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està com pletament aclarit, a la resta del pals apareix cobert o gairebé cobert, 1 amb boira a les Ribe res del Segre I Urgellet. Plou a lgua·
Jada 1 comarques de la Selva. En tot el pals es registren vents moderats I torts de direcció Nord.
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15 cèntims

Temperatures extremes: Màxima, 28 graus a Pobla I Capdella, I

mlnlma o graus a Engolaster I Port de la Bonalgua.

Fund >d Ors I LUIS C OMPA N YS

Barcelona, dissabte, 14 de setembre dol 1935

LES DELIBERACIONS DE LA S. DE N., SECRET DE LA PAU O DE LA GUERRA

França, amb Laval, al coStat d¡Anglater ra
~~~~~~~~~~~~~ o

Guió _del moment França desitia col·laborar estrictament amb la
PER NO SALTRES, QUE Gran Bretanya -- ha dit -- per salvaguardar
NO DIMITEIXIN
'"'!lt-

ma

la pau d'Europa. -- Parlo en nom d ' un país
que no tem la guerra, per o' que la detesta"

Són pitjors els enemics dintre a casa que fora. Són pitjors perquè
nganyen i traeixen, sense donar la cara. Als de fora. no els temem,
e què no enganyen ningú: en tot moment se sap a què atenlr~se. D'aquí
~nostra campanya incessant, rotunda, contra la Lliga. encara dita "ca·

talana.".
No és que Cambó i els seus amics ens hagin enganyat mal. Acf queden al Uarg de tota la història del nostre diari, les afirmacions l les
;•cions formulades. Però per l'acció continuada d'aquells elements din·
.c....._..
tre l'òrbita. del catalanisme, no és impossible que sovint, en certs sectors
ciutadans, hagin sembrat la confusió 1 l'equivoc.
.
i re~n t·lSS:mes
·
Després de les últ rmes
ac t uae iens de la lJi ga -no ca 1
enumerar·les- això estt\ completament liquidat. Només un inconscient
ni l'ombra més lleu de conpot Seguir pensant que a laixfIJiga b11 queda
d li
1
1 b d d 1
ungut catalanista. Si era a , aca a e ançar- a per a or a e seu
escandalós, lamentable 1 també fracassat oportunisme. La Lliga no és,
en absolut, res més IÚ res menys que un partit d'interessos. Hi sacriftca•-- "'
"I car·hi Ia vergonya..
ren l'Estatut; ara, ra qua11.n::
I.Ues, a.ca ben d e sacru
tan
foi:-t
que no queda altre remei nue parlar aixf
és
Passat
h
El que a
"'l
" i molt•
ras 1 cru, sense cap mena d e cons1"deracIó de carà et er ret ro a c""u
menys de caràcter català.. I consti que lamentem sincerament constatar
que a la dreta del catalanisme no W queda cap força política organlt..
"C t 1
'"
tal
l"
liti hi 1m 1 à
zada. En el nos tre
a a unya per aQ ca ans • po c,
· ag n vern,
1 seguim imaginant-ht, el contrapès crftic d'una dreta minoritària, pa..
trlòUca, sincera. Es molt de doldre que no hi sigut.
. Només amb les esquerres trobarà catalunya Wla possibilltat de canalitzar dignament la seva vida polltica. La nostra vella teoria retroba,
en aquestes hores, una palpitant i vtvfssima actualitat de nous arguments,
de proves irrefutables, que la ciutadania. catalana ha de meditar serenament.
I no solament des del punt de vista de les posicions polltiques i &o•ials, sinó també en el terrenv del que la Lliga n'ha vingut dient "reall·
~
'""'J
tats prà.ctiques ... Amb les esquerres, cal convenir-ho, de vegades fou
dificultosa la tasca de valoració dels serveis traspassats a Catalunya,
d'acord amb els preceptes de l'Estatut d'autonomia. Amb les dretes, resulta i mposs ib !e. u n infleXl"bl e esperi·t u nitar1sta, 1 un aspre sent'Imen t
d'egoisme, obturen totes les possibilitats. Acaba de proporcionar-nos la
demostració concreta del que diem el famosissim decret de retraspàs dels
serveis d'Obres Públiques.
Ens hem fet ressò dels insensats ditirambes que els diaris de la
Lliga ban dedicat al decret de referènc:a. Hauria estat simplement ridicul sl no s'hagués tractat d'enganyar l'opinió catalana i amagar darrera
denses cortines de fum una posició de mercaders 1 de desertors. Sego.n.s
els seus diaris, la. Lliga considerava l'esmentat decret com la consecució
d'un dels punts fonamentals de l'Autonomia (textual). Quan nosaltres,
tet i recone~xent el valor pràctic que, sl era tal com afirmaven els seus
¡
tr à
flr ilr
estranys exè get es, t e..-•uu. e re asp s, a
m em que 1es Obres Públ'tques
no eren l'autonomia, "La. Veu,. ens replicà violentament, acusant-nos de
"mals patriotes••, derrotistes, etc. I bé. En el Consell de ministres celebrat
ahir, es prengué l'acord.. a petició de Royo vmanova, de formar una
ronència, amb els senyors 1\larr~o. Gil Robles, Chapaprleta l el ministre
de Marina, per examinar el deerei de retraspàs dels Serveis d'Obres Pú..
bllques a Catalunya! Per .. exam.lnar". Es a dir, per revisar, per mod11i..
car, per rebaixar. Confessem sincerament que ens hauria agradat veure
la. cara que hi deu haver posat, en rebre semblant noticia, el senyor
Cambó.
Tantes Obres Públiques. 1 no hi ha Obres Públiques! Tant de rebom..
"
bori de signatures 1 decrets -el decret, segons el senyor I.enoux, fou
signat dissabte per S. E.- i no hi ha decret! ¿Què hi diu la Lliga., J,
b tot
è hi ••
6
tal
BO re
• qu
I.UU l'opini ca ana?
Consti que no celebrem -per molta raó que tinguem- el fracàs del
Decret. Nosaltres no hem sacrificat mal a posicions o passions partidlstes, els interessos materials de la nostra terra. Però no ens sorprèn
gens. H1 comptàvem. Al llarg de les mesades que hem passat, sobren an·
teoedenta perquè les conclusions d'avui no siguin cap sorpresa. Haver
oblidat aquests antecedents podia fer-ho un insensat o un interessat: un

Lava! subscriu el dis·
d
H
curs e 11' oare
exg~o~~}~· 8 -ques~·e~~tapeci~ s:~
tir el senyor Pierre Laval com con·
testava l'important discurs de Hoare,
del qual encara parla la Premsa
mundial. Tant les tribunes reservades als diplomàtics com les destinades a la Premsa 1 al públic, han
restat plenes molta estona abans de
començar
la sessió.
En aixecar-se
per parlar el senyor
Lava!, que duia la seva clàssica corbata.una
blanca,
l'assemblea
tat
ovació
unànime. U ha tribuEn l'exordi del seu discurs, Laval
ha msnifestat que sota la. pressió
de les grans dUicultats del moment
present, i tenint en compte els importants debats desenrotllats darre-rament a Ginebra, França creu necessari carregar amb la responsabllitat que l'afecta.
uFrança -ha dit textualment Laval- s'adhereix i s'adherirà lleial-

s·

:~d;pfirt!a ~tesd~e~' o~u~!ci~~~te~u~ x~~e~~tu~?s ~figi~~· m~~~~ats.s':~~~

se'n deriven.
La Societat de les Nacions, nascuda dels sofriments de la guerra i de
la Humanitat, no desitja res amb
tant de fervor com erigir-se guardiana. de la pau.»

ça no tê prejudicis de cap mena
contra cap pafs i seguel"< amb verltable pena el gran conflicte ac~
tual en què entén la s. de N.»
Després Laval ha. posat de mani~
test la rectitud de les intencions de
França 1 ha recordat que el 7 de feCap
camí que el brer
mateix
Musd I altre
p
solin! elltotes
les arranjà
qüestionsamb
pendents
e s actes .. ~
entre Itàlia i FTança, cosa que equl·
Laval ha seguit dient que des de val als fonaments per a una coHa..
la proposició francesa del 1924, rela- borac1·6 pac""ca
en t re ambdós palul
tiva al protocol glnebrf, la doctrina sos.
de la seguretat coHectiva ha estat
«Més tard -ha seguit dient-, a
l'element bàsic de tota la seva poU- la Conferència de Stressa, la deletica a Ginebra, en la qual es proposa persistir fermament ui no se· gacló de França, junt amh la briguir mai cap altre carni que no si- tànica, es pogué convèncer que el
t 1cap del Govern italià tenia la magu i eI d eI respec te a b soIu a~ pac· teixa exceHent voluntat d'anar dites contractats».
A continuació ha recordat el Trac~ rectament a una poiltlca. de coHabotat de Locarno 1 els nombrosos trac- ració europea.
tats regionals
França
ha conno tinc
el menor
certat
amb la que
Petita
Entesa,
la U· el Jo
senyor
MussoUni
mantédubte
encaraque
la
nió soviètica 1 Mussolini, 1 ha afegit seva bona voluntat. I, per la meva
que tots ells encaixen perfectament banda, he de declarar, en nom del
dins el marc de la S. de N.
meu pais, que França té el més
gran interès a mantenir la coHaboració amb Itàlia i que tl'Cballa.rà
Una declaració cate.. fins al darrer moment a n <l'actuar
gòrica
d'intermediària en el conflicte, t aiA continuació el senyor Laval ha xò tant perlstiàml.patia a la S. de N.
fet la declaració més catei'òrica 1 com envers
1a.»
important del seu discurs en afirEn el discurs del senyor Laval ha
mar que subscrivia en nom de Fran· aparegut tot seguit el conegut optiça les declaracio'ilS de Sir Samuel timisme del politic francès en de~
Hoare, i ha. afegtt que aquesta ac- clarar que encara té l'esperança. que
tttud és completament lògica, 1 més s'arribarà a una solució pacifica en
encara en els greus moments ac- el conflicte !talo-etiòpic, gràcies a la
I tuals.
intervenció dB la. S. de N. Ha recor1 Tot seguit el primer ministre f ran- dat l'èxit obtingut per l'organisme
cès ha analitzat el discurs de Hoa- ginebrl en ocasió de~ conflicte del
I re. L'ha elogiat àmpliament i ha Sarre 1 de la greu Sltl!-ació que es
remarcat que s'hi advertia clara-¡ derivà de la tiva.ntor bungaro-tugosment un sentit universal dels angle· lava, sorgida. arran de l'atemptat que

I

cala~ d::~ n~~l

retraspàs dels serveis d'Obres Públiques és un altre
èx1t de la Lliga, que ja negociava amb els prohoms de la situació un
lloc en pròximes combinacions ministerials.
Per a acabar, hem d'afegir que per nosaltres els senyors Duran 1
Ventosa 1 Vallès 1 Pujals poden continuar al Consell governatiu de la
Generalitat interina.

Els partits poiítics
i e1 cornet electoral

sos l llur ferm desig de fer seva la
causa de la seguretat coHectiva.
Després ha fet la següent decla·
ració:
afirmar que
pafs
del món
no«Puc
ha escoltat
ambcap
més
satisfacció
que França les paraules de Sir Sa·
muel Hoare i que cap pafs com el
meu no ha pogut apreciar més ln·
tensament llur significació. La deelaració del senyor Hoare constitueix
un document històric per a la Societat de Nacions.>>
Després de fer aquest viu elogi del
ja. cèlebre discurs, Lavat ha afegit:
«França desitja coHaborar estretament amb la. Gran Bretanya per tal
de salvaguardar la pau europea».
A continuació ha recordat el comunlcat del 3 de febrer, en el qual
era exposat clarament el programa
franco-britànic la. realització del qual
hacultato pa.t després amb tantes difl15
«França. consideraria com a la rea·
Utzació del somni més bell el fian-

ri, del termini per a la demanda
del carnet, que el decret corresponent ap_aregut en el ButlleU de la
Generalitat
fixa fins el 30 de Sf'teDlbre.
Si aquestes condicions que po-.
sen els partits que representen la
imme.n.sa majoria de l'opinió ca~alana - i que tenen la gairebé totalJt·ü
de llurs centres clausurats- són satistetes els partits d'esquerra colla·
borarari a la. Implantació del carnet; en cas contrari, el senyor Peypoch anuncià categòricament qud
aquestes organitzacions no solament
s'inhibiran sinó que hauran de tec
els ~sibles perquè la 1mplantncló
del carnet es difereixi fins qne es
pugui
realitzar
dintre
tat efectiva
de tots
els d'una
partits.lgt;alLa gran majoria de delegats assistents a la retmió ~lgrúltcaren. tm
aviat com el representant del COmitè d'enllaç de les esquerres catalan~:;
acabà la seva. declaració, llur adht-·
sió absoluta a. les seves manit ~i:itacions. S'exceptuen, naturalment, e~s
representants de Lliga Calalann,
ceda, radicals i tradicionalistes. IU
hagué una. discussió, en la qual intervingué el delegat de la Geda. qno::
oo qu
modièsf!hcàvien
actltlid
en
a en r~t
El ualat celslararepresPn~
tants dels partits d'esquerra. Aquests
manifestaren únicament que st llll!3
requeriments són atesos estan d1.:r
posats a continuar la conversa i:J!·
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Davant el cas actual d'Itàlia i d'ALemanya. aparc::ix òen clarament el
· periU més gros que el règim jetxista implica. Els adoradors dels «Governs
1
jortSll i de l'ordre material poden guaitar amb satisfacció l'espectacle
interior del feixisme. Poden trobar, des de llur punt de mira, que té grans
avantatges l'eliminació de les oposicions, la supressió de les llibertats democràtiques, la inexistència del Parlament amò els seu.! freqüents debats.
Poden trobar sobretot que l'organització casernària del paia fa més rdpid
I i segur el funcionament de la màquina estatal.
J
Per als qui 110 estimen 0 no necessiten la Uiòertat de l'esperit~ que
é 1 . .
d la dignitat humana el règim ¡et.xtsta té el mèrit
s e maXtm senva 1 e
.
~
.
d'imposar la disciplina en la vida tnterna dels pobles ' d'enfortir llur
I puixança militar. Aquest règim, q~ eXigeix moltt sacrificis, els compensa
és
menys per la seguretat que ofereix especialment a les classes pam 0
.
'
.
o
tronals i benesta11ts. Es compren que, a desprt de t~t~ aquestes cla.ss~s
creguin, amb llur mentalitat 1naterialísta, que el ¡e,XJ.sme éa per elles
un bon negoci
·
do
d
r
nue cal pagar
d"a o
¿Però éa q~~ no $'~ n~n ~ 1 preu e1lo me "'
un r
altre, en els pazsos regtts tei:tf.!hcament?

¡

{Del nostre corresponsal especial a Ginebra)

La situació, en començar a dica de satisfer dins els limit.s del Pacte les necessl...
parlar Lava!
tats italianes que s'estimin legitimes.
A la més lleu olor d'esplèndid aillament d'Angla·
terra, les petites nacions desarmades han corregut a
posar-se al seu costat. Un d'aquests Estats, de poca
força material, però d'alta influència moral, com BèJ ..
gica, ha fet una declaració emocionant d'acceptar les
responsabilitats que el seu honor de signant del Pacte li
im(X)Sa. S'ha vist clar que si el "pont" del qual parlà
Hoare es trenqués 1 si la S. de N. deixés d'ésser una
assegurança per a les nacions desarmades, com Ettopia,
molts Estats de segon ordre que no poden assegurar~se
per ells mateixos, procurarien quedar-se al costat anglès del pont destruït. Si aixf fos, de dins el fantasma
agònic de la s. de N. podriem veure néixer com una
ampUació del concepte de l'Imperi britànic, d'aquella
cÓmWlita.t britànica de pobles lliures amb el principi
autonòm!c o de "~11 government" a la base, que dimecres proclamava Hoare com un orgull de la pollttca
anglesa. Sembla evident que sl fos assassinada la societat de Nacions, Etiopia, i amb ella, no sols els pobles del Nord d'Europa, sinó també alguns de la Mediterrània, s'estimarien més ésser adscrits a un !istema
politic a l'anglesa, que no pas a un s!stema oposat a
la llibertat dels pobles.
Una situació nova
Per la seva part, la petita. Entesa, prefereix també
que la garantia d'estabilitat polftlca al Danubi estigui
feta per França d'acord amb l'Imperi britànic, que no
pas d'acord amb Itàlia. En resum, França sent que
s'ha ret una concentració formidable de nacions al
costat d'Anglaterra. Pot restar França alllada? No.
França s'adhereix sense reserves a l'aplicació integra
del Pacte. Aqu~st resultat, que es donà per definitiu
al Comitè dels Cinc d'ahir a la tarda, aquest ma.tt, als
passacUssos de l'Assemblea és confirmat. plenament. La
confirmació és retorçada pel fet que alguns francesos
la formulen de mala gana. -aquells francesos un xic
puerils que es feien la iHusió que Itàlia posaria el peu
al coll de l'Imperi britànic a benefici de França. Obtingut per fi, amb tenacitat 1 paciència realment angleses, el resultat politic transcendental de consolidar
el Pacte i dreçar-lo com un mur davant d'Itàlia, una
sltuació nova, que el discurs de Lavat formularà., ha
estat creada.

L'instrwnent per reduir Itàlia?
Ha estat creat l'instrument de força per reduir
Itàlia. En principi han estat convingudes -ens diuenles Unies principals de les sancions, les quals, en el
terreny naval serien executades, a la Mediterrània
Oriental, exclus:vament per la flota britànica. En
aquestes condicions, establert fermament que la Societat de Nac:ons no recular!\, clavada sobre la taula. amb
l'espasa del Pacte la carta a la qual el Duce ha de respondre, ¿continuarà Itàlta creient en el "blutf" dels
seus oposants, o desinflarà el seu?
Laval, per raons fàcils de comprendre, farè. personalment la negociació d'aquesta nova etapa. No ja
com a nútjancer ~ntre Anglaterra i França, sinó com
a portantveu "amical .. --els anglesos, gent pràct~ ca,
estan ben contents de tenir-lo a mè.- dels principis 1
polittca de Ja S. de N. Aquesta negociació refluirà dins
el Comitè dels Cinc, presidit per Madariaga, el qual,
sl Mussolini cedeix, procurarà trobar la fórmula juri·
costà la vida al rei Alexandre de
Iugoslàvia.
cSi la S. de N. fracassava -ha afegit-, ah!, aleshores caldria adoptar una resolució de conseqüències
greus. Però, sigui com sigui, França
romandrà en t.ot moment al costat
de la. SOCietat de Nacions.»

La zona de maniobra del Co•
milè dels Cinc

La feina que ha de po1·tar a terme el COmitè dels
Cinc, cal entendre-la bé. Ha de satisfer el Pacte, ha de
satisfer en la. mesW'a del possible a Itàlia, i ha d'ésser
acceptada per Etlopia.. Així, el COmitè es troba tancat
dins aquestes tres parets. Per tal de tenir espai neces ..
sari per maniobrar, el Comitè procura empènyer les
parets i eixamplar la seva cel·la estreta d'ermità. ComJté
des Cinc es pronuncia molt semblant a Comité des
Saints, o sigui dels Sants. Faran el miracle?
La paret del Pacte, malgrat tot, té la seva flext ..
billtat. COnstantment el Comitè ha anat palpant da..
munt d'aquest mur, per trobar fins on podria fer·lo
cedir. Netament ha sentat els Umits més enllà dels
quals els Estats del NOrd d'Europa 1 Anglaterra no vo ...
Ien recular. Si el Comitè empenyés massa la paret del
Pacte arriscaria de provocar la sortida d'Anglaterra
d'e la S. de N. amb totes les conseqüències que he anat presêntant als lectors. La paret representada per Etiopia és
també flexible. El Comitè, per fer-se lloc, l'empenyerà.
Fins on? També ha palpat aquest mur. El Negus està
disposat a fer concessions, limitades per la por que,
si ~dejx massa, el capitost d'alguna tribu abt.ssinia
no el destroni i li talli el cap. Es clar que també 11 fa
por la guerra italiana. En resum, el mur del Negus es
pot empènyer. Però el Conútè ha trobat, darrera d'ell,
un contrafort: la voluntat decidida d'Anglaten·a de no
permetre l'establiment d'una força militar important
italiana en terres d'Et1opla.

La resistència de Mussolini
Resta el mur italià, o, millor, et mur de Mussolini.
Es el que Laval tomarà a provar d'empènyer durant
dos o tres dies. Darrera d'ell, com a puntal, no hi ha
cap força externa a Itàlia. Les pressions contra el seu
mur, I tàlia les ha de sostenir tota sola. El Comitè està.
palpant què hi ha de bluff i què hi ha de realitat en
aquest mur romà. El que hi hagi de bluft, espera desinflar-ho. Alguns signes fan creure als més optimistes
dels concurrents als passa.dissos de l'Assemblea, que el
desinflament comença de veritat. S'assegura que la delegació italiana es posa avui més amable amb els an..
glesos. Es cita un article del Corriere delia Sera que
diu: "Si mal, i ho diem sols per simple i maleïda hipòtesi, Itàlia no pogués satisfer les seves aspiracions,
s'haurà de convèncer que per tenir colònies, haurà de
fer, en lloc d'una campanya africana, unà guerra a.
Europa. I, naturalment, s'hi prepararà. •• S'hi prepara~
rà? Per consegüent no està preparada ara. Alxi, ara,
Itàlia creu que no pot plantar cara al Pacte?

"La val arriba... "

"Laval arriba ... u, se sent pertot arreu. Hi ha grans
empentes i gestos estrafolaris de fotògrafs que cerquen
llur millor posició. La sala de l'assemblea s'omple. Benes a la presidència, pica damunt la taula. El silenci
es propaga per la sala a la velocitat dels cops. Benes
diu: "Je donne la parole a Mr. Lava!.'" I Lavat s'enfronta amb el seu problema.,
Ginebra, 13.

de N. és la nostra llei internacional
i que la seva debilitat significaria
la nostra, especialment en allò que
es refereix a. seguretat.•
cJo parlo en nom d'un pals que
no tem la guerra; però que la de·
testa.>
S'ha referit després a les conver~
ses de Roma, durant les quals res·
taren resoltes totes les diferències
que hl havia entre Itàlia 1 França.
eHem ret tot el que es pot fer per
mantenir la. nostra amistat. A Stres·
sa vaig fer tot el que valg poder per
conservar la pau. El nostre treball
està. encaminat a favor de la pau
mundial.»
«Des que s'esdevingueren no hem
estalviat esforÇOs a favor de la conclliactó 1 com a última cosa es pot

Ahir va tenir lloc, a les set de la
Punts concrets del dis·
tarda, l'antmclada reunió de secrecur de Lava!
taris de partits poHtics convocad3
pe¡ cap de l'Institut Municipal d'Es·
Ginebra, 13. - El senyor Laval ha
tadistica, senyor Cramouse, per tal
concretat alxi alguns dels punts del
de tractar de la implantació del
seu discurs:
carnet electoral. m assistiren repre«França. diposita tota la seva consentants de gairebé tots els partit--i
fiança en la Societat de Nacions. En
PDlitics. als quals el senyor Cramoualgunes
ocasions hem tingut algun
El preu e1torme del jeizisme és aquest: la guerra.
~ explicà l'abast de la. iniciativa i
contratemps a Ginebra; però no poPer la seva própla natura el feixisme tendeix a l'acció bèz.llca. L 'Es- dem llh; i~ . r .. :.oe el c .... l,•er.t de lt\ s.
a runes moda!itat.s. Demani\ que els
Partits poM.tics coHaboressin a la
tat feixista és un Estat forçosament guerrcr. I com que ha aixafat tots
implantació del carnet.
els enemics interiors, ha de trobar enemics a l'exterior.
Els .,atrons, els terratinents, el.! privilegiat! i els simples ciutadans
1 En representació dels partits cat3nans
d'e.squetTa hi havia els sè"'
1
d'un Estat feixista han de pagar, no solament les despeses de les grans¡
rors Rouret, Fronjo~à t Peypoch
~est darrer, en nom d'Acció Ca~
Gbres pu:blu¡ues espectaculars, ans encara les despeses dels arm.amenta en
lai na, Esquerra Republicana de Ca.creuença Però la paga ternble han de fer-la quan arriba. l'hora, llarga.
·
bl :Ya, Partit Nacionalista. Repn.
ment preparada, de l'acció rnilitar.
. _
d'Esquerra I Unió Socialista de
a talunya prengué la paraula pe:
!
Guerra colonial, o guerra mternacwnat, el fei.Xl$1nC necessita la guer·
eXJXJsar la posició d'aquestes orra. ¡ els anvs de pau i de disciplina têrria i d'ordre ím.posat, són ''~mis
~!{utzacions en relació a la qüestió
el ,....
.....,....iode 1'H'eparatort
de la veritable era feixista: la
carnet electoral.
...
ci de la lluita militar.
El país e.s converteiX en una tmmenm caserna, els utadans formen tots
er~ .seva intervenció rou breu 1 co.1·
Punt.S mani(ettà la coincidència de
un formidable exèrcit. L 'Estat jeiJ:ista és un Estat que L'!u en peu de guer~
ta
de w-i.sta dels partits esment
t
ra permanen men ·
.. • ...
~ &lbre f:l carnet electoral t per
llur compromfs d'actuació can- ciada.
. . •- acos t liOesta .en tot allò que s'ht refereixl
• •. •
La guerra~ en si m.a tetxa, ;a és un mal. I en un E stat I eLrJs~
tenci?res de remarcar la incompeHeus ac( la relac1ó dels partits que ma a ésser l'enfonsament tràgic del rêgim. Nascut per a la gue;ra, el
emp~:n~~ goveman~ actuals per ~~~~r~~~la ~e~6~c~elf~mm 1 feixisme e.std destinat
a nwrir am~. la guerra.
,
,
ta n
e,s una Iniciativa d'aque3
Un canvi de règim, en els palsos ltbera.ls, ~a SOLint agilac~ns i
lne:¡ at.ura:esa, alumà una vegada d'enllaç de les esquerres catalanes:
Catalqu~ els partits d'esquerra de
Partit federal ibèric.
trasbaLsos~· però e" molts casos es realitza paciftcarnent. En un pars te.¡.
telebrun'a ~eclaf!ten la immediata.
Partit català prolelarl.
xt.sta això últhn no és possible: el règim no-més cau quan es produeu
Questa,ac1ó del_eccrons; per servir a.Esquerra. Nacional a. Catalunya.
•
Esquerra Radical Socialista.
una catàstrofe.
. .
.
<tel Pafsnecessta1tat que sent l'opinió
.
Partit Republicà Català.
borar
es rien disposats a coHa~
I 1 la catàstrofe ja dramàticament desastr~s~ la hqu1dac~ del penode
elector a la llnplantaeió del carnet
Partit Republicà Democràtic ca- dictatorial. El$ avantatges materials ( super}lctals qu.e havaen enlluernat
Q'J.e dc~erò aquesta coHaboració
ta~Ut
Republicà Democràtic Fe- certe8 classe& privi.leg~des, tenen al capdavaU una contrapartida que u
tloden
el gestor de Govem&.JO
INSTANTA!ITES DE L'ASSDmLEA
%i/ra en diners, en ruanes, en sang f en revolucicm!. El preu del fdxisrne, El
li&tetes nodmés atorgar-la si són sa- deral
delerat portu~~ senyor Va.sconce.Uos, toi passant f• un co.meutart
<ltla
ues C<lod!cions: l'obertura
Partit Nacionalista Català.
per 4 aquestes cla.ssea, és el méa car de tott.
irònic a l'ordia del Preside.n t de 1' A.samblea. ~1. Benes. ..
l'lila <:entres I>Ollt!cs clausurats I
E>ttrema Esquerra Federal.
A. ROVIRA I VIRGIU
<Foto Excluslva. "La Humanitat".>
'ianleot, lms al llmit oecessaBloc Obrer i CamperoL
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assenyalar el que actualment porta
a cap el Consell de Ja S. de N. Faré
tot el que pugui per arribar a una
solució pacllica, puix que tinc en·
cara. alguna esperança i vull persis·
tir. No puc creure que l'afer estigui
perdut. A la mesa del Comitè dels
Cinc ens dediquem a di&cutir totes
les proposicions susceptiblPs de donar satisfacció a Itàlia 1 solucionar
el conructe; però han d'estar basa·
des en el respecte a la integritat del
territori d'un altre membre de la
Societat de Nacions.•
(Passa a la pàgina 4.a)

A Puerto Sonta María
i Cartagena

Viatge de Josep i
Manuel Companys
i Josep M. Mossip
A tl de visitar el& se:nvors Llub
Companvs, Joan Lluhí i Joan Comorera, al Penal. de Puerto de Santa
Marfa, avui surten cap a Cddiz, a
bord del «Villa. de Madrid», els nos.
tres amics senyors Josep ( Manuel
Companys, germans del que jou. Pre.
sident de la Generalitat, i el director
de LA HUMANITAT, el nostre com.•
pa;nv Josep M.• Massip.
Els nostres arnies visitaran tgucll·
ment els mUí.tars reclosos al Costell
de Santa Caterina, a Càdaz, i~ de
tornada, .t'aturaran a Cartagenu, on
faran una t:isita als reclosos al Pe.
nal d'aquella població, u-conseller&
de la Generalitat senyora Ventur!l
GcuiOl~ Martí Barrera, Pere Me$tres
J Afarti Estet:e, també vi.titara1l Pérez Farnls i el.s altre& reclosa! al
casttU d• Son t Julià.
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TEATRE TIVOLI

la humanitat

DISSABTE, 1t DE SETEMBRE DEL

~

TEATRE I CINEMA

Companyia del Collaeum de Ma·
drid. • 17 ULTn1S DIES
Avui, tarda, a les 6: LES MI·
LLORS BUTAQUES, 4 1 6 PTES.
Lo. ¡rand!osa super-revtsta del
mestre Guerrera

¡ HIP! ¡ HIP.! ... i HURRA!
per tota la companyia.
Nlt a les 10'15: LES !'.nLLORS
BuTAQUES, 5 l'TES. EXIT DELIRANT de la revista en 18 quadres lUbre de Carles Arniches 1
Antoni Estremera. mUSica del
Mestre GUERRERO

Peccata Mundi
Més de 200 representacions a Ma.drld - Superb repartiment. - Con•
xita· Leonardo, Olvi do Rodrlguez,
Reyes Castizo. La Yankée, Paca
Gallega, Lmo Rodrlsuez, uLos tres
diamantes negrou~_ ,l la incomparable 1 genuu artista

AMALIA DE !SAURA
Demà tnrda: Programa gegant!,
ncte segon del meravellós espectacle HIP! HIP!. .. HURRA!, 1 la
formidable revista
PECCATA-MUNDI
Nit: PECCATA-M UNDJ. - Es des' pa.txa a comptadurla. sense nugment de preu

TEATRE POliORAMA
Companyia dramàtica MARIA
GUERRERO. FERRAN DIAZ DE
MENDOZA
Avui, tarda, t. les 6'15, 1 olt, a
les 10'15: La grandiosa. obra en
tres actes, un eplleg l. un intermedi, ae .JoaQutm D1centa, tUl

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

Ferran Díaz de Mendoza

GRAN PR ICE
VODEVIL CATALA
Visita LOPEZ • Glménez SALES
Avui, ta.rda: Exit grandiós

LA CRIOLLA
Nit: Exit absolut de

La reina ho fa tot
PREUS. - Tarda: B;utaques, 1
pesseta, 1 ~reueral, o 40. - Nit:
l3utaques, 1'50, 1 ~renernl, 0'60.

TEATRE COMIC
RI VIST lli

PENULTIM DIA
Avui, tarda a les 5'15, l nlt, a
lea l0'15: L'exitàs

MISS MISS
per Laura Pinlllos, Alady, Lepe
1 tota la Companyia

TEATRE ROMEA
Telèfon. 22026
DARRERS DIES. • TRES HORES
EN EL PAlS DEL MERAVELLOS.
REVISTA. • CIRC. - MUSIC-RALL.
EL QUE NO TORNAREU A VEURE MAI
A les 5'30 1 10'15:

VITTORIO PODRECCA
amb el seu

TEATRE DELS PRODIGIS
Els autèntiC& protagonistes de
cYo soy Susana». • Museu egipci. • Mademolselle Legnltl, cançonetista. - Bll-Bol-Bul, el petit
acròbata. - Nit del Redemptor a
Venècia. - Pnlla.ssos 1 papallones
Revista negra amb Josefina Baker. - cEl l3arbero de Sevll:lu.
Espanyolades: «Cançó del patn 1
correguda de braus. - A Hollywood: Des!llada de Greta Garbo,
Cilevaller, Charlot, Stan Laurel 1
Oliver Hardy.- F'Unlcul1-Funlcola,
napolltana. - L'ase savi. • I música da camera pel més petit, el més còmic 1 el més cèlebre J.)lanlsta del món.
Demà, a les 3'30, especial per
a. nens: Betty Boop 1 Blmbo amb
cLos tres cerdltos» 1 cEl lobo feran. - A les 6 I 10'15: Grans
sessions per a. nens de 3 a 95 anys
Dimecres, dia 18: Debut de lo.
Companyia Lópu·Herèdia-AsQuerino. Tarda: «La Papirusa ». Nit:
Estrena de uLa mujer que se vendló», de Navarro 1 Torrado, amb
assistència dels autors

Llegiu LA HUMANITAT

fEATRE BARCELONA
CONTINUA RENOVACIO D'AIRE
Companyia de
MABOARIDA XIRGU
Avui, tarda, a les 5'15, 1 nlt, a
le3 10'15: La ¡trand1osa obra de
Lope de Vega, adaptació dc Carcia Lorca

LA DAMA BOBA
Creaol6 de MARGARIDA XIRGU
Dlmart3, ntt: Esdeveniment teatral. Estrena del drama de Frederic Garcia Lorca

YERMA

L'autor assistirà a l'estrena.

GRAN TEATRE ESPANYOl
Comoanyla de comèdies valencia·
nu diri&ida per PEPE ALBA
Avui, tarda, a les 4'30: Formidable cartell, El XOS CASEROS:
ORI\TITUD, 1 PARE VOSTE LA
BURRA, AMIC !
Nit, a 1~ 10'15: ORATITUD 1

SENSE TITOL
l'obra que obtlnKUé un ~rran éxlt
a Valéncla. - Obra a la QUal el
públic de Barcelona PCl68J'& titol,
En preparació: AL PAS DEL NAZARENO, com6dla en dos actea
(costums del Co.baftal de Valéncia el 1925.)

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE

CINEMA

TEATRE ESPANYOL

~======= JEl seves
teatre ha perdut una de les
:
més destacades

TELONS CURTS
ES UNA GARANTIA
Els comentaristes teatrals ban tingut, al fi, una bona notfcia per a
donar: la temporada catalana al
Novetats. N'hi ha una altra, però,
que nosaltres creiem tan important
com la. mateixa. noticia en sl: que
Enric Giménez en serà el director...
Això és una garantia.

CAPITOL

Josep Canals

Un programa formidable per tal de
preparar la inauguració oficial de la
temporada

u YERMA »
. Es una expectació desacostumad,a
la que existeix entre el nostre public per veure cYerma», el dramà.
magnific de Garcia Lorca que obtingué a Madrid les cent quaranta
r epresentacions. Però l'èxit de eLa
dama boba» ha estat tan abso~ut
que no podrem veure «Yerma» fms
la setmana entrant. El dimarts ...

A darrera hora de la tarda d'e.hlr

ens arribà la noticia de la mort del

GRAN
E X I T

QUE PASSARA'l
R es dc drama... Solament que es
troba a Madrid el senyor Clim~t
Fernàndez Burgas. Hi ha anat a liquidar el negoci del Victòria, que
acaba diumenge, a escoltar la lectura de «El enemigo público número b, que segurament estren.arà.
a Barcelona Antonia Herrero, 1 a
parlar amb Manolo Paris, el qual
sembla que sortirà de utournée» per
compte, naturalment, de Fernàndez
Burgas ...
A BARCELONA... vindrà la setmana entrant Jaume Borràs. Objecte i finalitat de la
visita? Estrenar «Don Cascabeles:.,
de Vidal 1 Planas. A quin teatre?
Ah! Heus aquí la incògnita...
UNA uPLUMA» EFICAÇ
Es la «pluma» de Dicenta que representen al Poliorama. Comèdia de
nervi bona interpretació... En total: que allò que es deia q~e no t~
dria. consistència la. té, i alld temm
que empresa. i artistes del Poliorama e~tan més contents que unes
pasqües ...

LA BELLA TINA
No podrà treballar, aquesta temporada la bella Tina de Jarque. La
nola aÍlà a estiuejar als Pireneus, 1,
mentre feia una passejada dalt de
cavall, caigué -tot parodiant aquell
princep famós- i es ·féu malbé una
cama. La cosa uo és greu, però no
li permetrà de treballar, com h':m
dit aquesta temporada. Per a supllrla, 'al teatre Martin, de Madrid, han
pensat amb Miss Dolly...

popular 1 intel:ligent empresari de
teatres senyor Josep Canals.
Amb tot 1 estar assabentats de la
llarga malaltia que des de !a un
temps tenia allunyat el senyor Canals dels afers teatrals, la noticia.
del seu traspàs ens sorprengué per
la. manera inesperada. com es produi, car no fa pas molLs dies que
encara vam conversa.r amb el senyor Canals 1 alhora poguérem
constatar la ràpida millora de les
seves d olences.
Amb Josep Canals desapareix del
món teatral barceloní un dels seus
empresaris més destacats 1 de mlllor sentit arti&tic. Durant molts
anys ell fou un entusiasta animador del nostre volgut teatre vernacle 1, al mateix temps, un inquiet
introductor a Catalunya de totes les
novetats teatrals estrangeres.
Les millors temporades de Teatre
Català al Romea 1 al Novetats foren realitzades sota la direcció de
Josep Canals, el qual, amb meritis.,
nlair
sim encert• sostingué ~orça e
ada durant molts anys la bandera de
l'escena catalana.
Descansi en pau tan prestigiosa.
figura del nostre món teatral 1, en

l

FODOR
Aquest autor hongarès tindrà per
marc dintre de pocs dies, el teatre
Chueea de Madrid, en el qual serà
estrenada la seva comèdia. «Robo en
una joyeria». La companya serà. la
d'Hortènsia Gelabert, i els traductors són Valentín de Pedro i Jesús
L. Patiño.

SENSE TITOL, comèdia en dos actes
de Felip Melià

figures

Ha mort

Dues grans
pel·lícules en
sol programa

INAUGURACIO DEL CINEMA CATALUNYA
productors, els nostres directors s'hi
amb aquestes realitzacions.
«QUE PAR DE DETECTIVES» fixessin
L'acció, tot 1 tenir moments de dià-

UNA GKAN OBRA
MUSICAL
Sublim, meravellosa,
única en el seu gènere

CINEMES
PUBLl

. CINEMA

Bels&lO continua. Seient UNA PESSl!:'fA: NOTICIARIS • DOCUMEN·

TALli • VIATGES, ato.

F A NT As I

o

Avui. tarda, a lea 4, 1 nlt, a les 10:
ESTRENA de la ~tr&Ddlosa obra

musical
VALSES DEL NEVA
per Paul Horblnr. mUsica de
ol. Straua

I

Llegiu LA HUMANITAT

Avui i demh. el ltfall èxit
de LA DAl'tiA BODA, per

MARGARIDA XIRGU
CINEMA CATALUNYA
Local totalment reformat
Arul, IIE:SSió continua de 4 tarda
a 12'30 nit: GRAN E.XIT DEL
DOBLE PROGRAMA FOX

ASEGURE A

su MUJER
Conxita Monte-

(Raoul Roullen,
necro. Antoni Moreno. Mona P,laris. et.c., a lea 5'25, 8'15 1 11'15.)

UN PAR DE DETECTIVES
(Vfctor Mao l.a&lcn 1 Edmund
Lowe, a les 4'05, 7 1 10.)
DIBUIXOS
NOTA: Ultima volta del progra.ma a les 9'50.
DEMA. DIUMENGE: Matinal a les
10'30. Tarda, a les 3'30. ESPECIAL
numerada a Iee 6; 1 nlt a Iee V'4S.
Ea despatxen localitate per a la
aessló numerada.

LA DAMA BOBA
Sublim interpretació de tota
la companyia
------~--*

-- --

RAD I O

leg profús, és d'un dinamisme extraordinari. El pas d'una escena a
l'altre és fet d'una manera ràpida
1 arravatadora. Presideix en aquest
film una perfecta noció del temps,
cosa primordial en tota obra cinematogràfica. Les escenes intermècties,
per aquest motiu, són la majoria
suprimides 1 tot amb això el seu
lligament és admirable.

((

ASESURE A Su MulER )}

•• •

aquest doble programa Fox i ha
El Catalunya
hi inaugurat
amb
aconseguit
un legítim
èxit de pilbllc.
Al seu vestibul han estat realitzades algunes reformes que l'embelleixen força. La nova empresa, doncs,
ha entrat amb bon peu a la nova
temporada. Sincerament U desitgem
que l'èxit l'acompanyi en tot el seu
transcurs.
JOSEP SAGRE

13'05: «Cocktail del dia» de Pedro
dral.
Chicote.
- Programa de discos vanats.
13'25: «Cockt ail d'avui» del Restau
rant Brasserie Tívoli
13'30: Informació Teatral i Cartalera. - Continuació del programa de
discos.
13'45: «Comentari teatral» per Valentf Moragas i Roger.
1
13'55: Secció Cinematogràfica.
Presentació insuperable de l'obra èe
14'-: «La ParaulaJ>. Emissió de les
LOPEZ DE VEGA, adaptació de dues de la tarda. Informació de
Garcia. Lorca, LA DA!\lA BODA, per Barcelona. - Aciualltats Teatrals i
l'eximia actriu
Musicals.
14'30: «El fet del dia» per Joan
Alavedra. - Butlletí Oficia) de la
Generalitat de Catalunya, Sumari
dei número publicat avuL - Conti----------~*----------- nt:ació de les Actualitats.
15'-: Sessió radiobenèfica. Discos
fOU
escolli;.s
15'15:. <<La Paraula». Emissió d'un
I quart de quatre de la tarda. - Directament des de Madrid. MinistePer a la filmació de la pel:licula r 15• R esum de la «Gaceta». - Contida la Columbis. «Supertición» s'ha nuació de la Sessió radiobenèfica.
emprat un ranxo on es crien cavalls
TARDA
de carreres.
16'-: Programa de discos.
Jack Holt, que fa ':1 paper d'amo
18'-: eLa Paraulu. Emissió de les
del ranxo, és un pènt en afers de si:; de la tarda. Informació general.
Ct\Valls. Pels seus coneixements i
18'15: «El quart d 'hora d 'especiallafició als cavalls es .diu que és el tats».
«rol» que més s'ha divertit de totes
18'30: Suplement de eLa Paraula»
l<.:J pelUcules que ha fet. Mona Bar- dedicat a la Secció Infantil de RAri" que va treballar juntament amb DIO BARCELONA. Rondalles, contes
Jack Holt en cl'll Fix It» <Jo bo ar- consells útils, etc. - Programa del
ranjaré), fa en aquesta nova produc- ràdiooient. Discos a petició de secio el «rol» de la seva jove i formosa nyors subscriptors de RADIO BARmuller.
CELONA.
A part dels protagonistes. el «rol»
19'45: Cotitzacions de monedes.
més important el té Jackie Searl, que
NIT
representa el pai;>Cr d'u~ pobre orfe
20'-: eLa Paraula». Noticiari esesgarradet, que ll ha ca1gut en grà- , portlu. Programa de discos selectes.
c1a, amb tot i la mania que Holt té
20'45: Noticiari des de la Redacció
pels o:fes. Altres papers importants de «La Publicitat».
són a càrrec de Bradley Page, Raph
20'55: Cotitzacions de mercaderies,
Morgan i Jackie Darro. La direcció valors i cotons.
anr a càrrec de Ph!! Rosen, basant21'-: Senyals horaris de la Catese en el treball de 1 escenarista Cra- dral-servei Meteorològic de la Gene Wilbur, ~egons l'argument ori- ncralitat de Catalunya.
gmal de WW1aro Jacobs.
21'C:: Orquestra de RADIO BARCELONA. Concert variat.
22'05: eLa Paraula». Emissió de les
deu 1 cinc minuts del vespre. Directament des de Madrid. Resum de les
1
I~ J
Ul1
informacions radiades durant el dia.
Transmissió des de la Vila
Contínua de 4 tarda a llUO matinada de22'15:
Cardona amb motiu de la Festa
Exit de la divertida. comèdia d'aires Major.
vodevilescos
24'-: uLa Paraula». Emissió de les
dotze d ela nit. Darreres informacions. - FI DE L'EMISSIO.

MARGAR IDA Xl RGU

.'
f'lI mat en
({ Supers t.ICIOn»
un «rancho» autèntic

I

les 10:

ADORABLE
.Janet Gaynor l Henry Carat
Completarà el prOKrnma DELIRIO
DE VELOCIDAD cavenWres d'un
cameramen); LAS BERMUDAS,
ccaura Màgica f'ox); ARENAS
CANDENTES Cdlbulxos). I BABI·
LONIA MODERNA (documental)

per

Uegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE

.
I

CINEMA

MONUMENTAl

Demà, d~umen~re, tarda a les 3'4.5·
Grandiosa correguda de brau 1 •
formosos braus del senyer
Argimi r P6rez Tabernero 8
els dvs primers crejoneados1 Per

S

D. ANTONIO CAfdERO

1 els sis restants en clldia1

dinAria, per

ar
•

Niño de la Palma
Cagancho • El Soldado
ENTRADA: 3 PESsETEs

ll- MOTRICO contra URIA n
URRESTARAZU. - Nit: AR0S:
TEGUI- RAMOS ll contra GI].
RUCEAGA·MAGUREGUI I.

FRONTO NOVETATS
Avui, dissabte, tarda, a les 4; Par.
tlt a cistella, ROMAN- ZABALA
contra DEVA-TRECET I . - N:t
a les 10'15: Partit a pala,
TU I • URQUIDI contra. PRUDEN .
SOMORROSTRO. - Detalls pecartells.
'

cros:

ESPECTACLES PER
A AVUI
TEATRES
Barcelona. - Tarda 1 nlt: lLa d.aJnA
boba».
1
Còm1o. - Tarda 1 nit: cMlss. M.Jsu,
Espanyol. - Tarda : cEixos caserou¡
«Gratitud• I c¡Pare vooté la bum,'
amiel». Nit: «Gratitud» 1 cSense tl.'
t ob.
i
Romea. - Tarda 1 nlt: Vlttorto Podrecca I el seu Teatre dels prodl¡ts.'
Gran Price. - Tarda: eLa Crlollat.'
Ntt: •La reina bo ta totl.
~
Poliorama. - Tarda l nlt: cP!uma en
el VleUtolt.
I
Tlvoli. -Tarda: «Hip! Hlpl ... Hurra!t
Nit : «Peccata Mundl».
Principal Palace. - Tarda 1 nlt: cL&s
de n1·ma.s tomar».

CINEMES
Amèrica - «Sor Angéllca», cEl llOo
VIO de mamà» 1 eLa Herman11 San
Sulpiclo».
Arenes. - eLa peQuefia Dorrtt», «Pa&.l,
a 1a juveutu<1» 1 «Besos de àrabe1•.
Actualilats. NotiCinrJS, úocwoen·
~als. etc.
~
Arnau. - cNebllna», eLa carreten
ael lnllcrno» 1 cEl mtsterto del
acuàrluuu.
4
Astorla. - «A toda màquina» I c[A
pat tuJia perdlda».
'I
Avln&ulla. - cuna aventura. en er
sua-exprés» 1 dJejada en prend_i!»J
Barcelona. - cCaprlcho lmpertall, .....
ishl. a el mist erto» 1 cEl vlajero so¡.
l!t arlo».
;'I
Boheme. - «La senda sangr!eol&l.
cl'leblinBll 1 eLa vida es dural. ~
Bosc. - eLa bJja de nadle• l ·~
de ro.scac~elos».
:'1
Bohèmia ~su noche de bo<!~.
«Esvetame• 1 cEl tl¡re del mar N~j
grO».
I
Broadway, - cEl mlsterto del a~
r1wn», &Nebllna» 1 eLa carretera
!nlleino•.
, 1
Catalunya. - &Asegure a su mll.lll!
1 cuu par de detectives».
:1
Capital. - «El pasado de Mal'f lid-1
me.~» 1 cSuperstlclón:t.
,
Cèntric. - cOwllermo Tell•,. d!O~.
bermanlta• 1 cNo soy nJngun 1111,
¡tel»
¡¡ua1J ·
Collseum. - cUna dama sln ¡:iarlsli
Comtal. - cCharlle Cban en
«La vida en bromu 1 c&o...- 1
uu!versltarlo».
IB!l
Diana. - cPor el mal caminOI, ,
crlmen del Vanltles» 1 cOn bomb";¡
cito valiente».
'
Entença. - «Soldados de 1a t~
t.a», cHombres de acero» 1
bres en blanca».
ledad'
Esplai. - cTorbelllno en ~uJenÏ
«<mltaclón de ta vidal 1 e
j
pell~rrosas».
in lllblfl,
ExceiSJor. cEl agresor_ ... !,:.;..•..;.
«Pecador a medlaa» 1 ...,.. ..,¡¡...-,
de Ja trontera».
• ~
Fantasio. - cSàbado • dom.Jn¡O 1 1
ne8».
eS\#
Foc Nou. - cOd.loe de buzo•. 1
dlo u:~a noche» I. eLa calle 4.2 •
Coya. - Espectacles Ray-Del. ujerel.
IriS. - cAmor y Alegruu, Ol
;

-·net

1

K~~:a~~ ~

::OJIÍ!os en Buuillda~

cSu únlco pecadol 1 cO e 4
Tell».
al eLa~
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Marina. - cCapturados•, «Lucel 1
Programa per a avui, d issabte
la ciudad» 1 eLa calle 42~ ¡ et
A les 12: Obertura; Senyals hora- cCaballeros de
, e
ris; Música variada en discos. A les MaJèStiC
padu» 't cApostando a cuptd~ei a•
14: Música. selecta. A les 14'30: Fi de Metropol. - cEl m!UOn» I •
~
l'Emissió. A les 19: Obertura; SeUerrn».
doctor'•
cMademolselle p¡abiOI
nyals horaris; Música. variada. A les Mistral. d'rtmavera en Otoño» 1 '
1
19'30: El disc del ràdiooient. A les
celestlale8».
.
20 : Música variada. A les 21: Noti- Monumental.
1 aJTBbll'·
«Melodia
de
UJl diJ'·
ciari i Servei Meteorològic. A les 21'15
«VIva la vtda1 1 coama poenr LOndtt"
Música de sarsueles. A les 22'15: N<> Mund1al. - cCblno Cllaii
1 «1-Iuslca en el all'C». ....,, 1QrOJ
tlcies de Premsa des de Madrid. A
lt>3 22'30: Jazz. A les 23; Pi de l'E- Nuria. - cCapncho troper.... '
1 ela erunen del Vanltl~:, de pe',.
missió.
Paris. _ cFedorn• 1 d4el......mavera• .
pOt dtll'
Path4 Palace. - cBr~=~bOllle.
rt1
tro.t, «Oro vlrKCn.t 1
I
nGKTO».
de l)3llle'
Principal. - eLa llijB
cAlma de rascnclclosl.
d'lctllt'
Pubh-Cinema. - Repartatlt88
11 t.a t .
• nece-sltl !IIJj
Tel. 1<1544. Avda, Pta. Anul. 11-13
Romald. - cSra. casada edllUiocne'
ndot cEl ctub de lllAvul, tarda, a les 4'30, l nlt, a
cWhÓOpee».
p9fl dril·
les 9 '45 : Gran éxlt de l'obra d 'art
Rambles. - cuna mujer as al &111~
Select l;lnema. - cNo telll
,s;
1 cAmoJ y alegrlu. preo.daJ I
Smart. - cDejada en
~
I Ginger Roners en el !orm!da.m.ayor éxlto».
VteDll•· 'cV
Splendid. - cNoebes de sor ~éll~
ble espectacle
tonlas del coro.zónl 1 ' ó , &}:!
Talla. - cTierrn de past;¡.d.s!lle P
lo de laa mujeres» 1 '
(JI
Demà, d1umenge: Matinal, 10'30
terfiey1.
» «Llicet
Trtomt. - cCapturados 42,,
,}.!
la CIudad» I «La calleel díablDf• p1
Tetuan. - cQue paaueTe quterO r
E&t.e de Borneol I •
se Qulen eres•.
blet
_..,.,
Urqumaona. - cAdOMI ~· ~
Verdi. - &La aenda dd, i ~
&La casa de Raatbil
,_,.
rubial.
• .. tu u~·
Valsa.- cYa..,
&&eret 1 cOiftnU.

I

I

11.

BRAUS

Avui, dissabte, tarda: GOENAGA

1
CIN [i'I'J'fA CAT."LmlYA

Avui, tarda, a les 4, 1 nit,

VARIETATS

Emissió Ràdio Barcelona

I

UROUINAONA

CAPITOL. - AvUI ~
tlnua de 4 a 12'30:' ~ó COt¡.
peWcules en un sol
s ~
EL PASADO DE MARY pr~
per Hellen M. Kella 1 HOLJitta
tur· SUPERSTICIO
Jeau t.r:
Holt, i DIBUIXOS. N, Per Jact
EXCELSIOR. - AVUI
conttnua de 4 a 12'30· E ' 8 ~
SOR INVISIBLE. uer ''In~ ABoCR1.
PECADOR A ME!JIAS
?11·
Mc. Crea 1 Sally Blan'e· P¡rl Joà!
GUACIL DE LA FRONTE
At,.
George O'Brlen, 1 DIBUI:~s· De:
COMTAL. - AvUI Bessló •
tinun de 3'45 a 12'30· èHAReon..
CHAN EN PARIS, Pe
lli
Oland; LA VIDA EN BR Warner
espanyol, per Chester Mog~~ ~
MANCE UNIVERSITARIO • RO.
Tom Brown, 1 DIBUIXOS. ' lltt
WALKYRIA, - Avui
continua de 4 a 12'30·' ~
POR EL AMOR, per Jean Do
pu1a; LA CIUDAD DE CA f{le,
directa en espanyol, per ~JteOit,
na Bàrcena 1 Antonl l\1 l'IGLORIA Y HAMBRE, per Roreno;
Bartbelmess, 1 DIBUIXOs,1Cb&ríi

Frontó Principal Palace

I

Direcció de Lewis Seiler. Basada en l'obra de Juli Eseobar.
Adaptació clnematogrà[ica lle
E. Jardiel Poncela, Robert Ellls
i Belen Logan. Cançons d'Ernest Piedra, Troy Sanders i
Raul Roulien. Intèrprets: Raul
Roulien, Con.xita Montcncgro,
Ant.onio !1-loreno, ~Ion:1. 1\laris,
Lluís Alberni, Bàrbara. Leonard
i Carles Villaries.
La majoria de comedietes hispanoparlants de l'actor Raul Roulien solen ésser del mateix tall que la que
ens ocupa. Comèdies frívoles, espurnejades d'alguna cançoneta, amb escenes d'opereta, i, sobretot, amb alguns granets de pebre. De tot hi ha en
«Asegure a su rnujer» i repartit amb
dosis iguals. L'única disbauxa que
s'hi ha fet és amb el pebre. Hom hi
ha dei.'{llt caure una mica. la ma, .
és clar, resulta una salsa força picant.
Val a dir que el tema. del film
s'ho porta, però, es tracta no
menys que de fer assegurances contra la infidelitat de les dones casades. I per a aconseguir-les és lògic
que hi hagin un munt de demostracions pràctiques del fet que tot marit
està exposat a. aquest perill 1 que
té gran necessitat de contractar una
assegurança. El bo del cas és QUl'
l'home que tingué la feliç idea d'im
plantar aquesta modalitat d'assegurança és una mena de <!don Joan»
amb veztit modern 1 corbata viro- .....~-.¡~tiilpij..1ijl¡¡fl"•~,..
!ada, que en premi es converteix en i
president de la Companyia. L'home
en el tons, però, és una bona ànima
de Déu. Les dones el persegueixen,
l, malgrat la seva resistència, les aparenecs el fan aparèixer sempre cul·
pable, i com que la seva futura es·
posa és una. dona gelosa que no el
deixa a sol ni ombra, sol sortir sempre mal parat de les seves malaura1
des aventures.
UN PAR DE DETECTIVES
La comèdia, malgrat que és una
.
mica massa agafada pels cabells. amb Edmund Lowe i V1ctor 1\IcLaglen

EMPRE SA CAp llOt

*

té moments de força gràcia. Amb
tot 1 que, sincerament, hem de conUNIO RADIO, S. A.
fessar que a nosaltres particularment no són les pellicules que ens
plauen, hem de confessar que, forçosament hi hagueren estones que no
poguérem r esistir la. riallada. AquesPROGRAMA PER A AVUI,
ta sol ésser produïda. gairebé sempre,
DISSABTE
més aviat que per la sit uació mateixa
7'15: Primera edició de «La Paraui que per la interpretació -bon xic la». Diari radiat de RADIO BARCEexagerada en algun actor- pel dià- LONA. - Discos.
leg de l'obra que, en certs moments,
8'- : Senyals horaris de la Catefa. endevinar la mà de Jardiel Pon- dral. - Lliçó de gimnàs a càrrec de
aquesta. hora trista del seu definitiu cela. Hi ha pocs exteriors en el fiiL.1, la Federació de Gimnàstica.
traspàs, LA HUMANITAT tramet el gairebé tot és realitzat als estudis,
8'20: Segona edició de <<La Parauseu més sentit condol a tots els seus 1 això, generalment, sol donar un la». Diari radiat de RADIO BARCEcert to teatral als films.
LONA. Edició dedicada a les comaramics.
Però no importa. La finalitat de ques catalanes.
:- - - - - - - \ la pellicula és la de fer passar una
9'-: senyals horaris de la Cateestona divertida, i st hem de jutjar dral.
per l'acollida del públic hem de con11'- : Senyals horaris de la Catesiderar que hom ha reexlt. Durant dral - Servei Meteorològic de la
la projecció poguérem oïr continues Generalitat de Catalunya.
riallades i exclamacions de satisfac- I
MIGDIA
ció. Si amb això n'hi ha prou, cal
12'-: Senyals horaris de la Cat&convenir que el film fou un èxit.
dral. - Secció Femenina. Música seDel que resta, no hem d'inSistil', lecta en discos.
Hom no pot pas tancar-se estreta12'30: «Plat del dia» del Restaument dintre d'una opinió persona- rant Tívoli. - Continuació del prolista sense fer cas d 'altres proves grama. de discos.
evidents i irrefutables.
EMI SSIO DE SOBRETAULA
13'-: Senyals horaris de la Cate-

LES ESTRENES

I

dent que no té altra pretensió que
la de fer passar una. bona estona al
públic. Això no sempre és fàcil, però
l'autor ho aconsegueix plenament.
Felip Melià domina l'ofici, sap moure
els personatges, sap fer -los parlar
amb amb un diàleg molt teatral, sap
arribar al públic, ambició mà.xiina
en el teatre.
«Sense titol», en el qual, per no
mancar-hi res, també hi ba. la nota
sentimental -tractada per cert amb
molta discreció-, obtingué un èxit.
I a l'èxit hi ajudà. la interpretació
d'aquesta companyia tan disciplinada,
tan ben conjuntada que acabdillen
la senyora Clement i el senyor Alba,
artistes ja. populars a Barcelona.
Julià SOREL

Felipe Melià és un dels autors més
prollfics que hem vist d'una temporada ençà. Si Felipe Melià escrigués
en castellà, a Pedro Muñoz Seca -el
comediògraf tan admirat per l'exrei-, li hauria sortit un competidor perillós. Sortosament, però, Melià no escriu en castellà, 1 aixi, doncs,
Muñoz Seca no ha de t èmer res.
Felipe Melià. estrenà fa un parell
o tres d'anys ~reiem no equivocarnos, però si és aixi, si ens eqwvoquem, com que la cosa no té una
gran importància els nostres lectors
sabran perdonar-nos-ho- una comèdia que obtingué un bon èxit: «Pare
vostè la. burra, amic». L'estrena fou
al Teatre Talla -avui convertit en
cinema-, i des d'aleshores Melià té
a Barcelona crèdit de comediògraf
expert.
Ara en la profitosa campanya de
teatré valencià que la companyia
Clement-Alba fa a l'Espanyol -caropanya que el públic veu amb força
simpatia-, Felip Melià ha estrenat
una comèdia nova: «Sense titol» ...
perquè n'hi posi el públic. No és difieU posar-n'hi, car el to i l'acció de
la comèdia n'admeten molts.
Es tracta d 'una comèdia amable,
lleugera, dellberadalnent intranscen-

CIELO
~~~~~~~~~~~~~~;;;~~=~~!=~~=
=~~
~

- - -- DON GREGORIO I CATA·
LI NA
Ens referim, com el lector haurà suposat de seguida, a Grego;-io
Martínez Sierra i a Catalina Bàrcena. Resulta que aquesta està en
plena «tournée» de recitar monòlegs
després de l'estrena d'alguna pellícula seva, tal com féu al nostre TíProducció, J ohn Stone. Direcvoli després de «La ciudad de carció Eugene Forde. Intèrprets:
tón». Pel novembre la parella GreEcbound Lowe, Víctor !Uae Lngorio-Catalina vindrà a Barcelona i
glen Rosemnry Ames, Mary
la Bàrcena s'incorporarà a la formaCarllsle, Henry ()'Neil, C. lien·
ció Artigas-Collado, que aleshores
r y Gordon, William Janney,
també serà a Barcelona, segurament
Charles
C. Wilson, John Wray.
al teatre del mateix nom. I després
Producció
de la Fox.
a Madrid. Ah! I, en aquest interregne, Catalina farà tres films per
Un assassinat en misterioses cir
a la. Cifesa, que sembla. que ha do- cumstàncies, ocorregut en un hotel.
nat un termini de dos anys a Gre- Andy Mc Cabe (Víctor Mc Lagler.)
gorio i Catalina per a enllestir-los. és el detectiu de la casa. Home que
fia més en els seus punys que no
ME S NOTICIES DEL NO· pas en la seva intelligèncla i en el
VETATS
seu enginy. Ell és l'encarregat d'eS;Sembla. que Nicolau-Martori pen- brinar el misteri d'aquell crim. Pero
sen començar amb «El món en què un altre personatge intervé decisivavivim» de Millàs-Raurell <Premi Ig- ment. el qual posarà en l'empresa
nasi Iglésies, 1934). Segarra, si de tot el que manca al clàssic detectiu: sagacitat, inteHigència, esperit
ens. anirà després ...
També es diu que Folch i Torres deductiu. Aquest és Roger Blacèdonarà. una obra per a infants ...
wood, popular autor de novelles dl!
Una altra nova:
misteri que es sent atret per suc·
Nicolau-Martori pensen donar bel- ceït.s d'aquella indole dels quals na
llgeràncta als autors joves. Si més d'extreure matèria per a les seves
no, escoltar-los, i, si el ¡ènere és obres. Es un borne flemàtic, que
bo, donar-los un camt
pensa les coses abans de fer-les, 9.1
Bé. Això marxa ...
revés del seu amic el detectiu.
Abans no s'arriba al descobriment.
del criminal, que, naturalment, resulta ésser, com de costum, el que
hom menys es pensa, es passen pel
una sèrie d'aventures 1 d'incldèncie~
del caràcter més divers.
La narració és feta amb un ~o
lleuger amb continues pinzellades
d'humÓr, amb certa ironia, àdhuc,
que es desprèn gairebé sempre del
noveHista, que sembla prendre's, en
certs moments, leS' coses no massa
seriosament. Amb això i pel fet de
trobar-se junts una parella com
aquesta-Victor Mc Laglen i Edmund
Lowe- la peHicula. ofereix escenes
' força divertides 1 d'un humorisme
evident. L'assumpte, però, és massa
recercat perquè l'interès que hauria
1 de desprendre's d'ell sigtú massa
sòlld. 1 amb això l'atenció del públic
és més aviat superficial, deixa. :ie
centrar-se en el fons del film per
dependre exclusivament de l'acció
dels dos personatges esmentats. Els
dos coneguts actors, doncs. són el~
que aconsegueixen mantenir cert In·
terès.
•
Quant a l'aspecte cinematogràfic,
cun part de detectives» és un film
excellent. Caldria que els nostres

•

e o L I s E uM
..arda, a lea 4 Nit, a les lO:
VIVA LA BULLA Ccòmlca l , RE·
VISTA PARAMOUNT : ENTRENA·
MENTS Cesport.Jva); PREGUNTAME OTRA !dibuix de Pooe~·e)
I GE&TRUDE MlCHAEL en
UNA DAMA SIN IGUAL
amb Paul Cavanach. Ahsson SkJp.
worth (Producdo Part.mouotl
AvJI,

CINEMA PARI S
Los de catorce años
DEJAME SOfJAR

MAR ICEL . PARK
GRAN PARC D'ATRACCIONS
Entrada, 50 ctmS. Pun!cular l en.
trada, 1 pta. AVUi, darrer 1un1cular a les 3 . - Demà, dlumence:
Ma.:na festa dels Mercats de Bar·
calona a profit de l'HOSPital Cll·
nie. Grans festes.

,

Llegiu, cada dia,
la nostra secció de

TEATRE

CINEMA

Obrer català conscient: el teu diari es LA HUMAN l'fA'f

Ja·humanitat

DISSABTE, 14 DE SETEMBRE DEL 1935

la ·humanitat
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PREUS DE SUBSCR IPCIO
Barcelona un mes
3'50
Fora. un trrmestre
10'50
Amtrlca Llatina t Portucal
un trimestre
13'Altres oal!os un trimestre n·-

otea.
•
a
a

CoHaboracionista
com sempre
Sembla que ;a és un fet -per
a aixó retallem aquesta nota del
corresponsal que a Madrid té Diarlo de Barcelona- la coUaboració
governamental de la Lliga. ¡Qui
ho havia de dir el 14 d'abril del
1931!
Després de la briUant actuació
dels gestora Duran i Ventosa i VaUès
i Pujals -l'ex-autor d'Elogi de Cat&lunye.-- a l'11 de setembre ho
comprenem tot.

cDe ciertas palabras que alguna
de los ministros, mà.s locuaz que el
r esto de sus compañeros, pronunció
ano~he delante de varios amigos,
deducese ahora por los politicos que
a consccuencia del viaje y estancia
en Barcelona de los gobernantes la
incógnita que presentaba la actÚud
de la Lliga Reglonali$ta hubo de despejar-se de mcdo tal, que sl dentro
de un par de semanas y con motiv~ de la ap!icación de Ía ley de Restrlcciones, se produjera una crisis
ministerial que facilitara el impulso
para la constltuclór.. del Gabinete de
amplia base, del cual venimos ha«ANTE LA GUILLOTINA
blando a partir de julio último, forCHAPAPRIEI'A. - Ya veràn uste- maria psrte de él don Juan Ventodes como algunos, después de la eje- sa, ocupando lP. ca.-tera de Estado.»
cuclón, es cuando van a perder la
cabeu.»
<De eLa VOZJ.)

8
ller

oor.

Ensenyar l'orella

1 ara, perquè us acabeu. de convèncer, llegiu aquest final entendridor de l'editorial de La Veu dc

Catalunya:
«Plantejat altra volta el problema
politic, 1 plantejat per la realitat
dels fets, hem de repetir el que
altres vegades hem sostingut. No
s'ha de tenll1 en compte per a resoldre'), cap final!tat d Órdre partidista. Cal pensar, per damunt de tot
en els interessos p~rmanents dei
país. I aquest.s interessos demanen
~n~ a~tuació c!e govern que tingui
1 ef1càc1a. necessària per a unir en
un pensament creador les zones
d:opinió més extenses que sigui ]>?8Slble 1 davant la crisi de la política.
Internacional, cada dia més greu
«LA TIERRA A VISTA DE PAJARO uneixi els ciutadans i els pobles dê
la
República Espanyola en un alt
-uuoooooh paradlsoootl!l»
sentit de solidantat patriòtlca.J
<De cEl Soi.J.)
D'això se'n diu ensenyar z·orella.

Interpretacions

ER

El Correo Catalàn, el bèUic diari . del catoliCisme a ultrança, es-

cnu:

<lana

Mlsal~
eros•,

bum,
nsetl.'
l

11'10

Po-

trodl¡ls:

~rlolla».'

~

uma en

urr&!ll

«Se ha dicho mucbas veces que
«el hAbito no hace al monje» o que
«el nombre no bace la cosa.»; pero
es, no obstante, verdad, que muchos
frac~ os. son principa!men te producidos por los nombres de las cosas,
y que en otras mucha.s ocasiones
cierta.s campañas o ciertos lntentos
qu~ no atreven a asomarse a la luz
«LA BASE MINISTERIAL
pública con el proplo ro~tro, se pre-Mira que reforzarla con Cambó ... sentau com el antifaz de un nom-Ya no se podrà decir eso de que bre, que velando sus !acciones, les
•ni estàn todos los que son, ni son hace, en clerto modo, presentables.
t odos los que estàm>.»
Tal està ocurriendo en estos dias
<De «La L1bertad».)
con la llamada campaña Mtifascista.
Con el nombre de t!asctsmoa han
envuelto caprlchosamente los elementos revolucionarlos todo lo que
representa orden y autoridad. Mas,
como no se atreven, ni acaso se lo
permitieran, a. ir contra la a.utorulad
y el orden se deciden a hacerlo, diclendo a voz en grito que vnn contra
el "lascismo".»
De manera que !'ordre f l'autoritat, oi? Vaja/

«LA PARTIDA

-¡Eh I 1Esperad, que me voy con
vosotros 1»
<De cHeraldoJ.)

Senyor Estadella!
El senyor Estadella -poseu. al
darrera d'aquest nom dos o tres
e.:z:- diu, C::cs de les cada dia més
divertides pdgines de Renovaclón:

«El homenaje tributada al señor
Lerroux ha sido càlido, respetuoso
y nada carente de espontànea emoción popular. Digañ Ei no esto Ultimo las innumerable.~ banderas que
llamearon por las calles de In ciudad, enarboladas y seguidas por a.uténticos representantes del pueblo.
Diganlo tamblén las aclamaciones y
los v1tores del banquete de la Exposición, uno de los màs genúlnamente
populares y concurrldos que Barcelona presenciara, y el éxito franco
y rotundo de los festejos organizados en la montafla. de Monjuich.J
aLAS RESTRICCIONES

-¡Qué ocaslón para suprimir el
Minlsterlo de la Guerrahl
{De cEl L1beraà.)

Cal aprofitar-se
La Publicitat també dedica el
seu editorial a comentar el patrú>tisme (I 11) de la Lliga:
«En això hi ha un dels beneficis

de l'estada del senyor Lerroux a
Barcelona, perquè deixant de banda
els avantatges que el decret de restitució implica, ha projectat un ra1g
de claror en la confusió politica. catalana 1 de retop ha fet reconciliar
molta gent amb actuacions de govern jutjades amb excessiva passió
a Catalunya. Els regionalistes han
dit que els serveis públics són l'element fonamental de l'autonomia;
aquest criteri, d'una novetat i una
originalitat que ningú no els disputarà, demostra a quin punt ha arri·
bat el procés evolutiu de la Lliga
dintre el catalanisme. Després d'això, el qualificatiu d'històric que
«DEL TIEMPO
s'atribueix, li vindrà b!llder; la hisOtra. Vez.»
toricitat no escau gaire a ideals tan
modestos com els de oontrolar les
<De cEl DlluvioJ.)
obres públiques d'un pafs. No ob$tant, en donar tanta importància a
la reíncautacló obtinguda per la deferència del senyor Lerroux, han
fet un bon servei, perquè en acceptar a mans besades la valoració que
en un altre temps havien combatut
sistemàticament i proclamar-la la
més important de le3 que poden
provenir de l'Estatut, reconeixen públicament i es disposen a aprofitar·
$8 políticament. àe res!orç dels homes que havien hosWltzat. d'una
manera imp:acable. La. seva eufòria
present. és l'homenatge més delicat
als seus enemlc3. La gent se n'ha
adonat prou bé 1 ho comenta amb
una lògica. simple i clara, tot esperant. que faran l'ús adequat dels
mitjans que els $CUS anteressors els
conquistaren en benefici de Catalunya. Aquestes jornades de setembre
•DESCONTENTO
no hauran estat en VL Tots les re- E$(,
cordarem amb plaer, perquè han
[Odos lo5Que . ha dicho Portela de qua aclarit moltes coses als ulls de la
"'a. 11 PIStoleros somos los mls- gent. L'última DO haurà estat. la
_ 101 una torpeza.
menys aclaridora.»
c.ncser ~.~1ft 1 1C~_!) cr.~e ahora va a enCal aprofl.tar.oo~e, Je11UQTI de la
-... uc,,. de clasesta
Uiga. ¡El patriotl.mle vo.stre ezi,..
cinlormactooes».)
gei.x aqJUSt 1lOU sacrt/icil

me

En cap

No ens fem iHusions Una acció conjunta
Aizf ens ho recomana el corresponsal a Madrid de El Diluvio.
«Y no vale hacemos llusiones en

La L1bertad acaba aixf un ben
orientat editorial:

8
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EL .. TREBALL •
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FEIXISME I ANTIFfiXISME

EI Sindi ea t Un i e de LIu m i

«Nl Estatuto de Prensa, n1 revis!.ón, ni ley Electoral. Esto ha.y que
impedirlo en el Parlamento en la
c~n~erencia, en el mitln, er{ el penódíco. Creemos que las izquierdas
no pueden encontrar otro punto de
partida mejor para su acc!ón conjunta. Son momentoo di.ficiles y
por lo tanto, dl!fcil serà la luÍ:hS.:
Pero impedir el a.salto a la República. es deber de todos los que la amaNo voldriem haver de sostenir
mos y estamos díspuestos a sacrl!ilèmiques amb cap estament Obrer,
carlo todo por ella.»
slgul de la tendència que vulgui,
però davant les afirmacions que en
contestar a LA HUMANITAT fa la
Junta del Sindicat Unic de Llum 1
Força
relació al feixisme, no
Heraldo de Madrid opina que terum amb
altre remei que emprar la
ha pauat l'època de conquistar rèplica.
imperis.
Després de dir que el feixisme és
«!talla se empeña. en conquistar un tòpic que empren els partits
en p!eno siglo XX un imperio im- d'esquerra. presentant-lo com una es·
posible. Imposible, precisamente, por pècie de fantasma davant el poble
la época en que concibe su ambl- m~enu, que no sap el que vol dir
ción Y en que se s!.ente preparada feuosme, escriu la Junta del Sinpara el magno esfuerzo. Su sueño dlcat de Llum i Força, a la «Soli»
de grandezas es extemporàneo en el d'ahir.
eLa entronización del fascismo de
momento en que los grandes 1mper!03 vacilan gravemente en E!U es- una. manera concreta y declarada, a
El corresponsal de El Debate a tructura. por mandato categórico de nueS!ro modesto entender, no sign!Barcelona e3Criu, tot esparverat:
la contemporaneida<L Inglaterra ve flcarta una pérdida material de las
«Barcelona, 11. - El 11 de sep- que la portentosa màqUina de su cosas conseguidas, sino màs bien una
tiembre de este aí1o se presta a se- imperio funciona desde hace aúos pérdida moral de las libertades ge·
rias consideraciones. Es pueril in· defectuosamente. La Indis. lucha por nerales del pueblo, sujeto a una dicútil y contraproducente cerra~ los su llbertad, los Dominios hacen ca- tadura. determinada de partido, que
ojos a la realidad y pretender en- da. vez màs sutiles e lnmateriales s! por una parte en las cuestiones
ga~os y engañar a la oplnión. No ' los vinc~os . con la ~etrópoli. Den- cecooómicasJ podí& ser una solución,
es licito desconocer el significado y tro del ambito del nusmo reino Ir- en las cuesttones cideales» seria un
relajamiento; esto es lo q-ue de una
Ia importancia. de ese enorme mon- landa. forcejea denodladamente por manera
mAs o menos ostensible se
tón è.e flores y coronas y laurel de- su independencta..
puede ver en los pueblos o naciones
po3itado durante todo el dia al pte
Los o~~3 impenos luchan con pa- que
lo tlenen l.mplantado como réde la estatua de Rafael Casanova., rejas di~cultades. Norteamérica no gimen.»
y el signlficado e importancia. de to- se a.treVló siquiera. a aprovechar la
¿Es possible que elements dirido ese ala.rde de fuerza. basta im- oportunida~ del reclente caos cuba- gents d"un Sindicat puguin escriure
pedir tenninantemente el paso de no para anadir deflnitlvamente una semblants aflrma.cions en un diari
autobuses, tranv1as, automóvlles y nueva piet.a. al tablero. d e su pode- òrgan de la C. N. T., en l'època en
pea.tones por las calles donde està rlo. R efrena sus ambiCiones centro- què vivim? Car nosaltres no sabem
emplazado el monumento. La auto- a!llerlcan~, _reconoce la lndependen- separar la pèrdua material de les
ridad ha evitado boy manlfestaclo- CJa de J01ipmas.
coses aconseguides e.mb la pèrdua
nes y grïtos subverllivos y estrellas
Franc1a. Y Holanda. renuncian a moral de la llibertat. O la J unta del
solitarlas y ultrajes a la bandera re- nue":as col?nlzaclon::s y emplezan a Sindicat de IJum l Força no ha volpublicans.... Pero en la. conclencia sentir el unperio màs como pesa- gut escriure això, o no saben com
de todos està el convenctmiento de dumb~ que como beneficio.
està Catalunya, Espanya i el món, o
que el espírltu de rebeldia. del 6 de
!talla tuvo su momento a núz de bé nosaltres no coneixem Mussolini,
octubre subsiste b!en conservado y lograda SU unidad nactonal. No lo Hitler, Carmona, el general Justo
fortificado
desaprovechó, pero no bastaba el de l'Argentina, Horty d'Hongria; r.o
Grande ha sldo el tesón de los se- sueño de Cavour para. la realidad sabíem quines eren les intencions
paratista3 en el dia de hoy tenlendo del logro. Ahora. es demaslado tar- de Dollfuss quan a principis <lel
en jaque a la Policia en tomo a la de. Su gesto extemporàneo tampo- 193• afusellava els treballadors ausestatua de Rafael Casanova. Ello co PUe?e sorprender. Su réglmen triacs. Potser tampoc no sabem què
quiere decir que el espfritu de rebel- a.nacrómco interno tema que llevar- vol fer OU R obles i el que fa Lerdia persiste.»
la .a este funesto ana.cronlsmo ex- roux, i ells, en canvi, posseeixen el
secret amb relació a la tasca q_ue
i Digueu que el pobre senyor An- tenor.»
porten a terme els dictadors feixisgulo, corresponsal de El Debate a
tes anomenats, 1 llurs intencions per
Barcelona, és un heroll
a l'esdevenidor. A veure si ara resultarà. que el feixisme no va contra
la classe treballadora, sinó que, al
contrari, vol salvar-la 1 donar-U àmDe El Liberal copiem- i subsplia llibertat i una excel:lent sit".tacló
Comentant l'actitud de Mussoli- econòmica !
crivim- aquestes paraules:
ni, escriu l'editorialista de El Sol:
«Los gobierno3 de Azaña no hlNO LI INTERESSEN!
cieron a los socialistas Jas concesiocEs indudable que Mussolini ha
Però la Junta del Sindicat de
nes que los gobiemos de Lerroux procedido de una manera un tanto
han hecho a los popullstas y agra.- burda. De cara a l mundo ha habla- Llum i Força afirma que les lleis
rios. Mejor dicho: los goblemos de do, sin embargo, para que le oyesen socials de la República no l'interesAzai'ia no hicieron ninguna. conce- en su país principalmente. En vez sen 1 escriu:
cA saber, la ley de Térmlnos Musión socialista. Y Iol! de Lerroux ban de discutir, de negociar, reta y amehecho, si no todas, mucl>-"ls de las naza. Avanza slempre cuanto puede nicipales. Una ley creada por los
que reclamaren sus aliados en la go- en el camino de las exigenclas s1n socialistas para reprimir, sí, la avaricla de los terratenientes, pero pabemación del Estado.
tomar en consideración la posiblll- ra crear también una hegemon1a. o
¡Basta ya.!
dad de una retirada. Su frase cCon privllegio para dicho partido o sus
Basta ya, sl es que se quiere sal- Ginebra, sin Ginebra o contra GIen los pueblos agricolas,
var la Repúbllca democràtica, libe- nebra», ejemplar muestra de impru- dirigentes
pues dependiendo esta ley de la de
ral y parlamentaria del 14 de abril; dencia en labio.> de un estadista. que los
Jurados Mixtos y de la de Asola co~tituida en 9 de diclembre de tiene tras lli la re3ponsabllidad del claciones, llamada
vulgarmente del 8
1931; la República lnmaculada que destino de un gran pueblo, adquie- de abril, engendrada por Largo Ca~ dió a sí mismo el pueblo español, re boy proporciones muy graves. ballero para anular de una manera
sm romper un cristal. Ahora blen · Proporciones fàctles, por otra parte legal las actlvidades de la c. N. T.,
si lo que se qulere es transforma~ y en otro sentido, al desdibujo de quedaba dicha ley a la completa dis·
esta República en un fasclsmo va- la caricatura.»
poslción de los manejos de los sociatic:anú¡ta, para atarlo al carro de
Cal pensar, peró, que aquesta listas, los cuales, si les pareda, Jïo
la.s conqu1sta3 del !asc.lo italiano, encaricatura podria portar a Euro- daban trabajo màs que a los q~1e
tonces, ¡adelante con los faroles!•
a. su central sindical se adherían.
pa aires de tragèdia.
Aparte de que nuestro criterlo de
caràcter internacional en todas las
cosas, no nos permite reconocer restriccclones ni fronteras, que al final
determlnan una Idea de odio entre
los trabaja.dores de dlstlntos pueblos.
La ley de Contratos de Cultivo,
bccha, a nuestro entender, para convertir a los crabassaires» de explotados en pequeños propietarios, seccionando asi las ansias revnlucionarias
que todo trabajador debe sentir, e
lnculcàndoles en su espfrltu, ya. de
sl patriarcal y mesànico, el lnstlnto
y cultivo màs tarde la veneraclón
de la PROPIEDAD PRIVADA, a la
cual nosotros tenemos ·una guerra
sin cuartel declarada.
La Reforma Agraria, algo màs Indigno e lnetlcaz aún que la de Contrntos de Cultivo de Cataluña..
MITGES I MITJONS A PREUS DE GANGA
Respecto a los Jura.dos Mixtos,
¿para què :-~os lnteresa.n, sl nosotros
hemos
sido siempre partldarios de la
Sempre grans ocasions
acclón directa?>>
¿No diríeu que això sembla es·
crit a reA B Cll o a «La Naclón»?
relaclón con los propósltos gubernamentales en!rente de aquel!os anhelos del r~tableclmiento de las garant!as constituclonales. Por otra
parte, se prorroga el estado de excepción y se conceden supliootorios
para procesar a diputados. La Comisión permanente es màs elocuente con su actuac!ón que todas las
bella.<; promesas y ramo3 d e olivos
que emanen de las alturas. En el
seno de aquélla se han desgañitado
los señores Santaló y Sànchez Albornoz para oponerse a esa medida
arbitraria. Se han desgañitado con
la Constitución en la mano. Para
nada les ha. valido. A la bora de votar se les ha dejado con la normal
arbitrariedad en que vlvl.mos. y
conste que la llamamos normal por
aquello tan sorprendente de entrar
er~: el onceavo mes de sentlrnos oprlrmdos, cuando no perseguidos, los
que comulgamos en la acera de enfrente.»

Força pretén contestar a LA

HUMANITAT
po.' Doncs.
no, senyor; està publicat a
cSolidaridad Obrera• d'ahir. Creiem

Imperialisme

Som una gent terrible

Amunt i crits

La caricatura
sagnant

ANTIGUITATS
MOBLES D'ESTIL
CALAIXERES ISABELINES
QUADRES ANTICS I MODERNS
MIRALLS
OBJECTES D'ARAM

HOTEL DE VENDES

l'ORGANITZACIO ECONOMtCA
DEL MON

PELAI, 8

La Justícia
TRIBUNAL

D'URGENCIA

causa per sedició suspesa. - Per
a ahir al matf estava anunciada
la. Vista d'una causa pel suposat delicte de sedició contra 18 processats
de Vilafranca. L'autoritat militar se
nllavia inhibit.
Un dels processats estava malalt,
per la. qual cosa la vista va ésser
s-.¡spesa. tlns a nova convocatòria.
Dipòsit d'armes. - Comparegueren davant el Tribunal d'Urgència
J osep Domingo Parfs i Marian Tejero Regales, acusats de tenir un
dipòsit d"armes.
Segons es desprèn del sumari, els
processats tractaren de vendre unes
escopetes de caça, fusells, municions
i revòlvers' amb llurs carregadors.
Assabentada la policia. del !et, u
personà al lloc on tenien amagades
aquestes armes 1 se n"incautà, després de detenir els processats.
Aquests, en llurs declaracions, ma·
nlfestaren que havien recollit les dites armes en trobar-les abandonades arran del 6 d·octubre, l que
pensaven vendre-les per a treure'n
diners.
El fiscal, en les seves conclaslons,
demanà a. la sala que condemnés tl.s
dos processats a la pena de vuit
anys de presó.
El defensor va solllcitar l'absolució.
El Tribunal dictà aentència. i condemnA els dos proceasat.s a la pena
de a1s anys, m~ mesos i un dla
de presó.

NOTICIARI
L'lltafada de la coHocaclons.

nar-catalana

S"han presentat dues noves denúncies contra Gaietà Ygualador pel
ctimoa dels empleus.
'
Els denunciants han manifestat
que es presentaran altres denúncies
per part de dues mecanògrafes que
tenia el que ha desaparegut de Barcelona.
Aute de processament. - Pel Jutjat núm. 16 s'ha dictat processament
i processament sense fiança contra
Josep Fernàndez Lorlto, acasat d'un
delicte de tinença. Ulfcita d·arma de
foc.
Furt de passaports. - Pau Moran
ha denunciat a la Direcció de Pollcia que ll han sostret, a ell 1 a un
seu amic, els passaports que portaven a la butxaca de l'americana.
Calguda mortal. - En el seu domicili, Viñeta, 68, segon, on vivia
amb els seus pare3, el nen de 22
mesos .Manuel Pombo calgué 1 va
produlr-se tan gre-us lesions, que ha
mort a l'hospital, on havia estat
portat per a la seva assistència.
Trasllat. - El senror Joaquim M.
Pulgferrer. que tlns ara. ha regentat
el Jutjat de VIc, ha estat traslladat
& Viella, a petició pròpia.
Amb motiu del seu comiat, els
vocals obrers 1 patrons del Tribunal
Industrial de tot el partit de Vlc
li han dedicat un homenatge per 1\
palesa.r la. satisfacció que ha causat
la seva actuació al front del Susdit
Tribunal.
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Milions 1 més milions de parats
arreu del món que no tenen el més
indispensable per a. la vida, xr.entre
el feixisme 1 el nacionalisme dirigeixen l'economia 1 llencen a la mar o
destrueixen per mitjà del foc els articles alimentosos. En el curs de rany
1934 sban destruït:
860.000 vagons de blat.
114.000 vagons d'arròs.
•oo.ooo quilos d'ordi i civada.
32.000,000 de sacs de cafè.
6.000,000 de porcs.
13.000,000 de tones de canya de
sucre.
550.000 bens.
1.000,000 de vaques.
Heus ací el resultat de l'obra dels
governs que pretenen dirigir el món
1 menar-lo pels camins de la pau i
de la prosperitat. Heus aci l'obra d·una economia nactonal-f'eixista. La destrucció de la riquesa i el foment de
la fam 1 de la guerra ci\-11.

Nota del Departament
del Treball
cliOficlna encar~ada de la confecció del nou Cens Electoral Social
de Catalunya posa a. coneixement de
les entitats professionals 1 obreres que
a. robJccte d"aconseguir la major efl.
càc.ia.ila per!ecc!ó necessàna. d'aquell
per a releva.da missió que ha de complir dintre les activitats socials a Catalunya., 1 per tal que puguin procedir a llur insCripció totes les entitats
Interessades, l"Honorable Conseller de
Treball de la Generalitat, amb da,..
ta 11 dels corrents. ,.a dictar una
Ordre prorrogant el termini fixat. pel
Decret. del 30 de Juliol passat. per a
la presente.Cló d'1n.Stàneles d·inscrlpcló a l'esmentat Cens ftn.s el dia 30
del mes que som.»

que aquest paràgraf es porta E:ll
mateix el comentari. I a!egeL't la
Junta:
cEn cuanto a que el derecho d~
huelga es un mito, nos parece que
el menos indica:io para hablar de
ello es el órgano de la Izquierda. Hepublica.na de Cataluüa, pues deberfa
acordarse de que tampoco se reconocía. este derecho cuando reinaban
en Catalufla. Dencàs y Badia.»
¿Es que per ventura els Sindicats
de Catalunya no plantejaven les vagues que els plavia en els primers
dos anys de República? No solament
declaraven les vagues de caràcter
econòmic que volien i moltes les
guanyaven, sinó <rue en declaraven
algunes que, sota un dissimulat caire
econòmic, tenien un veritable rons
polític, com fou aquella famosa
vaga. tramvlària celectorai.J del r.ovembre del 1933, que Joan Peiró
aflrma a cSindícalismo» haver estat una vaga declarada en estreta
relació amb els elements lerrou.xistes.
UNA DATA A RECORDAR

la contrareforma agrària han estai,
possibles els desnonaments !ets i eis
que vénen. Ja heu vist com els diaris
d'ahir anuncien que pel dia 30 de:

!f:no~:rn~:s.hi ha anunciats so.ooc
DADES

L'atur forçós
i el Govern actual
En el darrer Consell de Ministres
s'acordà destinar 3.043,605 pessetes
a repartir entre 29 províncies espanyoles per tal de combatre l'atur
forçós. A continuació, donem la ll.ista. de les ciutats que percebrllll els
socors 1 la xi!ra. amb què han estat.
beneficiades, sense cap altre comentari:
Alacant, 90.000 pessetes.
Almeria, 177.000.
Avila, 100.000.
Balears, .ro.ooo.
Burgos, 30.000.
Càceres, 105.000.
Castelló, 105.000.
La Corwía, 145.000.
Gf8Jlll.da, 135.000.
Gwptiscoa, 50.000.
Osca, 105.000.
Jaén, 111.605'31.
Las Palmas, 48 000.
León, 50000.
Logroño, 20.000.
Lugo, 100.000.
Navarra, 50.000.
Orense, 50.000.
Palencia. 25.000.
Pontevedra, 90.000.
Salamanca, 170.000.
Santander, 70.000
Sevilla, ~7 .500.
Sòria, 50.000.
Tenerife, 195.000.
Terol, 90.000.
Toledo, 87.000.
València., 307.500.
Zamora, 20.000.

La Junta ens recorda una data:
la del 5 d'octubre, amb aquestes paraules:
cN;.¡estro Sindicato r ecuerda a los
escritores de «La Humanitat» la r~_....
cha del 5 de octubre para que, puesta la memor!a en ella, vean la forma de quitarse de encima la responsabUldad que les pueda caber en
los avances del fa.scismo.»
Nosaltres, deliberadament, no haNOTICIARI
viem volgut recordar mai una altra
AGRUPACIO DE VENEdata als actuals dirigents de la C. N.
DORS DE LLIBRES D' ().
T. I és la del 8 d'octubre.
CASIO DEL PARAL-LEL
Sl el 5 i 6 d'octubre es plantejà.
la lluita contr:~. el feixisme i es perL'Agrupació de Venedors de Llibres
dé, entenem que la Junta no yot d'Ocasió del ParaHel convoca els seus
demanar cap responsabilitat als llui- associats a l'Assemblea General EJ:.
tadors d'oct"Ubre, màxim tenint en traordinària que tindrà lloc aVUI a
compte que ells no h1 eren. Es a dos quarts de deu de la vetlla ' al
dir, no h1 eren: h1 eren. però es tro- local <Cors de Clavé), carrer de Sant
baven enfront dels que lluitaven con- Pau, 83, principal, per tal de tractar
tra el feixisme.
sobre la. suspensió del mercat del Pa.Jaume Miravitlles, en el seu llibre rallel. Per tractar-se de l'esdeveni«Critica del 6 d'octubre», 1 Benavl- dor del nostre mercat, la Junta Dides, en un notable llibre recent, ex- rectiva prega l'assistència de tots
pliquen com els dirigents de la. c. els socis.
N. T. traïcionaren el moviment d'octubre a Catalunya. Hi ha qul ba
recollit la nota que eis dirigents cte
la C. N. T. llegiren pel micròfon de
ln. Ràdio tnstaHada. a la Comandància de la Quarta Divisió, aconsellant
la tornada al treball als treballadors
de Catalunya, el mati del dia 8
d'octubre del 1934.
La pròpia Confederació Regional
del Treball de Castella, afecta a la
c. N. T., criticà aquesta actit-ud.
Aconsellar la tornada al treball en
CAMISERS
una vaga antifeixista que ells no ha- ¡
vien declarat, ans que havien comGRAlltS l<.t:ISAIXES l'EH FI
batut, té el nom que els historia- I
DE TEMPORADA
dors li aplicaran.

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

M!S & ROCA

LA UNITAT CONTRA El.
FEIXISME

Tots els partits i agrupacions de
classe d'arreu del món estan obertament a favor del Front Unic contra
el feixisme, menys els anarquistesfaistes catalans. Fins la III luter·
nacional, fins ara tancada en el clos
dels partits comunistes, declara oficialment la necessitat de la lluita
mancomunada contra la. guerra l el
feixisme a tots els països. Dimltroff
declara que en aquesta unió cal Interessar, no solament els partits proletaris, sinó els partits de la petita
burgesia, o sig-ui la classe mitjana,
q4e, Igual que el proletariat, sofreix
les conseqüències del feixisme. Tothom està d'acord amb menar la.
lluita mancomunadament contra la
reacció, menys la FAI, que ara dlri·
gelx la C. N. T.
Dimltrnff ha. declarat cque l'acció
mancomunada de les dues Internacionals contra. el feixisme, no solament tindrà una influència. sobre eis
adherents -socialistes 1 comunistes-, sinó també sobre els obrers
cristians, anarquistes 1 altres sense
organitzar, 1 encara la nostra tnn·uència arribarà als que, provisionalment, són víctimes de la demagògia
feixista.
Tlndrlem per a dir moltes altres
coses, però l'espai ens manca. De
tota manera, estem segurs que Lln·
drem ocasió per a tomar a insistir.

Llegiu LA HUMA NI TAT
La «Ceda» prepara les
eleccions
La Premsa de Madrid posa en evidència que la. CEDA ja circula notes
i manifestos per terres espanyoles
1 promet qui sap les coses als camperols castellans. Proclames i més
proclames.
En una d•aquestes diu el següent:
«Graclas a la Contrarreforma. agraria, obrero del campo, seràs propietario Y vivlràs. Dirfgete al Instltuto
de Reforma ~ra.ria. Allí se te darà.
un préstamo, que pagaràs en unos
cu.nntos afios. Y tomaràs posesión de
unas tlerras que han sido de tus explotadores. Esto se debe a ese gran
hombre que se llama Gil Robles.a
¿Què us sembla d'aquesta literatura, treballadors del camp? Sembla
que aquPSts senyors de la CEDA hagin Oblidat que gràcies a la llei de

L'ORDRE
PUBLIC
....
...

~

LES RENDES DEL& TRE•
BALLADORS

Al Dispensari de Sant Mart! va
ésser assistit, a primeres hores d'ahir a la tarda, lm obrer anomenat
Joan Mena. A causa de ra gravetat
del se-.1 estat no pogué declarar.
Presentava la fractura de la base
del croni 1 feride3 a la regió parletal, de pronòstic gravíssim.
En estat ngònlc, ingressà a. l'Hospital Clínic, on morf al cap de poca
estona d'ésser-ht.
Les esmentades ferides se les callsà mentre treballava de paleta m
una obra en construcció del Camp
de l'ArPQ.
- En greu estat, Ingressà ahir ~~o
l'Hospital Clínic Ra!ael Muñoz Ga.llego, de 72 anys, que calgué, a
primeres hores de la tarda, daltabaix
de la pedrera. de Montgat.
SUICIDI FRUSTRAT

Rafael Moreno López llogà, dijous
al vespre, una cambra en un hotel.
l com sigui que a les tres de la
tarda d'ahir encara no havia sortit
el conserge hi entrà i el trobà ezi
greu estat, a causa dllaver begut
un preparat a base de fós!or, amb
la Intenció de s-.úcldar-se.
Fou assistit al Dispensari de la
Ronda de Sant rere, on manifestà
que, com que no tenia. treball, intentà suïcidar-se.
DETENCIO ACCIDENTADA

A la crul1la dels carrers d'Urgell
l Consell de Cent, uns guàrdies de
seguretat perseguien dos Individus,
l per a fer-Ios por dispararen diversos trets a !"aire, que produïren ralarma consegüent.
Un dels fug!Uus, que va ésser detingut, digué q-ue es deia Pere Moreno, i declarà que ell l un altre
havien robat un cistell amb menjar
que duia una serventa.

COLMADOS SIMÓ
Salmeron, 54 • Avinyó, 16 • P. de Gràcia, 75
(cantonada Mallorca) Corts, 682
POSEM EN CONEIXEMENT DELS NOSTRES CLIENTS
QUE A PARTIR DEL PROPER MES D"OCTUBRE, ELS
ENVASOS DELS NOSTRES OLIS PORTARAN UN
TAP ESPECIAL SISTEMA PATENTAT, PER TAL D'E-

VITAR

QUE COMERCIANTS DESAPRENSIUS
GUIN TORNAR A EMPLENAR-LOS

OLIS PURS D'OLIVA, D'URGELL

PU·

BAIX ARAGO

nò..ha de mancar LA HUMANirrAT

la humanitat

~

INFORMAC IO DE L'ESTRANGER

·LES LLETRES·

Un

DISSABTE, 14 D! 8ETEM8RE DEl

nou

DAVANT DE L1lNTERROGANT DE GINEBRA

EL POBLE CANVIA
Temps enrera queia a les nostres
Avui és altra. cosa. Avui el poble
mans un llibre d'autor nou. El llibre, una. noveHa, es titulava «Uno». sap llegir, sap capir 1 agrair la beEl nom de l'autor ens era perfecta- llesa de l'obra literària, i sap, soment absolutament desoonegut: Car- bretot, que l'escriptQr és també un
ranqÚe de Rios. Siguem sincers: sl obrer-¡enorgullim-nos, germans es-no hagués estat què Pio Baroja pre- criptors, d'aquest titoll-i que està.
sentava el nou novellista tal vega- més al seu costat, al costat del poda Ja seva novelia no ens hauria ble, del que hi estan els bisbes. els
cridat l'atenció. Però el fet que un banquers i els generals.
Carranque de Rios pertany a
escrlptQr com Pio Baroja - en el
qual, moltes vegades, s'amalgamen aquesta nova raça d'escriptQrs, nasamb Ja independència Ja insociabl- cuda al resplendor de la passa~a
guerra, sota el guiatge de Rom.am
utat 1 l'esperit més atrabiliari
presentés un escriptor jove ens feia Rolland 1 de Gorki. Avui la ventaesperar que no es tractaria de cap• ble selecció, la veritable aristocràvuigar1tat. Pío Baroja no és gens cia de l'esperit, hem de cercar-la en.
amic de presentacions ni de prò- tre aquests escriptors.
legs. El que ha posat a l'obra lnl- 1 Llegint les dues novelles que f1_ns
R1os
de
Carranque
publicat
ha
era
l'únic
és
Rios
de
cial de Carranque
hom comprèn perfectament que Pi~
que li coneixem.
I no ens semblà pas malaguanyat. Baroja-un basc tan insurrecte t
((Uno» és una novella interessant de atrabiliari com Unamw1o-l'hagl predebò, una novelia. gens vulgar. En sentat. I és que en cauanque de
aparèiXer el segon llibre d'aquest Rios hom adverteix de segmda la
autQr - ceLa vida difícil», editat, influència de Baroja. Això no ho
fem ressaltar com un defecte. Semcom el primer per Espasa-Calpe Ja sabíem a què atenir-nos; ja sa- pre que siguin lntelligents, admebiem que carranque de Ríos és un tem les influències. El que mai t:O
escriptor que mereix confiança, que seria admissible fóra una influènCia
sap Interessar per tal com no és no inteHlgent, com la de qualsevol
vulgar per tal com vol ésser cell» Pedro Mata, com la de qualsevol
1 veur'e ell les coses d'una manera «Caballero Audaz», que tant d'èxit
subjectiva, de dintre a fora, i no obtingueren Wl temps entre les clasobjectlva; ja sab!em que es tracta- ses benestants espanyoles. Aq~est
va no d'un e:;criptor més que venia èxit no té res d'estrany ni ha d ada unir-se al cor dels altres escrip- mirar-nos massa: es tracta d'unes
tors que, des de fa tant.s anys, viuen classes benestants perfeclament ind els tòpics més tronats i dels llocs civils que necessiten, per afinitat,
una literatura incivil. El músic d'acomuns més rancis.
questa pobra gent és Guerrera, el
L' ESCRIPTOR 1 L'E POCA comediè~raf Muñoz Seca, i els noveHistes Pedro Mata, <cEl Caballero
Dies passats, ocupant-nos en aques- Audaz», etc., etc.
En Carranque de Rios creiem
tes mateixes pàgines de l'obm magnifica d'Henri Barbusse-magnifica veure un Baroja més jove, més auen bellesa 1 en generositat-parlà- daç que el d'ara, acadèmic 1 amanvem del tipus nou d'escriptor que sit: el Baroja de la bona època,
requereix la nostra època, de l'es- el de «Camino de perfecclón>>, ceLa
criptor que no eliudeix cap deis pro- ciudad de Ja niebla» i e<La dama
blemes de la nostra època, de l'es- errante».
criptor al costat del poble, fonentCarranque de Ríos té un autènse en el poble, arreconant l'actitud tic nervi de novellista. Sap veure
de ridícula vanitat amb la qual s'ar- els tipus 1 fer-nos-els veure amb
rossegava. en el camp burgès. Avui quatre pinzellades plenes d'encert i
això s'ha acabat: o bé hom, com de gràcia. Exemple: l'esposa del reProust, és un analitic morbós 1 ge- llotger de Saint Nazaire, la francenial que es reclou entre sedes i per- sa del bordell que s'atipa de bornfums, o bé és un home de passió i botiS, eis comunistes de Santander.
de fervor com Gorkl, com Romain
Carranque de Rios-que deu ésser
Rolland que creen i elaboren una jove-és un noveHlsta del qual tel'ofrenen
i
suprema
obra de bellesa
nim el dret d'esperar-ne grans obres
al poble perquè el creuen digne de plenes d'inquietud, de vida, de necapir-la i agrair-la.
guit de fervor revolucionarL
LLUIS CAPDEVr.LA
Alxò no ha estat possible fins fa
I
felatlva.ment poc temps. Abans l'escriptor treballava per un món burgès que en el fons el menyspreava,
~ ell, al seu torn, e3túpidament,
La setmana passada, al Palau . de
·menyspreava el poble. Abans l'es- Justícia,
succeí un jet molt grac16s.
criptor escrivia unes noveHes blanlladregot comparegué davant
ques, sénse suc ni bruc, per a senyo- el Un
Tribunal, i el president l'invità
retes cursis de casa bona, o unes
expliqués com se les havia apanovelles que volien ésser perverses i que
nyat per a furtar cert rellotge, cosa
i-esultaven ximples per a senyoretes que
semblava impossible, donades
!-passi l'eufemisme-de cases dolendel jet.
tes dolentes segons el criteri bur- lesA circumstàncies
requeriment, el lladregot
aquest
g~. que és el qul fa possibl~ !:existència d'aquestes cases. El public de respongué:
-No s'ht encaparri, senyor presii•escrlptor, abans, es limitava a la dent
que per molt que li ho explipseudoar!stocràcia, la burgesia i el
qui no ho aprendria de ter.
P.tón pintoresc de la galanteria.

Itàlia ha cridat a files tots els oficials, classes i soldats d'aviació
o

Mr. Ricket, de reto~~ ~e Lon~res, diu
es estndament
que la seva conceSSIO
•
•t'
bri anJca
El Negus ha publicat un decret admetent
El cònsol italià a
oficials estrangers
Adjibutti ha dit als que han passat per
aquell port, que Itàlia afusellarà tots els
estrangers que trobi a l'exèrcit etiòpic ··
Segons un periòdic francès, Mussolini,
tan bon punt hagi obtingut una victòria,
. .
'
proposara negoCiaCions

Sancions contra Itàlia?
(Ve •• ,, ....

1)

EL GOVERN ESPANYOL
S'OCUPA DEL DISCURS
QUE ES ELOGIAT PEL
SENYOR ROCHA
Madrid, 13. - El Consell de Mlnistres ha estat reunit des de dos
quarts d'onze del mati .fins prop
de les dues de la tarda.
Una hora abans ha sortit de la
presidència el ministre d'Estat, el
qual ha manifestat que com que no
sabia que se celebraria avui Consell
havia citat al seu departament aldiplomàtics.
representants
guns
Després ha afegit:
-Vosaltres ja. deveu saber el resultat de la sessió de Ginebra celebrada aquest mati
Els informadors varen contestar
negativament 1 aleshores el senyor
Rocha va continuar dient:
-Doncs a ella el senyor Laval ha
pronunciat el seu tan esperat discurs, que segons les Informacions
dels nostres delegats ha prOduït una
gran impressió.
-¿I en quin sentit ho ha fet? li han preguntat.
-Ha. estat recolzant la tesi d'Anglaterra i de plena adhesió a Ja seva actitud 1 fidelitat al pacte de la
Societat de Nacions.
Quan anava a acabar la reunió
fou transmès pels nostres representants a Ginebra el discurs integre
quo aquest mati ha pronunciat el
senyor Laval a la Conferència de
la Societat de Nacions. El discurs
h& estat llegit 1 amb aquest motiu
&'ha tractat també, sobre tots eis
problemes de política Internacional.

P"" que""' una gnn "''amitat.
«Hem sentit el pes de les responsabilitats de representar ..un Govern
al qual miren molts palSos com a
guia i conseller. He fet tot el que
he pogut per a fer-ho comprendre
aixi, el que és el sentiment de la
majoria del meu pafs. He provat
d'explicar el punt típic de vista anglès; però especialment el nostre
desig de viure en pau i la nostra determinació de mantenir la paraula
que solemnement hem donat al
Conveni de la Societat de Nacions.
Jo espero que fent esforços per a
mantenir aquest objectiu i fent jusUcla a Abissinia, encara pOdrem ésser amics d'Itàlia. Jo rebutjo la
Idea de diferències entre Anglaterra i Itàlia. Jo mateix he servit a
Itàlia un any i mig durant la guerr4 1 servo encara admiració. per a
Itàlia 1 per als italians, com Igualment pel progrés que han assoUt
aquests darrers anys. Que em creg-.Jin quan dic que tinc més angoixa. que ningú no té a Europa per a
trobar una solució pacifica, que fae• justicia als drets sobirans d'Abíssinia. i doni satisfacció a les necessltats d'expansió d'Itàlia.
Deixeu que l'aire porti aquestes
paraules a Itàlia, que encara que
alguns qualifiquin d'amargues, són
paraules de veritable amistat».

,,,,,¡,'

UN COP SALVAT L' HO·
NOR PER LA PRIMERA
BATALLA, MUSSOLINI
PACTARA
Paris, 13. - El setmanari «Gringoire>> refereix una entrevista que
ha tingut Raymond Recouly, al Parlament de Venècia, amb el senyor
Mussolini.
Segons Ja impressió que U ha deixat l'entrevista, Recouly diu especialment que, en cas que esclati
el confllcte, «un cop desenrotllada.
la primera fase, serà possible obtenir del senyor Mussolini que accepti
negociar amb Anglaterra 1 França».
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UN HIPOPOTAM BARCElONI?
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El PROPER DIA 20 S'OBRIRA
El PERIODE DE MATRICUlA
PER AlES DIVERSES
FACUlTATS
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La Cultura
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<Moneheste•Gu.,d!aru..

és de temer cap dificUltat ··~~o
prop de la Societat de Naci:!Osa
' la
qual rebrà una Memòria exp
incompetència del Govern e~ant ll
la satisfacció que 11 prOduirà tÒPic I
a Pro.
teccló ~strangera.»
Efectivament, el secretari ge
d~ra¡
rebé una protesta d'Etlopla
el 26 de juny del 1926. El d'ocu da
!~u arxivat 1 el Consell ob~ent
n'à
Silenci.
L'article ti~ula.t «¿QUI lntrOdu! .
Ha a Ablssima?» acaba alxi· «V lla.
com l'Anglaterra del 1906 i com ~eJ
glate~ra. del 1910 i com el Gab.\;.
l~boriSta de MacDonal, no lllelll~
que el Govern següent conserva3:s
amb una constància que explica ",t•
permanè_nci~ dels mètOdes i fixa~~
dels ob~ect!Us, definiren els 1 ~¡o
escor~edlS~os I confumaren les b r.¡
juridl~ d una hipoteca Italiana~
bre. Et10pia, per la nuHitat 1 canc~
lacló de la qual no caldria adv~
en el successiu.»
•••
Pertlnax, en una comuntcac!ó
«L'Echo de Paris», jutja greu 1 a
tu~ció. <cSi esclaten les hostil¡~ ~I·
que farà el senyor Laval? Part¡ .a s,
rà en la censura que s'infling Clpa.
Itàlia, però tractarà també èleeW:n~
tar l'ordre econòmic i financer ~
reprovació de França 1 dels altr
Estats, Anglaterra Inclosa. Mentrcs~
tant Itàl_la. POdrà obtenir alg-11n è lt
militar, 1• en conseqüència es m~
trarà més propicia. a acéeptar un
compromis.>> Complica la qüestió .!el
Canal de Suez certa reacció d'Eg!p.
te, que, sl bé favorable a la causa
d'Abissinia, voldria negociar al preu
de la seva pròpia Independència 1
pas de les naus Italianes. En 'c!s
cercles anglesos es parla també del
bloqueig del Mar Roig.

on es proposa fer grans comandes
d'armes 1 municions per a Etiopla a
les grans fàbriques txecoslovàquies
de material de guerra.
Les pròpies informacions diuen que
durant la seva curta estada a El
Caire, Mr. Rickett declarà. que es
dirigia a Batàvia en un dels avions
holandesos de Ja Unia AmsterdamJava, i, malgrat això, poques hores
després aterrava a Ja capital hongaEL DISCURS DE HOARE
resa, la qual cosa evidencia que el
ES INTERPRETAT COM A
financer de referència temia ésser
UNA DECLARACIO A FA·
objecte d'un atemptat.
VOR DE LES SANCIONS 1
CalEl
de
sortir
de
Com que abans
S'ESPERA QUE EL JAPO,
re Mr. Rickett conferencià detinguESTATS UNITS 1 ALEMAdament amb un alt funcionar! del
Ny A NO S' H1 o POSIN
EGIPTE ESTUDIA JURIDI· Govern d'Addis Abeba 1 amb un cap
Londres, 13. - Als cercles polítics
CAMENT EL TANCAMENT àrab, és de suposar que les armes adLA PRUDENCIA I LA Dl• londinencs es declara que després
quirides a Txecoslovàquia seran traDEL CANAL
PLOMACIA DE LAVAL
del discu-s de Hoare ha quedat elaAràbia,
via
Etiopla
a.
meses
Ginebra, 13. - El discurs del se- rament exposada davant el món la
El Caire, 13. - Interrogat per un
GIa
prOduït
ha
Laval
Pierre
nyor
dejurista
periodista, Badaqul Bajà,
ferma voluntat de la Gran Bretasignat oficialment per a estudiar,
PREMSA FRANCESA f A·
ELS ANGLESOS REFORCEN nebra gran sensació i ha estat qua- nya de fer triomfar la S. de N. m
VORABLE AL DISC URS
· ri
·
d l'
representacions
altes
les
per
lificat
d'acord als tractats, la situació re1a llu i•A
XIPRE
13. _ El tema de totes les
Paris,
amb
gmeb
organiSme
e
,..
com a una peça oratòria que acre- Itàlia, en el cas que aquest pals
sultant del tancament eventual del
Londres, 13. - S'anuncia que tre~ dita. al primer ministre francès com agredeixi Etlopla. Si aixi succeis, conversac1ons a Paris és el discurs
Canal de Suez, ha posat de relleu
que Egipte, per no ésser membre de ze destructors de l'esquadra anglesa un habilíssim diplomàtic.
Anglaterra aniria decididament a pronunciat aquest mati a Ginebra
pel senyor Lava!, que es quall.!lca
En general es creu, que en el cas l'aplicació de sancions.
la s. de N., no està obligat pel de Ja. Mediterrània, àdhuc el cuiras"Covenant", però que s'adherí al sat «Devonshire>>, es concentraran a de fracassar el procediment de l'arMentre els dirigents de la politica de sensacional i atrau tota l'atenció
Si bé de fa algunes setmanes sem:
tu
·
·tà
b
la base naval de Limassol (illa de bitratge per a l'arranjament del ext erlor n mea ac en, el Govern, blava
pacte Kellog.
que la Identificació angln fran·
conflicte italo-abissinl, França està a fi d 'evitar el perill de veure•s sorHa fet r essaltar alxf mateix que Xipre) a partir del 21 de l'actual.
vl'article 16 és r...plicable als ciutaTambé se sap que el cuirassat <eLon- disposada a prendre sancions con- près per esdeveniments Inesperats, cesa era major, ningú no esperava
el cap del Govern francès dedans de països membres de la S. de doru> es dirigeix a Samagoust, 1 els tra Itàlia, si aquesta porta a CR.P la a d opt a im por ta nts mesures relaclo- que
clarés el seu ajut a la s. de N. en
N. i, per tant, a la Societat del Ca- cuirassats <tAustràlla» 1 c<Shropshire>> seva anunciada agressió a Etiopia. nades amb la defensa nacional.
forma tan clara 1 categòrica com
No obstant, es creu, que Laval,
nal de Suez.
a Larnaca, on quedaran est.~clonats
Pel que fa a l'aplicació de les ho ha fet.
Als cercles jurídics es justifica la a l'expectativa deis esdeveniments.
obrant amb gran prudència, ha dei- sancions, es considera als cercles resEis periòdics de la tarda pubil·
política d'Egipte en cas de tancaxat oberta la porta perquè Itàlia en- ponsables que, llevat de mOdifica- quen
a grans titulars les darreres
ment general, per necessitat de ;¡odiscussió iniciada pel dis- clons imposades pels esdeveniments, paraules
la
en
tri
de Laval en el seu dis·
UN OFICIAL CUBA A ETIO- curs de sir Samuel Hoare.
sar Ja guerra fora de la llei.
l'acció britànica es desenrotllaria de curs: <eLes nostres obligacions són
PIA
la manera següent: En primer lloc contingudes en el Covenant i FranEL NEGUS NO AUTORIT·
DESPRES DE LAVAL, LIT· cs
Addis Abeba, 13. - Ha ingressat,
procurarà recollir el major nom- ça en desertarà.»
ZA ELS FRANCESOS A amb el grau de capità, a l'exèrcit
VINOV RENUNCIA A LA bre possible d'adhesions a la posició
ccLe Temps» qualifica el seu dis·
PORTAR SO LDATS A AD· etiòpic, el revolucionar! cubà afillat
REPRE- de la Gran Bretanya davant el conEL
PARAULA.
d
DIS ABEBA
e <<clar, franc i Inequívoc», i
D'A•
c~;~rs
SUD
exposat
DEL
clarament
SENTANT
ltalo-etiope,
mcte
a l'organització «AB C», senyor Del
F RI CA D'ACORD AMB en el discurs de Sir samuel Hoare. d1u que ha exposat clarament il
Londres, 13. - Comuniquen d'Ad- Valle, fill de pares espanyols.
A aquest respecte cal posar de relleu cooperació franco-britànica i l'amisHOAR E
dis Abeba que el Negus ha denegat
l'autorització soHlcitada pel ministre
Ginebra, 13. - En acabar el seu que són ja nombrosos els Estats del tat franco-italiana, i que les se\'es
L'AFRICA DEL SUD, ALARde França per a augmentar en 150
dlsctllS el senyor Lava!, s'h!!.n repe- centre d'Europa, Amèrica del Sud, paraules, en referir-se a aquesta
~IADA
ql\estió, deixen la porta ober·
hombres la guàrdia encarregada de
tit les ovacions amb què fou salu- etc., que han anunciat a Londres llur darrera
del
representant
El
13.
Londres,
ta per a una solució pacifica del
adhesió completa.
la protecció de la Legació de França.
tribuna.
la
a
aparèixer
en
òat
conflicte !talo-abissini.
Govern d'Africa del Sud a Londres
S'advertia. clarament que el disccPar!s Soir», aHudint Hoare, <!iu
Falta r ecollir l'adhesió a Ja qual
Estbmao. Fetge. Melsa. Reumat isme. D!abetes
ELS ITALIANS AFUSELLA· ha fet públiques unes manifestacions CL•rs del primer ministre de França. a Londres es concedeix major imLa
val ha recollit davant tot e:
BALNEARI a Caldes de Malavella <Guona)
RAN TOTS ELS ESTRAN- i ha donat la veu d'alarma sobre les havia prOduït en els delegats inter- P ortàncla: la de França. Es creença que
món la declaració solemne de l~s
GERS QUE LLUITIN AMB conseqüències que el fracàs de la So- nacionals veritable sensació.
Preus redu1ts finS el 31 d'agost
contretes per Anglaterra
obligacions
ben
londinencs
cercles
als
general,
cietat de les Nacions podria originar
ETIOPIA
Després de parlar el senyor La- Informats, que França s'aproparà i que lliguen en totes les circums·
Telèton 1855'1 · BARCELONA
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d'Africa»,
«partició»
la
evitar
a
per
1
el
tribuna
la
d'ocupar
havia
val
Tele«Daily
El
Londres, 13.
cada vegada més a Ja tesi britàn!ca tàncies i e:1 tots els llocs, igual ~ue
que podria ocórrer eu aqutll cas.
de la. U. R. s. S., senyor en el relatiu a la defensa sense re- l'existència del Pacte de la s. de N,
graph>> publica un despatx de Dji- cosa
Afegeix que el fracàs de la So- delegat
renunciat
ha
però
Litvinov,
Màxim
buti dient que el cònsol d'Itàlia en cietat
del prestigi de Ja S. de N. que en l'esdevenidor no podm ja és·
serves
de les Nacions portaria la d. parlar, possiblement per fer seves
S'assenyala a Londres el contrast ser trencat.
aquell port ha fet saber a dotze ofi- destrucció
Esdels
sobirania
la
de
lc:; paraules del cap del Govern, a entre l'actitud d'Itàlia i la d'Anglacials belgues que, de pas cap a Adafricans, el perill de l'avanç de Paris.
terra en llur pugna per guanyar
Segons les nostres informacions, dis Abeba, es troben a Djibuti, que tats
UN COMENTARI ALE MANY
l'r.mei
natius
els
sobre
nacions
les
El delegat de l'Africa del Sud, se- França a la respectiva causa, ja que
que reputem certes, la parella d'hi- en el cas que esclati la guerra entre naça de la civilització a l'Africa, esBerlin, 13. - La impressió que ha
daLaval
coHocava
Mussolini
mentre
popòtams que tenen el seu estatge Itàlia i Etiopia, els soldats Italians tablertes en algunes nacions després nyor Dewater en el seu discurs, el
prOduït a Alemanya després del diSqt;al fou scoltat amb molt d'interès vant el dilema d'escollir entre l'a- cnrs pronunciat aquest mati a Ginea la. coHecc16 zoològica del pàrc, afusellaran a l'acte tots els estran- de sigles de lluites 1 sacrificis.
d'Anglaterra,
la
o
d'Itàlia
mistat
gravisslmes
les
relleu
de
posat
etiòh<l
els
amb
s'han vist afavorits amb el naixe- gers que hagin lluitat
bra el senyor Laval, P~ la que a·
ACORDS DE LA J. U.
repercussions que pOdria. tenir una Hoare es limitava a demanar l'ajut quest s'ha decantat deiinitivament
ment d'un xamós fill, primer exem- pics.
l'orde
defensa
la
a
per
França
de
inla
contra
Els esmentat oficials belgues van
d'Itàlia.
armada
acció
plar de la seva raça que ha vist la
SUïSSA NEGA QUE OFIcap el costat d'Anglaterra.
ganisme de Ginebra.
llum a la riba de la Mediterrània.
a Etiopia per tal d'actuar d'InstrucCIALS D'AQUEST PAlS dependència d'Etiopla.
ccBerliner Tageblatt» escriu que
A Londres es considera alxi ma- lesEldarreres
Les autoritats de la república zoo- tors de l'exèrcit abissini.
Dewater ha qualificat de «sinisVAGIN A ETIOPIA
del discurs de
teix que a França han d'interessar- Lava.l, quan paraules
reportaque
lògica sembla que no han volgut parles
conseqüències»,
tres
ha dit que les obllga·
Bema, 13. - El Departament de rien d'aquesta actitud d'Itàlia, per- li les gestions que porta a cap la
ticipar el naixement a les nombroMARCONI TORNARA TOT Defensa
clons de França estan en el cove·
de Suïssa, referint-se a la
ses amistats dels habitants del parc
provocaria la. r ebeHLó de tots eis diplomàcia anglesa prop els països nant 1 que no desertarà d'elles, no
SEGUIT A ITALIA
noticia publicada respecte a l'arri- auè
que, com el Japó i Alemanya, han deixen lloc a cap mena de dubte
per temor Que no es repeteixi el cas
africà.
continent
del
negres
fael
que
S'anuncia
13.
Roma,
dissortat del fill del matrimoni de mós inventor Guillem Marconi, que bada de vint oficials suïssos a Addis
A més, el delegat sud-africà ha abandonat la S. de N., i àdhuc prop
a la soUdaritat de Fron~
jirafes. El nostre major desig és que en aquests moments viatja en di- Abeba per a la instrucció de l'em- declarat que: «Als nostres germans dels que no han pertangut mat a respecte
amb Anglaterra 1 més enllà del que
que
declara
els seus temors siguin infundats I recció a Río de Janeiro, a bord df.l pleu de canons antiaeris,
ha d'educar mOder- l'organisme ginebrí, com és el ras esperava
se'ls
l'Africa
dc
que digués el senyor La·
que, amb el temps, poguem comp- paquebot ccAugustus», tornarà a Ità- no estan assabentats de tal fet, ili. nament, però d'una manera paclfi- dels Estats Units.
val.
que cap ciutadà suis hagi sortit Per a ct., en comptes de suprimir-los per
tar entre eis nostres conciutadans lia
Esdels
l'actitud
amb
relació
En
amb el mateix vaixell, per tal Abissínia amb aquest propòsit.
Afegeix que Anghterra 1 França
amb un magnific exemplar hipopo- de marxar
tats Units 1 del Japó, la Impressió a
l~ força».
seguidament cap a l'Adit categòricament el que Jllguen
Afegeix que el Codi Mllltar sufs
tàmlc.
ha parlat el dele- Londres és francament optimista, 1 han
continuació
A
qualitat
en
Italiana,
Oriental
frica
castiga amb severes penes tot mill- gat de Xile, senyor Rivas Vicuña es dóna com a probable l'aprovació les obligacions del Covenant I el que
El mateix dia s'acaba el terde voluntari.
tar helvètic que serveixi a exèrc1ts el qual ha reconegut la major gra- pels esmentats països de Ja posició signifiquen les sancions.
mini per a soHicitar matrícula
El diari berlinès segueix dient qu~
estrangers 1 que tota solllcitud en
del conflicte que s'apropa en britànica exposada per Hoare.
una equivocació no creure en e
UN NOU DESl\mNTIMENT aquest sentit serà rebutjada per a vetat
Respecte a Alemanya, ha causat fóra
comparació amb el del Chaco 1 ha
gratuïta
nou avís als abonats
val la significació de l'harmoque
ITALIA
guardar una estricta neutralitat.
expressat la seva opinió que l'orga- sensació a Londres la noticia d'ha- nia franco-anglesa
1 la seva influ~·
Roma, 13. - Hom desment novaal telèfon
Ahir es reuni la Junta Universitànisme de Ginebra encara és capaç ver-se convocat el Reichstag per al
REFORÇOS A LA Ll.:"<IA d•: trobar una solució pacifica ~ li- pròxim diumenge, amb el fi que Hit- cia en l'esdevenidor de la polit ca
Una vegada més recorda la com- ment i en forma categòrica la noria, la qual va prendre els següents
DEL FERROCARRIL
a cords:
pany!a Telefònica Nacional d'Espa- j Ucla circulada a Ginebr~~: segons la
tigi !talo-abissini com ha estat asso- ler faci una àmplia i potser sensacio- europea; però que no es pot c1lr que
Addis Abeba, 13. - El ministre de lit en el que des de fa tres anys nal declaració sobre politica inter- ~ sancions contra Itàlia s'apllquUI
Primer. Obrir el periode de ma- nya a llurs abonats que no deixin qual el Govern italià hav1a entaulat
tricula a les diverses Facultats d'a- sorprendre la seva bona fe quan se'ls negociacions amb Berlin per ~ con· França en aquesta capital ha solil- sostenia. en cruenta guerra Bolívia nacional. L'opinió pública anglesa definitivament.
questa Universitat, en la mateiXa demanl per individus que s·anome- certar Ut: pacte germana-italià de citat de les autoritats militars de In i el Paraguai.
es mostra confiada, però no segura
EL NEG US HA ESC OLTA~
forma 1 condicions que l'any passat, nen empleats d'aquesta Companyia, no agress1ó.
Somalla Francesa la tramesa de 180
.
Seguidament s'ha clausurat la davant l'actitud del «Fuhren, ja que
EL DISCURS DE HOARE
el dia. 20 del mes que som.
El cGio~e d'Italla» diU sobre homes per a la vigilància del ferro- sessió, i s'ha anunciat que aquesta res categòric no permet de suposar
gratificacions destinades a suposades
ESTA CONTENT
• Segon. Prorrogar fins el dia 20 obres benèfiques a favor de llurs 1 aquests rumors que les relacions !talo- carril d'aquesta capital a Dj1bouti, tarda no hi hauria. assemblea.
sl el dictador alemany dirigirà el
d 'aquest mes el termini de sollicitud companys. La Companyia Telefònica germàniques són clares i que «.no hi en el tros comprès fins Dlredawa.
Addis Abeba, 13. - Ha pro¡!l;:;
seu somriure vers Anglaterra o a
de matricules gratuïtes per als es- t~ prohibit d'una manera absoluta u Iha necessitat de Tractats•.
HO ARE, ESC OL TAT EL DIS· Itàlia. No obstant, en fonts oficioses, gran satisfacció a Addis Abeba el
tudis de cada Facultat.
CURS DE LA VAL, TORNA la impressió recollida durant el mati discurs que va pronunciar ahir a la
L'ANY NOU, A ADDIS ABEL'òrgan del Palau Chigl atribueix
t Clt el personal que es dirigeixi a llurs
Tercer. Accedir a les diverses pe- abonats per a molestar-los amb peti- l'origen de l'esmentat rumor a eles
A LONDRES
BA, ES CELEBRA C0;\1 LES
d'avui era força optimista respecte nit davant el micròfon de restacJ~
ticions de matricula gratuïta d'indt Ginebra el ministre anglèS
Ginebra, 13.- Aquest mat! ha ce- a l'actitud del Tercer Reich.
NOCES DE CAMACHO
cap con- maniobres antlltal!anes realitzades a
grés a la Universitat que han estat clons de gratificacions per
l'Exterior, - slr samuel Hoare, que
Addis Abeba, 13. _ Ahir, per tal lebrat sessió l'Assemblea de Ja SoGinebra».
presentades; els interessats que no cepte.
de celebrar el dia de l'Any Nou abis- cletat de Nacions. Hi ha assistit el
AL CAP APROVEN EL fou escoltat en aquesta capital per·
Recentment ha tingut coneixement
hagin presentat completa la docu- aquesta
rectament.
anglès,
Estrangers
d'Afers
ministre
gran
una
donat
ha
l'Emperador
sinl,
DE
DISCURS DE HOARE
TROPA
I
OFICIALS
a
presenta
es
que
Direcció
Fala
a
fer-ho
de
hauran
mentació
L'Emperador, que es comptavn e~·
AERIES A FILES recepció al cos diplomàtic; després sir Samuel Hoare, el qual ha ajorCiutat del Cap, 13. - L'opinJó
cultat de Ciències i després recollir llurs abonats un subjecte que .~nse-¡ Roma,FORCES
13. - El Govern ha cridat s'ha celebrat un banquet al qual as- nat la seva sortida cap a Londres, pública sud - africana aprova sen- tre eis oients, va declarar la sa~~
nyant un carnet a.creditatm ,d esser
les paperetes d'examen.
per a un periode de te;nps sistiren, a més dels ministres estran- que havia d'efectuar ahir, per tal se reserves el discurs de Hoare. Els .facció que sentia per la ferm lC·
Quart. Desestimar les instàncies empleat, soH1c1ta l aju~ de I abonat a mes
que no es fixa a tots els otlcmls, gers, els alts caps de l'exèrcit ¡ mem- d'escoltar el discurs que ha pronun- periòdics qualifiquen Itàlia d'injusl.a. amb què Anglaterra defensa la S:>ebé
dels alumnes Crehuet, Piquer 1 Fer- per a la implantació duna Mutuall- suboficials
1 soldats de forces d'aero- bres del Govern, ax1 com també els ciat el cap del Govern francès, se- en afirmar que la Gran Bretanya tat de Nacions, 1 expressà, tef.nJut
nàndez 1 accedir a les dels senyors tat dels. empleats de telèfons, . hanyor Laval, en la sessió d'aquest sent prejudicis respecte a aqueU pais. 1~ seva esparança que, n.mb ~ la
Nadal. Surós I Capdevlla; passar a. vent. obtmgut diverses gratificacions nàutica que han servtt menys de tres dignataris de l'Església.
d.• les grans potències, Ablssu¡n·
Als Jardins del Palau durant la maU.
mesos
la resolució de les Facultats respec- de d1ferents abonats.
El decret que fa aquesta crida aca- celebració del banquet 'oficial, en- . Immediatament que el senyor LaccLE TEMPS» ATACA AN· pOdrà defensar amb èxit Ja seva d•r
tives les altres instàncies presenta- . La. Companyia. Telefònica. amb la
traren més de quatre mil soldats 1 \'al ha a~abat el seu diScurs,, el miGLATERRA :: «L'EC HO UE dependència nacional. També 'ae<tA
des per alumnes que demanen les fmalitat d aca~?nr amb tals 1 repet!ts ba dient:
«Aquesta mesura és de precaució paisans abissinis, els quals foren ob-I nlstre d Afers Es.trangers d AnglaPARIS'> ATAC A TAM BE que ara, menys que mal no Òn5
normes d'adaptació d'estudis cursats abusos, agr.aira prenguin nota d._!lraedisposat a. oferir noves concessl
a
adreçat
ha
s
Hoare,
sir
terra,
que
bens
quests suposats empleats 1. demtnclm 1 és deguda a la necessitat, en les sequlats amb 240 bous 1 400
ELS ANGLESOS
k altres Universitats.
de
viatge
el
emprès
ha
on
ròdrom,
que
fogueres'
a Itàlia.
grans
en
a. les aut!'n~~ la presèncm dels es- actuals circumstàncies, de tenir la foren rostit.s
suscitar
de
deixa
No
13.
Paris,
r~torn cap a Londres, on hi ha ars'encengueren a l'aire lliure.
més ef1caç possible.»
aèria.
força
mdiv1dus
roentats
periòel
qae
article
un
C<?mentaris
Crida a uns alumnes
~INDIA PER LES GARA~
r .bat aquesta tarda
Aquest decret afecta 5.000 homes
dic «Le Temps1 publica en lloc pre~~
TIES
RICKETT DIU QUF. LA
de les forces aèries.
Per a un as;umpte que els interesBardoux
Jacques
signa
El
ferent.
HOAR E VOL CONCILIAR titular de la secció de poUtlca ex:
CO
Ginebra, 13 . - En la ~ess!ó e~~
sa, se serviran passar amb urgèncm
ELs DRETs D'ETIOP IA 1
NI~AcEss•o Es BRl1'ATREs oF_IcL·Ls ET_ roP•cs
1
brada aquest matí per 1Ass~fe1
per la Secretaria de la Facultat de
LES NEC ESS ITATS D'E X· tenor en l'important diari. Bardoux de la Societat de Nacions dele~l
...
.,
Dret els alumnes seleccionats ~
esmenta tots els Tractats Que An·
D'TAllA
PANSIO
arribat
ha
avió,
En
13.
Londres,
FRA.'iÇA
A
EDUCA'I:S
l'inBrasil
al
c..p
embarcà
Ahir
nyors Josep Bernabé Oliva, Joan
tembé, ús de Ja paraula el fOlaJI.
Ginebra 13 _ Ahir a les deu de glaterra ha subscrit des d'últims del de les Indies angleses. Aga cfP"
Fortuny Escoda, Jaume Coquard Sa- ven tor Italià Guillem Marconi, des-¡ Addis Abeba, 13. - Han arribat, ~ ~Ïu~ta ~capital, el famós financer
a.
anys
pocs
fa
fins
passat
segle
Estrand:Afers
ministre
el
nit,
lJ.
,iel
posseldor
Rickett,
lr.
ti!_·cte
ri
de
oficials
tres
Paris,
de
procedents
nosla
a
hores
unes
passar
de
prés
Ja 1 Valerià Slmón Gonzàlez.
propòsit d'Etiopia. D'aquesta eÍm- el qual ha manifestat qt~~ ~va es
gers d'Anglaterra sir Samuel H
l'exèrcit abissini graduats a la famo- con e m!Der a Etiopia.
tra c1utat.
meracló es desprèn que fins abans cepcló de Ja seguretat conec. al·
Com a ~ventor, naturalment, Mar-~ sa escola milltar francesa de Saint ·~itjaht per un gran mtmló de pe- re, va pronuncià 'un discurs el q~Ï d'ahir
la Gran Bretanya reconeixia considera a l'Indla com 1 '~~~c¡ul'
es a tomat a explicar les con- fou radiat referent 1 nn'
n
com ha d interessar tothom que es Cyr.
a co lcte lta- Itàlia, sistemàticament i reiterada- ternatlva existent davant a
Han reingressat a l'exèrcit etlòpic, dlclons en què obtmgué el contracte lo-abissini.'
preocupi del progrés del món. No
, d'B s'bS
Ordre de detenció contra
Sír Samuel Hoare referint se I ment, tant sota els GoveiTIS liberals internacional.
del Negus, tenint especial cura a fer
e~ canvi com a politic, pmx que, en el qual actuaran d'mslructors.
També ha dit, que a 1In ~at dt
- aG ~ i conservadors com sota els Govems
constar q~e les negociacions per al labor de Mr Eden ¡' 1
resulta d'un temperament
feuc;1sta,
comerciant d'Arenys de Munt bèfHrtlc a tMota. prlova. Ara mateix s'ha
La llibertat d'acció del criticat severament la Socle ,ontrl·
RICKETT COMPRA l\lATE- sealul~ra~Jament es feren molt abans nebra va dir que e~ poa~r:a a~glèls- treballlstes.
Negus. sostinguda a Ginebra per la Nacions per la se,·a poca rraca.>·
'it
ttalo-etiop
1t1gi
•
futura.
la
a
per
ini
usso
a
e
o
Al deganat dels jutjats es rebé <?> campanya a Abissinla. Igual que
com a ciutadà britànic - ha dit- ~~cess a saber si les possibilitats Gran Bretanya, nega ara Mussolini. bució internacional 1 alguns ball <lt
RIAL DE GUERRA PER A
una comunicació telegràfica d'ArE>nys D'Annunzio, Igual que Marinetti
m'enorgulleiXo ue si w el meu a1s c..ar~njament del conflicte !talo-a- Els textos més recents foren concer- so.s que lla sofert .. c¡ue no eu Jlf"-pl
ETIOPIA
Cie Munt, en el qual el jutjat d'a- porta la guerra al da\·ant seu.
Amsterdam, 13. - Segons infor- el posseidor d'~ deJ més bells ~on- 1blSSbmi 1hanó au~entat o disminuitl tats 1 subscrits per MacDonald el 10 repetir-se en benefiCI de1 s
'
quella població demana que Sigui deam re.aci a dies passats. Afeg de juliol del 1924 i per Chamber- prestigi.
Tant de bé que podna fer a la macions aparegudes a la Premsa ho- tractes del món
llarat en fallida 1 quedi arrestat el humarutat un home com Marconi; landes11, el financer anglès sr. Ric-I Rlckett ha afirmat que
pertl!D'>' 1que cualsreta que eren men~; però, que lain el 4 de. desembre del 192S. Ln
ESTATS
11
com<'rc1ant Pere Gusibert Lapedm, fa llàstima veure'! al costat de Mus- kett, famós ja mundialment per la tQta la conce ó
L'AMENAÇA DElS
evol cas, nlngu no podria premsa laboriSta comentà en aques• en q
ha
1
que 1.é establiments a BarceloD.l I solini, lluitant a favor del feixisme concessió minera a Eti.Apia, ha mar- per suggerènc~ de q~~ singbrat dir que els representants del Govern ta última ocasió: «Després d'haver
del .1t'S"
ESCANDINAUS
Arenys.
per anglès no havien fet tot el possl- 1ntrod.Ut Itàlia. a Abissinla. Angla•
xat de Budapest a. Txecoslovàquia prop¡ instint e
i de la guerra.
Ginebra, 13. - A desP~~AfetS to~
mancer.
'
1ble per tal d'ev1tar el que hom su- terra U abandona el control.» El mentiment
del ~"tre
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A PROPOSTA DE ROYO VILLANOVA

Serà revisat el decret de retraspas
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"Els traspassos s'han d'ajustar a les quantitats
que es despenen",
drld 13 _ El senyor Lucia, en
Ma la 'referència verbal del tracdonar 1 consell de ministres, en retat en e l'actitud de Royo Villanotertr-~ 1aque es refereix al retraspàs
ra en . d'Obres Públiques, ha dit:
de¿e~~:or Royo Villanova insistint
l'informe exposat davant la Co-

h:

:lsSi~~~~~~pg.n~~~s 1~ ~~e~~l~:
1

El Consell de Ministres ELS tt~R:~sT~~:~IARAN . an f en a

ha dit el ministre de Finances S'h a t ra c1a t d e 1s exped.1ent s d e 1a po11c1a
..

zar la. marea 1 ja no hi arribaria a
temps.
En acomiadar-se dels periodistes
ha dit:
-Ja veurem quin arranJament
tindrà tot això dintre d'uns d'es.
Imp o rtan tíssima

de Ia G en era .lfaf• S' h
a aprOVat Ia •lm1 t
' d 1
t"t f
b
p 1an f aI c1•O
e .carnef d'•d
I en • Q 1 a m
f•
.
•ns e ectorals I s'ha anat d avagant SO·
~~~~~~~~~e.;;~ ~1~~~~11~;~ ~ ber l'aplicació de la llei de Restriccions

El ministre ha continuat parlant
sobre el traspàs a la. Generalitat 1
ha dit que no havien d'ésser per més
quantitat de la que es despèn. La
lluita és precisament per la quantitat. Cal prendre les mesures necessà.ries perquè sigui, com us dic, per
re · 1~ quantitats que es despenen, amb

unió dels c a ps

prtobde Catalunya dels serveis ~·oMadrid, 13 · - Al domicili del cap per a l'Estat.
ta Pú'bliques, que amb Cossos
dms- del Govern han celebrat una entre-
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Madrid, 13. - El Consell de ml· cta. a l'actitud que el senyor Royo
é
nistres
Villanova
en la
Royo Villanova v ol ia
t d'estlgu delreunit
t[ f"des de dos
1
Ulió ! hat mantingut
1 t
· d ls red un''at;•
quar s onze
ma
1ns prop es ~
re eren a re raspas e ser..
dues de la tarda.
veis d'Obres Públiques a la. Genera·
Madrid, 13. - El periòdic "Ya",
En sortir els ministres, el de la litat, la qual referència donem en
en la seva informació politlca d'a- Governació fou preguntat sobre els un altre lloc.
questa nit diu el següent:
acords adoptats ahir en la reunió
-I res més ha acabat dient el
''lndicàbamos en nuestro bolet[n de la Junta Superior de Policia. El senyor Lucia-fins dimecres que es
de ayer que habla surgido un pro- senyor Portela manifestà que ja es celebrarà nova reunió ministerial.
blcma polltlco que abría un paren- coneixien per la referència facilita·
tesis en la tram1tación del de las da anit passada·
REUNIONS I MES REU·
restricciones. La circunstancla de
Un informador ll preguntà conNIO NS
haber quedado pendiente para resol- cretament:
Madrid, 13. - En sortir el senyor
ver en la reunión de ayer, nos impe-¿S'han readmès els agents se- Lerroux de l'ascensor, adreçant-se
dia. por discreclón ser màs expllcltos. parats del Cos a la Generalitat cie als periodistes els preguntà:
La referencia facilitada por el señor Catalunya?
-¿Es que encara no teniu refeLucia lo pene ya al descublerto y no
-Molts d'ells - respongué - ja rències del Consell? ¿Es que encara
tenemos inconveniente en expltcar s'han reint~grat 1 altres no han pe- no ha sortit el secretari?
lo ocurrido:
gut ésser salvat.s perquè en llurs exEls informadors li contestaren neSe hablan firmado los decretos dc pedients figuren tals faltes, tals gativament i afegiren:
traspaso de servicios a Cataluña y de tra~gressions que feien impossible
-Tal vegada aquesta circurnstàn·
modo singular el relatlvo a Obras el reingrés.
ela slgul beneficiosa perquè aix[, se·
Públicas. Se había otorgado en Con-I, entre aquests, ¿hi ha els sis nyer president, ens podreu avançar
sejo un voto de confianza al sefior agents nomenats per la GeneraU- alguna noticia que no fos precisaLerroux para resolver esta cuestlón tat, dels setanta-quatre que foren se- ment de les que es donen compte
Y de acuerdo con el dictamen de la parats?
en el despatx ordinari.
Comislón mixta se hablan extendldo
-En efecte- conte3tà -, però ja
El cap del Govern re3pongué:
las oportunas disposlclones de tras- us he dit que la. Junto. ba estudiat
-Gairebé tot el Consell ha. estat
paso. Sablda. es la pos!ción lrreducti- detingudament els expedients de tot administratiu, si bé part d'ell est!·
ble que en el problema cat:ílàn tiene el personal de Vigilància, Seguretat gué dedicat a l'ordre públio; però
de siempre el sefior Royo; conoclda 1 Assalt, àdhuc el nomenat per la no hi figura res extraordinari.
es también su caracteristlca vehe- Generalitat. En alguns concorren
-¿Tornareu aquesta tarda e.l vosmencla. No tlene nada de particular circumstàncies que no els fan aptes tre <iespatx oficial?
que ayer al plantear la cuestión en per al servei al qual han estat no-Avui puc afirmar que si, puix
Consejo de ministres ... acompafíase menats. Naturalment que les peti- que tinc molt treball pendent.
sus quejas de anunclos de ciertas de- tes faltes de centímetres d'estatura
-¿Vàreu reunir-vos anit passada
terminaclones.
rim
d it
h
tat tl
Los ministres le convencleron de lo. 1 pe etre e P ' no an es
n· amb els senyors Gil Rebles 1 Margudes en compte quan són inslgnl- Unez de Vela3co?
conveniencia de examinar màs sere- ficants; però quan aquesta. falta era
-No. Ahir valg rebre solament la
namente el caso y le pidieron un notable 1 sensible, sentint-ho molt visita del ministre de la Guerra.
màrgen de 24 horas. En su trans- la Junta ha hagut de resoldre en
-Però la reunió ¿no fou contrangers de Suècia hom se¡ueix dient conflicte 1 contra l'eventual aplica- curso se celebraren algunas confe- molts casos contràriament al seu junta?
9ue les delegacions de Suècia, No- ció de sancions a Itàlia».
renclas, se dieron las oportunas ex- bon desig de no deixar al carrer un
-Torno
que anit
ruega i Dinamarca a la Sucletat
El cap dels feixistes d'Irlanda, pllcaciones, y al Consejo de hoy sc nombre considerable d'agents 1 guàr- passada. no aherepetir-vos
celebrat mé¡¡ confede Nacions varen celebrar dime- O'Duffi, ha anunciat que un miler ha llevado nuevamente el asunto. dies.
rència que amb él senyor Gil Ro·
cres una reunió privada 1 amenaça- de «camises blaves» irlandesos s'han Pere ya en vías de solución, como dlEl secretari del consell, ¡¡enyor bles, que m'expressà per telèfon el
ren de retirar-se de l'organisme in· ofert per enrolar-se com a volunta- ce la referencia se ha nombrado una
seu
desig de veure'm. I res més.
ternacional sl l'informe del Comitè ris 1 marxar a lluitar contra els e- ponencia ministerial que revisarà el Lucia, facilità la següent referència
Sense fer cap més manifestació, el
dels Cinc no conté una referència tíops, al costat dels «camises negres» decreto, se estudlaràn sus fundamen- verbal, de la qual destaquem el se- senyor
Lerroux, adreçant-se als int os y 1>e llevarà una nueva propuesta gUent:
directa sobre l'aplicació de sancions. italians.
-Recordareu que en el Consell de
els digué:
al Consejo para redactar en su caso ministres que vàrem celebrar a san formadors,
-Que inquiets esteu!
EL COMITE D ELS CINC la resolución definitiva.
ELS NORUECS HO D E~
Claro es que, la tramitación de es- Sebastiàn es parlà. de la necessitat
ES REUNIRA DILL UNS
M ENTEN
E LS PROBLEMES D E L'OR·
Ginebra, 13. - El Comitè dels Cinc te problema polltico va a coincidir d'implantar el carnet d'identitat als
Oslo. 13. - Segons una informa- reprendrà
OR E PUBLI C, SEG ONS EL
les seves reunions el prò- con la del que planteR. la aplicaclón efectes electorals. El Govern, a proció de la «Norsk Telegramayraa», als xim dllluns.
CONSELL
de la Ley de restricclones, en cuanto posta de la. Presidència, ha pres avui
cercles noruecs autoritzats desmenMadrid, 13. - Al Consell de ml·
a la estructura del Gobierno, y no en ferm l'acord d'instaurar aquest
ten la informació segons la qual els
nistres
es parlà llargament d'ordre
L ES TRADE UNION ESCO· tendria nada de particular que una. document que serà. genèric d'iden·
Estats escandinaus es retirarien de
CO CESES A FAVOR D EL y otra cuest!ón se cohonestast>n, de titat per als efectes legals de tota públic. El ministre de la Gover:mla Societat de Nacions en el cas que
GOVERN
modo que de una sola vez quectaseu índole. Es prepara una disposició cló portà un informe molt delRllat.
la decisió del Consell de la CocieGlasgow, 13. - Avui ha. celebrat ambos resuletos. Provocar un confllc- obrint un concurs sobre el projecte Sembla que segons el Govern es
tat no estigués d'acord amb el Pacte. Consell
preparen a Espanya d~;t~rminats maGenerà! l'organització esco- to cuando a fln de la. semana pró- referent a aquest assumpte.
cesa dels Trade Unien. Ha. estat a- xima se resolverà sobre la estructura
El ministre d'Hi¡¡enda donà comp- neigs i que la cfu·ecció del moviment
EL S FE IXIST ES DE D I S· provada una resolució en la qual
l'ha. tinguda directament Moscou.
SET PAI SOS APROVEN L A hom declara que l'autoritat de la definitiva del Gobierno, seria tanto te de la distribució dels cabals del Fa dics el comissari Dimitrov procomo duplicar el problema.
mes, en la qual figura una baixa de
POLITI CA D E MUSSOLINI Lliga de Nacions i les obligacions
Un nuevo Consejo especial dedica- deu milions de pessetes, que units nuncià un discurs en el qual lndic9.
Montreux (SUÏSSa), 13. - Reunits del Conveni han d'ésser defensades
al tema acaso se celebre el vler- als de les anteriors, puja ja a se- la conveniència. de tenir la vista
en Congrés els dirigents dels partits fermament pel poble escocès, tal com do
ftxa a Espanya.
nes.
Entre tanto las conversaclones tanta-tres milions.
feixistes de disset països, han apro- ho fa el Govern de Londres. Afegeix
privadas
se
slguf!n
los
objet\vos
Llegiu LA HUMAN I TAT
y
El
ministre
de
la
Governació
porvat la politlca de Mussolini respecte que tota acció que
debilitar
tà definitivament redactat el decret
a Etiopla, i, per unanimitat, han B.· l'autoritat de la S. devulgui
Els ministres consideraren G,UC
N. serà desas- consiguiendo voluntades."
de coordinació de les forces 1 ser- l'amenaça no té la Importància. que
cordat «protestar contra la interven- trosa per a la seguretat collectiva,
veis que tenen relació amb l'ordre els seus promotors vo!en fer suposar,
Ció de la Societat de Nacions en el de la qual depèn la pau del món.
públic. El decret fou aprovat 1 a pro- però convé que es sàpiga que estan
pòsit d'això es plantejà en tota la assabentats de tots els intents 1 que
seva extensió la polltica del Govern els tallaran amb la major energia.
davant el problema de l'ordre pú· Un ministre digué que era absolutablic. En la disoossló intervingueren ment necessari que la misecòrdla no
la gairebé totalitat dels consellers. pugui confondre's amb la debilita t.
Després d'informar el senyor PorEl criteri, en realitat, é3 unànime i
Washington, 13. - El secretari nacional 1 es comprometen tots a
. l A HUMANITAT no
trigarà a veure's reflectit en dls- tela sobre aquests extrems, parlà el
d'Estat senyor Cordell Rull, ha fet solucionar els con!llctes per mitjans LIegiU
senyor Gil Rebles que confirmà al·
posicions oficials.
\lila declaració, amb caràcter oficial, pac!fics. En l'estat actual del Món,
El ministre de Treball presentà la guns aspectes de l'informe, I desèn la qual diu dirigint-se a tots els l'amenaça. d'hostmtats en qualsevol
Madrid, 13. - El senyor Santaló,
prés el senyor Dualde que es refer!
paiSOs que si¡naren el Pacte Briand. lloc constitueix una amenaça. en el parlant de la seva actitud d'ahir al proposta sobre distribució de cabals concretament
a la sltuacló d'AstúKellogg, 1 posaren la guerra fora polltlc, econòmic legal 1 social de to- si de la Diputació permanent de les per a obr~ complementàries: A Avi- ries, i per últim
senyor Velayos
lle la llei, els recorda l'obligació que tes les nacions. Cap nació no té dr€:t Corts, ha. manifestat que abans que la corresponen 100.000 pessetes; a intervingué per aelmanifestar
tenen d'observar les obligacions que a demanar que una altra nació que- tota altra cosa havia de protestar Badajoz, 50.000; a Balcan, 50.000; hesió del seu partit a allò quel'ad·
el
rontragueren en posar llur signa.tu di subjecta a les altres nacions i als perquè no fou convocat a la reunió a Càceres, 150.000; a Ciudad Real, Govern acordés en el sentit de prera al peu de l'esmentat document. avatars 1 incertituds que inevitable- anterior. Fou avisat d'una manera 28.710; a Huelva, 75.000; a Osca, venir
qualsevol Intent subversiu.
En l'esmentada declaració, 1 en re- ment es presenten quan recorren a tan especial que quan rebe la comu- 75.000; a Jaen, 40.000; a Logronyo,
El ministre de Justícia parlà al
lació amb el conflicte italo-etlop, ma. les armes dos països. Amb plena vo- nicació no tenia mitjà hàbU d'anar 50.000; a Leon, 40.000; a Màla$a. Govern de la sentència. dictada úlnlfesta Cordell Hull que els Estats luntat cap a totes les nacions, el Go- a la reunió. I es tractava no menys 25.000; a Madrid, 542.301'62; a Mur- timament pels Tribunals de just!ci~
Units es pronuncien per la preser· vern nord-americà demana als paï- que de la pròrroga de l'Estat de cia. 100.000; a. Navarra, 50 000: a contra ell; autors del crim comès
Salamanca, 7.961'77; a Santander, al carrer de Magallanes. Com que
vació de la pau de tota mena de p~ sos que segons sembla estan consi- guerra a Catalunya.
rllls.
derant l'inici de les hostilitats ar-Vós -11 ha preguntat un perio- 50.000; a Sevilla, 45.204'40; a. Tole· el Tribunal Suprem refusà els re·
mades, que recordin el que hem de- dista- no considereu justificat a- do, 199.500; a Valladolid, 75.000.
Cordell Hul, principalment, digué: clarat
cursos de cassació interposats pels
solemnement en el compronús quest estat d'excepció?
Finalment, amb tota extensió, es advocats
defensors, i per tant, la
«Els Estats Units hem signat amb contret amb el Pacte de París, per
parlà de l'aplicació de llei de Res· sentència
-A
Catalunya
no
hi
ha
res
que
serà ferma. l'assumpte
f?l.mnta-dos països, àdhuc amb Ità- tal de salva¡uardar 1 estalviar al aconselli l'Estat de ¡uerra, ni tan triccions, no en el que afecta al que
serà examinat en el pròxim Consell
a I Etlopla, un Tractat en el qual món els mals incalculables 1 sofri- sols el d'alarma o prevenció.
podr!em
anomenar
problema
polític
de
ministres.
davant el qual serar.
els signants han renunciat a la. guer- ments humans que
A totes les grans poblacions hl ha per la supressió de càrrecs d'aques- elevats els informes
d'aquell alt Tri·
ra com a instrument de política inter- segueixen les guerres.»Inevitablement petits
conflictes i per a reprimir-los ta naturalesa, sinó en el que es re- buna!.
no cal recórrer a una. situació ex- fereix a les normes a seguir en la
Un dels consellers amb el qual
cepcional tan greu com l'estat de reorganització de servels. Ahir, a la parlaren
els periodistes, digué que
tanyents al partit nacional socialista, guerra a tota la regió, sinó que és tarda, foren lliurades als ministres l'assumpte referent per a l'adopció
amb ocasió dels actes del Congres simplement un afer de policia. Això les normes de criteri general sobre del Carnet electoral, el Govern el
pel que es refereix a la resta d'Es- cada un <iels punts d'interès. Avul considera precis davant el seu prod'aquest.
El trencaglaços «Sadko» en Ha dit que és necessari per a tots panya, tots sabem que no hi pas- aquestes
normes han estat ja breu- pòsit d'anar ràpidament a la cele·
sa
res 1 per tant que no és justificat ment estudiades
els que mll'en l'esdevenidor, que no
1 s'ha arribat a
de les eleccions municipals.
perill entre la tempesta oblidin
el carni que han seguit per l'estat d'alarma i el de prevenció. l'acord necessari perquè cada minis- ibracló
nfegi que aquest document trndri\
Moscou, 13. - EI Govern comuni- tal d'arribar a la posició que ara No hi ha altra cosa que el temor tre redacti els decrets 1 acoblin a t-otes
les caracteristiques conegudes,
ca que el trenca-glaços «Sadko», que ocupen 1 que ha de servir de lliçó del Govern que, a despit de tot el ells el pressupost, un avenç del qual I el seu
serà obligatori a les caes! troba actualment a la part inex- per a aquells als quals agrada fer que diu, sap que l'oprnló no està haurà d'ésser presentat abans del pitals deU5 provincia
que es deter1P Orada pròXima a la Terra de Fran- distincions entre el Fiihrer i els seus amb ell.
mina en redactar-se la disposició
He combatut aquesta proposta del pròxim Consell.
1
Josep, 2.000 qUilòmetres al nord seguidors. Diu que el Fiihrer és bo;
També
s'ha referit el senyor Lu- oportuna.
cercle polar àrtic, està capejant però el partit és el necessari, ja que Govern, que han defensat el radi~fOt;nldab!e tempesta polar i en no es concebeix un ¡eneral sense cal senyor Guerra del Rio I el cedls·
senyor Fernàndez Ladreda. Tambanc ddnnar-se a estrellar contra els soldats, i afegeix que ell no vol és- ta.
-¿I quant al problema de les vas e glaç.
ser aquest general sense soldats, sl no bé be combatut, perquè el crec anLa feina del Tribunal
cants?
ticonstitucional, aquest acord de la
qu~ «~adko» cridà l'atenció del món el leader del partit nacional socia- Diputació
permanent. Aquest orga·
- En realitat - respongué - tode Garanties
Java a bomissló cientifica que viat- lista.
tes les regions estan representades,
Segueix dient que la. lluita no ha nisme no pot conèixer dels estats
Pol a
rd descobrí algunes illes
d'excepció
més
que
sl
les
Corts
sinó
estan
pel vocal propietari, pel vocal
sl no que va a entrar en o!l
L'esa: fins aleshores desconegudes. acabat,
dissoltes. No és aquest el cas, persuplent. Existeixen vacants, naturalta. entat trenca-glaços porta setan- segon perfode, el qual comprèn 1 e- què
simplement estan suspeses. Per
ment; però, d'acord amb la llei vo1 supervisió del pals amb ob.
ho~inc persones, entre elles diversos ducació
d'un acord d'aquesta metada per les corts. no seran coberlllés es de ciència destacats entre els jecte que vagui entrant cada dia més ana,conèixer
haurien de convocar-se les Corts,
els ideals del nacional socialiste3 fins després de verificades les
Està Preeminents de la u. R. s. s. en
o, a falta d'aquesta convocatòria,
eVitar qualsevol retrogressió.
eleccions municipals.
tió realitzant un viatge d'explora- meEl1canceller
reunir-se
el
Parlament
automàtica·
es refereix als
El senyor F. Gasset creu que -¿Creieu que viurem molt temps
tem cientlfica i l'ha. sorprès la forta nemics polítics,després
i diu que sl ells es- ment.
El~sta que amenaça. enfonsar-lo.
passat
l'estiu serà restabler- en règun d'excepció?
També
ha
combatut
la
concessió
peren
el
fi del moviment nazi, ell
dh~ renca-glaças «Sadlto» ha Uançat pot dir-los que no han vist encara el del suplicatori contra el diputat so-considero que passat l'estiu , èpo.
'd'a l'Ses vegades els senyals s. o. s. seu començamnt. Afegeix que al co- cialista senyor Fernàndez Bolafios. ta Ja normalitat constitu- ca dels mterns perills de pertorba·
lo ':~·~~~ò és molt dlficil prestar- mençament de la lluita s'establiren La Diputació permanent no degué
cíó, la. normalitat constitucional secional
cruesa d 1atitud on es troba 1 la severes
rà restablerta.
disciplines 1 no es retroce- resoldre sense previ informe de la
El
e a tempesta artlca.
Madrid,
13.
El
pròxim
dijous
dirà ni un centlmetre d'aquestes en Comissió parlamentària corresponent.
-¿I creieu constitucional la divi·
tltut ~ird~- O. S., rebut a l'Ins- !"esdevenidor.
es
celebrarà
la
primera
reunió
pleEn tot cas aquesta COmissió podria
sió de vots que s'esta!J!eix en el proqt,¡e el
u 'S Artics de Mosco•.t. diu
Referint-se a l'Exèrcit, diu que la reunir-se abans que transcorregués nària, acabades les vacances, del jecte de llei Electoral?
que la baròmetre segueix baixant 1 seva missió no és la d'inculcar a la el termini legal per a rc30ldre so- Tribunal de Garanties. Amb aqnest
-EsUmo que tal projecte que es·
t& In \iolèncla de l'huracà nugmen- joventut un militarisme bèl:lic, sinó
motiu s'ha interrogat el president
ones =antment. Afegeix que les !er ciutadans decents, però que el bre la situació pel jutge.
de d.lt Tribunal, senyor Fernando tab1eix dos SIStemes electorals és un
btrta
tnbren fUriosament la co- arriba. l'ocasió, puguin defensar la
Ga:;set, el qual ha. manifestat que perfecte contrasentit.
Eiont 1d~ trenca-glaços 1 inunda el llibertat. del país.
S'agreuj
'
a
el
problema
miner
en
la primera reunió plenària S'es·
l"Obra m arrencat ja una part de
tudiaran, entre altres afers de melideren ~ Acaba. dient que es conOviedo, 13. - L'alcalde de San nor quantia, la
presentada
~elx,
uts si la tempestat no Anglaterra, França i Itàlia en Martin del Rey Aurello ha comunl- contra una Salaquerella
del Tribunal Su·
Yeurt 1a Qual cosa no és de precat al governador que diverses em- prem de Justicía; la querella predefensa de Memel
Valèn.:1a, 10. - S'ba rebut amb
preses minaires 1 diversos grups de sentada contra. l'ex-oonseller de la alegria la notícia d'haver ressorgit
la Duro Felguera han fixat un anun- Generalitat de Catalunya senyor a França l'acUv1tat pel que respecta
que els representants d'Anglaterra, el indicant que en vista que es tro· Comorera. per declarar-se autor d'un a Tractats comercials. Hom espera
UN
França 1 Itàlia, les tres grans po- ben amb excés de carbó a l'entrada artic!e denunciat pel flscal, 1 el su- que les negociacions amb Espanya
QU E ~kSCURS D' HITLER tències garantitzants de l'Estatut de de la mina no es treballarà els dl- mari incoat contra el Yocal d'aquest stguln represes la segona desena del
PER A E
C PARA ELS NAZI S Memel, han realitzat una gestió prop vendres, els dissabtes 1 els dllluns. Tribunal senyor Victor Pradera. So- mes actual. Molt sat.ls!arta que fos
N~be
AN V IS PROXIM S del Govern lituà a fi d'assegurar També diverses empreses tenen bre aquest últim afer, el jutge que confirmada aquesta impressió donat
~ ha p~~~iat El canceller H1!i- l'execució protocolària de les lmml· anunciat el tancament per al mes practicà les diligències entén que en el gran interès que el tema té en
Tant mê¡ de 150000
a.vw un discurs 1 nents eleccions al dtctricte de Me- que ve sl no es dóna sortida, alme:lYS le:; parau!es d~l senyor Pradera hi relació a l'agricultura valenciana d'e."'tpersones, per- meL
al 50 per 100 de lea existències.
. ba matèria delictiu.
portació.

bres
general, circuit de ferans estrucCió
ls te entén que han d'estar
pecia é illn$' de l'òrbita de l'Estat. EI
semprsell recone:xent els punts de vis0 on 'senyor Royo Vil1ano.va, ha
t a del
dat sotmetre el seu es t ud 1 a una
acor
nència integrada pels ~tres
pode Finances, Marina, Obres Publlques
tllin
t
t Guerra perquè
emmo de aques.
ormes
generals
la
1le1
n
les
a
afer striccions.
de Re

·t
1
Lerroux, Gil RoVlS a e s senyors
bles i Martinez de Velasco.
A aquesta entrevista es concedeix
importància, 1 més sl ~ té en
compte que e1 senyor Mar tinc z de
ve1asco h av1·a don at per acabades les
seves gestions a Madr:d 1 després
s'ha vist precisat a assistir a aquesta
reun·ó
1
·
d'una suposada ac tit ud
Es parla.
· 1stre de Mar1na senyor R oyo
de1 mm
Royo Villanova, segons sembla disgustat amb la. qüestió del traspàs dels
Royo Villanova espe- serveis d'Obres Públiques a la. Gerarà uns dies
neralitat de Catalunya. coneguda
l'actitud de sempre del senyor Royo
Madrid, 13. - Els periodistes han Villanova davant el problema catavoltat el senyor Royo Villanova là, no estranya que pogués sentir-se
an sortia del Consell.
disgustat davant qualsevol concessió
qu No hi ha res, senyors-digué.
d'aquesta naturalesa.
= Però no s'han arranjat les qilrstlons d'actualitat?
D'ara endav ant es
- Veureu. Jo be mantingut un crimesurarà just
teri respecte el decret del traspàs
de serveis d'Obres Públiques a la
Madrid, 13. - Aquesta tarda, a les
~neralitat. S'ha reconegut la raó cinc, ha rebut els periodistes el mit¡ue m'assisteix en algun dels aspec- n:stre de Finances. Sobre la qüestió
tes 1 s'ha nomenat una ponència en dels traspassos a Catalunya ha dit:
la qual figuro jo, per tal d'exami- Quant als traspassos ja saben vost~s
nar novament el decret. Aquesta. po- que s'ha format una ponència perquè
nència la !ormen junt amb mi, els tingui present tots els antecedents en
senyors Marraco i Chapaprieta. Crec redactar els decrets.
que tot això s'explica en la referènSe li ha preguntat sl compartia el
cia oficiosa.
criteri del senyor Royo Villanova 1 el
El ministre de Marlna ha. afegit senyor Chapaprieta ha respost que
que ha suspès definitivament el seu no havia estudiat el problema i que
viatge a El Ferro!, perquè per a anava a la ponència prec:sament per
aquests actes de botadura cal utllit- a estudiar-lo.

_______________*_______________

El secretari d'Estat americà ha fet una DECLARACIONS DEL SENYOR
crida a favor del Pacte Briand-Kellog
SANTALO

UN NOU CAS «TXEUUSKIN»

a:

UNA QUERELLA CONTRA EL
SENYOR COMORERA

UNA BONA NOTICIA

El CONGRESDE NUREMBERGIo~t:'es<i·~~.testaA~~~es s~Nr:;,

Madrid, 13. - Sembla que es pot
assegurar que en el cas que els agraris consen·m dos ministres al Gabinet després del reajustatge no ocuparan les carteres cap dels titulars
que avui té el partit al Govern.
El primer dia de COrts serà dedicat
a discutir la reforma de llei electoral
que el Govern vol que quedi en franquia en dues setmanes. Com que hi
ha w1 projecte damunt la. Mesa, començarà. la discussió de la totalitat,
1 mentrestant la Colnissió que es reunirà la pròxima setmana. abans que
comencin les sessions haurà redactat
el vot particular per tal de tractar
d'unir les opinions 1 aconseguir l'a·
provació del projecte.

578.833 OBRERS PARATS
OFICIALMENT
Madrid, 13. - Al Ministeri de Tre.
ball s'ha facilitat aquesta tarda una
nova estadistlca de l'atur forçós a
Espanya, corresponent fins el mes
de juliol d'aquest any.
El ram on hi ha major quantitat
de parats, total o parcialment, és el
de les indústries agrícoles 1 forestals, amb 321.903, i segueix el ram
de la construcció amb un total de
88.289 parats.
COm a resum de l'estadlstlca, els
obrers que actualment té Espanya
en atur total, són 346.837 1 en l'atur
parcial, 231.996, que fan un total de
578.833.

En relació amb l'anterior mes de
juny ha augmentat l'atur en vint
provú1cies 1 ha minvat en trenta.

PREPARANT EL RESTABLIMENT DE LES GARANTIE~
Madrid, 13. - Com a ampliació
del Consell de ministres se sap que
amb més amplitud que en altres
dies es parlà avui de la qüestió de
l'ordre públic, clavant la necessitat
d'anar a un restabliment de les garanties, amb vistes al projecte de
celebració d'eleccions. Es traçaren
normes de la política a seguir i els
senyors Portela Valladares i Gil Robles parlaren cadascú dels aspect es
de la qüestió que es refereixen als
seus rc3pectius departaments. Després intervingué en la discussió el
senyor Dualde, que posà en evidència la necessitat d'aconseguir una.
major eficàcia en la Inspecció de
les escoles, per tal d'evitar que es
puguin donar ensenyaments nocius
per ais fonaments de la societat. No
basta, a judici del Govern, que una
persona demostri suficiència davant
1,1n Tribunal perquè se li encarregui
r egir un centre docent. Serà nec~
sarl que s'ampliïn els antecedents
en conseqüència amb la funció que
ha d'exercir.

Un important decret
de Governació

ELS SERVEIS AUXILIARS DE
L'ORDRE PUBLIG
Madrid, 13. - L'important decret
del Ministeri de la Governació respecte serveis auxiliars de l'ordre públic, que ha estat aprovat pel Consell de ministres, conté un llarg
preàmbul els trets més importants
del qual, són: Que atesos vells reials
decrets, els Cossos de «miñones» de
Biscaia 1 Alava, mossos de l'Esquadra de Catalunya 1 t-ola mena d'empleats 1 agents armats dels Ajuntaments, sense perjudici de les especials !uncions i caràcter que els estan assignades, han d'acomplir els
serveis de vigilància 1 oonservacló
de l'ordre públic amb sotmissió 1
dependència en aquest aspecte del
Ministeri de la Governació. I atesa
la llei d'Enjudiciament criminal, en
incloure a la Pollcia judicial qualsevol força. obligada a persegUir els
delictes, els vigilants, zeladors 1 altres agents municipals de Policia.
urbana 1 rural 1 els guàrdies particulars jurats, imposant-los el deure
d'investigar els delictes 1 descobrir
els delinqüents, reitera aquella disposició 1 amplia llurs funcions en
defensa de la pau interior 1 de la
llei.
La intervenció oficial que s'exerceix a Telègrafs 1 Telèfons ha de
tornar al .Ministeri de la Governació, ampliada ara a la radiotelevisió, per a la qual es tindrà la mà·
xima atenció.
Les !uncions que en autònoma òrbita desenrotllen els agents referits
hauran d'ésser respectades 1 a l'e·
fecte es coordlnarà el dual caràcter
que ootenten de manera que llur dependència del :Ministeri de la. Governació com a auxiliars de l'ordre
públic no impedeixi l'acompliment
de les obligacions que incumbeix
d'ésser vetllades per altres jerarqUies.

LA SITUACIO
.
ACTUAL
EL D ARR ER
D EL SUM A RI
CAD A

DETIHG UT
D E MO NT·

La guàrdia ch11 de Granollers, ha.
posat a disposició del jutjat mUltar Joan Espinosa, contra el qual
s'havia ordenat la detenció pels fets
dc Montcada
L A CAUSA DE B ADA LONA

Davant del jutge militar, es verificaren ahir les proves de plenari
de la causa núm. 523 pels successos d~ Badalona en la qual figuren dh-ersos processats.
I..es diligències varen tenir lloc
davant del defen301' 1 dels testamonl.s.

La veu, que ara s'agafaria a
un ferro roent per defensar-se de
l'allau d'indignació que li cau al
damunt, empra el procediment de
jer olla í de descobrir actituds
equívoques on no hi ha més que
fermesa i claredat.
Ahir publicava wt solt titulat
«La demagògia esquerrana persis•
teix», que és tota una plena demostració de la política d'indignitat í confusionisme que practica. A llfontagut (Lleida) ht ha
unes propietats administrades en
usdefruit pels canonges, per uns
pobrets ca11onges. De Ja molt
temps que els arrendataris t canonges sostenen una pugna. Els arrendataris soUiclten l'assessorament del nostre amic Josep M.
Espanya. Això que uns arrendataris acudeixin a t:n advocat esquerra no plau a la Lliga i ja tenim
el portcmtveu del:; «i1lustres amics•, que es rebeja contra l'ad·
vocat titllant-lo de demagog.
Són aixl els lligaires; quan un
advocat d'esquerra deten~J. uns
humils empresonats, li llancen damunt tota mena de dicteris, en
canvt, Cambó i Ventosa que assessoren l'un sis empreses i l'altre
vint, són uns grans patriotes, gent
d'ordre i senyorassos.
Això potser és degut al jet que
mentre el nostre amic Espan11a no
cobra un cèntim, cambó i Ventosa cobren unes 200 i 700.000 pessetes anuals, respectivament.

•••

Els homes de la Lliga s'han pas.
sat tota la vida adormint el poble
amb floretes, versets i pomells. La
gran política d'ells sempre ha estat el conreu del sentimentalisme,
aplecs a Poblet i tocs florals. Catalunya va passar qui sap els anys
banyant-se diàriament en l'aigua
de roses que servia la Lliga. Els
millors sarcasmes contra l'Autonomia dita administrativa han sortit de les plomes de la Lliga. Però
això només és quan no manen.
Ara estem assistint a una de les
més escandaloses rectificacions d'a·
questa gent que vol passar per
«catalanista a seques,, Acaben de
renegar, públicament, de tot allò
que constitueix el tresor sentimental de catalunya tan cantat per
ells.

• •

•

Les esquerres quan governaven
-quan hi havia Parlament i altres coses més- deien, t deien bé,
que els serveis d'Obres Públiques
constituïen una necessitat en ra
marxa autonòmica. Però això ho
deien després de tenir totes les
facultats inherents i imprescindibles a tota autonomia política.
Si la Lliga canta victòria per
aquest traspàs, que cau de ple en
l'autonomia administrativa, ¿com
queden els seus blasmes d'ahir
contra l'intent d'una simple descentralització burocràtica?
Segint aquest criteri de la Lli·
ga un bon catòlic s'hauria de donar per ben satisf et després de la
troballa del tresor de la Catedral
de Pamplona. No cal amoïnar-se
gaire per l'estat del 11Lignwn Cru-

cill...

•••

Els hereus dels 11jóvenes bàrbaroSl) s'han r euni t amicalment i
amb Congrés als salonets del
ltClub Republicana». I han acordat -aixi que l'entusiasme d'a.
quests dies els porti a una victòria electoral totalitària- realit;;:ar
un sens fi de coses. Bons r epubli·
cans i autonomistes han acordat
1tO permetre ni que es tregui una
lletra de la Constitució. Quant a
l'Estatut cal mantenir-lo integrament. Tot el més que cal r etornar
a l 'Estat és Justícia, Ensenyament
i Ordre Públic, raonament, corn j'J.
se sap, molt d'acord amb el programa autonòmic de El Progreso i
al d'ara de la Lliga Catalana.
També prengueren altres acords
d'un radicalisme radical que nosaltres no reproduïm perqué el
((Caudtllo», seguint la moda, els
haurà d'atribuïr a ((COSas de chi-

cos, ,

•••

Tots els poetes de la Lliga ha11
rebut ordres de deixar de banda
lirisn!es per a dedicar tota ~a
musa a l 'obra real f constructiva.

•••

Un redactor, però, ha tornat de

vacances f en 110 ésser advertit
torna a la palestra amb una gran
emoció. I
l'home s'engega a
tot v ent sentimental.
El redactor en qüestió es torna
espiritualista des de la secció...
«Economia i Finances)),

•••

L'A B e ens dóna molt bones
impressions del maridatge lligatre-radical. Cambó i Lerroux ;a
estan d'acord a trobar-se ben unit3
en un ministeri. Ai:ri es desprb~
de la visita que, segott8 A B e,
tinguer en els dos antiquíssims 7·
mies a Barcelona i a la qual ens
volguérem r eferir ahir, ben inútil-

mc:: t.

•••

El senvor Rovo Villan ova parlà extensament al Consell de mtnistres d'abans d'ahir sobre el de·
eret de r etraspàs dels serveis d'O.
bres Públiques. A la r eunió ministerial d'ahir Ro¡¡o ha oontmuat
la seva e&comesa t -segons pròpies declaracions- ha cont·ençut
els reumt3 que cal r evisar un altre cop aquest r etraspàs. Els su•
per-remsors seran -com aquell
qui 710 diu r es- Royo, Marraco,
Gil Robles i Chapaprieta.
Aquest darrer lla dit que en tob
els r etraspa.ssos es curarà de 710
valorar els serveis 111és que per la
quantitat ;usta de les despeses que
comporti
No hi volem jer cap comentari.

*:---- ---

Ultima hora
{{~ I

be negre» suspès i multat

Amb mot1u de la recollida per la.
policia del darrer número de ''E! He
Negre", el General de la. divis~ ha
imposat una p~nyora de 5.000 pessetes al citat setmanari 1 ha ordPnat
la seva suspensió indefinida.

Llegiu avui i cada dia LA HUMANITAT, el vostre diari

la humanitat

6

AJUNTAMENT
•

El senyor Jaumar continua
essent alcalde accidental

LES COMARQUES

DISSABTE, 1t DE SETEMBRE DEL

1taa
z::;;;

1L'Associació Professional de Llibreters d

LA BISBAL

•

~~.'it ·~T~~:+'g.~: : L"..~?~: Vell, parla sobre la supressió del merca~
LlegiuBA~?A::

~~~;~IrAT

dominical del ParaHel

-

Passat el «Dia de Lerroun, diB que
- El senyor Ventosa. a La Bisbal?
Arran de la suspensió del mercat de diocre, existeix un mercat diari
en va durar dos, encara que hauria
Diu que diuen que el senyor Alba- llibres vells del ParaHel, sobre el te- ta Madrona, que, per fun 1 a.~
cabut en un quart de jornal, ei ser eda 1 J arassa -quina figura. tan ma del qual vàrem parlar ahir a la malment tots els dies
onar nor:
nyor Pic no es fa càrrec novament
r ellevant la del senyor Albareda 1 Secció de Treball del nostre diari, ple ix a bastament la finall~~·d coll'l.
Jarassa- el dia del miting lllgaire l'Associació P rofessional de IJ!br e- sar a l'abast dels obrers 1 · e Po.~
de l'Alcaldia.
d 'Olot féu els primers passos.
ters de Vell de Catalunya ens han dest el llibre en generat PUbUc tno:
El senyor Pic necessita. repòs. Bar Els rnustres amics (?), que con- enviat una extensa. explicació del seu solvència 1 responsabilitat1 ~¿xò aJIIQ
celona ha viscut elies de deliri i, com
serven de La Bisbal el record tràgic punt de vista que sentim no poder
Existeixen encara els no lllerclat'
és natural, el senyor Governador gede derrotes continuades -veritat, se- publicar-la completa per manca d'es- llocs de llibres dels 'encants ~b~
neral està cansat i deLu al senyor
nyor Cambó?- i acollides apoteòsi- pai. Heus aci els extrems més im- Anton1, encants del Bellcatree San.~
ques 1 imponents -com podrien cer- portants que venen signats per l'As- cants de Coll-Blac, el conjunt 1 en:
J aumar que s'esplai uns dies fent
~
(1 •
tüicar els senyors Estclric 1 Vallès sociació, 1 els quals, repetim, repre- quals es basta per a düonctre .,,_delí
d'alcalde.
1 Pujals- es resisteifen . . Volen, en senten l'opin1ó de la dita societat: bres.
~ 11!;·
El senyor Jaumar, ara que toma
tot cas, un acte de desgreuge tan
Aquesta «Associació» atenta. a. la
a ésser alcalde, té una bona ocasió
Il. Aspecte social. - Ex.!st lx "
gran que àdhuc espanti les criatuper a resoldre el cas de les dones de
res. I el senyor Albareda i Jara~ defensa. dels Interessos culturals que vigent per al comerç de llib~ éï
~
la neteja de l'Ajuntament.
s..'\ -sempre el senyor Albareda i enclou el llibre 1 alhora a les conse- llei del descans dominical la
Jarassa!- els ho ha. promès tot, ab- qüències econòmiques sobre les quals com és just, ha d'ésser resllec~.'
MOD IFICACIO DE "C'Aii'·
e.>
basa
la
seva
normal
expansió
1
per tots els afectats per la lllate""'4
solutament tot ,.. Si l'acte es celebra,
RERS
Ventosa parlarà del suro, d'honeste- comerç, es creu amb el deure de ma- sense privilegi de cap mena, tal IX&,
Per tal que els interessats puguin
la respecten els encantistes de ~.
dat 1 de la coRaboració. amb el G~ nifestar el següent:
formular les reclamacions que convern assassl de Galan 1 Garcl~~o Her- I. Aspecte cultural. - Es un tò- Antoni en relació al comerç enSant
re.
nàndez. Vallès 1 Pujals el\8 explicarà pic creat i estès per la literatura fà- neral de la ciutat.
siderin oportunes, durant el tenninl
què és la veritable cconllevancia»1 cil, de repòrters espontanis I de pri·
III. Aspecte urbanistlc. _ Es
d 'un mes estarà de manifest a l'OHl'esperit de sacr Wc1 1 com escrlVI mera volada, afirmar que el mercat cessar! tenir present que un deis ne.
cina d'Informació, situada als bai«Elogi · de Catilunya» -;:què hi dirà de llibres dominical contribueix a tificats afanys de tots eis Aj 1US.
xos de la Casa de la Ciutat, l'exp:lel senyor Valls 1 Taberner?- El se- difondre la cultura entre les masses. ments que s'ha.n succeït d'uns q=~
dient relatiu al projecte de modúica·
nyòr · Esteirtc per s.ra · ño vol com- Visió equivocada per quant al llibre anys ençà.-, l al marge de tota ..
pr ometre.'s, car l'iHustre autor d e que alli més abundava era el de bai- llt1ca-, ha. estat el d'anar suprunPo.
ció dels carrers que aflueixen als
«Catalunya
endins» encar a recorda xa literatura rebutjada per toth om,
d'AguUar i Llobet 1 Vall-liassera.
la via pública els anacrònics
horrb?itzat aquella nit malestruga 1 entenem per tal la que inclou tota de
de parades improvisades iln~
FRUITES I VERDURES
de jup'Y;"' qu!i'ri:"'"èn el su.m.níun1 de la gamma del gènere policfac l tru- cats
COMISSADES
l'espant i del T,paroxisme, cridava.: culent, l'eròtica 1 fins d e franca por- pis d'una ciutat com la nostia.
Aquestes són, 1 no les que puKUl'
La Guàrdia Urbana, seguint les
«La• Bisbal, entori.!.~.»
nografia, servida inclús per menors donar l'opinió d'un Plirtleulaf
ordres de reprimir la venda ambu' Si no'• baixen alguns ramats de d'edat.
raons que han mogut aquesta'~·
fora, ens sembla que els · prohoms
lant donades pel conseller delegat del
Deixant de banda les nombroses soelaclé» defensar els interessos deli
1:els proóois parlaran en ob6equl de
districte setè, senyor Vendrell, ha
quatre ·gats, com els senyors Tries botigues de llibres que existeixen a lli.breters, que es complau a fer Pd!'
comissat. durant el més d'agost
de Bes i Badia (els darrers que hom la. nostra ciutat, la majoria de les bliques perquè l'opinió no sigut des'
proppassat, 2.161 qulos de fruites 1
ha escoltat a casa nostra). Això no quals menen una vida comercial ~ orientada.
verdures 1 260 quilos de peix fresc.
vol dir que l'endemà no llegim a
que ban estat distribuïts entre .es
«La VeU» una r essenya més horror.
rosa que el famós i llegendari crim Aquestes reformes seran inaugurades ha organitzat l'Agrupació Sardanista
Germanetes dels Pobres, del carrer
de CUeñca.
de Borrell, Guarderia d'Infants ael
de Sant Gervasi amb motiu de la
v- -:: Aquell solt de la nostra darre- amb solemnitat.
carrer de Canalejas, 39, AsU de Sant
- Finalment, després de moltes Fest Major de l'esmentada barriada:
ra crònica que parlava d 'en Marons setmanes
de
detenció
governativa,
Vicenç d'! Paul d'Bostafrancs, 1 Asil
no anava dirigit al senyor Felip, sinó
Dissabtes, dia 14: Nit. Concert Per
de J esús de Natzaret, de l'Avinguda
a.l gestor gros, senyor Feliu. El que ahir fou alliberat el nostre amic l'Orfeó Gervasienc al seu estatge &!):
de la Generalitat.
passà és que el company linotipista J aume Barris. Ja era h ora!
cial (Babilònia, 2). Diumenge, dia lS·
sent una extraordinària simpatia per
Mati. Sardanes a la Plaça de la ~
SUBHASTA DEL «LABE•
L'amenaça del r iu que creix. Un dia núvol, trist... La gent, sense poder fer res per a evltar·ho, mira
aquest Integèrrim ciutadà i U plau
nanova., cobla La Principal Baree.
RI NT»
les aigües del Francolf en els seus moments de puja ..•
veure amb lletres de motlle el seu
lonina; Tarda. Sardanes a la lllate~
Pins el dia 25 d'aquest mes, a les
<Foto Chlnchllla)
nom. Però comprendrà el senyor Fen plaça, cobles Popular i Principal
LES SARDANES
lip, que compta, com h aurà pogut
dotze, seran admesos al Ne~ocl:l.t I T ot 1 les grandioses pèrduPs oca- persistència amb què és dut a les caBarcelonina; Nit. Sardan es a la ma..
-Cal que tots els pares dels in- veure, amb la n ostra cordinllssima
A
LA
PLAÇA
DE
BERE~
teixa plaça, cobla Empòrium. Dilnarta
d 'Obr es Públiques de la ~ecC!ó de slonades per l'aiguat del dijous pas- ses el diari de la Lliga «Catalònia» fants que van als coHegls nacionals simpatia, que n o podem atorgar-U
GUER
dia 17 : Nit. Concert per la Band&
Foment, plecs de proposic1ó per a sat als pagesos del nostre terme, hom sense tenir en compte la ideologia estiguin amatents a fer-los concórrer tants de titols. I més aquest de deiLa Penya «3», ha organitzat per a Munlc.ipal
de Barcelona, plaça Frede.
optar a l'adquisició de Ja instaHacló ha pogut veure minvats els estralls dels ocupants dels pisos. Els amics a les classes des del elia 16, dllluns xeble del cèlebre gitano, que tan me- avui, a les deu de la nit, una gr an
anomenad<~. «Laberint», emplaçada al degut a l'existència del mur del Fran- dels i.Hustres amics 1 acaparadors de vinent, perquè han estat anunciades r escudament té el senyor Fellu. Les audició de sardanes que tindrà lloc ric Soler. Dijous, dia 19: Nit. Sarda,.:
nes a la Plaça de la Bonanova, cobla
P nlau de Projeccions del Parc de coll bastit durant el Govern del bien- la capacitat mental ja s'haurien d'ha- una sèrie de disposicions que tendei- coses, al seu lloe.
a la plaça de Berenguer el G ran (Via Popular;
Diumenge, dia 22: Mat!!
MontJuïc, sota el preu mlnim de ni, 'que ha resistit la màxima pr~va ver adonat d'aquest cas.
xen a castigar amb l'expulsió els n ois
Laietana>, a càrrec de la Cobla Mont- Sardanes al carrer Marian Cub! (fi:
-Hom
procedeix
a
l'enrajolament
- Ahir a la tarda tomaren de les que hi manquin.
12.000 pessetes, l amb subjecc!ó al a la qual ha estat sotmès admiraseny.
de la sala d'espectacles de l'Ateneu
nal), cobla Popular; Tarda. Sardanei
Masies de Poblet els infants que comCal pensar que el regiSme de les
dictons que fins e!s es- blement.
LA FESTA MAJOR DE ST. a Ja Plaça
1 Margall. Amb aquesta millora
de la Bonanova, cobla PQ.
PI ec d e con
·
Fem r emarcar això perquè les dre- posaven la colònia de l'Associació de coses de l'ensenyament està a les Pi
GERVASI
la sala de la nostra entitat ocupapnliu'; Nit. Sardanes a la mateixà
mentats dia 1 ~ora estaran de ma- tes sempre han fet campanya. oon- Periodistes locals.
mans d'un carlf.
rà
el
primer
lloc entre les locals.
Heus aci el programa de festes que plaça, cobla. Barcelona.
ni!est en el susdit Negocuu;.
tra la insuficiència del mur. Sense
cap mena de dubte es pot dir que
gràcies al mur els veïns del Serrall
colar, construït per l'Ajuntament. A
no han sofert la mateixa catàstrofe
l'acte han estat invitades les primede l'any 1930, puix que solament man- ACCIDENT D'AUTOMOBIL : INAU· res autoritats.
cava un pam perquè les aigües pas- GURACIO D'UN GRUP ESCOLAR :
- Ens comuniquen de Figueres
sessin per sobre d'ell. Els clics de con- UN HOME ESCLAFAT PEL TREN que als menjadors de la Mendicitat
tenció construïts darrera el moll del A FIGUERES .. ALTRES NOTI- han estat servits durant els mesos
- Relació de «Ràdios» detinguts riu també compliren admirablement
d j
juli 1 1
st
t'
per no trobar-se el destinatari i a la. seva missió i desviaren convenientr
CIES
e uny,
o
ago , respec lVa7
326
5
993
8
568
d lsposició del que acrediti ésser-ho, ment l'enorme quantitat d'aigua 1 el
Girona, 13. - Un automòbil de ta ment, · • ·
i ·
dmars.
a les oficines de Transràdio Espany~ moll no ¡ofri cap desperfecte.
matricula de Barcelona, conduït per Aquest augment considerable obeeix
d
I
..
su
'
bdit
italià
Ezio
l a S. A., Ronda. Universitat, núm. 35:
Giacomell,
de
33
a
les
nombroses
fam!J!es
que
estan
Les mesures preses prop e s velns
detingudes per manca de contractes
Varsòvla, Hispandeman; Gènova, que viuen a nocs perillosos, feren anys, vei de Barcelona, acomp!1-nyat
altres
documents
necessaris
per
a.
Girona, 5 Salmeron; Velbert, Nor- que, llevat l'aigua, hom no ha.gt ha- del vei de Palafrugell, Josep Rivera. 1entrar a França, que amb freqtièn1
gald; Krakow, Marschall, carrer de1 gut de lamentar cap víctima.
i Llambllles, de 41 anys, en una .
lmm ....
Carme, 64; StisabeUernandopoo, Ra·
Pels pobles per on passa el riu, fins corba molt pronunciada de la carre- Cla so1en acampar per 1es
e.ua·
m on Carbonell, Lafont, 1 1 3 ; Frank- ara no hi ha noticia que hi hagi ha- tera de Girona a Palamós, terme de cians d'aquella citat.
íurtmaln, Aragó, 153; Roma, Santa- gut victimes; solament hom ha de Sant Joan de Palamós, i a canse- En una casa del poble de Bormaria, Femando, 17 ; Stuttgard, Den- lamentar les grans pèrdues dels pr~ qliència del mal estat de la carre- rassà. els carrabiners eft.-ctuaren un
lo!en, Mar, 53; Amay, Oau Montser· ductes del camp 1 els ponts de la tern es desvià i donà voltes de carn· escorcoll 1 sorprengueren en un parat; Zuric, Fam Neukomm, Vilada- Riba 1 Picamoixons.
1 quedà bolc:~.t en un camp Uer quatre embalums de tabac. Amat, 155; Scbarfensteinzschopautal,
com a cas vergonyós, cal dir que del éostat dret de la carretera.
questa me~caderla ha estat trasllaFrancbthansa.
aquests ponts que s'ha endut el riu
El Rivera resultà amb ferides al l dada a G~I?a, a disposició de la
- La girafeta que va néixer fa hom diu que els ba vist construír front, terç mitjà de la cama esquerra Delegació d Hisenda.
Conforme el que disposa l'article tercer del Decret de 20 de setembre del 1934, es posa a coneixepoc temps a la. Collecció Zoològica almenys tre:; vegades en cinq:..anta. i commoció cerebral 1 masegament
- A l'estació de Figueres, a. l'en- ment del públic que, a partir del dia 26 de set~bre del 1935, quedaran suprimides les guarderies en ela
d 'aquesta ciutat ha quedat installa- anys.
a tot el cos, considerades de pronòs- trada de l'exprés número 200, pro- passos a nivell que a continuació s'esmenten:
da, degudament naturalitzada, al
Hom creu que amb Repúbllea can- tic reservat. El propietari del cotxe cedent de Barcelona, esclafà un home
Museu de Catalunya. <Ciències Na- viaran les coses 1 que, per fi, es fa- resultà 1Hès.
d'avançada edat, el qual havia utiturals. Pare de la Ciutadella). Els ran les coses perfectament bent fetes.
- El proper dia 23 del mes que litzat diversos elies per a r efugi l'anbarcelonins que no pogueren veure-Diferents esquerrans ens preguen som tindrà lloe a Amer la inaugu- dana de dita estació. No fou posslla viva podran visitar-la al dit Mu- que fem constar llur enuig per la ració del nou edif'lC1 per a o rup Es- ble 1a seva ldentlf'1cació, Ja. que
z;s'e~u~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!;!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! quedà completament destroçat.
I!
- En aquests dies, a la nostra
ciutat es practiquen moltes deten- 1.4 inia de Sar agos ~ a a Ba¡•eelona i ¡•ama ls
Ca a Tu 'lÍI
cions de gent que es dedica a la
i del ltlo•·•·ot
mendicitat pública, els quals són posats a disposició del comissari d'l.uvestigació i vigUància.

A TARRAGONA

J

n~ ~arr~n aitnal~b [an~~n v~rita~l~~ ~~ttall~
a
la
[Omana
d
"
Els ponts de La Ri a i Picamoixo ns son

estrurts per a1gua
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Segons Jacobs, Schmelling és l'únic home que pot ésser acarat, amb
probabilitats d'èxit, amb Baer o Louis
ja que ni Carnera, ni Neurel, ni Hamas, poden fer un bon paper.

BOXA

LIegJU
· L A HUMANI TA T

i Max Baer, 1 sembla demostrar-ho

ai.xf el fet que, per COnducte ([Je no
té res a veure e.mb els organitzadors,
Per aquest motiu creielll que no
s'ha pogut . comprovar que. els re ve- hem de deixar passar l'ofensa tranHi ha el propòsit d'acarar
nedors, v~ntables o:catedràtlcs» de la qui.Hament. EI fet té la seva malleta
Max Schmeling amb Max
boxa, arnbaren a demanar un. cente i és fet amb tots els agravants. Es
nar de dòlars per una .localitat tl sensible altament sens1ble que P.D
Mentrestant
ja
es
parla
d'un
Baer o Joe Louis
preu de Ja qual a taquilla és sols • ple any' 1935 els elements retardatàde 25 dòlars.
·
t .. lli
Nova York, 13. - Ha sortit cap a
t
1
combat
Baer-Joe
Louis
Mentrestant, les apostes es cotlt- ns ac ~nn . . uramer..t con ra e , paEuropa l'organitzador Mike J acobs,
zen
a.
favor
del
negre
de
Detroit,
en
tr"inl:oru
espmtual
de
Ca~lunya
d
una
Nova-York, 13.- Sembla que realper tal de contractar en ferm Scbmelling, per a acarar-lo a Max Baer o ment interessa l'afició nord-ameri- la proporció de nou a set, si bé es faisó que «:ls pot serv.ll' de platacana el pròxim matx entre Joe LoulS confia que aquesta vegada no s'alte- forma polftlca el dia de demà.
J oe Louis.
rarà la regla general que fa igualar
- Els elies 21 i 22 del mes que
la cotització en les últimes hores som s'efectuarà la. tnauguractó de
que precedeixen els combats d'im- la temporada 1935·36 al Teatre Barportància, sobre els quals, com és el trina.
cas d'ara, reS"Jlta aventurat de formular un pronòstic.
- Durant l'aiguat d'ahir, el co:>
de Bombers hagué de fer algunes
C AMP DEL «SOL DE BAIX »
per tal de treure l'atgw~
La vetllada d'aquesta nit sortides
AnUcs terrenys d entrenament del F C ~arcelona
d'alguns llocs de la part baixa. de la
ciutat. Allò on descarregà mes fort
a l'Iris Park
TRAVESSERA DE LES CORTS
temporal fou a la part de l'ArPer a aquesta nit, hom anuncia al el
gentera i Duesaigües. Per efecte ja
local del carrer de València una in- l'aiguat
Avui, dissabte, tarda nit
va reblanir-se un tros de la
teressant vetllada de boxa en la qual
ferrada entre Argentera 1 RiuCastro, finaliSta del Campionat Ama.- llnia
descarrilaren set vagons
teur, 1 els campions Portilla i IJo- decanyes
bera, seran acarats amb tres profes- d'un tren de mercaderies, la qual cosa
a fer transth.'l.-dament alguns
S1onals, que sens dubte han de d~ obligà.
nar-nos una idea exacte de la. vàlua trens i retardar la Lormal Cll'CUlació
Tramvies: Unies 7 i 15 ••· Autobusos: Lletra E
dels trens ràpids i correus de Madn.i
d'aquests tres amateurs.
Servei de taxis ooliecUus, des de la Plaça de Catalunya, de la
Com a complement de la reunió es fins que estigué reparada la vta.
Les rieres i barraques experimenPlaça d'Espanya, Bar Xica¡¡o 1 Passeig d e Gràcla-sa.tmeron
di..'•puta.ran quatre combats entre a- taren
importants avingudes I l'algua
mateurs.
s'emportà diversos trossos de terrenys
de cultiu. La impressió és que la
TEN IS
forta pluja sua registrat a l.ota la
nostra encontn1da i que ba produï~
UURSESD~LL ~ BRERS EL TORNEIG INTERNACIONAL danys.
DE FOREST HILL
Les més com pe tides. les de maJor lnterès I mà rlma emoció

I

CANODROM ~ PARK

GRANS CURSES DE LLEBRERS

~ L

...

Quahllcal com un dels millors d'EUROPA
Aposles mutues
QulnleHa amerlcan•
REUNIONS CADA NIT
Ol ~A.BTES

J

PE::>TlU~.

UB

Harrison, en vèncer Wood,
en resulta guanyador
• Nova York, 13. - En el matx final
del torneig int.emacional de tenls de
Forest Hill, el jugador nord-americà
Harnson, ba resultat guanyador en
derrotar el seu compatriota Wood
pel tanteig de 6-2; 6-2 l 6-3.

rAROA 1 Nl'l

servei de TAXIS COL·LECTJU I AUTOBUSOS lletn P.
Du oe 11 Pllça C1tatunya
GENERAL, 1 pta .
PREffRENCIA, 'l ptes.

VELA
DE MA, A L'ESCULLERA

Canòdrom Guino dó
AVU.I, DISSABTE, TARDA I NIT, I DEMA,
DIUMENGE, T ARDA I NIT

GRA NS CURS ES DE LLEBR ERS
Entrada genera l, 0'50 ptes. • Entrada al recinte I pr¡¡ferència, 1 ptA.
Mitjan:; de comurucacló: Autobusos Roca - Autobusos Le&seps Passelg Maragall - Tramvies Horta

Els Campionats de Catalunya
! de patinadors a Vela
:

Demà al mati, al C. N. Barcelona,

! se celebrarà el Campionat de Catal lunya d'enguany de patinadors a ve-

lla. sota l'or¡anitznció de l'esmentat

I Club 1 en coRaboració de tots els ml-

llors especialiStes dels clubs Atlètic,
O!ympic i l'organitzador.
1 L'ambient i sunpati& que compta
• aquest3. nova modalltat esportiva en1tro els aficionats a ls. mar, que t~
i cada dia nous adeptes fa preveure
1assolirà una lnscnpcló rècord, 1 més
i tenint en compte que el Club Natactó
¡ .Barcelona compta amb un nombre de
valu060S premis per R major est.imul

I

•------------------------------~----------------~ Idels~~~~

CALELLA

Terme

Número

Situació

municipal

d'ordre

Qullométrtca

Cubelles
CUbelles
VUa.nova
Vilanova
Sitges
Sitges
Castelldefels
Castelldefels
Castelldefels
Castelldefels
Gavà
Gavà
Gavà
Vlladecans
Viladecans
Sant Bol
Sant Bol
Sant Bol
Sant Boi
Sant Boi
Sant Boi
Barcelona
Barcelona
Hospitalet
Hospitalet

189
192
193
198
204
208
212
213
215
216
217
219
221
223
227
228

243

287'890
289'4.40
290'883
2!4'347
300'512
302'997
316'967
31H74
318'386
318'808
319'444
319'934
321'132
323'550
324'123
324'723
325'281
325'64G
326'142
326'826
32'7'366
330'80il
331'250

249
255

332'673
333'4{3

230
232
233
235
237

242

Barcelona

1

0 '663

Barcelona

2

0'980

Barcelona
Barcelona.

l
3

0 '271
0'905

Barcelona

4

1'154

Barcelona

6

2'550

NOTES DIVERSES

En la llista d'ent!tats adherides al cDia. de Lerroux en Cataluña», ht hem vist Ja del «Casino», d.:!
Calella, cosa que no creiem certa,
pel fet. que el reglament de dita
Ultitat no permet. posar-Ee en po.
litJca de cap classe. Mé'i aYia& creiem
que algú, amb tota Ja mala le, no
podent donar altres noms per omplir
donà el de «Ca.llno» 1 es deh:à c<-.'-llellenc», que és el seu nom.

D ENOMINACIO DEL OAMI

LINIA DE SARAGOSSA
A BARCELONA
Cami de labors del Prat de CUbelles
Cami de labors a la mar .. . .. . .. . . . .
Carni de labors al Prat de VUanova.
Carni rural al Torrent de Sant Joan
Cami veïnal del Coll .. . .. . .. . .. .
Cami veïnal del Cementiri .. . .. . . ..
Cami de labors de La Tordera .. . .. .
Carni carretera de Sant Jeroni ... ...
Cami de labors Torrent de la Rier:~..
Carni de labors del RaureU ... . .. .. . .. .
Carni de labors de les Alzines . .. .. .
Cami de labors del Canyàs . .. . . . .. .
Camf rural de la Riera de Parets .. .
Cami rural de la Riera de Mas Font.
Cami rural «ca.m.i dels Ràfoles)) ... ...
Carni de labors cCami dels Ràfoles»·
Cam1 de labors Pas Sclma ... ... ...
Carni de labors de Casa Notari ... ...
Caml de labors de Casa Inglada ... ...
Pas carretera Jovet ... ... ... ... ... •..
Carni de labors de Ca.n Deu . .. ••• .. .
Cami de labors Feixa Llarga ... .. . ...
Cami de labors de Les Tanques o de
la carretera Fonda .. . .. . . .. .. . . ..
Cami veïnal de l'Hospici ... ... ... ...
Cami de labors carretera del Mig o
de la Infanta. .. . .. . .. . .. . .. . .. .
RAMAL DE CAN TUNIS
Cami de labors de Sant Roc a. Vllla
Cinta. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Carni de labors de Can Tocalo
RAMAL DEL MORROT
Cami rural d e la Riera Blanca
Cami de labors de les Tanques o de
la carretera Fonda .. . .. . .. . .. . .. .
Cami de labors de Sant Roc a. Villa
Cinta ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
carni de labors de Can Tocaio ... .. .

SenyaiJ

.Nom

Cate-

del pas

goria

proteceló
I

•
•

D
D
D
D
D
D
D
D

(2)
{2)
(2)
{3)
(2)
(2)

1
lli

»

»
»
»
»

»

»
»
»
t

»
•

»
»
»

D

D
D

e

D
D
D
D

o
D
o

de

(2)
( 2)
(2)
(2)
( 2)
(1)
(2)
(S}
(2)
( 2)

(2)'
(2)
( 2)

(3)

•
•

D
D
D

(2)
(2)

•

D

J

D

( 2)
(2)

•

D

(2)

»
•

D
D

(2)
( 2)

•

D

(2)

•

D

( 2)

D

(2)
(2)

lt

•
t

o

Els senyals establerts en els camins per a protecció de passos, són:

- Ens assabentem que per la pro(1) Els passos de la cate¡¡ona e en què es suprimeix la guarderia per les seves condicionsse~
pera Festa Major el Patronat de visibilitat, estan disposats amb tanques en les entrades del pas I senyals en el cami de forma d'aspa, ~
!"Hospital tornarà a posar als espec- zllla o doble <segons es tracti de via única o doble), amb les indicacions «PAS SENSE GUARDARI 1 ~ ~
tacles l'import del deu cèntims per =~
les obres de reforma de l'esmentat AL TREN• en les aspes. i la d'«ATENCIO AL TREN» en un cartell rectangular dessota l'aspa. Aquesel pal
nyals són situats t:n d caml u 100 metres de dlst.à.ucia de l'elX del Jerrocarril, a un 1 altre costat d
hospital local.
No hi res a dir, eu l'aspecte de re(2) En els passos de Ja categoria o ~n els quals es suprlmebc la guarderia 1 que tenenbG~~~~
collir cabals. Però, ¿no creieu que ja
fóra hora que les obres es comences· ció d 'autcmòbils, s'han mstalla4 lguah; senyals que en els ant.er iors, 1 les tanques ban estat su
sin, ja que fa tres anys que el p~ per pals.
jecte està fet?
(3) Els passos a nivell de la cate¡¡oria D en què es suprimeix la guarderia 1 que no t~~
- Dissabte passat, per no ésser
d'automòbils, estan proveïts de senyals rectangulars, amb la indicació «ATENCIO AL .
~
menys. que el senyor Pic, el nos- lació
tre (1) alcalde ll!guero féu fer el tuats a. un L altre costat. del ferrocarril i a 10 metres o a 5 metres, del seu elx, segons es t.rachf~ I
pregó que quedava pnvada la mendi- pels quals puguin cin:ular vehicles de tracció animal o de caminets per a peatons, camms de
passos particulars.
citat per tot. el terme de Calella.
¿No serà aquest pregó com el de
n<Lco a ni~
NOTA. - Tan ~ les tanques com els pals que suporten els senyals 1 els que afl.ten el ..la moralitat a la platja, que t.ot coot.lnua igual?
són pintats alt.ernat.iva:nent. -.mb fran¡es blanques 1 negres.

Totes -les causes ¡ustes troberl resso' en LA HUMANITAT

o1SS.A

TE 14 DE SETEMBRE DEL 1935
B '

Les Arts

RESTAURANT HORTA VALENCIANA

g

Menjadors tnstaiinls en tlplques barraques valenc1anes -

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

MERCAT D'OCASIONS

RELLOTGES • OBJECTES DE eLATA

JOIES· BRILLANTS

COMPRA/VENDA/CANVI

TOT de VERI"IABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI

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

CORTS CATALANES, 41_4

Telèfon 30422

Ferrer Batlles
36, SOQUERIA, 38

Alfred Sanahu¡a

--La Música

Impressió

Borsi de la tarda
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VOLEU plntar el pis?
•Dn>» us ho farà a preu
reduit I m1llor Que cap
altre. Demaneu pressupost. Estudi: Palma Sant
Just, 2, 2.on 1.•

Mercat de Llotja

102 88-

81 -

és el diari català
de més circulació
ANUNCIEU-HI!

============================================

115 Sl

· 421<.2 -

TAXIS, sedan, landolet
perfecte estat patent, t:~.
x1metre. venc 7.500 pta,
Raó: Argentona, 13, botiga (0.).
gasoses,
MAQUINES
ocas•o Sepulveda, 10'..!.

~-

~-·~·············~
.
;aauua (oorrent) ~

lC:>- tien,

REPARACIONS en gas,
rugua 1 electricitat. casa
aacbero. Carrer Gall, 70.
Hostarranca

la humanitat

Ant.

c'ARIHU

&Jec. 6 •¡,

DINER, pago més Que
els altres per «Papeletes
Monteplol, Joies, màQuines, etc. La casa més
antiga.. Fundada el 1888.
Unió, 22, pral.

HABITACIONS, balcó c.
tot estar o sols dormir.
Magallanesi 17, l .er l,a
{Poble Sec .
--------4 PESSETES, dia, tot
estar, 1'50 m enjar, hab .
l.ndependent. Dr. Dou,
12, entressol, 2.•

DINER sobre automòblls Corts, 674. pral. De
5 a 8.
- - - - - - -- SASTRE, Adoba. l gira
vestits. Nou de la Ram.
bla. 10, prop Rambles.

1U2 60

Cona~ruoclooa

Pulmo08,
MALALTS.
Cor¡ Medicina general,
S1flls, Ro.lgs X, Sol artificial. Or. Llul• Cuasta.
Urgell. 20. pral. ConsUlta de 3 a 6.

PISOS 11 duros, \1 <Iormitorls, asc. I tel. VIla..
PEUGEOT I H. P.
P erfecte estat, barntls- mar!, 71.
sim p. p ngada. o canvi
moto. Legalitat, 15, (G.).
MUDANCES: Conduc.
tores-a.utoe, des de 8 pessetes bora. Cadena, 22.
ELEGANT AUTO,
Telèfon, 1717f.
4 PLACES
Tota prova. 6 m . nous
HABITACIO, lloc cén.
equipat regalat. Legali- trtc,
cedeixo a bon preu
tat, 15 (G.) .
per a guaràar-bl obJectes.
Escriure La Humanitat.
VAIXELLES a termJ.nl.s Núm. 315.
- Certa, 580, entl. 1.•.
prop Muntaner.

10.S- lJotoranc.a 1 Ellploa. 6 •¡, 100 60
ll1 ell
Fio. I l'Ió . Alo~Uan
111Fom. d"Obrea 4 1./lil ·¡.
~·om . ~:o or• ~ '(• ,._,
Fom .. 0ore. u I• 111~ 64
g¡ 16
Fom d oorea 6 •¡, 192b 11.10 25
Fom. d "Obrea llonall·;. 101 101 25
~'tim. a ·obrea Ced. 6 'I
911 Ma¡atz.eoa •El t>l¡lo».
l:iotel l:tlu 1 •¡, ......... 84 t4 611
Hullera ¡,¡¡;pa.oyul& 19~4
Hullera EsvaoyoJ.a 1114!6 ag _
HUllera li:sp&nJola llla:l 110Madrid-Para 6 •¡, ...... 84 !14 75
Maoulac tures de Suro
102 25 MaQu !"erres Mar. 6 ·¡, 8/ sg Me~ro¡¡olll.a.Ua de COa.
1115l\.un. Pota.b>la ~:~una 1
1
100- 1 roeluctes PtreW 111:.18. 11.10-

11A <6

ANGEL MARTI. rauer
d 'eoquadernacto {Martfnez de la Rosa, 17. T&lèfon 75352 • Barcelona).

CONSTRUCCIONS àe
tustaria. Mobles 1 e1eco.
raciO. Josep Cblva. Carrer
Vllardell, 18. Hostatranca.

l'abaca 1"1Uplnea ...........,.
HIBpano 8UUIIIa ...............
fiotel Wtz b •¡, ........ .
lnaustrtes Agrlooles .. .
MaQuinària rerrestre.. .

lo4 61.1
v1 1111
1112 6IJ

100 611
44.1 -

Electro Me~ . Bbre 11 •¡,
El 1.1bldab0 6 .,, ......
com. d Obres Ced, 6 •¡,
Ener¡. ln<l Aragón 6 •¡.
11260 ~p . Garoura Wet. 6 •¡.

·t....

l"rau~&tJt.n~. CI •¡, 1..11~

0

INSTAL.LACIONS 1 reparacions: aigua, gas,
electricitat, Josep Vila,
Calabria, 185. Tel. 3643~

URGELL, 152, 1.er 2.a,
habitació tot estar, 30
pessetes.
SlllOD8
PERRUQUERS.
americans. preus econòmica. VIladamat. 9.

Ant. Avui

88- APUoaclune .I!J8i.J, U 'I•Astano 6 •¡, preCerenta
Aalancl 6 •¡, 19111 ....
Astand 7 •¡, ...............
Aaland 6 'I• Vlllaluenaa
Asland 6 •¡, Còrdova..
AUxll 0008. «8an8òn1

DIVERSOS

LLOGUERS

«CABO SANTO TOMÉ»

Ant. Avui

1

;.m 50

SERVEl ENTRE l:IARCELONA. 8ETE 1 MARSEl..LA

SERVE! RAPill CAl' AL BRASIL • 1'1..ATA
per moto-transati.Antlca correus espanyols
Sorudes tbea caaa ~1 dles
Cap a SAKTOS, MONTEVIDEO 1 BUEiNOS AIRES sortira el tUa
24 de setembre del 1935, l.a mngnltlca motonau

-1'9'1
83'{0

80'60

ULL 1 Vestits usats
nous, venc més econòmic
Que qualsevol, sols en
aquest pls. Sant Pau, 28,
prc.l. 2na

....,---o---

86'a5
48'46
48'35
7'87
7'35
69'80 60'10
2'965
2'945
239'00
2:.19 "25
123'75 124'25
4'95
33·oo

ARMARIS lluna, lS dUros; ebuftets:t, taules, ca.
dlres, lllts. Scpúlvcda, 95,
porteria.

Bort.lde. QUinzenal& ela JJJou.s cap a Séte I Marsella
Servei qUlnzeDAl cap a OENOVA
La wrcp ea rep al T1nglado de ta Companyia Moll e1e1 Rebaa
Teli:ton 13586

36'25

Ant. Avui

•

SERVEI RAPlD SETMANAL J!:NTlU: t!ARC.ELONA 1 BILBAO
sortlàes caaa DIMECRES a la nlt cap a Valéncla, Alacant. MAla¡a,
t)evWA. Vt¡o, ViUagarc1a, Corunya, Musel, Snntander 1 BUbao
Alternant-ae les escrues oe:
.1'arra~tona, Ceuta 1 Huelva cada dues setmanes
Sant Carles l Ferrol cada dues setmanes
SER VEl CORRENT ENTBB BAltCELONA 1 BILBAO
ctld& dues setmanes
Sortides eiS DIVENDRES a la ntt, cap a l'll.rragona. :$ant Carles,
Vlnaruç. València. CUllera, Alacant, Cartagena, A¡utlas, Almeria, MeUlla.. Motrll Màlaga, ceuta, Ce.ctlz. SevlUa, Huelva, VIgo, Marl.n, Vllla¡rarc1a Ferrol, Corunya, Avilés, Musel, Santander, Bllbao 1 Pas:IJes
En les linJes ràpid 1 corrent s'admet carrega per a Tànger. Larra11 1
Casablanca amb transbordament a Màlaga 1 tambb per a l'lila Crlsttne t • Aramonte amb transbOrdament a Huelva.

CANVIS DE MONEDES

PIANOS DE LLOGUER.
aruo, 78, entresol. o. Ble.
¡er
--------DOS AMICS a tot eatar desitJo, preu eeconòmlo. Escriure a La Hu•
manltat. Núm. SOl.

PENSIO de 6 a 11 ptes
PER CORRESPONDEN·
CIA en Crancés dues bo- rtxos. des de 150 t>tes
res al dia, em contracta. tot contort. Pl. MaclA.
ria. Escriure a La Huma· 18, pral.
nitat. Núm. 312.
FAMILIA CATALANA
d 'eSQuerra desttja l!ll a
CAT ALA. Correcció d'o- 1dormtr
o tot estar. ADrtglnals 1 proves d'Impremta. Estil 1 ortogra- gels, 6, ler. 2a.
fio.. Preus mòdics. EsURGELL, 43, llogo 2
criure a La Humanitat. pisos
nous, tot confort.
Núm. 105.
VEGETA·
MENJARS
COMPRARIA escr1ptor1
I dues butaQues d'ocasió RIANS I de règim veget.
a pagar a t.ermlnts. Esc. ptes. 2'50. Pelat, 12, pral
o. La Humanitat. Núm. segona.
102.
DOS AMICS a tot eetar desitJo, preu econòmtc. Escriure a La Hu·
BILLARI, econòmica manitat. Núm. 801.
HABITACIONS aes de
per a cal6 1 torres. Vda.:
de M. Sànchez. Barbarà, 0'75. Cadena, 33, entresol,
n\lm. 12.
CEDEIXO babltaclons
MOBLES, per cessar
negoci, Uquldo totes les tot nou, p. reduits. Arc
existències. canuda, 85. Teatre, 10, 2.on 1.•

VENDES

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

Nord, 43'30; Alacant, 35'70; Chade,
420, paritat; Chade D ., 81'80, paritat;
Chade E., 82, paritat, 1 Aigües, 184'85.

Borsa del mati

1
1

fbarra y c.a, S. en C.

Borsa oficial

Llltues
Fraoca
Dòlars
Lires
Marca
SUISSOS
Belgues
Florins
Escuts
Cor. Praga
Cor sueques
Cor noruegues
Cor. daneses

Carme, 5L Tel. 12713. Barcelona

<Casa fundada el 1890)

----

GUARDAMOBLES t>\l•
FAMILIA CATALANA,
desitja 1 ó 2 hostes d. o pllc I econòmic. Campo
t. estar. Angels, 6, 2.n 1.• Sagrada, 21. Tel. 35804.

OFERTES
i DEMANDES

EL REGULADOR

CONDUCCIO, MECANICA, REGLA~IENT, DOCUMENTS, Certificats de PENALS i FOllENT
AMB TITOL ASSEGURAT
L'única que sap preparar ets
xofers per a examinar • se de
1.• CLASSE I L• ESPECIAL
« E L A S » • CORTS, 412

Andalús, 8'25; Ford, 279, 280 i 279;
Petrolets, 5'25; Gas E., 117'25; Colonial, 37'15; Explosius, 128'75; Aigües,
184'50 i 185'00; Ri!, 66'00; Filipines,
360, 1 Chade, 421.

!Jacant, 35'70, 35'40 1 35'50; Rif,
65 75, 66'00, 65'50 1 65'75· Explosius,
128, 128'75 i 128'50; F elgÚeras, 43'00;
~ E., 117'50 ; Aigües, 184'75, 185 i
184 25; Ford, 281, 275 1 278; Petrolets,

..v......

Les vostres hèrnies estan sempre en
constant perill si no són ben retingudes. Els aparells que fabrica el
tècnic 1 especialista PERE SIMON
us donaran el màXim. de garantia,
1 són al mateix temps els més econòmics. Preus: 6, 10, 15, 20, 25, 30,
40 1 so pessetes

90 Ptes.

5'20; Asland, 72'50; Colonial, 37'50,
37'00 1 37'15; Filipines, 360, 1 Chade, 419.

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

KE.BNIATS (Trencats)

Auto-Escola,

• COMERÇ I FINANCES •
Els deutes de l'Estat, amb poc negoci I dominant paper en el rotllo,
\-aren descendir quelcom.
'l'.n les Obligacions Municipals també domina la fluixedat degut a l'apatia en la contractació. Les ProVincials i les Tresoreries de la Generalitat no feren altra cosa que sostenir
els Clmvis.
En les obligacions ferroviàries dominà. força. feblesa. i una gran manca de negoci. En les obligacions Industrials dominà la fermesa .
Els rotllos de fi de mes no feren
altres cosa qu e anar sostenint els
canvis I amb prou feines. Les accions
que perderen terreny foren les acclons Ford.
Les accions Chade 1 Filipines no
!eren més que sostenir-se.

ANUNCIS PER PARAULES

Aprofiteu l'ocasió

Mobles POCH

mes-

Dtutea esa t'Eatat
so 60
illterlor t •1• A
tU bO
B .,.......
•
1
SO b\1
O
W 60
0 """'"
1

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

Advocat

· de
Un altre tr.romf d'Al'ICJa
rquestr a
Larroc a arn
«da Carnera» de Vic

TANCA

B AR C E L O NA

Camiseria • Corbateria

certs de l'Orquestra «da Carnera»
localitat en els termes d'e50~¡ tats molt representatives que d'aquella
que no ens podem estar de cogala Parés ha aconseguit amb logi
piar. Diu aixi :
laolt bonor per a exposar ben aviat.
«Les dues primeres parts a càrrec
111
de la petita, foren un seguit de filigranes d 'interpretació, sobretot la DIVORCIS, PLETS, CAUSES, etc.
Girona, 10, pral. (de 5 a 8)
prunera 1 les peces que ens donà de
mfs a més, fora de programa. Les
dificultats albirades en les obres de
Bach, Schubert, Chopin, Granados,
Debussy, Mendelssohn, etc., per a
Preus baratíssims, sense competència
ella no existeixen.»
0
'
b l
Exemple:
h
Després d 'enumerar les obres del
Dormitori complet, amb butaques
programa. de_les quals destaca l 'obli350 PTES.
gada r epetició de «Caixeta de MúslURGELL, 41 (xamfrà Sepúlveda)
Quan la nostra Orquestra Munici- 1ca», de Severac, afegeix:
al d'Instruments de Vent ens pro- ¡ «Fou obsequiada amb uns bells ra~rclonà l'avinentesa d'escoltar a- melis de flors. La petita artista deu
uesta portentosa pianista de 10 anys la seva formació musical al mestre
1a wúem noticies ben falagu eres dels Frank MarshalL ExceHeix en tots els
prodigiosos avenços musicals d 'a- concerts donats amb dots musicals
questa diminuta concertista. ~~. pe- veritablement extraordinà ries, sobreN no hauríem cregut que AlleJa de tot com a compositora i directora
UÍrrocha se'ns manifestés amb una d 'orquestra».
tan alta musicalit at i amb unes con- 1 L'Orquestra a la tercera part ens
diclons d'executant qu~ són pròpies deixà sentir un «coral» de Ja nena
només dels concertistes ja de temps artista, dirigit per ella mateixa, que
consagrats. A desgrat de la poca to;, i essent de factura s enzillissima
confiança que ens m ereixen els ano- - creiem que no podia ésser d'altra
menats «Prodigis», la nostra incre- 1manera - causà bona. impressió 1
dulitat, vençuda per unes realitats tingué, a petició del públic, de bl!ncontestables exceHi els llmlts de Ja 'sar-se».
No cal dir com la. nova d'aquest
més pregona admiració i no poguérem defugir l'aguantar-nos l'incoo- nou triomf d'Allcla de Larrocha la
tingut entusiasme al qual el nostre meravellosa deixeble de l'Insigne
tre Frauk Marshall ens causà una
públic es va lliurar.
Qui vulgui aprendre a conduir
«Gaceta de Viem ens dóna compte veritable satisfacció que estem segurs
lfUe no deixi de visitar aquesta
del nou triomf que la petita Allcla que els nostres lectors compartiran
acadèmia. per ésser la mes rànosaltres.
amb
plenament
Conals
darrerament
h1 obtingut
pida 1 la més barata. de totes
UNIC PREU
TOT COMPRÈS

*

TeL 14237

(prop Rambles>

BARCELONA

radÓ. tracta sens dubte, de quatre per-

MADRID: Passeig da la Caatellnna. lt. - BARCELONA: VIa Laietana, :1
LINIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA • CADIZ • CANARIES
SOrtides setmanals ela dlss:~btes. a les 12. Efectuaran el servet les motonaus
cCIUDAD DE SEVILLA• I aVILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
Sortides cadA dia (llevat elS dlumen¡es) de Barcelona I Palma, a lea
21 llOres per lea motonaus
cCIUDAD DE BARCELONA• I 1CIUDAD DE PALMA»
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA. VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA - MAO I BARCELONA • EIVISSA
LlNIA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEDI·
TERRANIA. NORD D'AFRICA I CANARIES. - Sortides Quinzenals de Bar·
celona els diJous. LINIA COMERCIAL BILBAO • CAOIZ • CANARIES, AMB
Sortlde. QuinESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D EBPANYA. zenals de Bilbao eLs dJJous. LlNIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
Sor·
1 TERBITOR!S DE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANOO POO). tldes el dia 17 de cada mea, amb escales a València, Càdlz, Laa Palmas, Santa
cruz de Tener1Ie t Freetown, Snnta Isabel de Fernando Poo, Bata, Kogo l
Rlo .Benlto pels vaixells
eCIUDAD DE CADIZI I «LEGAZPb
MELILLA
LINIA REGULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT • ORAN
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA I VICE•VERSA
Sortides de Barcelona cada dlumenge, a les 8 bores; d'Alacan1: elS dilluns;
d'Cran ela d.l.lnArta: d'Cran cap a Alacant, els dtmarta I d'Alacan1; cat> a
Barcelona. elS dlmecres

Carrer. de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

TOT D'OCASIO

a

LA BORSA

Carrer Nou de la Rambla, 18 - PELL · SANG • VENERI • PROSTATA
Directora Dr. RIU Por ta MATRIU · IMPOTENCIA - DIATERMIA
Consulta. 11 a 1. 4'30 a 9. F. to a 1

PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES

vinent temporada són quaels noms sobresortints de l'esque la Sala Parés presentaret
~ ~{~úbllc amb tot l'honor que es
mereiXen: Enr_ic Casanovas, guanyador del Prem! Campeny, Joan Rebull JoseP Viindomat i Martí Llau-

l

Especla.-

llt.at en la paella, Ua.gosta barceloneta 1 pollast.re a l'ast, estil Horta

t.aJIUla

caper a

CLINICA GALLEGO •• VI ES URINARIES

APARELLS
FOTOGRAFICS

TORRE SAN SEBASTIAN <Telèfon 14342)

EXPOSICIO D'ART AL PO·
. 'ó d 'art
BLE NOU l'
molt visitada expos1c1
SS àn'CC de diversos artistes poque a ~ té lloc al «Casal I cària».
bleno;:,oslció restarà oberta fins deJ.o'e(rUIJlenge, dia 15, i podrà ésser
JnA, 1 a.vul. de nou a onze de la
\'ISÍte,daeznà dlumenze, d'onze a dues
nit. 1~ '1 de cinc a nou del vespre.
~ OBRES DE TOGORES A
DUSSELDORF
.,., ptntor català Josep de Togores
s.>,.. • ..r especialment in'litat a una
\~ó de pintura. moderna inter~...-: 1 organitzada a Dusseldorf.
Jli'C1ona·c1ó s'ba obert i les seves
J.,'e~n mol& celebrades. Juntaobre~ amb elles n'hi ha d'altres de
~e PicaSSO, Matisse, Gauguin,
!llol 'Derain, Utrillo 1 Braque.
'L'ESCULTURA A LA SALA
fJa
PARES
AQuesta galeria dedica c~a any alquinZenes a expOSICIOns d 'es~~ segura que el nostre mercat
d 'prendre major interès en la
~ evàlua coHectiva de l'escultura

7

la humünltaf

48
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LLEGUMINOSES
t'ava Aodalu&la .........
laem &nremaaura _,
ldem Mall<lrCI ............
f'avona AOUaiUSla ......
làem Enremaoura _,
Vecea AnelalUSia .........
ldem I!Stran¡erea ""'"
Ers paiB .....................

Lueru eatranaera .........
0u11ea ."....................
Ptisola eatrangeta _.....
laeru paa ................ ..
UeotiJiea Aoàalusla ..
ldem Salamanca _....
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Allal& :.l.a ..................
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t.ee 18 40
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Republica n-s!. -LI e giti IJA HUMANIT AT

Dissabte, 14 de setembre del 1935
PER ALS AMICS EMPRESONATS

La nostra subscripció
Relació de donatius rebut~ a les nostr~s oficines
.,dministratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
suma anterior .. . . .•

133.206'15 Treballadors de la Casa

TAT .................... .

110'- En commemoració de 1'11

?ERSONAL DE REDACCIO DE LA HUMANI•
3ants Padrones ........... .
;;n company de Múcio ..•
0ues d'esquerra ........... .
!sldre Quera i .............. .
é"amilia Berga Mas (2.• v.)
.\gustma Saragossa . .. .. .
Pau Rosen ................. .
~pol. lliayen .............. .
.:.ornbas ............ ..... .
Ur. barber del Passeig de
Sam Joan ...... ........ .
El nostre ajut als catalans
<setmanal) .. . .. . .. . ...
Un grup de treballadors
de Gracia, a la memòria
do Casa nova .. . .. . .. . ...
Un mestre badalon! .. . .. .
Josep Dalmau ........... .
Unes noies d'esquerra amigues dels presos (14 vg.)
Miquel Pujol .............. .
LlUIS Pujadas .. . .. .
Rob"rt López .. . .. . .. . .. •
Joan Venarell .. .. . .. . .. .
Un grup de noies d'ESquerra en commemoració de l'Onze de Setembre .....................
Per Ja salut de Companys
1 consellers .. . .. . .. . .. .
A la memòria de Ratael
Casanova, Jaume Moral
Antoni Pigulllem, a la memòria de Casanova ...
Josep Jacas, 1d., id. ... ...
Josep Pasapera Peipoch .. .
Engràcia Tatary .. . .. . .. .
1\ la memòria dels màrtirs
del 1714 ................. .
J . A. a la memòria de Rafael Casanova .. . .. . .. .
J. A. a la memòria de Macià .................... .
Maria Gual, a la memòria
de Casanova .. . . . .. .
Josefa Solà, !d., id. .. .
FamL!:I. Compta .. . ... .. .
Famili<\ Boada i Gil .. . .. .
Miquel Cunill .. . .. . .. . .. .
Josep Pagès .............. .
B. Pagès ................. .
Tres amics, a la memòria
de Rafael Casanova .. .
Antònia Noguera .. . ... .. .
Benvinguda Lluis .. . .. . .. .
Angelina. Juncosa .. . .. . .. .
F. L. a la memòria de Casanava ................. .
Fam!lia Forcades, en commemoració 11 Setembre
Un aragonesista .. . .. . .. .
Carme Llobet .. . .. . .. . .. .
Una catalana d'Esquerra,
en commemoració de 1'11
de Setembre .. . .. . .. . .. .
Aurora Rodríguez, una
castellana que admira
Catalunya ... ........... .
Com a penyora .. . .. . .. . .. .
Les nenes Enriqueta i Roser a la. memòria de Macià .. . ................. .
Els germans Josep i Joana Delgada, a la memò
ria de Joan Ferrer ......
David, a la memòria de la
seva mare .............. .
Familia Ayala, de NONAS
PE, (3.• veg.) .......... ..
María Bertran, a la memòria de Macià. .. . .. . .. . . ..
Un català .............. .

s. s ......................

Una familia catalana ..... .
1\ la Diada de Rafael Casanava ........ . ........ .
M. P. F .... .............. .

Ateneu Republicà Català,
a la memòria de Rafael
Casanova ........... .
Jordi Al bages ... . .. ... ...
Per les llibertats .. . .. . .. .
Per Catalunya .. . .. . .. . .. .
El soci més antic d'Acció
Catalana .............. .
Maria Flix, a la memòria
dels consellers .. . . .. . ..
Magdalena Esteva .. . .. . .. .
Un vendrellenc .. . . .. ...
Enric Ba rot .. . .. . .. . ... . ..
A la memòria de Compte
J . F .................. .
Josep Grífols ........ .
Salvador Ginobart .. .
A la memòria del 1714
Neus Bòria SOlsona ...
A la memòria del 1714
Llu is Artigas .. . ... .. .
Unes flors a Casa nova .. .
O. S., PALAFRUGELL .. .
J osep Vilanova ... ... .. .
A la memòria de les meves germanes .. . .. . .. .
A la memòria de Casanova
Joan Pous .............. .
Joan Prat .............. .
Joan Gesti .... .. ........ .
Vult del ram de la pell, en
commemoració de 1'11 de
Setembre .............. .

Bassa 1 Pagès, s. A. .. .
Pep Romena .......... ..

26'70
2'-

10'de Setembre .. . .. . .. . .. .
25'- Per l'alegria d'un fracàs

5'- Famflla Segarra . .. .. .
2'- C. Segarra. . .. .. . .. . . ..

3'1'1'1'-

1'- P. A ......... .
1'- Lluís Pujol .. .

2'2'-

5'- J. Cots ...... ........ .

2'50 F. T. S ...... . ...... .. .

s·- s. c .......... .........
1'3'62'25
20'2'-

10' 2'50
2'-

5'5'-

Josep Muteu Vilallonga
Anton Mateu VIlallonga
Mat com avui ...... ..... .
Josep Vilallonga i Vilella
Josep Mateu Casanovas ...
Pepeta Joaquim I Pere
Gadea, <3.• vegada) .. .
Joaquim Gadea i muller,
<3.a vegada) ... .. . .. . ...
Un grup de cançons i endavant, Societat Choral
Antoni Munta~é .. . .. . .. .
Mare i dues filles admiradores de Companys i
consellers .. . .. . .. . .. . .. .
Un pare de vuit fills ......
Una familia d'esquerra

J. A. A.................. .
5'- M A. i B. V.... ... .... ..

1'-

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

El genara! lvon Reichenau, niJn,o·
nat cap del cos d'exèrcit que guarnolx Munlc. Es dóna Importància a
aquest nomenament per considerar-se
2'- lvnn Reichenau com a partidari de
fer més cordials les relacions oe la
2'- llelchswehr amb el partit nazi

(Foto. Keystone)

l '-

15'-

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

5'-

Cinquanta ferits en un incendi

7'2'-

Sis mil persones
sense llar

1'-

2'2'2'-

Perla Antlllana .. . .. . .. .
Tokio, 13 - Comuniquen de la
5' - Centre Republicà Federal
de Shibatll que als seus volde MATARO ........ .
15'- ciutat
tants s'ha produït un terrible incen1'- El producte d'una rifa,
Rosalia Solanes .. . .. . . ..
20'- di, del qual ban resultat 50 ferits,
molts d'ells greus.
2'- J P. per Catalunya ... ...
2'En solament sis hores, el sinistre
1'Quimeta Vallaró, pels emha deixat sense llar 6.000 persones
5'presonats d'Octubre ...
6'i ha causat pèrdues per valor de tres
5'Josep Baulenas i Maria
Ribas de Baulenas ...
4'- milions de «yeru>.
2'- Pere Domingo Glbert
2'Ramon Trias .. . .. . .. .
2'2'- Pau Duch ... ........ .
1'Josep Aznar Pelegrí ...
3'2'- Fèlix i Elisa Colomeda
5'Dues amigues .. . .. . .. .
2'2'- Josep M.• Espinosa ... ...
1'2'- Salvador Alavedra 1 fami5'lia de la. seva llar, a Ja
memòria del 1714, 1 pels
5'3'companys empresonats
5'1'- Dolors Sala Huguet, de
1'PUIG-VERD D'AGRAMUNT, (6.• vegada) ...
5'3'- Recordant 1'11 de setembre
2'2'- A la salut de Companys
1'i consellers .. . .. . .. . . ..
1'2'- Una familia nacionalista:
Josep Vila .............. .
2'2'- J aume Ferrer .. . ... .. . .. •
2'Carme Vila ...............
1'4'- Jaume Vila .............. .
1'En el sumari que s'instrueix per
5'- Montserrat Ferrer i Vila
0'50 la desaparició de les joies de la
2'- Emflia Sanxo .. . .. . .. . . ..
10' - baronessa Tyssen, han prestat declaFrancesc Riell .. . .. . .. . . ..
2'ració alguns veïns d'Albons, entre
Vicenç Riera .. . .. . .. . . ..
2'- els quals figura la noia Josefina Vi1'- Mariana 1 Matilde Llifia
2'cent, que fo'i.l la primera que es va
A la memòria de l'Onze
donar compte de l'accident que cosde Setembre .. . .. . .. . .. .
2'tà la vida al prlncep Mdivanl.
0'50 Joventut «La Falç», en
Tots els veïns esmentats han de2'memòria del 1714 ......
171'clarat que les úniques joies que van
EN MEMORIA DEL 1714:
veure eren les que portava posades
Antoni Estradé ........... .
1'- la. baronessa i algunes de bijuteria
7'- Jordl Estradé ...
1'que portava en un moneder, totes
Nuri Estradé .. . .. . .. .
1'- les quals res no tenen a veure amb
Rosa Estradé .. . .. . .. . .. .
1'- les que es cerquen actualment.
1'- Maria Llangost .. . .. . .. .
1'Per tant, es continua sense cap
Fam1lla Surínyac .. . . .. . ..
2'- pista. qae pugui portar al descobri5'Puntonet i Ibàñez .. . .. . .. .
l ' - ment de les joies desaparegudes.
Famllia Guinar, en comDesprés d'aquestes diligències, la
5'memoració de l'Onze de
tasca. judicial ha. quedat paralitzada,
Setembre ... ........... .
5'- en espera del resultat que puguin
5'Suma I segueix ... .. . 134.073'10 donar les recerques que practiquen
10'la Guàrdia civil i la policia, als
3'quals agents ha estat facilitada una
10'fotografia de la major part de les
.Ch
es
di'VOr•
joies desaparegudes. Aquestes fotoGustau
Froehii
2' grafies han estat trameses a petició
(3'expressa del baró de Tyssen per la.
Cia perqU la SeVa dOna
joieria Cartier de Paris, on foren
·ueva
adquirides.
J
El baró de Tyssen ha sortit cap
25'Berlin, 13. - El periòdic «Juden- a Alemanya. Sembla q'i.le no toma0'60
kenner»
anuncia
el
divorci
del
famós
rà
fins que es trobi una pista autèn5'3'- actor cinematogràfic Gustau Froeh- tlca. La baronessa, en canvi, contra
Uch; la seva muller és hongaresa i el que s'afirmava, romandrà a Giro2'- de raça jueva. El diari, en donar na. 1 a la clínica del doctor Coll,
la noticia, assenyala. que aquest di- no precisament perquè ho requereixi
vorci és una nova prova de la in- el seu estat de salut, sinó per tal
1'- compatibilitat
dels matrimonis entre d'evitar la curiositat que provocaria
1'-

___________*_____________

En completa
desorientació

NO HI HA ENCARA CAP PISTA
SOBRE LES JOIES DE LA
BARONESSA TYSSEN

'

è

éS

Ahir els gestors de la Generalitat
celebraren Cònsell. Pel!\ voltants de
la una es reuniren, sota la presidència del senyor Pic. Hi mancaven
els gestors senyors Duran i Ventosa.
Escales. Roviralta i de rrat.
A dos quarts de dues, el senyor
Pic abandonà els reuruts per tal tle
rebre els periodistes que l'enyoraven de tants dies seru,e veure'l.
Donà compte d'unes peticions que
han estat formulades al President
del Consell de Ministres, aprofitant
la seva estada a Barcelona, despres
d'un estudi que s'havia preparat. Facilità als periodistes les còptes de
les peticions i instàncies que han
estat adreçades amb aquest objecte.
El senyor Pic s'explicà aixi:
-En primer lloc es demana lb
cessió del Castell de Montjuïc. La
qüestió principal és veure què en
farà la ciutat, però això ja ho veur em a l'Ajuntament. Malgrat tot,
la muntanya serà dividida en dues
parts. La zona militar, que és la
que no poden cedir, per tenir, diut>n,
una gran importància estratègica per
a defensa de la ciutat en cas de
bombardeig aeri. L'altra part serà la
civil, que quedaria per a la ciutat.
La segona instància va encaminada
a aconseguir per a Barcelona l'Aeroport General, internacional, amb
hangars convenients, hotels, torre
d'amarratge per a zeppelins i casernes
d'allotjament. Aquest projecte esta
valorat de 20 a 25 mlllons de pessetes. Els terrenys que facilltarla l'Ajuntamen t serien els sobrants de la
zona del Port Franc, tota vegada
que són en gran quantitat les hectàrees de què es pot disposar.
La tercera petició, comprèn la mlelativa de demanar a l'EStat que
avanci per uns quants anys una
quantitat que ens permeti de llançar un emprèstit de 100 milions de
pessetes, cosa que ens permetria resoldre molts problemes d'obres públiques a Catalunya, avançant-los
prop de vint anys.
Després -afegi encara el senyor
Pic- ja veureu això del carnet electoral, que precisament estem estudiant en el Consell. Alxi mateix estudiem el carnet d'identificació, que
servirà. de cèdula, 1 que pensem deixar-lo enllestit abans d'un any. Amb

sat orons estralls

A quatre metres 10bre elaeu niveÜ va arribar l'aigua al rla l'rt\Deoll. L'es•
treUa blanéa mostra fins on arribaren les l\Ja'ües
<Foto Chinchllla.>

TOT UN RECORD

En el Consell sumaríssim, Ernest Espeitx
acusat d'haver fixat pasquins separatistes,
ha estat condemnat a dotze anys de presó
A les dependències militars, ahir
al mati tingué lloc l'anunciat Consell
de Guerra sumarissim contra Ernest
Espeitx Rosic, acusat del dellcte d'excitació a la rebeHió, i que fou detingut la vigllia de l'aniversari de Rafael Casanova.
Ernest Espeitx és acus&.t d'haver
fixat uns pasquins separatistes als
carrers de Montcada i Carders.

I

Els aiguats hancau·

El «Butlletí Oficial»
En la seva edició d'ahir, publica,
entre altres, les següents disposicions:
Cultura.-ordre establint un altre
premi, en la quantia de 2.000 pessetes, en el concurs convocat per decret del 30 de jullol del 1935, per a
premiar una monografia o estudi
sobre alguna de les inStitucions de
Dret civil català que calgui modlflcar o reformar totalment o parcialment.
Sanitat. - Decret ampliant la Comissió Superior de Sanitat, de conformitat amb el decret del 21 d'agost proppassat, amb el director del
Servei del Càncer de l'Hospital 1e
la Santa Creu 1 Sant Pau 1 el president de l'Associació de Farmacèutics
Sanitaris i d'Assistència Pública.
Decret creant el titol d'auxiliars de
Farmàcia, en les condicions que són
esmentades.
Decret declarant oficial el Collegi
d'Auxiliars de Farmàcia i Laboratori
de Catalunya.

LA JUSTICIA MILITAR D1AHIR

EL QUE DIUEN ELS FETS
SUMARIALS
El passat dimarts, mentre passaven
pels voltants del «Fossar de les Moes el tinent de Acción Ciudadana
rer >>
t d'altres
senyor Solano, acompanya
1
individus
observaren
que
havien
es1'- al!!!!rí~s•i-ju•e•u...
s."""~lll!!!!'l!~---.....-=a::.la-s.ev!"a!!'e"'!!ls"'!!lta"'!!ld!'la.._..e.n-u.nCih.,.ote_. _
tat coHoêats recentment alguns pas1'~ quins amb l'estrella solitària. En veu1're els esmentats pasquins, els obser6'- · r-o:---------------------------~
vadors s'introduiren cap al carrer de
2'Montcada. En aquest carrer hom po2'gué veure un individu d 'aspecte sos1'pitós. Els elements de Acción Ciuda1'dana s'aproparen a la persona en
10'qüestió
i li trobaren tres dels pas10'quins que hi havia fixats per aquells
2' carrers i li fou ocupat, a més, un
1'exemplar del periòdic nacionalista
2' «Ferm».
. Els aHudits elements s'apoderaren
5'I tot seguit d'Ernest Espeltx 1 el por2' taren cap a la Prefectura Superior de
1' 1'Policia, on declarà.
Espeitx negà rodonament que ell
2'fixés pasquins i afegi que aquells que
tenia a les mans li foren lliurats pel
5'carrer.
1

A TARRAGONA

això aconsiguirem que en fer la
revisió, tothom pagui el que li correspon. També bi haurà un canvi
d'impressions per a posar en marxa
els serveis d'Obres Públiques.
-Amb motiu de la preparació del
carnet electoral, ¿no seran oberts els
centres clausurats.. .? -preguntà un
repòrter.
-Han estat demanades les llistes
dels centres clausur!lts, per tal d'autoritzar l'obertura dels que no tingueren participació amb els successos
d'octubre. A les demarcacions on no
hi hagi centres oberts, serà permès
als partits d'esquerra la installació
d'oficines especials d'informació per
tal que sigui més fàcil l'expendició
del carnet.
Després, el governador interí parlà
de la qüestió dels funcionaris temporers que quedaren acomiadats pel
decret del senyor Portela, 1 ba dit
que tenia preparats tres decrets que
tracten d'aquesta qüestió. Alxi mateix donà compte que té en estudi
un projecte referent al r cstab]j¡nent
de la secretaria general de la Generalitat.

del setè lleuger, demana, en el seu
informe, l'absolució del seu defensat.
LA SENTENCIA
Segons les nostres noticies, el Tribunal, després de deliberar, ha. dictat
sentència i ha condemnat el processat a la pena que sollicitava el fiscal,
o sia de dotze llnys de presó.
No serà feta pública fins que l'hagi A prop de s.ooo homes entre mossos, secretaris, estibadors, etc., començ&•
aprovada l'Auditor.
ren el dia 10 a la nit la lllmpiesa general I carregament de queviures del

vaixell correu «Berengaria», de 62.000 tones, I acabaren amb el temps rtcord de 13 hores I mitja. El ccBerengaria» arribà a Southampton, procedent do Nova York, a les 21 hores I 30 minuts del dia 10 I marxà el dia
següent a les 11 hores del mati, amb destl a Nova York. - El nBerengarlall, en sortir del port de Southampton, I passar davant del !CBremen•

El CONSELL DEGUERRA CON·
TRA l'ALCALDE I SIS VElNS
MES DE GELIDA

(Express-Foto.l
fou una forta alenada d'aire
Setze morts en una sinlstre
acompanyada d'una ràpida precip!·
tació de cendres i pols calent que
apagà. els llums 1 llançà a terra eiS
mina anglesa
minaires.
è

Quatre processats condemnats a tres anys de presó, i
els tres restants a un any
Per a ahir també estava anunciat
un altre Consell de Guerra. A la
Sala de la Biblioteca de la Caserna
general de la Divisió tingué lloc la
vista de la causa contra els encartats de Gelida, acusats pels successos desenvolupats en aquella. població el dia 6 d'octubre de l'any passat.
Els processats són: Josep Bertran Llopart, alcalde; Joan Collada
Castillo, Melcior Almirall Iglésies,
Josep Milà Guillamanes, Antoni Pinyol Cases, Antoni Ferrer Miró 1
Pasqual Hernàndez EStelat.
Els processats són acusats d'haver
posat la bandera catalana al balcó
de les Onses Consistorials de Gelida
i haver proclamat l'Estat Català.

EL TRmUNAL ES PREPARA
El Tribunal que havia de jutjar
Ernest Espeitx estava integrat pel coronel d'Enginyers senyor Silveri Canyades i representà el ministeri fisEL TRIBUNAL
cal el tinent auditor senyor Francesc
El Tribunal estava presidit pel 1-!CCorbella.
Actuà de defensor el tinent Josep neral d'infanteria senyor Angel èe
San Pedro. Actuà. de ponent el seBofarull.
nyor Lluís Cortós 1 de fiscal el Sr.
COMENÇA EL CONSELL Enric de Querol.
COMENÇA L'APUNTAMENT
Després d'acabar tots els preparaEl jutge instructor, senyor Capdetius coinenç3. el Consell sumaríssim. vila,
llegí l'apuntament.
Pél jutge instructor, són llegits diEs desisteix d'interrogar els proferents paràgrafs dels documents tro- cessats
en la prova testlflcal.
b'ats i, a més, altres !ulls. Aquesta
les proves pel fiscal
lectura la porten a cap uns soldats 1 Renunciades
aquell exposà l'acusan omenats a l'efecte com a pèrits cióla i defensa.
digué que els processats eren
traductors.
responsables d'un delicte de rebelTambé es llegeixen les declaracions lió en grau de temptativa.
del processat, en les quals diu que,
El fiscal, en el seu informe, solestant al Fossar de les Moreres. li licità per a Josep Bertran la pena
donaren uns papers i que sortí amb de quatre anys de presó; per a Coaquests al carrer sense llegir-los n1 llada, Almirall 1 Milà, tres anys, 1
repartir-los 1 que uns desconeguts que per a la resta, dos.
estaven al carrer dc Carders. en veuLes defenses soHícitaren l'absolure que se1s acostava el capità que ció de llurs patrocinats.
el detingué, llanÇaren els papers 1
El tribunal es reunf per a dcllfugiren.
berar i la sentència. que recaigui
Nega que siguin seus els documents no es farà pública fins que l'aprovi
trobats i que obrén en el sumari. l'Auditor de Guerra.
AHega, a més, que qui pot comprovar
LA SENTENCIA
el què ell ñà manltéstt.~ és una noia
Sembla que la sentèncla dictada
anomenada Pei:>eta Q)!C viu al Poble condemna l'alcalde senyor Bertran
Nou, 1 que ignora més detalls d'a- I els ciutadans Coll.ldo, Almirall I
'questa.
Milà, a la pena de tres anys de
A petició del fiScal, són cridats a presó. E'.s restants processats, Hdeclarar el senyòr Solano i l'altre nyol, Ferrer t Hemàndez, a un any
testimoni que lnteningué en la de- de presó.
tenció, els quals manifesten que el
proccs.>at enganxava els p:\!:qulns a
la paret i repartia els fulls que se
li trooaren.
EX UN CONSELL DE ;\IINISTflES
El fiscal, senyor Corbdla, en el E~ POSA MALALT GREU!\IT:NT UN
seu informe, ha sostingut que es
.ITXISTRE CUBA
tracta d'un delicte d'excitació a la
L'Havana, 13. - Durant una rer ebel:lió.
celebrada pel Govern, el secreDemana al tribunal que condemni unió
tan d'Estat. a Agricultura, senyor
el processat a la pena de dotze anys Carles
de la Rionda, \'a caure a terra
de presó.
El tinent senyor Josep Bofarull, sobtadament.
El seu estat és molt ¡reu.

L'explosió de grisú ha causat
també molts ferits
Barnsley (Anglaterra), 13. - L'explosió de grisú registrada ahir en
una mina d'hulla de Stainoross, prop
dc Barnsley, fou de conseqüències
molt més greus que el que hom cregué en els primers moments.
Als pocs minuts de tenir lloc l'explosió, foren iniciats ràpidament i
amb el material més modem els tre~alls de salvament però aquesLS toparen amb greus dificultll's perquè
per tal d'arribar al lloc de l'explosió
els s&Ivadors, amb llur feixuga càrrega havien d'avançar de grapes amb
les camilles i botiquins d'urgència.
Els periodistes nan pogut parlar
amb alguns supervivents de la catàstrofe, els quals han declarat que
el primer senyal anunciador del

--------*

1.1

riuada, els camperob de Jes ribes del Francolí rcclillen les despulles del que elies ab&ns e:en
camps fèrtils
(Foto Chinehllla.)

HA MORT UN ALTRE Ml·
NA IRE
Londres, 13. - Avui ha mort un

dels ferits en l'explosió ocorreguja
ahir a la mina de Barnsley. Les ,,etimes ascendeixen a 16.

*

LES DRETES GREGUES VAN
FENT LA SEVA VIA
NO CONSIDEREN PR0l1
l\lONARQUIC NI EL :lJ.\·
TEIX CONDILIS
Atenes, 13. - La Premsa d'aquffi
mnti anuncia una immediata refor·
ma parcial del Gabinet, que ~ produirà automàticament quan divers:
rulnlstres de l'actual Gabinet s1gu
subslituits per altres personnhtll~
partidàries incondicionals de la reo
forma de l'actual règim republ!c·3•
sia dc la. reimplantació de la IOO'
r.arquia a Grècia.
.
s
1 S'assegura que entre els nun1s~1
«que seran dimitits» figura el P
general Ccnd!lls.
.
.
r·
1 Mentrestant, les orgarutzllcto~ ~
tidàrles dc la República, co~Ju i
aquest re~im en inunment !J'O'' ,.,
treballen activament per a la se
defensa.
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ELS REPUBLICANS
QUE ZAIMIS DIMITEI bl'·
Aten~s. 13. - Els cerc!~ repu
C!Lns d'aquest:J. capital consideren yCif

deure que el cap de I'E5tat, se~r·
Zalmis, en la se\·a quall tnt c!e. g¡ p:;dià. de la Const:tucio, dimiteiXI 1 en
bllqut un mls.'>llt.se dirigit aldJ?OC!llÚ~.D
el qual exposi els motius a
dimissió.
imlS e;·
Se:mbla que el senyor Za xi lS
pera. per a dmútir que s'aclarell elS
ituacló a<:tual i nl fet que to~ tal
partits s'hagm posat d'acodrd ~ebl!
d'assegurar la sinceritat e1 ·
clt.

I

___________*___________

Passa::a

La galeria sinlstrada amidava trescentes iardes de longitud per tres
peus d'alçària, circumstància que ••
impedir la fugida dels obrers.

Nc";J :neso::: cie !)rtsó és la sen:. ::cia
un tribunal de Brest IFranç:l),
ha iln!)O~at a l.ydia Oswald, per Ics

qu~

seves activitats relacionades amb upionatge. La senyoreta Oswald, form()l;a i quelcom atlètica, dedica di .
verses hores diàries a uercleis f1sics
per tal de conservar-se àgil J s<~.na
durant la seva. reclusió !ortosa
(Foto Urbis-Prrss)
1

VOZIKIS DEMANA
CIA

JUSTI
~

Atenes, 13. - El seny.')! . ~ns
president dc I'Asse~bl~~a.c!fclS sUC·
demanat qt:e e;; faci JU"w ¿'arnbf8 el
cessos ocorr~ts e. la
~:l'
p:J.Ssa~ dillwlS, 1 que a .,co ~
c~a dels quals resultà ten. el
Panoyotak• >S

LA HUMANITAT lluita pels ideals catalans i republicans
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