EL TEMPS. - A Catalunya, el cel •• presenta totalment cobert
tmb venta moderats del s. Han estat generals les pluges de ca..
ràoter tempestuós. Les precipitacions mllclllln ~dos ...,n tat de 38 litres per metre quadrat a Núria I de 34 a Molins I Les Es-
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caldes.
Temperatures extremes: Màxima, 31 graus a Serós, 1 mln lma,
1 grau.s a Angolaster I Ransoll.

Barcelona, divendres, 13 de setembre del 1935

COMPANYS

S'ARRIBA A UN MOMENT ALGID A LA SOCIETAT DE NACIONS

SESPERA AMB EXPECTACIO EL DISCURS DAVUI DE LAVAL
1

1

~[f( ~ lli' ~Mfftl Ex.p~e~sada per boca ~e Sir Ho,are I~ posi.c~ó

antena ¿Guerra local o guerra

::...----. -.-. bntamca, el punt de v1sta frances sera dec1s1u
La Lliga ha d1m1t1t
· pe r Musso 1·Ini·
en e 1 cu rs de 1confi"lcte p 1ante¡at
La Lliga lta ,dimitit. No dels càr-

recs de govern que ocupen els seus

epresentants. No de les actes - si
Íos passible la dimissió - dels seus
d'putats al Parlament espan11ol. No

dels q.ue van deser~ar
del Parlament au~nom. La ~l~ga
ha dimitit de la etutadania poltttca
de CatalUnJIU. Va dimitir el passat
dimecres.
Ja informàvem ahir els nostres
,ectors que ní el senvor Duran ni
tZ sen~or vallès, no pensaven ab~n·
donar els seus càrrecs governattus
z consell gestor de la Generalitat.
1
ra nostra informació tou comenta..
disstma E!! grans retrats dels dos
destacats t aprofi.tadíSsims deixebles
de Prat de la Rtba, taren profusa..
1nent admirats. Si els senyors DuTan i Vallès, representants de la
Lliga en el consell 1?iquiponià, anes·
sin pels carrers a pnmeres hores del
mat1, i presenciessin l~ venda d~ LA
H UMANITAT, s'haunen jet carrec
del grau i de la classe de popularitat que han adquirit als ulls del poble. Com dètem, els dos prohoms no
dimiteixen. No és de càrrecs que la
Lliga acaba de dimitir. sinó de la
ciutadania de catalunya. Quan els
1eus diputats desertaven del Parla·
ment autònom de Catalunva. s'iniciava aquesta dimissió d'un Partit
que venta dient-se catalanista. Quan
aquells mateixos homes, suspès l'Estatut i les garanties, acceptaven càrrecs governatiU$ a la Generalitat, la
Lliga accentuava la tendència de la
seva trajectòria. Quan, Ja pocs dies.
els seus consellers acudien a rebudes i a honors, i els seus diaris llançaven les campanes al vol celebrant.
1to, la Lliga abdicava de tota una
història. Finalment, quan a Barcelona passava dtmecres el que passava, la Lliga dtmttia.-amb la presència, amb l'aval i amb l'aplaudiment
de dos homes seus al Consell de la
Generalitat-davant la ciutadania de
catalunya .
¿C01n podrà parlar cambó de catalanisme, d'aquí endavant? ¿Amb
quina cara, amb quines raons, amb
quin decòrum podrà adreçar-se al
'f)Oble mantenint una posició catalana? Si ho fes, podria quedar-li
cara; raons ni decòrum, no. I és que
aquesta vegada no :J'ha tractat de
dretes ni d'esquerres, de blancs ni
de t:ermells: s'ha tractat de multituds ciutadanes unides - mal sigui
tma vegada a l'anv - per un mateix fervor tradicional, respectuós,
catala; aquell fervor, al marge de
banderies pol!tiques, tan invocat per
la Lliga a totes les hores. Fent traïció a aquest fervor, burlant-se d'aquest fervor, menyspreant mnb sarcasme i amb alevosia aquest fervor,
la. Lliga ha dimitit per sempre de
la seva condició de partit catalanista, de força política netament catalêtna. St la vella teoria nostra que
la Lliga és un partit exclusivament
d'interessos-mercaderia coberta amb
el drap sagrat d'una bandera-, nece,sitava una prova irrefutable, aquf
hi ha la prova. Va donar-se dimecres, i-rre-fu-ta-ble.

D'aquelles tres possibilitats ti:rades per Mussolint --uamb Ginebra,
sense Ginebra o contra Ginebra¡>- la primera està fa descartada. El
Govern italià no reconeix la comissió ni la sub-comissió nomenades peJ
Consell de la Societat de Nacions per a entendre en el contlfcte italoetiópic.
A hores d'ara, l'alternatit~a anguniosa ts aquesta: sense Ginebra o
contra Ginebra. Sense Ginebra, t~ol dir que Itcllia tard. la guerra a Etfo.
pia i la Soctetat de Nacions s'ho mirarà passivament. Contra Ginebra.
vol dir que en oposa,..se la Societat de Naci071S a la realització del pla
bèUic d'Itàlia, aquesta es girarà vwlentament contra els que la destorbin.
En el terrenv diplomàtic, Itàlia es dreça ja davant la cinquantena
casaca. aquella de la Asamblea de d'Estats que formen l'organisme ginebrí. Aquests poden limitar-se a lett
Parlamentaries.»
paraules i als documents mentre Itàlia guerreja a l'Africa, o bé poden
•••
acordar les sancions previstes en el Pacte que les uneix. En aquest úlDiario VatjCO adverteU: la prem- tim cas, ¿Itàlta es dreçaria també en el terreny militar contra el qui insa dretana del pecat aue comet
dient que el sant Pare desbeneirà tentés l'aplicació de les sancions acordades? Mussolini ha dit que sf, per
endavant.
la unió ex-reial espan¡¡ola.
El Sant Pare no caurà-adverteix--en la lleugeresa d'establir diL'actitud injle:rible d'Itàlia no permet jet de plantejar el problema
ferències entre els benestants i els
amb
la fórmula «pau o guerrall. El planteja categóricament amb la !6r·
humils.
Compte, doncs, les dretes a del- mula «guerra local o guerra general». Sí no és permès a It4lia de ter
:rar-se endur per les sirenes tranc-- Zlturement la guerra dins EtWpia, la tarà a tot arreu on trobi obstacle.!
maçòniques. Sa Santedat no aflui- a la seva acció.
xarà i caldrà, catòlicament, anar
Heus ací, doncs, una situació andloga a la de l'estiu de l'any 1911.
portant la creu matrimonial.
Nosaltres at:rí ens decidim a També aleshores l'actitud d'Austria-Hongria plantejà la qüestió d'aquescreure-ho. Ara cal que Roma no ta manera: «guerra local contra Sèrbia, o guerra general a Europa.)) I la
ens tact quedar malament.
guerra general va venir.

l A GU ERRA O lA PAU?

¿l descrèàit

de

El suprem es forc,

La val

(Del nostre correspo nsa l especial a Ginebra.)
ENTREACTE NEGUJTOS
Avut estem en un entreacte neguitós. Ahir. quan
després del discurs de Hoare a l'Assemblea, el teló es
baixà davant d'un acte dectsiu dei drama, la delegació italiana. creuada de braços, no aplaudi pas. Però
tota la sala aplaudí, francesos i tot, tant a Hoare com
a Teclé Hawartate.
Aquest matí el comencem amb tota la S. de N. en
massa al costat del Pacte. La S. de N. pren una actitud amenaçadora contra aquell . «e vol transgredir el
ucovenant».
¿QUE FARiA MUSSOLiNi EN
DEFJNJTJVA?
Si Mussolini S'arriba a convèncer que aquesta actitud amenaçadora es pot traduir en actes, és increïble
que llanci el seu país a una aventura Que li ha de ter
caure al damunt la torça universal de la S. de N. Però
Mussolini pot no creure en la capacitat de la Institu.
ció wilsoniana de passar de les idees a l'acció, de les
paraules a les sancions.
.
Mussolini pot seguir pensant que en l'actitud britànica no hi ha més que bluff. Ho ha semblat creure
fins ara i pot seguir creient·ho. Es cosa d'ell, no nostra; i si ho creu així, la seva lògica l'ha de portar a
escometre Etiopfa amb les armes.
ANGLATERRA, AL CAP DEL
CARRER
Hi ha aquest matí dins l'aire de Ginebra, una petita olor de desinteressament britànic. Ténue. però molt
intenciouada. Sembla que sentim tots que Anglaterra
no tarà cap més esjort; ni per convèncer Mussolini,
ni per atreure•s més Laval. Han estat advertits, per
ells jaran. La frase final de Hoare, sobre el pont que
lliga Anglaterra al Continent, és el focus d'aquesta
olor. Al tons, vénen a dir els anglesos, l'Imperi britànic no necessita ningú per protegir els seus interessos.
Naturalment que, aquest possible desinteressament, no
més seria al cas que. en el present conflicte, algun
membre -Fraflçct- no servfs al Pacte amb la fermesa
que Hoare digué que el serviria Anglaterra: llançant
tot el pes de l'Imperi a la balança.

general?

El cronista oficial dels cillustres
amics», que tarmen aquell partit
que fa córrer que és catalanista,
truca un text dels actes del dimecres pe.r a assegurar que els se.
nyors Duran i Vallès van anar
person.alment a portar una corona.
El nostre guaita permanent diu
que assegurem tot el contrari, a
no ésser que Wells els hagué! donat una fórmula d'invisibilitat ...
I no té res d'estrany la no asststéncia personal dels insignes sacrijicats, contents oom esta1l, com
un gos amb un os, amb el paperet avis que trobà el Brunet a les
sabates que diposità el dia 8 al
balcó i que deia: «Sacad polllla

LA VERiTAT ANGLESA
Aixi, doncs, o Pacte, amb sancions si cal, però sancions collectives comprenent l'ajut de França en pTtmer lloc; o bé desinteressament anglès de la S. de N.
i conflicte "4.trecte de l'Imperi britànic amb Itàlia.
Aquest dilema sembla ésser la veritat anglesa, avut.

•••

EL SUPREM ESFORÇ DE LAVAL
Es compr~n que Laval -personalment Laval- vulgui apassionadament intentar un suprem esforç per
salvar la seva política al mig d'aquestes amenaces formidables. De primer, ha de convèncer el Duce que
l'actitud britànica no és bluf!, convenciment QUe ni
Hoare nt Eden no es volen prendre la moztstfa d'intentar damunt Mussolini. Però aquest treball &embla extraordinàriament di/icil d'executar. Diuen Que en tot
ahir el Duce no es volgué 1)0sar al telèfon per parlar
amb el ministre francès i que així ho ha hagut de comunicar aquest als anglesos. Avui Laval està fent una
desesperada temptativa de sortir de la seva situació,
i reclama amb febre la comprensió de Mussolini. Tornem, al començament d'aquesta nota: Mussolini pot
seguir creient QUe tot és blu!f britànic, i pot no voler,
o no poder manifestar que tot ha estat un bluf! italià. Laval, llavors, per mitjà del Comit~ dels cinc, que
es reuneix avui, dirà a la S. de N. que la seva polfttca
ha jracc.ssat.
En efecte; és Laval personalment el que~ en pujar al
Poder, començà la política francesa d'amistat amb Ro·
ma. Encara que es refusa a admetre que donés carta
blanca a Mussolini per a l'aventura abissínia, el jet
és que Mussolini 1uJ volgué entendre així t que en rea.
li tat és Lat.•al el que ha donat peu o pretext a la terrible
agitació mussoliniana d'aquests dies i al conflicte europeu del qual estem tan amenaçats.
Herriot i Boncour, francesos antifeixistes, són al
costat de Laval, aqui a Ginebra. No hi són perquè si.
França no és Laval; avantatges de la democràcia sobre
el sistema del Duce iltalià, confós amb Itàlia
N. M .• RUBJO

• • •

•••

Els econòmics estan que no ht
Itàlia vol una guerra 1ocal. Però declara que, .si convé, anirà a quaz..
veuen de contents. Esperen qui sap sevol altra guerra.
No admet els procediments ginebrins de la pau, que
les rectificacions a l'actual i trisli lligarien les mans, les seves mans armades, la llibertat de les qual.t
ta política econòmica.
L'únic que potser hauran de fer proclama i exigeix.
és vulgaritzar una mica el llen.
Els cinquanta Estats de la Societat de Nacions, si 1lO volen que hi
guatge de manera que el president hagí una guerra
general, han de permetre la guerra local que Itàlia esdel Consell de ministres sàpiga ben
bé de què va quan se lt demani tà a punt d'emprendre. Han de posar al cala·i x llurs papers (entre els
QUals hi ha el Pacte mateix) han de dissoldre les comissions i les subalgun tractat.
•• •
comissions, t han de r econèixer que la voluntat d'un Estat sol, quan é.t
Advertim al senyor Mas Yebra,
de la Cambra de la Propietat Ur- tort, pot més que els pactes i els tractes signats t que els acords de tots
bana, que el conseller de Finances els altres Estats alhora.
insisteix a cobrar els rebuts dels
I si els cinquanta Estats no volen cedir davant un Estat que va 4
impostos sobre solars no edificats. una guerra local, hauran d'anar a una guerra general amb major o me.
Esperem que no es deixarà guan¡¡ar i donarà una contra-nota. nor nombre de participants actius.
Localitzar la guerra o generalitzar la guerra? ¡Tràgica alternativa
Altrament, creurem que es dóna
per vençut.
per a l'organisme que estava destinat a salvaguardar, damunt del 11t61J.,
Si així fos no li tocaria altre remei que convocar, urgentment, la la pau I el dret!
A. ROViRA 1 VIRGiLI
internacional de la propietat urbana a Ginebra. La defensa de la
propietat permet, perfectament.
una patriòtica reunió internado1Wl.

Ginebra, 12.

• ••

DoJ ex-ministres republicans han

denunciat, a Madrid, que en ets 1
temps que correm encara és possible homenatjar Felip V.
I el cas més xocant és que els
dos republicans diuen que els consta l'existència de l'homenatge.

Un d iscurs sensacio- lada per a atacar les forces abissi- ra a l'estranger sense un permis es-

nal d e M. Lava!?
(Del nostre enviat especial

a Ginebra.)

Ginebra, 12, dotze nit, per telèfon.
-Aquesta tarda, M. Laval al Comitè
dels Cinc, sens dubte després de no
poder obtenir una. contesta satisfactòria de Mussolini, abandonà totes
les reserves davant d'Anglaterra, segons em diuen.
A mitja nit he rebut notícia de
procedència. exclusivament franct"Sa,
que m'assegura que s·ha. pres un
acord amb Anglaterra, en el terreny
dific.i.l del Danubi. Si això és així, el
discurs de 1\1. Lavat de demi (avui)
al matí, a. l'Assemblea de la Societat
de les Nacions tindrà. una claredat
definitiva. Aquesta matinada l'expectació és enorme per conèixer com
M. Lava! executarà en públic la seva
maniobra de readaptació.

Espere1n que la Lliga no continuarà-seria cínic-amb la bandera sobre la mercaderia. En tot cas, dintres les possibilitats, no ens cansarà
la denúncia constant. Les dretes ca·talanes i catalanistes-no sabem st
existeixen-ja no tenen partit palitic que zes representi. Les altres, taran bé de demanar el seu ingrés a
EL NEGUS DESMENT QUE
la C. E. D. A., per exemple, si no es
PENSI ATACAR EL DIA 24
produeix abans la fusió. Almenvs la
C. E. D. A. 1lO enganva ningú. Des
Addis Abeba, 12. - Fa uns dies va
del primer dia té una posició t la circular el rwnor que es preparava
manté. Es el minimum que deu po-¡l'atac italià. per al dia 24 d'aquest
der exigir-se en política.
mes, data que havia. estat assenya-

EL CONFLI CTE ITALO-ETIOPIC

nies la colònia. italiana. El Govern
etiòpic ha desmentit aquests rumors
1 afegeix que observarà una. actitud
pacífica.
Com és sabut, el Negus pronunciarà
un discurs, que serà retransmès per
ràdio, i exposarà en ell el punt de
vista d'Etiopia, al mateix temps que
dirigirà una crida. a la consciència
del món.

¡xcial del Govern.

UNA ~flSSIO ABISSINA A
TOQUIO

-. .

Toqufo, 12.-Comuniquen de Shan

Gabi als periòdics que han arribat

a

Llegim: «Habiendo rescindido los

aquella ciutat una missió d'Abisslnta,
presidida pel senyor Daba. Birru, rorector de l'Acadèmia Mtlitar d'Abisslnia.
TROPES ITALIANES CAP
El senyor Birru ha declarat als
A L'AFRICA
periodistes que té la intenció d'estaNàpols, 11. - El paquebot «Leo- blir a Toqufo, dintre de molt poc
nardo da Vinci» ha sortit d'aquest temps, una. legació.
port amb rumb a Massaua. Porta a
bord 110 oficials, 548 suboficials 1
EL NEGUS ACCEPTARA
1.200 camises negres.
OFICIALS ESTRAN-5ERS
Hom creu que avui mateix embar·
caran 5.000 legionaris amb igual destf.
Addis Abeba, 12. - L'emper!ldor
• • •
d'Abissínia ha derogat un decret puNàpols, 12. - Han sorUt amb rumb blicat recentment, en el qual es proa Eritrea els vaiXells italians «Sa- hibia aLs estrangers l'allistament a
tumia», «Cesare Bo.ttistiD 1 «Vldina- l'exèrcit abissini.
le». Porten 6.000 homes.
Les autoritats s'han dirigit als mi• • •
litars belgues i suecs que es troben
Gènova, 12. - Els vaixells trans- al pafs, dient-los que el que prefeports italians «OCeanü\)) t «Conte reixi quedar-se, en cas de guerra,
Verde» han sortit amb direcció a tindrà un lloc a l'exèrcit regular.
l'Africa. oriental amb 3.600 homes.
S'espera l'arribada a aquesta capital dc 14 ofiC:als de la reserva de
ITALIA NO PROPOSARA Bèlgica 1 d'alguns suïssos. Els oftUN PACTE DE NO AGRES- cials belgues seran emprats en la
SIO A HITLER
instrucció de la infanteria, 1 els
Roma, 12. - Als cercles polítics suïssos en el maneig dels canons and'aquesta. capital hom desment cate~ tiaeris 1 d'algunes metralladores mogòricament el rumor circulat a GI- dernes.
nebra que Itàlia proposaria a Ale·
manya un pacte de no agressió.
TROPES

ANGLESES

A

sm::z

DEL

CANAL

preparació del viatge que projecta a la Vall d'Aran el senvor Vallés t Pujals.

• ••

Renovac,lón ja comptes i per 1nés
bona voluntat que hi posa-àdhuc
s'abeuren. en els clàssics-no pot
arrodonir el balanç. Les fallides
pugen enormement.
Per ara no ha trobat cap més
solució que dir que la pesseta d'ells
té sis o set caires i, en canvi, és
minsa la fortuna dels altres.
Qui no s'acontenta és perquè
1w vol.

•••

media un grupo de jóvenes se estacionaren !rente al edl!icio que
en el Paseo de Gracia ocupa Lliga Catalana, rompiendo los ertstales.:~

I

RICKETT DE VIATGE CAP

Ahir, a la nit, ce~
A LONDRES
lebrà reunió el Gabinet ministerial,
sota la presidéncia de Nasrtm PaBudapest, 12. - Avui ha arribat
xà. La reunió ha durat algunes hores en avió a aquesta ciutat, procedent
i en el curs de hl. qual el President d'Atenes, el cèlebre negociant anglès
del Comitè nomenat per a l'estudi M.r. Rickett.
dels tractats relatius al canal de
Diu que no té intenció de vendre
Suez ha presentat. el seu informe.
a Itàlia la concessió del Negus.
No es tenen noticies arrnn de les
Ha d.t que d~mà co:atinuarà el seu
determinacions de l'esmentat Comitè 1 viatge cap a Londres.
com tampoc dels acords del Gabinet.
(Vegi's més inlormació a la pàg. 4)
A EGIPTE lli UA TRESCENTS AEROPLANS ANBLESOS
El Cairo, 12. - En aquesta ciutat

*----ADVERTIMENT
IMPORTANT

s'assegura. que el nombre d'acre;
plans militars anglesos que hl ha
actualment a Egipte sobrepassa el
de 300 unitats.
Al port d'Alexandria bl ba dos
Ens comuniquen d'Ulldecona que
vaL"'{ells porta·avlons, amb cinc esquadretes cada. un; 120 aparells en U!l indivldu que es diu arnlc d'estl·
l'aeròdrom d'Aboukir, aquest per a mats amlcs nostres t que respon a
la vigilància del canal.
les inicials E. M., usa d'aquesta suNuna. ha ,
posada coneiXença per a finalitats
FRANÇA
R
ESTRINGEIX
la
d esser Ja popu laritat de Tec: lè Hawariate, representant d'Abissi·
L'EXPORTACIO D E MATE- poc o gens explicables l propòsits
1
n
Ginebra, a Itàlia , però el que és a la capital suïssa, com es pot veure.
RIAL DE GUERR.\
obscurs. Ho advertim perquè nlngu
Paris, 12. - La cGaceta Ollclall no es deiXi
Inspira ln terts I simpatia entre els descen aenu da Gu illem Tell
sorprendre, a part de
publica Wl decret, segons el qual no
podrà exportar-se marertal de guer- la d®úncla que calgui !er.
(Foto. exclusl\'a LA BUMANITATI

,

Aquest numero ha estat

• ••

Las Notidas diu que el senyor
Portela prepara felieitaciom amb
motiu de la tranquülitat dels die&
8 i 11 de setembre.

DE

El Ca.íl·o, 12. -

I

Com. que la seriositat d'alguns
tnjormadors d'A B C, quant a les
coses dc Catalunya es refereix, és
molt sospitosa, nosaltres reproduí~
rem un retall de la seva informació barcelonina sense donar-hi gata-e crèdit. Diu aixi: cA la. una. y

EL DISCURS DE L'E~IPERADRIU FOU INTERFERIT
Addis Abeba, 12. - Noticies rebu-

M.UTA
Malta, 1~. - Ha arribat a aquest des de l'estranger informen que el
port el vaixell cNeuràlia:., del qual discurs que pronuncià ahir per ràdio
ha desembarcat un destacan1ent de ¡ l'Emperadriu d'Abissinis no ha potropes. No J:a estat D:Dunctnt encara I gut ésser captat amb nÍtidesa degut
quan sortira. i a qums servei ~erà a una interferência d'una altra estadeg:;:és d'haver desembarcat ma-l ció, • q~e es_ su~fa :tencionada.
terial d guerra 1 '""'D quan•ttat de
. L allocuc1ó d E peradrlu per rt\. . e
D'"":
...
¡ dia ba estat feta amb el fi de con~lUIDClons salparà d aquest port el trarestar la propaganda. que diàrin\aixell «Barham».
ment fa en siS llenguatges una estaEL GOVERN EGIPCI S'O- ció de Broadcasting de Roma.
CUPA

contratos de obras del ferroca.rrll
de Lérida. a Saint Giroru, se ha.
ordenada sean devueltas a. los contratl.stas stLS flanzas.» Una bona

•••

Uns minvons de la Lliga dimecres van anar d'excursió, com mol~
tfssbna gent, i els va tocar el rebre: va ploure.
I amb aquella ingenuïtat que
els és caracterlstú::a, con1 a bon.s
elements del partit dels «trenta
an~s t mig de catalanisme», Ito tan
anar a contar al sen¡¡or Duran.
cQul! voleu que hi jacL tol», diuen
que va dtr.
Una mica asserenat, però, l'«fllustre amte» els prometé trametre
una carta de protesta al Vaticd:.

•••

Diumenge no sabíem qud ter.
Vam anar a veure un enterrament i, uieu el que són les fatalitats, tres dies des'PTêS contemplàrem un suïcidi.
Les desgràcies sempre van pen1ades les unes amb les altres.

•••

L'Angula confirma les exceUents
relel.C:iom maritals de la Lliga amb
eu radicals. I. al dir del COTTesponaal, encara els ha sobrat temps
per a... multerar-&e amb En Ci·
rera.
Cl citat A7111Ulo, que pel que .,
veu està molt assabentat de certes relacions Intimes d'aquest doble casament, assegura que la Lll·
ga es troba en una actitud d'cezpectante simpatia» amb el segon
marit. Quant a l'altn: marit, el
Radical, la unió U trets d'wuz molta més intimitat: c...y kls amables
apartes del seüor Duràn y Ventosa con el señor LerroUXJ

VI SOt

L•atonoló del món est à centrada, des del 4 de setembre, a Ginebra Amb
motiu de les reunions del Ple de l'Assemblea, l'expec tació s'ha mu ltip licat.
Anglaterra, Itàlia I França són els protagonistes europeus més destaca ts.
A la foto, el Ba ró d'Aioisi, represe ntan t de Mussoli ni, en un descans
de les sessions
(Foto. Urbls Pressl

l'onze desetembre
del1935

Presidirà el tribunal el coronel c ai\adas. Actuarà de vocal pobent el
senyor Agullera. De Fiscal, el senyor
Corbella 1 de defensor el seny~
Montagut.

IMMEDIATAMENT FOREN RE- 1\'otes de Puerto Santa Maria
COlliDES TOTES lES CORONES DEl MONUMENT El Comitè en p le de
Dijous, a darreres hores de la nit
1 primeres de la matinada la policia
procedl a retirar les corones que ha·
v~en estat portades pels ciutadans a
l'estàtua de Rafael Casanova. Una
vegada !oren tretes es normalitzà el
servei de tramvies 1 autoòmnibus els
quals circularen per la Ronda. de
Sant Pere. Els que anaven a peu els
em. permès passar per aquell lloc,
però sense aturar-se ni formar grups.
Ahir al maU, quedaren aiguns retens de policia prop del monument.
La major part de-Ls detinguts fo·
re:n posats en llibertat després d'haver pagat les multes que se'ls imposaren. Hom diu, però, que han estat
posats a c11sposlc!ó de l'Aud tor de
Guerra Alfons Gonzàlez, Adolf Creua
Mont.al 1 Albert Gall. Aquest darrer
rou detingut a les escales del Metro
de la plaça de Catalunya, on es refugià en sentir uns dispars.
El senyor Carreras Candi estigué
ahir al migdia a la Prefectura per
tal d'interessar-se pels dettcguts.
CONSELL DE GUERRA SUMARISSIM
Avul, a les deu del mati, se celebrarà el COnsell de guerra sumarls-

la "1. R." de Jerez
visita e ls empre•
sonats
Puerto Santa Maria, 12. - Ha es·
tat a vts:tar el President l ex-conse·
llers del Govern de Catalunya, el
COmitè en ple de la "Izqulerda Re·
publicans", de Jerez, presidit pel diputat senyor Muñoz, 1 per l'ex-al~
calde popular de Jerez, senyor Ger ..
mà, que ès català.
El sEnyor Vilalt.a, ex-regidor de
Barcelonll, que va ésser acf, segons
diguérem, h!\ romàs aquests d.ies a
Càdiz per haver-se posat malalta Ja
seva senyora; però sabem que avui,
ja restablerta, han marxat cap a
Cartagena.

Una Comissió nombrosa de ferrovtar:s han estat a la presó per tal de
visitar el que rou Govern de la Generalitat, 1 portar-los un present de
lrulta.
La casa Prteto. de Madrid, editora
del llibre "Catalunya-COmpanys",
els ha em-1at un paquet de llibres
últimament u:lltats.
Entre les visites rebudes figuren
els senyors Pu g, Massó 1 Rullàs, de
Barcelona, Manau Puig, de Lleida
Gom.is, Ràfels, 6alvador Miria 1

sim contra Ernest Es¡xltx, que fou
detingut ahir amb motiu de la. commemoració de l'onze de setembre. Està acusat d'haver-U estat; trobats
!ulls clandestl.ns que ea consideren
de can\der separat:sta.
tres.

'
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per la censura.

la humanitat
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TEATRES
Companyia del Coliseum de Ma·
drld. • 18 ULTIMS DIES
Avui , divendres, tarda a les 5:
LES MILLORS BUTAQUES, 4 l 6
PESSETES. La grandiosa. superrevlsta del mestre Guerrero

¡ HIP! ¡ HIP !... i HURRA!

per tota la formidable companyia.
Nit a les 10'15: Butaques. 5 pte&.
'
ESTRENA
sensacional ae la revlsta en 18
Quadres lllbre de CARLES .ARNICHES 1 ANTONI ESTREMERA,
mü.slca del mestre GUERRERO

Peccata Mundi

MAl NO ES TARD •• ~

HI HAU RA TI!ATRE CATALA
lÇ

se ra' al Novetats, i la companyia
ra de Merce' N.ICOIau· Ramon Martorl'
sans, propietari del Novetats, 1 sembla que aquest maU, sl no ho prlva
algun imponderable, signaran l'oportú contracte per tal que la formacló Nicolau-Martori pugui actuar, a
partir de la primera. desena d'octubre al teatre del carrer Casp.
La confirmació de la noticia que
Nicolau-Martori tenien totes les probabilitats de quedar-se amb el Novetats tal com d èiem fa uns dies,
ens eÍnplena de joia perquè ve a
aclarir la perspectiva poc falaguera
que hi havia per a la nostra dra.màt!ca.
Ja tenim un teatre, t en uoc cèn-

drid. - Superb repartiment. - Con·
xita Leonardo, Olvido Rodrl.;uez,
Reyes Castizo, La Yankée, Paco
Galle&o. Lin o Rodricuez, aLos tres
d iamantes neJ:ron, 1 lo. Incomparable 1 gerual artista

AMALIA DE !SAURA
la Qual !(U'à la seva presentació
en aquesta obra
Demà dissabte, tarda: L'e:ritàs
HIP! HIP !... HURRA!
' Nit: Segona representació de

PECCATA MUNDI

Es despatxa a Oomptadurla. sen-

TEATRE POliORAMA
Companyia dramàtica MARIA
GUERRERO ·FERRAN DIAZ DE
MENDOZA

Pluma en el viento
Entre el tercer acte 1 l'epíleg,
recitarà, en l'intermedi, l'actor

Ferran Díaz de Mendoza

LA CRIOLLA
Nit: Estrena del vodevil modem

La reina ho fa tot
PREUS - Tarda: ButaQues, 1
pesseta' 1 general, 0'40. - Nit:
ButaQues, 1'50, 1 general, 0'50.

TEATRE COMIC
fliVIITII
3 ULTlliS DIES, 3
Avui, tarda, a les 5'15: Butaques,
4 pt~s. La colossal revista
MISS-MISS
per Laura Pinillos, Alady I Lepe.
Nit, n les 10'15: En homenatge
als autors Hurtado, Campua 1
mestre Dotras Vila,

MISS MISS
Cran fi de festa en el QUal prendran part emtnentisslms artiStes.

TEATRE' ROMEA
Telèfon, 22026
DARRERA SETMANA. • TRES
HORES EN EL PAlS DEL MERAVELLOS. - REVISTA. - CIRC.
MUSic-BALL. - FANTASIA. - HUMOR -POESIA. - ART. - EL QUE
NO TORNAREU A VEURE MAI
Tots els dies a. les 6'30 1 10'15:

VITTORIO PODRECCA
amb el seu

TEATRE DELS PRODiGIS
Els autèntiC!> protagonistes de
cYo soy Suaanu. • Museu e¡11)c1. - Mademolsei.le Legnltl, cançonetista. - Bll-Bol-Bui, el petit
acròbata. - Nit del Redemptor a.
Venècia. - Pallassos 1 papallones.
~V!.&ta negra amb J osefina Bak.er. - cEl Barbero de Sevllla».
Cançó del pati 1 ccorrlda» de
braue, espanyolades. - Desfilada
de Greta Garbo, Chevalier, Charlot, Stan Laurel I Oliver Hardy
a Hollywood. - Funlcull-Funlcola,
napolitana. - El burro savi. • 1
muelca da camera pel més petit, el més còmic 1 el més cêlebre plan1sta del món.
Diumenge, a les 3'30: Especial
per a nene, Bctty Boop 1 el seu
company Blmbo amb «Los tres
ce rdl to'!» 1 aEl lobo feroz»; a les
6 1 10'15: Sessions per a nens de
3 a 95 anys

BARCELONA
CONTINUA RENOVAClO o·~
Companyia de
MARGARIDA XIRGU
Avui, tarda, a les 5'15:

DIA DE OCTUBRf'
Nit, a les 10'15: EXIT GRANDIOS
de l'obra de Lope da Veca, adal)tacló de Garcia Lorca

LA DAMA

BOBA

de MARGARIDA XIRCU

Comoanyia de çomldies valencia·
nes diriaida per PEPE ALBA
Avui. tarda, a les 5: Entrada
butaca, 1 pesseta,
EL MALCARAT 1
POBRETS, PERO HONRAETS
Nit, a les 10'15: Butaques, t Dtes.
EL MALCARAT 1
Exit • Exit • Exit

SENSE TITOL
L'obra conc tn. - La que donarà
un prem1 d'una unça d'or,

CAPIT OL

PUBLI • CINEMA
continua. Seient. ONA PESSB'rA: NOTICIARIS • OOCUMEH·
TALS · VIATGES, ItO.
Selil;ló

treballarà com a cinema. Hom no
pot assegurar encara, però, qui en
serà l'empresari. Rumors insistents
afirmen, de totes maneres; que serà
la Metro 1, és clar, que hi portarà
tota la seva producció 1, amb ella,
«La viuda alegre», de Chevalier 1
Jeanette Mac Donald.
La noticia ha causat més d'un disgust.

-------1
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El company inseparable de Santpere, l'Arteaga, no ens ba vist encara, tal com va prometre'ns... No ens
ha. vist, no per ganes de no veure 'ns,
sinó perquè uns cbolOSJ amb l'antiga companyia de Santpere l'han dut
-a hores d'ara deu ésser-hi- a terres de Lleida.
Però, si no ha estat l'Arteaga, un
intim seu ens ha dit el que segurament hauria fet ell:
-Marxa a Lleida, d'on no tornarà
en tota aquesta setmana; seguirà
treballant amb Santpere, al Còmic;
de l'antiga companyia de l'Espanyol
van a l'altre teatre, a més de Santpere i Arteaga, l'Hemàez, l'Estorch,
d b t
l'Alarma i els Bery-Frey; e u aran
amb «L'home invitsibble», de BorCràsò1 Sànchez-Boxa, 1 re a 11aran a 1
mic fins per Reis. Després ...

;.•&1

,....

-Hola!
-8!. Després de Reis, amb Gam·
púa.I després, encara?

Una actriu que encarna al
llenç la seva veritable per·
sonalitat
Patsy Kelly no tingué cap dificultat a uposar-5e en caràcter» per al
seu rol de la producció Rellance
«Buque s1n puertmt, dels Artistes Associats, per la raó que aquesta estrella del teatre 1 del llenç apareix
amb la seva autèntica personalitat
en aquesta comèdia dramàtioo-mUSical, on representa. ésser una artista
de la ctroupe» de ràdio de Jack Benny que actua en l'estudi d 'una em.J.s..
so;a Installada. a bord d'un luxós
transatlàntic.
«Buque sin puerto» és una agradable barreja de drama, comèdia,
música 1 delicada revista, amena 1
lntere!!;sant en extrem, puix que en
ella hi ha per a. tots els gustos, sense faltar la indispensable novella
amorosa. viscuda per Nancy Carroll.
bonica. com sempre, 1 Gene Raymon, sobri i elegant com de costum.

*

TEATRE BARCELONA
L'èx.it incomparable de

MARGARIDA XIRGU

-Ohl Després ... Ja en parlarem.
De moment, aquests són els projec,:tes!!!..!!'!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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MARGARIDA XIRGU

___________*___________

(juJ.~M..ctWJ.

<(VALSOS DEl NEVA»
I JOHAN STRAUSS

•••

UNiDAMA
Jin/GVAL

---

•••

Dues grans

___________*___________

sol programa

ê~~~~~~~~~R~G~A~R~I~~...~~~~~

URQUINAONA

l

I

URQUINAONA

FEDORA
(5

~o

1 9'45)

I Ann Sothern 1 Charlies Ru¡;¡;les
en el aeu trtomt

Melodia de

Primavera

(4'15, 6 M 1 1110)

Dem1. dissabte: Gincer Rouers

en DE.JAME SOAAR, 1 l'obra d'art
LOS DE CATORCE ANOS

Avui, divendres. tarda a les 4, 1
uit, a Ica deu: REOBERTURA

ADORABLE
per .Janet Gaynor 1 Henry Carat
Completarà el p~a DELIRIO
DE VELOCIDAD 1aventuree d'Un
cameramen); LAS BERMUDAS.
tCaWa Màgica Fo:r); ARENAS
CANDENTES (dtbul:roe), I DABI·
LONIA MODERNA (documental)

ANUNCIEU A

LA HUMANITAT

dia 15, tarda a les 3'i!i·
Grandiosa correa uda de bra111 ·
formosos braus del senyor
Argimir Pérez Tabernero 8
els d.:IS primera erejonea.dos1 ller

S

D. ANTONIO CANERO

1 els sls restants en «ll<üa,

dlnàrta, per

CI NEM A CATALUNYA
Local totalment restaurat
A\'Ul, ecu1ó conUnua de 4 tarda
a 12'30 nit: GRAN EXIT DEL
DOBLE PROGRAMA FOX

ASEGURE A SU MUJER
(Raoul Rou lien I Conxita Monte·
nocro, a lea 6'25, 8'15 1 11'15.)

UN PAR DE DETECTIVES
(V íctor Mac Laalen 1 Edmunu
Lowe. • les 410, 7 1 10.1
DIBUIXOS (a lea 4, 6'50 1 9'50.)
NOTA: Ultima volt.& del PI'OCr&.ma a les 9'50.

or

•

3 PESSETEs

Avui, divendres, tarda: RICA&.
DO- ELOLA n contra ECHAVE.
SARASOLA. - Nit: TABOAD.!
li- CAZALIS l l contra. RECALD!
ll-RAMOS n.

L' tr
eS ena d'avui al Gran
Price

•••

A"da. Pta. An&el, 11·13

Dlumeng~.

Frontó Principal Palace

1!1A
11 1

un espectacle deliciós
Sense tristesa ni avorriment

de

1 454~ .

BRAUS

-

rfffi

•

Tel.

VARIETATS

ENTRADA:

ESTRENA

CINEMA PAR I S

CAPITOL. - Avut - - - tlnua. de 4 a 12'30·' ~~ó CQn..
J.>CHicules en un sol pr ~
EL PASADO DE MARY ~
per HeUen M. Keua. 1 ~~LM~'
tur; SUPERSTICION
an A.i:
Holt, 1 Dl BUIXOS. ' Per Jaet
EXCELSIOR, - Avw
continua de 4 a 12'30 · EL ~
SOR INVISIBLE, Per \vm ~Itt.
PECADOR A MEDIAS' .Per Yd;
Mc. Crea 1 Sally Blanè· EL Joa¡
GUACIL DE LA FRONTERA AL.
George O'Br1en, I DIBUIXOS Per
COMTAL. - Avui sess1• •
tlnua de 3'45 a 12'30 · CHlRcon.
CHAH EN PARIS, Per Vf,.,.!:~l
Olnnd; LA VIDA EH BROM-""'r
espanyol, per Chester Morr fio. tl1
MANCE UNIVERSITARIO!s, RO.
· Tom Brown, I DIBUIXOS , ' llet
WALKYRIA. - AVUI
contwua de 4 a 12'30·' ~
POR El AMOR, per Jéan ltl....,
pwa: LA CIUDAD DE CARTo e.
cllrecta en espanyol, .Per Cate lt,
na Bàrcena 1 Antoni Mor rt.
GLORIA Y HAMBRE, .Per Ric:;:¡
Bartbelme!lll, 1 DIBUIXOS,

GENE RAYMOND

AVUI, DIVENDRES

pel·lícules en

EMPRE SA CAp 1T Ol

Niño de la Palma
Cagancho • El Soldado

Aquesta nit tindrà lloc al Gran
El que es donava com a probable
empresari del Fèmlna ha deixat cór- Price l'estrena del vodevil en tres
actes, original del senyor Ramon Carer els seus proptsits.
ralt «La reina ho fa tob, interpreCom a condició «Sine qua non» tat 'per la companyia de Visita Lóper a quedar-se amb aquell local exi- pez i Giménez Sales.
Segons ens diuen, «La reina ho fa
gia. que el Tívoli actués com a teatot» és una comèdia picaresca de
tre.
El Fèmlna, doncs, no està de sort. factura. moderna, que pren peu de
la vida palatina, per tal d'aprofitar·
Novament ha d'esperar que 11 sur- ne
Un programa formila. part còmica 1 treure'n gran
ti «pretendent».
partit teatraL
••
dable per tal de
L'esmentada. obra ba estat curosament assajada per la companyia
Una notícia bomba I
IINCENDI EN UNS TALLERS CINEMATOGRAFICS
Almenys ha e3Clatat com una i cal dir també que l'esmentada cmpreparar la inaugubomba entre l'element cinematogrà- presa hi ba posat el coll pel que fa Es produl un violent Incendi en els estudia cinematogràfics establerts
a decorats 1 presentació.
ració oficial
la
fic.
al carrer de Claudi Coello, núm. 124, de Madrid. A causa del material
¡La Ràdio ha contractat la seva
fàcilment combustible, el foc prengué tot seguit grans proporcions, de
----------~*'-----=~--~
temporada
prod'ucció al cinema. Astòrla!
la qual cosa en resultaren pèrdues de consideració
De la reestrena aquest local pas·
(Express-Foto.)
sa., doncs, a l'e!ltrena.
. Que el canVi d'aires 11 p rovi!
Li ho desitgem sincerament.
Presentació insuperable de LA
DAMA BOBA per l'eminent
Segons una gasetilla. donada a la.
Premsa, el cinema Catalunya, que
actua des d'avui sota la direcció de
nova Empresa, s'especialitzarà en la
producció nacionaL
Ho celebrem.
d'aquest mateix nom que està ~
Segurament no hauran de man- CiliCI
tuant a l'Edifici Ford de l'Exposició
car·U producc-ions ni maldecaps.
de Sant Dídac.
En Castellvi s'ha promès assistir
El valor d'aquesta obra cridarà poderosament l'atenció a Espanya i sea totes les seves e3trenes per a prenrà, en resum, el que tots els publics
dre el pols al públic.
esperaven: Un film en color natural
¡D'això se'n diu un director intelparlat i cantat en espanyol. La tècligentl
nica de «Beck:y Sharp>>, amb la elaratat comprensiva d 'un tema nostre.
Després de l 'èxit rotund arreu
tlll UIIIUI
d'Espanya de <<.Sor Angélica», les SeHan estat moltes les pelllcules que
leccions Capitollo han realitzat ara s'han fet sobre la Vida de Johan Un film també sense parió, segons
la critica 1 el públic
un altre film que també porta. un Strauss. La. figura del gran componom de dona: «El secreto de Ana. sitor ha. estat, però, tractada sempre una mica a la lleugera, sense
Maria».
gran tidelitat a la referència. hisEsperem que aquest secret delxl tòrica.
Això ba donat, generalment, La Ràdio Films obté els
Demà. (Strena la ,rand'ésoer-ho aviat.
peHícules que no tenien del màgic drets de distribució a Espadiosa obra musical, sudel vals més que la seva música
perior a totes les del
captivadora.
En Gargallo, l'autor 1 director de
nya del primer film espanyol
rènere
cSor Angèlica», ha. demanat vuitanIgual que Schubert, que ha donat
Meravellosa, única, inen color natural
ta mil pessetes per l'argument d'una lloc a diferents realitzacions cinema- produït
comparable!
togràfiques, la figura de Johan
peRícula.
Ràdio Films s. A. E. anuncia el
L'amic Gargallo ja es fa l'efecte Strauss, màxim quan els seus val- tancament d'un contracte entre la
sos són molt populars, és com una R. K. O. i Royal Color Pictures, coque es troba e. Hollywoodpedrera. inexhaurible per a la pro- brint a. distribució a Espanya del film
I nosaltres, també!
ducció cinematogràfica musical.
espanyol de dos rotllos «Milagroso
Hollywood», produït a Hollywood per
Però sobre la vida del gran com- Raul
i dirigit per Alien
positor ja s'ha. reeixit amb la supre- Watt Gurruchaga
amb Tito Gulzar, famós cand LA DA'l\1A ma pellicula que, podem dir-ho sen- tant de ràdio mexicà, en el paper
s ubllm Inh...,rpretM•'ó
'""'
e
se vacillacions, tanca el camp a
BOBA per l'eximia actriu
nous intents. Efectivament, «Valsos principal, secundat per Nena Norlega, Jaume Devesa, Susana Dubier,
Carles Montalban 1 Josep Manza.
del seu
gènere.
del
Neva»
és laPensarà
màximaequivocadarealització nares, director de famosa orquestra
ment l'aficionat cinematogràfic que
es cregui enfrontar-se amb una d 'aTot un Imperi conquestes peHícules poc més que corquistat per l'encis dels
rents que sobre el gran músic s'han Avui, divendres
valsos de STRAUSS
realitzat. No és aild. «Valsos del
Neva» -film que s'estrena demà, REOBERTURA
dissabte, al. cinema Fantàsio, marc
1 adient per a una obra d'aquesta mena- conté no tan sols un assumpte
Teatre d'infants»
molt original, Inèdit, que pot tenir
molt de real ~s una aventura senGran
Empresa
Saprra
I1 timental del gran Strauss, dehcada1
HA PUBLICAT aELS PETITS PA·
E
S
'li'
REN
A REt¡
1 sublim com la seva música-, sino
TS O UN TESTAMENT DE
que la !J.gura del gran compositor
de
la
deliciosa
opereta
PER
RIURE», D'EMI LI GRAELLS I
és tractada ensems amb estimable
CASTELLS, I «EL PLAT DE FUS·
respecte, amb plausible fidelitat, no -~--
TAn, DE LLUIS MILLA
sols fisicament, sinó àdhuc amb detalls múltiples. Naturalment que les
Aquesta
exceHent biblioteca set~
seves composicions musicals -menal d'obres escèniques aptes per a
ravellosos valsos, dolcfssl.lnes meloésser representades per infants, que
dies- serveixen adés de fons, adés
edita la coneguda casa cArxiu Teaes tradueb.:en en bellisslmes cantral Millà», 1 la qual porta ja publiçons en el curs de l'acció. Però, per
cades 10 obres, ha donat darreratrobar-se en aquest film <;tins d'u~
ment «Els petits parents», comedieambient adequat, per adqmnr la fl- -..f",.¡¡;;¡¡c.¡¡¡¡r;
. . . .IIW tq, plena de comicitat, i «El plat de
gura de Strauss gran vlsu de real~
fusta», conte vell escenificat per
ta.t, adquireixen un relleu extraorcüLluis Millà, per a exemple dels nois
nari, no aconseguit mai en altres
d'avui.
produccions.
Totes les obres d'aquesta ben en«Valsos del Neva», film exceHentcertada coliecció de «Teatre d'Inment presentat, amb luxe extraordiMúsica:
fants»,
són orientades, com és lògic,
nari, amb gran fastuositat, té, doncs,
eu un sentit moral educatiu, 1 hom
WE.RNER HEYMAN
tot el caràcter dc gran producció. Es,
le1 pot adqulrir a. 0'50 ptes. l'exemDlrector:
U O HORAS EN EL CIELO
repetim-ho, l'obra suprema sobre la
plar a tots els quioscos i centres de
WILLIAM
DIETERLE
·
1
d
¡·
d
'E
1
¡
H
t
d
'
·
•••
er
rtda
de
Job.a.c
Strauss.
I.
amb
alxò,
I
una escena d'aquesta or gma !)ro ucc o
xc us ves ue , 1r1g1... P
una gran ogra _cinematogràfico-m~subscripció de Catalunya i al dlpò.
M~
valors
del
cinema
europeu
1
Chevallc.r, de la qual són intèrprets Alady, Lepe, Fma Conesa, Nolla, etc. ¡ sical que cau.sa.ra ventable sensaclo.
Stt general, Llibreria Millà, Sant Pau,
amencà, reuruts en un film encisador núm. 21, Barcelona.

Tarda, 4'15. • Nit, 8 45:

CINEMES

Hi ba que veurP el dinamisme que
aquests dies ha esmerçat el gran actor Enric Borràs! I és de remarcar,
perquè es tracta d'lm senyor que Ja
ba ultrapassat la. setantena.
•
El passat diill!lenge assistí a 1àPf' que a hC'nor de LerrOUX se celebrà a. l'Exposició. Després prengué
part al festi\~1 dedicat a l'esmentat
home d'Estat; el dill ms dinà al Rltz
amb el President del Consell i prengué el te ofrenat per la Generalitat,
1 el dimarts récità quelcom en el
benefici de cLos Diamantes NegrosJ
a1 teatre Tívoli.
Nosaltres, sense voler fer cap comentari a tan prodigioses activitats,
únicament ens plau pregar als déus
que tants dinars, sopars, tes 1 bene·
fit
ficL•; li facin un bon pro ·

L'Arteaga, no:
•
un am1c

•

F~~o~.~R.~G~~~ rwrum.n' -ij~\ \\~

Avui. tarda. ~o les 5'15. 1 nit, a
les 10'15: La grandiosa obra en
tres actes un eptleg i un inter·
medi, ae' .Joaquim Dicenta, fill

Avui, tarda: Exlt grandiós

Les activitats
del senyor Enric

tr~. que la resta de les .formaclons treballin per tal de tenll' també teatre. Catalunya necess1ta no
veure morta la seva dramàtica,
ara
més que mal. Entre tots cal dur a
terme l'empresa. Nicolau-Martor! han
donat el primer pas. Que la sort els
vulgui acompanyar!

se augment de preu.

VODEVIL CATALA
Visita LOPEZ • Giménez SALES

·

'

Més de 200 representacions a Ma-

GRAN PR ICE

~-

I CINEMA

•

TEATRE TIVOLI

DIVENDRES, 13 DE SETEMBRE DE

COLISEUM

FANTASIO

AvuJ. tarda, a les 4 Nit, a lea 10:
VIVA LA BULLA (còmica); RE·
VISTA PARAMOUNT: ENTRENA·
MENTS (esportiva); PRECUN·
TA ME OTRA (dibuix de Po1.>t0ve1
I UERTR.UD.I!: MlCHAEL en
UNA DAMA SIN IGUAL
amb Pa ul Cava.n&&h, AIISSOn SkiP·
worth (Producelo ParamountJ

Avui. tarda, a les 4. 1 olt, a les 10:
Gran ê:rlt de Pierre 8r&S$1Uf en
la ¡melosa comèd1a
SABADO • DOMINGO • LUNES

Uegiu, cada dja,
la nostra secció de

TEATRE i CINEMA

MARICEL · PARK
GRAN PARC D' ATRACCIONS
1 ent~ 1
pesseta. Darrer funicular a les 2.
Diumenge: festival dels Mercats
de B<lrcelona a profit de I'Hoso1·
tal Cllnle
Ent. 50 ets. Funlcwar

FRONTO NOVEI ATS
Avu1, divendres, tarda, a les 4 ·
Partit a pala, ARAMENDIA- S0:
MORROSTRO contra AZPIOLA .
CHIQUITO BILBAO. - Nit, a lea
10'15: Partit a cistella, FIDEL .
BERRONDO contra UNANUE-GA.
RATE. - Detalls per cartells.

ESPECTACLES PER
A AVUI
T E AT R E S
Barcelona. - Tarda: «Un dia de oc.
tubre». Nit: eLa dama. boba».
Cbm10. - J.arda I UI~: IMISS • Mll!llt .
Espanyol. - Tarda: cEl mnlcara.tJ 1
«Pobrets, però honraets». Nit: cEl
malcarat• 1 «Sense titob.
Romea. - 1·a raa 1 rut: Vlttorlo .Po.
drecca 1 el seu Teatre dels prodig¡s,
Cran Price. - Tarda: eLa Criolla•.
Nit: rLa reina ho !a tot».
Poliorama, - Tarda 1 Dit: «Pluma eQ
el v1ento•.
Tlvoll.- Tarda: «IDD! Hlp! ... HW'l'a!t
Ntt: cPeccatn Mundh,

CINEMES
America - aSor Angéllca», cEl no.
v1o dc mamà» 1 eLa Hermana &n
Sulplcio».
Arenes - eLa peQuefia. Uorrlt», «Palo
a. 1a Juventud» 1 «Besos de àrabet.
Actualitats. - NotJclans, aocumeu·
~als, etc.
Arnau. - cNebllna», eLa carretera
del rnuerno» i «.El m1sterio d~
acuàrluuu,
Astona. - «A toda màq ulna• I cLa
patrulla perdida».
Av1nsuda, - cUna aventura en e¡
sua-exprés» I cDejada en preod&J.
Barcelona. - cCaprícbo lmpenab, d.a
!Sla. del m1ateno» 1 cEl vla.Jero ll()o
utario».
Bohome. - eLa senda snngrlentu,
cNebllnu 1 «La vida es duru.
Bosc. - eLa b1Ja de nadle» i cAlllll
de rascacJelos».
Bohèmia. - ~su noclle de bodw,
cEsperameJ 1 «El tigre del mar Negro».
Broadway. - •El mlsterlo del se~
rlum», cNebltnu 1 eLa carretera .,..
lntietno».
.
Catalunya, - «Asegure a su mu¡e:t
1 cun par de detectives».
,
Capitol. - cEl pa.sado de Mary SD:·
meSJ 1 cSuperstlción».
Cèntric. - cGwuermo Tell», . «HolA.
bermanlta» 1 eNo soy nlngun 111geb
Couaeum. - cUna dama sln lluall·
Comtal. - cCnarlle Chan en Par~
«La vida eu broma» 1 cRo!Dllll
unlversltarlo».
dl
Diana. - «Por el mal camino•.
crlmen del Vanltles» 1 cOn nomb~
cito valleute:t,
Entança. - cSoldados de la to~,!!
ta:t, tHombres de acero» 1 ,..._
bres en bJanco».
dJ
Espia¡, - cTorbeillno en socleda ·
dmltactón de ta vida» 1 cMUJerd
pellgrosa.s».
-'·"•itt
Excels1or. «El agresor 1nv......,~_;¡
u•ccactor a medlas» 1 c.EI a11ua<"
de ta tronteru.
Iii'
Fantasi."l. - cSAbado • domtneo •
fo~esNÓu. - cOdlos de buzot, ~'t'
<1lò U!la nocheJ 1 d.a calle 4l»ê..o.:·
Goya. - cS1nton1a del corazow¡ a:oo
ma d3 rascaclelos» 1 cAmOr
griu.
ujere>,
Iria. - cAmor y Alearia». dol
·
alerta» 1 cBolerol.
B dapestt.
Kursaal. - cEscàndalos en GuutUertJID
cSu únlco pecado» 1 '
Tell».
eLa Dl''
Laietana. - cCrlsts mun~!;nal»
tanzat 1 cTestamento o•..,.
· dt
Marina. - cCa.pturndos», «Luc:ee
Ja ciudad» 1 eLa calle 42».
1 e;;MaJèstiC. - cCabnlleroo dCe
pada• 1 cApostando a up
· (!t
Metropol. - cEt mlllon» • ci'eZ
tlerrn..
doctor'·
Miatral. eMademotselle ú)!Jib!OI
cPrlmavera en Otoño» 1
f
celestlales».
~·
Monumental. - cMelodla del 8 n dW·
cVJva la vidu 1 cDama por (;:;, c!ze;!l
Mundial. - cChlno CbaD en 8
1 cMuetca en el aire». rial»
N1ma. - cCnprtcbo imi.>C
•
1 cEl crimen del Varut 1~t de p:l•
Paris. - cFedoru 1 dote1
mavera».
~ dell'
Path 6 Palaoe. - cBroadnYboule. re1
tro», coro Vir¡en» 1 cBoU
ne¡¡¡ro».
c11eJ I
Prmc1pal. - d.a hiJa de 011
cAlma de rascacle!OS».
d'arl1li'
Pubh-Cinema. - Reportatges
~
lltat.
~ .... dO"·
Rambles. - cOna mujer ..-&Ï aJIIOI'
Select Cinem&. - cNo ternas
.
1 cAmol y alegria».
rendal I ~
Smart. - cDejada en P
mayor ê:rlto».
, cSIJlo
Splendid. - aNocnes de s!:',~e~¡;uctt.
tonus del corazón• 1 « erus.». ~
Talla - cEata cdad moa Butteftl~
soe al pasar» I aMadame aLucei
Triomf. - cOnpturados•b
·
la ctudadJ 1 eLa ~e
alo!!!!~
Tetuan. - c;,Que ! ·~ttcia c1Jv.....cPor tu amor» I ...,
Urquinaona. - aAdorabie1 'ero». ,,..,.
votaa. - cYa &è tu ouiD
aacret 1 •Dn·!nat.
1 aJ.rC'· c$JIII'
Xli,, - eLa conQUISta deuroadotS»·~
no en.sue.ll.o• 1 eLa U:!el a111or•Ílfll"
Wa lkyr~a . - cTodo
1orta r
ciudad de cartóD»
bru.

Cf:o',

.oro•

er
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Ni monarquia
ni dictadura

T lllfon 2 2 122
tmpremta

T A L L E R S
Telèfon

N U M.

14446

PREUS DE SUBSCRIPCIO
3'50 Dtll.
aarcelona un mes

Aixi titula El Diluvio el •eu edltotial. I diu, per a tranquiUitzar1ws:

a:¿Puede haber algulen tan falto
de seso, tan idiota que se tome en
serio el retorno de la relea borbónica a ~paña? ¿Quién, que no sea
un loco de atar, puede concebir
que la màs alta. magistratura espafiola vuelva. a vincula.rse en el
cretino Alfonso o en el único de sus
hijos en el que e:todavia» no se han
m.aniíestado los estig::nas de una.
tremenda degeneración hereditaria'/
¿Es que d~ués de tcxio lo que
nos sucedió con el padre hemos de
bacer una prueba. con el hijo, en
quien puede suponerse concurriràn las prcpias lacras fisicas y morales de sus progen1tores?
Y sl no es en esa raza espúrea,
¿a dónde acudirà.n los grotescoo mo·
nè.rquicas españoles en blLSca de un
rey? Tras la lección ejemplarlsima
del 14 dc abril de 1931, Ja manarquta. quedó arrancada de C.Jajo en
Espafia.
Nos [aldràn los atemoradizos oon
«SINCERA ADMIRACION
que, si no es posible la monarquia
HITLER. - 1Camarà con el ami- puede serio una dictadura de tipo
go Mussolini! Quicre conquistar ta lusitana. Pero està muy reciente la
Etiopla y moviliza veinte millones de dictadura primorrivertsta Pt\ra. que
hombres.»
P ueda venir a fastidiarnos otro dic(De eLa V OZJ.)
tador cualqu1era.»

10' 60 •
fora , un trimestre
Amèrica Llat ina I Portucal
13' •
un trimestre
AltreÍ paftol un trlmtstre t7'- •

.

«Este año, apenas transcurridos
once meses de los sucesos del 6 de
octubre, los protagonistas de aquella
lamentable epopeya. intentan apravecbar el dia de hoy para. mani!estarse. Ya. anoche, desde las diez, oomenzó el desfile de impacientes con
rames y coronas de flores, para depositarlos al pie del monumento. Entre los primeres en llegar figuraba
el antiguo secretaria de Macià. y de
Companys, señcr Alaved:ra, que era
portador de una gran corona. «del
QQbierno de la Generalidsd de Cataluña». Y con la.s primeras flores
se provocaran los primeros inctdentes, según obligada trad!ción en este
día. En pocos minutos, eran mAs de
doscientos los ramos de coronas all1
depositados. No ha !altado qu1en se
ha.ya atrevido a llevar la estrella solitaria de la independencla.l
Ha sida 1:" Ulli que el general de
ta división publicase una nota recard.ando a toda~ que està decla.rado el
estada de guerra en Barcelona. Se
ha. hecho p:·eciso una verdadera ex·ó0 d ¡
· " - total
1
1b·bt
Cl
e uerzasrodada
Y parcuu.a.r
mente
el trà.nsito
y de peato-nes, inclusa el paro de los autobuses, por la Ronda de San Pedro y
calle Ali-Bey. Sólo se penn1Ua el acceso a qu1enes !uesen portadores de
El Correo Catalàn -¿no te'n nores y ooronas, pero sln permitir
dóna vergonya de dir-.se catalAn , grupos. ni COmlsiones, nl estance.mientos de gentes. No han !altado
atacar contínuament Catalu.nya?està mé& coent que un rometco las cargas, las detenclones, las inevitables estacoazos, el espectàculo que
de mariner:
«Los hecbos estàn a la vista. Ese se perseguia. Incesantemente van llemismo ll de septlembre gl01ioso, genda ramos y coronas en número
manejada como un tópico y no con considerable. A media. ma.ñana ex~
su valor moral y verdad histórica cedian de un m111ar las coronas de·
ha podido llegar a ser aglutinante positadas a.lrededor del D'l()Dumento.
Y en la Generalldad y en el Ayunde todas las insinias revolucionarias
y de toda la vesa.nia masóniccrse- tam!ento nos han facilitada .sendas
paratista. ¡ Quién se lo babia de de- notas, en que se bace cons~ar que
cir al último «.COnse!ler en Cap» de los consejeros de Cultura y Obras
nuestro histórlco «Consell de Cenb públlcas de la Generalidad, señore3
d<r. Rafael de Casanoval, al luchar Duràn y Ventosa y Vallés y Pujats.
por su 0203, las sanas llbertades han llevada una corona al pte de la
catalana.s y la Menarquia Tradi- estatua de Rafael Casanova, cosa
cional en nuestra tlerra, la Casa de que han realizado también los conAustria.; ¡quién le b.abía de de<:tr cejales de la minoria consistorial de
repetlmos, que habta de ser el mito la Lliga... Y, Inientras tant.o, un grude multitudes revoluctonarlas contra po de exa.ltados iba a silbar y e. apetoda lo divino y humano, disociado- drear su Circulo.
ras primera y parricidas después
de nuestra amad.fssima Catalufia!» Llegiu LA HUMA NI TAT

(
• DE LA CAVERNA

-Ya vuelve a asomar la

se nores.»

(De

nirii,

«El Diluvio».)

1-::R-~
J (_/
L~

Fe en el demà
En un demà r..oll proper per als
que tenen ulls t saben veure-hi.
Heus acf el que es desprèn d'aquettes paraulu de La Publicitat:

Les limitaciOns que les circumstàncies ens imposen no consenten
altres comentaris; ens serà permès
de dir, però, que l'onze de setembra
d'enguany ens ha. rejovenit d'una
dotzena. d'anys. Es per això que f'l
sentiment d'esperança ha desbs.n
cat la. satisfacció d'aquelles expansions massa. fà.cils. També dèiem
¡CON EL AGUA AL CUELLO
ahir que aquesta diada té una sen- ¡ suena so va a annar1 ¡La gue- sibilitat eingular que li permet registrar sense errors sensibles la tenrra es Inevitable ... l
-¡ Y las elecclones munlctpales, lm· sió popular. Hem de dir, doncs, que
el resultat de les observacions ha
presclndlbleSfl>
estat satl~factori per & molta gent
(De «A BC>.)
perquè ha permès situar amb tota
l'exactitud dcsitjabb els diversos
factors que componen el complex
de catalunya.
Ens esperen una sèrie incomptable
d'onzes de setembre; cada un tindrà.
el seu afany 1 les ~eves virtuts, i de
tots, el que acabem de vture no serà
ni el mé:s insigni!tca.nt ni el menys
encoratjador.»

Després de la guerra, la revolució
«SOllAR CON FANTASMAS
(De «La Llbertad>.)

lleus ací el que diu Josep Escaj et des de les pdgtnes de La Van-

guardia:
•Ya esos mlsmos extreml.5tas de
la derecha se equivocaran al tomar
partida ante la. conflagración mundiaJ. Fueron decidides germanófilos
desde el primer momento. Y Alema.nia perdió la guerra Y hubo de pasar por la. crisis epllépUca de una
revo!ución, mi entras Inglaterra, incorunovible, continuaba. con su lmperia Y dominando los mares. En
Inglaterra el comunlsmo, hoy por
hoy, nada tiene que hacer; en cambio, en Ita.lia... ¿Qué pasarfa. en Ita lla f:i se prolongara. por algunes aüos
su campafi.a en el Alrica oriental,
como espera.n los técnico.s?
Espaüa, pase lo que pase en Abtsinia, se mantendrà neutral, porque
nada. se le ha perdido en aquellas
latitudes y porqu.e el pafs es por
necesidad Y por conv:icción pacifico
«HACIA EL PORVENIR
Si un motlvo sentimental y de..IIIÍ.D- &Ladran? Setial que cabalga- teresado nos moviera a mirar con
rnos.»
simpatia a uno de los beligerante&
<De «El Sol>.)
tendr1amos que incllnarnos por el
que defiende su proplo terrltorio
contra la codicia del tnvasor. y st
esta c!ase de prefcrenclas las determinan consideraciones de otro ordeu,
entonces. por ame: a la paz Y pensando egofsticamente, tampooo puede
entusiarmamos que se vuelva. a las
guerra.s de conquista y que se hunda
la SOCiedad de Naciones.

Política d'aglutinants
La demana Ahora, dient:
«Los republicanes necesi tan

tres
grande3 partldos: uno de derecha,
otro del centro y otro de izqulerda
Y esta es la fecha en que el centro estA sin formar. EI partida radlc&l actúa en la gobernadón como
tal, pero da. la sen.saclón de que eso
vi
_._ d 1
¡ tad del J f
pro ene ~ e a vo un
e e
«MEJOR QUE CHAPAPRIETA
y de la necesldad <te allegarse colo.eo-¡ Para oonverslones, las que he boraclones que de una conformidad
nseguldo yol.. .a
esplrltual del partldo. El partida
agnui.o, ¿es centro o es derecha? Y
(De «El Liberal>.)
e.sl podr!an muiiJpllcarse las pregun..

tu

Lo extraño no es que las fusiones

no se reallcen gobernando, sino que

M!S & ROCA
.CAMlSERS
GRA.."s KEBAIXES l' ER FI
DE TEMPORADA

POaTAFEilltJ.Sl!A, 2i l
PONTANELLA, 16

ni en la oposiclón se sienta un estf~

mulo que contrapese el atàvlco lndividuallsmo que nos legaron los àra.bes. Y as! resulta que cuando se
qulere aplicar In ley de Restrlccl<>nes surge el obstàculo de la ponderaclón de carteras; y cuandb lleguen
las elecclones ae atravesarà el de la
ponderadón de repret¡entac:iones.
Créaoenos: a la República. se la llir-

ve aglutinando, no dlferenciando
Hay la l:ranquilldad de que a Ja derecha y a Ja lzQulerda del reg!men
ae da el propto fenómeno, pero nunoo. h&y raz6n para oopl&r los errores aJenos, !i1no para enmendarloa.>

LA GREU QOESTIO BLADERA

Aixf és com veu El Sol l,tmmediat demà, pa.ssant per les eleocionJ, de la polftica espanyola.:
cEl gran partido republicana de

1zqtúerda, que tanta falta nos està
haciendo, pued.e salir arUculado de
ese manifiesto. Las derechas lnteligentes lo comprenden también a.sf,

pues tampoco se les oculta que el

régimen necesita de dos ¡randes parttdos, de dos piernas àgUes y !uer-

tes, como hemos dic.ho en otra oca-

Les disposicions vigents sobre la taxa del preu del blat, són
el resultat de la ignorància que d'aquestes coses tenen els
que ocupen llocs al Ministeri d'Agricultura ··• I la fermesa
de la Junta Central de l'any passat en el compliment de la
taxa determinà la total venda del cereal a preu de taxa

sión: la derecba y la. lzquierda. Un
gran pa.rtido conservador sin contra-

Quina mentalitat

..._ .....

('-

Les esquerres
1 les eleccions

Un duel
Fa l'efecte que entre el! corresponsals de El Debate i Ya a Barcel<>na 1ti hagi un duel per a veure qui es di3tingei:c mé! en anticatalaninne. Nosaltre!, la veritat,
assistim molt divertits al du d.
Mireu com «canta• ei not de Ya:

No responem de la pu·
blicació immediata de les
notes pregades que no
estiguin en el nostre poder abans de les nou del
vespre

Guillem Marconi
a Barcelona
Aquest mati, a les set, arribarà a.

la. nostra ciutat, procedent de Gèn<r
va. 1 a bord de l'«Augustus», l'inven-

tor italià Guillem Marconi, el qual
es dirigeix al Brasil per tal d'assístir a la inauguració d'una nova emissora de radiotelefonia.
El senyor Marcon! serà rebut pel
cònsol d'Itàlia, en companyia del qual
donarà un passeig per la ciutat nprofitant les poques hores que l'«AugustusJ romandrà al nostre port.

__________*__________

La Cultura
UNIVERSITAT

... així ens ho diu el senyor Vidal de Monpa!au

banda monàrqUico y sin absurdes

anacronismos en cuanto a. 1eg1.sla-

ción social, y un gran partido eva.nza.do, s1n filtraclones demagógicas y
exento de abusivas imposiciones de
cla.se. Por lo que respecta a las izquierdas republicanas, cada dia se
intensifica. ru.às la necesidad de una
!usión de sus d!l.versos sectores, ya

que no exifiten entre ellos diferen-

cias !unda.mentales, sino .sólo do de-talle i de matiZ.
Las elecciones estàn próximas. Por

mucho que quiera &J.ejarse su celebración, la necesidad. apremla. de tal
modo, que no hay mà.s remedlo que
prepararse para la lucha. El Parlamento actual, agotado para toda labor de largo alcance, sólo parece tener como misión pràctica la de confeccionar una lcy Electoral. Este es
el primer escollo que han de salvar
el Gobiemo -y el Parlamento cara a
cara y con absoluta. franqueza ante
el pafs. Una ley Electoral que no
ofreciese las suficlentes garantfas de
equida.d y de lmpastble registro de
lo3 mandatos del sufraglo no valdria
para nada.»

Cada. dia que passa s'agreuja el
problema de la venda del blat. lU
ha a. tota la Penfusula un gran malestar, agreujat per la desorientació
que es nota en les esferes que haurien de tenir cura de n:soldre aquE:sta
qUesUó. LA HUMANITAT, que des
de fa temps ve denunciant la. completa. passivitat que es nota. per part
dels que haurien d'endegar aquest
estat de coses que tants interessos
humils afecta, s'ha adreçat al senyor Vidal de Monpalau, element
destacat de la U. S. A., gran coneixedor del problema. i ex- vocal de
la Junta Central que actuà. l'any
passat, perquè ens honorés amb la
contestació d'unes preguntes relaci<r
tJ.ades amb aquesta. qtiestió.
El fet que la persona preguntada
per nosaltres sigUi completament alie,..
na a la nostra politica, fa que la
seva opinió, francament pessimista
quant al problema que ens ocupa,
no pugui ésser titllada de parcial o
interessada.

FARINA A BAIX PREU

-Les Impressions diàries de Llotja,
¿són pessimistes quant a les operaclons sobre Blats? ¿Es que els flequers adqUireixen farina forastera?
-El Mercat de la Llotja de Barcelona és, generalment, el mercat regulador del blat d'Espanya 1, per
consegüent. la seva orientació té reflexos a tots els altres mercats. La
impressió pessimista de Llotja és sovlnt multiplicada per tal de sembrar por i obtenir una. major re-bentada de preus. Els forners barcelonins adqUireixen molta farina forastera, la major part. de la qual ve
invenuda a Barcelona 1, per consegüent, es pot adqUirir a preus molt
més baiXos que els corrents en el
mercat. Les farines, com tots els gèneres, tenen més o menys valor segons la qualitat, 1 molts forners busquen solament preus barats, deixant
de banda la qualitat de les farines
que adquireixen. Davant la. davallada
de preus, els flequers es retreuen i
només compren la farina. que necessiten al cua.

Tot per a ells

O sigui, segons llegiJn a Heraldo
de Madrid: tot per a la Ceda.
•Por lo vlsto, el órgano populista
qWere que dejen a los suyos el absoluta domlnio de la cuesttón triguera. O lo que es lo m.lsmo, que se
cumpla esta otra consigna, que recomendamos e. los jóvenes de la Jap:
«Toda el trigo para los Sindicato.s
de la Ceda».
Nosotros, que hemos combat1do el
proceàimlento y los abusos con que
se lleva el problema triguero por
esas provincias de Otos - hasta. el
propio Sr. Velayos intentó rectillcarnos -, acogemos con interés las manifestaciones de «El Debate», al menos en lo que elias significan como
argumento de peso para los nuestros. Cuando un periódico de su stgnlficación-oon ci.nco minl.stros amigos en el Poder-dlce que se o!lservan con irregulalidad las leyes, motivos tendr.\ para declrlo.
ASSESSORS INTERESSATS
Aunque, ciertamente, lo mejor serfa. evitar que esas cosss sucedan.
-La taxa de blat establerta l'any
Para alga se està. en el Poder.»
passat sobre 100 quilos, ¿ha estat
canviada aquest any per una altra
sobre el pes especilic del blat? ¿QUi·
na de les dues taxes creieu millor?
-Això del pes específic del blat
ha estat una manera. d'aprofitar la.
ignorància eu què, desgraciadament
CO NCURSOS viuen molts pagesos. Quan l'any paS:
Fins el dia. 25 d'aquest mes, a les sat fou taxat el blat entre 50 t 55 pes.
dotze, s'admetran al Negociat d'O- setes els 100 quilos, ja estava desbres Públiques de la Secció de Fo- comptat que els millors -sempre dins
ment, plecs de proposició per a op- la. netedat establerta. del 3 per 100
tar al concurs relatiu de subministra- com a. màxim-, havien de valer
ment de mobiliari amb destinació a més que els Inferiors i en aquesta
les dependències de l'Oficlna Muni- escala ja hi cabien totes les mermes
cipal del districte IX, sota el pres- del pes espec1fic. Algz, aprofitant la
supost de 3.586 pessetes, que fins els ignoràncip, que d'aquestes coses teesmentats dia i hora estaran de ma- n en els que ocupen llocs al Minisnifest a l'esmentat Negociat.
teri d'Agricultura, desfigurant els fets
•••
pogué demostrar fàcilment que nÓ
Fins el dia. 21 d'aquest mes, a. les era just que els blats tinguessin tots
dotze, s'admetran al Negociat d'O· el seu valor igual 1 que el millor
bres Públiques (Foment) de l'Ajun- mitjà per a claSSificar-los era el del
tament d'aquesta ciutat, plecs de pro- pes especmc, puix sabut és que a.
posició per a optar al concurs pri- major pes especific major rendiment
vat d'installació d'enllumenat a la de farina.. De tractar-se de gent coporteria del Cementiri de Les Corts¡ neixedora de l'assumpte, s'hauria poi un globus a la porta d 'entrada, a gut dir: Els blats que no tinguin
tipus de 192"16 pessetes.
més d'un 3 per 100 d'impureses seran
pagats a la taxa min.imn, o sia a
50 pessetes, I sl el pes especlfic és
superior a. 75, que és el tipus mitjà,
podrà o haurà d'ésser augmentat en
tal o qual proporció. Entre el preu
núnim de óO i el màxim de 55 és
on hauria de buscar-se li\ diferèflcla
i~
que el comprador sap apreciar prou
EL CONSELL PERMANENT bé tant en el pes específic com en
PER A LA COOPERACIO IN· la qualitat que l'interessa.
TEL-LECTUAL DELS COM- I Aquest sistema del pes espec!flc
POSITORS DE MUSICA 4 1no ha servit per a res més - i qul
VICHY
sap si ja l'establiren amb aquesta
Ha estat cl:.usurada la reunió que intenció- que per p, fer rodar el
el Consell Permanent per a. la co- cap al pagès perquè no pogués saber
operació íntellectual dels compositors mal si s'actua o no dintre de la llei.
de mUsica ha celebrat a Vichy, a
Concreta~t: l'actual sistema de ta~
la. qual, en representació d'Espanya, ·xa per rmtjà. del pes especlfic és
ha. assistit el compositor i catedràttc greument pertorbador.
d'Història de l'Art del Conservatori
de Madrid. senyor Forns.
UNS ACLARIMENTS QUE
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a

50 pessetes o menys, posat a Barcelona o Girona..
I no parlem de la lntroduccló de la
famosa pesseta ...

L'EX CES DE FLEQUES.
AUGMENTA EL PREU DEL

PA?

-Al vostre entendre, ¿quines raons
abonen l'actual preu alt del pa en contrast amb el baix preu del blat?
-Les raons que jo cree que existei-

xen en aquest complicat afer són l~
mateixes que hi ha en el problen,a
del blat: la manca d'una regulació
lntelllgent I honrada. La !ndlistrla
flequera ha tingut èpoques tan O<..r
reixents que ha. estat motiu d'una.
invasió de flequers, 1 d'un ritme de
vida molt difícil de sotenir i encara
més de guarir actualment. El nombre de flequers que hi ha a Bar~e
lona. és excessiu per a les seves necessitats. Potser es trobarien dos o
tres-<:ents forners que pasten un prrr
medi de dues saques diàries. Les despeses de lloguer, llwn, contribució.
assegurances, repartiments, a més
de les despeses naturals, eleven els
preus tan quanUosament sobre el P •JC..
treball realitzat que, forçosament, el
pa ha de sortir car perquè pugut
viure una familia. Si les fleques eluboressin un mfnim de sis saques dià·
ries, el pa. podria rebab;:ar·se de preu.
Ara., mentre els uns viuen justame.t 't,
els altres, els de gran producció, fan
un bon negoci. Els comptes es afn sempre a base de poca elaboració i, naturalment, el preu ha de resultar
car. Mentre no s'emprengui una organització assenyada de la flequeria,
Barcelona haurà de pagar preus ele·
vats o s'hauran de morir de fam els
flequers de poca. producció.

E%àmens d'inCTés a la. Untversita.L
Grup de Ciències. - Es convoca els
aspirants catalans del 201 al 300 de
matricula per ~ realitzar l'exercici A)
de les Proves comunes per al proper
dilluns, dia 16, a tres quarts de sis.
al Paranin! dc la. Universitat.
Grup dc Lletres. - Els aspirants
compresos de 1'1 al 100 realitzaran
l'exercici A) de les Proves COmunes
¡ dill
d " 16
d
d
equatre,uns,
, a os quarts e
tambéta. al Para
nin f.
Oposicions a Escoles cle poblacions
de més de 15.000 habit~nts. - El
Trib
1d 1
ó
una e concurs-opos!ci a Escoles nacionals de capitals de provin·
cia. 1 poblacions de 15.000 o m és habitant.s, ha. fet públic el Qüestionari
per 8 l'exercici ora.J, que es troba a
disposició dels opositora a l'In.stltut
IlO ESPATLLEN
Maragall (Provença, 193). L'exercici
CONCERT PER LA BANOA
-A més de la diferència sobre taxa
escrit es farà el dimarts, dia. 17, a
MUNICIPAL
·contenen 1 s dis 'ci
d
'
dos quarts de cinc de la tarda, a l'auAvui divendres dia 13 a un quart "
e
po& ans
e l'any
1 d
n! • ¡
a e co ercnc es de la Facultat de d'onze 'de la nit. ia BancÍn Municipal passat al~a. alt,ra diferència. sobre
inaugurarà la segona tanda de con- l les disposicions dara?
.
Dret.
certs d'enguany a les barriades. d<r
-són. tantes les d.isposlClons que
narà.. si el temps ho permet. et' cor- s"han dicf:a~ per a caclarin el Deresponent a la barriada. del Poble eret de Cirilo del Rlo, que s'ha acaNOTES POLITIQUES
Nau (Rambla del Trlom!), amb el ba~ per treure tot e~ mlllor 1 més
programa següent:
pràctic que aquella disposició conteI
nia. El blat s'havia d'adquirir per
Setmanari recollit. - Per ordre
Mendelssohn: eLa grut& de Fin- rigorós torn d'insorlpeió a la respecsuperior fou recollit ahir el setma- galJ, obertura. Saint-saens: cPhaé- Uva ~unta sense poder fer altres ainari satíric «El Be Ne¡re» de la toni, Poema liÚDfònic. Ed. Grie": teramons que les del preu superior.
&Peer Gynt», Suite. a,) Matinada. Es a dir que tot e_l blat ofert a SO pes..
pr~~~~~!'::.~· Rafael Campala ns. b)
Mort d'Aase. e) Dansa. d'Anitra.. setes -preu núrum- solament podia
- El Consell Directiu de cPB.trla d) Final.
triar-se el que fos o!ert a major preu
Nova» Joventut d'Esquerra Nadonan
per la seva. qualitat. Això impedia
lista Radical, el qual assisU amb els
Amadeu Vives: «Don Lucas del fer trampes. Ara, malgrat quedar
seus socls l'li de setembre del 1933 Ctgarra.b, Preludi. J. Guridl: «.Espa- eubsistent l'ordre cronològic, el coma. l'act-e de l'enterrament de Rafael tadantza:t de l'Opera cAmayaJ. Ma- prador pot triar aquelles qualitats
Campalanst 1 havent coH.aborat Uni- nén: cEl cava.ller ene.morab, Barda.- que més U convinguin 1 a1xf pot PI>
cament «Patr:la Nova» amb l'honora- na. T. Breton: Jota de l'Opera «Do- sar« d'acord amb el venedor que té
ble Ajuntament de Molins de Rei en lores>.
necessitaU! urgents, tot exigint-li una
la lnauguracló 1 retolació de la Plarebaixa a canvi d'escollir el seu blat.
l"' de Rafael Campalans a aquella
Amb &ixO sba aconseguit que les
vila el dia 30 de setembre del 1934,
ofertes a les Juntes fossin nulles
no podia màs mancar a l'homenatge
puix que el colliter s'ha de
que el benemèrit «Ateneu Polytechabans d 'acord amb el comnrador sl
nicunu organitzà el dia. a d"aquest
no vol que el seu blat es ·cg:rtllb a
mes a Torredembarra, al qual asstsla llist& d"o!ertes de la Junta a la
tiren un grup dels seus socis.
- La Cal:.<a d'Estalvis I Mont de qual l'ha ofert.
Conferèncla suspesa. - Per cauResultat d'aquest estat de coses és
ses alienes a la voluntat del con· Pietat de Barcelona. avisa. els lmpoferenciant 1 dels organitzadors, ha nenls que tenen dipositats titola del el procediment que seguei.J:en els que
estat 6USPfS3. la. conferència que a- Deute 6 per 100 Amortitzable, emis- enca111 tenen un xic de por: el comvu1, divendres, dia 13, bavla de d<>- sió del 1917 (1928), amb Impostos prador adquireix el blat al preu que
na.r, sl Casal I cària, el senyor Nat- 1 que, en virtut del decret publicat vol L ell mateix -en nom del veneels Ricart amb el titol de «La verl- a la «Gaceta de Madrid> del dia 11 dor- va a oferir-lo a la Junta., 1
tat del que po.ssa en !otogra!l& e. de ..tembre del 1935, han d'ésser tot seguit se1 queda ell mateix. Enreemborsats o convertits a voluntat cara que això, al principi, es tela
Catalunya».
dels posse!dors, 1 que els Imponents molt, ara Ja n'hi ha pocs que es
que desitgin el reembors dels esmen- wlgu!n prendre tanta molèstia.
Altra de les reformes que s'hi han
tats tttols, hauran de retirar-los
abans del proper dia 17 da setembre, lntrodult, és que mentre l'any pa.s..
entenent--68 Q.ue els que no els hagin &&t el preu de taxa mlnlm era posat
retirat en l'esmentada data, opten sobre vagó estació més pròxima o
antlutrltlc;
per la aeva conversió a la nova emJs- b<! sobre W>tic& més propera, actual'
1!10 del 15 d'agoot del 1935, al f per =~ és posat allà on vulgui el ve100, lliure d'lmpost<¡o, d"acord amb nedor, que serà allà on exigeixi. ALxl
el blat de Càceres pot ésser venut
l'esmentat decret.

La Música
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preferien pagar 200 pessetes per vagó
de penyora 1 dos o tres-centes de
ports, que no comprar blat d'ací a
preu de taxa.
L'altre factor que inllui més en la
retirada de blats fou el dilema que
es posà als farinaires. O bé adquirien tat el blat que s'oferfs a les
Juntes o se1s obligava. a tenir l'estock que mana la llei, 1, convençuts
que no pocUen jugar, optaren per la
primera solució.
U!IS FUNCIONARIS SENSE
GOVERN
~uè és el que !alia a Catalunya,
que el mercat no ofereix les caracteristlques optimistes de l'any passat?
-Malgrat que enguany els pagesos
ja estaven més ben disposats a com·
plir 1 fer complir la llei ha. mancat
la mà. enèrgica de la Junta Central
per a fer-la complir. Les juntes comarcals. desorientades. apàtiques
sense esUmul 1 ajut de cap meua, 1
les juntes provincials, anomenades
superiors, presidides per enginyers
agrònoms, els quals, en el millor delB
casos, tenen moltes obligacions per
a atendre L sovint estan divorciats
dels interessos agrícoles, han fet que
la campanya del blat fos aquest any
catastròfica. Si a les províncies bJ
ha un governador que pot interv~
nir-hli no es compleix la taxa, com~
teu què ha de passar ac1 c:.ue no
tenen cap superior que pugui fer-Ios
complir un xic.

CREDITS
INSUFICIENTS
I ... TRAMITS
-Beneficia als nostres pagesos els

crèdits concedits actualment?
-De cap manera. Primeramen~
perquè amb quatre milions encara
no n'hi ha prou per a la. provillcia
VNA DISPOSICIO EFICAÇ de Madrid, i en segon lloc, perquè
INCOMPLIDA
el pagès no està per a fer tràmits
-No és vigent la disposiclO qt.e exi- 1 més tràmits que, si arriben a bon !i.
geix un stock determinat de blat 1 sempre és tard. Crec que nlngU nó
farina. als farinaires i pastissers, res- hl confia i fan ben fet.
pectivament?
-Es vigent, oficialment, l'estock a
CONSORCI, BUROCRACIA
les fàbriques; però, confidencialment,
I TRIBUTS
temo que no és així.
-Què hi ha d'aquest consorci bla-LES EXCEL-LENTS MESU- der o!lc1al (pel qual quedarà definitiu l'impost d'una pesseta per cada
RES DE L'ANY PASSAT
-Quines són les mesures preses cent quilos de blat), que curarà de
l'any passat, que determinaren Ja vendre el blat de tot Espanya?
-Pels despatxos del Ministeri d'Atotal venda de la collita a preu de
gricultura se'n parla com d'una solu·
taxa?
-La fermesa de la Junta Central ció al problema. No crec que hi hagi~.·
per a fer complir la. Llei. Al principi per ara, altra cosa que l'esboç 1 l;
costà molt el fer complir la llei a intenció de crear un organisme d'e
uns 1 altres, però la prohibició de quells que proporcionen càrrecs mol
portar blats 1 farines comprats ~ ben retribuïts. Per de prompte, ja
sota preu de taxa, 1 consti que això tenim la pesseta en marxa, que deu
era l'únic que feia la Junta Central ésser l'únic objectiu. El què passa
1 no, com s'ha dit, prohibir la seva és que no rutlla, o millor dit. no
entrada únicament pel motiu d'ésser arriba massa de pressa. al seu destl
de fora. Recordo que en Wl telegra- I les impressions que he pogut recoma del sots·secretart d'Agricultu.ra, llir a Madrid és que la «provincia»
preguntant perquè no es deixava. en- de Girona, que no és pas massa cotrar tal o qual blat se li responia. llidora de blat, ha batut el rècord
amb la pregunta de sl estava segur fins ara. I es comprèn.
Si la recaptació falla, què no farà
que havia estat adquirit a. preu de
taxa 1 d'acord amb la llei, 1 no la resta?
Fins que es presenti el projecte de
pogué demost.rar-ho ni assegurar en
cap cas, i és molt natural que, men- Llei -si es presenta- de creació del
tre hi hagués aci blat a 50 pessetes conso1·ct, no sabem pas què dir-hi.
no convenia que n'entrés a 50 pesse- De moment, no creiem pas amb la
tes, a més dels ports. Els farinaires seva eficàcia. per als bladers.

BIBLIOTECA PER
ALS OBRERS EN
ATUR FORÇOS
DONATIUS

J. F. ROMEU I nOIX:
ci,Los Girondinosn (primer wolum),

MARIN SORIANO:
ceLa princesa. de los Bl'tZOSn, d'Eu,ènia 1\larlitt.

ul\-tés valenta que un homen, de
C. El.meric.
ctAscanion, d'Alexandre Dumas.
uEl cisne negron, de R. Sabatin.
ccEl hombre del bosquen, de Zane

Grey.

3. L'actuació de MUtua Barcelona
és el mutualiSme pur; els seus dl·
rigents són treballadors mercantilS
que exerceixen el càrrec gratuitament. Els socis es reuniran dues vegades l'any per tal f\'sssabenta.r-se
de les tasques dels seus directius.
4. A Mutua. Barcelona poden ingressar-hi les persones comprestS entre els 17 i els 45 anys. Duran el prl·
mer any podran entrar-hi els que es
trobin entre els 45 i els 60 Bn}S.
5. Els sods podran cobrir el risç
de l'atur forçós, des de 100 a 500
pessetes mensuals.
Quin dependent té segur el seu
lloc per forta. que sigui la casa on
treball&? Quin patró té la seguretat
de no perdre el seu negoci? Mu(
tuallsme i res més que mutualisme.

uJdoloa robadosn, de Ph. Oppenbe:im.
c<El capitàn Coquelicotn, de Ponson
du Terrail.
c<El Divàn NUanjan, de ValenU

SINDICAT REGIONAL DE
LA INDUSTRIA FABR IL
TEXTIL DE CATALUNY,.
Es prega a tot.s els obrers de l'Es:,
panya Industri;ol de les seccions ~e
Wil:"uns.
Raspa.J.ls, Perxes, Estenedors I Aiguda,
ulndicios oeul~,, de J . S. Fldxer. socis
o no del Sindicat Regional e
ROBERT VIVES 1 SISCART:
la IndÚStria. FabrU I Tèxtil de ca.t<Bat.urr.ulasn, d'A. Ca.sañaJ.
talunya. Q".le passin pel local central
ctDemocrada burKUesa y democra.da
d'aquest, Portaferrissa, 19, entresoell
proletarla.u, de Lenin.
de set a vuit d
ccEis camins de la llibertat dc Ca• avui. divendres,
per a comunicar-los un ~
talunyan, d'A. Rovira I Virgili (con~ vespre,
sumpte de molta. importància per olS
ferèncla).
esmentats obrers.»
ccldeas sobre 5indicallsmo y anarquismon, de Joan Peiró.

J

ccSalva.dor Se(U.i, noi del Sucre,, de
Josep Viadiu.
c<Rusia. 1937n, de Molotov.
uPer a. ésser sodaUsta••, de Lleó
Blum.
u.Lenl.nn, de

L'ORDRE

Gorkl.

PUBLIC

ccEl socialisme i el problema de

Catalunya''• de R. Campalans.
uEl discw11 de Stalinn, de J . 1\fi..
ravitUes.
c<Man.iflesto del Pariido Comu:nis-

tan, de 1\lars i En&els.
cd\Ia vida m doina,,, de I. Santa..-

ma.ría.
cc.Noces

d'~nt del F. C. Barcelonan (prime-r i se;on volums),

uHbtoria de b anUKtJA villa, boy
cludad de Tremp,,, de M"tquel Uedóa.

Aportacions, a la nostra Redacció,
Ronda Universitat, %5.

NOTICIARI
IIIUTUA BARCELONA CONTRA L'ATUR FORÇOS
I. Mútua Barcelona contra l'Atur
forçós és una 6ocl.etat que s'ha constitWt completament al marge de tota
actuació polltlca, social 1 religiosa;
per tant, podran ésser socis totes les
nersanes del ram mercantil i stm.Uars,
Ja siguin dependenta o patrons, he>mes o dones 1 pensin com pensin.
Solament cal ésser treballador.
2. La finalitat de Mútua BarcelOna és la de subvenir les nec-tats
dels &SSOC!als que quedin &enSe treball I mentre duri l'atur.

DETENCIO D' UN TRAMVIAIRE, PER CPTITZAR
L& brigada. de policia. encarreg&o:
d.1 de Ja persecució de sabotejadorlÍ
va detenir ahir un ex-tramviaire qui:f
s'anomena Avilès el qual cotitzavà
entre els empleats de tramv1es 1 au.:
tòmn!bus. LI !oren trobats alguns
segells de cotització s1ndl<:al.
UN EMPLEAT DE CONFIANÇA
Uns agents de la brlgada d'investigació criminal detingueren Josep
Martinez Granada, de 24 anys. tl
qual treballava a una botiga d'~
túries 1 se n'emport.a.va rellotges qué
després empenyorava. També es po;
gué escatir que l'esmentat i.ndiv\dU¡
havia pres dos parells de pantalonS
d"una """trerl& del Portal de l'AD¡
gel, lloc on !.reballava en l'actuaU•

tat.

Ingressà als calabossos de la Pre-

fectura.

ELS INDESITJABLES
Per la ¡:ucla !oren expulsats pet,
lndesltJab es Plorià Facendlnn, Joa'f
quim Kock. I Dirk Broersman.

RepublicanS:! L fégiu . LA .H,U.MANITAT
1
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INFORMAC IO DE L'ESTRANGER

ACTUALITAT DE NIETZSCHE¡

LA POSI CIO ITALIANA

~*;5.·~~;;~lf~k~~~~~~r:;:.l~ (J h~enetari ~'~Ien fltran~en ~e Munolini ~iu ~~e el tiet no té lDfU[ió aiine~n

poetlc Impulse") a la " J ohn Ryland's
Ubrary" de Mànxester. Ara mateix
és la "Revista
de més
Occidente"
que,
mostrant
un cop
la seva laprediIecc~ó pel pensament alemany, publica un assaig molt Interessant de
Paul Ludwig Langsberg sobre "Loo
poemas de Nietzsche".
Es sabut que Nietzsche es burla
<l'ell mateix com a poeta. sent una
desconfiança filosò!lca envers la poesla 1 adverteix els seus lectors contra ella. La poesia, argumenta, té el
seu origen en la superstició; encisos i
encanteris, suposa, són les formes
més antigues de la poesia, i fins avui
dia, "després de centwies d'educació,
el més savi de nosaltres de tant en
tant esdevé foll de ritme, almenys el
~
.,uficlent
per a creure que un pensament és verltat només perquè té forma mètrica 1 ens ve directament
dels déus. ¿No és divertit que els filòsofs més seriosos, per més conslde-

d'entre els poetes notables d'Alema;e...
nya, és el que ha escrit menys verEl senyor Hoare, segons la Premsa Governs interessats, com
sos.
Això. deasegur.
perquè ellpoètica.
mateix
francesa.
no solsenha forma
expressat
la pa- a una solució amistosa.• a ~x~se Pe~
es resistia
la inclinació
raula
«sanció»
doctrinal,
Sabem que havia escrit versos qua~
sinó que ha donat a entendre que
VAN ZEE LANO
anava a estudi; cap allà l'any 1865
hauria de fer-se efectiva davant de
UN DISCURS FA HA FEr
eltrobemjurantd'abandonarlapoequalsevol polltlca imperialista d'exAL MANTENIME~OTRABLE
sia i la música (car posseïa tan expansló territorial.
PRESTI G1 DE LA S DEL
cel·lents dons musicals com poètics)
Hom posa de relleu que, després
Ginebra,
. _ En la
. DE 11.
12 de la S d reun¡ ae¡
per tal de consagrar-se estrènuament
de Ja sessió d'ahir, la posició d'Itàlia Consell d'avui
6
a les especulacions lntellectuals. Aci
I
IU
és una mica difícil 1 fins ha causat del delegat holandès' féeuN~ despr.<..
velem treure el cap, per primera veestranyesa que continuï a la S. de N.
la
Us d «
gada, el conflicte. Escriu a ,Çierdsd?rff
Els esforços que s'han realitzat parau el senyor Van Ze 1 e la
el 25 de maig del 1865: He ~vttat
I
avui a Ginebra són per a llimar les le~at belga, president del and, de.
curosament de compondre musica,
asprors sorgides en el dia d'ahir.
Mmistres d'aquell Pals
onsel! de
tot i que ja pu~ compondre'n. T~m,;
HOARE I LA VAL CELE· ritats Hoare no ha fet res més que
LA PRE MSA FEIXISTA E·
Segons el periòdic «La Llberté», m~~~fe~~~is1~: ~l~g!:rsdecunda de
poc no vull escnure gens de poesta.
BREN UNA ENTREVISTA remarcar que Anglaterra no està
XIGEIX
el ministre d'Afers estrangers ha po- gui adoptar la S. de N s Que Pu.
Era una resolució d'any nou. El 4
Ginebra, 12. - A darrera hora particularment Interessada a EtloMilà, 12. - El diari oficiós «Po- sat de relleu que la pau d'Europa lxi
1 ac
d'agost del mateix any deia de nou a d'ahir, els senyors Hoare i Lava! va- pia, i que solament desitja una solu- polo d'Italla~ diu:
depèn de la pau d'Africa, i ha de- a
mat eix, les conseqÜèn 1 cepta
f
•
p
t
t
1
iure
16
íf'
"
t
t
F
tl
puguin
determinar
els
a
e es Qu;
Qc~
Gersdorf : ' o ser e va g escr
ren celebrar una llarga entrevista e pac tea de la diferència !talo«Itàlia està decidida. a fer-se jus- mostrat la necessl a que rança n- prengui l'organisme glnebrcfords
al començament d'any que no volia privada a la qual asslstl el senyor abissini en el si de la Societat de Ucla i mobilitzar les seves !crees. gui el mateix punt de mira en aA
t
escr:ure ni compondre aquest any. Eden.
Nacions, la qual cosa fora una gaquesta qüestió. No obstant, Laval 11
con lnuacló es refer! a] dlsc
Fins ara ho he acomplert -una boEl senyor Laval pronunciarà el rantia pel manteniment de la pau.
ha indicat que aquesta posició de la que en la sessió d'ahir Pron • urs
na raó per a creure que aquesta vena seu discurs davan• l'Assemblea el
politlca anglesa podria transf.ormar ministre de Negocis Estrangunclà el
"
glès, d'aq<test
Sir Samuel
Hoaree'sl· manifestà
ers anestà exhaurlda. " Am b t ot , potser divendres I no avui,
com s'havia
JA ES CONSIDERA QUE
el conflicte africà en un conf1 lC t e de que
discurs
no hauria estat tan exhaurida pensat al principi.
EL COMITE DELS CINC
caràcter mundial.
i
dedue•~
com ell sembla haver desitjat. ConA la delegació francesa s'assegura
NO SERVEIX PER A RES
A despit d'aquest advertlnlent, .la aprec acions molt dignes d'é· "'en
tlnua escrivint versos. I quatre anys que la conversa dels t res persona"
posició del Govern anglès, mantm- gudes en compte en tot :er tJn.
ir
t
d
é
1
t
b
.,..
P ans,
· 12. - En e ls cerc 1es polities
puJx als
quepaïsos
representen
Otnent,
despr s e ro em m an
e reco- ges 110 versà sobre Abisslnia, sinó
guda pel seu m inist re d'Afe rs es - per
petits. una garantia
brar de dos dels seus condeixebles que varen tractar de la declaració francesos que segueixen atentament
trangers, sembla ben ferma.
El d
1
els seus poemes escrits a l'escola.
franco-anglesa del dia 2 de febrer eij, esdeveniments de Ginebra augd
e egat belga s'ocupà det·
La majoria d'aquests poemes són d'aquest any.
menta cada vegada més el pesslmisCOMENTARIS FRANCESOS ame~t de la situació econòlll~J.
convencionals, que fan pena. Quatre
me. Aquest pessimisme està mustrat
AL DISCURS :: GAIREBE mundtal, i assenyalà la gr nuca
temes de sèrie; llar, amor, prlnlave-~
FRANÇA 1 ANGLATERRA per les r eferències que el corresponTOTS SON FAVORABLES que hom travessa; manifestàeu Crist
ra, partida, en formen el fons. NoD'ACORD?
sal de l'Agència Havas fa, el qual
Paris 12. _ La premsa d'avui se- aquest ordre de coses la s qge (n
més n'hi ha un de la primera època
Londres, 12. _ L'enviat especial acusa I tàlia de no haver donat proguelx fent comentaris al discurs del pot fer una labor pràctica Proe K
que hauria fet el seu carni sense que d 1 T.
G b
·
1 ve~ de l'esperit de collaboració que
è s· s
H
la celebració d'una reunió ~
t! « 1mes» a
ine ra comumca a
ministre
angl s 1r amue1 oare, tractar
àmpliament d'aquest Per. a
el nom .~e Nl~tzsche l'ajudé~. Es el seu diari que, segons s'anuncia per hom esperava d'ella. Itàlia ha adoppronunciat ahir a Ginebra; hom de- tió, la solució de la qual Poelra. qU~;.
poema Al deu desconegut en el la delegació anglesa, ja no existei- t~t una actitud francament agresclara que d'ençà de l'acabament :!e prendre la S. de N.
1a U!J.
qual, en afrontar-se amb el món, xen diferències d'opini6 entre les de- s~va _I s~mbla exposar les seves rella guerra, Anglaterra ha pres a la
é
0
Nietzsche proclama la seva fe en un ' legacions francesa ¡ anglesa sobre vmdtcac10ns. Mussolini, sembla que
fi el carni d'estabilització de la siespr s de la Intervenció del d
Déu que no el vol deixar anar, i del lla necessitat de mantenir Intactes 1no renunciarà als seus projectes d'otuacló política europea i seguretat 1Jgat belga es suspengué la sesf
qual, d'altra banda, ell tampoc no els principis de l'Estatut de la so- c~pacló militar. Aquesta reivindicade la pau.
~~n~isc~~s q~;l s~:Sppedra anib
11~l~r:sfrancès,
vol separar-se. Diu: "Una vegada 1cletat de Nacions
ctó topa amb la resistència de tots
«L'Oeuvre» es mostra d'acord amb vern
senyor Laval e Go.
més, abans d'emprendre el meu caels estats lligats estretament pel resel discurs d'Hoare, sense fe r reserL
ó
t a lxeco 1es
pect
dels
¡
i
t
·
f
·
é
a
sessi
d'avui
de l'AsseÍnbl
m i 1 mirar eap e n dava n,
COMENTARIS FRANCESOS
e
comprom sos n ernac1o- 1
ves de cap mena; a ege1x, a m s, estat mancada d 'emotivitat
PUleax hl
meves mans en la solltud envers tu,
A L'ENTREVISTA
nais.
que ara, la coHaboració anglo-fran- la
,
que
refugi meu, a qui, al fons de tot el
París, 12. - Els diaris donen gran
Tenint en compte Ja situació gecesa es troba assegurada 1, per tant,
gran qUestió la gravetat de ¡.
meu cor, he eregit altars pex· tal que Importància a les converses celebra- neral, en els cercles del Comitè dels
salvat l'ordre Internacional.
qual està en l'ànim de tots no ta
la teva veu pugui sempre aconseguir- ~ des entre el senyor La val 1 sir Sa- Cinc es pregunten si encara hi ha
Segueix dient el periòdic que n rstat tractada pels representants
me. H I he escrit: Al Déu inconegut. muel Hoare.
·motius per a continuar els seus treGinebra torna a haver-hi un cor- es grans POtències. que són els q;te
Sóc seu tot i que fins ara m'hagi
Quant a la marxa dels treballs balls. S'ha arribat a dir que el delerent d'optimisme, després del dls- J:!Oden fer girar d'un cantó o ,e
acompanyat de pecadors. Sóc seu 1 realitzats pel Comitè de conciliació gat anglès ha proposat al Comitè
curs d'Hoare, i que algunes perso- 1altre la solució. Amb tot i a d e;e
sento les fatigues amb què em reté l la tmpresstó de la Premsa és neta- I que faci constar la seva Impotència
nalltats han declarat que la decisió grat d'aLxò, les lntervenélons
i m'obliga a servir-lo. Et vull conèl- ment pessimista. «Le Mntlml diu, en ' per a portar a terme la seva. tasca.
anglesa de defensar la seguretat col- delegats holandès 1 belga han es:&~
xer, a tu, el desconegut que em tens comentar les entrevistes franco-an- Nc obstant el senyor Laval s'ha opolectiva Internacional amb l'Exèrcit. 1 Interessants. per la decisió que han
sota el teu puny tan fortament 1 gleses: «Que la coHaboració franco- sat a aquesta proposició I ha fet
la Marina enforteix la collaboractó posa~ en li<Irs declaracions en ~I
al acords
fet queconcrets.
la S. de N· •·ua
que Passas a t rav é~ meu com una anglesa és roé s estreta que mal i que I veure 1es conseqUè nc Ies f a t als que
anglo-francesa, t ot a favorlnt F ran ça dr~latlU
adoptar
tempesta, tu l'impalpable, semblant 1 amb tot i els mals auguris res no tindria aquesta decisió.
i obrint un carni per a l'adopció de
a mL Et vull conèixer I et vull ser- ·¡l'enfosqueig».
¡ Les referències de tots els corresmesures que facin desaparèixer, d'uvir."
«Le Journal» declara: «Dos homes ¡ponsals dels grans diaris deixen en!
na vegada per sempre, el perill I l'aACCEPTARIA ETIOPIA UN
JOSEP SOL
de bona voluntat, dos esperits clars treveure un pessimisme semblant.
menaça d'una guerra.
~~~:CTAT COM EL o E
han camiat les seves Impressions
•••
. b
AK'?
0
P . S. - En aquest article hem se- amb gran franquesa I han comproTORNA A HAVER-H 1 DES«Le Figarml diu que és perdre e:I
· me. ra, 12· - Als circots ginegult el pensament de Barker Falrley, vat la comunitat de llurs aspiraCONFIANÇA
temps provar de convèncer el se- bnns ~ ~dm~t la. possibilitat que en·
tre Itaha
I Abtssínia
signi Altun
que és a ben segur, 1a m à xima auto- e Ionsll.
. b
El
ld t
Sembla que et comitè dels Clno se'n nyor MussoI.mI que és mt11 or Per a Tractat
semblant
al quees tellen
0 me
ritat anglesa sobre Nietzsche. Hem
«El Petit Parlslen» diu: «La inra, 12· pres en de1 va al fracàs. El seu president, dele- Itàlia o el món que la dominació glat
l'I k
de dir, però, que tant F airley com tensa coHaboracló .franco-anglesa ConseU de ministres francès, senyor gat espanyol senyor de Madarla!la, italiana a Abissínia. es produeixi sen¡erra 1 ra la qual cosa supQ.
Lansb erg concede lxen una ext rema s ·exp¡·tea pe1 fe t que, a mesura que Lava!. pensava intervenir en la sessar
a per a dItàlia
que Abisslnla 11
arriba al Palau de I'Assambloa ~
se recórrer a 1es armes .
reconei
t
Importància al poema jovenlvol passa. el temps, la situació es fa més sió d'aquest mati de la S. de N., però
(Foto. Keystone)
•••
. xer1a re s a l'establiment de
transcrit. Lansberg el reprodueix del critica».
nst.Oó hhao heastapot gruetsefr~•radpaeraquè alaitlsteesr-·
La revista <<Agence Economiquc» guarmclons en aquell territori I fl
1
tot i la traducció de la "Revista de
•
diu que el discurs d'Hoare és un control de la policia.
occidente" &embla molt reeixida.
LAVAL VOL PARLAR AMB venció dels països petits.
Abissínia ha d'ésser desarmada 1 pronunciament categòric a favor de
Es P!Obable que el senyor Lav~l
MUSSOLINI, PERO EL ouEl senyor Lava! ha aprofitat que controlada per una ocupació militar. França 1 de l'organització de la pau. dlscutmxi aque.sta fórmula amb el
CE NO EL VOL ATENDRE el ministre anglès d'Afers estran· No hi ha cap més solució. Itàlia té
• •.
baró Aloisi. i que mentrestant s'enGinebra, 12. -El Comitè dels cinc gers, senyor Samuel Hoare, J:tagl re- dret a assegurar la seva expansió 1 _ «Le Petit Pa risiem> comenta fa- carregui a un comitè de juristes la
s'ha reunit aquesta tarda i hom creu tard?-t un dia la seva sort1~a per té plena consciència del seu dret 1 vorablement el discurs pronunciat redacció del projecte en forma
Elt una charlotada que es donà que el senyor La 'val donarà a conèl- contm~ar amb. ell les negociacions de la seva força. La gran revista de ahir a Ginebra pel ministre anglès !tal. ~~~ <.as que entre el senvor r.a !e1·al
l'altre dia, un pare hi portà el seu
i exammar el discurs que ha de pro- les forces del règim la confirmarà Sir Samuel Hoare, i declara que f'S I AlOISI no hi hagués acord en aca1
fill, per primera vegada, perquè sa- X~! es noves propos1e1o~s que 1lan nunciar,en la redacció del qual sem- davant el món després de la me- una fen·orosa adhesió al principi bar. la Present setmana. ~ \)ropQ.
bla que troba dificultats, degut a morable jornada de Bolzano, en la
bés què cosa era una plaça de braus d esser present~des a nàh~.
ó
t·
d ¡
SPrla ~~'~t.!" esa al Consell de :a
1 slcio
Ahir el sen}'?r La val, \a Intentar com és de delicada la missió que b:l qual les forces de l'exèrcit desfilaren d'organltzacl co11ec tva e a pa·_'
S. de N
t quelcom més.
parlar
.
per
telefon
amb
el
s~nyor
de
portar
a
cap.
davant
el
Duce.
per
la
qual
França
ha
vingut
HuiI , a la sortida, el pare comentava:
La Situació s'ha agreujat en el
tant durant tants anys.
-En un país on encara es tan Mussolini sense poder-ho assolir. El
EL DISCURS QUE PRO·
LA U.R.S.S. PER LA POLl·
ELS DISCURSOS DELS DE·
curses de braus, no pot haver-hi hu- cal? del Govern francès avt.li tornarà 1sentit que hom veu que la solució
NUNCIARA AVUI LAVAL
a mtentar una commllcac1ó dtrecta del conflicte és diflcil, pulx que ITICA DE PAU
LEGATS 0 EL s PA ISOS
manitat.
Paris, 12. - El «Paris Soln, en
el «Duce>l.
.
,
tàlia, prescindint fins ara del que
M
12
El
'òdl Iz è
-Mireu, doncs- féu un company amb
la seva crònica Internacional d1u
Sl hi ha alguna possibilitat dar- pensa Ginebra no deixa de trame- . oscou, . . pen e « v sPETITS
nostre-, a Barcelona n'hi ha i LA ribar a un acord amb Itàlia especial- tre tropes a Ablsslnia cosa nue és tlat, despres Ude recordar
que
discurs que el senyor Í:..'lval
el punt de
Ginebra 12 - El primer orador ha deel pronunciar
HUMANITAT és el diari d'esquerres men~ després de la sessió d'avui, el interpretada com umi declslÒ fer- ~~s~~-. l~iu:.R.S.S.
demà davant l'As·
en
entrar
a
la
que.
intervingué
avui
en
la
sessió.
pleuque es ven més.
s~mblea de la S. de N. versarà prin·
Com~tè no haurà ja de fer res més ma d'aquell país de resoldre amb ar«En la lliuta per la pau les potèn- n1ma del Consell de la S. de N. fo ctpalmen.t
tres punts: Primer.
que mformar el Consell de la S.D.N. mes les seves diferències amb Etlo- cies interessades aprendran de tenir el delegat ~rgentl senyo~. Quintana, Exploració sobre
dels camins que encarl
Amb tot, encara no està decidit, sl pia
confiança unes en altres 1 d'obrar el qual dona co.mpte de lmforme &o- queden \'lables per a una concüial'Informe del Comitè serà sotmès pri·
en comú. Aquesta lluita comuna per bre les 1_1egoctaclons celebrades a ció i talo-abissínia.
Que aca·
merament a Itàlia i Abisslnia o seUNA PROPOSTA ANGLESA la pau serà el millor mitjà de re· ¡ Buenos Atres per tal de resoldre tl bln les hostilitats Segon:
sl, malgrat tot,
rà tramès directament al Consell.
forçar la Societat de Nacions.
coT-!Ucte del Chaco. El delegat ur- arriben a trencar-se, i, tercer: Que
Ginebra, 12. - Hom assegura que
Recolzant-se en la política de pau, gent! posà de relleu que les espe- la contrlbu...ló d'Itàlia no puga! ~·
UNES DECLARA e 1 oN s la delegació anglesa ha decidit In- el Govern soviètic farà tot el que rances po.sades per 1~ s. de N., en ser
dispensada c.n els esforços prr
MOLT GREUS DEL MINIS- slstir que el Consell de la S. de N.
a tarrera reun1ó per arribar
a l'estabilització d'Europa.
per salvar-la 1 sostindrà tota 1a sev . .
~. 't d 1 Ch
TRE 'TALlA D'AFERS ES- no doni per acabades les sessions a- pugui
Iniciativa en aquest sentit.
a la tingut
solaclo realitat.
del. cor llc e e
nco
S'afegeix que el senyor Lava!, d'a·
TRAN GERS
Planta cara als malfaC tOrS
han
1bans no s'arribi a prendre una r ecord amo el primer punt, farà nna
Roma, 12. - El ministre d'Afers ~olució d~fï?ïtiva sobre el conflicte
ELS TEMORS DE LA PR EM·
El ministre holandès senyor De gestió
prop del senyor Mus·
els quals foren detinguts estrangers d'Itàlia ha fet les mani- Jtalo-abissmi.
,
SA FRANCESA
Graeff, en un discurs que ha estat sollnl personal
abans de pronunciar el StU
Poc abans de les dues de la ma- !estacions segUents:
En el cas que Itàlia rebutgi 1 arvl\'ament
aplaudit,
posà
de
relleu
•La solució del conflicte italo-abis- bltratge d~l Comitè o les resolucions
tinada del dimecres, J osep Bergé, de
Paris, 12· - Els comentaris dels l'actitud decidida del seu pafs en dc- discurs da-•ant l'Assemblea.
SIR HOARE DINA AMB
66 anys, es retirava al seu domicili slni en l'actualitat es fa impossible que adopti, els delegats anglesos cre- periòdics francesos deixen entreveu- fensa del que representa la S. de N.
LA VAL 1 CONFE RENC IA
del carrer de Barbarà, núm. 32, i dintre del marc de la Societat de uen qu~ el Consell ba de con~lnuar re un cert pessimisme en relació amb Remarcà que el sentit universalista
quan fou al portal fou agredit sobta- l'lacions. La disputa - afegeix - no en sessió permanent .per tal d adop- el que passa a la S. de N. Posen de de la S. de N. s'ha debilitat molt
AMB LITV IN OFF 1 EL DE·
dament pe: uns desconeguts els pot ésser possiblement arranjada per tar aquelles resoluciOns que cada relleu el to solemne, greu i enèrgic a causa de la retirada de diversos
LEGAT PORTUGUES
en què pronuncià el seu discurs el
quals els colpejaren amb una porra conciliació després d'un perfode de moment aconselU.
ministre anglès d'Afers estrangers, països.
G inebra, 12. - Els senyors Lava!
dt fusta.
quaranta anys d'animositat per part
senyor Samuel Hoare, i consideren
També posà de relleu que l'as- i Herriot oferiren avui un àpat &!s
L'agredit plantà cara als malfac- d'Etiopla. Itàlia, a més creu, que EEL DISCURS DE HOARE que és com una demostració palpa- scmblea actual s'ha reunit en cir- senyors samuel Hoare i Eden; lli
tors 1 mentre es defensava aferris- tlopia no mereix ésser membre de la
ES QUALIFICAT D' HIPO· ble de la decisió Indestructible d'An- cumstàncles veritable:nent greus per assistiren també tots els altres merosadament cridà en demanda de so- Societat de Nacions. El ministre ltaCAlTA
glaterra de seguir pel carni que es a. la pau del món. <1Es cert -afeg1- bres de la Delegació anglesa.
cors. Fou Inútil ja que a causa dels lià afegeiX que ltàl~a va acabar la
Roma, 12. - El diari «Stampa» traci per les circumstàncies de l'ac- que la Societat de Nacions aconsegu1
Slr Samuel I!oare sortirà demà
cops rebuts, que cada vegada eren seva actuació a Gmebra qu9:n va comenta el discurs pronunciat ahir tuació italiana fins la fi, sense temor un gran èxit en resoldre pacífica- de Ginebra cap a Londres.
més forts, va caure a terra estabor- presentar el memoràndum Italià, en pel ministre anglès samuel Hoare, a les greus conseqüències que per a ment la qiiest ió del Sarre, però tamAquest mati, el ministre de J'E:;nit. Els atracadors, però, portada a reservar-se la seva completa llibertat a Ginebra i el qualifica de «monu- Iu pau podrien derivar-se de la ne- bé és cert que ha fracassat en la terlor anglès conferencià
amb el
cap la seva malifeta no varen tenir d'acció. El baró d'Aloisi ha acabat ment a la hipocre.sia». Afegeix que, ce:;sitat en què es veuria Anglater- qüestió del desarmament militar del senyor Lltvinoff i el ministre portemps de prendre-li els diners de la 1<~ seva a.ct~acló, ~n el c¡ue es rere- a més. manca de tota eloqüència o- ra d'oposar-se a les temptatives bèl- món. Ben al contrari, pesi a la S. de tugués de l'Exterior, senyor Mon·
butxaca, car temeren ésser sorpresos relx a Et.wpta. L unlca fmali~t dels ratòria i no ha sabut posar terme a !iques d'Itàlia.
N., es pot dir que existeix de nou teiro.
pels ciutadans que acudien als crits de_legats Italians que ~rmanetxen a la impressió que existeix que l'ImpeEs posa de relleu que el ministre una tràgica carrera d'armaments.
EL DISCURS DE OARE HA
de l'atracat.
Gmebra és la de factlltar Informa- ri Britànic ha estat !et i mantin- anglès d'Afers estrangers no ha va- A desgrat d'aiXò, el seu pafs reitera
PRODUIT ENTUSIASME A
Els atracadors fugiren per l'esmen- cló als delegats d'altres països, en- gut a costa de molta sang.
ciHat i ha pronunciat la paraula la seva adhesió a la S. de N. i ha
CERTS CERCLES
tat carrer perseguits per diversos ciu- cara, però, q~e .aquest punt de visAfegeix: «Sl Anglaterra es preo- tants cops pronunciada 1 a la qual de declarar solemnement que HoGmebra 12. - El discurs pronuntadans, uns guàrdies de seguretat ta no té res d oftclal. Aloisi solament cupa tant de la salut de la Societat ningú no s'atrevia de donar estat landa ha acomplert sempre els com- ciat per Slr samuel Hoare 8 J'As1 uns quants «serenos». Prop del car- prend?\ part en la discu.ssló de les de Nacion;; I de la igualtat de drets, oficial en una reunió solemne de la promlsos del Pacte.
semblea. de la S. de N. ba produí;
rer de Sant Ramon foren detinguts, questwns que no es refereixin al con- faria bé de demostrar el seu altmis- S. de N., la paraula «Sanció». NatuSl alguns països estan mancats de un gran efecte i en tots els centre:l
1~0 sense que els guàrdies disparessin fllcte italo-abissinl a les quals Itàlia me donant la llibertat absoluta a ralment que aquest mot ha quedat les primeres matèries, hom els pot polittcs el consideren com el miller
uns quants trets, que sortosament no està obligada a coHaborar. Es diu, naclorlS com Egipte Irlanda i India un poc atenuat en manifestar el se- donar facilitats per a obtenir-les, pe- , fet per un estadista britànic en ll
tocaren ningú.
en els cercles oficials que el diScurs i de deixar que les colònies que té nyor Hoare que no calia aplicar al- rò això no es pot assolir per la dita Assemblea.
Convenientment lligats foren tras- de Hoare no .ha çanv!at la situació en explotació puguin aprofitar-se de tra cosa que l'article 16 del Pacte de força i la violència. La S. de N. pot
L'opinió gener:\!, segons els obsCl"
lladats a la Delegació de Policia on total Per a 1opmtó d aque:stes auto- les influències civUitzadores».
la s. de N.
oferir els mitjans per arribar a unes \'adors polítics, concorda amb el.m~·
varen declarar anomenar-se Damià
negociacions només aplicant l'art!- nlfestaL per Stefan Osusky, m:nl~·
Dlonislo i Abad, de 36 anys 1 Conscle 19.»
tre de Txeco:;lovàquia i delegat ce
tanti Muntaner, de 29 anys EI priEn finalitzar el seu discurs, el la S. de N. el r.ual digué:
.
mer és cambrer de professió. 1 viu al
delegat holandès reclamà l'aplicació
«El discurs dc Sir samuel tindr:l
carrer de Sants, núm. 54, i l'altre al
justa de l'article 23 del Pacte de la una profunda repercussió al món.
carrer de Clrés, núm. 5, d'ofici jorS. de N., d'Igualtat de drets econò- L'actitud dc la Gran Bretanya serJ
naler. El Dionlsio ha estat detingut
mies de tots els membres, aixi com seguida per totes les nacions allS 1~
només dinou vegades per delictes
d'igualt.at dç, drets polítics i .de porta ses de conservar la pau. FinS art
contra la propietat, l l'altre no té
oberta en questlons econòmtques.
la s. de N. ba estat un lnstrJrnen
antecedents a Prefectura.
polític; però l'esmentat discurs J,\
En el moment de la detenció se'ls
L'ESPERANÇA D' UN OIA· c.stat la bufada vivificadora que_ 11
trobà damunt la porra amb la qual
RI AtfGLES
donat a un organisme mecàniC
havien agredit. la \ictima. Tots dos
Londres, 12. - El «New ChronlcleJ Inanimat una ànima politica.».H re
eJ declararen culpables de 1'atracano creu que Alemanya con.senti a
El díscur.> de Sir samuel 011'
ment i digueren que l'atracat era
secundar en q;¡alsevol forma els ne- el qualifiquen, als cercles r~nce~Í
l'encarregat d'una de les taules de
signis ltallaru i diu: cSi el Comitè com d'«incsperadament atreVIt».
«Burro» del Cafè Espanyol, i que cadels Cinc demostra al Consell que delegat de França ba dit: cEltò pro;;ir
d \ dla retirava a dormir tard 1
la conciliació ha fracassat i que Ja sa ~ en la magnifica pe~a ora ma al
porta\'a damunt quantitats d'imporsituació exigeix imperiosament l'a- Sír Samuel no compren res al q~~
tàncla, motiu pel qual es varen
plicació de sancions, tot el món sos- França no pugui adberirtse i a
decidir a portar a cap l'atracament.
tindrè. aques~a politica.
nar tot el seu ajut.»
J(S
Desprl's de fltltats a Prefectura de
L·entusiasmc del'> delegats deron·
Policia .foren posats a disposició de
SIR HOARE PRONUNCIA· petites potències és ilimitat e~ dOTS
l'auditor, I el jutge de guàrdia seRA UN DISCURS PER ~;idcrar el disc;n.>; els obse~a ce·
nyor Garcia Rebollo va començar
RADIO
opmen qu~ les dites potències •
ràpidament la instrucció de les dillGinebra. 12 - Aquesta nit. el mi- C.!Jndaran incondlcio.1a1ment la
gències amb caràcter d'urgent.
nistre anglès Sir Samuel Hoare pro- hlica enunciada pel muustre
Els detinguts es ratificaren en les ,
nunciam unes paraules davant (;! tànic.
A
seves declaracions 1 ingressaren a. la
micròfon de la ràdio, que seran reHA SATISFET MOLí
presó Incomunicats.
tram;meseq a tot el món.
AODIS ABEBA
cr.usat
Addis Abeb.t, 12 - a:a ·t'al tl
UNA
NOTA
OFICIAL
DEL
gran Impressió eu aqut:Sta C11J:Uebr~
-------------------*------------SECRETARIAT DE LA S. discurs pronunciat ahir 3
. - rsDE NACIONS
pel ministre anglès de Negoc~ diS'
L'eficàcia de l'anunci té
Ginebra. 12. - El Secretariat de trangers, Sir Samuel Hoare. gtll\~¡e
la S. de N. ha publicat aquesta tar- curs h3 estat tr!lduit al ~e~lS q'Jt
relació directa amb la dida un comunicat oficial que di'J: camarish:t, que es, de tot.;:. jor )11\«Después d'un canvi d'impressions es parlen al pais. el de m~.... ttnfusió del diari
Grllcla, el pafs ~~ la revolució penñanent,- acaba t:e travebar un ~•tre
el Comitè dels Cinc ha donat lns: por.àncla, i distrlbtüt en (uP-"
moment cratic. En la foto volem M. Tsaldaris, president del Consell en
trucci~r).S als Subcomitès per a la
companyia del general Condylis, ministre de la Guerra
'
redaccto de les proposicions que, pr~~iScurs ha animat mol~ e~e~
lFOtO. Keystone)
eventualment. :.eran sotmeses als dos \ern abissint, el q;~al declara q

H·1 aura' una proposta con·lunta per a 10 creac·to'
d'un re' g .1m d'"1ntervenc"1o' sem bl ant a I de l'I ra kl'et}
La prems a •t a1.tana d' a França que
ha de trtar
• entre Rom a · Lon dres
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NIETZSCHF.
r abies que siguin sota altres respectes, encara que es refereixin als proverbis ritmats per a recolzar les seves Idees? Però, sl un poeta està d'acord amb una veritat, la perjud·ca
més que no pas sl la contradigués.
Perquè, com diu Homer, els poetes
són uns mentiders."
Nietzsche ho repeteix sovint, el
poeta és germà de llet del mentider,
odia l'home d'inteHecte i la més jove
de les virtuts, l'honestedat inteHectual. Els poetes no solament són els
descendents de la superstició, sinó
que la cerquen. Un home que pensa
clarament és enemic de les Imatges
dels poetes. Ultra això, els poetes són
desiguals davant la vida, són fugitius
de la vida: "El poetes, pel fet de cercar de fer més fàcil a l'home la vida,
o bé miren lluny del present o bé vivifiquen el present amb la llum del
passat. Per a fer alxò h an d'ésser,
per força, natures retrospectives, encadenades amb el passat 1 amb les
r eligions mortes o mor~bundes. Els
poetes són forçosament epígons." No
poden ésser, doncs, més que paHiatlus
temporals que obstaculitzen el progrés. En un altre lloc Nietzsche diu
que els poetes són "fracassats morals en llur majoria criatures que
semblen plenes de possibilitats de
grandesa, fins de grandesa moral,
però que rares vegades aconsegueixen
un nivell mitjà d'Integritat en la vida activa."
Però el més sorprenent del cas és
que Nietzsche mateix era poeta. Un
poeta, com l'entenen els anglesos,
d'una producció elevada si no extensa, artista fins al moll de l'os. Tant
ho era que els crítics no saben a
quina disciplina adscriure'!, a la ti·
losòfca o a la literària. Aquests
atacs de Nietzsche no són d'antipatia; suggereixen, més aviat, que els
seus Impulsos no formaven una familla del tot feliç i que inteHigèncla
1 poesia, raó 1 emoció, topaven entre
il. I aquesta és la realitat.
En el primer llibre important de
Nietzsche - " La naixença de la tragèdla"- no es veu encara cap rastre del conflicte. El pensament poètic i el tllosò!ic semblen treballar a
l'unison -Idees profundes exposades d'una manera apassionada i ima· ti
lló i i
i só
g•na va. Apo ·
D onis
n els
conceptes bàsics del seu pensament,
la saviesa dels tllòsofs primitius rau
en llurs mites i llegendes, i els poetes dramàtics 1 èpics són els portantveus de profunda filosofia.
De fet, tota aquesta obra jovent\'ola és més un poema que un tractat. Amb tot, la reconciliació, la fus'ó, hi és més aparent que real; la
verltat és que el 1Uòsof en Nietzsche
no havia apenes nascut i que el poeta
1 el lector de poesia s'ho emportaven
tot. Aci veiem com Idealitza el poeta
i el posa per damunt de tot, i ataca
Sòcrates, i l'anomena "el destructor
del que hi havia de mUlor en la vida
grega ". Mirant cap enrera de la seva
obra, en els seus darrers anys, només hi veu ~sia 1 sent que havia
d'haver realitzat la seva missió com
a poeta: "Hauria d'haver cantat, no
parlat. Quina llàstima que no m·aventurés a dir el que havia de dir
com a poeta. Potser h auria reeixit."
Però aquest Nlietzsche ~ta plena ment consc:ent només el trobem al
princ:pl. Despr~s ve el canvi d'esperlt de Dlonlsl a Voltaire, assenyalat
pels aforismes de "Humà, massa humà" i posa l'inteHecte per damunt
de tot 1 l'hi manté -amb interrupc,ions- fins al f nal. No és, però, que
1 art1sta desaparegui en Ni~tzscbe.
L'artista el trobeu en cada linla de
la seva prosa; I ell ho sabia. Però,
ben caracteristicament, l'art de la
prosa esdevé, al seu punt de vista,
un art oposat a la poesta. "Conslder eu··, diu, "que els grans mestres
de la prosa han estat sempre poetes
que publicaven po~sia o l'escrivien
pr.vadament, per a ells mateixos; 1,
en efecte, la bona prosa nomes es
pot escriure 8 1~ llum de la poesia,
pcrquè ~a prosa es una ~e~a de lluita co::ttmua amb la poesta. rot el seu
enc!s consisteix a esquivar la po~sla
1 desbaratar-la... "
La prosa de Nietzsche és la d'un
poota, però, amb una excepció, no esde•·é mai poètica; tendeix a l'oració
1 al coHoqu.t. mat vers la retòrica o
l'escriptura emotiva. Amb tot, nsta
sensible 1 distingida fins en els Sl!US
moments més descurats. Per més
d'hora que datem les primeres ombres del seu desequilibri mental, h auren: d'admetre que la seva prosa
cresqué en mestratge sempre; fins a
l'últ'.m moment, quan el seu cervell
està a punt de rompre's, la S<!Va prosa s'excdleix ella mateixa. "Cap
més prosa alemanya que, com aquesta, sigui tan alada 1 tan pràctica alh ora", dl u Barker Fa.lrley.
De segur que cap antologista no
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A LES "PROVINCIES" ON SON VIGENTS

Nova · pròrroga dels estats d'alarma i excepció
o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

o

LA QüESTIO\Així ho acord? la Diputació El Consell de ministres fi nm~lema ~olíti[ ~~ ~~~ r~~tri[[ÏOD~
DE MEMEL Permanent de les Corts que ELS
FARINAIRES VOLEN COMPRAR TOT EL BLAT D'ESPA· .

à renn 1 no farà més ofer~
[llSDttnffAua que les ja fetes, que
tes a
[llBOté· erador Halle Selassie té enL'EnlP
ces que l'actitud d'Ancara espe~rà detenir la ruptura
glaterrfttats. S'espera amb interès <:1
d'hOSt que el Negus havia de pr"
c!lSCuiars aquesta tarda per ràdio.
nunc r
LLOYD GEORGE RECOL·
IA EL GOVERN
dres 12. - El senyor Lloyd

LOn e h9. pronunciat avui un disoeorg
ant-se del conflicte ltalocurs i~uf de la. intervenció del mla.biSS n
lès de l'Exterior, Sir San1St~e ;~~e en la sessió q\le celebrà
~~~ rAsseiÍlblea de la s. de N. a

O~br~ioyd George ha dit que en

·
ts moments, el Govern que
els P:S~~ Anglaterra té el caràcter
red P;1acional ¡ que parla per tots els
e 505 la qual cosa és convenient
~g1~pt'guen totes les nacions d'Euq e AfegeLx que el Govern té ple~
rop~onfiança del pais, sense distin~
~ de partits, i que aquest està dare
d'nquell en els seu3 esforços
rereal mantenimen tdi"C
per
e
ovenan t"
de Ja s. de N.
.
Ha aprovat també les marufestade Sir Hoare a Ginebra re~!~~ts al problema de les primeres
matèries.
Del discurs de Hoare dl u.. cTot t>¡
discurs ha estat magnific, clar, destre i recte vers endavant. S'ha t'levat a les altures d ....ma gran ocasió.»
LES TRADE UNIONS AN·
GLESES A FAVO R DE L ' A•
PLIC ACIO DE SANCIONS
Londres, 12. - S'ha celebrat a

Margate el congrés de les Trade
Unions; la qüestió de més interès
ha estat la moció de censura presentada contra el Comitè pels grups
comunistes.
La moció de censura ha estat r ebutjada per dos milions de vots contra 530.000.
Hi ha via una altra. proposició,
t!Ullbé comunista, que demanava ls
\mló de les Trade Unions al grup
trebalHsta, per a la lluita contra t:l
feixisme. L'Assemblea la rebutjà sense ba ver lloc a votació.
A continuació es posà a votació
una declaració soHicitant l'aplicació de sancions contra els Estats
que vagin a una agressió contra un
altre, que no l'ha provocat.
Els secretari de les Trade Unions,
en un càlid discurs, defensà la declar,ció, tot posant de relleu la t rista sort a què estaven exposats els
paYsos petits i dt:bils davant la cobdícia dels Estats imperialistes. La
declaració fou defensada en termes
generals, sense esmentar concretament cap pafs.
Posada a votació, la declaració foll
aprovada per 2. 785.000 vots contra
115.000.

L'aprovació de la declaració per
Wln major ia tan gran ve a r eforçar
enormement l'actitud adoptada a Ginebra pel ministre de l'Exterior, Sir
Samuel Hoare; al mateiX temps :ie~
mostra que el poble anglès, sense
cap mena de distinció, secunda fermament el seu Govern en els esforÇos que ve realitzant per al mauten\ment de la S. de N. i el respecte
e. tots els se\18 membres.
O ITALIA D ANGLAT ERRA, DIU A FRANÇA LA
PREMSA ITALIANA
Roma, 12. - La premsa italiana

.hu que ha arribat el moment en el
qual França ha d'escollir entre l'a
mistat amb Itàlia o amb Anglater~
ra, i afegeix que la delegació angle
sa a Ginebra està fent grans estor~
ços per tal de guanyar França al seu
costat.
Com un a vis a França, posa de
manifest que en el discurs de Honre
no hi ha res que pugui oferir garanttes perquè Anglaterra estigui disposada a augmentar les seves obliga
clons en el Continent.
El «Giomale d'Italia» diu que Anglaterra està jugant a dues cares 1
solament actua per al seu profit.
Afegeix. que Anglaterra té por que
Itàlia faci sambra a l'Imperi anglès.
4
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Memel, 12. - La naturalització de
persones procedents de Lituània és
cada vegada més intensa.
En el districte de Pogegen, prop
de mU persones, procedents de Lituània, han estat naturalitzades; a la
regió de Heydekrug ho han estat,
fins ara, tres-centes cinquanta, 1 a
la regió de Memel, ho han estat prop
de dues mil.
La xifra de persones procedents
de Lituània a les quals s'ha concedit
el dret del vot al territori de Memel,
contràriament a les estipulacions fonamentals del «statu quo», és, per
tant, de cinc mil 1 el total de persones emigrades de Lituània, a les
quals se'ls ha concedit el vot, de deu
mil, ja que fins el primer del mes
d'abril també havia estat concedit
aquest dret a altres cinc mil persones.
D ESMENTIMENT ALE~lANY

Berlin, 12. - L'agència oficiosa.
D. N. B. ha publicat una lnfonnació
en la qual diu:
«L'estació radioemissora de Kovno
hafet circular la noticia que s'havien
invitat els partits memelesos a participar a les comissions dels districtes
electorals i que aquests partits havien rebutjat l'oferiment.
De tant autoritzada hom sap que
semblant invitació no ha estat feta
mai als partits de la majoria, és a
dir, el Front Unic de Memel.

La situació de Grècia
El plebiscit serà el dia 27
d'octubre
Atenes, 12. - Segons noticies oficials, el plebiscit popular grec per
a la qüestió de règim, tindrà lloc el
pròxim dia 27 d'octubre.
D E LES DESAVINENCES
ENTRE TSALDARIS I CONDILIS

Atenes, 12. - La declaració oficia\
sobre Ja data. de celebració del plebiscit per a la qüestió del règim, que
ha estat fixada per al dia 27 d'octubre, ha acla1·it la situació confosa;
però es té la certitud que les diferències entre el primer ministre Tsaldaris i el ministre de la Guerra Condilis no han quedat encara arranjades.
ES P RODUEIX UNA REACCIO A FAVOR DELS DFI·
CI ALS REPUBLICANS

Atenes, 12. - Els caps del partit
popular demanen amb insistència la
reposició del geñeral Panayotakos 9.1
lloc de comandant en cap dc l'exèrcit,
del qual fou destituït recentment.
L'esmentat partit soHicita també la
dimissió del general Condllls.
Als cercles polítics s'admet la possibilitat que es produeixi una ens!
al Gabinet.
Els partits republicans, en general, preparen un pla de propaganda
en ajut del règim que existeix actualment a Grècia.
La premsa republicana de Orècta
diu que el senyor Vcnizelos ajudarà
la campanya dels republicans 1 que
és probable que la dirigeix! personalment des de l'estranger.
DIRI G IRA ELS P ART ITS
ANTIDINASTICS EL P ROP I
VENI ZELOS?
Atenes, 12. - S'assegura que el

senyor Venizelos s'encarregarà per~
sonalment de la direcció dels partits
republicans davant la situació que
travessa Grècia. Dirigirà els repubhcans en la llulta que s'entaularà da~
vant les urnes amb ocasió del ple-.
biscit.
L'opinió més generalitzada és la
que no sorgiran trasbalsos greus al
país, que la causa de la República
està perduda a Grècia i que serà un
fet la restauració de la monarquia,
ES DIU QUE MR. POPE màxim si es té en compte que no
PROPOSA
CONVOCAR hi ha dificultats exteriors que s'er
UNA CONFERENCIA DEL posin als desigs dels monàrquics.
«COVENANTil

;

es reum

Madrid, 12.- Avui, per fi, s'ha reunit la Diputació permanent de les
Corts, com d'ordinari, en segona
convocatòria.
Absent el senyor Santiago Alba,
ha actuat al seu lloc el vice-president
1 ex-ministre d'Agricultura, senyor
Jiménez Fernàndez.
Dels 21 membres de la Diputació,
sols vult es trobaven presents a primer& hora, el senyor Jiménez Fernàndez i els altres quatre companys
de la Ceda, senyor Fernàndez Ladreda, Carrasca!, Moutas, i Alvarez Rebles. Dels radicals hi havia els senyors Cantes 1 Guerra del Ria, però
en mancava un en aquesta representació. L'oposició estava representada
pel cap de la mlnor.a d'Esquerra Republicana, senyor Santaló.
Abans de les cinc, ha arribat al
Congrés el senyor Martlnez dc Vetasco.
Prop de les ctne, 1 ja amb nou
mem,.bres, la Diputació ha quedat
consti tutela.
Després, amb més retard que el
cap agrari, ha arribat el senyor Sànchez Albornoz, d'Izquierda Republicana.
En aquesta reunió, com és sabut,
s'anava a acordar respecte la petició
del Govern sobre pròrroga dels estats
d'alarma 1 prevenció a les provincies en les quals està vigent, 1 s'anava a resoldre també el suplicatori
demanat pel Tribunal Suprem per a
processar el diputat socialista senyor Fcrnàndez Bolafios, per !ets
succeïts fa onze mesos, amb motiu
dels successos d'octubre.
Per cert, que amb el dit suplicatori
pa&a quelcom d'anormal. No cxl.Stelx
dictamen de Ja Comissió. Aquesta es
reuni fa temps, escoltà en audiènc\a
el processat, i no resolgué res en definitiva. Si la Cambra estigués funcionant, en plena activitat, no hi podria haver fall sense dictamen de la
Comissió, i es tracta de veure el que
passa quan en lloc del Parlament
està únicament en func:ons la Diputació permanent.
S'esperava que el senyor Santaló
seria secundat pel senyor Sànchez
Albornoz, oposant-se al teb que prosperés un fall contrari al diputat socialista.
Ocorria que sl la Diputació permanent que substitueix la Cambra no
resolia avui, la petició del Suprem,
per a processar, haurà caducat per
estar a punt de transcórrer els dos
mesos que la Constitució concedeix
per a aquest tràmit.
En la dita reunió es plantejà primerament la 11eliberacló sobre Ja
conveniència de concedir pròrroga
dels estats d'alarma i prevenció, segons soH.icitava el Govern.
En defensa de la proposició han

NYA APREU DE TAXA

intervingut els senyors Fernàndez
Ladreda 1 Guerra del Rio.
S'han oposat a la dita concessió
els senyors Santaló 1 Sànchez Albornoz, i s'ha aprovat per majoria.
Després s'ha posat a discussió la
concessió del suplicatori per a declarar el processament contra el diputat senyor Fernàndez Bolaños, petició que ha. fet la Sala. sisena del suprem, per creure'l incurs en el delicte de rebelUó a conseqüència dels
successos del 6 d'octubre ocorreguts
a Màlaga. a l'esmentat diputat.
Fou concedit el dit supllcatorl amb
el vot en contra dels senyors Santaló
1 Sàncbez Albornoz.
Durant el transcurs de la sess!ó,
el cap de la minoria d'Esquerra Catalana., senyor Santaló, ha posat de
manifest la seva. disconformitat per
haver-se convocat l'anterior reunió
sense fixrt' l'avis de la dita convocatòria amb la deguda antelació.
Seguidament, en un discurs ha
combatut la. concessió de la pròiToga dels estats d'excepció, per creure
que la Diputació permanent no té les
su!lcients prenogatlves per a pro posar ~ho davant la Comissió.
Respecte les seves atribucions, crec
que només ha de reunir-se quan les
Corts estiguin dissoltes. No estant
només que suspès el funcionament
de la Cambra, el president d'aquesta
havia de convocar el Parlament per
a adoptar una resolució en aquest
afer, o bé fer la convocatòrJa dels
mateixos grups del Parlnment per a
fixar la seva posició en l'aler.
Per alh·a part, no trobava justtttcades les mesures d'excepció ni tampoc el motiu per a propoJar-le::J, ja
que el Govern no diu perquè consldeu. necessària aquesta pròrroga, 1
per això votava en contra.
El senyor Sànchez Albornoz s'ha
expressat en semblants termes.
Després, en examinar la petlcló
del supl!catori per a processar el senyor Fernàndez Bolaños, el senyor
Santaló ha manifestat que no tro ~
bava ajustat al Reglament de la
Cambra la dita concessió, ja que no
figurava el corresponent dictamen de
ln. comissió, Aquesta, a judici del senyor Santaló, podia reunir-se amb
tot i estar suspeses les Corts.
A les set menys 20 minuts ha acabat la reunió de la Diputació permanent.
El senyor Cantos en sortir, ha manifestat:
- Tot, com es demanava.
-8'ha concedit el suplicatori ?-se
li ha preguntat.
-com era de suposar. Hi havia
suficients fonaments. Els senyors
Santaló 1 Sànchez Albornoz han fet
unes manifestacions.
El Pres!dent, -senyor JJménez Fernàndez ha confirmat que els acords
eren de conformlta t amb la petició
del GO\·-ern, 1 entenia que el que po·
dla interessar als periodistes eren les
manifestacions de les oposicions que
podien trobar en la referència taquigràt1ca.

Madrid, 12. - El Consell de ministres estigué reunit des cte dos
quarts d'onze del mati fins prop les
dues de la tarda..
A la sortida del Consell, el ministre d'Agricultura, al qual els peria~
distes preguntaren si s'havia tractat en el Consell de la qüestió dels
blats, manifestà el següent:
-He exposat el pla general a desenrotllar pel Govern en el problema dels blats 1 en la fixació, millor
dit, en el respecte al p reu de taxa.
Com que hl ha blat ¡;"'nificable,
que pel seu menor pes e.!r;ecllic no
poden acceptar le3 entitats encarregades de la retirada d'aquest cereal,
es cercarà un procediment per a
molturar-lo. El blat d'aquestes condicions pignorat al Crèdit Agr!cola
serà molturat i restarà a poder dels
farinaires o de l'Estat per a després,
una vegada venut, l'Estat pugui rescabalar-se del crèdit. A aquest !1 el
ministre ha soHicltat l'aprovació
d'un crèdit de trenta milions.
Exposà despréS el ministre a la
consideració del Con&ell els oferiments rebuts de tots els fabricants
d'Espanya per a oomprar al preu de
taxa, els quals aquesta mateixa tarda es r euniren amb la Junta constituYda al Ministeri d'Agricultura
per adoptar acordis definitius sobre
la forma. i manera de garantir el
preu de taxa al blat. Confia el ministre que acompliran amb serenitat l'oferiment 1 compronús que a
tal objecte tenen contret amb ell.
Però com que podria. donar-se el cas
que algun o alguns dels fabricants
s'oblldessin de tals deures, el ministre proposà que se l'autoritzés per a,
arribat el ca.s, poder nomenar una
intervenció a les fàbriques de farines on la taxa no es r especti, a l'ab~
jecte que un funcionari pú.blic o bé
un particular , nomenat pel Minis~
teri d'Agricultura, fos l'encarregat
de la compra 1 el pagament dels
blats en el despatx del fabricant,
intervenint en aquesta operació com
a garanlja única, certa 1 segur a, que
el blat es IJ.Rgn al preu de taxa.
ELS GRUPS ESCOLARS
DE VALENCIA
Madrid, 12. - El ministre de Co-

municacions facilità una r eferència.
verbal de la r eunió ministerial, de
la qual es destaquen els següents
extrems: El ministre de la. Gover~
nació continuà l'exposició del seu
project.e de coordinadó de totes les
force3 que tenen una. relació amb
l'ordre públic. S'ha aprovat el r eglament d'armes 1 explosius. Per a
resoldre l'assumpte que fa referència a la subhasta. dels grups escolars de València es nomenà una Per
nèncla lntermintsterial. S'ha parlat,
també, de la difícil situació en què
es troben les mlne3 carboneres d'As
túrtes, que tenen un «Stock» de 300
o 400.000 tones que no tenen sortida..
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UNA PROPOSTA CONJUN·
TA ITALO·FRANCESA?
Londres, 12. - Sembla que els Oo-

~erns francès i italià s'han dirigit.
cv1{"ern anglès per tal de com un i- un projecte de conveni que
f:~és solucionar el conflicte eX.iS-

61!,I. Projecte preveu certes
•.:;:~d. Que podrten salvar els
~ e tots.

concesinteres-

ai No es. creu que aquest comunicat.
ja extstelX, donl la solució al confiict.e•
Que es segueix la tensió amb Itàlia.

EL CONGRES DE NUREMBERG
L'E S P EC T A C U LARITAT
DEL DIA DEL TREBALL
Nuremberg, 12. - En la reunió

d'avui del Congrés nàclonal-socialista, dedicada a la qUestló del «dia de~
treball», cinquanta-quatre mll homes
d'aquest servei es presentaren al maU
d'avui a l'Estadi vestits amb color
gris 1 portant a l'espatlla pales brillants. La marxa gegantina dels sol·
dats del treball, armats de pales, eu
passar per l'Estadi h!\ causat sensació
entre els nombrosos assistents 1 ha
posat de relleu la gran organització del partit nacicnal-socialista.
Per primera vegada les dones del
servei del treball desfilaran tamoé
i prendran part en el Congrés dc
Nuremberg.
Els homes 1 dones desfilaren al
compàs de mlisiq,ues militars i !a
desfilada ha durat més de dues ber
res.
Els caps del servei del treball saludaren amb breus discursos el canceller i després diriglren arengues nls
seus afiliats.
ES CELEBRARA UNA RE·
UNIO DEL REICHSTAG, EN
LA QUAL HITLER FARA
UNA DECLARACIO IMP OltTANT
Nuremberg, 12. - Ha estat convo-

EL GOVERN ESPANYOL A
L' EXPECTATIVA DE L QUE
PASSI A GINEBRA
,.ll!adrttl, 12. - El mlnlstre d'Estat cada per al pròxim diumenge una

~~or Rocha, en el Consell d'avui
tió ~à. àmpliament sobre la situaCi&l ernaclonal 1 de manera e5P2lltbraso~re les deliberacions de Giterur 1 ~es derivacions que pugu.t
tstran• scurs del ministre d'Afers
re El ~_:s anglès, Sir Samuel Boa~\'ern tingué un canvi d'imes.tu 101ls en el qual no quedà sense
ticiódid la sltuactó que crearia la pelit.a.r cfa sancions 1 la. necessitat de
Panya vant d'ella la posició d'EsNo
~ a es Prengué acord concret. EstoL ~ es tnanlé a l'ez:pectativa 1 en
haun~· Quan arribés el moment, hi
f>et!tl un Consell de ministres esde la J".~cat a detennlnar l'actitud
e.egacló espanyola.

Pr-

reunió del Reichsta¡, que es celtbrarà en aquesta Cflpital, amb objecte
de sentir una important declaració
del Govern.
La sessió començarà el diumenge,
a les nou de la nlt.

--------*:-------COMITE PRO LLUIS SIRVAL

La 4tSocietat Catalana d'Amics del
Pals Valencià» posa. a coneixement
dels seus amics i simpatitzants que
ba quedat constituïda. a Manresa la
Delegació del COmitè pro-Llu!s de
SirVal i s'ha rebut darrerament l'adhesió del peril>dlc «El Dia>, el qual
portarà a. aquella ciutat tota la campanya per a ll\ re:,.·i.s.ió de la causa.
TranquiHitat absoluta
Les Oficines provi.Slonals del grup
organitzador del conutè pro-IJuis de
a Portugal
Si.rval
a Barcelona han quedat t.n.s12
· - La
és tallades a l'estatge social de la «Solir!na~ta a.i Pais. El G<>vem ba cou- cietat Catalana d'Amics del Pals Vaba t~~ I intent de movlment no lencib, Ba.l.xada. de santa Eulàlia,
cap 1MJlOrtàncta.
número 3, praL

lranqullllta~

p ( Crònlca del nostre redactor
espaola l, Alard Prats.)
Madrid, 12. - Dl!lcu!tats mUltipies envolten el problema de l'aplicació de les restricCions dibwxades
1 emmotllades pel ministre d'Hisen-

da, senyor Chapaprieta. Un protnema politie des que hom va començar a actuar sobre aquesta matèria.
tan deUcada. Prlmer, una lliuta aferrissada entre el mi1:llstre senyor

Chapapr1eta i els altres titulars per
convenir les reduccions de cada Min isteri. Tasca àrdua i desagradable,
ropícia al xoc de parers contraris
de criteris antitètics. P er mitjà de
conrerèncles 1 energies d'aquest ho-me petit, encarregat de la poda ge
neral, el senyor Chapaprieta ha anat
trampejant la qüestió. Els mateixos
ministres es declaraven pessimistes
quant a la viabilitat de les restriccions. No creien que pogués arribar
el moment en què la decisió d'aquest
petit dictador de les finances imposés l'acomiadament de la cartera
per qualsevol d'ells ocupada. Els ministres desfullaven la margarida de
la sort. A qui 11 tocarà? Tocarà a
algú, al capdavall?
El temps ha posat fi a WlS jocs
tan innocents. El senyor Chapaprie-ta planteja la qüestió. Ara es veurà
quins són els ministeris que cal a
nuHar. El senyor Velayos es sagna
en salut des del Consell darrer 1
mostra una. actitud d'indolència en
relació a l'obra general de Govern.
En el fons es considera acomiadat
de la cartera d'Agricultura, després
del seu èxit sense precedents en la
qüestió del blat. El senyor Lucia està
reservat 1 caute. El senyor Mar-raco es sent ple d'eufòria, fins a
l'extrem d'anunciar que està disposat a cultivar d'una manera especial
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els interessos de l'Empordà personalment 1 obsequiar els catalans d'aquella. laboriosa comarca amb una quan
titat innombrable d'obres públiques
que facin immortal en la consideració de les generacions futures el gestd'un aragonès antiestatutista que
emplena de benaurances 1 prosper itats un tros de la terra catalana.
Els altres ministres conferencien,
incansables, sobre el problema polltic, sobre la supressió de ministeris
en ocasió de parlar -paradoxes da
la. política!- de la necessitat d'ampliar la base del Oovern. El problema és dificl1. Es parla una altra
vegada de la necessitat d'aplica r el
r igor proporcional als diversos grups
representants en l'equip que estigui
al Poder. Ja és sabut que això de
la proporcionalitat ha estat el ca.
vall de batalla en totes les situacions
difícils del Govern e.ctual. Es prenen acords laboriosos. Es solventen
dificultats. Es pensa en la r eorga
nitzaeió del Govern segons les res
triccions. I s'especula sobre els perills que, una vegada feta, puguin
ocórrer a la. tasca r ealitzada, entre
els quals perills es compta com a
probable que, en presentar a qui sigui degut el resultat dels treballs, es
procedeix1 a obrir consultes, en crisi de fons 1 tot, per considerar 13
situació del pafs ben clara. El tema
de les eleccions municipals ha pas
sat n un segon terme o a un tercer.
Això altre sembla més Important.
Abans de l'obertura de les Corts, el
Govern es veurà forçat a una reor~
ganitzacló. Es la creença. gener a1.
Però res no es di u sl el Govern reorganitzat anirà a restablir la normalitat constitucional després del
coHapse sofert du rant prop d'un any.
Aquesta és una altra història.
4
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MES INFDRMACIO DEL lar I intervenir el telèfon l el telègraf, però no dits aparells, els qual
CONSELL
s'empren com transmissors i que no
Madrid, 12. - A la reunió cele- permeten aquesta. intervenció. S'ha

brada avui pels ministres no es tractà de la llet de restriccions. A la
reunió de demà potser que es tracti
amb caràcter exclusiu de la qüestió
de les restriccions. El ministre d'Hisenda, que ha romàs avui per complet callat, serà demà el que 1nter
vindrà encara que és propòsit seu
que les resolucions que s adoptin,
tant en aquesta relUlió ministerial.
com en altra quo se celebrarà el
pròxim dimarts, no es facin públiques fins el dia. 23 per mitjà de la
«Gaceta». Es possible que a la tar~
da de dit dia es tingui algun avenç
seu sobre el reajustament politlc i
reorganització ministerial. Per avui,
els consellers no han rebut, referent
a aquest tema, sinó una consigna :
que tinguin preparats per al dissabte els decrets a què doni lloc la re ~
organització de llurs respectius departaments per tal que puguin ésser discutits en el Consell del dlmarts. A part d'això, amb caràcter
circular, a tots ells ha dirigit nor~
mes sobre les restriccions el ministre de Finances. D'acord amb les
susdites normes, cada conseller dictarà en el seu ministeri les .disposicions, que encara que pugum esser
generals per a tots els departaments,
han de donar cadascú particularment. Aquestes disposicions tractaran sobre despeses de representació,
gratificacions, despeses de material,
viàtics a. l'estranger, serveis provincials, hores extraordinàries, etc., i
tot quant afecta a la burocràcia interna.
4

acordat estudiar una fórmula que
faci possible ampliar a aquests Servels la censura governamental. Ara.
com ara s'exigiran determinades ga.
ranties als posseïdors de dits aparells i solament es concediran permisos per al seu ús a qui ofereixi
les degudes garanties de r esponsabilitat. El ministre de la. Governació
quedà. encarregat de recollir les observacions formulades en el Consell
per a portar-les al text del decret.
ES CERQUEN NOVES ~
PLICACIONS DEL BLAT
Madrid 12. - Sota. la presidèn-

cia del birector general d'AgriC\11tura, s'han reunit els senyors que
integren la ponència del Comitè Mixt
del comerç del blat.
Hom ha arribat a formular con·
elusions respecte a. procurar nova
coHocació de blats panificables i per
a. pinsos a la nostra zona del P rotectorat del Marroc, i demana r r es·
pectuosament al Govern que siguin
adoptades aquestes mesurPS i reduïda la competència de productes que
afecten el blat, tot procurant que r:i.guin descartats del mercat els esmentats productes 1 que sigui buscada l'expansió del mercat blader.
La representació dels agents co-mercials ha. llegit un treball r elatiu
a. la fixació del preu m.inim i dis
UN CONSELL DE TRES
tribució del producte, la qual h a esEl senyor Vallès i Pu·
HORES QUE TE CONTI tat presa en consideració.
Han estat discutits altres afers in
NUACIO
jais no sap res...
teressants i s'han concretat possibles
¡'
Madrid, 12. - El ministre de Ma·
solucions
del problema. Diverses poLlegiu LA HUMA N I TAT No h ha altre carni que r lna ha manifestat que com que el
nències s'encarregaran de dur els
ASSUMPTE EN ESTUDI llurs treballs a la pròxima reunió.
demanar
l'indult
Consell
de
mlmstres
continuarà
deEls periodistes volgueren entrevismà. ha telegrafiat al Ferrol desis~
S'estudià novament el decret dels
tar-se amb el gestor de Cultura, seMadrid, 12. - Avui ha tingut en. tint del viatge que hi tenia projec- serveis auxU1ars d'Ordre Públic i s'aOPINIO DEL SR. VAZ ·
nyor Duran i Ventosa, però aquest tracta a la. Secretaria de la Sala sl- tat.
provà en linles generals; però hi haQUEZ HUMASQUE SOBR E
tampoc no ea trobava al Palau. Per sena del Suprem el recurs de cassa~ 1 sembla que la continuació de la gué àmplia
discussió sobre dos asEL BLAT
aquest motiu els repòrters es dirigi- ció 1 apeHac-ió ~nperpo3~ts :per l'au- reunió ministerial, la qual ha durat pectes d'aquest.
Es tractà de l'ús dels
Madrid, 12. - L'ex-director de
ren al Departament d'Obres Públi- ditor
de la Vwtena Dlvislo contra més de tres hores, obeeix nl despatx aparells anomenats teletipus. Aquests l'Institut de Re!orma Agrària, senyor
ques t interrogaren el senyor Vallès la sentència dictada l_lel Consell de que ha quedat pendent dels mJ.nls- aparells s'utilitzen per ~ la trans~
Adoll Vàzquez Humasque, parlant del
1 Pujals.
guerra ordinari, verifu:a.t a Oviedo tres de
Instrucció Obres missió de noticies, especialment als problema del blat ha dit que és un
Com a referència de l'entrevista, el 24 de juny del corrent any, con- Pú.blloues Treball
FinanCes Justft'iS: i Pre-. periòdics 1 8 les agències d'informa~ problema m olt complex, que podia
ens limitem a reproduir una Infor- tra els encartats pels successos d'oc· '
'
Ió L'Estat té mitjans per a contr~ afrontar-se de dues maneres. La pr! ..
mació de «El Noticiero Universal», tubre a Turon. La sentència con- ::•i~d~è;
!! mer a requereix un examen de la
demnà a la darrera pena Silverio ~ n;cl~a~.!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!~c~.!!'!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!~!!'!!!~!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!~
que diu, entre altres coses:
propietat agrària[ per a determ t1ar
«Esta mañana han sida reclbidos Castañon, Fermfn López, Amador
les seves condic ons de producció,
los period.lstas, a instancias de éstos, Fernàndez 1 Servando Garcia com a
ja que a Espanya es precisen altres
por el Consejero de Obras PUbllcas. autors d'un delicte de rebeHió i con
conreus i per a pinsos h em d'impor~
Algunos repórters le han dirigida demnà alxi mateix a 30 anys de retar per valor de 90 mllions de pes ..
preguntas encamlnadas no sólo a clusió pel delicte d'honUcldi i robasetes or anuals.
s.veriguar la certezn de ciertos ru- tori Silverlo Castañon; a 30 anys
El segon sistema pot ésser implanmores sobre unos supuestos tnciden~ per homicidi, Amador Fernàndez i
tat més ràpidament 1 n'ht h auria
tes ocurridos con motivo dc la. fiesta Servando Garcia; a reclusió perpèprou amb la Interven ció del Govern
del díp. de nyer, sina tamblén para tua nitres trenta-sis processats i a
per evitar que els fabricants de f atratar de conocer el julcio que le 12 anys t un dia de reclusió temporina fossin acaparadors del gra i nemerccfan, como consejcro represen- ral, set proccsa.ts, 1 a 10 anys de
gociants d'un article de primera netante de Lliga Catalana en el ()(r presidi mnjor altres dos. Divuit focessitat, amb perjudici per al problemo de la Generalidad.
ren ab:;olts.
ductor 1 per al consumidor.
El seítor Vallés y Pujals aflrmó
En 1:1 sentència dictada, a part
Madrid, 12. - Anit passada, a dos tista de cinema i que viu al carrer
no saber nada, pues después de ha· d'imposar sancions pecUll.iàrles a diber deposltado ayer en el monumen ~ versos processats, es disposà la dis- quarts d'una, i mentre s'efectuavu ~[ =~~~~· 16. També r esultà fe rit
to a Casanova, en unión del seftor solució de l'«Agrupación Socialista al Circ Price un número en el qual
lleona eLea» treballa va fora de la
Duràn y Ventosa, la corona, de cuyo del Valle de Turón»; la dissolució la
El ferits.
metge Eldedomador
l'empresaotto
a.ss.i.st1
els
gàbia, en ésser portada a la pista dos
hecho d.imos cuenta. ayer, marchó al de l'«Agrupación Socialista de Tu- clavà
sofreix
forta estrebada a la ca- ferides
pueblo donde veraoea su familia pa- rón». del quadre art~tlc «<dea y dena 1una
a la mà dreta, amb esquinel
domanor
no
pogué
sub-Ovledo, 12. - AVUI s'ha celebra~
çaments, de pronòstic reservat. El
ra pasar a su lado el resto del dia, Art.eJ 1 de diverses Societats dom1un Consell de guerra contra Antoni
habiéndose reintegrada a su despa~ ciliades a la Casa del Poble de Tu- jectar-la.
La lleona s'amagà entre unes bu- senyor Ruiz de Velasco té una mos- Brigada, acusat d'haver actuat acti
cho esta mafi.ana a las diez sin ha- ran.
taques i no intentà escometre ningU. segada al br aç dret 1 una ferida a
ber leido nl siquiera periódlcos.
Sl In. sentència recorreguda davant El domador amb la cooperació del conseqüència d'una urpada a l'es- vament entre els elements revolu·
clonarls durant els successos d'ocPor otra parte, no se tenia nin~ el Suprem és aprovada per aquest, personal del' circ, aconseeui fe r obeir quena.
tubre.
guna referencia oficial de los su- no restnrà altre cami que el de l'in- l'an1mal 1 tancar-lo. No fou possible
El succés produl en el públic que
Les declaracions dels testimoniS, en
puestos incidentes de C)Ue se lc ha- dult pels tràmits corresponents per- evitar però, que la lleona ferls un omplia el local In natural alarma..
blaba, por lo que los reputaba no què no siguin executadeJ les penes especiador anomenat Ruiz de Velas· Un cop restablerta la. serenitat, con~ la seva. totalitat foren contràries per
al
processat.
clertos.
de mort.
co, pare de l'avisador del circ, ar~ tlpuà l'espectade.
El fiscal ha demanat lo:t. pena de
Igualmente, a preguntas de otro
trenta anys de redusló pel delicte
periodista, destnintló rotundamente
de rebellló militar , 1 el defensor ha
que los consejeros de Lli:;n se prosoHicitat l'absolució.
pougan dimitir, pues estos cargos no
El Tribunal, deSl>rés de deliberar,
se aceptan para abandonaries con
ba condemnat el proct:ssat a la pena.
cualqu1er motivo, m.à~ime tenlendo
de
14 anys.
en cuenta. que actunlmente los desDesprés d'aquest ~nsell, s'ba celeempcñan en tm goblerno de coalibrat un altre Consell de guerra con
ción y ya es sabido que en est.a. clase
Madrid, :12. - La proposta molt beus projectes al senyor Chapaprteta
tra Manuel Gonzàlez, Josep Mirande gabinetes la transigencla mutua detallada, contenint al pla de reor- a la setmana pròxlma. A!guns, corn
da, Bemard.i Pedrega!, Sanlos Gones obligada.»
ganització <!e l'Administració de l'Es- els senyors Oil Robles i Salmon,
zàlez 1 Ramon Oonzàlez, els quals
tat, fou la. que lliurà als companys presentaran al mateix temps els de
formaven el Comitè revolucionari del
ponència, els senyors Lerroux 1 reorganització dels ministeris re&
El gestor de Cultura de
poble de Cayote.
Gil Rebles, el ministre d'Hisenda pecttus. Altres es trobaran únicaEls testimonis, encara que en la
prohibeix que dintre senyor Chapaprieta. La propost..'l ment a la. part afectada per la reprimera declaració feren càrrecs conqucdj, aprova® en prtnclpl, amb forma.
dels seus dominis si· molt lleugeres modificaclons. .El mi- No s'ha abordat encara el
Madrid, 12. - En el terreny de crets contra els processats, en comproblema. les possibilitats -diu avul «lnfor- parèixer davant el Tribunal rectifid'Hisenda, en successives conguin obertes subscrip· nistre
\'ersacions amb cada ministre, o essencialment politic. A les reunions m.acioneu- és opinió molt generh caren aquelles declaracions. Un d'ells,
portar.\ la qiiestló en un pròxl..."n celebrades no s'ha parlat de la reor- lltzada que la refosa de ministeris que va formular acusacions contra
cions
Consell de ministres, ultimarà l'a- ganltzadó a què ba de sotme- comprendrà els de comunicacions, alguns dels processats, avui ba decla~
El senyor Duran i Ventosa ha pu- cob:ament de cada servei t les reror- tres el Govern. Quan arribi el mo- IndUstria 1 Comerç 1 el d'Agricul~ rat no conèixer-los.
ment es convindrà la reor¡;nnitzacló tura, perquè el primer es reintegra~
El fiscal, en acabar la desfilada ie
blicat una nota fent avinent als run~ mes a què hagi de subjectar-se.
clonaris que depenen de la se\-a.
Els decrets que té ultlmats el ml- dels mlnistres a les carteres que rà. en part a Governació i en part testimonis, ha mantingut les seves
Conselleria L a tots els que són niStre són un de caràcter general. i queden, dintre de la dlta composi- a Obre3 Pú.b1lques. Amb els altres conclusions provisionals 1 demanà la
vinc-.llats en Institucions del seu De~ d'altres especials per a cada mlnts- ció actual que té el Govern 1 amb se'n formarà un de soL D'aquesta pena de cadena perpètua per als propartament, que no pot permetre que teri
idèntica ponderació de forces. En- manera cessarien un mlni.stre de la cessats.
siguin obertes subscripcions nl fetes
Després de l'informe del Clsca1 fou
Eis ministres han ofert lllura r els tr~ els punU a estudiar figura el de Ceda 1 un altre d'agrari.
indicacions en cap sentit que puguin
També es parla de canvis polltlcs suspesa la vista.
st la reorganització ha de tenlr Ja
tenir relació ::.mb cap classe de ma-¡
consideració de criEi polltlca, o sl, perquè el diputat per Astúries sesimplement, es limita a complimen- nyor Alfred Martinez, gran amic de
nuestaci6
de caràcter pouuc, so0
SETMANARI DENUNC IAT
tar els decrets de reorganització Melquiades Alvarez. figuri al Gabic~el ~Úe es veu, el senyor Duran
U • dels ministres que han de constituir net en representació dels seus corCuencp., 12. - El setmanari cHe·
el Govern de la Repú.blica en el rellgtonart.s. però sense ocupar el raldo de CUenca», esquerrtsta., ba estat denunclat pel governador al fisdepartament d'Instrucció Pública.
successiu.
nades a l"Escola. d'Estiu, una de IPS .
El passi dels serveis d'uns minis~ cal de la Rept.iblica. Semb:a que
Aquests extrems ds ca.ràcter poU- t613 a altres serà bastant notable per tractar d'assumptes relacionats
quals, per cert, provocà. un incident
Madrid, l:J. - Aquesta nlt marxà
que fou comenta.disslm entre els pocs en direcció als penals de Cartagena tic es rerold.ran enlre els caps dels I la I'r'esWncla del Consell tam- amb problemes militars. El director
mestres que enguany hl ban Ds- 1 Puerto de Santa Marta, el senyor grups polítics representats al <Jo- poc no es veurà lliure de l'esporga- del peril>dlc ba estat citat al Jutjat
vern.
slst!t..
da de functons.
I santa16.
per a avui,

________*________

GOVERNGENERAL
...
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Quatre penes de mort

4

4

Moments de pànic

4

Dur ant la tarda
d'avui han corregut amb gran tnsis~
tènc·a rumors que el senador norda,merlcà Mr, Pope, que assisteix a.
1Assemblea. de la Societat de Na
~.ons, com observador oficiós dels
....,tats Units, ha telegrafiat al Secretariat d'Estat del Govern de W aShington, senyor Corder Hull, i li ha
ddernanat que prengui la i.niclativa
t convocar urgentment una Conle1rtucia dels paisos que varen signar
' Pacte Brland Kellogg, per tal d'acordar que es posin fora de la llei
I aqueUs països que trenquin
les
obUgaclons contretes amb motiu d'aqueu document.
Ginebra, 12. -

~

,
a h.1r a I eongres
1

Una lleona s'escapa en plena
sala d'espectacles

I

Diversos Consells de
guerra a Ovr"edo
4

~~ ~e

la

reor~anitla[i~ mini~terial

4

REFORMES MINISTERIALS: UN
MINISTRE DE LA CEDA
MENYS?

*

SANTALO ACARTA"E
I El SR.
~~~\\'~~~ .':,q~::~nf=.~~ ~~ NA I PUERTO SANTA MARIA

--*
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Llegiu avui i cada dia LA HUMANITAT. el vostre diari

la humanlfdt
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LES COMARQUES
A TARRAGONA

DIVENDRES, 13 DE SETEMBRE D

EL 11a1

Informació sobre el carnet De l'atracament i assassinat d'un pastor prop de
electoral
Viladecavalls
La Junta Municipal del Cens E-

BALAGUER

EMBARGAMENT : PACIFICACIO
TRffiUTARIA : PEDREGADA : A
LA PRESO
Coneixeu un auto atrotinat, abon yegat, sargit 1 foradat que corre a
empentes i que ha batut el rècord
de panes? Coneixeu també el seu
propietari, un home secardi, alt, exalcalde catalanista de la ciutat, de
la Unió Patriòtica després, radical
o feixista més tard 1 en tot temps
afamat cacic de Balaguer 1 de La
Ràpita? T ots recordareu segurament
el brlllant paper que féu aquells
dies amargs d'octubre.
Doncs, bé; com que feia. algurus
anys que no pagava consum, ve l'actual sistema gestor 1 el commina
a fer-ho. Naturalment, ell fa l'orni.
I llavors el nostre Ajuntament, enèrgic 1 decidit, tira pel dret 1 sense
vacillacions U embarga el cotxe.
aquest, han posat les banderes ofiAlgun escèptic insinua que el Mucials. I l'Ajuntament vagà.
- Diumenge vinent, la Penya Faiol nicipi vol destinar el cotxe a Museu.
celebrarà. el seu primer aniversari I a fe que s'bo mereLx.
amb el següent programa:
- Als pobres propietaris que tenen
A les onze del mati, tronada davant l'edifici. Al migdia, vermut d'ho- finques al terme de Balaguer 1 estan
a fora, se¡nbla que se'ls
domiclllats
nor nl president de la Penya, senyor
Josep Faiol. Tarda. a les cinc, con- ha rebaixat en un notable tant per
cert amb la presciccc1ó de les senyo- cent la quota del repartiment d'utiretes que optaran al 4!PUI?illatge» ~e litats. Motius? Home.. . l'Esquerra.
l'entitat. A les sis, magniflc ball. N1t, Ah, sf, l'Esquerra en té la culpa!
a les deu, gran ball de gala amb Aquests pobrets propietaris estaven
elecció de la «Pubilla de Penya Faiol abocats a la misèria i no els quedava
altre recurs que anar a. demanar
1935».
caritat. I com sigui que la mendici- De resultes d'una topada d'un tat està prohibida, ha calgut rebaitramvia amb un carro, fet esdevin- xar-los el repartiment per tal que
gut a. Barcelona, al dispensari Mu- poguessin viure.
nicipal ha estat auxiliat el carreter
Modest Garcia, de 42 anys, de la
carretera Catalana, 10, de ferida
contusa. a l'espatlla dreta, de pronòstic lleu, salvant co¡nplicacions.

•

Es desborda el riu Francolí i es produeixen
inundacions a una bona part de la comarca

lectoral posa a coneixement dels electors d'aquesta ciutat que des d'avui, dia 13, quedarà. oberta l'Oficina
Central, situada a la Via Leletana,
número 16, entresol, on s'informarà
al públic de tot el que fa referènela al carnet electoral. Les hores
d 'oficina són de 9•30 a. 1•30•

LES PERDUES SON CONSIDERABLES

TARRAGONA

NOTES DE CALL US

ELS IMPONENTS AIGUATS CAl·
GUTS AHIR HAN ESTAT A PUNT
DE PROVOCAR UNA CATASTRO·
FE COM LA DE L 'ANY 1930

UN CONTE

Novament en el transcurs de cinc
Sí algwt retret es pot ter al3 regidors d'esquerra i d'elecció popular anys s'ba tornat a produir la Inunde l'horta pel sobreixement
dació
al
que fins el 6 d'octubre van estar
tront del Municipi, no serà pas per- del riu Francoli.
Es tem que si l'aiguat continua es
qt1è en la seva actuació haguessin
posat per damunt els iltteressos del pugui produir una catàstrofe, per bé,
poble els seus propis interessos, ;a però, que tothom vetlla, i principalque tots ells sabien, i va ésser la se- ment al Serrall s'ban pres grans
va norma de conducta, que a tota precaucions. A no ésser per la consactuació ha d'acompanyar sempre trucció del mur del Francolí les aiUll mínim de moralitat. Avui l'e:t- gües ja des dels primers moments
cepci6 és la regla general en els ho- haurien envaït la part de la poblames de la reacció, que dissortada- ció del po1't i Serral.
Moltes masies del lloc anomenat
ment, per al seu futur, s'obliden de
tota prudència, despres d'haver es- Riu Clar, hagueren d'ésser deshahabitants. No es
tat durant quatre an11s bandejats del llotjades pels seusoticies
dels pobles
mapa polític i que només gràcies a tenen, encara, n
i per tant
Situacions excepcionals han pogut per on passa el Francoll
tornar a intervenir, de la mateixa s'ignora sl s'ha de lamentar victimes.
manera que acostumaven ter-ho en
La visió del riu, des del pont de
anys de trist r ecord i protegits tamimponent; incomptables
bé per circumstàncies semblants, en ferro, era
veïns de Tarragona es trasllala polftica locaL El poble els foragi- daren
a aquell lloc per tal de veure
tà en proclamar la Repúbiica i des l'espectacle.
d'aquell moment el que era dictadu-Com que la baixada de la rlua.ra oberta es transformà en sabotat- dd. ja era sabuda d'Unes hores abans
ge a l'economia del Municipi, ne- les autoritats prenguren precaucions
gant-se a contribuir en uns moments l trameteren forces d'assalt 1 els
en què l'Ajuntament d'esquerra ha- bombers.
via construït les noves Escoles, orPel gran nombre d'objectes 1 argull dels veïns i elogi dels qui les bres que anaven riu avall, es pot
les
liquidaren
portaren a terme i
calcular que la magnitud de les pèrobUgackms contretes, malgrat les di- dues serà grandiosa.
ficultats creades pels uassenyat1r11
No cal dir la consternació que regque surten de temps en temps, com nl. entre la. pagesia, ja que hom tem
els vestits arnats, protegits per l'es- que l'aigua s'hagi emportat a mar
tat de silenci.
una gran quantttat d'avellanes.
Amb el permís del senyor censor
-L'augment del preu del gas-oil
contarem un conte: L'Ajuntament hs produït tal malestar en els secd'esquerres va confeccionar els re- tors mariners de tot el litoral que
partiments d'utilitats corresponents a Sant Carles de la Ràpita es declaals anys 1932 i 1933, amb la inter- raren en vaga els mariners i pavenció de les Comissions d'evaluació trons i durant doo dies no han sort J unta general de repartiment, en tit a la mar.
les quals els vocals elegits no tinLa vaga afectava 60 embarcacions
gueren altra preocupació que la de I uns 300 pescadors.
proporcionaliveritable
trobar una
-Pel comissari d'Ordre Públic ha
tat entre la riquesa estimable i e1 sa- estat autoritzada l'obertura del Cencrifici exigible a cada contribuent i tr<! d'Esquerra Republicana de Ulles carregaren les seves quotes, esbor- demolins.
rant així tota sospita d'aprofitament.
Però mitja dotzena de propietaris
protesten, recorren contra ezs repartiments esmentats i, una vegada han
obtingut la sentència que els anufla, EL SENYOR JOVER NONELL I LA
l a Comissió gestora pren l'acord de R EUNIO PER LA IMPLANTACIO
DEL CARNET ELECTORAL :·1
confeccionar els nous repartiments,
AL TR ES NOTICIES
se11se el retrendament per les CoGirona, 12. - Aquest mati, a dos
missions d'estimació i Junta de r epartiment t amb el pretext de bus- quarts de dotze, ha arribat a aquesta
car la imparcialitat fent-los signar ciutat el conseller gestor de Goverpel cap del Negociat d.'Administració 11 nació de la Generalitat de CataLocal, que tenen l'avantatge de re- lunya, senyor Jover Nonell.
El comissari a Girona, tinent cabaixar les quotes dels qui ocupen
càrrecs per nomenament. Fent ús ronel senyor Jesús Masià, ha esped'una disposició del mes de març de 1rat el conseller gestor al límit de la
l'any passat ha pogut intervenir en «provincia».
A les dotze s'ban reunit al saló
la seva formació un funcionari
11ic que en dos dies realitzà la seva d'actes de la Comissaria. de la Genetasca, la qual cosa ja creure en rnlitat els alcaldes dels pobles d e
l'existència de certs treballs prelimi- 1 més de 5.000 habitants i presidents
nars que per motius coneguts ens d~ les Juntes del Cens am.b el conabstenim de denunciar. En canvi seller gestor de Govemactó.
afirmem enèrgicament la infracció I L'objecte de la reunió ha estat,
de l'Estatut municipal que prohibeix tal com. vàrem anunc1ar en la nosa les autoritats la modificació de trcJ edició anterior, per tal de tracllurs quotes. Ni cal dir que s'ha tln- tar de l'ampliació del «Carnet Elecgut la precaució - per agreujar el tora.l». Els reunits han exposat les
cas - de carregar la diferència en inic.~atives que han tmgut per conpercentatges desproporcionats da- 1
1 vements.
munt les espatlles dels contribuents I El senyor Santaló, secretari de l'Ad'esquerra. Per exemple: a l'alcalde juntament de Figuer~. s'ha integestor v Ferrer de renom «Silo» ressat pels centres polltics que esla rtqÚesa del qU<Íl no es queda més 1 tan clausurats i que no varen .Pr~n
avail del mili.J <U pessetes, se li as- d~e part en .els .fets del SIS d Oc~ou
signa la quantitat de 370 pessetes bxe. Ha a!eg1t que aquests no podien
anuals; al senyor Torrents Dalmau, coHaborar en aquesta tasca degut
uran propietari del Pla de Bages i nl fet dc trobar-se tancats. .
El senyor Jover Nonell ha dtt que
actual conseller de Treball, 286'05
pessetes· el senyor Jutge propietari es podna or~anit?..ar en aquests cen' tres una oflelna. que tmgués cura
.,3
'
te
'
.
sat111/à. ~!I pesse 8. Compan amb de les suggerències dels seus socis,
la quantitat de 450 pesset~s que hau- referent al «Carnet Electoral».
En acabar In reunió el conseller
r à de pagar la Cooperattva Obrera,
que agrupa les tamtlll!s modestes del gestor s'adreçà a l'hotel on va dipoble,, i la quant1tat de 150 pessetes nar i després partí cap a Barcelona,
que s assigna a wt rabassatre amb essent acomiadat pels seus.
I -El proppaS!*lt dia 10. per la De, .
caseta.
Amb aquests detalls . n ht haurà legació d'Hisenda d'aquesta «proprou pe,rqlf-è hom puglf~ ter-se c~r-~ vlncin» foren vistos en Junta Acimirec. de l evident. tntracc;.o, de la ley1s- nistrativa de Contraban i Adminisla~ en matèna munu:1pal e1~, cm:- tració, onze expedients. Fou acordat
jccctanar de manera tan arbt~.ràna e· 1 quatre d'ells la incautació del
els r epartiments ~:utiUtats. Actuació gênere comissat, per ésse'r expemisenosa i parctal que. ~a ~posar l dients sense reu. Tres altres foren
que pel camí de la paetftcaci6 serà I de condemnes el import total de les
difícil tran.,itar-hí pt:r ara, i que no- quals és de 6.594 pessetes. Els resmb una pregunta sincera al cos tants foren considerats com a !alelectoral serà suficient perquè S'aca- tes reglamentàrit.>s. Es va acordar
bí d'una veqada el desordre provo- comissar 6 embalum de tabac de con
cat pels qul a si mateixos s•anomc- traban de diverses marquet;, el valor
11en, amb palesa impropietat, cele- dels quals és de 3.000 pessetes.
-Diversos elements intel:lectuals
'nents d'ordre».

LLEIDA

GIRONA

tèc-l

1

!

Han estat traslladats en un
auto ;i. custodiats per lo. guàrdia
civil, a. la presó de Lleida, els condemnats pel Consell de guerra celebrat el dla 20 del maig passat amb
motiu dels fets d'octubre. La condemna, que és de sis mesos, afecta
els veïns S. Montardit, A. Montardit,
A. Ardiaca, Albert!, J. Gastó, Sentenach, V. Rufacb, Monçó 1 Mercader,
tots d'Ager.
Sl bé els resten pocs dles de reclusió, no cal dir com lamentem 1a
contrarietat dels nostres bons amics
1 com esperem abraçar-los ben aviat.

Es la veritable rematada d'ocasions en tota mena d'articles,
al preu que en valgueu pagar

-Al lloc conegut per Font de les
Boqueres, del terme municipal de
Fontllonga, es negà el vel de Barcelona Antoni Lladós 1 Castells, de
seixanta-cinc anys. El desgraciat va
caure des d'una alçària. dc 15 metres
1 de res no valgué l'ajut que li pres-I
taren immediatament tots els que

•

- El dilluns de la setmana passada, per allà a les cinc de la tarda,
caigué una pedregada que durà uns
moments. Sort n'hi hagué d'aiXò, car
les pedres eren de regular volum
i de durar galre estona hauria assolat el defora. Després plogué un xic
i continuà. el cel ennuvolat.

Vós coneixeu les subhastes
de l'HOTEL DE VENDES
del carrer de Pelai, 81

Lleida, 12. - Segons noticies, els
detinguts que es negaren a satisfer
uns arrendaments als canonges de
Lleida corresponents a unes terres
de la seva. propietat situades al terme de Montagut, han designat com
a advocat defensor el conegut lletrat senyor J osep Maria Espanya, el
qual, segons se'ns diu, ha acceptat
el nomenament.

~~~ciaren

...

t.

La Justícia

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

REOBERTURA D'UN CENTRE
Ho. estat imposada. una ~ova penyora de 75 pessetes a Júlia Marcó,
propietària de la lleteria establerta
o. la casa número 12 del carrer tie
Sol 1 Ortega per haver-se comprovaL
que la llet que expenia era aigualida.
- Per l'autoritat s'ba donat ordre
de reobertura del Centre d'Esquerra
d'Ullde¡nolins.
- Els alcaldes dels pobles d'aquest
partit judicial s'ban adreçat a l'Alcaldia d'aquesta ciutat demanant que
se'ls fixin unes noves normes que
pagament de llurs participacions en
el pressupost carcelari.
-Havent estat aprovat per l'Ajuntament un nou pressupost extraordinari, aquest romandrà expcsat al públic en el terme de 15 dies, per tal
que puguin ésser formulades les recinmaclons que es considerin pertinents.
- La Comissió Municipal de Qo.
vern ha concedit ~ gratificació de
150 ~ al guirdla urbà, Inspector del trànsit, Josep M.• Dalmau.
Uesmentada Comissió ha aprovat
també que es mantingui pel present
exercici econòmic la vigència de l'acord que adoptà el gestor-únic decretant la suspensió de les subvencions
que terúen assignades diverses entitats locals.
- Avui, divendres, actuarà al Teatre Fortuny l'espectacle AracelL
- Els lladres entraren en un xalet
del carrer Frederic Soler, propietat
d'Antoni CUscó, i s'emportaren objectes per valor de 800 pessetes.

Jutjat de guàrdia Herml'Oegild Llau.
d!lrés acusat de diversos delictes
d esta ra de plomes estilogràfiques,

PROGRAMA PER A AVUI,
DIVENDRES

•

7'15: Primera edició de «La Paraula». Diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8'-: Senyals horaris de la catedral. - Lliçó de gimnàs a càrrec de
la Federacio de Gimnàstica.
8'20: Segona edició de «La Paraula». Diari radiat de RADIO BARCELONA. Edició dedicada a les comar-~
ques catalanes.
9'-: Senyals horaris de la Catedral.
11'-: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la Generalitat de Catalunya.

L'equip madrileny reforçarà Festival interclub C. N. Martorell - C. N. Girona
el seu conjunt
Madrid, 12. - La Directiva. del Madrid no ha quedat molt satisfeta de
les actuacions del seu equip en els
dos partits de campionat jugats.
Davant el partit amb el Racing
de Santander, perillós per la forma
que ha demostrat, s'ha pensat canviar la formació de l'equip. Es possible la reaparició de Ciriaco 1 Quincoces i la de Lluís Regueiro. En lloc
de Zamora jugarà Alberty.

Diumenge vinent, a les 4 de la
tarda, tindrà lloc a la piscina del
C N. Martorell un festival lnterclub
entre el C. N. Girona i els tlements
del Club local sota el següent ordre
de proves: 400 metres lliures, 100 metres dors, 100 metres lliures, 200 metres braça, 3 x 100 estils 1 5 x 50 lliures rellevaments. En el transcurs d'aquestes proves, es celebraran curses
infantils i femenines.

EMISSIO D E SOBRETAULA

13'-: Senyals horaris de la Cate-

dral. -
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SANT ADRIA
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GRANS CURSES DE LLEBRERS
15 --·
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Llegiu LA HUMANITAT

Totes les cause~ ¡uste_s-troben resso' en

CLINICA

Lectura programa.

1

ENVENEDORS

Chicote. - Programa de discos variats.
13'25: «Cocktail d'avui» del Restaurant Bras:;erie Tívoli.
13'30: Información Teatral 1 CarT.
Hospital,
telera. - Continuació del programa
de discos.
,
13'55: Secció Cinematogràfica.
14'-: «La. Paraula». Emissió de les . . - - - - - - - - - - -- - .
dues de la tarda. Informació de Barcelona. Actualitats Teatrals 1 Musicals.
14'10: Salutació dels autors de la
Revista Miss Mlss.
14'30: «El fet del dia» per Joan Ala.vedra. - Butlletí Oficial de la Generalitat dc Catalunya. Sumari del
·
número publicat avui.
14'55: Borsa de Treball d'E.A.J.
Discos
15'-: Sessió radiobenèflca.
escollits.
15'15: «La. Paraula». Emissió d'un
quart de quatre de la tarda. Directa.- ¡
ment des de Madrid. Ministeris. Resum de la <eGaceta». - Continuació
dc la Sessió radiobenèfica.

CASA SUBIROS
42-

13651

I

1.¡

¡

TARDA

I

16'- : Programa dc discos.
18'-: «La Paraula». Ennssió de les
sts de la tarda. Informació general.,

- P~<?grama del ràdiooient. Discos a
petic10 de senyors subscriptors de
RADIO BARCELONA
18'30: Suplement de eLa Paraula»
dedicat a la Secció Infantil de RADIO BARCELONA. Rondalles contes
•
COn.c;(:llS útils, etc.
19'45: Cotitzacions de monedes.
NIT

Noticiari esportiu de eLa
Paraula». Emissió del divendres a
càr~ec de lo. Unió Catalana dc FederaciOns Esporttves.
20'15: Cinc minuts mutualistes Secció a càrrec del secretari general
d;! la Federació de Mutualitats de Catalunya, senyor Antoni Oliva Oliva.
20'20: Programa de discos selectes
20 '35: Excursionisme. Emissió dedi:
cada a aquest esport amb la coHabo20'- :

Qui volguí aprendre a conduir
fiUe no dei:xl de visitar aquest;a
acadèmia per esser la rocs rapida l la. mès barata de 'otes
UNlC PREU

TOT

COMPR~

90 Ptes.
CONDUCVIO, ~lECAl'>HVA, lli·
GLAMEN'f, DOCUMENTS, Cet·
~üicats de PENALS i l<' O~lE.Sf
Al\tB TITOL ASSEGURAT
L'única que sap preparar tiS
xofer& per a examinar· se cU
1.• CLASSE i 1.• ESPECIAL
« E L A S li • CORTS. tl2

MERCAT D'OCASION S
COMPRA/VENDA/CANVI
DE MOBLES, PIANOS, RAUlOS, CAlXE::> UE
CABALS, MAQU INES D'ESCRIURE I ue coSIR, MALETES, DISCOS. etc.

TOT D'OCASIO
CORTS CATALANES, 414

______*______ relèfon 30422

::

*

dral. - Secció Femenina. Música selecta en discos.
12'30: «Plat del dia» del Restaurant Tívoli. - Continuació del programa de discos.

NEUMATICS

El matx internacional
ltàlia - Espanya

El pres!den~

MIGDIA

13'05: «Cocktail del dia» de Pedro

11550

Gubern. -

del Trtbunal de Cassació de Catalu..
nya, senyor Santiago Gubern tornA
a!'W', de Cestona. on ha romàs Un!
d1es I es possesslnà Immediatament
de la presidència de l'esmentat all
Tribunal .
Un home mort pel tren. -Al poni
anomenat del Dragó, un tren atl'Oo
pellà un home el qual quedà compietament destroçat. El jutjat de
guàrdia acudi a llloc del succés 1 ordenà l'aixecament ~el cadàver I el
seu trasllat al pt!J?~¡¡t J udicial per a
1\ seva identif1cac1ó.

12'-: Senyals horaris de la Cate-

Service Station, S. A.

bil-l

El s~nyor

Emissió Ràdio Barcelona

El proper diumcn",c, dia 15, a les
tres en punt de la tarda, al camp del
C. E. 1 Excursions (BordeL:~.), tindrà
Preus r0bentats
lloc el primer gran festival de selecció, en el qual prendran part la
Transformacions
pre-selecció fins ara. nomenada, composta dels clubs Penya Arcadi, F. A.
E. E. T. 1 Avanti, contra el Caballo
Blanco.
'otes les marques
Aquest partit serà vàlid per a la I
selecció, que el proper dla 22 que- 1
darà definitivament seleccionada 1
defensarà Catalunya. en l'Olimpuda
que es celebl'UI"à. els dies 26, 27, 28 i 29
del mes que som.
En l'esmentat festival es celebraran altres proves d'atletisme dc les
que manquen al calendari.
Hom prega. als futbolistes i atletes
que hagin d'actuar que, junt amb els
seus delegats esportius, es trobin nl 1
i
Aragó,
camp n dos quarts de tres de la tarda
per tal dc començar puntualment, i
Gràcia, 45
de
Passeig
i
s'adverteix als c1ubs, penyes i individuals que no hagin cursat la seva
i
Telèfons
Inscripció que no podran prendre
part en el festival. Per tal de donar
facilitats als que no hagin acomplert aque.<:t requisit, hom comunica
que la data d'inscripció és fins a
demà, dissabte, dia 14, que ~erà tanNATACIO
CICLISME
cada definitivament. Per a lnscipde tendènc.!es politiques diverses I cions.a la secretaria, Carme, 34, bar.
socials de la nootra ciutat han celeCurses autoritzades pel Cobrat un canvi d'unpressions per tal
FUTBOL
de constituir a Girona. un Ateneu
E.
mitè Regional de la
Enciclopèdic.
Ens dluen que serà un fet I dintre La formació de l' Athlètic
Les curses autoritzades per a corde poc es llençarà un manifest per
tat d'aplegar dintre aquesta entitats bai davant l'actual tem· 1 Ahir sortí cap a Gènova una rectors llicenciats de 1a u. v. E. per
tots els valors dispersos que per
5
del mes
. part de la selecció espanyola !
porada .
manca d'un nexe que els uneixi van
.
vegetant dintre d'una atmosfera
ió e· llst
A
Amb motiu del matx internacloBilbao, 12. - Un dlrectm de 1Ata. Poble Nou, n
lC
grupa.c
ò.'indlterència..
lèlic de Bilbao ha dit que el seu nal que es celebrarà a Gènova demà
Club compta amb els següents ele- dissabte 1 diumenge entre les selec- Gran Premi Poble Nou, a les categocians d'Espanya 1 Itàlia, ahir sort! ries. Arbitre, Josep Barbé.
ments:
Esport Ciclista Mollet per a. princiPorters: Blasco, Isplzua i Moll- cap a aquella capital una part de
.'
1:~. selecció espanyola, entre la qual
nuevo.
1 quarta categona.
plants
Soriano,
Enriqueta
. Defenses: Urbano <el qual està re- figuraven Carme 1
Esport Ciclista Gufxols avalA"'a pel
~t-. C!Za1bala, Nlr7.a, Lws 1 Oceja. Montserrat Ros, Mart a Gnnzàlez,
~
'
R · Vil
aurren Calvo Mugu
.....gs •
L'ONZE DE SETEMBRE : ALTRES ZubietÀ Roberto l' Gerard' BUbcrza, wz- ar, Le~e. Sabal.er, cruells, Comltè Regional .per a prlnciplant.s
Gamper, Borras, Brull, Sabata. Giao.
o
•
NOVES
Davanters: Ellce, Careaga, Emitio, ménez rr. Cabrejas I, acompanyats 1 quarta catagona, delegat àrbitre,
En la diada històrica 1 emotiva ~gorrt, Gàrate, Bata, «MW?do», per les senyores de Soriano 1 Ros 1 Francesc Lucas.
de l'Onze de Setembre, !esta del po- Ord!ri~rgarcche, Urra, G01'06tiza 1 el secretari de la Federació EspanyoBalaguer avalada pel Comitè nA
ble català, Sant Adrià hi ha coopeA<;'
.
la. senyor Santacana.
·
glonal, a les categories. Arbitre, Jordi
rat tant com les seves forces li ho han
Pitarch.
permès. S'han portat flors al peu
del monument de Rafael casanova,
E..c:port Ciclista Poble Nou, per a
al Fossar de les Moreres I a la tomprln~ipiants 1 quarta categoria. Arbiba de l'inoblidable President Macià.
El nombre de ciutadans que han retre, Enric Serra.
alitzat aquest comès ha estat nomCAMP DEL
S OL
BAIX >)
Prnya Ciclista. Manresana, per a
bross1ss1m.
Antlcs terrenys d entrenament del F. c. 13arcelono
El Centre d'Esquerra 1 Republicà
principiants 1 quarta categoria.. ArFederal acompliren igualment amb
TRAVESSERA DE LES CORT S
bitre, Màrius Barbé.
el seu deure portant sengles corones
a l'estàtua del conseller en cap.
Esport Ciclista. M.a taroni, per a
Avui, divendres, nit
A la poblacJó, el dla fou de festa,
principiants J quarta categoria,
sl bé el mercat i les tendes no tanSant Feliu de Codines 1 c. c. Gracaren fins prop del mlgdla, degut 9.1
fet que la plaça va romandre tannollers, per a. principiants 1 quarta
cada diraa.rts a. 1a tarda, malgrat
categoria. Arbitre, Josep Salvador.
Autobusos : Lletra
I
Tramvies : Unies
l'intert~s demostrat pels venedors d'obrir~la i fer 1a resta total e1 dia 11.
Servei de taxis coHectlus, des de la Plaça de Catalunya, de la
La Lliga 1 el mercat, lloc oficial
Plaça d'Espanya, Bar Xicago 1 Passeig de Oràcta-Salmeron

Llegiu LA HUMANI TAT

Estafador a disposició del olutjal,
-La policia posà a disposició del

*

DAVANT EL RACING DE SANTAN- Demà sortiran per la via maritimoDERrl\fADRID DE DIUJUENGE ' aèria Sapés, Carulla, Pérez Quesada
i Pitarch.

SELECCIO
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NOTICIARI

RA OI O

I

REUS

RAni

UNIO RADIO, S. A.

Els preparatius pro
Olimpíada Obrera
Hem rebut una nota de la Comissió Catalana Pro-Ollmpfada. Obrera,
en la qual es lamenta de la. no concessió per part de l'Ajuntament de
la piscina 1 Estadi de Montjuïc.
Tot i això, la Comissió continua
els seus treballs. Al mateix temps,
aquesta Comissió espera dc totes les
entitats i simpatitzants de l'esport
que, persuadits de la importància
que per a. Barcelona representa la
celebració d'aquest¡¡. Olimpíada, vulguin intercedir a fi de poder obtenir
la concessió de la Piscina 1 de l'Estadi de Montjuïc.

ració de la Federació d
cursionlstes de Cataluny;ntltaf.! ~
20'45; Noticiari des de ~
R~
de «,La Publicitat».
20 55: Cotitzacions de 111
er<:adet~es,
valors I cotons.
21'- : Senyals horarts d
dral.-Scrvel Meteorològic edla Ca~
e la Ge.
neralitat de Catalunya
21'05 : Orquestra de
O BAa,
CELONA.
22'05: «La Paraula» Eintss
Ió de les
deu I ctne minuts dei v
t'lment des de Madrid ~Pre. ~
Informacions radiades· dur~ de Iee
el '
22'15: Música espanyola
22'45: Vetllada regional·
24'-: «La. Paraula)) Eintss·
dotze de la nit. Darreres !ó de ~
clons. - FI DE L'EMISsio~fonna,:

El jutge senyor Martlnez Peñalver
estigué ahir maU, a Terrassa per tal
d'Interrogar els onze detinguts que
hi ha en aquella ciutat amb motiu
de l'atracament al pastor Miquel
Boldú.
De les Investigacions que ha portat
a terme la policia amb motiu d'aquest fet ocorregut la nit del 21 al
22 del proppassat mes de juliol,
sembla que complint les ordres de EAJ· 39 • RADIO BADALON
l'esmentat jutge militar ha. arribat
Progra~a per a avui, dlvend A
gairebé al descobriment del fet I a.
A le!! ~· o~a; Senyats res
la seva r econstrucció.
MusLa regional. A les ¡2 • ~ora.
ris;
A més dels 11 detinguts, entre els
lleugera. A les 13 · Sa 40 · ~f!.
quals hi ha una. dona, fou detingut slca
Fi de l'Emissió rsueies. 4
14'30:
lM
pe.- la policia Manuel Roca Talens,
el qual en els primers moments va Obertura; Senyals horaris~ ~ U:
ne&ar tota participació en el crim del variada. A les 19:30: El d.ls'c de~e.
qual se l'acusava, però, es va decla- dloolent. A les 20 . Cotitzacions. l'àrar autor d'un altre delicte semblant 21: Notl~iarl i Servei Meteoro~ ~
ocorregut a una casa pública d'aque- A les 21 15: Ballables antics gic,
lla ciutat junt amb altres, els quals 21~o : Tangos i pericons. A le~ lea
també foren detinguts. Un d'ells és Musica de marxes. A les 22'lS· 45:
Josep Gener i Torres, que té comp- sos. A les 22'15: Notícies de p¡. Va¡.
des de Madrid. A les 22'30 · JA~
tes pendents amb la Justfcla.
· .._ A
A més, es practicà la detenció de les 23: Fi de l'Emissió.
Ferran Estuny, Antoni Castellanes, 1
Antoni Nassarri els quals es varen ------------*~--------~
declarar autors de l'assassinat del
pastor i a més de l'atracament comés a Téerrassa el dia 23 de març.
E! perjudicat va ésser Joan Barco i
Vallès, i la. quantitat robada de dues
mil cent pessetes.
A conseqüència d'aquestes darreres
detencions fou detingut també el rentaplats de 1a fonda. anomena «EI TRIBUNAL DE VACANCES
Fulll)), que va ésser el darrer lloc on
Atracament - Acusats d'haver .,
estigué Boldú abans d'ésser atracat
quan es dirigia cap a Manresa. El tracat PIStola en mà Creu Canta
detingut s'anomena Josep Aixa
1 1~ Porta de San ta Madrona ro &
Segons s'ha pogut comprovar,' Aixa ju~jats ahir pel Tribunal de Vaca~
fou el que plantejà l'atracament 1 ce., Benet Castro Castro, 1 Anton¡
anà a avisa els altres quan el pastor Jara Varrillo. No es va P<lder con¡.
sortí de la fonda. Hom diu que la provar que po~ssin armes, però !I
vidus. d'un extremista mort no !a. que efectuaren 1 atracament.
El fiscal després de la prova tea¡.
gaire fou la que portà les armes fins
fical !ot·ça favorable per als proees.
el lloc on ocorregué el succés.
Del declarat pels detinguts hom de- sats va demanar per a cada un el'~
duelx que Castellanes va ésser el que l la pena de sis anys 1 deu dies 4e
matà a trets Boldú, i Estuny 1 Nas- presó.
sari foren els que li robaren els di- I Furt. - Acusat del delicte de fur\
ners que portava. Els altres aguanta- va comparèaer davant aquest Tri.
ren el fill de la víctima perquè amb bunal Bernabeu ArgUelles Paz, el
qual es conformà amb la pena de
els seus crits no els denunciés.
dos anys, quatre mesos i un dia de
presó, que h demanà el flscal.

~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~

els fets.

DE

TROBAT ElS AUTORS

Tots els dies a les quatre de la tarda

ELS ESPORTS

FESTIVAL

SEMBLA QUE EL JUTGE HA
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13 DE SETEMBRE DEL 1935

RES

p1VE NO

'

Ybarra y C. S. enC. ~~~-IM

LES SARDANES

Camiseria • Corbateria

l.A. &ONDA DE SANT PAU
A grupacló sardanista de lJarCe..
an.itzat per a avui a la
J..1A
0
a~d1ctó de sardanes a la
¡ona :
Sant Pau, davant el cafè
nit u
¡¡onda dea càrrec de la cobla Bar10
OlilDP •
cetonn A.M.

Ferrer Batlles

________,*_________

-

3

,

Línies (egulaJ's de grans vapors per als destins
que es detallen

36, SOQUERIA, 38
Ofereix lmportants rebaixes en tots
els articles de Camiseria., Corbateria.,
Gèneres de Punt. etc., etc.. durant
tot el mes de setembre

COM ERÇ l FINANCES

LA BO RSA

Visiteu Ma llorca a 11 hivern
Amb un sol dia, un diumenge

r

PDdeu vlstta.r Valldemora. Miramar,

Deià, Seller, Inca. Manacor Co·
ves del Drac, La Pobla, Sant Lloreno 1 AlcúdiL Vlat¡e d'anada i tor.
nada amb àpats, auws 1 entrada coves

Tot pagat, en absol ut 75 pies.

Unica ofi ci na Ma llorquina de Turisme

!I de mes, dominà
la. feblesa general. 1nfiu1 en l:esmentada tendència. el malestar mterior

CATALUNYA EXPRES- Rbl. del Centre, 35

1 la tenebra internacional.

O.S

PENSIO de 6 a 1J ptea.

OFERTES
Borsa oficial i DEMANDES

CANVIS DE MONEDES

.....

36'2&

Lll!1res

Fraoco

7'35

Dòlars

u ....

59'80

2'945

Marca

239'00

SU1.6806

123'75

Belgues

4115

Florine

83'00
80'60
1'88
1'82

Escuts

cor. Praaa

Cor sueques

cor

noruegues

cor. daD.eses

1'61

86'35
48'45
7'31
60'10
2'965
239'25
124'25
4'97
83't0
30'80
1'88
1'84
1'63

....,.

TORTOSA

som:

Patates: Novelles, de Tortosa, superiors, a 26 pessetes els 100 quilos.
Si¡rons: De Màlaga, superiors. a
80 pessetes els 100 quilos.
Garrofes: Qualitat, de Benicarló,
a 5 pessetes el quintar de 40 quilos.
Llonguets per a pollets: De Dalmlel, a 65 pessetes els 100 quilos.
Farines de blat: COrrent, mitja for.
ça i !orca magna, 63 i 68 pessetes els
100 quilos.
Olis d'oliva: De Tortosa, 1 grau
d'acidesa, 25'50 pessetes; 2 gr., 25'75;
3 gr., 25'50; 4 gr., 24; 5 gr., 23'50;
6g., 23; Aragó, 1 gr. 1 26, 1 id. d'1 a
2 gr,, 25'50. Tot per canti de 15 quilos.
Despulles 1 quartes: Segó de fulla
de blat, segonet, a 38 1 37 pessetes
els 100 quilos. Quartes corrents 23
pessetes; extra B, 23'50; superior B
2:i'50; superior e, 26. Tot els seiXanta
Quilos. Polpes de remolatxa corrent
1 ~perior, 9'50 1 10'50 els trenta.ctnc
qwlos. Ordi comarca i civada extremtreenya, 16 i 14 pessetes doble decall
(quartera).
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Principals operacions
COMPRA 1 VENDA DE VALORS
NEGOC1ACIO DE CUPONS 1 TITOLB AMORTITZATS • AGREOACIO
DE NOUS FULLS DE CUPONS • ESTAMPILLATGES I PERMUTES.
CANVI DE MONEDES 1 BlTLLETS • CARTES DE CREDIT I GIRS
SOBRE ESPANYA 1 ESTRANGER - ORDRES DE BORSA • SUBS.
CRIPCIONS A EMPRESTITS - PRES'l'ECS SOBRE VALORS • COMP·
TES CORRENTS • CAIXA D'ESTALVIS - FACILITEM OR PER A
PAGAMENTS A DUANES

ADMETfM DIPOSITS Dl VALORS fN CUSTODIA
lO céntlma
2 pessetea

ELS ALTRES VALORS
Per cada. tttol tte 500 ptes. nominals o fracclò ...
Mintm wu per cada Resguard . . • . . . . . • . . . . . . . . .

15 cèntims
a pessetes

CAIXES DE LLOGUER
CAMBRA CUIRASSADA
per a auardar valors. documents. Joies I altres objectes dl valor
Compartiments des de 22 pessetes anuals
Pot visita,...sa durant les horu d'oficina

COMPRA-VENDA I ADMINISTRACIO DE FINQUES
la. eova conservació; obree 1 reparaclona; cobrament de lloauers:
rev18.16 de contractes; desnonaments; pagament de cootrlbuclona,
1mpostoa 1 arbltrla. etc., etc.
AGENTS DE PRESTECS PER AL BANC HIPOTECARI D'ESPANYA

........ .. -

L'abaCti t1UptnOB ~
titavano t5u\888. ................
Bol.el Wtz 6 •¡, ....... ..
Lnaustrloa AgriOOles .. .
MB.Quloè.rte Terrestre ..

.._
,.__
,,_

..

...,.

._

Trana. a 1n; •¡, ena 102&

PREUS

PUEU8

lil5-

t"ARINE8

1V2 50
W100 50
w¡ 61.1
98 -

:lni.IIO •v•""":, .... ....,.~
~ast.eUa (corrent) ...........
(e&t;;ra) ........
ltl

63

l't'anAUAn" 6 •¡. ¡g~
Tnu>saiJan'- 5 .,. Ul'.l8
Traoamodlt. • •¡,
NanJ ue.anc 5 ·¡.
o.

10<"'

.1.

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

.................
••
......................
•• .....................
•
Marroc
~

Oober'-- 1 Teutade.

w

&panya lDd uet.rl.aJ -··

104- c.;&rbura Mes.aKJca ......
FQIDe.oÇ d 'Obcee •.u,..,...

100 -

.

112 -

Me&IC&Ill ............. ,.....

II.XI

Sa.uc ... .._.._. ... ._._... ........ .
Prew. en pt.ea ela 100

115

ltol UID -

P'alOUI - ... , ........,, .. , ... ,

fi)

qUlkla..

I ..

I

ldew pals ..................
Ordt, Uraell ...............
Eecalola 11DdlllusJ.a ... .

"".

180
lH

10

15

62

.

1110
111

"

•oo

." .
" ,.
.

115 -

Obrer català copsdent: el teu diari es.
Jf

ooooooo•uuoo•,.U.oo•

..,.

I

UtUlt, MORESC I CIVADES

..
Illu:/"' ..

..,_

en utes el.s 60 QulllJ&

otvaaa t!ixtrewaaura •..
ldew Ma.ocba .............
Ml>reao l'lata, dlspou....

,._

FerroY1A.rta ......

/0 -

tl6-

ïs

oonac;.

115 25

Mercat de Llotja

"" -

.,_·-__
..... _ .. _
....

115 n
12V -

109-

" ,.
"',._
,._

.........,._

letetOnJca 1 •¡, grer ....
l 'elstOnlca ordtn&rtea .
Untó Salinera .Espanya

..

,._

,. ..
,._

~Ot.NU.O -····
Muuu¡¡uU Cat.alana
110 -~
pte&· ¡ISO
&1U1era

855-

Oi "'

"'"-

....
....,.,_

Avul

Ant.

81
61
Wsp. Amer. CI 'Eiec. bODB 1158U
_._....
...................
t'urca
72H.ega.ot.a Ebre, Booa .•.
62
~ . oorreoc ............
~:: ~·.gg~~ ~ 'f¡, ïQ~ ~
COOp. FluJct &Jec 6 •¡._
67
...............
ext.ra
tdetn
18 16 ICO 25
Fom. Q'Obres 6 •¡, UIU!
COOp. Ma.nreaaoa Enor
62
..........................
liegló
"i&.~
•
·
Sona6
'Obrea
d
Fom.
1011
S:nera:. &leo. CataJ.. 6 •¡,
t 'om. ct 'Obrea Ced. 6 •¡, 101 ~
~reus en otea. eLa 100 QLlll~
Eoer¡:. ts:lec. Catal 6 •¡. 102 ec 102- Maga&zewa
gg1::11&101.
1E1
Euerg . Elec. Cat. 6 •¡, or
84BLATS
Hot.el H.tt.z 1 ·t. .........
Eoer¡. El ec. O. 6 'I• UI~ 106 '4 54.1
Espanyola 1024
Euer¡. Klee. O. 6 •f, li~:J:l 106 "' 106- Hullera
eo
Hl:t6
El¡>aoyoJa
era
U
u
ü
u••u.o•o.·•"'"'"J.t.
··
aru¡O
En.er. Elec. C. Bon. HH8 106gs50
t:lullera Espanyola lYa~
Co.st.ella ................... ..
Ener. E1ec. o . Bons 11124 104 60
60
84 MiWrlct-PIU18 6 •¡, ......
E:at.remadwa \corrent)
Elèc&rtca Clllca 6 ·¡, ... 101 ~~
so
crltlaer)
1CieCD
75
V4
Suro
ae
Mauulact.urce
Elêct.rlca reuerae 6 'I•
so
Maqu. rerrea. Ma.r. 6 ·¡. ea- Sl- Mau cna ............ ........ ..
Etco. 1 oaa Lebon e •¡, 1U2 ~
SG
60
Cone
de
MotropoUtana
.
....................
,...nvarra
ISAI~Uee tia.rceluna. 3 •¡,
1U6 Ml.o. Potaua Surla 7
~oedéa ....... , .......... ..
OSAlgUes Barcelona t •¡,
1
HiO
l!i28.
Product.et PlreW
~
Jraell ... ,.....................
Al11Uea earcetooa 6 ¡,
40 ~rt. 1::1. A 8 "/• ..........
AI¡Üel I:Ja.rcelona e •¡, 0 106Preus ~n Pt.e.s ei.B 100 QUil~
l'eleCònJca 6 1/2 '.(• ... 1U4 50 lOS 60
AlgUea &rcetooa 6 •¡, U
a/ l'ccerta Moderna •¡...
ARROSSOS
General He¡adlua 8 'I•
<42 Co\OOera 6 •¡, ....
wuw 1 Força LJewant .. . o;- 100- uruo
1t.2•¡.
8
Ea.
'
d
ldaUnera.
Uoió
115
duWDtl •• ,., .... ,..,,.,~
Manresana Elec. 6 •J... .
10 VaJ6n. Millores Urbanes
1160
125
tdew C&lasoar _,........
Prod. Forces Motr.8 •¡,
0400
Prd. For. 14.. t::Jone 7 ·¡.
Sl
'*"
~11-1100
lnc:lustrlala
Aoçton•
Pro. For. .. • .,. , ...
es
P'loret ._........................
Ol "'
Can . l Rega.otl Ebre . ..
68
!ranJa _,.. .................
4te. U. UnL1lli t'endeuta
1111uona Hep.C1S.. Ll.ev&nc..
64
......................
~tecta
115PunJcular M.ontJutc uo
8S60
H.e¡adtua uevant 6 '/•
41
rrencat .....................
215
«1
•¡,
7
prel
üarc.
.
Tramw
100~VlllaD8 d 'Eiec. 7 Ñr
fit¡
............
·a.rroa
d
,.anna
eeframv . Haro. pre.t. 8 •¡.
IW60
~,1uana ct·Eieo. 8 M.r
_
eo
6JéC. oranaaa...
rra.mv.
SeY1llaoa d ' Eiec. li str
IIIIONGETE:i
tSS V&l~nda.. prot_
1011 .. 103 75 AlgUel
UntO El~ CataJunra
Ca.talaoa Uu a. D ••• ,.. 101 .;aat.eua toorrentJ .........
123
......
ll
1.
Uae
Cat.aJana
framvt11
Oa.Lalaoa Ou a. F' a •J, tUf ~ 104 60 tctem taelecta) _,......
11Oral. J.'ramfle8 i ·t• .....
......... , .... .
&st.ranaer•
Hltp. Amer E1eo. ABO 4Qt Oral. Tramttee 6 •t• ...
Mallorca _ ............... ..
wap. &.mu. Etec. • · o as 40
EiJamPla I Uri.c11. f •¿,
lO
_.......................
Prat.
8S tiltP.. &.mer. Eleo. e. B
&a
Tramt. St.. Andreu -· ·
Va.Jéncla. _,...............
AI¡Uee del Ll.obre¡at;... 11/ Tram?. BarCelona lli~
11 Ib
10 Klee. Ou Lebon s. a....
Tram•. l:larcetona 111au
CIGRONS
1-4) 0.- Tra.uswec:me.rrt.n.IL
Tra.mvtes Sevtlta G "/• . ..
6UU
.........
o•&apa.nya
I:S&nc
Tramvtell GrtLDnaa 8 •¡ ,
lO 60
\.OOaluala
tiana &st. d·Espanl'a ... so..,
Havllere•
14Clmeot. •Aala.nct• ord...
uoootooooouo o!O;.#
C,;lwen' I&S.laml• pret_ 102 J:ran.aauaotJca t ·t• ...
10 Clmeut •tJ&nsón J onf_
14Traoaa.UAD'- a 'I• lli~
45O. •&ll50ot, pret. 7 •t·
Tran.sa-Uà.n" 15 •¡, L~
................ u
On.. ts.. A. ................ . 114 114Tn.na. 5 1~ '/• esp.Jg~

100-

A l'any

Drets de oust(tdla

VALORS DE L'ESTAT
Per cada titol de 500 ptea. nomi.uals o fracció ...
Mint.mum per cada Resguard ... .. . ... ... ... ...

AvUI

4U -

86 50
108 -

amb cupó venciment 15 de novembre i amortltzable a la par en
50 anys per sorteigs trimestrals a partir del 15 d'agost del 1945,
amb cupons venciment el dia 15 dels mesos de !ebrer, maJg, agost
i novembre.
Les qua.ntltats que no excedeiXin de 5.000 pessetes quedaran
excloses del prorrateig.
El nou Deute tindrà tots els privilegis, 1mmtmltats 1 garanties propis dels de l'Estat 1 serà admès pel seu valor nomlnnl
en tota mena de fiançaments i dipòsits per l'Estat i qualsevulla
corporació de Dret plibllc. Aquest Deute estarà representat per
Títols al portador de les següents sèxies: A, de 500 pessetes; B, de
2.500; C, de 5.000; D, de 12.500; E, de 25.000; F , de 50.000; G, de
100.000, 1 H, de 250.000.
Assegurem als posseïdors la màxima rapidesa en la trarrnltactó.

~

és el diari català
de més circulació
ANUNCIEU-HI !

liJlY 8 .... ..
111~ 8 .... ..
U121 8 "/• .. .
1921 a '/• dc
lY:.&a 6 'I• ...

E,., ._._. .. ,
I
A.mort. t l i.. • P ....... ..

TOT de VERIYABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

la humanitat

0060
llll60

lOS-

INSTAL.LACIONS 1 reaigua.. gaa
electricitat, Josep Vila'
Ca.Iabrla., 185. Tel. 3Ma:a:

Paracions:

DISPESES
Dret a cuina

"' /5
llU/&

so

JOIES- BRILLANTS

DIVERSOS

LLOGUERS

11.110 H .... ..
1917 ü .... ..

101

Deute amortitzable al 4°/o net

RELLOTGES - OBJECTES DE !:»LATA

H:;N:~=~CCIONS
0
1

Da es

0475
101 15
101 25

tar desitJo. preu eeconc>

cua

00 "'
9915
"'
O>
W60
00-

.. 75
1001t..O100100-

ADMETEM SUBSCRIPCIONS DEL NOU

MAQUINES
PEL·LICULES • PATHE • BABY
FONOGRAFS OE TOTES MENES • DISCOS, eto.

es-

Tel. 14237
(prop Rambles>
Pulmons
económ.lcs
MALALTS.
BILLARS,
HOMES a dormtr. 5 pts. Cor,
general'
Medicina
per a cafè 1 torres. Vda:
Lladób 8, 1er. Sifllls. Raigs x. Sol a.r;
de 14. &\.ncbez. Barbarà, setmana.
lprop Pl. Rep U Uca).
tiflctoJ.. Dr. Lluft Cutsta
núm. 12.
Uraeu. 20, pral. ConsUl;
CEDEIXO habltaclona tadeSa6.
MOBLES, per cessar
negoci, liquido totes lea tot nou, p. reduïts. Arc
erl.stències. Canuda., 35 . Teatre, 10, 2.on 1.•
DINER. pa¡o més QUe
els altree per «Papeletee
HABITACIONS, balcó c. Monteplo1, Jotes, m.àQUl·
ARMARIS lluna, 15 du. tot estar o sola dormir.
1
ros; cbuffetst, taules, ca· Magallanes, 17, l.er 1.• nes, etc. La casa més
dires, llits. Sep\J.lveda, 95, (Poble Sec),
1888
el
Fundada
antlga.
,~
·
Untó, 22. pral.
porteria.
4 PESSETES. dia., tot
REPARACIONS en ans
ULL I Vesttts usats I estar, 1'50 menjar, hab. ala:ua
1 electricitat.
nous, venc més econòmic independent. Dr. Dou, Ba.cbero.
Carrer Gall. 70
Que Qualsevol. sols en 12, en tressot, 2.•
aquest pls. Sant Pau, 28,
pral. 2oa.
URGELL, 152, 1.tr 2.•,
ae
PERRUQUERS. Slllons h abltactó tot estar, 30
Aamericana. preus econò- pessetes.
A
I.
'4l
l-\l~l 1 ~.
Vlllll'dell. 18. Boatafrancs ll'"l~·~i.I
mica. Vlladomat. 9.
DINER sobro automò-1 1
BONICA espardenyeria
PISOS 11 duros, ~ dor- bUs. Corts, 574. pral. De MADRID: Passeig Q:;, la Castellana, 14. - HAI:WELONA: VIa Laietana, ~
es traspassa per no po.. mitoris, asc. t tel.. Vlla- 6 a 8.
UNIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA • CADIZ • CANARIES
der.ne tenir cura.. Bara- mari, 71.
Sortides ¡¡;et.manals elS dissabte& a les 12 Efectuara.n et servei les mocona.us
ta.. Viladamat, 103, tda.
•CIUDAD DE SEVILLAt I vVILLA DE MADRID•
SASTRE. Adoba 1 gtra
MUDANCES: Conduc- vestits. Nou de la Ram.. LINIA RAPIDA DE CRAH LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
tores-autos, eles de 8 pes- bla. 10, prop Rambles.
dla lllevat ela dlumeo¡es) de Barcelona 1 Palma, a lea
cada
Sortides
VAIXELLES A termlnls setes hora. Cadena, 22.
21 bores per lea motonaus
- Corts, 580, entl. 1.•, Telèfon, 17174.
OE BARCELONA• 1 fiCI UDAD DE PALMA11
•CIUDAD
prop Muntaner.
TAXIS, sedan, landolet SlRVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA - MAO I BARCELONA - EIVISSA
HABITACIO, lloo Cèn. perfecte estat patent. t~
&rlc, cetlelJ:o a. bon preu ximetre. venc 7 600 ots LJ.NlA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEJ.Jl·
per a gun.rdar-bl objectes. Raó: Araentona, ·13, boti: TERRANlA. NORD U'AFRlCA I CANARlES. - Sortides quln.zenals tle Bar·
cetona els dijous. LCNIA COMEI:UJIAL BILBAO • CADIZ • OANARIES AMB
Escriure La Humanit•t. ga (Q.).
Sort.fdel . QUinESCALA A TC'TS ELS PORTS DEL NORO DESPANYA. NWn. 316.
zenals de Bilbao els dijous. LlNlA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
DcaltJo dues hab. sen·
- · Sor·
POO).
(FERNANDO
ESPANYOLA
GUINEA
LA
DE
TERRITORIS
1
¡uoses,
ES
MAQUIN_
se mobles p16 baix. A
tldee el dla 17 cte cada mes. amb escales a Val~octa.. CMlz. Las Palmas, Santa
oca.&ló. Sepulveda. 10:.&,
Sants o Hostafrancs. EsKo¡o t
Bata,
Poo.
Fernaodo
de
Isabel
Sant.a
Freetown.
l
T.enertre
de
Cruz
criure 5593. versara., 11.
Rto Bentto pels vaixeUa
VOLEU plntar el pla?
•CIUDAD Dl CADIZ. 1 •LEGAZPb
cO,.-p• us ho rarA. a preu UNIA RECULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT • ORAN
MELILLA
COBERTS 1 2'50, enredutt 1 mlllor Que cap
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA I VICE·VERSA
treten.lments l 8 plate a
altre. Demaneu pressu- Bortlctea Ge Barcelona cada ctlumenae. a lea 8 hores: d'Alacant ela tlllluoa;
ele¡lr a la carta.. pa, vi
J)OSt. Estudi: Palma Sant d'Orau ela dUna.rts; d'Orau cap a Alacant, ell dlmartl t d'Alacant cag •
1 poares. tot IUt'ertor.
Barcelona, eia dimecres
Just, 2, 2.on 1.•
Ronda St. Pere, 11, QrliJ..

....
"'"
.. '""
..,. ....
.....
illl 7;,

Havent d 'ésser presentats aquests títols a la PERMUTA o
REEMBORSAMENT, quedem a disposició dels tenidors per efec·
tuar l'operació.
Les soHlcituds de REEMBORSAMENT s'admetran !!ns al dia
17 de setembre, i les de PERMUTA s'efectuaran a partir del
dia 20.

PRISMATICS - BINOCLES • CINEMES

mtc. Escriure a La Humanitat. Nüm. 301.

HABITACIONS des de
0'75. Cadena, 38, entresol.

Hadalooa a •¡ • .............

bU 65

p(l.

DOS AMICS a. tot

VENDES

Deute amortitzable al So/o

APARELLS
FOTOGRAFICS

PIANOS DE LLOGUER.

DOS AMICS a tot estar desitjo, preu econòmic. Escriure a La HU•
manltat. Núm. 301.

ALS TENIDORS DEL
EMISSIO 1917 (Canviada el15 de maig del1928)

1:5ruc, 78. entresol. O. BJe.
ger .

COMPRARIA escriptori
1 dues butaque:a d'ocasió
a pa¡ar a. terminis. .Esc.
a. La Humanitat. Núm.
102.

Rambla dels Estudis, lJ i J3, i Bonsuccés, J i 3

c.

VlA LAIETANA. 1

~~·j~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡;¡;;;;;:::==:~---

Cotització mitjana dels preus de
la setmana. del dia 7 del mes que

Ant.

18. pral.
PER CORRESPONDEN·
FAMILIA CATALANA
CIA en francêa dues bores al dia., em contracta.. 1 d'esquerra desitJa. IW a
o tot estar. AD·
d.ormlr
ria.. Escriure a La Huma.·
gels. 6, ler. 2a.
nitat. NUm. Sl~.
URGELL. 43, llogo 2
CATALA. Correcció d.'orl¡inals 1 proves d'im- ptsos nous, tot confort.
premta.. Estn I ortogra.VEGETA·
MENJARS
na.. Preus mò<llca. Esré¡tm vept.
criure a. La Humanitat. RIAHS 1 dePelai,
12, pral.
2'50.
ptes.
Núm. 105.
segona.

B A NQUER S

Llegiu cada dia LA HUMANITAT

MERCATS
DE CATALUNYA

TANCA

GUARDAMOBLES

Soler·i Torra G."s

Que ad.metra paua.t¡en 1 mercad.erlea

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en

pJlc I econòmic. Campo
Sasrado. 21. Te!. 36804,

fixos. des de 150 l.lt.es.
tot confort. Pl. MaClA,

consulta, 11 a 1. 4'30 a 9. F. 10 a 1

rep Uns la. vetlla del dia de sortida .a.l ttnglado n\lm., 1
d.el Moll do Balears, Telèfon 18214
CONSlONATAJUB:

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

Alacant, 35'60, 35'50; Sucres, :14'65;
tJolonial 37'60; Explosius, 128, 12à'25,
¡28· Rti 65'75, 65'65; Aigiies, 185'25, •
184:50' Ford, 284, 282; Petrolets, 5'30,
5'25; Fetgueres, 42'75; Chade, 420.

Nord, 43'60; Chade, 418, paritat;
Chade D, 82, paritat; Chade E, 82,
paritat; Aigües, 185'50; Explosius,
129'35, 129.

La cfme¡a es

ANUNCIS PER PARAULES

Borsí de la tarda

Carrer Nou de la Rambla, 11 - PELL· SANG • VENE RI • PRO STA TA
DirectOri Or. Rlu Por ta""!:.
MATRIU • IMPOTENCIA • O IATERMlA

«CABO SANTO TOMÉ»

REBEM DIARIAMENT LES FAMOSES ENSAIMADEB DEL FORN DE
LA PLAÇA. - SERVEI A DOMICIT..l

Borsa del mati
Nord, 44: Alaca~t, 35'90, 36'~0, 35'70;
Rtf, 66, 65'50, 65 ~5; Expl051US, 129,
128'50, 129'25, 128 ~; Sucres, ~3 .75,
34'50; Felgueres, 41 75, 42'25; Aigues,
186 185, 185'25; Ford, 285, 284, 284'50;
E. us; Colonial, 37'25, 37'65;
Petrolets, 6'30. Hulleres, 49'50; Fill·
pm es, 356, 357; Chade, 418, 420.

CLINICA GALLEGO -· VIES URINARI ES

SERVEI RAPlD CAP AL J:JRASU. • PLATA
per mot4>tranaatll.Dttcs correus espao¡rola
SOreldea U.xea cada 21 dies
Cap a BANTOS. MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES sortlrl el. cUa
:<14 de setembre ciel 1936, la ma¡ruUlca motonau

SorUdea els d.l86abte&, a. les nou del vespre, estad.a. a Mallorca tot el
dlumeop 1 arrlbada. a Barcelona ela d.illuna a lea set del inatt.
Demaneu programe& per a. 3, 4 1 5 dtee

tr~ rotllos de

us ofereix aautsta facilitat d adqulslc16 amb un mbdlo ncirrtc d'un 6 Plr
cent anual sobre els preus d 1articlea de maraues conesudes I acr.tdltades.
Val la pena aue us informeu de lea marau11 aut venem en: RàdiO • Cot·
xes • Bressols • Milauines d'escrlun, eto.
CATALEO DE FRANC ESMENTANT AQUEST DIARI

Alternant-s& lea escales cte:
'l'arra.gona. Ceut& 1 Huelva cacla dues setmanes
Sant Cartea t Ferro1 cada dues setmanes
SERVEI OORRENT ENTRE BAROELONA l BILBAO
cada d.ues setma.nes
Sortides ela DIVENDRES a la nlt, cap a Tatraa:ona. sant Carlea,
Vtnan>O. València, Cullera, Alacant, Cartagena., Aiulla&. Almeria. MellllA. MotrU. MA.laaa. Ceut.a., CAd.1z, Sevilla. Huelva. Vtgo Marin VL.
Uagarda. F~l, Corunya,. Avll6a. Musel, Santander, BUbào 1 PaSa.Jea
En 1ea llnle. ,.ptd 1 corrent s'admet càrrega per a Tà.nKer LarraJ.z 1
caaabla.D.ca amb transbordament a Ml1qa 1 tamb6 per a bua 0r1ao
tlDa l Ayamaote amb tran.abordament a Huelva.
SER VEl ENTRE BAROELONA, SBTI! I MARSELLA
SorUdea auinzenala ell ..UJous cap a sete t MaraeUa
Servei QUlnzeDal cap & OENOVA
La cê.rre¡a ea rep al Ttnalado d.e la Oompaoyla MoU d.el Rebal.l
Teltr:on 13585

Impressió

retes

HO FORA Sl PAGUESSIU UN RECAR REC EXCESS I U I
e AS A Bo Lo U--- Call, 17 --- Barce ona

RAPlD SBTM.ANAL.o ENTWS SARCI!:L.ONA 1 !::U.LBAO
SOrtides cada DI MECRES a la nit cap a Valénela, Alacant M&laga
5evWa.. V1iO. VWa¡arcJa. COrunya, Musel. 6a.nta.Dder 1 'Bilbao '
SER VEl

Aprofiteu l'ocasió

neutes de l'Estat, amb el poc ne·
oci que els «?JU&ete~itza, no . fe~en
g . ue sostemr canVlS, i les di!eren·
Illes ~des a favor i en contra f~
etes de pooa importància.
Obligacions Municipals, Dipu·
clons i Provincials, quelcom fluixes,
tes de la Tresoreria. . de la Ger:e-alllat, millor&l'en ca~~1 Obligacions ferroVIàries~ quelcom
desigualS. encara que, en total, hom
notà. sosteniment. També quelcom
sostingudes, les Obligacions lndus-

LA COMPRA A TERMINIS NO ES DESHONROSA
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PEHFIL I AMBIENT DE US SESSIONS DE GINEBRA I

PER ALS AMICS EMPRESONATS

La nostra subscripció L1 impressionant discurs

,
deSlr• Hoare davant e mon
1

Relació de donatius rebut~ a les nostres oficines
'ldministratives (Ronda Universitat, 25, pral.)

A

Suma anterior 132.630 80 UI• grup de dones d'esquerra d:! la Barcelone9.J. Tabac ... ... ... ... ... ...
ta (per la llibertat) :
5.Jaume Juncadella... ... .. .
(Del nost re corresponsal especiat a ta s. de N.)
1.5.- Vicenta. Rosa ... ... ... .. .
v. c. LL. (6 d'octubre> ...
1.15.- Maria Lleonar ........... .
Un grup de patriotes ... ...
SIR HOARE A LA TRI- les altres vegades que l'instint segur
1.Adelina Pros .. . ... ... .. .
Marcel Ciutat Lorente, a.
de l'opinió britànica s'ha expressat
BUNA
1.Angela R .. . .. . .. • .. . .. •
la. memòria de R. casaSir San.uez Hoare escolta en calma amb fermesa. Es l'evocació amena1.- senyorívola els preliminars de la ses- çadora dels casos de Napoleó i de
4.- Mercè Sans ... ... .. . .. . .. •
nova <enlloc de flors) ...
1.- sió. Només els dits de la seva mà Guilent Il.
4.- Maria Arbó ... ... .. ... .
Do.; de les Gabarres ... ...
1'- dreta picant el braç del seient indi1.- Isabel Traveria ..... ... .
Un angelet ... ... ... ... ...
Però, Hoare continua parlant, de
.
l'- quen que els nervis de l'anglès exts- vegades en to de lliçó universitària,
..
.
.
..
no
Serra
Bàrbara.
10....
...
...
Josep Pujol .. . .. .
l'- tetxen. Ede1t, al seu costat, com a de vegades quasi en t<J de C01!/idèn5.- Rosa Andrés ... .. . .. .
Juanito .. . .. . .. . .. . ... .. .
1'- simpre espectador que és es controla cia. De tant en tant, alça la veu,
2.- Isabel Mi eó ... .. . .. . .. .
Pere Barril .. . .. . ... ... ...
l'- menys, i les ungles de la mà esquer- pica el pupitre, es redreça: ccLa se1.- Rosa Mlcó ........... .
Miquel Pons (14 vegada)
1'- ra ho paguen. Dos mil ulls es con- guretat coUectiva implica més que
1.- Maria Ferrando .. . .. .
Agustí Campoy (10 veg.)
Un matrimoni feliç, a la
Uns catalans del e/. Tales sancions -diu pronunciant tan2'la memòria de l'Avi
6.marit 1 Urgell (30 veg.)
mateix aquesta paraula que el Duce
obrei
d'obrers
Un grup
Per als qu~ demà no hi
no vol sentir- implica no solament
res de la Casa Ferrero
5.són .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
l' art. 16, sinó el Pacte tot sencenl.
i Comp. (setmana 23) :
2.' Anticlericalment .. . .. . .. .
I després, es posa a dir, amb una
0'50
2.- Josep Pérez ........... .
Antoni Boncompte ... ...
emoc_ió continguda, que si cal córrer
0'50
2.- Enric Casals .. . .. . .. .
Serafina Massa na .. . .. . .. •
un nsc per defensar la pau, c<e7t nom
0'50
2.- .Manuel Gíménez ... .. .
Joana F'onta ... ... .. . .. .
del Govern d'Anglaterra puc decla..
0 '50
20.- Manuel Beltran ... .. .
El profit d'una rifa <8 v.>
rar que el meu pab no es deixarà
0 '50
1.- Magi Pijoan ... ... .. .
Jaume Pujol ... ... ... ...
passar davant per ningú, en el com0'50
1.- Baptista Ventura ..... .
Enric Domingo .. . ... ... ...
pliment de les obligacions que li
0'50
3.- Alfons Madrueño .. . .. .
Ego Sam qui Sum .. . .. .
imposa el Po,cte¡),
0'50
Mercè López de Madrueño
Maria Esteve, a la m .. de
L'acte decisiu del drama ha estat
0'50
3.- Francesc Al garra .. . .. .
Macià ... .. . ... .. . . .. .. .
acomplert. Però Hoare retorça la po'.. Halle Selassie I Mussolini front a front... gràcies l'ha bllltat escultòrica del senyor Bernard Tussauo rn""~
0'50
2.- Joan Artés .. . .. . .. .
Ramon Gené, fd., fd. .. .
sició d'Anglaterra amb amples sug•
0'50
' .....
Baker Street de Londres
lador del famós Museu de
2.- Joan Ginés ... ... .. .
Consol Esieve, fd., fd. ...
gestions t declaracions. L'Imperi bri0'50
Joan Burgués ........ .
Consol Esteve, per la salut
<Foto. Keystone)
en
autonomies
les
atavoreix
tànic
0'50
.
..
...
.
..
...
Julve
Artur
de Companys i Consee! seu. territ<Jri, no creu en les so- wariate en persona, amb coll d'ale0'50
2.- Antoni Salvador .. . .. .
llers .. . .. . .. . .. . .. . .. . ...
breexitacions patriòtiques artificials tes, puja a la tribuna, L'escena del
0'50
Francesc Pinós ........ .
Joan Segura, a : ... memòque crea en certs països la cpropa• mati és capgirada: paraules senti0'50
1.- T. Pinós .. . . . ... .. .
ria de Macià . .. .. . ... ...
ganda govemamentalll. Anglaterra mentals, sense cap torça pròpia ~~;Z
0'50 1
Domènec Barrera ..... .
Josepa Esteve, a la salut
tot, el sentiment de
està disposada a revisar les condi- darrera. .Amb
0'50
Antoni Abella .. . .. . .. .
de companys i Conseno ha estat desproveït de
0'50 '
cions de les matèries primes provi- l'Etiopiai d'habilitat.
1- Joan Sànchez ........ .
llers
L'aspecte humil
A la salut de Companys
·
... ":.. ... ... ...
·
0'50
nents de les colònies, però aquesta finesa
de Hawariate 1a és una finesa dt•
Macià.
de
memòria
la
A
Un bergued... que no us
situala
en
teNe
de
ha
no
0'50
revisió
3· - A la memòria de Jaume
plomàtica. (<Il est tnur.hantn -4cés
oblida ... ... ... ... ... ...
1.Ramon Gassó .. . .. . .. . .. .
SILU ETES DE GINEBR A. - Hoare, ció tèrbola d'una amenaça de guerra.
Bravo ........... .
2.de
acaba
J . Aparie! ... ... ... ... ...
aristocràtic,
lalt,
ma
id,
0.50 pàH
Daniel Bravo ............
Un antUerrouxista, per
o,50 demanar la paraula. El discurs del
GUANTS DE CIRURGIA
5.- Vicenç Lahoz .. . .. • ... . ..
catalunya .. . .. . .. . .. . .. .
O30 ministre britànlo del Foreign Office
Cristòfor Cano .......... ..
Grup CUltural «L'Avança0'301 produirà sensació a l'Assemblea ...
El discurs es va a acabar. Laval,
Joan Cana ... ... ... .. .
da», de les sobres del raHerriot i Boncour duplique1t llur
(Apunt de Rubió.)
g:~~
4.- Jesús Hernando ..... .
mell de l'Avi ... ... ... ...
atenció. Hoare fa un pettt silenci i
1
Maria Cesa. .. . .. . .. . .. .
Un tramviaire i üna arago0' 25¡ centren damunt d'aquests dos lwmes sembla que es post els guants de
F. B. .. ... .. . .. • ... .. .
o:25 que representen un gran paper, però cautxú del cirurgià: va a tocar un
nesa catalanitzada <maJ. B.................. .
trimoni 1 els seus dos
O25 que són només que homes. Llur pd- punt inJectable. Es aquesta adhesió
4.- Josep Vllalta ... ... .. .
fills, 2.• vegada) ... ...
o:25 tria, a través d'un d'ells, es va a d'Anglaterra al Pacte purament cir2.- Joan Sevillana ... .. ... .
Jaume Muntaner .. . ... .. .
g.~· llançar al mir¡ del ring per combatre cumstancial? ro. cEs profundament
2.- Andreu Alarcon ..... .
Maria Gastearena. (17 v.)
, st cal. El joc és molt tort I el que injust t perillós el crear i encorat5.- Eduard Sales ... ... .. .
Familia Cuminal (17 veg.)
g~~ ha de jugar la carta, Hoare, és teble jar iUuswns d'aquest gènere». Els
5.- Salvador Medrano .. .
A. LL. . .. .. . .. . .. . .. . ... .. .
• , i malalt. El president li dóna la pa..
ho han d'entendre f no
0 ,20• raula, i ell pujà lentament a la tri- francesos
Isabel Abella .. . .. . .. .
A la memòria d'En casafer creure a Alemanya que AnglaAhir, a les quatre de la. tarda, al sell dictà sentència condemnant l'U.
0
20
.
..
Mongu1llot
Concepció
4.nova ... ... ... ... ... ...
l' 1 buna i, entre aristòcrata i catedrà- t erra s•arronçarà d'espatlles cas d'a•
saló d'actes de les Dependències Mi- calde popular, senyor Rafael Ràfoll,
Lluís Monguillot ... .. .
Penya «Difícils del Ca ta,-, tic, esten els seus papers t alça un gressió contra Austria: ~s perillós.
litars, tingué lloc l'anunciat Consell a. la. pena de dos anys de presó, pd
48.- Roc Collada .. . .. . ... .. .
lunya. (35 vegada) .. . .. .
xic la mà dreta. L'Assemblea calla Anglaterra es ta campiona del mantede Guerra d'Oficials Generals, de delicte d'auxm a la rebellió, 1 a q
2.- Pilar Jové ... ... ... .. .
«Arminyo» (quota setnal.)
parlar,
a
romp
Hoare
,-, de cap a cap i
niment collectiu del Pacte en tots
la. causa. Instruïda. pel Tinent coro- mesos d'arrest a cadascun dels cine
Francesc Barril ... .. .
Una republicana anticleripronunciat
simple,
netí
anglès
~.-, en un
els casos d'agressió sense provocanel jutge permanent senyor Angel restants processats.
10.- Antoni Tomàs .. . .. . .. .
cal (setmanal) .. . .. . ...
- a la llatina, de qual no es perd ció. «1 no canviarà de parer, menMartinez Peñalver, pel delicte d'auLa sentència no serà. feta pública
2.E. s. s. (quota setmanal>
mot.
xlll a la. rebeHió militar dels nome- fins que l'hagi aprovada l'audit<r.
tre la S. de N. r esti una I nstitució
4.- MONTESQUIU - Un grup
Planes 1 Pasqual . .. .. . .. .
d'An- eficaç i el pont principal entre AnImatges
aquelles
vist
¿Heu
nats encartats de Torroella de Foix.
d'esquerrans admiradors
Frederlc Pedret <en homeglaterra, en figura semblant a Mt- glaterra t el Continent continuï in- SILUETES DE GINEBRA. - Alolsl,
de Companys 1 conseEL TR IBUNAL
10.natge a R. Casanova)
6
d'escut
i
llança
de
armada
nerva,
25.50
pa•
perd
no
reconcentrat,
I
tacte,,.
nerviós
llers (10 setmana)... ...
La sala que havia de jutjar els
2.Eulogi Gonzàlez .. . .. . .. .
els ulls plens de resolució? Es imrauta del discurs del delegat brità·
ciutadans de Torroella de Foix esMart! Canyissà. (a la me12._ possible, dins aquesta Sala de l'Asnio, Slr Samuel Hoare
ELS ITALIANS, CREUATS
ta.va constituïda pels següents mi1.- Uns amics de LA FARGA
mòria de R. Casanova)
semblea, no veure aquesta figuració
(Apunt de Rubió.)
BRAÇOS
DE
2.litars: President, senyor Angel de
carme Solé, id., i d. .. . .. .
de l'Imperi britànic, dreta i vetllant
Grans aplaudiments, molt insis- entemidorl» deia Herriot, segons ens San Pedro; vocals: tinent coronel
1.- C E R V E R A - Una colla.
Josep canyissà, id., fd... .
al costat de Hoare. Quan diu que
d'esquerra:
tents en els bancs francesos. El
0'50
Giménez 1 coronels ~calobera, GarDe!f Canyissà, fd., i d. .. .
1'- el poble anglès «està decidit a llan- pont està ferm. Els italians, creuats comunica Estelrich que seu com a rida del Oro, Murulla, Canyades I
0'50 I. Ibàñez .............. .
x. x ., i d ., id. .. . .. . .. . .. .
çar tot el pes del seu poder a la badelegat al davant dels francesos-. El11
.
.................
Griñó
J.
2'teló
el
bai:car-$e
veuen
braços,
de
2.Llanes.
M. L., id., !d. .. . .. . ... .. .
2'- lança de la pau i de l'ordre inter- en silenci. Hoare recull els papers, Jet és que, en acabar l'etiòpic, l'AsF. Casamitjana. .. . •..
Actuava de fiscal el senyor Enric
Un soci de l'Ateneu Repu5.- D. Bonet ... ... .. ...... .
2'- nacionalll. Hoare pica el pupitre tort davalla poc a poc les escales, s'asseu, semblea li fa una afectuosa ovació. Querol 1 de ponent el senyor Lluis
blicà. de Gràcia .. . ... .. •
segueixen
anglesos,
els
L'arrenque1t
sencera
l'Assemblea
i
dit,
un
amb
1'M. Ximénez ........ .
Cortés.
Un grup de mecànics sobritàni~ alçar-se d'em- posa una cama sobre l'altra com sl els francesos, Madariaga la retorça
l'- ve:t l'Imperi del
9__ P. Corrales ............
cialistes (5.• vegada) ...
Defensor privat: senyor Amando
ministre malalt. Un fos a la Cambra dels Comuns, en- az cap dels espanyols, Itàlia calla.
peus darrera
2'.
..............
Jové
R.
Nosaltres ¡¡ols tinguérem
calfred, d'emoció política corre per cen una cigarreta. Els nervis dels Però un altre tet és que, contrària- Cortel Pla.
2'.
..
.
..
Boladeres
M.
1.un Avi ................ ..
dits han desaparegut del tot.
ment al seu gest del Consell, avui
ELS PROCESSATS I MO•
2'- l'Assemblea. Aloisi i eu seus com- seus
J. curt ........... .
Un grup d'obreres «CasaAloisi no s'ha mogut de la Sala menpanys estan en tensió, immòbils, el
Un grup de lectors ens envia I
TIU DE LA CAUSA
1'.
..
...
.
..
Ribera
J.
.
12
...
cuberta» (17 vegada)
HAWARIATE AMB COLL tre Tlawariate ha parlat.
a
clavats
ulls
els
i
endavant
bust
instruïda anava contra. segUent comurucació, que reprod~
causa
La.
P. Carulla. ........ .
l'Un grup de treballadors,
D'ALETES
N. M.a RUBI()
els ciutadans de Torroella de Foix
1'- la tribuna. Llavors Hoare evoca, amb
12-50 J. Risich ........ .
per Catalunya .. . .. . . ..
Ginebra, 12.
A la sessió d la tarda, Teclé Hasegüents: l'alcalde popular Llufs Ra- per l'interès universal 1 perempt&l
1'- paraules ertraordintir!ament triades,
J. Graells ..... . .. .
Corona a Casanova, defael 1 Ràfols; el caporal del Some- que en aquests moments té l'objedt
1'27.- R. CUrt ......... ..... .
pendents B. S. A. .. . .. .
tent 1 jutge municipal Josep Camp de la dita lletra:
1'5.- Fornells Torné .. . .. . . ..
Abelard Pomés 1 famflia
2'i Poc; el regidor Ferran Grimau 1
«Sr. Director de LA HUMANITAT.
8'25 E. Herrera ........... .
A. S. i A. E. (27 veg.) .. .
J. Baró ........ . ..... .
2' Isidre Tarriga, Josep Ferràndfz 1
1.Jaume Ollé 1 familia. .. .
Ciutat.
R. Capell .............. .
1'Francesc Pujol 1 Solé.
Antònia Obiols i Frederic
Distingit 1 estimat con-eligionar1:
1'F. Regué ........ .
El motiu de la causa era. per la
Oller (nen per En Com1'
.
..
...
suposada mobilització dels proces...
.
..
Caselles
J.
l.SIRENA D'ALARl\fA. -En felJd.
panys) ................. .
Casanelles .. . ... .. .
1'sats el dia 6 d'octubre de l'any pas- tal'-vos cordialment per la idea. •
M. B. V. (deure setmanal)
3__ J.
2'J. Sabaté ........... .
sat, 1 en virtut de la denúncia forUna nena de 12 anys, a.
2'P . E ......... .
mulada pel senyor Josep M. Fà- la. publicació d'11quest gravat contll
la salut de Companys i
1'D. Grau .. . ... .. . .. . .. . .. •
bregas.
la guerra 1 de la crida que figura11
2..50 R.
Consellers... .. . .. . .. . .. .
1'Corbella ... .. . .. . .. • .. .
2 50
Una. esquerrana .. . .. . .. .
al peu del gravat, us proposem q..e
DEL
TAT
LI
PERSONA
LA
1'.
J. Pereta .................
Roselles humils i espigues
1
DEN UNC IANT
repetiu la publicació cada. dia o mo:l
J. Batlle .. . ... .. . .. . .. . .. ,
2' 4•50
daurades (22 veg.>... .. .
El denunciant, que és la persona. sovint, molt sovint. Ho creiem ée
1'Bergadà .. . .. . ... .. . ...
1·_ F.
Ginesta flairosa <22 veg.)
Ilo la qual es deu que s'hagi instrult
0'50
R. Solé ................. .
Branquilló de llorer teixit
causa, és una persona a bastament moltíssima eficàda. Nosaltres l'he:A
la.
l'50
0. 50 M. Salcedo .. . .. • .. . .. . .. .
de pensaments (22 veg.)
coneguda per aquelles comarques. Es retallat i enganxat a la paret a casa
1'.
....................
Oriol
Concepció Guàrdia <setl'enginyer agrònom Josep M. Fàbre- nostra, al lloc més visible, com a ~
J. Pomés ............ .. : .. .
1' 1__
manal) ............. ..
gas l propietari d'a.lguns dels que
1'Baiaderes .. . .. . .. . ..•
1__ A.
Salvador Segués i muller
figuren com a encartats en la. vista. cordacló nostra 1 dels visitants. S
J. Miró ..................
5'Francesc Perdigó, de CasActualment el senyor Fàbregas és tothom ho fes, potser mantindrlat
.
....................
Ll.
F.
__
2'
5
telldefels . .. .. . .. .
cap de l'«Acclón Ciudadanal> de Tor- més alertn l'esperit contra la guem;
1'B. Falip .. . ... .. . ... .. . .. •
1.Serafí Caritat Serra .. . ...
roella de Foix.
__ J. Morell ................. .
3'Gairebé ningú no és partidari de 1t
2
La nostra flor ........: ...
2' .
..
.
..
...
...
Vilalta
R.
1.COMENÇA LA VISTA
El nen Fidel Toldrà .. . .. .
guerra, però és precfs bandejar la
1' O. Gabaldà. ........... .
punt,
a
tot
estigué
vegada.
Una.
salut
la
Maria Gies, per
J. Farré ........... .
1' hom donà el crit d'«Audiència pú- passivitat.
de Companys i Conse1'1.- J. B ............. ..... .
bl1ca», 1 comença tot seguit la vista
llers ................. ..
__ J. Llop .............. .
1'de la causa.
~--------*:--------2
Rosa Duch .............. .
1'R. Serra ..... .
Primérament es dóna lectura al
Tres amigue3 del Mercat
__ J. Magre ... ... .. .
3'Fàbresenyor
del
denúncia
sumari,
5
de la Boqueria .. . .. . .. .
2' P. Servet ..... . .. .
gas 1 a diversos informes.
Dos que s'E:stimen, a la m /
__ s. Vllamajó .. . .. .
1'- Et port de Haïià on dèïeiñboca la oonduccló de petioïl a nglesa que hi va dé Mo-ssuJ: ETs a ngluos, davant del
Seguidament el president de la
3
d, Casanova .. . .. . ... . ..
1'- perill de guerra, tant oom del reforçament del Sudà 1 de l'entrada del C~nal de s uez, s'han preocupat de Ja Sala concedeix la paraula al fiscal,
R. Com ore ra .. • .. .
Pere Hugué, dc Cunit (2.•
__ F. Toldrà .. . .. . .. .
l'seguretat del seu petroli I han tramès una esquadra !l aquest port on mentrestant l'ht fan grans obres el qual informà llargament. El se2
vegada) .............. .
2'J . Solsona ........ .
nyor Querol féu constar que desde forU flcacló
ú. la memòria de l'Avi:
2'R. Casamltjana .. .
prés de practicar totes les gestions
Keystone)
(Foto.
2.Consol Bcrgés de Roca .. .
2' J. Riera, de Sant Guim
sumarials, hom podia veure que no
2.- Piqué, de Bellmunt
Joaquim Roca Colomer .. .
2'existia cap testimoni dels fets de
2. P. N ..................... .
Ahir, a la tarda, va tenir lloc re::·
2'50 MATARO - En commeHonorant R. Casanova .. .
joria governamental, senyor Manuel què s'acusa els processats. Manifes- terrament del nen Jordi Melendez l
obtininformes
els
tots
de
que
ta
2'50
Un que pensa el matebc
Martin.
moració de 1'11 setemguts no n'hl havia cap que afir- Femàndez, fill del nostre co~¡lllt1
El cadàver del senyor Martinez més
Un ~rup d'esquerrans:
bre:
de redacció 1 estimat amic LlUJS
la mobilització que el denun- léndez.
duterra
a
0'50 Josepa Ballescà ... ...
Valades romangué estès
1'li. F .................. .
La comitiva, que va so
consegüent,
per
que,
l
aHega
ciant
0'50
acuque
fins
hora,
rant més d'una
?..1:. s ....... ........... .
Un antilerrouxlsta. ...
l'de la CUnica del Remei, on e1 0
matèria delictiva, ell sortat
0 '50 A la memòria de l'AY1
A. B .................. .
1' df una e.mbuiàncJa. acompanyada no existint
Infant va morir desprès d'I::J
retira l'acusació 1 demana per als dolorosa
0'50 Una catalanista ... . ..
per forces de policia.
rJ . T .................. .
malaltia, era molt nom:
0 '50 Mercè Miralles... ... . .
1'A . !1............. .. .
L'ocorregut a la Cambra causà processats l'absolució. LA DEFENSA sa. I en ella va poder veure el .-~
0'50 F. Masriera .. . .. . ...
1'J. M .................. .
tre amic les simpaties alllb v
viva sensació a la capital, on s'han
Tot seguit el president de la Sala compta.
0'50 Dos petits catalanistes ..
0 '50
F. T ...... ....... ..... .
registrat diversos incidents.
defensa
la
a
paraula
la
concedeix
0'50 Un nacionalista .. . . .. ...
1'J B ...................
Al mateL" carrer de l'Escorial ?
privada. El Jove lletrat Amand Cor0'50 A la memòria. de Rafael
~I . S .................. .
ELS EST UDIANTS S' HAN tel i Pla feu un brillant informe. acomiadar-se el dol. Formaven ~
0'50
Casanovn .. .... ........ .
1'A. ~~- .............. .
Digué que una de les coses que presidència el pare, l'avi 1 els f~
0'50 SERRA D'ALMOS - Llista
APODERAT DE LA UNI•
J . M. P............ .
calia destacar de la cau ~a deis seus liars de l'infant. Després I~ c~Oil
0'50
de donants a la subscripJ. c .................. .
VERSITAT
patrocinats era. la declaració feta va va. dirigir-se al cementm. N ·èt
ció pels fets del 6 d'oc0'50
J . A. D ............... .
Entre els que acudiren. a I acte
Mèxic, 12. - Tres-cents estudiants pel cap de I~ Guàrdia civil de Tortubre:
0'50
J . C. P ............... .
radicals s'han apoderat de l'edifici roella de FoLX, Francesc _Berre?g!!:l, l'enterrament veiérem: RJcardL.G{!;.
0"25
Modest Castellvf ... ... ...
U1. gmp de catalans
En la lluita hi han intervingut els diputats i el pú?d '
de la Universitat i hi han coHocat en la qual fa constar la mnocencta Josep Torrents, Joan Fi.na, J.
Baptista. Castellvi .. . .. •
0'50
d'esquerra:
Ja bandera vermella 1 negra ¡ han li mo;;tra àdhuc la confiança que te- plazas, Manuel Companys, Josft>vllll0'50
1. - Joan Margalif ........... .
Univerla
de
apoderat
s'han
estudiants
J . s .................. .
Els
•••
blic
manifestat que romandrien a l'edi· nia I esmentat cap envers els proces- Massip, Josep Escudé, Manue rnil
0'50
0"50 Domènec Margalif ... .. .
~1: . F ................
0'30
ftci fins que el President Càrdenas sats. ja. .que per la s~va cond.tc~ó dc deperes, Pere FoL"<, Lluis t>Yllj~ ~o
vermella
i
negra
bandera
la
posat
han
hi
i
sitat
0'50 Josep Alabart ........... .
D . V............... .
0'50
decideixi sobre la sort de la Univer- somctemstes els lliura la custòcha de Baudlna, BraUli Solsona, Narcç ve:·
0'50 . Pere Quintana ........... .
E . B .................... .
la Caserna alguna vegada.
sitat
lins, J . Roig-Guivemau, V1cen Uit"
HI HAGUE UNA VER ITA·
EL MORT I ELS FERITS
0'90
0 '50 Domènec Bargalló ....... ..
O . V ......................
BLE BATALLA CAMPAL
A continuació féu constar que els ni, Ferran Llardent, Josep f~
Universitat' de Mèxlc és la més
SON AFECTES A CARDE·
0'75
0'50 Josep Mnrgali! ... .. .
A H . ................. .
NAS
proces:;ats eren dependents del de- Trino Fontcuberta, Josep A. !Dl&'
1'd'Amèrica 1 fou fw1d d
0 '25 J oan Margalif (fill) .. .
~f. ~f............... .
.Mèxic, 12. - Sobre els Incidents antiga
a a nur.ctant ~ que, per ~ut, d'aquells Santiago Vidal, Ramon dc. Dafrc.
o·50
l'any 1557.
0'50 Domènec Pinyol ... .. .
M. C ..................... .
els
tenen
es
Cambra
la
a
ocorreguts
apassioun
Durant
l:l.
Mèxic,
0'25
S'ha reunit el Consell universitari nol hilhat VIa hagut mal cap coacció ses, Josep Abelló, J. M.• RO~i!~
0'50 Josep Casadó ........ .
P. P ..................... .
debat a la Cambra, sonaren següents detalls.
n mo menys.
.
cesc Muntaner, Francesc. ~
o·5o nant
1 h a acorda t concedir
0'50 Joan Bargalló ....... ..
J . F .....................
d'on
sap
se
Digué que sl, el dia 6 d'octubre, I. Cabré, J . Franci, J . BoL'<, J ~·
debat
no
un
encnra
que
s'entaulà
_les vacances,
trets,
Cambra
uns
la
A
025
0'50 Francesc Horms . .. .. .
J M ......................
l'Esquerra
prcciintervingué
era.
qual
el
en
actuaren,
quals
processats
dels
els
per
conseqüència
a
unmedmtament,
partiren,
començaran
que
Vilà-Biza, Llfus Soler, Josep J$
o·so
Josep Bargalló ... .. .
A la men.òria del 1'114:
0'50 resultà mort un diputat anomenat Nacional Revolu~onàrla. La discus- 25 vots con~a 11. Aqueste.<; vacan- sament \'etllant per la tranquillltat germans Ca~telltort, J. Mon~~ f!.?:
Josep G1ralt Arjalaguet ...
1.- Josep Pasqual ........ .
0'50 Martinez Valades. afecte a la poll- sió esdevingué disputa. rortiren a ces havien d haver començat el dis- publica, en la seva qualitat de so- quim Gasa, Ignasi Ara. Joaq r~
Anlònla Uases de Giralt
1.- Ramon Margallf .. • .. .
1"50 Uca del President Càrdenas, 1 dos relluir alguns revòlvers i s'entaulà sabte amb motiu de les festes de la metenlstes. però que mai hom uo ca. J. Vintró. Josep creus. 3~
1. - Ferran Giné .............. .
Carles Glrnlt Mases .. . .. .
els podia acusar c'e rebeHió. Els pro- Pascual, Uuis Torrents. A: C ~·
.
1' - més ferll.s, un d'ells el senyor un fort tiroteig. En la batussa re- Ind~pendèncl,a.
Josep Guiamet .. . .. .
s ha estab.ert un sen·e1 de vigl- cessats es limitaren a adoptar me- T. Amorós, Josep Manuel Per~tt.
Quln?.e de bona fe, a la
1'- Menéndez, ex-governador dels Es- sultà. mort el diputat per Jalisco seAntonl Miró .. . .. . .. .
greument
nyor Martinez Valades 1
lànc1a pels voltants de la Univer- sures necessàries, per a garantlr l'or- li Carbonell, F. sublràs, ~nm-à. ~
memòria de R. Ca.sano0'50 tats de Sinaloa 1 Mlcboacan.
Joan Margallf ........ .
dre.
\"a (quota setmanal):
El President del Parlamcn~ cridà ferit el diputat senyor Antonlo No· sitat per a evitar incidents.
0'50
Joan Fontanet, Frances~ . èe Fe"
J osep Bargalló ...
de
l'Estat
de
representant
verto,
o·so
Afirmà que la denúncia formulada representació de l'A..~I&CI6za~~
Jo.'ln B. Ripoll .......... ..
1'- la. pollcla 1 disposà que es vig11ess.ln
Jonn Sagues ......
ferit
resultà
També
Guanajuato.
completa0'50
era
Fàbrega.s
senyor
pel
riodistes: J . Perea. Jcse!l .~ J~
.
..
......
J osep Llagostera
0'50 totes les sortides perquè no sortfs
Josep Quintana ...
0'50 Daniel Serra. .. . . ..
ment fal.:.a, i prova d'això és que Marià CUgueró, Miquel cons,uiS Ci-~
0'25 nlngu de l'edificJ, per tal d'investi- pel tiroteig el diputat senyor Luis
Daniel Casals ........... .
0'50 Laureà Glné ,.. .. .
Antoni Giralt •.. ... .. . .. .
r- gar immediatament l'origen de l'a- Méndez, ex-governador de l'Estat de DOS MO RTS I QUI NZE FE RITS el mateix denunciant havia recti- sep VIves. Miquel Arevalo.1~11 ~;~re:¡t_¡:
0'50 Domènec Bargalló
Mlchoacan.
ficat en la primera declaració, du- bonell, Emlli S~gi, Rafaer,rontt-· ¡.v
1'- gressió.
J csep Giralt ...............
0 '50 Joaquim Quintana ... . ..
0"75
Aureli Pellin, Muntaner, 5eotlnl riJ
Durant el tiroteig els diputats es En una topada entre obrers rant les proves de plenari.
Manuel Rlchart ... ... .. .
0'50 Josep Castellvi ........... .
Acabà. el seu bell Informe dema- pez i molts d'altres que •
0 '60
Manuel Ponz .. . .. . ... .. •
EH LA LLU ITA HI HA IN· refugiaren als passadissos. L'ocorre·
0'50 Domènec Penina. ... .. .
nant a la Sala l'absolució per als recordar.
1'25
ens ~
gut fou una veritable batalla camMàxim Iga! .............. .
TERV IN GUT EL PU BLJ C
i policies
seus patrocinats.
o·so Josep Gin6 ........ .
1'25
Josep Ir.goyen ... ... .. .
pal entre els diputats, en Ja qual
En aquests moments no~ el ~
0
ben
quedl.t
ha
No
12.
Mèxic,
l'lS
0'50
J oan Glné ........... .
LA SENTE NCIA da més que expressar de
1:1 ¡:tl
també intervingué el publlc que hi
Noi de Pont.ons ... .. . .. .
Mlnneapolis, 12. - S'ha prnduit
A les vuit del vespre el Consell tre sentlment als pard~<1~-10S ~
0'50 Ricard Bargalló ... .. .
1'- aclarit l'ocorregut al Parlament. havia a la tribuna.
J osep Massó ...............
els
1
policia
la
entre
topada
una
deliberació.
la
acabà
0'50
1'.
........
Casadó
Josep
Mercè Ricart ... ... .. .
dua del seu fillet 1 &~ ;·'
S'afirma, si bé a.!xò no ha estat
1'- S'6fuma que el publ!c Intervingué
Malgrat que el fiscal havia retirat trobin la. conformltat r. dotorlé r.~
0"50 Ramon del Sastre .. .
Angel Risue. yo ... ... .. .
confirmat, que l'ocorregut estava obrers metaHúrgl.cs, a conseqüència
- - - - I també en el tiroteig t es creuaren preparat 1 que hi havia un atemp- de la qual han resultat dos morts 1 l'acusació contra els processats sem- superar aquest cop tan 1nfan~ ...0'50
Un de F. N. R . .. ...... .
bla que a conseqüència d'UÚ vo~
Suma I ¡eguelx 133.206'15 nombrosos trets.
0'50
Reposi en pau el pobre
'th. dels nostres .. .
tat adreç.t:Lt contra el cap de la ma- quinze ferits.
particular del >oca! ponent, el con- dl Meléndez.
-;:::::::;
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LES JORNADES D'OCTUBRE

Consell de guerra contra els
encartats de Torroella de Foix

,I
I

Són condemnats: l'alcalde popular
a dos anys de presó, i a sis mesos
d'arrest, els seus companys

l·-1

*

Sirena d'alarma

((L'HEM RETALLAT I ENGAN·
XAT A. LA PARET A CASI
NOSTRA»

l 'ENTERRAMENT DEL fiU
DEL NOSTRE COMPANY ~f
REDACCIO LLUIS MELENDH

lA SITUACIO A MEXIC

%

Resulten un diputat mort
i altres dos ferits en una ba·
talla en plena Cambra
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LA HUMANITAT lluita pels ideals catalans i republicans
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