent1tat_ organ.tzadora, . hi ens uneix un mateix motiu d'emoció
H
U
M
A
N
I
TA
T
nunciat com a orador.
Llegiu
1
LA
tània debilitat- del seu constant
Fa unes consideracions en termes altres, homes tots de Catalunya...
haVla representac1ons de diversos m-~i respecte vers ell del qual som
A Linares es celebrà un mitmg <»
convenciment que, els problemes ~e generals sobre economia, 1 diu que
El tren popular, sense ostentaciOns. drets de Catalunyf , entitats barcclo- seguidors perquè l'Ideal pur que ~I al mateix lloc on va ocórrer el trag1c
Catalunya
d ésser
resolts nutj ançant la han_
I
rà.p
d,
adés
pel
ca&- nines. Amb el tren havien_ vingut els , gui·ava h"via fet presa de tots nosal- accident que costà la vida a Ra!a~>l munista durant el qual un dels oramutua
comprensió,
en amb. la tasca. que porta a ·terme el silenciosament
tat de 1 m
dè
t
u
1
ls R
11
..
dors, Carles Segura, mjurià alguns
l'apreciació de les raons i de la cor- ministre d'Hl:Senda, molt avm~ Espa·
a ar, a s per en re munta- ~enyors conse ers mun ctpa
~e
tres. Avui ens hem retrobat aci tots Campalans.
Vistes les flors des de dalt, a tot- membres del Govern. EI delegat godialitat en els sentiments, no podem, nya recobrara Ja seva. prosperitat co. nyes, seguia solitari el seu carni sen- I Muntaner i Martínez Cuenca, els di- aquells que fl!nb la. pèrdua de Rahom semblava que aquelles a.:gü<'S vernatiu l'obligà que seguis parlant
ni volem. dissimular la nostra. sa- mercial.
faci Campalans perdlem també, no tranquil-les encara gronxaven el cos i en acabar l'acte fou posat a distisfacció.»
Al calaix de la taula del meu desel mestre per a uns i l'amic per 1\ls mortal del gran català que Catalunya posició del Jutjat.
-Aquest mati -ha seguit dient
patx - diu - hi tinc un expediem
1 altres, sin que aquestes aigües em perdia per sempre.
el mimstre- s'ha comès un atracaD ECLARACIONS DEL SE· I d'un enginyer català triomfador 1':!
' prenien amb ell el millor del nostre
Fou
un
moment
el ; profunda emo- ment al carrer de la Creu,
cantoNYOR PORTELA
tècnica a l'Exposició de Barcelona,
esperit. Es per això que avui no ens ció.
nada al de la V1ctòna. Sembla que
reunim per plorar-lo únicament, sinó
P.
I
V.
El ministre de la Governació, des- el senyor Bohlgas, el projecte dbl
•
"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!! tres dependents de là. central de venprés d'una llarga confer ència. amb el qual ha arribat a. guanyar el meu
•
~:
da de bitllets de la plaça de braus
senyor Pic i Pon féu declaraC;ions 'sentiment. De portar-se a la pràctlduien la recaptació en uns saquets i
als informadors. de les quals remar- ca aquest projecte, anirà pregonant
han estat atracats per t res subjecquem el següent:
per les mars del món l'ingeni espar
tes que. després de prendre'ls els di·
e-Ja. veleu-digué el senyor Por- nyol.
ners, han desaparegut en un taXI.
tela - que les aigües es van ende· '¡ No vull acabar sense fer arribar
Els esmentats dependents s'han negat a íacilitar el niunero de la ma·
gant 1 que el seny recobra la sev~ el meu pensament a la mes alta illatricula de l'auto I, com que han esfermesa; es reforma la concepció que gistratura de l'Estat - que vosaltres
tat detmgut::;, cadascun d'ells ha d1t
Catalunya ha de rebre d'Espanya un coneixeu com a. admirador de Cataun nlimero diferent. Aquesta ac~i·
t racte fratern. Les bogeries, les exa.- lunyar-. Una salutació al President
tud i llur manca de CiVllltat no son
geracions que es cometeren en altre::; ' de la República.
tolerables,
1 precisament per aiXO
per,
èpoques 1 que provocaren recels tl Tampoc vull que sortiu d'ac! senhan estat detinguts. També ha estat
males voluntats. van sortosamem se aclarir-vos uns conceptes, ja que
detmgut el xofer del taxi on !ug¡·
desapareiXent. La nostra preocupa- jo mai no he estat hipòcrita i m'a·
ren els atracadors, els quals born
creu que seran detinguts ben avl8t.
ctó ha estat restablir l'ordre 1 la pau grada sempre dir la vutta.t. S'ha
FI.Ilalment hi ha la noticia que
material, la confiança de les gents dit que jo valg ésser un demagog
Martínez Barrio diu que la reforma constitucional re· arut
es celebravà a Renedo, provin·
1 la tranquillitat al carrer, aix! com , que volia cremar Barcelona. El succ1a. de Santander, un acte de . «<Zpresentaria declarar la guerra civil des de la «Gaceta» quierda
les possibilitats de treballar i viure ceït fou que un governador monarRepublicana». Un mdivl?u
en un ressorgiment econòmic que es- quic, en certa ocasió, va cridar-me
Càdiz, 9. - Presidint el senyor Poder o que serà defensat des de hl llança un petard. La gent s lU
En
venda
a
la
tigul a l'abast de tothom. Alxò éf !1.1 seu despatx, per demanar-ne unes
abraona i l'autor del fet 1 els que
Taltabull es celebrà. l'Assemblea del · l'oposició.
e• que bem preferit, i no la polltic!l. quantes actes de regidor. Vaig conpart1t d'Umó Republicana. Hl con· 1 Afegi que en el manifest s 'admet l 'acompanyaven resultaren ferits, ~
seguida fins al Sis d'Octubre, de testar-U que abans cremaria Barcecorregueren nombroses comiSSions 1 Ja possibilitat de la. unió amb altres d 'ells greument. Tot plegat é~ mo
desordre, de persecucions, de decaï- lona pels quatre costa~, que ce1ir
de la provincia. Es prengueren dl- partits d'esquerra, que ara. no el slg- lamentable, però hom s'expllca 1a
reacció contra els criminals autors
vcrsos acords I es donà. un vot de nen, per a. fins electorals.
ment 1 de vida atropellada. I ruin~ jo un regidor monàrqu1c.
'aquests fets; vinguin d'on viugmdn.
confiança al Conutè i un altre de
Dlgue també que 1gnorava com es dsempre
Tampoc no h~ estat demag~ en
per a catalunya. cert que els fets
donaran lloc a reaccions e
gràc1es per la tasca realitzada. Des- resoldrà l'actual moment polític 1 la consc1éncw.
d
i
ls
els
meus
actes.
smó
un
home
d
ordre.
~--•••••••~a:a~,
.r~·•f'5':g;a.w
.
.,~
popular i seguramen~
10
nv passen endeba es que e que El que s1 he estat és un revolucionari
1
prés s'acorda trametre un llllssatge ¡marufestà que es evident que exis- arribara a formar-se·n'
un nou esta'
recoll1ren la flama que lliumlllà en en defensa qe la República, i segu¡.
de salutació als ex-consellers de la t~lXen dlScrepanc1es de fons entre collectiu que contribuirà
aquella data han de veure una cm- ria de revoluciOnari per tal de detenGeneralitat que es troben al penal e!s radicals 1 la Ceda, sobretot en ment al fet que la labor del enorme-Govern
senyança en tot això que els obligui sar-la amb tota l'ànima sl estigués
de Puerto de Santa Mana.
1 el que es refei'ClX a la qüestió de la acabi amb aquests crims. Ja lll1ll
a modútcar posicions, idees I pr>- en perill. Això ho dic perqu~ .no_ es
A la tarda se celebrà la inaugu-1 reforma constitucional. No.:.altre.> ens estat detinguts els tres autors del
grames.»
continuï dient que sóc un hipocnta.
raCió del Cercle d 'Unió Republica- oposarem en tot moment a aquel:>ta fet I han estat donades ordres q!J?
El senyor Lerroux, després de desAcabà dient que la seva major glò1 na. Els salons estaven plens de pu· • re1orma perque_ creiem que la seva rest.m clausurats tots els centres fetcan.sar i de parlar amb els peno- ria política és haver ~ntat, com
blic. Presidi el senyor Marttnez publicacló s¡gruficana declarar la xistes del Nord d'Espanya. A m~
distes (la conversa dels quals repro- a diputat, la representació de BarceBarrio. que pronuncià un discurs. guerra C!Vll al pals des de la rGa· seran imposades multes ben f~
.
lona durant 29 anys.
als detinguts i aniran a la preso Sl
D1gué que es congratulava d'haver ceta».
duun en un altre lloc>. es dir1g1,
En acabar demana un aplaudl·
acabat en la seva presidènCia del
En acabar el seu dlscurs el senyor no les paguen.
eren dos q~arts de_ dues. ai PaJau ment per a1' President de la RepúComitè executiu del partit, la qual Martinez BIUTlo fol;l molt aplaudit. _ _ _ _ _ __
núm. 2 de 1 ExposiCió.
blica, cosa que porten a terme els
co.;a 11 permetia parlar amb més lliA la oit el cap d Umó R~publlca· 1
assistents a l'acte a peu dret.
berte.t. Afeg¡ que el preocupaven els na emprengue el retorn a Sevilla..
problemes del partit. però que el
acomplir el seu paper. suposo qu~
L'1lcte acabà a mitja nit.
preocupaven molt més els proble·
NOVES DECLARACION S els altres !aran com jo. somnUN
mes de la Rep~.<blica.
callar.
·
D E MA RT I NEZ BA RR I O
RECEPCIO
DE
MUNICI Confirmà. que el document .deiS
Féu histmia de la seva separació
Càdiz, 9. - Arribà en automòbil partits d'esquerra es farà púb!lc a
PIS A LA GENERALITAT
del partit radlca.J 1 manifestà que
Una querella entre elements
fou a causa. no a divergènCies de procedent de Sevilla el cap del par- la segona qwnzena d 'aquest mes. si
Ahir, al matl. va. celebrar-se a&
tit
d'Uruó Republicana. senyor DleEls informadors li preguntaren
oficials
criteri, smó al fet que el partit ra·
Saló de Sant Jordi de la Generall.dlcal bagues donat entrada a. la Re- go Martmez Barrio, acompanyat del cre1a que el novembre es celebratat., l'anunCiada reeepci6 de repreEl !isca! de I'Audlencla ha tramès
seu
germa
politlc.
senyor
Angel
Ba·
nen eleccions 1 contesta:
. !eC·
publ!ca als partits monarqwtzant.s.
set 1 d'algun... am¡c.:;_ Fou rebut pel
sentant::> de muniCipiS de Catalunya. ai jutjat de guàrdia, una querella
-crec que si s'aprova. la Llet e~Q
Desprès
es
reten
al
manifest
de
contra
els
aators
de
certs
escnts
apavocal
del
Trlbunal
de
Uarnntlcs
seA l'estrada, que expressament s na..
toral es restab!eu:en les garaD •e.;
les e.>querre:, 1 maru!e3ta que la se- nyor Gonzalez TaltabUll, el Colllltè con~utuc1ona!s.
es sub.Stituelx_eJl •al
Vl.l!. constrwt, es forma una presideu· reguts en algunes pubhcacions ae la
va redacCió estava aca::>ada i que en àel part!~ 1 nombrosos afillats.
c1utat,
per
la
Junta
de
Transpo.-..s.
eLa composta pel senyor Lerroux,
breu es donarà a la publicitat.. DI1 que són coDSlderats mjunosos per
Els per;od.iste:. conversaren amo el ~~ns~~~d~ ~~~ta~
e.... llllniStres senyors Rocha., Alzpun al delegat d'Hisenda.
gué que per motius de dellcadesa. senyor Martmez Barrio, 1 aquest els que avw no s·adverteL"C, sigtU
_
~
1 Casanueve., el senyor Pic 1 Poo,
no entrava. a. explicar el fons del manifestà que tot el que venen dient
El jutjat ha tnstrult les primeres
manifest, però manifestà que aquest les dretes sol>re les relaCions entre Slble c.e:ebrar unes eleccions. Josie Jle.
SEM FRE CONDICIONS
gestors de la. Generalitat, ex-ml.nl&- diligències en sumari pel prO<:e':l>·
AVANTATJOSES
contenia un programa de Govern els panít..s d'esquerra no tenen fo- en el triomf de les esquerres.ran el
tres i autoritats radicals. També ol menç d'urgència.
Sf(ftW
'f
que ~a. portarà a. la pract.tu des del nament. DiV1dint·lo no fan més que naturalment, les dretes pensa
contrari.

visión cada cinco años, que, aparte
la exper1encia del quinquenio, recoja los aumentos o dlsminuc1ones. que
hayan podido sufnr en ese tiempo
los lmpuestos cedidè los servlclos
transpasados, no
a en periodo
transitorlo prescin irse de tan plauf;'ble prev151ón experimental, con el
oollgado acortamlento del plazo lmpuesto por su naturaleza . perente>ria; y asi rnismo era obligada la
ratificactón del acuerdo evalua,n~o
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Homenatge a la memòria de Rafael
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In eressan

RAFAEL CASANOVA
J. M. CASASSAS

L'ASSEMBLEA

DE «UNION REPUBLICANA»
S'ACORDA TRAMETRE UN MISSATGE DE SALUTAGIO AlS EX-CONSELLERS DE lA GENERALITAT

Preu: 1 pesseta

Llibreria Catalònia, Rda. Sant Pere, 3

Necessiteu canviar
els vostres mobles?
l

AHIR, OlllUNSs MES ACTES

Passeu per

Hotel de Vendes

Pelai, 8
COMPRA - VENDA - CANVI
.__,E:

MOLT

*______

la· humdllltat

DIMARTS, 10 DE SETEMBRE DEL 1135
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Çatalunya guanya els Campionats d'Espanya de Natació
RUIZ VILAR, NEDADOR CATALA, FOU L'fLEMENT MES DESJACAT DE l 1 EQUIP DE CASTELLA
o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[atalnnJa 1n Jnnt~ -- [a~tella 1~~ ~unt~

....

»

El CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL

FUTBOL DE CAMPIONAT

El Barcelona en vèncer el Girona i el Júpiter
a l'Espanyol, conserven el primer lloc de
la classificació ·

LA REPRESENTACIO CATALANA
HA BATUT 6 RECORDS D'ESPANYA
La formidable actuació d'Andreu Lepage
el situa com un dels millors nedadors
d'Europa
El Badalona va assolir un magnífic empat amb el Sabadell
A Sant Adrià

..

BARCELONA· GIRONA. - vantolrà I Torredeflot es disputen la pilota,
que a la fi 6s desviada a porta pel davanter blau-grana ...
(Express-Foto.)

Le5 mes competides. les de major int.erèa I madma emocio

K

t

,

Qualificat com un dels millors d EUROPA

Apostes mutues
QutnleHa americana
REUNIONS CADA NIT
DlSSABTE::l l f<'i!:;:H'lU::;, IAHUA 1 NIT

servei de TAXIS COL·LECTIU I AUTOBUSOS lletra p,
Dea de la Plaça Catalunya
GENERA&., 1 o&a.
PREFERENCIA, 2 ptes.

STUCK S'ADJUDICA El
GRAN PREMI O'ITALIA
Mllè., 8. - Davant més de 60.000
persones s'ha. disputat avui, a. l'Autòdrom de Monza el Xli Gran Premi
Automobilistlc d'Itàlia., sobre un recorregut total de 503 qullòmetres.
Han partlcipat a. la cursa cotxes
alemanys, francesos I Italians.
La classl!icació final ha estat com
segueix:
1. Von Stuck, 3 h., 40 m., 90 s..
promedl de 137'080 kms. per hora.
2. Nuvolari-Dreyfuls, 3 h., 41 m.,
50 s., promedi de 136'039 kms.
3. Rosema.yer-Pitchez, a 3 voltes.
4. Marmanl; 5. Taruf!i.
Volta. més ràpida.: Nuvolart, en :.J
minuts 49 segons 4-5, promedi de
156'070 Kms.

BOXA
LA VETLLADA DE DEMA AL
NOU MON

Resultats de la segona
jornada

<»

ora·

tuDS

400 metres Infantil
Manolo Martlnez (Castella.), 5 m.
43 s., rècord de Castella.
Montfort (València.), Castillo (Ca..talunya.).
, 400 metres maacullnt
Lepage <Catalunya.>, 5 m. 9 s. 6-10,
rècord d'Espanya..
Ruiz Villar <Castella).

100 metres femenins
LEPAGE
Marta Gonzàlez <Castell&), 1 m . que aconseguJ un tempa Internacional
16

s.

Carme Sorlano <Catalunya), 1 m . Sorlano), 5 m. 22 s. Rècord d'Espanya.
16 s. 1 2-10, M. Ros.
Castella, 6 m. 25 s. 8-10.
4 per 200 revellaments•
400 metres braça
Cata1un1a. <Sabata Sabater), CaruSa~ <Catalunya.>, 6 m. 26 s. S.lO.
na., Lepage), 9 m. 47 s. 8-10. Rècord 1 Rècord d'Espanya.
d'Espanya.
Ferrero (Castella.) 1 Prada <Ba.' 100 metres espatlla
lears>.
Brull <Catalunya.), 1 m. 17 s. 4-10.
100 metres Infantil
Marti <Catalunya>. Plema.vieja.
Alvarez (València), bat el rècord
.<castell&).
regional, Cabrejas (Catalunya).
100 metres espatlla Infantil
200 metres femenf braça
Martinez <Castella.), Fontanella
E.
Sorlano
<Catalunya>. 3 m. 23 s.
(Catalunya).
2-10, Guàrdia. <Balears>.
4 per 100 femenf
Classlficaoió per regions desprél
de Ja segona jornada
O atalunya (Vernet, Ros, C. l E.
1 Infantil: Castella, 6S punts; Vslèncta., 63: Catalunya, 59.
Femenina.. Catalun~·a. 114 punts;
Castella. 61: València, 25.
MMClllina : Catalunya, 155 punts;
Caatella; lOi¡ València, 47.

Aznar, 170 40-10.
Torres, 143 60· 10.
Foz, 133 60-10.
Hemando, 105 6-10.

Puntuació final

La prova d'ahir
• 2.000 ' metres mar
1. Flores <Castella), 26' 45" 1-10.
2. Salvo <Catalunyal, 26' 53" 1-10.
3. Gómez Acebo <Castella), 27'
112'' 6-10.
4. Fonollà. <Catalunya), 27' 30''
5. Cui\at <Castellal.
6. Espinosa IB!seala).
7. San Sebastiiul !BiScaia).
8. Navarro 11 tCanè.nes).
9. RICO (València),
10. Bayo <València).
11. Navarro I <Canàriu).
12. Mut (Balears).
En el tran~curs de la prova s'han
retirat Moretras (Balear.st, Olmos
<Catalunya) i ~Iarln <Valènc!al.
1

,
RUIZ· VILAR
tl nedador de Tarragona, oue ha
Bitat l'element més destacat de
l'equip de Castella

Salts de palanca
Chirin6a. :no 44-10.
Pttarch. · 207 40-10.
HerbOlz; 183 80-10.

U. E. de Sants. (Secció Ciclista)

PARC DE CIUTADEL·LA
Demà, dimecr~ dia 11 de setembre, a. les QUATRE DE LA TARDA

GRAN Pi<EMI IN 1 ti(NACIO . ~AL DE CATALUNYA
JEAN AERTS, campió del món
LLUCIA MO~"TE.RO, sots-campió del món
VAN NEVELE. ¡uan¡ador df:ls sls dies de xtcago 1 Anvers ; René

MARTIN, ¡uan)ador dê les 24 bores de Reus; MERSCH, ber01 de
la. Volta a Catalun)·a. 1 CUlQUè en el ca.:np1onat. ò.el món; HUTS,
ERBA. CANYARDO, BACHE.RO. VIC.E."Ç CEBRIA.'I FERRER.
(guanyador de les 24 bores de Reus); POU. FLAQUER, M. GASCC~ 1 molts d'a!tres
ENTRADA GE."íERAL U~ A PESSETA
El mts ¡ran udevenlment ~cllata de l'anyl

Grup Llevantl
Valèncla-Gtm, València.
4-1
Lle\'Bnt·Elx ... ... ... .. .
11-0
Hèrcules-M.urcta .......... . 3·1
Grup Andall)e
Jerez-BeUs . ...............
l-1
Sevll1a-Malac1Là .. ... ..... . 6-1
R Grana.da-Mirandilla.... .. • 3-2

Càstigs per als jugadors
que no observin bones
maneres
Mac1rid.

&. -

lA. Pedera.cló Elp&.

Utll\ODRO t~ e:.UINAHDO
AVUI, DI !ARTS,
I DEMA, DIMECRES, TARDA I NIT

GRANS CURSES DE LLEBRERS

I

ENTRADA GE.'I;'ERAL, 0'50 PTES.
ENTRADA AL RECINTE l PREFERE....ClA, 1 PESSETA

Mltja.ns de comuntcao6: AutobU&06 ROca, eortid& carrer Pe!ayo
Autobusos Lesseps ..... Pa.'S5el¡ Mara¡all ~ TramVles Hort&

O~<L

DIMARTS, 10 DE 8E1 E. 18RE

10

I

ATLETISME

VICHY CATALA I
FONT ESTRELl1\

CICLISME

A LA BORDETA

El Gran Premi de les Nacions

Matx interclub F. A. E. E. T.·

I~J&

-

El passat diumenge al camp de
•atomao, feut, Mtlaa, Reumatltme, Dlabtt\
l'Escola del Treball, es disputà el
1
BALNEARI a Caldes de Malavella (Q~
matx entre l'equip de la F. A. E. E. T .
redult• finS e1 s1 d 'aaost
1 el de la J. E. Pensament de saAdmlntstraciO· Ramble de ... Flors. 11 • TtWifon 1166' • BARCELONA
badell, que s'adjudicaren els prem•s.
Els resultats tècnics obtinguts fo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
ren els següents:
I
Paris,
8.-Aquesta
tarda
s'ba
celed'una
manera
brillant
la
seva
gran
voltes, al circuit urbà de 2,108 meBO metres lllso~
brat la prova cicliSta contra cronò- actuació en els Campionats del Món t res.
Colomer <P.>, 9 s. 7-10, Miramon
metre Gran Premi de les Nacions, d.. carretera.
Dels deu corredors que comença,<F.>. 9 s. 7-10; ax-aequo Salla. <F>.
organÍtzada pel diari parisenc d'aLa classificació ha estat la se- ren únicament l'acabaren aet. El pril Cruells (P .).
1 ris Soin.
güent:
mer en abandonar fou el català Sl1,000 metres llisos
La cursa ba estat interessantlssl1. Magne, 3 b ., 53 m., s. promlg mó, per avarla, en el curs de la seAimerlcb <F.), 3 m. 5-10 ; Miró <F.>,
ma, l ba acabat amb el triomf del de 36'521 Kms.
1 Farré (P.>.
gona volta. A la desena es retirà Oócorredor francès Magne, el qual ha
2. De Caluve, 3 h., 54 m.
mez. per ressentir-se de les lesions
Alçària
Per tractar-se d'Un català lliustre
demostrat trobar-se en gran forma.
3. Montero, 3 h., 54 m.. 54 s.
del dia anterior. i poca estona des- reproduïm els següents judicis qu~
Tatjer <P.), 1'59 metres; Mlramon
En segon lloc s'ba classificat el beloi. Rossi, 3 b.. 57 m., ~ s.
CF.), 1'5 metres; Salla (F.) , 1'50 mepreés ho féu Moxó, Indisposat.
tora de casa mereix_ l'enginyer Car.
ga De Caluwe, seguit de l'espanyol
5. Mltboward ; 6. Rtchard; 7.
A la volta 20 sofrl una calguda les Buhlga.s, creador de les fonts llu.
tres, i Colomer <P.>.
4
Llucià Montero, el qual ba evidenciat Fournier ; 8. Bartal ; 9. Garcia, 10 . Italià Rlva.
Pes
minoses de l'Expo61c16:
altra vegada, la seva gran classe.
Cruells <P.), 10'75 metres; Torra
Gustau Deloor, etc;.
1 La classificació ba estat la seDel cDally Mall», de Londres_
CF.>, 9'45 metres; Monllor (P.), l
I Els diaris de la rut coincideiXen en En la classificac1ó per nacions ha. güent:
eLes I.Humlna.cions són Inagniflqu;
qualificar de magnifica l'actuació resultat vencedora França, en segon
Mira.IJlon CF.).
1r. Gutbrle, sobre cNortora, en 1 1 sobresurten en molt a tot el rea300 metres llisos
Dlumen¡e es celebrà un festivat atlètlo pro Ollmplada Obrera. • Un grup del corredor basc, que ha confirmat lloc, ~èlglca, I en tercer ltàlla.
I h ora 12 minuts 1 27 segons.
litzat fins ara. Representen l'últllna
Mtramon (F.), 41 s. 3-5; Cruells
de participants
2n. A dues voltes, Cola, en 1 b. paraula en l'art i la ciència d'lliu(P.); Jorba <F.), i Rodrlguez.
<Foto Centelles.)
lfl m. 1 s.
mlnacló; la forma en què han 1!4tat
3.000 metres llisos
sr. A una volta de Oola, Boetsch. combinats els efectes lluminosos atnb
Mlró <F.l, 10 m. 36 s. 8 10; Sentfs
En les proves corregudes dissabte, èls jocs d'aigua, són meravellOSOs. En
(P.l; Solé (P.>, 1 Domènecb CF.).
Guthrie va vèncer també en la ~ Carles Buhigas, autor d'aquestes u.
disputat. que va mostrar la Igualtat
StDANS i OESCAPOTABllS, entrega immediata
Els preparatius per a l'Olim· de
Llargària
tegorla de 350 c. c., i el cata.là Moxó luminacions, ba. obtingut amb l'lis
forces entre ambdós contendents
Miramon <F.l, 6'06 metres; Salla
triomfà en la de 250 c. c.
t donà lloc a que el nombrós públic
combinat de l'aigua, cristall, 11wn ¡
píada
Popular
CF.), 6'05 metres ; Colomer (P.), 1
que assiStl al festival s 'entusiasmés
color, efectes que no havien estat
Glbert (P.).
El passat diumenge va tenir lloc amb les jugades que encara que
mal vistos... »
NATACIO
Dlso
a.1 camp del F. C. Empordanès, un mancades de la tecruca que caracDel cNew York Heralcà - ... «Pe!
Cruells <P.), 32'b3 metres: Terra dels festivals q~e la ComlSsló or- teritza eJ.s eqUips professionals, porseu caràcter espectacular sObrepaa.
<F.l; Rodrlguez <F.), 1 Gtbert <P.l. ganitzadora de 1 Olimpla.da Popular, ten en s 1 el foc de l'entusiasme, que
sen a tot quant s'ha vist, PUix que
Rellevaments 4 per 100 metres
cr garutza en vistes a la màxima els bl manca a aquests da.rrers.
la caracterlstlca que domina d& l'Ex.
Equip de la F. A. E. E. T. (Salla, ~anifestac16 e sport1va obrera que
El resultat del part1t tou molt inposició de Barcelona, són les seves
Rodríguez, Torra I Mira mon), 52 s. tmdrà lloc en els dies 26, 27, 28 i 29, decis. Es decanta finalment per
Venda exclusiva per a taxis
lliumlnacions. Aquesta Uiuml.nació,
5-10; Pensament, de Sabadell
del mes que som.
escas marge, a la Penya Dec1d1ts,
amb brillants efectes de llum, hezn
PUNTUACIO FINAL
G
A
R
A
T
G
C
U
8
"
N
O
\..orts,
5
1
7
Va celebrar-se en primer terme un elS quals triomfaren pel tanteig de
de repetir, fan del recinte i els seua
F . A. E. E. T., 47 1-2 punts.
part1t de futbol entre els propie- ~ gols a 1
jardins la més .formosa 1 !an~tica
de setembre del
Pensament, de Sabadell, 38 1-2 1 taris del camp, F. C. Empordanès '
Van cel~brar-se també unes pro.
.
creació del món sencer... »
punts.
els de la Penya. Decidits, partit molt ves d'orientació per la selecCIÓ dels
Sota el titol cObservations sur l'Ex.
Tan bon punt es va fer pública
.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - atletes que tenen de partiCipar en
!a noticia de la celebració de la X position de Bruselles», Mr. Charles
d.ita Olimptada. S'assoliren unes mar
Travessia al Port de Barcelona, or- Ritter, eminent escriptor, ha publiques que no reilectei.xen el veritable
gan1tzada. com cada any pel O. N . cat darrerament en la «Reveu Hebesforç que efectuaren els atletes parAtlètic, i la. notificació que quedava domadaire», el paràgraf següent:
tlclpants, ja que el ma.rcatge de la
oJe1ta la inscripció pels mdependents
...«Totes les Exposicions que ban
CAMP O EL
S OL
E ..dr..8o toua
AI
pista fou lmprov1Sat amb cadires, i
han e3tat nombrosos i bo són encara. succeït l'any 1929, han tret profit
per
tant
no
són
d¡
'
gnes
d'e
'sser
tln•
~
•
els que formulen llur inscripció
AntI C6 tent:n.vs C1 elll.rt!llliUJt:Ul del 1.' U u .. " "
tzada les dt> les admirables lliçons de Carles
gudes en compte les marques que es
oficines de l'entitat organ1
ora. Buhigas, el jove enginyer que va dodonaren com a oficials.
I Es posa.ta lmde matanniftest la popularitat
Els
lt ts té n1 d 1
roves
n
por
prova gaudeix a tar Barcelona d'Wumlna.cions enAvui, dima rts, nit
resu a .. e. es e es P
1 La cursa ciclista de les vint-i-qua- nifica, r..ixi com també els germans que
1a no6tra. ciutat, 1 com són munió, lluernadores. En aquesta matèria, no
foren els seguents.
tre bores celebrada al Velòdrom de Albinyana.
els que tenen un veritable desig de e:. exagerat afirmar que aquest ca1.500 metres llisos
1 Reus, ha. estat un éxit absolut. Exit 1 El resultat final de la cursa fou el poder-hi concórrer. Es recorda que talà ha estat un lniciador genial,
1. C. Campos, Ponent, • m., 47 s. de públic, èxit espectacular i èx.it següent:
els drets d'inscripció per a aquests un cLe Notre• de l'electricitat, que
hB obert dint re les ombres, perspec2. A. Badia, Ind. 4 m .. 62 s.
esportiu.
1. René Martln-V. Oebrla.n, 5.282 es el de sis pessetes.
Tramvres: Unies 7 i 15 --- Autobusos: Lletra E
3. J . Alcalde, Ponent, 6 m., 10 s.
Per això, en el t ranscurs de les voltes, 94 punts.
1 Per la seva banda, els elements tives de somni, que fan semblar artificials
a.ooo metres marxa
Serve1 cte t.aXls coliectlus. des cte la Plaça cte catalunya, <1e la
2. Germans Albinyana, a 2 voltes del c. N. Atlètic, segueixen activa- derals. 1 fredes les esplendors si1vint-i;.quatre h?res, que ba durat la
l . A. Josa, EscuitiSta, 17 m., 35 s. ¡ cursa, n1 etl pu b ~c tenoésbad fa nat un 141 punts.
ment les seves gestions, a f1 ae
Plaça d'Espanya, Bar :K.Jcago 1 Passe1g cte Grama-&LJ.meroo
»Com Ambers 1 Vlcennes. Brusr
•
so, momen , n m r
e 1a cursa
poder emmarcar la X Travessia al
2· P. · .era, ld. 17 m., 35 5 s.
1 ha disminuït. Els equips lluitaren
3. Van Nevele-Bacbero, a 6 voltes Port, de la brlllantesa que mereix. selles ha. utilitzat aquest art nou...»
3- J . Argulmbau, id. 17 m., 56 s.
154
amb gran braó, I fins el darrer mopunts.
En el curs d'unes declaracions feSón també així mateix nombrosos
3.000 metres llisos
. ment no va decidir-se el triomf de
4. Sans-Pallejà, a 9 voltes, 55 p. 1 els premis que es reben per ésser tes per l'ambaixador dels Estats
1. J . Pérez, Montnegre, 10 m . 23:5 ' 1a parella René Martm-V. Cebrian ·
5. Pou-Flaquer, a 15 voltes, 23 p. disputats en l'esmentada. prova.
Units als periodistes, en novembre
2. O. Campos, Ponent 10 m. 23 7 Ferrer, que efectuà una cursa mag6. Bover <lnd.), a. 19 voltes, 12 p.
La participació internacional, preo. del 1933, digué:
3. A. Jovan1, Montnegre 11 m. 2'5j
cupa els organitzadors, car és pro«Barcelona té una qualitat dinà·
pòsit d'ells -per poc que les cir- mina que fa recordar Xicago I Nova
188'50, 187'75 ; Rtf 67'75, 68'00, 67'35 ;
·• - PREVENT1!10 PRl>f'fliCTICO assoli en l'organització dels Cam- cumstè.ncies bo permetin-, de pre- York. Mai no havia vist res que pn>
l /1 i IJfl H C UQC) • PI>' A C YIC O plonats del 1934, està estudiant m- sentar un conjunt de figures quall- duis tanta impressió, per la seva veCLIN ICA MENTAL
Explosius 131'50, 131'75, 131; FelgueLeressants projectes per tal que el ficades superiors a les de l'any pas- ritable bellesa I pel seu formidable
res 41'50; Ford 291, 285; Colonial
(Torre de campdera)
públlc pugui gaudir plenament de sat. ¿Assoliran èxit els elemen~ del esforç d'enginyeria, com les tonta
38'50; Tramvies P. oi7'50; Hulleres
KI:.M
A LLOH.E'I UE M.AH.
O IRO.
C. N. Atlètic, en aquest aspecte, I meravelloses de l'Exposició...•
Impressió 50'00; Oha.de 422, 421, 422.
NA · TELEFON 10
el dia 2~. podrem presenciar al nosEl negC\Ci tant en el rotllo de DeuPer a l'assistència del! malalts
Els Campionats de Catalunya
tre port la més formidable compe~es de l'Rstat, com en el d'obligamentals I t.Oxicòma.ns
Borsí de la tarda nerviosos,d 'ambdós
tència, registrada en l.es precedents
ClOns Mullicipals, Diputacions i Prosexes
en
outriggers
i
esquif
la part espectacular de les regates.
Alacant 35'35, 36'30; Ford 286, 285;
NO RESPONEM DE LA
vir,cials ruu molt reduït, encara peMetge
Utrector H.esldent
Hom espera amò fruïció les grans
Hom creu que el Club de Rem
Hulleres 50'00; Cololllal 38'50, 38'35;
Ooctor Bernat carreras
rò, que <!um.lnà el sosteniment.
regates
que
tindran
lloc
en
aigües
PUBLICACIO
Ot. LES
Barcelona
assolirà
una.
vegada
més
Les obligacions ferroviàries quel- Aigües 187'75, 187'65; Tramvies P.
del nostre port el dia 29 de l'actual, un sorollós èxit d'organ1tzació amb
47'50;
Cha.de
423.
com més actives, tant en operacions
NOTES QUE NO ENS
organ1tzades pel Club de Rem Bar- motiu dels Campionats de Catalu- edicions? Confiem-hi l esperem, que
com en llu.r s cotitzaciOns, ja que alcelona, per delegació de la Federa- nya d 'enguany.
poc tardarem a poder-ho constatar.
HOQUEI
SIGUIN TRAMESES EN
gunes d 'elles assoliren augments
ció Catalana de Rem, anib motiu
Borsa oficial
quelcom Importants; ja era bora,
dels Campionats de Catalunya en
Nord 43'40; Alacant 36'25, 36'30;
CATALA
MOTORISME
puix que aquest rotllo feia temps .Cbade 419, darrera paritat Cbade D.
E. Pensament de Sabadell outrlggers 1 esquif d'enguany.
que restava completament abando- 81'80 ; Darrera paritat Cbade E. 81'80
rneig
qUe
Organitza
el
L'afició
i
els
remers
esperen
amb
EL CRITERIUl\1 CICLISTA INEl To
nat. Les obligacions industrials com- darrera. paritat Aigües 187'65.
ànsia quins seran els resultats d'a- G th ·
1
t
· d
lERNACIONAL
pletament paralitzades.
Terrassa
I quests Campionats, que són la prou
ne.
en
es
e~ egor!es
Basilea, 8. -S'ha disputat aquesta els equips Ferencvaros i Spa.rta, de
En els rotllos de fi de mes, la tòResultats corresponents a la se- i ~~ ~~tab~:l i~~~ès ~~làveu~~ 35 cc. I 500 cc., I Moxo en la tarda en aquesta ciutat el Crtterlum Praga.
Després d'un partit disputadissim,
nica general del negoci fou de comg~>na jornada, celebrada el passat quins seran els clubs que s'adjudl- de 250 CC., foren els guanya. ~;~~a.d~~~~~8~e:e~e una dis- presenciat per més de 40.000 espectaplet encalrnament i domina la. ferdiumenge:
caran els importants premis que es d
mesa en les accwns Alacant en el
· t •TfOp hY de ..L'0 rdre d'arriba da b a estat el se- dors, vencé l'equip hongarès per 2 a 1.
Lliures
36'25
36'35
Terrasa A., 3; F. J. O. Terrassa, 1. 1 disputaran en aquestes emocionants
OrS de1 TOUriS
rotllo de carrlls, i les Aigües de Barf'rancs
f8':!6
f8 '45
'lb
[guent:
EL TORNEIG INTERNACIONAL
Olympic, 1: Joventut Cll tòlica, O.
regates.
1. Molines!, 2 b. 30 m. 54 s.
Dòlars
7'35
7'37
celona, del rotllo d'industrials tamBI ao
DE VENECIA
L1res
69'80
60'10
Penya
Reformes,
O;
Junior
H.
O.,
O.
Per
noticies
oficioses
se
sap
ja
2. Alfred Bulla.
btl assoliren una. petita mlilora..
Marcs
2'945
2'965
Venècia, 8. - Els resultats del torCLASSIFICACIO
que és segura la partlctpaciO en
Bilbao, 8. - Amb més concurrèn3. Albert Buchi,
Les accions Cbade restaren paraSUl.SSOS
239'00
:&a9'25
neig internacional de tenis disputats
Terrassa
2 2 O O 5 2 6 aquests Campionats de Catalunya cia de públic que el dia anterior ,
4. Cayer.
Belgues
123'25
123'76
litzades i es r epetiren els canvis, ena les pistes del Lldo són els seFlorins
Joventut
2 1 o 1 2 1 4 dels equips dels Club Nàutic cte Tar- :.'ha corregut, avui, el T. T. 500. Torf '95
5. Rln.aldi, etc.
-1'97
cara, però. que sense grans transacEscuts
güents:
33'00
:l:-!'40
Olympic
2 1 o 1 2 2 4 ra.gona, Club Marltim, Club de Mar nà a triomfar Guthrie, el qual en
cions, degut a. ésser testa a la. BorCor. Praga
30'60
30'80
LA COPA D'EUROPA DE FUTBOL
Final simple de cavallers: Von
.f. J. c. Terrassa 2 1 o 1 3 4 4 i Club de Rem Barcelona, de la acaba. r la. cursa bavis. guanyat dues
Cor sueques
1'86
1'88
sa de Zuric.
Budapest, 8. - A l'Estadi d'aquesta Cramm venç Palmleri per 7-4, 6-2
Penya Reformes 2 o 1 1 o 2 3 nostra ciutat.
Cor norue~es
1'82
voltes d'avantatge al seu immediat ciutat s'ba jugat aquesta tarda. el l i 6-2.
1'84
1'61
1'63
Borsa del mati Cor. daneses
Junior a c.
2 o 1 o o o 2
Per altra. part, sabem que el Club segutdor Cola.
primer dels dos partits de final de
Final simple de dames: Sperllni
Alacant, 35'90, 36'40; Aigües 187'75,
Terrassa B
1 O O 1 1 2 11 de Rem Barcelona, que tant d'èxit
La cursa fou damunt cinqU&Dta la Copa. d'Europa de futbol entre venç Mathie per 9-7, 6-3.

Antonin Magne es classificà en primer lloc
,Iseguit de oe eaIuwe i I' esp any oI Monter o
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Elogis al senyor Buhigas i les seves
realitzacions
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LA X TRAVESSIA Al PORT
DE BARCELONA
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Les Vl•nt·l··quatre hor·es de Reus
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L'equip format per René Martin·
v Cebrt'an guanyador absolut da
vanÍ eIs germans Alb'mana
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sequt; Seder ies de Gr&ct.a. un ObS& 1
qui: P apereria Comer&l. una ca¡>
sa de paper 1 sobres de luxe: E. Rosich (Casa. T oda), un joc d e tres
testos per a cactus: Cafès Tupinam.
ba., un estoig d'exqult .a xocolata..
LA PR OPER A TEMPOR~
Els treballs b.an de lliu.r&r·se at
DA D E S YR A
Centre de Gremis ISant Joaquim.
ta Qa.lertes d'An Syra, cada dla. número 10), secr etar ia c1.: I'Assocta.
tnés ext¡:ents en la. selecmó dels ex· ció d"lndustrials 1 Comerciants de

Les ...Arts
...

Ferrer Batlles

I

*--~-

na.turea de les més repre.sentatlvet;
dintre l'art vivent catat.a.
ocuparan. per tant, les sales de

CLIN ICA

La Penya 13 Ne¡re, del carrer de

Ferlandina (tros compres entre LlU·
na 1 Costa), organitza una gran
audiCió de sardanes per al proper
dia lS, a les onze del matl, a carrec
tanrt 1 altres~ També celebrarà di- de la Cobla Popular 1 a profit de
ferents exposicions espec!alttzades., l'Asll Naval de Barcelona.

interessants, ies quais s'anun-

111o1t

CASA SUBIROS

AL CARRER FERLANDINA

senet, Vila. Arrufat. Ol¡:a Sacharov,
Mataró. C. Cortès, Serrana, Armengol. M. Casanova, Solà Andreu, Rocamora. CM.), M. Fresser, Soledat
M.artinez. E. Porta, E. Mora, Mun-

Ofer eix tm.porta nts- re o8.1Xes eo tots
els art1cle11 de CaiDJSerls.. COr bateria..
Gèneres de Punt. etc.. etc.. durant
tot el mes de setem bre

ENCENI::UIJRS

LES SARDANES

syra.. durant la pròxima temporada. Manola Hugué. Sunyer, Rafael

Unies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

36, SOQUERIA, 38

p061tor8 ha aconseguit con1ecc1ona r Gracia., d e cinc a ..t.
un pro¡:rs.ma. d'exposicions amb sig-

fbarra y e.a. S. en l'.

Camiseria - Corbateria

::5t:l<Vhi.l KA Pl.U t:UHM.ANAL ~ l rlJ!.i ~A.HOELONA l

Aprofiteu l'ocasió

Hospital, 42· T. 13651

Llegiu LA HUMANITAT
Bar Petit Miramar

dEttYEI ENTHf!i ~Ai"WELUNA

ciSJ'S.D oportunament.

cua recoma nab le pe l aeu Dli lll
tre~o i m enJa ra d 'en oarreo
11 EXP OSICIO MON OGRAOran
terrassa ó estiu propi& per
F ICA DE . L A T A ULA PA•
a. banqueta 1 testes
RADA
AVUl. COBERTS A 7 PESSE'l'Et:S:
En instaurar 21 Foment de les
.uts Decoratives, l'any 1933, l'Expo-Arro• o oanelona, m itJa 11 &10 1·
s!ció Monogràficà de la Taula Pa·
t a i po llastre
rada., creà un ambient tan justtftcat
que des d'aquella data molts establiPASSEIG NACIONAL , 82
ments han vingut celebrant exhlblBarcel on a - Te leton, 19235
ctons quasi permanents que ~n aluns casos han slgnlflcat ventables
=ncerts. L'interès que va de_rtvar-se
d'aquella primera manlfestacl~ ~
gura tma. brillant presentació per
part dels expositors per
re~arcar
una fita ascendent en relacio a. la
primera, en què la novetai OC&Slo-na.va alg".ma vacUlació.
compenetrJts cr~la dia més els
artlfexs barctlon)m amb la nostra
UN LOT DE LLIBRES QUE VALEN IS PTE&, PER l ' IS
entltaú de decoradors, qbue tant oe
Bettsarto: .:El crtmen del Parque GUelb 1 .:Ntn.aa deaaparecida.u.
crèdit ha obtingut am 1es ~eves M Nordll.u: &Papa •breme». ~ A. Sa.mblancat.: .:Estampa& de MU.Iic-li4lb.
exposicions monogràfiques, sostmgu- ~ E. Barrlobero: &.Pa.l.abras de un tncrèdulo», .:ChatarrA.mendi el optimista»,
des amb el propi estorç, · que una .:De CAnovas a Romauones» 1 èLa leg1slación de Moiséu. ~ A. de Musset;
ifeatació d'aquesta naturalesa no «Mlm1 .t>lllson». • J. Beida: «El ru1 de los plateros». · F. Oarc1a: .:Orectu.
mand'é
. 1illa d'lmprovtsaclons ni &.l!."'pam1nond86», o:Antbab 1 t:Ouerras de Macedonta. . • L. Peftaaeto; &~
ha
sser
saa de! mostrador». - L. C. Bosch: .:Almas ¡emela.s». - A. Agorlo: «La.
represente. portar a un sa16 1es exls. 60.Illbra de Europu. - .E. Melldaro: cAlma. p¡ena ne amora . • PuJo: .:E.L JU·
tències del mercat· correJ?t. e.etuat. ramemo de S1b1la» (2 voluma), cAvent.uras de Salo y f'aón» t cLibro oel
ment. treballen ja amb veritable pas- conocim1entoa . . M.. Tuba.u: .:PacSU~s». - .F. Mouló: .:Viajar ... ». • .P. Alsió d'ofici preparant llur aportació qwalderat: .:C.ombuatit:lle» 1 &Sangre patente». ~ M. Verdaguer: &El ma..
tL la propera «Taula Parada» Jes rido»l - E. Labarta: .:Poesias». - J • .1 Caso: t:Nueva detenaa. Claudto Fon·
creactons de la que.l són altain.ent · tanel as» .. a. J . Sender: dman».
estimades entre nosaltres.
30· obres dti leot u ra amenissima: li teratura, h istò ria, ¡,olltlca I poeala, amb
u n t otal de 5.880 Pi&ines, I l'I m port de Iu q ua la éa de p tea. 15, lea d o·
nem per ptea. 8'75, A reem boraament, ptes. 10 125
OFERTA EXCEP C IONAL (per una so la vegada) ALS LECTORS DE
LA HUMANITAT
Fo. PI i MARGALL : &H.lstorla. de Espatla en el aiglo XIX», 8 rrans
volullliJ de 2 .000 pòa:lnes cada un amb n ombroses 1H.ust.ractons en nea:re
1 color relligats en tela. Va.ten ptes. 240 Els donem per ptea. 7&.
CESAR CAHTU : .:Biston.., Universal», 11 ¡ra.ns voluma, amb 49e là.mtnes. RelUp.ts en teia. Valen. pt.eE. 175. Els donem per ptes. 40.
J . Cle rvo : cFortuny», un ma¡nific volum protuaament Uluatrat. Val,
ptea. 12 El donem per ptea. 7'6\l.
.J M. BA RTRI NA: t:Al¡O» (la tamOfia obra del gran pensador català.).
un bonic volum de 200 pA,ginea. Val,· ].)bes. 6. El donem per ptes. 3'50.
· VICTOR BA t;A C U E R ~ cLos espa.O.olea en Africa» tela volunt.a.rts catalaos &l ¡86Ql, un aran volum de apo pàgines amb nombroses làmines en
~:~e p~/~~~8 ~di~sf"an .,dlbJJixant E . .Pla~ . .En tela.. Val, ptes. 20 · El doAprofiteu .aa ue-ta CANCA per una to ll Vlllda lectora de LA HUMANITAT
'
LLIBRERIA CENTRAL • MUNTANER, 42 • TEL. 35255 • BARCELONA

Tercera lllsta de premis, que la
Comissió encarregada pel Comitè de
Fires 1 Festes de Gràcia., ba rebut
per a premiar les obres que es presentin al Concurs Fotogràflc, dedicat

Cap

DE: MOBLES. PIANOS. ftAUIO::!, CA IXES DE
CABAU!. MA~UINES U lliUft lUftE I UEo C<>l:li.H., MALETES. U lSt.:OS, etc.

del mes passat.
Magatzems Les Amèriques, una
ombreHa 1 un bossa de camp; Vfdua d 'Artur Pérez, uñ. joc de fumador; Soll, S. A., un estoig de pintes; Parlader, un marc à.m.b vidre
24 per 30; Ba:rtomeu Alsina, un marc
amb vidre 24 per 30; Antoni Haicellln, una maleta; Camiseria Ponç.
una corbata. de moda; La Japonesa,
una. petaca Ultima novetat; Ferreteria El! Dos Lleons. dos portàtils
de taula de nit: Els Dòlars, un ob-

RESTAURANT

OU.NI:U UNA l"~;

FILL . DE RO MUL BOSCH1 S. en C.

CORTS CATALANES, 414
BARCELONA

Carrer Nou .de 11 Rambla, 18 - PELL · SANG · VENERI
PROSTATA
MATRIU
· IMPOTENCIA
DIATERMIA
O lr ootora Dr, RIU Port& Cona~lta , 11 a 1, c·so a 9. F. 10 1 1

APARELLS
FOTOG RAFICS

1.

PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES

MAURW : Passelg

PEL•LICULES
P AT H E • BABY
FONOGRAFS OE TO T ES MEN ES

I

4

per paraules =
-

HABITACIO ¡er .a. senyor. Avinyó,, a , 2.on 1.•

FAC ILITO a:ratla, peaMATR IMONI , a.mb un slons t habitaclona. Rambla
.Flora. 10, entl.
!lll. Bones reter~ncies.
tindria cura. porteria, t.or·
DISPESERS. 24 duros
re o masia.. E&crture a
La Humanitat, num. 349. mea, balCó c., tracte tam111ar, casa. tm. Cec& .Ser
DI BU IX I PINTURA jo- querla, 2, pral.
ve &ense pretensions d ...
ES DESI T CEN hoetes,
s1t.Ja. t.reball. Sa.lmeron,
25 duros mes, tot com55, d1ar1a.
Pl"éa. Raó: Dlputacló, 317,
S ENYOR ETA, falta. _per bar, prop Bruc.
a vendea a domtcill. SOia
PENIIO «La Mu ndial»,
un article. 0U"ig1r-se a
Hoapltal, 125, pr&l. Viat.
Calè.brl&, 97, catea.
¡era i h011tes. Habitaclons aireJades, bany 1
JOVENET amo 1illtll1- teleroo.
Uorablea reterenclea s otere1.J: per a. oot.1¡a Q eaFALTEN. 2 Ó 3 joves
Cl1Pt.or1. E.Acrture & La & tot estar. Cervantes,
Human itat,. Num. a~n.
7, entr. 2... (trav. Avinyó).
S' OFEREIX per a tr•

a ueç1ona óel tra.ncea a
I: aoDa
re&»&DYOI o cat.aJ.a., per·
a. pta. Escr1 ure
La

I

&

Humanitat, nu.m . ~UO.

Auto-Esc ola
QuJ vulgui aprendre a conduir
~ae no deixi de visitar aquesta
a~ d èmla per ésser la més ràPida. 1 la més barata de totea
UNIC PREU
TOT COMPRES

90 Ptes.
CONDUCCIO, MECANICA, BEGLMIENT, DOCUMENTS, CerIUicata de PENALS i FO~IENT
MIB TITOL ASSEGURAT

L'única.

que tap preparar ell
t.ofera per a examinar -te d e

1.• CLASSE I L• ESPECIAL

«E

L

A S

1

•

CORTS, 412

SOCI
CAPITALISTA,
cerco per a muntar ne¡oci 4e bona rend.lment.a.
I Esc. a La tt uman ltat.
.Num. 316.

I

I
I
1

CAT ALA, Correcctò C <>
r1¡1nala 1 provea d unpremta.. EeUl i ort.osz;a.!1&. .Preua mOdlce. ~
cr1ure a. La Human it at.
:Nllm. 105.

I1 aues
COMPRARIA e&ertpt.or1
buta.quea d. 'oeuló
a. pa¡ar a termt.nla.
a La
102.

~.

Human itat. Num.

Ia Smaa:at.Um
' OFEREIX mouo per
o despa.t.L
La

Hum a n ita t.

4•
llt¡a oollocacló. bon ea referehcles. Adreç&r-&e a La
.Cumanltat, num. 106.

CORREDORS vlna
olla, particUlars, ma.n..
c¡uen a c:omiaa16, Iau.a.ltat, 265.

DISPESES

PIJUAN
.. ETQE E8PEU,AL18T A

ELL -

VIES URINARIES

~- <~~rnbla de C.naletea.
-

11, pr1mw
U~ EL'TES dEX01U13

FAMILIA CATALANA
1 d."esquerra delltJa un a
dorm.tt o tot estar. A.o.
¡ell, 6. 1er. 2&.
HABITACIONS, b&lcó,
ba.ny, t.elê:f., tot estar o
aolam.ent. d.ormlr. Rambla. de.l Prat, 10 (Grl.a
tia.}. Raó. porteria.

Úlcorporada a l' I nstitut .Nac.tonaJ de
S e¡on.a Eb.1e.Q.1anç.a.

BA.TX.lLLERA.T
!SGRE8 ID.'IVERSITABI

HA BITACIONS dea de
20 pt.ea. mea.
Paaaat.¡e
Cr6ólt., 8, 1er.
BON MENJAR. bona
b.abitactó, bon preu. Patrltxol, 9, 2on.
MAT RIMONI aol, desitja 1 o 2 pera. tot eat. o
dorm. prop Rambles. R :
Avinyó, 26. Forn, de 7 a
ti tarda-.
YALEHCI A. 189. pral,
ent.re Muntaner J Aribau
H.ablta.ciona at¡u& corrent; contort.
IDEAL PENSI O la més
cèntrica. 1 confortable.
ezc. menjar, penaió completa., dea de 126 pl..es.
mes, dtè.ria. d.es de 6 pt.es.
EscudU!erl, e, pra1, prop
Rambles. Escala estanc.

LLOQUER DE MOBLES
ooua. .rrao usortolment..
Camer& 6eV1llaoa. S. L.
en Uquldacío. Pa: de Or*'cta.. 101

PI S OS , botl¡uea, de 14
a 22 duros. 3 1 4 dorm.t~
U>ris. Pere IV, 77, prop
Parc.
CASA nova,
ros, pisoa 3
cambra bany.
tLessepa). Tr.

"OSEP Ma. ES PANYA•
Advocdt N.oueuo. ~ba
E. LLINAS RO I C Aa.
vacat, J::SaJ111ea. :..14. l'el
21)_927. Barcelona

LLEVADORES
GRA CIA GAKlii A. Wevaaora
consuJ t.es aratUl tel. Florldablanca, w.
entJ. 4t.a. Tel J5747.

16 1 18 dU.
dormitaria,
Verdl, 164
24.

COHCEPClO oi OFRl Dl
CAR BO. Lluaaora. Clrurauma. &d.a. l::it.. Ant.o.tu,

A GRACIA. plsas per
Uog. 60 pçes. prop mercat. Ra.O: Ciudad Re&l,
30, porteria.

~4.

Tel

:¡a64l.

HIGlNlA RUIZ. weva.aora. cuur¡uwa. Oouawtll ¡rat.U1~. TaUere.. 70.
t:lta. rel. 21845

PISOS , 25 a 30 d\U'06
en casa nova., asc., bany i
caletacció. Camp, 42 1
St.a.. Perpètua. .Prop Pl.
Lesseps.

TERES A Z.U RI TA. Llevaaora.. Pa.rta, 18. Tei.

~~!Jl.

PI SOS 14 1 15 drs. Cam-

METGES

po, 4à. 006tat PI, Lesseps

OR oiU AN MIRANDA.
AU TO-CONDU CTO RES
&Nu.rtu. des de 16 ptes. MaJ.a..tt.ltll ae1a ne.ua.- il.
de
U11LCI.&.. ' · 1 el. ~ 1 8a
Servei, muntatge 1 d~ L>üJ'Ce10D&.
munt.at¡e. Oe5tio perm1s
a:ratla. caJI.bria., 2. 11...
Dr. R O S S~ LL t'UH.I¡
HABITAC IONS dea de ratge. Tel. 32573.
oe urac.1a, lot;, ora..1. :la.
0'76. Cadena, 83, entresol.
Di AC ONA L, 235
~37,
MA LAL tiES acta aena
HOMES & óormtr. 6 pta. zamrr& Olputacio, pl.&ol; ~~e¡n ::s~::~en: ~
nous.
m.
vent
6
bab..
OOrta.
~:..!. . Tet ~5~
aetma.na. Lladó, a. 1e.r.
bany, eaJ... aac.., tel.. 80
(prop Pl. Republlca).
1 9~ pt.es.
MALALTS.
PUlmona,
8 AXEA, acreditada penCor, MeruCI.na a:euera..1,
IMPORTA NT aamcia. bmu.a, H&J¡a .X., ::;o¡ a.rsia p. ra.m.Ulea tot contort. Preua reduH-5.. Pro. d"Auto - Cap1tonéa, de t.U1Cla1 .ur. Llula l.óU IIta
vença. 265. Pa:. de Oràcia. Barcelona, ra. tra.aUats de ur.,eu. :.~u, Pra.i.. (,on.sW..:
mobillans d 'Espanya & ta ae a a. e .
.,JAUME I, 11080 n•bl· França. J.aual que de VaJéncta,
Saraaosaa., Mad.rtd,
taClo doa balcona, a.saole.
D•- FRANCESC ORlES
llada, bon preu. Trompe- BUbao I Sevllla. a Barce-- PA.Kf fC A, t-fumera.rl
óe
lona
o
vlcevet5&. Enten- te1na óe n~.xcw . A.Junt.~A.
tes Jaume l. ~. 1e.r. ~na..
ca.. 97 i 99.
meot oe Ha.rceloo.a.. ~pe.
ct&Uat.a en maJ.a.U.1ea l.DLOCALS onduatrlalo - ternea. Cooaulta. de 4 a
ttn:J~6. 22i, praJ.. Tel.
HAIITA.CIO , llOO Cf!D• ota; M.a.s&i.ni. B6. Saat.l.
tnc, ceae11.0 a oon preu
14
duros,
PIS
OS
nous.
per a auaroa.r-ru obJecte.
NSULTO RI MEOIC
WCnbre La Human itat 4 habhaclons1 lavabo ç. QUCO
IKI.IH UI Ç, cediria amb
Rogen~. 17 1 lti' (Clot).
Num. 316.
cJ.tent.el&, punt c6o.tr1c
1mJ..nu1orabJe a be.Jlt. MArPIIOI 41'50 p tea. 3
CA SA NO VA. Oortl, ti. &scrture a La Huma ·
habitaclo0.5, me.nj, lav. 767, amb a.scen., banp. nitat. J. J.
dutxa. Navaa de Tolosa., aigua directa, molt. Hum
17;,¡ 1 174, prop carretera 1 sol, piso& 4. O&lco.oa ~4
Or. FRAN CES C ORTII
1 botl&S amb PLI. PAKE.R A. fliuwetlt.l'l de
Rlbea~-------- dur015
peu tramvia l aut.obua.
t.erua ae 1 r..acw AJuut.a.
PISOS 1.er I 2.on. 17
- -- meu t. a o t:t&rcctúua t..L)&dUl""Uó. prop .EataCI.o del
PE R A LLOGA R a HOS- Clati.Aotlll e.o ma.hUUes l.D·
Nord. 4 h&blt.. Au.sla.s • tatranca prop P!. Espa-. tc.ruea ~..>On&utta oe t a b
Marc, 130,
nya, ooiuc local. Ra.O: Ara¡:o ç~~~ pra.J. T 101:>8.
.6éJar, 43.
BERLIN , 18 (S, Q ,), pi106 moaerns., etplenQ.l..
PIANOS de Uoaue.r,
da.. vlat.a, a.acenaor, bany.
SA LDO collara, rra.n..,
cale!., ¡-arat¡e, de 100 a nous t usats Preua eoo- peo.ru. b1Jutena, a.nunt:umca.
.:An¡elua Rall». &Wt.ata. Avtnyo, 17, re140 P'-d., ~.oc prererh,
Rbla. Catalunya,. 7.
pela eat.ran¡era.
UOL&e.lia.
CARME, 72, :.!on., desttja l o 2 h015tea tot estar
o aol8 menJar, b. c. Tr&.ot.e ta1111llar.

t

w•.

Aif re d SanahUI•aIN:~:Ob~• 1a anra,
•
,
AUSES. etc.
GirDila, 10, praL (de s a 8)

CEDEIXO habitació independent. Fra.nce.c Layret, 188, entl. a.a

1 u.ooo pemtea, falten
per a. ne11oci edttorial ca..
.Escriure a La Hu·
mani tat.. Num. 104.

Eac.. a

Ad v o e a t
~lVORcts PLETS C

MARE í tuta., deattgen
1 6 2 hostes, tot est.ar,
30 pte&. aem. St. Pau,
28, 3.er l.a

DESIT.JO Jovea tot e¡..
tar, preu econòmic. Capona, 7, entr!.

PENSIO PRAT, na.olta,..
Cló :¡ llita, penalO OOI11·
1Jit:t.a Aoonament. a men·
J&r. 85 ptea Mt.mana o.
Nou Rambla.. 1a. I e:. ~.a
COBERTS a 2'60, e ntrer.o.oiment.t~ 1 8 plata a
ele¡tr a la carta, pa, vt
t P<)ltrea,
tot au¡>erlor.
Ronda St. Pere, 11, praJ.
EIPLENDIDI cot:lerta,
entreten.lmenta 1 ::1 plata,
a 3 ptea. 1 :l'76 per a bc>
name.ot ae 16 apata. ser~
vel acurat. Pe.n&lo IAJet.a.oa. Pl . Ber e.n¡uer. a,
DOS AMICS a t.ot ~
tar de&ltJO, preu econòmJc. Escriure a La Hu·
manltat. NU.m VOL
MEH.JARS
VEGETA·
AlANS 1 d.e rtatm ve¡t

pta.

~·ro.

aeaona.

Pet&1,

~.

praJ.

HABITACIO Der a dos
a.mlca, c:aaa. mare 1 Ulla,
prop Fontana. &acrlure a
La Huma nitat . ~um 334.
HOSTES, ~4 ouros mes,
ba..Jco c. tracte tam.JUar,
eua. .lmm11lorable. Ceca
SoQueria., ~ . pral.
PENIIO
COMPLETA,
2b C1 uroa, b&lcó c. 1 o 2
amics, bany. Rbla.. Sta.
Mònica., 15. ae.r.

LLOGUERS

I

VENDES

- -CASETES a Mor ta, per

llogar, 7 ouroa mea amb
e.trua I llum, S dormlwrta, menj., ouina, pati.
Raó: Ora.vtna, 8, ~.on.
de 7 a 9 veapre.
MUDAHCEI ; Conduotore~-auto.. dea de 8 pe..
setes a Caden& 22 Tel
17174

VIES URINARI ES

CLINICA GALLEGO

'

OFERTES
i DEMANDES

tkn"L1aea uxea caaa 21 dlea
SANTOti , MOtHEVIOEO l 8UfNOS AIRES IOrtlrt OIC!la
~• de setembre del 1935. la magDU1ca motonau

q ue a.cmet.ra p&M8.t¡era l wercaaer1ea
ucu Ja vet.ft.a d.eJ Cia óe aurtida .&1 UDal&CS.o QQm. 1
del MoU d e Balears. l'elê:ton 18~7 •

-,

ADVOCATS
J
I AULE R PAL OMA·
Ri:S Aavocat ~a.nt Pau.
74
re1 2a«w

fOMA.I .JORDI BLANC
ac1Vocat.. Procurador delt
'l'rlbUDala Pag de Or'c;a. f7, HT 1 a Te.l~Coo
7816a I:SatC810D8

- - - -S UROS. t1t.zen. moblea

DU a OLIC1ttlll. b.rat1&8Ulll. Lalet&D.a, 15.
C RA N ocaaló, mobles,
no compreu ~;enae vlatt.a.--nos. Borrell, 615.
BAS CULES d 'ocaaló per
auto-cam1ona, Ptberaat.
carrer Parlament, 9.

CALDERES vapor usades, E. Culla. Sant AD•
toni, 22 (Santa).

URBANITZACIO
prop tram v1a lta.baua.aa,
ple OO&CJ.. oomptat 1 ter·
m.1011. .t<.esten pocs ao-Jara a lU eta. p. P. Ora..
Cla., 121, 4l't. ~&.
A TERMINIS vatJta
COU.IeÇCIOn&U 1 80 peça.
.bnr1C Ura.naóos, 17, Dlal.
<da.

u. '

a.

a.

S OI..ARS a e:; aurua wt:a
Oa.rrer u.w.t, emront aJ
DIJ.Jllero 14 1 tutur mer·
car. Horta, C&Duaa., a6,
prl:lJ. lra.. 0 '11 a u n& 1 e

• ••

BICICLETES, 10 p tea.
m es t~aunes , ou en r.J.. l a,
VIDRES I CRISTALLS
compra. - veo.ó&. Ura:eu,
1:..11. 'fil. au.476.

A TERMINIS ; mata.J.aa..
1 v&novèa.
.Elir1c ora.naóoa, 11, ~:aJ.
:.!na. Oe 4 a a.
IQ&, u.enço~a

COMPRO MOBLES, Pl·
sencers, ¡enere. t.ota
mea&. Maaatam a e Venós.. iÀC:Ucutie.re., 1(J. • l'ei.
1664:L

au&

RELLOTGES

JOl t

MOBLES., per ceuar ne¡OCJ, liQUido t.ot" tea
ex.at.e.nctea.. Canuda. ::16.

....

Tel. 14237

( p rop Rarnble&)

B AR C E L O NA

Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada
ratlla de més, 0'30: els dimarts, dijous i
diumenges, un 50 per 100 de descompte
.JAUME QUERA, consCAMIONS, · ¡rana ace,
CAPE • BAR de Vere
alous. preua oous. rama- tructor <1'obre1 . .Projectes UAo. t'Jaça Sa.rrtà, &-T•
1 presaupostoa, Meuènde:~o têlon 708Ha.
rlt., W&
~ Pe1ayo. 37. Tel. 74576.
MAQUIH.ES o eacrlUtò Barcelona.
óea de 100 ptes. les 1111ARTICLES per • Vlat;.
JOSEP MORE'Y . UOD· ¡e, ela t.rooareu a 1·acr..
Uora OCU10US. se.Dll).re a
la cua .:Elies•. Placet-a stgnat.ar1 óe v&lxell.s.~Pla. CUt.&d& casa .H&alOQ ou..
ta. 4 - Tel J.atia6. aarce- veua. euc. Cle F. Cut.e.ll•
del Pt. 10, bott¡a.
lo.oa..
tort.. li08PltfJ., 161. 'l'e.l.
tou .J.7:j6b.
MOBLIS yea.a¡o, WUOl~
L' ESCOCESA. f "aJ.J:ea
preua IDverserubla.n..s N• '
comprar aeoH t"laltar cot.lllee ort.ol)êd1Quea. Hoe
abana aqueaw cua M\Jn· pitaJ.. 13a
taner. 18
COL· LECC10NI&Tf6 •
Compiet.eu vostra. COJ:Jec.
Cl.o oe Kaeus o poat&J.8,
RADIO n.l,ltl.l"8lll ClO to- araliwta.mt:nt., .Pu1¡ten·at.
~ onaa.. PaJ.omil. ~ .t'l, .NOV&, 6 1 7. HarcelOD&.
UN NOM I UNA AllRIÇA QUI Oil rtJCQrQ&l pe¡
COMPRO BICICLETES
ÇADIRES I TAULES v~aiJ.J. a.wo cuaw.n 01o. Or eu
ae rot.ea weoee ó 'OCU1o.
FiliO a bO.D preu. Lei &- H~uer. ~..>IU'.I.ellaa. Ue5p. c..;uuer~. ww. òaat.rert& •&&
bt . .t:ouat.bl. ~ ~~ G.J . Tei. L"tea:nto.a.
Ut.lt.t, 16 \U.J.

DIVI:.RSOS

7468~.

AGENCIA rRANSPORTI
"J osep b 1¡ uerü , t!Jt-t err~
n art. lo'a.cturaClo.u.s 1 r&
cou1óa o • mercaa.ertM pet
terroca.rru, reCII.d.era 1 ca.DllO.D.a .I..Dtormee terrovt¡¡,.
r11. marlWJJU 1 aerl6. l..D·
tormaClO 100 1e vl&.l.K"el
cot:lect1ua pttr terroca.rtu
1 aut<>-car. !:'U la:!OSht.l.
:u,. .l'eL ua:AJ

BAR fl&LICIANO . tierV01 llCW"at ~eron. -.u.

LES

MILLOHS

BALLS DE SALO
Clll"loOa ae 5 a :,o ptes. (Jrquett.ra, protessor 1 protessora. Petrtu.Ol. 1~ oa.txoe, tat.
JOVE de bona preÀn
ela, amb moto, cteaitJa
relacton..r..se amb ae.nyo-reta C1 'ldeea modernes, en
pla d'a.m.11ta.t.. &acrture a
La Hum a n ita t. num. 107.

l IQUIDAC IO important
tat.er oe maquln&rta 1
INSTAL.LACIOHS 1 re-C&l.oere.rta; ¡ran vaueta.t
ce maqw.nea e1.ne. 1 Ut.l· par~1ona: ai¡ua, au,
llat¡e. a 1110 t. bona preua e.tectricttat. Josep Vlla
Carrera. 34..
Calabrla. 186. Tel. aMS2:
A 16 ClNTIM11 po.m
eotara en urb&DJtz&c1ó.
)a poblada. prop &baaelJ . t-llc1.utata PQaament.
Rao. JUDQUe:re&., l4o Mc>

Carrer de .Sant Pau, 6

CASA BAGUES

<reocl.

l-'.i.U, JU.

OBJECTES DE PLATA

·s B r< I LLA N f S

conoc.LClona aoo per ala
PER A TOT A MENA a e tnwora a..t.umnea ae! LI•
ValénCl&,
trebà.UI ae P"'-iet.&. pruJeu- oeu .Dalmau,
c.ee a oort~~ 1 oreuu~ 2to. Barcelona. Tel. 7ti3Sa.
~
aareça.r-.e a tra..u.
ceac beoaveut., o Alltl;e.LJ
0LU5 I .A80MS. J~Aep
l.oOph oe Ay&J.a., 86, A. ti&.lvaoor
Por~
Senet
1e1eton a66a7.
acurat. a a oo.ucUt. OoJ.u.
m.l.Det. 8. r11110n lfW46.
\~O CUINES, venem, eaJ.PARMACIA oiOAH CON
ao. u1put.actó, ~21.
DO 1\1. Mewcamentl QUl·
a:uca.me.nt pure. -~to¡ent.
VESTITS a. termJn.ta, DU.W.. 68 ·reL 6 UI~ Ba:·
~oenae e.a~.raóa Dl Uaóor
ce lona
Ba.unea, 60, entri. lra. ·
FARMACIA 1 CENTRI
O' toot'ciJ I I"IliS L MAll·
TRASPASSO ri.pldament Puf't•.
ñn.e a ta
t.ota mena de ne¡OCJ o uua óe uoert.a
la Olt.. Coto lUestabllment. &ell6e coorar d.I'OD.l
a
li
7o
ptet, QUUU.
coml.a&lo. HoepltaJ., 6 en . Pau liJealu. 7-1.el 18"d~1
CASA
ALEXAND RE,
COW.¡.¡, •. VeUC&Il 1 UllVI de
CUlt:.mea I tOtovraua. i'~
CWt.•U ae Paj:ll.me.nt., St.

MAQUINES
DISCOS, Ilo.

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA
CANVI

HORTA VALENCIANA

Secció

li

LA un e¡a .. rep

do~ 1a UasteUDna, t4
- tsAkWEl.ONA: VIa t.a.letanL :t
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA CAOIZ · CANARIES
l::k>rt1des aetmanals "Js di!Wlt:ltea a lea 1~ Efectuaran e1 servei les cnot.onaua
uCIUDAD ·DE SEVILLA » I «VILLA O! MADRID»
LI NIA RAPI DA DE C RAN LUXE BA RCELO NA · PAL MA DE MALLORCA
SOrttdel cada dJa· tll.evtlt ela diumenges¡ de Barcelona I Pa.ltn&. a 1e1
1
1
.: CIUDAD OE:.!l8 ~elL 8':rA ;e~ ~~'l:g~'g Dl PALMA •
SE:.RYEI S REGULARS ENTRE TA RR AGONA, VAL EN CIA, ALACANT I P~LMA
OE MALLO RCA._. BAR.CELO NA • MAO I BARCELO NA · EIVISSA
Ll.NLA UOMERClAL AMB ESC.t.LES A TOTS ELS PORTS UE LA ME.Ul·
TERRA!\'lA NORD U'A.f'RlCA 1 OANARJES
SOrt1dea QUlnzenala óe Bar·
~
cetona elS d1jOUS. LINIA COMEH.ClAL BILBAO • CADlZ · CANAR1.ES AMB
ESCALA A l'<..'TS ELS PORTS DEL NORU O ESPANYA - Sortides Quin. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , zenals óe 8tlllao elS dllOU&. LlNlA RAPIDA REüULAR ENTRE ESPANYA
1 fERQITORJS UE LA GUINEA ESPANYOLA tFERNANUO POO) . - Sor·
tldea e1 Ci ta 17 de cada mea. amb Mealee a Valeneta. Cadt:z. Las Palmae. Santa
Cruz de---x"enerife l Freetown, Sanl..a Isabel de Ferna.ndo Poo. Bata. Ko¡o 1
Rlo Benu.o pels vatxeUe
TORRE SAN SESASTlAN tTeiè!oo 14342)
t CI.UOAO DE CADIZ» t uLEGAZP b
LINIA RECULAR ENTRE BARCELON A
ALAC ANT · ORAN
MELILLA
Menjadors tnstal:lata eQ J;lp1Ques c a r raques. va lencianes - Especia·
VILLA AL HUC EMAS • CEUTA t VICE•YERSA
m a t en 1a paella. llagosta barceloneta 1 pOJ.laat.re a l 'a.st. est U Ho r ta
8ortlaea óe Harcetona cada dtumen¡e. a tes 8 bores; d"Alacan' ela d!Uuna;
d'Oran ell cuma.rta: d'Oran cap a Alacant.. eta dlma.rta 1 d 'Alacant. cap e
Barcelona. 111 dimecres
1

a les testes d'aquesta barriada, que
se celebniren durant els dies 15 al 18

--

«CABO SANT O TOMÉ»

TOT D'OCASIO
relèfon 30422

::58'1.8 1 MAtU:)ZLJ..A

. sonldea !JU10zenaJs eta JJJous e&D a tiéte l M&rleUa
~rve1 QUID~D&.I ~p a UENUV A
~e a:• ea rep aJ l'inala.do ae Ja CompanJia MoU Cltl Rtb&1&
relèton 1358b
S&H. VE.l H.APW UA.P AJ.. !:UlM:UJ.. • .PLATA
. per a:wr.o-t.raw.aat.l&nt1Ci correus ~Pa.D.J'Oll

COMPRA/VENDA/CANVI

30 llib res,

Concurs fotogràfic de les
Festes de Gràcia
Fires

LA.

MERCAT D'OCASIONS

No responem de la ¡JublicaciO Immediata de •es
notes pregades que no
est1guin en el nostre poder abans de les nou .:1e1
vespre

lj.ll..J:S.AQ

t:Sort.10N ¡;aa.a Ol MEC RES 8 l a Olt cap a V&le.Del&, Alt.eant. .M.&iaa&,
t:$evJ.l.la. V1co. VillaaarCl&.. Corunya. Muael. Santa.nder 1 8Ub&O
Alteraa.nt-ae les escaJel ae.
J.vra.q •.ma l.ieuta 1 Huelva caóa óuea setm&Det
Ss.ot Ca.rtea • l"errol caaa duea aet111a.nee
~E.ki.V&J ()()kt&EN"l 8NTH.E MA.ROELONA 1 B l.l..H.\0
cada due& &etmanes
tklmaea ela OIYEHDREt:i a Ui nn, cap a .Lana¡uoa. tSa.ot Carlea.,
V1llarvç \1¡L1,eoc1a Cullera. AJ.aca.nt., Carta¡enil.. Aautlaa. A.lmerla. M•
UUa. MÒt.rh . M.à.la.¡a Ceut.a. ~&d.lrt t>evUhs. Huelva, Vt¡o, Mano , VlU~t:lli f'errol. Coru.oya. Av.U es. Mu.sel. santander. BUbao I PuaJet
J!in les IIDie& rapta 1 co.:-reat. • admet. carrega \)eC a r..D¡ er l.oarr&lz J
Cuabla.nea amb uaoabOróa.m.ent a MA..Iaga 1 tamt>e per a l'Wa Ort.
tlDP I Ayamont.e amb kanaborOament a Suetva.

Toll
Confecció
~ca1~bla, ensenyament\
•1• P u 1 eoooòmtc. Ea ta1 en patrona. MAni Jula., '. ~ .on, ~... tprop
Laletan.a).

AUADEMI A DE SANTS

t,;UMISSIUN18Jl~ .

u"

ve1::1.es, ww·a.meota OJ.&Oa.

f'roveuÇ&.,

~a:d; .

HiPOTEQUES rt.l)tOea
euore ~ rwoa.. preet~;~ca 6C)On terrenya 1 unQue& ruawquea. Nor.a.nat..
l. ent.reeo!

DINER eobre autoti::Lòou-. (..orr.s, 67'- p re.L
6 a B.

o.

RIE$1 AU RAHl IA I HA·
MAK uwc a fj,UceJoua
pe.r I& aeva temperatura
a¡raoaOJ.e q ue a'nt ¡auoea. ~Oll8 eapecJa.a per
a DOóea I u•u1.1ueta.
IALO pttJ. a •ugores
A IIOilol f'UJU\.
Perma.aeut.a pertect.ea 1~ '-'t.u.
t:idJ.meron, Ut. PraJ. ler.
Tel. 711~ • .tiarceJona.
Q

.tOSEP 0R l 0LA. AU.!.•
tel w•..a.l:hQuea per a au-

tomooua àu kltl ell ~
rorreat. Vló&let.
71:1 . ..1.81. 771 ~ tla.rceiOJla

t.eJ.Dt\8

.JOSEP CANUDES , aa.a.
t.re t'reu.a woaenu.e. sempre ell: o.a.rrera mOdela
ti&O C. t'AU. l U.
iMPRESOS Qe t.ot.a
me.ua.. Oe..u. L.& Ura.oaua.
1. re.t. 71~ ~celona
FRANCESC TARASCO
VUll IU},)ellor&. ::ierVe.l e
OOUllCUI. • UiJ.ó... 8 • !el elO.O 17660
REPARACIONS c:.u ~~
a1¡ ua 1 "'lect.ncnat Cau
c.M;Ilero. \A.rrer Lt.a.U 70
-...tilli.DCI

SASTRE.. Adob& 1 ¡p.ra
veaut.a, r.ou de la Ram.
bla, 10. prop Rambles.
LLIBRES compro, de
tota. m.ena 1 b1bUOt.eQuea.
Lltbrena MundiaL TeJ6t.
7~08. &J..meron, 224.

MALAL fi,
l'U!mcJ>a.
Oor. Me01ClU& aene.raJ.. dl·
UUa., tta.t¡e .X., tiol a.rt.IU•
01a1. u r. Ltu le Cunta •
lH.t~ea. :.w. praJ. Coc.autta
Ge él a 6 .
RETOLa I ITJQUITU
a e tot.ee mecea per ,. apa.
ra.òora, Mercadera. 80.

MOBLli ALrABA, -u ...
&&uCla. aurac1a.. ecoo.oaua
N.J coworeu teoae v1a1w
aque¡t.a cua Jove.Uana..

aum

~

PO RTU
vu..-.
....,.ta

met&W.q ue~

Agulló

Teiê:tOD 63763.

'

M.

NIDANOR
IERRANO
t'latura 1 Oe<:oraao . • .a.
Cat&luDJL gg ·Tel. 76ua
tswcewo a
MAQUINES
auooea,
OCUto. SePWvecta. 102.

HIPOTEQUES, rapl.des,
tobre cases renda bonea
CO.OdJC1o.na. Notariat. 7.
eotrl. Tel. 2:J6tn,

la humanitat

M.canoaraft a , taqu ta:ratia. ortoa:-ra fi a , càlcu11. 5
Dt.ea. mes. 1 bora wa.
cura ~ &Sil&'D.J.t.. Lebrun
Ta.l1era.. :l7.

és el diari català
de més circulació
ANUNCIEU-HI!

COME R Ç -

IDIOMES

PREPARACIONS DIVERSEs
per a &lllbclól eexeo

CA!lRER DJJ

ANTS

1r. al 16t

T t.lèlon 31136 • Bare '

•

la humanita.t

Dimarts, 10 de setembre del 1935

Barcelona - Any IV - Número l~.l~

--

ectives de la
El fracàs revisio nista a Suïssa
es;
persp
ENTRE El COM:Tt Cinc-cents deu mil «NO»; cent noranta rnu
la nostra subscripció ~OiífÏCG
eSpanyola I L'ASSEMBlEA (iSI», i la pre~~LaN~~~~~~~!~!~.;~!!c~~~ta
L

PER ALS AMlCS EMPRESONATS

Relació de donatius rebut~ a les nost;es oficmes
~dministratives (Ronda Universitat, 25, pral. )

Suma anterior ...
Carme Pérez .. . ... .. . .. . 129.799:'70 1J . C. F. ... ... ... ... ...
Z- Josep Pons ... ... ... ... ...
Valent! Gavin (9.• veg.) .. .
R . 1\L ... ................. .

Tres amigues del Mercat
de la Boquena . .. ... .. .
Maria Gels. a la salut de
Companys i Consellers
F. Castells .. . .. .. . ... .. .
Uns C!ltalans dels carrers
Tamarit 1 Urgell (vegada 39) .............. .
Un català... ... ... ... ... .. .
Ramon Vilà ... ...... ......
J . G ................ ... .. .

Carmeta Comorera ... ...
Verdulaire ... ... ... ... •..
Bach ..... .......... ..... .
F . T.V ............. ... . ..
Miquel Codina . .. .. . . .. ...
. «Ateneu d'Esquerra», de
SANTA MARIA D'OLO.
Recaptat durant els dies
de la Festa Major .. . .. .
Fanúlia Benet Casoliva,
de SANT ADRIA ... .. .
Jaume Matacàs i mu-.. .
Uer, de SAN r ADRIA
Farnllia Grau. de SANT
ADRIA ... ............
Jaume P.odon .. . ... ... •..
Abans, ara I sempre ... ...
F·rancesc Ollé .. . .. . ... ...
carme, 44 (6.• vegada> ...
Un ciutadà ............ .. .
Un". mare i filla en desgreuge del dia . .. . .. . ..
Antoni Català. admirador
de Companys i consellers .................... .
Teresa Lladó, id. id. .. .
Una fanúlla de l'Eixampla
A la memòria d'Antoni
Roger .............. .
Marta Gil ...... .........
Una Pilareta .. . .. . ... ...
Una de SANT FELIU .. .
Una dependenta catalana
(quota de dues setmanes) ...... ...... ... . ..
M . CantareU .. . .. . .. . .. .
J osep Blanc, SANT BOI
Angela Vallbona, íd. ..... .
Tomàs Mlguel, íd......... .
Maria Blanc, íd. .. • ... •..
Divina Miguel, íd. ..... . .. .
Pere Salvany (10.• veg.)
Teresa Mercadé .. . .. . ...
Cinta Barrachina <vega.
da 2) ...... ........... .
Elionor Paull .. . .. . ... ...
Un català d'esquerra ...
Un grup de dones de la
casa Fabra 1 Coats <setmana 31; ............. ..
Ramon Monforte ... ... .. .

J . B. -· ................. .
E . A. ••• •.• ••• ••••••••••••
A. C .•• , ••• •••••• •·· ••• ·V. C .••••••••••.•••• ••• •••
J . P ....... ... ............
R. M .................... ..
Un grup d'obrers i obreres de la casa «Farrero
1 c .a» (setmana 22) :
Manuel Giménez ... ... •..
Enric Casals . .. ... ... .. .
J osep Pérez ............ .. .
Alfons Madrueño . .. .. . .. .
Mercè López de Madrueño
Magi Pijoan .. . ... ... . ..
Manuel Beltran ... ... .. .
J oan Ferrer ............ ...
Baptista Ventura ... ......
F rancesc Al garra .. . ... .. .
J oan Artés .. . .. . •.. •.. . ..
J oan Ginés ... ...... ..... .
J oan Burgués ... ... ... . ..
Artur Julve .. . .. ........ ..
Antoni Salvador ... ... . ..
Domènec Barrera .. , ... . ..
Antoni Abella ... ... ..... .
Joan Sànchez ......... .. .
Eduard Gutiérrez .. . . .... .
A la memòria de Jaume
Bravo ... .............. .
Daniel Bravo ...... .... ..
A la memòria de Macià
Ferran Martínez ... .. .
Antoni Mengual ...... ·J esús Hernando ... ... .. .
J osep Vil alta .. . ... ... ...
Francesca Ferrer .. . ... .. .
Salvador Medrano _ _
J oan Sevillana ......... ...
F. B ............. - .... ..
J . B .... ... ..... ....... - ·

Andreu Alarcon ... ... ....
María Cesa .. . ... ... ... _
Eduard Salas ... ... ... •••
Joan Cano ...... ... ...- .:;.
Cristòfor Cano ... ... ..'. ~
Vicenç Lahoz ... _ _ ...
Pilar Jové ...... -· ... _
Lluís Monguülot ... ,.. ...
Roc Collado .. . . .. ... ·~ " •
Francesc Barril ... _ ...
Antoni Tomàs ... ... .. . ·~
Grup d'empleats dels tallers del «Metro Traos·
versa.!» (20 desena> :
T u.ra .... ......... ... - -

Burgués ... - ... Armota ·- -

..... .

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

Gómez ••• - .... . _ .... ...,.
Burdoy ... - _ _ _ ._
Cabré ... - ... _ _ _
Bonet ... ......... ·- .,...
Escudero - - _ ...., ...
Lorenzo ... ._ _ _ t ......~

Pe:ra ...... _ ......... f'••
- ~

Marista~ ...... -

Poch ............... ... ·Un ' radical d'Ayerbe ......

10'l '-

134 ... ... ... ... ... ... ...
58 ... ... ... ... .. ··· ... ...

Antoni Camr>s ... ... ...
Francesc Pallarés ... ...
~~s~s~~~~ .'.'.' ... ...
Salvador Garcia
G
·
Joan ar~a
.. . ... ...
11
Lluïsati
Tuc
ro
.. ...
Agus
ape11 ...... ....
...
J osep Gimeno . .. ... ...
Bartomeu Descarrega
e e1esti Va 11 e .. · ... ...
Joan .Ban-achina ... ...
Climent Garcia ... .. .
Rafael Guiu ... ... ...
Ferran Glffienez ... ...
Rafael Bordas ... ... ...
Joan Borrell ... ... ... ...
Jos¡;p Muñoz ... ... ...
Rufí Membrado... ... ...
Montserrat Solé ...
Amadeu Rodríguez ...
Josep Peiró . .. ... ...

5'l'5'-

11'10'-

2_

1'2._
1'2'2'5._

25'1,_

5669 ... ... . .. .. . ... ... ... .. .

... ...B ...
J um
na\... ... ... ...
a e e ·ent ... ...
B . Pons ..... · ... ... ...
FranceSC: Rabassa ... ...
Joan Prades .. . ... ...

~~~i t~·aï: .....'.. ·::. '.'.'.

3._

...
...
...

:::

rwReicl~apru·de?Mo¿;a~t~1àa,~ult~s.·.·.·:.:_., :.·.•·.• :. :••:

1
1 ',-

13'
-

Felip G¡¡rcia ... ... ... ...
Manuel Solé ... ... ... ...

3'- Josep Agut ... ... ... ... ...

~·= ~~~g~è ~~r~.~s~~ :::

::: ...

l ' - P. Solans ... ... ... ... ...
150 · · .. · .. · ... .. · ... ...

Vicenç Enguix ... ... ... ...

6._ 13 ... ... .. . . .. ... ... ... ...

Josep Barrera .. . ... ...
Manuel Ravis ... ... ...
Roure ... ... ... ... ... ...
Climent
Oliveras ... ...
Joan Alloza ... ... ... ...
M . Forment ... ... ...
J . Llovet ... ... ... ... ...
Maria Valls .. . .. . ... ...
J . Torrent i Riba ... ...
Eduard Lacreu .... ... ...
Vicenç Iglesias ... ... ...
Joan Balcells ... ... ...
Angel Ventura ... ... ...
Joaquim Rius .. . ... .. .
18'50 Lluis Estrada ... ... ...
2'- Pere Abella ... ... ...
2'Josep Casàn ... .. . ...
1'Santiago Garcia ... . ..

2'l'l'
1'-1'l'10 4'5'·5'5'2'-

~:=

8'hav:

IN~cions;

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

Manuel Ferré .. .......... ___l_'_
Suma i segueix ... ... 130.206'70

3'75
2
'-

*

D'una mort per suposat
emmetzinament

0'50
0'50

(Del nostre COrretponaal
especial a Ginebra.)

solament pel seu costat /f>rmula~'·
Acceptez·vous l'arrtté rtdéral du 20
He interrogat una pe~sonalttat alt~s:
demande d'mlliallve populaire pour decembre IQ:J.t concernan1 1
sirnament situada dtns el C011ute
lo REVISIOI\' fOTALE de ,:
CO~STITL fiO~ F'ÉDÉRALE t
dels Ctne, i pel meu costa.t puc dtr
que el c omitè IW ha deixat de tenir en compte que la comunicació
1
pacifista als Governs etiòpic i ita.
Alguns dels but lletins de vot utilitzats a Sulssa en el prebl~it sobre
lià pot t enir una evident transcenrevisió constitucional, celebrat diumenge a la República Helvetlca (Els
1 dèncía política. Es cert que IW cal
exemplars que ens han servit per a la reproducció ens han .estat t~que Mussolini la cont~sti; peró ¡)Ot
mesos expressament per avió pel nostre corresponsal espec18.l a Gl·
C011testar-la el Negus, 1 la compara.
nebra senyor Rubió.>
1cíó de la resposta calorosa d'aque~t
.
amb el silenci italià pot constitutr tendència coUectivista, molta de la gent de dreta esperava una bnUant
11:nl:' prou forta respos~a de . Musso- l votació a favor d.'una reforma, com la que les dretes proposaven als ~
hntititu~e~~u~:~~rad::~~t a~:'· P~ld~ micis d'ahir. Els 510.000 «Noll, entrout dels 190 ooo «Sill, diuen prou .ela:
, :feu venècia, a Roma: «Marxare~ com les dretes revisionistes han estat batudes. Aquest matí, els dtaru
• dret endavant.» Pot ésser entès: «T1- conservadors no amaguen llur t ris.tesa.
rar em al .dre~:» ¿Es una resposta .a
vaig visitar ahir els coRegis durant la votació. L 'afluència de vola comumcacto del Comitè? Tingut' s
d
i
·
ze
en compte que el comitè dels Cinc tants no er~ mol.ta; es c~lcula en un 60 per zo0 e1s 1tsC:1ts a
ena.
no té terme fixat a les seves deli- Com a parttculantat us dtré que a la porta de cada co1leg¡ van posant,
beracíons. Un!! perso1_1aWat fr¡>sca de en impresos preparats per ai:có, les Xtjres successives dels votants. lA
cara, que no es '['ecle Hawana~e, ha_ ! votació començà el dissabte a tes quatre de la tarda fins a les vuit del
dit en un jrances mordaç: «Ftxar-ZI I
. .
.
un terme equivaldria a fixar el dia vespre; i contmua el dtumenge de les n~ del ma~t a les ~ues de la tar·
que s'alçarà la veda.» Per tant, el da. A les onze, per exemple, el paper d un collegt amb cmc meses elec·
Duc:e tindrà moltes dif~l~ats a ~~i- torals, a la sala de gimnàstica d'una escola Comunal prop l'estaCIÓ de
ger~r» aques_ta._ comumcactó pactjts- Cornavin deia que havien votat 2.008 electors.
ta ' precautona.
una altra particularitat, respecte al nostre sistema, és que al mateu
N. M.• RUBió
Ginebra, 9 setembr e.
temps que es vota la imciativa de revisió total de la Constitució federa',
es vota ta.mbé una llista de magtStrats judicials. Aixi es comprenen, dim
una mateixa papereta, un vot d'ordre «federalll i un altr e d'ordre «Canhomes que calgueren l'any 171~ 1 tonal». - R UBió.

ow l

I

I

I

I

Monument que la olutat de Palma portarà la seva. ofrena.
Mallorca aoaba d'Inaugurar a
I
honor cfe Santiago Rossinyol
1
(F oto Sànchez Català)
LES COLONIES ESCOLARS
DE L'AJ UNTAMEN~ A CALAFELL
I

0'2¡)

de

*

l'llfBUfltll

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

0'50

0'50
0'50
1'-

0'50
0'50

0'50
1'0'50
0'50

0'50

LES ESQUERRES HAN OB·
TINGUT LA MAJOR IA
CONTRA LA R E V I S I O
CONSTITUCIONAL
Berna, 9. - S'ha celebrat a tot el
territori suis la votació popular encaminada a decidir sl hauria. d'ésser revisada o no la Constitució.
El resultat de la dita votació ha
estat negatiu a la rev;sió, però h::m
votat aquesta resolució una gran major!a. Han votat a favor de la revtsió eis catòlics, C'onservadors, part
del partit radical, federalistl"s 1 alguns membres del Front nacional.
Han estat contraris a Ja revisió,
Ja majoria del Partit camperol, els

socia.J:stes l els radicals de la. Sul!sa
alemanya.
EL TRIOMF DE LES ES·
QUERRES HA ES1'AT EX·
TRAORDINARI
Berna, 9. - Com és sabut, el pk·
biscit per a la reforma de la Consti·
tució celebrat ahir, ba donat un re·
sultat negatiu. Han votat en coot!a
de la reforma 510.000 i a favor sola·
ment 193.000 electors.
Els principals adalils de la reforma
eren els grups que formen l'anome·
nat Front Nacional 1 les Joventuts
radicals, que creien que la eonst:·
tucló del 1874 no pot adaptar-se alS
corrents moderns.

Hom posa a coneixement dels famillars, que s'ha organitzat un viat.
ge coHectiu per al dia 15 del corrent
mes a fi de poder visitar els nens de
la colònia.
Preu reduït del viatge d'anada i
tornada, 6'70.
L'li DE SETEMBRE
Per a recollir la contrasenya, calCopiem de eLa Vanguardia» la se- drà passar el dia 12 del que som, de
güent n oticia·
4 a 8 de la tarda, per l'estatge de
«El, H de Septiembre y el Comité ! l'Associació I~structiva d'Obrers i
de enlace . de las Izquierdas catala- Empleats de 1Ajuntament, Junquen66.,(- El. Comité de eolace de las res, 2• 1er.
izqüúñolas 6.ta1anas ba acordado
!!!!!!!!!!"!!!!lll!l!!ll!l_ll!_llli!_
~..!!!!.!'!!!!!I!JI!'II!I!!!!'!!~ !!!!!!!!!'"""!!!!'"'1--~!!!"!J!II'III!~'!!'!!~~!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!
deal h<>m.enaje del dia 11 del

1'1'1'-

1'-

Septemb~e 193~

I

0'25
0'25
0'30
0'30
1'1' 1'1'1'-

0'50

Oea ? e t 8

d

1 VOTATION FÉDtRALE.

ES AQUEST EL FILL DE LINDBERGH

0'25
0'25

1'-

UN ION
NATIONALE

BULLETIN DE VOTE

que molts periodistes l'hagin preSCf

0'25

1'1'-

(IDn_
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Els metges forenses han realitz:1t
Ginebra, 9. - Amb motiu de i'ar·
0.•50 l'autòpsia del cadàver de rex-admi- ribada de les delegacions per a l'As- ¡
nistrador
de
Correus
senyor
Joa•1
semblea
de la Societat de Nacions I
0 50
0 •50 Alemany, que mori al dispensari de I que s'obre avui, l'afluència d'estran·
0 ,50 la Barceloneta el passat diumenge, gers és considerable a. Ginebra.. S'ha
0 .50 sense que el metge de guàrdia VOl· de comptar que, a més dels polítics
0•50 gués certihcar la mort com a ua- i per iodistes vinguts a les reunlons
del Consell i de l'Assemblea, s'ha
0 •50 tural.
Segons el dictamen mèdic, resulta reunit aquí un nom~re important de
0 •50
0•50 de l'autòpsia, que la mort fou a con- membres del Congres Sionista 1 del
Congrés de minories nacionals. Pels
0 .50 seqüència d 'una angina de pit.
Malgrat tot, per tal d'assegurar llocs públics es troben compattiotes
0.50
0 .50 més l'informe, les vísceres han estat i amics nostres, oom són Batista 1
0•50 trameses al laboratori mèdic per al Roca, Estelrich i e: diputat basc
f senyor Aguirre. - R .
0-50 seu examen.
0'50

~el

I

g:~g

1'-

A. CUnillera .. • •.. _ .,.
Samuel Roca Rodó - -

...

...

Joaqwm Lea1 ... ... ... ...

1' 1'-

Sierra ....... ...... ...... _

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

Josep Cabanyó ... ... ...
1'- Antoni Giró ... ... ... ...
1'22·25'50 _
2,_

.
.
les
(Del nostre corres;3onsa1
G inebra, 9 - Les agències us hauran comumcat els resultats de
1
Amb l'obertura d.e les Cor ts, el t~ment dta 24, acaba a treva que
especial a Ginebra.)
votac!O que tingué lloc ahir, ctiumeng~, a tot Suïssa, e~ la qual
curtes vacances de t'esttu havien d~at al . Gove~!t Lerroux-Gi! Ro.bles.
Avui, dilluns, s'inaugura et mati de resoldre, amb un «Si» o un «No», st el poble suts volia reformar to•~·.
1'- St algun mmí;.!re 0 algun mtntSterial havta obltdat, durant l estu1ada. amò dues r eunions importants: una,
""(
~·50 les amenaces de la situació polttica, e$ trobara altra ve gada amb l'an·lla de l'a;semblea de la Societat de ment la seva Constituctó 0 no la V?l~a r~formar. D~s.~rés del Jra.oia Ob.
1'- gU11t·osa realitat en veure el Parlament obert t els debats en marxa.
l'altra! ta
Cotnòtfle dels ttngut
2 de ¡unll darrer, per la uuciatlva de revuuo constitut:i(J a¡ cie
l'.
. .
.
da
•
Ct7lè El confltete ttala.e 1 ptc ca1'Be prou que numstres 1 mmtstena~s . haunen volgut retar .r l 1tara mença d'oscil:lar entre el Comtte t
0 .50 de la represa de tes tasques parlamentanes. Pero es veu que ht ha qut l' As~emblea. un cos politic com l'Asl ' - vigila de ctalt estant i te ben present el pla que s'ha traçat. L'avenç d'•1.-1 semblea, que comprèn tots els EsS.ctioft"'
0'50
setmana en l'obertura de tes Corts obeeu:, com tothom sap, al pen. tCfts membr~s de la Soe1etat de Nal'
na
.
.
clOns· que mclou, per tant, els mes
sa ment de discut1r t aprovar en pnmer lloc la Uet electoral e~pan~ola, petits; que te un aire de Cambra
a
fi
de
pocter
anar.
dins
el
mes
de
IWVembre
a
la
celebració
d elecciOns popular enfront del Consell
0 50
¡t l .fe.l qual,
B U LLETIN DE V OTE;
0'50 municipals.
amb els seus membres y a !Ct~ •.com
0'50
A ix1 en la perspectiva de za política espanyola apareix ara e11 pr i- Angl~Z:terr_a, França, I talta 1 Russta,
0'50
'
,
.
•
constttuetx una mena de Senat), ha
de~ ? et a aepte mbre HilS&
d elecctons.' d Dwen que. a la Ceda 1a lt va be, d' atreure per ¡arça, cap a ell, els
0 •50 mer terme ta celebraczó d
0'50 però que als seus aliats e la Qua ruple mimsterial no els plau gatre. problemes polítzcs de tons ideològic
DU PART I
1:- I es que per a certs grups que s'han decand.it o s'han tos a despit dels i que interessen tes grans mass.es. ·
O50
tatges del Pocter l'anunci d'eleccíons pr òximes es com un avis del I Evtdentment no es sense .Pertlts
1'- avan
'
l'ti
dE
aquesta possible trans¡erencta del
0'50 canvi total que s'acosta en 1a pot ca ' spanya.
problema a l'Assemblea. Als rotllos
1'- ~
• • •
1
dels periodistes es parla molt d'a1'Es ventat que en el pla traçat a tes altures, despres de les eleccions quests. p~tlls.. comença de _circular
1't
't d ,
ble
de la re 1 or
t't .
«Ht hau amb mststèncta la suggestw, teta
0'50 ve el P1an e}ameu
e. pro ma
" ma cons 1 uctona 1·
. • alt· per alguns elements de la Umó
0'50 rà: reformat », aj1rmava Gil Robles dies enrera, rotundament i a cnts bti~mca per la s. de N., que l'As~ '
o:75 Peró tothom s'adona que, segons quin sigut et resultat de les elecCions semblea es . co1~stitueix& en sessio
6 0
·.~ mumcipals la reforma pro¡ectacta haur à mort. l en el cas que, desprès pennanent Jtn.s 1 t~n~ que no es t~o-¡ • YOTATION F~D~RALE.
O"o
•
'""'·ad
.
t bi una solucto dejzmtwa al conJlteRfpon,e :
0'50 ae la denota QUe ea prev~u, la .""'.. rup 1~ tires endavant la propos a te italo-abissini. A l'ordre del dia de
Accepcez-vous l'arrit4 r~tra.l du 10 dtcembre ltl4
2:de r e¡orma i anes a L'autodtsSolucto de les Corts actuals. les noves Cons.
Assemblea, pera, ni es parladtan i
concernant la demande d'inltiatív~ ,.opulalre pour la
0,50 tituents
retormarieu la lle fonamentat de la República en un sentit opa. sols de tat. co,.nJlicte. ~erò e1s e1e.
0 50
REVISION TOTALE de la CONSTITUTION F~D~RALEl
part del progr ama les dretes 1 llurs aliats gats 1 perwú.lstes, qu... aquest ma tll
0 -50 sat · Per tant · st en la primera
.
.
s'han traslladat en massa, 1w 1a a
0'50 tracessen, la segona part sena ntalt dtjerent del que s'han imagmat.
Palau de tes ~acwns smó a la vas1
1. ELECTION CANTONI!'g:~g
D'aquesta 171-anera l'tnteres del futur próxtm de la politica espan110· ta sala del Palau deÍ Cousell Geue•
la
es
concentra
en
les
eleccions
municipals del uovembre vtnent. To t in- ral de Ginebra, on té lloc l' Assem- 1
0 50
d.ica que el novembre del 1935 sera com l'abrU del l931. Tardor o prt- blea, no parlen d'altra cosa que 1
0'50
,
.
.
. d' Itàlia, d'Anglaterra, de França,
0 50
0'50 mavera, tant se vat quan el 'POble es r edreça per a tmposar la sob&ranta d'Etiopia. I els més ardeuts són els
nou vinguts.
0 •50 de la seva voluntat.
• • "
Et Comitè dels Cinc s'esforçarà a
0 •50
0'50
No manquen esc"ptics davant l' anunci de les elec....ons novembrines. retenir l'afer, per tt;zl . d'evitar els pe0'50
"'
....
.
rills de la. «demagogta» de l' Assem.
,
E~ tem que els elements al armats per aquesta perspectiva, jacm perdre blea. Però, per a retenir-lo, no té
0 50
R.nse :
0 •50 dies a les Corts en la t ramitació de la nova Uei electoral, a /i d'ajornar- més remei que donar, a tots els EsTION F~DtRALE .
2'- la i provocar en conseqüència l'ajornament de les eleccícns.
tats assembleis:efí 1!!- i_~p_re¡¡.~açne~~
t. VQTA
l'arr!t6 f'd éral du 10 dkembre 1914
0'50
Però cal remarcar en aque11t punt una cosa que molta gent ha obli- que fa un tr~ a rap1 1 1
·
tcceptu.-vous
.
I•
0'50
'
l
'
d d'iniciative populalre pour
Comitè dels Ctne ha d'anar en comp.
0 •50 dat: i és que les dificul~ats per a ' ap: ovació d'una llei electoral nooa han te, que si 11:n sol membre ~e l'AsCII(ICernant la deman e CO NSTITUT! ON F~DtRALE r
0'50 vingut de les d.ivergènctes sobr e el Ntema que s'ha d'aplicar a les elec- semblea judtca que el Comttè con-JtEV'SION TOTALE de la
1'- cions de diputats a Corts. Els pro;ectes elaborat$ en els últims mesos ' tempor:lt3l4 i .allq,rga la solució~. en
3'·
l ·
·
. .
1per¡'udtCt d'Etiopta, de
1 per conseguent
1
la Soct·etat de
0 ,50 comprenen les elecctons egis attves t les muntC!pals. Però és perfecta. d el prest·tgt. n·~ral
""
1'- ment possible de fer una Uet per a aquestes últimes únicament (la qual Nacions, aquest sol membre pot porl ' - no afectaria Catalunlla) i si fos necessari es podria deixar per a algu- tar amb estrèpit l' afer al saló de
0'50 nes setmanes després la llei sobre les eleccions generals
sessions de l'Assemblea.
1'.
.
,
·
Per això, el comitè dels Ctne, va
1
..!
0'50
Voler ajornar unes e eCCI.Ons municipals amb l excusa que els par- apressar-se, cli•s'lbte, a prendre una
8
2'tits i el Gover n no s'acaben d'entendre per a les eleccions legislatives, se- mesura de P' :rució que demostrés
1'- ria una absurdttat.
als assembleistes d'avui que es pre0'50
L a lògica t el poble demanen unes eleccions legislatives. P er ò qual, ocupava tant corn els més integres
0'50
d
zt
t al
hi ha .
é f
d'ells de salvaguardar la pau. Fou
0'50 sevol mena e consu a e1ec or
qu~
gt, si s eta amb netedat ser- la comunicació als dos presumptes
1'virà per a obrtr novament els camtns de l a República autèntica.
bel-ligerants, dient-les que compta
1'A. RO VIRA I VIRGILI
que no faran actes pertorbadors, o
1'sigui actes de guerr~, mentr e ~l Ca.
1'mitè estigui estud1ant la qüest~.,

l'= ,

94 ... ... ... ... ... ... ... ...
l ' - Joan'Pous F. ... ... ...

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

Lluis Pons .. . ... ... ... Ramon BereD&Uer ... 119 ......... ......... - ~
Hilari Ba.rtJas ... "' A ~
J oan Pons ... - ... - ..,
Manuel Villa - - - Miquel Palau ... ... - R . Alloza .. . ... ... ... .. .
Joan Bartras ......... . ..
J osep Farre ... ........... .
Vicenç Prats . .. ... ... .. .
Josep Gabarró ...... ......
l.'.ianuel Saboya _ ... _

...
...

EL MOMENr DEG N :B{A

ad- ,

com ente.

A este e!ecto, el próximo núércoles ·
llevarà una corona de nores al ma.
nümento a Rafael de ca.sanova.»

...

'

I •

LA uUNIO CATALANISTAn
«Unió Catalanista», entitat iniciaQora. 1 de llargs anys encarregada
4'orranit zar l'bomenat.ge anua.l a. Ra·
fael de Casanova degut a Jec circtun~àllcies especials perquè ~ra,·es·
sa Clttalunya , ha J)res l'àcord d'abs·
tenir-se de porror la. sc·va ufrena al
peu del monumtnt a.J darrer Conse·
ller en cap.
La qu:wtitat que cada any dtstl·
n&va a dita finalitat Qa&.'ll!rA a enl flUltir les subscnpcioos que tene!:
o1lérte6 alguns di&ns catalanlst~.
~

1'
1
1

L'AS$0ClACIO Di:
DI S 'lES

PEDI().

Avui, dl.m,uts, a le.s dotze de la
nit, la. Junta Directiva de l'Aasoc~acló

de P~riodistes de Barce;ona, seguin
.zl oaiturn t :-ad!clonal, c:tipositarà r
·au de l'estàtua cie Rnf~el de Cas:
.~ovr;. una corona de flors. Tots e.
~at6 són invi~ts a. concórrer t
.·esmentat acte.
LA F. N. E. C.
Demà, dia. 11. a les deu del mat..
una comissió d'estudiants de la F. N.
.<;. C. sortira de <l.a\·ant de la Un!·
Podrà ésser sensacional, pero el retrat que reprodu1m es d'un nen que es ··erSitat per tal de retre racostmn::~L
ml:natge ais màrtirs del 1il4.
ccnstdera el fill d'en Ltndbergh, que mor1 a ssassinat q:Jan els seus ra!ltors
corrien perill d'esser capturats ~r la policia. 1 ara, 1attwocat de Bru
LA liSIO DDIOCRATICA
DE CATALU~ YA
R. Hauptman, condemnat a la cadira elèctrica per cu lpable del trist ftl,
U~ó Democràtic& de Catalunya,
assegura que el fam ós Infant és viu. La prova és aquesta foto. Serà veritat 'l
fidel al C05tum establert des de la
(Foto. Keystone>
seva fundació, retrà homenatge als

Durant la reqUisitòria antifeixista del professcr Jèze, a l C;t:ü3il ca 1.1 societat do Na::ions. El repïe·•n";
tant frances d'Etr'lpia astà en prrmar term~, d'esquena, vest1t do grts clar, llet;lnt la seva. cteelars 10o:
Al seu costat esquerre, al cap de taula, Tec.e Hllv;ar.ate. Es poc després que el suplent italla, de fiocp
ha ab~ndonat el Consell. El fo~t de les dtctadures es veu ben c1ar a les dues cadires en tre . MadS118 '
al llm1t esquerre de la fotografia, 1 Laval, en actitUd preocupada. Al costat de Lava l el prestdent I ~
prés el secretari. A eontinuacio, Eden, impassible, 1 Litvlnov, a puntda Qllançar» el 'seu discurs. i) '
(Foto espec~al de LA HUMANITA ·

