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EL TEMPS. - A Catalunya ol cel estl serè arreu, llevat a Igualada
comarca de Bages on s'observen algunes bolrea matinals. Els venta
són fluixos I de direccions variab les.
Durant les darreres 24 hores no s'han regis trat precipitacions.
Temperatures extremeSt Màxima, 30 graus a Seròs; mrntma, s
graus a Angolaster.
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EL MOMENT POLITIC
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Aquest numero ha estat· visat per la censura
• Catalunya antena NotesdePuerto
Llegiu LA HUMAN ITAT
lU ~ll~R~(I~~~ Itàlia I
.
Santa Mar¡'a
o

La. ce.da va a la seva sense ter

cas de les ve!leïtats dels seus qua-

tre addictes de Catalunya. A la inormació telegràfica de Madrid els
fnostres lectors hi trobaran, reproduYt un article de El Debate, el qual
deU 'ésser suposem nosaltres, la con-

testació Que pel Sistema indirecte

dóJta la Ced~ al telegrama. que curs4 Ja pocs dtes el sen'l/OT Ctrera. Res

de sentimentalismes de cara a

ca.

talunya, ve a dir. en. el tons l'article que és una dtatrtba contra l'ac.
t11
valoració dels serveis d'Obres
públiques. Si algú ha d'afluixar, en

4z

aquest cas, és catalunua que - se.
ons El Debate - hauria de donar·
~e oomvtc que són mo_lts els i?Z-drets
d'Espan11a que necessiten, mes que
¡11 nostra terra, l'!J1U~ econòmic en
matèria de conutntcacwns.
Ja, veurem després, atesa ~·actitud
dimissiotlària de R.07Jo Vtllanova,
quin volum i quina intenció té en
e¡ seu tons aquest article de El De-

La gran majoria dels catalans són avui contraris a la posició
italiana davant el cas d' Etiopla i sobretot davant la Societat de
Nacions. Són contraris igualment al règim feixista. I podem dir
que el nombre de partidaris actuals d'Itàlia representa a Catalunya
una proporció molt més petita que a la resta de l'Estat espanyol.
Però si Catalunya, responent a la seva tradició liberal i democràtica, és hostil a les directives que e! feixisme ha imposat a Itàlia tant en la politica exterior com en la interior, no per aiXò sent
cap odi al poble italià, amb el qual la lliguen els records de la història, les attnttats espirituals i les influències culturals.
Sigui qutn sigui el curs que prenguin els amenaçadors conflictes internacionals de l'hora present, els catalans, sense renunciar al propi criteri polltlc ni a la simpatia pels Estats que simbolitzen millor els principis de llibertat i justicia, hem de mostrarnos respectuosos i afectuosos amb la nació italiana. t hem d'abstenir-nos d'injúries i greuges envers ella. Adhuc quau s'arriba a
la violència material de la guerra, cal prescindir de la violència
moral dels insults.

• •

Ningú que conegui el passat del nostre poble no pot sentir-se
decantat a una campanya italòfoba. Podem dir que més de la meibato.
Mentre esperem de$cobrir si el tat de la nostra história està girada de cara a Itàlia, t que més de
pensament de Gil Robles és coinci. la meitat de les Influències de civilització t progrés ens han vingut
dent o no amb el de l'articulista de d'Itàlia. Es ben certa l'afirmació que Catalunya està bastida soEl Oebate, és oportú jer ressaltar el
criteri que li mereiJ: a aquest la va·
loració dels serveis estatutaris. S'hi
diu textualment: «Todo esto-purla
qu~ potser el servei d'Obres Pú.bli·
ques té una valoració duplicada.-

bre un sòcol de carreus romans i que l'esperit

rom4 ha deixat en la

nostra ànima la triple empremta de la llengua, de l'art i del dret.
L'antic mestratge de Roma va ésser représ, en molts aspectes,
l'Edat mitjana. Aleshores, el comerç i la polittca exterior ens
jeien de vegades amics i de vegades enemics dels diversos Estats

a

contiene motivos sobrades para in·
sistlr sobre los vlcios ad.m.inistrati· i Senyories d'Itàlia. Per la pau o per la guerra, els dos pobles que
vos y fin::~.nc~ros del malhadado Es- més van relacionar-se foren els catalans i els italians.
tatuto è.e 1932.1
Els quatre pals de la bandera nostra, i l'art i el dret i la llenI bé. Lliga Cata-lana ha dit, repe. gua nostres, van arribar a la penfnsula i a les illes italianes. I a
tidament, que l'actuació desastrosa Sicilia, a Sardenya i a Nàpols, perduren encara els testimoniatges
de les esquerres en el que es reje..
re ix a l'Estatut ha estat la causa arqueològics i documentals de l'època catalana. Si per un costat
que els tècnics del partit dels «tren- l'oposició dels interessos t dels ideals mercant!vols t marltims va
ta an11s de catalanisme» no hagin ter de Gènova i Catalunya dues rivals sovint en lluita, per un altre
pogut obtenir una més alta valora·
ció dels serveis. En contestació, li
traspassem ez text citat de El De-

bato.

costat els catalans van ésser cridats com a alliberadors a Sicflia,
i el més gran almirall d'aquella marina catalana que era senyora
de la mar Mediterrània, jou -un italià, un calabrés, Ruggtero dt
Lòria, Roger de Llúria, que parlava, com diu Muntaner, el més bell

«Es insensata - afegeix El Deba·
te - querer someter la evaluación catalanesc del món.
a las cifras de un periodo de gastos excepcionales y después variarlos en proporción a las variaclones
Som adversaris del feiXisme i de la polftica mussoliniana. Estem
del resto de España.»
espiritualment al costat de les poUncies occidentals i de Ginebra,
No es pot negar que els homes de amb tot i saber llurs falles. Si la ruptura vingués, de tot cor volla Ceda s'expressen amb molta ela·
redat. Ultra donar per nefasta l'ac- dríem el .tri?mf de la mil~or tendència ginebrina. Ho dec 1arem
tuació esquerrista quant a la part amb conmcmó i amb sincerzlat.

• • •

dcl

'financera de l'Estatut es refereix,
Però allò que no farem és adreçar paraules de rancúnia o de
~ declare'; impro~de.nt l'actual valo- 'denigrament als italians, al poble italià. Amb goig saludaríem, desració d C?bre.s Pubhques, de la qual prés de la tràgica crisi l'aparició d'una Itàlia tornada al bon camt
cosa crtnem que en prendran bona
•.
.
•
•
nota. els homes de Lliga catalana.
que ttngués les sòltdes virtuts de la vella Roma, la cultura del ReEspere1n i veurem aviat si El De· naixement clàssic i l'esperit liberal i nacional del Risorglmento!
bate interpreta o no el sentir dels
A. ROVIRA I VIRGILI
ministres de la ceda.

La causa contra
Largo Caballero
l'exerceixen, per propi interès, els representants dels països interessats.
Es el perill major que aci correm.
Els representants italians, en Us d 'un
dret 1 en compliment d'una obligació,
se veuen en un diari alguna nota. molesta pel pais que representen, protestaran 1, després de l'advertiment
Madrid, 17. - Avui, davant el Trldel Govern espanyol. seran atesos.
btmal Suprem s'ha vist el previ inPerò, bé ¿si algun dels diaris que fins
cident promogut pel lletrat senyor
ara s'han dlsUngit per atacar Etiopia, continuen per aquest canú, sense
Jiménez de Asna, defensor del seque les nostres autoritats se'n dtr
nyor Largo Caballero.
nin compte qui protestarà. sl a EsEl senyor J iménez de Asua ha sospanya no ht ha representació etl~
tingut la tesi davant el Tribunal que
pica, o bê si qul la. tingui considera
l'amnistia. concedida assolia al se·
que no val la pena d 'amoinar-s'hi?
nyor Largo Caballero i que, per tant,
Això evidentment seria un trencahavia d'ésser posat en lllbertat l'ex·
ment de la. neutralitat a favor d'un
tninlslre del Treball.
dels
contendents i en contra de l'es·
El fiscal ha rebatut la tesi del se ...
perit que evidencia el Govern en la
nyor Jiménez de Asua. i ha dit que
seva ordre.
al seu judici el senyor Largo CaLallera havia intervingut activament
Fem aquest advertiment perquè un
edn els preparaUus de la. revolució
fet semblant l'hem estat vivint dU·
'octubre 1 que per això es nega va a
rant els darrers mesos. Per exem·
~ccedir a la petició de l'advocat dc·
ple; una. informació considerada mOensor.
lestosa per Alemanya ba estat pr~.>
El recurs ha quedat vist per a sentestada i les nostres autoritats, setè neta.
guint un criteri ban atès la reclamació. En canvi, hem llegit, en els
mateixos diaris que s'han distingit
pels atacs a Etlopla, articles veritablement grollers contra països com
Mèxic, pafs germà t amic, com bo
evidencia la tramesa. d'un ambaixador tan allegat al cap del Govern i
de la seva estima. I no parlem ja de
la O. R. S. S. per no semblar que
volem ésser massa ex.i¡¡ents.
Neutralitat, sl; però que si¡¡ui igual
per a tots i esperem que aquest és
(Crònlça del nost re redactor a Madr id Ala rd Prats)
també el criteri del Govern de la Re.
S'anuncia la setmana en què es- precls que el seu grup tingui una pública. 1 que a.lxi ho entendran en
tem com un periode de gran in ten-¡ ma.J.,r representaClò t'l'I el Gabinet. l'aplicació de les seves instruccions.
poUtica en els cercles governa- Es parla en els cercles agraris que
Si:nttals. En realitat, aquesta in ten- I el senyor Cid fQU un ministre ex·
a !a va.. començar a assenyalar- cellent. El senyor Royo ba. fet unes
se en les últJmes jornades de l'an· important.s declaracions, a San Ra·
~rior. El ritme intenSiu s'accentua, fael, on ha passat Wl parell de dies fora. de .l.1üd.Ild, es manteneu esLra.r~ oblte.nt. En el sl de les diverses allunyat de conferêncles 1 entrevJS- nyes a aquests moviments.
roun1ans que ce!ebra ei senyor Ler- te:;. No delxen d'oferir un sln!{Ular -El- Gcvern treballa sense descans.
d ux amb e:.S m1nlstres _i companys interès respecte la. pretesa lncorpo- Veurem si amb l'èxit que es proertaGovern, es debaten qüestions im- ració d 'un element de la. Lliga. al posa.
po nts. Anades 1 vingudes.
Orlen- Govem que es reorganitzi. EJ cri~.?ns en el sentit que no sols el teri del senyor Royo, tan conegut
re3ent no lranscendelXi. sinó que respecte la I.Jiga. 1 els ~eus perso~be es ra el po.s.s' ble ~r tal que natges és sostln"ut pel minisue de
AL TEATRE
re aquest present no s'especuli Marina amb la seva aco3tumada
~bre l'e.sd.evemdor. ~ celebren al- vehemèncta. En l'entrevista del secies Coa::.~ns. reunions i conferen- nyor Lerroux 1 de Martinez de Vees, deiprés del Consell d'ah1I, dl· tasco es tractarà. d'aquest problema.
~ts.LeL"anunciada com·ersa del se- Igualment es diu que el senyor Cl·
r
rroux amb el senyor Marti- rilo del Ria és considerat com un
0
C:.d
delaVell\.:iCO es OOD:ildem tran.s. element convenient per a una reorstll en 1. Es parla que en el COn· ga.nUzació del Ministeri. Ad.huc s'a~ d.el ctu;narts s han a....~t d.iver- nuncia que en una. consideració anàS'ha. estrenat cYerma•. El teatre
ma. lncOgnttes. La 1ncògnlto. d'una loga es troba el Sr. Maura (Mlguel) és ple de gom a gom-aiXò ho bau·
PoJi~r tran::_c,=nue oc1• a:.S efectes el ct\131 ba dit que els que penserÍ rem de dir, 1 ben contents de poOU¡ü ca ~ pel 9ue respecta a la via- aOO no el coneixen.
der dir-ho, mentre duri l'actuació
organ~l .:.t: nse Ch ,T.Oro d'Una nova re-S'observa una pressa considerable d'aquesta gran actriu que és MarrtrtL r t.zacló m::1lsterial, no s'acin- -1 és natural, per estar-se ultimant ganda Xirgu-1 la gent. e. peu dret
terenc~ q~ el cap agrart no con- els treballs que es vénen realitzant-. pels passadissos, aguanta la calor 1
seu. En am el president del Con- El Govern creu - segons anuncia aplaudeix fervorosament.
et. en 1la revrganitzactó projecta· «Ya•, el conegut òrgan igna.s.ià de Els aplaudiments esdevenen sovint
n~
e s tràmJts de la seva labo- la tarda- que és convenient evitar ovacions. L'obra, magnifiCtUUeot ser·
dJier:tactó, s'han acusat criteris per tots el3 m tjans de transigènci~ vida, magnlflcament lnterpretad~.
Govern d La proporctona.Utat en el entre els !tol' Jp& que el 'formen una s'bo val: «Ye:nna» és una obra de
l'lntegren eto1es forces polltiques que crisi. Els -;erz!'!S govemamentais as· bellesa autèntica, d'una altlss:ima
torn del
~a a, ésser el punt en- seguren r1ue en tiefinit'va la crisi dignitat.
dons
qu
,.o.ten les preocupa- serà ev1ta<ia
L'autor ba eiXit a. rebre els aplauh}' Jr ~;\..~ve~. ~ , sap que el se.
Les oposicions, la majoria dels diments del public al final de ce.da
•·
e . . e.r· .:o •
. ra personatg~s W> les quals es tr;:,ben quadre. Despl'és de t'ultim, Garcia

El Tribunal Suprem denega
la concessió d'amnistia sol·
licitada per l'advocat Jimé·
nez de Asua

El Govern espanyol, en resposta
als desigs de neutralitat del país,
ha donat ordres concretes a. la premsa. per tal d'evitar que cap núvol euteli aquest sentiment tan arrelat al
nostre poble. La mesura respon a la
gravetat d'una situació internacional
i la serenitat que cal a. tots per a
fer·hl front. D'acord.
Ara cal. però, que aquesta neutmlitat sigut absoluta i observada per
Igual per a. tota la premsa. No diem
això perquè sl i sense fonament. Ens
hem cansat de veure comentaris en
la premsa que no responen gaire t\
aquest sentiment i temem, que, dtr
nada. la situació en certa manera pri·
vileglada d 'aquest sector a què ens
referim, les coses continuln de la ma,..
teixa manera.
Tenim encara un altre motiu per
a. suposar-ho. Els Govern<; d'un pafs,
les autoritats en general, prou ocupades estan amb els problemes interiors o amb els aspectes més importants dels exteriors 1 no els sobra
temps per a. vigilar, punt per punt,
tot el que es dlu 1 es fa. en tota la.
pn:msa. 1, en tal CRS, la vigilància,

DAVANT DE lA REORGANITZ<\CIO MINISTERIAL

TREBALL INTENSIU
:tat

-----------*·----------

La. Veu no deia res. El lector
incaute podia estranvar-se deL &t·
lenci que mantenien els «<llustres
amiCS)) quant a la qüestió de l'acci·
dent ocorregut al decret de retrtl.!·
pàs de serveis d'Obres Públiques,
però a la Lliga no dormien i pas.
saven f)er alt l'accident ... dissimu·
ladament.

•••

Tantes ens en tarà la Providtn·
cia que aviat no tindrem altre remei que cantar.Ies-hi clares. Ttn·
guérem, per obra i gràcia d'ella,
uns subjectes que feien de reis
que si ens descuidem no queda nt
un banc de plaça. 1 ara, quan ens
crèiern que la Providència faria
exercicis espirituals per a penedir·
se de les moltes bromes que ens
ha gastat, ens surt amb una altra
que ens ha tet quedar de pedra.
Se'ns acaba de dir que Gil Robles
no és altra cosa que un present
d'aquella distingida institució.
No hi podem passar. Que cons.
ti za nostra protesta. Almenvs, nos·
altres, ens considerem rellevats
d'agraïment per aquell benifet.
Ens rentem. les mans, públicament, per si demà no és tractada
la Providència amb aquella consideració que es creu merèi.rer.

El

sen~or

•••

vallès l Pujals ha do-

nat un tomb per l'alta muntanya
per tal d'utilitzar el cim del Montsec o del Collegats per a cridar·hi
la ;oia del retraspàs de serveis
d'Obres Públiques. Bé és veritat
que el viatge ha coincidit amb za
traveta del Rova, però no era pas
qüestió d'abandonar la idea del
viatge, eminentment admtntstratiu, pel simple entrebanc d'haver
sofert aquells serveis una panne.
Ja jeia temps que els Pinyol,
Florensa í Rovira preparaven la
visita oficial i tant st plovia com
terratremolejava calia u.1Wr a ex·
pandir per mttntanya la bona no~
va d'uns serveis retraspassats i, ai!,
suara tornats a retraspassar cap
a Madrid.

Des de Puerto Santa María en..
vien a "El Diluvio" la següent crò·
nlca:
--A
"He visitado a IM señores Com·
panys, Llubí i Comorera, que siguen
bien. Circulaba el rumor de que el
señor Comorera esta.ba enfermo y ha
pasado en efecto unos días delicado,
pero ya està restablecido por com·
pleto.
El señor Companys y los ex conse·
jeros han recibido estos dias extra ..
ordinario número de telegramas, cartas y postales de Cataluña y fucra.
de ella, y me piden que desde Jas pà·
ginas de "El Diluvio" agradezca di·
chos testimonios de afecto.
En la población habia oido declr
que el director de este Penal scría
trasladado en virtud de un viejo ex·
pedlente que se sigue por un plante
que ocurrió hace ya. dos años, y que
fué reprimldo con dureza, que motivó el expediente mencionado. Pero
no hemos podldo asegura.rnos de la
certeza. de la noticia, aunque nos
consta que el expediente no se ha
resuelto y que entlende ademàs, en
los hechos la Audiencia.
El señor Companys, cuya colabo·
raclón polittca y periodística hab;an
solicitado diversos periód.icos, sin con·
seguirlo, por considerarlo improccdeute dada. su situación, ba. aceptado,
según nos ba dicho la colaboración
solicitada por "El Mercantil Valen·
clano", aparte de otros motivos, pur
el espeeial lnterés que tlene en po~
ncrse en comunicación directa con el
pueblo de Valencia., y ha enviado ya
a. dícho periódico su primer artículo
en que recuerda un episodio que le
ocurrió con Blasco lbàñez, en los
tlempos de la guerra. europea, en que
el ilustre escritor valenciano fué ob·
jeto en Barcelona de un atentado
fracasado que habían organizado los
carlistas.
. En el centro socialista es esperado
uno de estos dias el señor Jiméncz
Asúa, que ha anunciado su llegada.
R. M."

•••

E l ca p d e "lzquierda
Republicana" toma
de Puerto Santa Ma-

•••

ta María 1 ha. manifestat que dintre
del règim penitenciari es troben bé.

.\f oltes notes ens envien els nos·
tres corresponsals dels pobles on
ría
passà la caravana que farien inacabable la filera de facècies, ova·
Còrdova, 17. - Procedent del pe.
cions de trenta i vuitanta homes nal de Puerto Santa María ha tornat
i eufòria. No, 1W ens hi podem de· el cap del partit d"'Izquierda Repu·
dicar.
blicana,, senyor Antoni Jaén, el
Però no podem. deixar pas.: ~ r qual ha visitat els senyors Companys
per alt z•esdt:. vi ngut a Viella ...
i Comore~ al penal de Poerto San~

Els nostres lectors fa hauran
llegit el divertidissim t delicat
duel que, per arma la paraula,
tingueren els redreçadors Vallès i
Huguet. Mentre aquest oferia l'oro
y el moro i deia que 1t0 es dei·
.xessin entabanar per ningú més,
Vallès hi. replicava amb la con·
cessió d'un reguitzell d'obres pú.
bliques que faria esborronar el
Royo. Però si tots dos redreçadors
donaven a mans plenes sanitats i
carreteres, ¿per qui es decanta.
iien els muntanyencs? VallM, viu
com una centella, passà la. mà per
la cara al seu contrincant. I va
advertir als quatre amics que l'es.
coltaven que ell, contràriament al
que jeia algú al~re, no prometria
res, Sinó ( Ue executaria.

•••

Però s'ha dit molt bé que riu
millor el qui riu darrer t aquest
ha estat l'enemic de Vallès. El
gestor Huguet féu enfonsar l'c ::celerador al xojer i arribà a Vie·
lla bona estona més aviat que va.
llès. La comitiva oficial li féu sa·
ber que, sentint-ho molt. per no
haver avisat, no lt havien fet dt·
nar. En canvi hi havia una gran
taulada que esperava el sen11or
Vallès. El redreçculor Huguet no
féu cas del que li defen i començà a prodigar benifets. Feta un
quart d'hora que enraonava t els
aranesos ja veien tota la Vall ple·
na d'hospitals, sanatoris i xerin·
gues JenJf.U.:tores. Tant i tant va
saber treballar la cosa z•tuustre
visitant que es féu amo f senvor
del cor dels aranesos, els quals,
m.és que de pressa, U jeren ojrena
de l'dpat que s'havia preparat per
al sen11or Vallès.
Quan ValMs - a l'últim - des.
prés d'oferir oòres t més obres féu
cap a Viella ea trobà sense la mf..
nestra. Calgué c6Ner a plomar
pollastres, jer truites tolosenques t
fregir trumfes.
Huguet havia guan11at estrepf.
t03flm~nt.

No' res de política
Madrid, 17. - El senyor G!l Ro·
bles ha estat reunit aquesta tarda
amb el senyor Lerroux a. la Presldèncla, per espai d'una hora.
En sortir el ministre de la Guer·
ra. ha manifestat als informadors
que havien tractat d'afers rel~cio·
nats amb la. llei de Restriccions, i
que solament n'havien tocat alguns
aspectes, ja que a la reunió no hl ha-

LI egiU
· LA HUMAN1TAT

CONSELL DE MINISTRES

l' ~r~r~ lú~liL -- ~~uni~n~ i ~ifimltat~
Llegiu LA HUMA NI TA T
En sortir el min.!"tre de la Governació ha. estat preguntat sobre
els suposats intents d'alteració de
l'ordre públic per part dels extre ..
mis tes.
Aix:O -ha dit el senyor Porteln
Valladares- ho saben ells, els ex ..
tremistes i els periòdics que la publiquen. Jo sé quelcom també, però
Espanya. pot tenir la seguretat, i
això tinc interès que ho conegui el
pafs, que l'ordre públic no serà altc...
rat. Això no vol dir, que no es pro·
dueixin intents per alterar~lo, perO
no passaran d'intents.
Un periodista. ha dit:
-Aleshores, veleu, senyor ministre,
com sempre s'obté alguna noticia.?
-Amb preguntes atx.i -ha. r¿spost- i essent com sóc, incaute, en
efecte, sempre es treu quelcom; ~rò
torno a in.s1st1r que l'ordre publtc
quedarà Intacte.
Estan d 'aco rd?
Madrid, 17. - En sortir el cap
del Govern s'ha. limitat a dir:
-No hi ha res, sinó que hem seguit ocupant-nos del problema de la.
llet de restriccions. i que hem arribat
a un perfecte acord.
-Quan seran conegudes les notl..
cies concretes de l'aplicació de la
llei ?-se U ha preguntat.
-Quan estiguin -ha respostarticulats els decrets que seran portats al Consell del dijous per a la
seva lectura.
-Parlarà. aleshores la "Oaceta "?
-Parlarà. Els funcionaris no hon
de sentir cap preocupac!ó.

Demà, a les deu del matf,

tindrà

lloc un consellet preparatori del que

a dos quarts de dotze se celebrarà a
Palau sota la presidència. de S. E.
Per tal d'estudiar 1 deliberar sobre
els decrets de caràcter general da
Finances, se celebrarà el dijous un
Consell extraordinari. Aixf quedaran
el divendres 1 el dissabte perquè els
ministres puguin acoblar els treballs
que ja tenen fets 1 els decrets que
ja. hi ha redactats.
D ificulta ts a d ojo
"ABC" suplica la següent nota:
"Un momento int.eresante",- Las
xepetldas con!erencias que han celebrada en 24 horas los señores Lerroux, Oil Rabies y Chapaprieta, y la
reWlión de la ponencia. ministerial
en el dia de ayer, con aslstencia de
los ministros de Instrucción pública
y Obras Públlcas, aparte de ella, nOli
indican que nos encontramos en un
momento interesantislmo y dellcado
de la aplicaclón de la preparaclón
de la ley de Restricctones.
Los dos aspectos del problema
ofrecen serias dificultades: el admt ..
nt.stratlvo y el politico. En el pri..
mero, el sefior Obapaprleta està res..
paldado y ayudado por el presidenta
del Consejo, de tal suerte, que el sc..
fior Lerroux tiene el propósito de
declarar donde convenga que haoe
suya la reforma del ministro de H&.clenda. Es indudable que una. reur..
ganización que abarca. todos los as ...
pectos de la vida. administrativa,
a.unque sin quebranto de los lntere ...
ses legitimos, ha de encontrar deter ..
minadas reslstencias, explicables sl
se tlene en cuenta que ésta ES la
primera vez que se ataca. a fondo el
desorden de nuestra vida pública.
También exige detenido estudio el
a.specto politico, que es el que han
trata.do en sus entrevistas los señol'es Lerroux y Oil Rabies, ya. que el
señor Chapaprieta se limita a tratar de la reorgauización administrativa, sln otra. intervención. La. proporcionalidad de puestos dentro del
nuevo Goblerno y la atribuclón de
carteras importantes -las de Econo~
mia nacional y Obras Públicas són
las de mayor peso- han deb!da
constituir los temas de estas entrevitas entre el presidente del Consejo y
el minisLro de la. Guerra."

Restriccions i reserva
Madrid, 17. - El ministre de Ca·
municacions ba donat la referència.
verbal de la. reunió. La. part referent
Sevilla, 17. - Avui el nostre com. a. Ics Restriccions diu:
pany, director de LA HUMANITAT,
L'objectiu principal, no obstant,
scn110r Josep Af.a Massip, i els Se· del Consell, ha estat tot el que es
nyors J. Companys, Pt i Sunyer refereix a l'apllcació de la llei de
Manuel Mufloz, Ruiz Lectna, Soler restriccions en el seu aspecte merai Bru. i altres personalitats han vt- ment administratiu. Vull dh· amb
sita.t una altra vegada els nostres aixO que per a res no ens hem ocuamtcs empresonats a Puerto de san. pat del seu aspecte polític. El minista Marca. amb els quals han sostin· tre de Finances ba portat al Consell
gut una llarga i interessantisstma els set o vuit decrets de caràcter ge·
conversa.
neral 1 els ministres els correspo ..
A primera hora del matí el se- nents a la. reorganització de serveis
nyor Pi i Sunyer i el n03tre C0111· als seus r-espectius departaments. No
pany Manuel Compan¡:s - per és.
estat estudiats encara aquests Lleg'IU LA HUMANI TAT
ser molt restringida la visita - han han
darrers I els ministres a petició del
anat a saludar els presos militars de F inances ban donat la Xifra
Madrid, 17. - A un quart de sis
del penal de Santa Catalina, els aproximada de l'economia que PO· de la. tarda ha arribat al ministeri
quals han tingut una gran alegria. dlen realitzar als seus departaments, de Finances, el ministre d'Obres Púsense cap dany per als funcionaris. bllques, senyor Marraco, per tal
El senyor Ohapaprieta. s'ha mostrat d'assistir a. la. reunió de la ponên-la
4
E
l
nostre
com.pan.,,
Jose
•
M.
Mas.
molt satls!et dels esrarços rea 1·tz
•· nomenada pel Govern per tal d'es'
•
li
e1 n...,
stp escriurà, al seu retorn, una im- pels seus companys.
t di
1 1u
1
às
d'articles sobre
A continuació s'han llegit els de- u ar e re a u a trasp
d'Obres
aportantíssima
t · t sèrie
¡
Públiques a Catalunya.
ques vta ge, e s quals seran d'un erets de caràcter general als quals
Els periodistes han preguntat al
gran interès politic.
he fet referència abans. ~ls minis- senyor Marraco sl 1" reunió seria
Després
d'una breu
estada ade,¡¡
Se-A han quedat
""
villa
els viatgers
em.,.,..endran
que els es t u d lat1en d u- llarga. i el mlnlstre d'Obres
públiques
,.
u;
rant el dia. d'avui amb el solemne ha contestat que suposava. qu~ la
(avui) el viatge a Cartagena per tal compromís de no donar a la pubil· tasca. seria dura pcrO que no podia.
d!!!e!!v!!f!!sf!!ta!!r!!!!!e!!ls~p!!re!!s!!o~s!!d!!e~ls~d~os!!;p!!e~n~a~ls~.~cl~t~at~r~es~pe~r~e;n;d~a~va;n;t~d~'e;lls~.!!!!!!!!!!!!! 1dir res més sabré el particular.

Llegiu LA HU MANlT AT

TRANSFORMISME

Madrid, 17. - "Bcraldo de M&..
drid" diu que aquesta setmana, a
més del Consell de ministres celebrat avui, tindran lloc altres dues
reunions mlnlsterials. Els tres COn·
sells són de summa. importància.
Avui s'ha registrat una bat9.lla
sostinguda pel senyor Chapapileta
amb els ministres que s'oposaven a
la polittca econòmica que es deriva
de la llei de restriccions. La lluita.
acaba amb el triomf del ministre
de Finances. En cas contrari, el senyor Cbapaprieta hauria. anticipat
aVUi el succés polític.
Demà 1 divendres tomaran a ce·
lebrar reunions el Govern. També
començarà. el senyor Alexandre Lerroux els seus treballs de consulta
prop dels caps dels grups governa·
mentals. Els consultats seran els se ..
nyors Melquíades Alvarez i Josep
Martioez de Vela.sco. Per últim el
divendres celebrarà. el Govem el
darrer Consell 1 quedaran ultimats
els decrets de la. llei de restriccions.
Finalment recollim quelcom que Ja
està en l'ànim de molta gent ben
assabentada, que considera que
abans del diumenge, entre el divendres 1 dissabte vinent es plantejarà
la crisi total, perquè això pe.rmf>tl la
més fàcll O"~an tzacló del Gabinet.

•••

Els radicals ens donaven la xttra de 6.000 assistents a la cmerienda jraternalt. lnformaclones
l'augmentà a 8.000 f la H. U. S. A.
només n'ha cobrat 4.000. Els que
hi eren.

Ja veuen que nosaltres també en

sabem. donar d'estadístiques.

I

BAR CELO NA

«Yerma», bellesa autèntica
Lorca es \'eié obligat a dirigir la
paraula al públic. També ho !éu
Margarida Xirgu. Margarida Xir¡¡u
digUé unes paraules emocionades 1
gentils. Recordem perfectament a,.
questes paraules dc la gran actrtu,
però no !es tmn.scrivlm perquè a
pesar de no tenir -naturalmentlres de delictiu, potser la censura. ens
les macularia amb el terrible llapiS
vermell.
El que sl ens haurà de permetre
la censura és cUr - com és veritat- que l'obra obtingué un èxit
franc, 1 que els aplaudiments dtr
naren a. la nit un accent triomfal.

c.

_

Feina inútil

\À>m sempre que
es suscita alguna qtiestió política de
relativa. importància, a l'entorn del
~?S_ell d'avui s'havien forjat els va·
UCliUS més pe!Simistes i la major
pa-rt dels auguns s"l.nclL'laven al sec·
tor del respectiu comentarist1\. Des
de la. retlmda. fulminant d'un dels
ministres més caracteritzats fins a.
la proclamació d'un canvi total en
l'orlentadó dc la polttica., bam re·
corregué durant tot el mati tota la
gam.m..'\ dels mmors més absurds
Això explica l'extraordinària
tacló amb què s'esperava aquesta de·
Madrid, 11. -

expec:

11beraci6 ministerial.
Les maruf~tacions

dels senyors
Lerroux 1 Luc1a. desferen aquesta at,..
mosfera. Altres mam!eslacions dels

- Què els sembla el, vesllt nou. .. 1 sense peaaçol'l

- --

Obrer català conscient: el teu diari es
JO

•

via assistit el ministre de Finances,
que forma, amb ells, la ponència encarregada d'aplicar aquella llet.
Ha. afegit que havia tractat amb
el cap del Govern d'alguns afers de
la. reunió ministerial d'avui.
se li ha preguntat si s'havia parlat quelcom de politica 1 ha contestat
que no s'havien ocupat d'ai.xò en
absolnt.

!Per Barto!LJ

(Passa a la pàg. 5.)
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TEATRES
TEATRE TIVOLI
LA MERAVELLOSA COMPANYIA
DE REVI~TES. PENULTIMA SETMANA D'AOTUACIO. 4 PTES. BUTACA, 4. - Avu i, dimecres, tarda, a les 5 . La grandiosa super-revis~a del mestre Cuerrero:

¡ HIP! ¡ HIP !... i HURRA!

rrlomt d aquesta Companyia I de
Ja Incomparable maquletlsta

AMALIA DE !SAURA
qU<l Interpretarà diverses de les
seves més famoses creacions. NIT.
a les 10'15. EXIT delirant de la
sensacional revista d'Armches. Est reiT'era; mústca del mestre Cuerrero:

Peccata Mundi
Superb repartiment:
Conchita
Leonardo, Olvido Rodrlguez. Re·
yes Cast izo. La Yank6e, Paco Callego, Lino Rodrlguez, Los t res
diamantes negros, Paco Bernal l
la genial

--AMALIA DE ISAURA
Demà, tarda 1 nit, el gran èxit:
PECCATA MUNDI amb Amàlia de
!saura - Divendres. Grandioses
funcions a honor I benefici del
primer actor còmic Lino Rodri·
guez amb superbs 1 enraot dinaria
programes. H1 prendran part en
aquests emlnent1sslms artiStes Es despatxa a Comptadurla sense
au¡ment de preu.

TEATRE POLIORAMA
Company ia dramàtica MARIA
CUERRERO ·FERRAN DIAZ DE
MENDOZA
Avui, t arda, t. les 6'15, I n1t, a
les 10'15, reposició del grandiós
drama de Tamayo I Baus:

Locura de amor
Formidable creació de Maria
Cuerrero I Ferran Dlaz de Men·
doza.

TEATRE ROMEA
Telèfon, 22026
AVUI, DEBUT de la Companyia
Irene López Heredia • Mariana
Asquerino. A les 5'30 :

LA PAPIRUSA
creació d Irene López Heredla I
Marian Asquerino. A les 10'16.
ESTRENA de l'obra en tres actes, de Leandre Navarro i Adolf
Torrado :

LA MUJER
QUE SE VENDIO

amb assistència dels autors. (VIctorla). senyora López Heredia:
(Jorge) , Marian Asquerino.
Demà, tarda: LA PAPIRUSA. •
Nit: LA MU.JER QUE SE VENDJO.

TEATRE · BARCEl ONA
CONTINUA RENOVACIO D'AIRE
Compa nyia de
MARGARIDA XIRGU
Avui, tarda, a les 5'15. La grandiosa obra de Lope de Vega, adap.
tacló de Garcia Lorca:

LA DAMA BOBA
Nit, a les 10'15, el drama de
Frederic Garcia Lorea :

YERMA
meravellosa creació de Margarida
Xi rgu • Grandiós èxit.

GRAN TEATRE ESPANYOL
Comoanyla de comèdies valencla·
nes dirigida per PEPE ALBA
Avui, tarda, a les 5. Entrada
butaca, 1 pta.:
ELS FILLS ' DELS VELLS
i RIALLES
Nit, a les 10'15:
ELS FILLS DELS VELLS

SENSE TITOL
formidable creació de P~e Al·
ba. Cada dia es reben innombrables solucions. - Divendres,
amb tot I el grandiós èxit de
SENSE TITUL, amb l'objecte de
donar el màxim Interès en ela
cartells, ESTRENA:
AL PAS DEL NAZARENO
(Costums del Cabafi.al de Valêncla en l'any 1925) , Dos actes de
gran comicitat que alternaran
amb l'é:út SENSE TITUL.

TEATRE
OlY f~ PIA
Telèfon
33240

La millor butaca, 6 Dt es. A les
6'30 I 10'15. PRESEJ:'lTAClO en
aquest teatre de

VITTORIO PODRECCA
amb

el seu

TEATRE DELS PRODiGIS
L'ESPECTACLE QUE HA DONAT
TRES VEGADES LA VOLTA AL
MON. TRES HORES EN EL PAlS
DE LES MERAVELLES
Operes. Operetes. Revistes. Circ.
Fantasl.es. Paròdies. Atraccions.
Quadro !!ric. Varietats. Balls. Muslc-Hnll. 300 decorat.&. 800 cPicc().
lh. 1.000 vesUts. 10 primers cantants 10 marlonettstes, Operadot11. Orquestra clàssica I moderna. Formidable ê:lit de Bll - Bol Bul, l'acròbata humoristlc. Exlt
1nde.o;crlptlble de l'espanyolada
Cançó del Pati 1 COrre&Uda de
braus. SOrollós ê:rlt del més genial, petlc 1 còmic pianista del
món. Cada d.la, a les 5'30 I 10'15,
l'er.>ectacle que no tornareu a
veure mal.

TEATRE NOU
DISSABTE, 21. DEBUT d'una
Grand108& Companyia Lir1ca en
la qual fl¡ura l'em..:.nent divo

PAU HERTOGS
Primer actor I director:
PERE SEGURA
amb l'estrena en aquest teatre
del mestre Soroubal:

LA DEL MANOJO
DE ROSAS
Decorats nous de Valera i CamP·
sau li nas.

ANUNCIEU A
LA HUMAN I TAT

•

la humanitat

DIMECRE~

TE ATRE I C INE M A

•

11 DE SETEMBRE

GRAN TEATRE DEL BOSc
DEMA, UNlCA ACT{J --......::.
L'ORQOEsTRtCio D!

tunb

MES PROJECTES DE
SANT PERE
Santpere és un home actiu que
sempre ha fet parlar . Ara treballa
al Còmic, assajant l'obra de Bor ràs
i Sànchez Boxa, «L'home invisible».
Ja diguérem que més tard farà el
«Tenorio» i que després marxarà a
Madrid. Però... J a es parla del que
farà després de tot l'esmentat: tornarà a l'Espanyol. A fer vodevils sonors de Roure? No. A fer sainet,
vodevil 1 obres de gran espectacle.

(Totalment reformat)
Demà, dijous, estrena d'un programa cent per cent optimista
U n t ema pletòric de ritme
modern

VA RI ETATS
FRONTO NOV ETAÏS
Avui. dimecres tard
Part!~ a pala. PASTO~ a Iee 4:
MUNO contra AZURllENDÏ ONA.
ZAY. Nit, a les 10'1 5
• t:lt.
CIStella: DEVA • BERRò~t '
tra UNANUE I - ZABALA Con.
talls per cartells.
· - De-

QUE PASSA AL COMIC7
I, ara que hem parlat de Santpere I del Còmic, ens han dit que l'Arteaga no prendrà part en «L'home
invisible». Sembla que el paper que
11 assignaren no li anava prou a
mida, 1... Resultat: qüe l'Arteaga
treballarà a les tafdes aínb «La pipa
de oro» 1 «Miss mlss», que són les
obres que té la Intenció de donar a
les tardes el senyor Campúa.
EL DEBUT DE MARGARI·
DA XJRGU I LA PREMSA
DE MA DRID
El corresponsal d'«El Sol» a Barcelona escriu en aquell periòdic «-1
següent comentari -que no donem
integre- arran del debut de Margarida a Barcelona:
«Hacia cola la gente para adquirir
las entradas, y media hora antes de
comenzar la representación de <<L:l
Quatre ae Jet uvamplreses 1938», que aviat arrllltran a Barcelona per mltJ~ del Jleno
dama boba», al divisar a Margar ita
Xirgu, que desembocaba d e la plaza.
de cataluña. estalló en un aplauso
cerrado, que fué el prólogo de la en.
LES ESTRENES
tusiàstlca, imponderable manifestaclón de frenétlco entusiasmo que
suscitó después s u salida a escena.
Podia. creerse que esta acogi<la a ta
GRAN EXIT
actriz era una prolongación del saDIA 2 0
ludo dispensada a la mujer ; pero
en el curso de la r epresentación de SOLEMNE lN AUGURAClO DE LA
la obra de Lope de Vega pudo ad- TEMPORADA OFICIAL AMB LA
Film produit per Erward Small
GRAN PRODUCCIO
vertirse que dentro del teatro la
I distrlbuit pels Artistes Asso·
multitud expresaba su admiración
ciats. Direcció de Benjaml Sto·
por la artista que seducia. y encanloff. Intèrprets : Gene Raymond,
taba por su interpretación. MargatJancy Carroll, Jack Ben ny, S id·
rita Xlrgu, sin vftorear a nada ni
ney Howard , Mltzl Green, S id
a nadle, huérfana. de latiguillos senS ilvers, Frank Parker, e tc.
/ '.
timent.ales, sin echar mano de reEl millor d'aquesta peH!cula és Incursos «dlvistasJ, era la encarnación
negablement la interpretació. L'arconstante de un vftor a la honragument és massa complicat 1 condez a.rtistlca, a la sinceridad, a la
vencional perquè pugui tenir per ell
verdad. Y ante elias, la multitud
olvidaba a la mujer de temple y de
persistencla en los afectos y en las
admiraclones, aplaudida en la calle,
para testimoniar a la artista su fervor desbordante. Hay que remontarse a las oleadas de entusiasmo av~
per Hellen M. Kella i Jean Artur
llador que desencadenaba Ermette
DUES GRANS PEL-LICULES EN
Zacccnl en «Otelo» para poder estaUN SOL PROGRAMA
blecer una base de comparación que
Sessió continua de 4 a. 12.30
permita. aquilatar exactamente la calldad de convencimiento, que valoraban el dla de su «début» las ovaciones a Margarita. Xirgu, que es TOT L'ENCili DE LES NOVEL LES
DE CAPA I ESPASA
màs nuestra que nunca, aunque no
recite en catalàn.>>
Nl més n1 menys que la veritat...
Des del dia 18 d 'aquest mes, ~s
oberta la mat ricula per al curs 1935NOTICIES DEL NOVETATS
, 36 de la Institució del Teatre, el
Nicolau-Martorl pensen arrodonir
qual començarà com de costum a
la seva companyia. de cara a la temprimers d 'octubre.
porada que començaran el pròxim
Les inscripcions poden fer-se a. la
Escena de «Buque si n p uert oll
dia 4.
Secretaria de l'entitat. carrer d'EliS'han entaulat negociacions amo
sabets,
12, de set a nou de la tarPere Ventayols i Emma Alonso, de
encara, en da, dels dilluns, dimecres l divenla formació Vila-Davi. Hom asseguViatgem a bord d 'un vaixell en <'1 dres
ra que alguns dels «dissidents» ctè
qual s'acaba de cometre un crim. Nt)
Puigcerdà tornaran a la companyia.
assistim a la perpetració d'aquest I ------~---*~----~==--I ja han estat fets uns contractes
Tal com diguérem fa uns dies, es d'aquí neix una intriga. que haurà
en ferm : les noies Ferràndiz, les
quals Intervindran en comèdies per troben en viatge de noces l'excel- de mantenir-se, mal que bé, fins nl
a infants, i Pepeta Fornés i Aveli lent primera actriu Josefina Tapias desenllaç. A fi de conèixer l'autor,
Galceran. Es allò, tot té un comen - i el popular autor de comèdies va- l'acció es retrotrau als moments alenctanes Felip Melià.
çament ...
bans de la sortida de port I aixi poAhir dedicaren uoa estona a casa dem seguir totes les Incidències fins
nostra
al
moment del fet 1 les circumstànLLU ELLES ES MOU
I és un optimista i un home d'acNo cal dir com celebràrem la pre- cies ~ue h9:n Induït l'autor a co~c
ció. Ell no està pas disposat a dei- sència d els estimats artistes, a qut t~e 1 assassrnat. Intervenen en l acxar morir la seva. companyia d 'ar- ens fou honrós de mostrar els no::;- c1ó una colla de personatges _molts
tistes associats, 1 sembla que vol de- tres tallers i compartir amb ells du- dels 9~als tenen una influència se-I ,
manar o ha demanat, una subvenció rant una estona ben amable.
cundana ~n la trama, per ?é quP.I
.
.
la compliquen extraordrnànament. ...._--'~__r~--~--:---.,..---.J
per tal de !er temporada a BarceJosefrna
Taplas
i
Felip
Mellà,
que
Per altra banda, el dibuix dels ti- llotCI
lona...
senten u~ ideals netament repubh- . pus protagonistes és fet una V:Uca
LA RAMBLA S EGU EIX MA· ca~. sortll'en complagudisslms de a caprici, sense consideracions a la
la Vlsita..
· lògica que, per altra part, és tami.>é
LAMENT
Refermem la fellcitat al simpàtt:: força absent de l'assumpte. Hi t:la
Tornarem a dir que la Rambla
pròpiament dita, no: aquell teatre maLrimonl 1 prometem d'informar moments en què sembla que l'InLeeis nostres lectors deis projectes que rès de la intriga acabarà per consodel capdavalL
Resulta que després de la defecció ens exposà Melià referents a una. lidar-se però es succeeixen tot seEns camunica el cap de publicitat
de Mapy Cortés, ara és Cèlia Mon- tormació en vies de constitució la guit una sèrie d'escenes intercalatalbal, la mexicana, la que emprèn qual. indubtablement, serà U:uJ. de des a fi de donar a la pellicula un d!l Ràdio Films que l'empresa del
les
mes
importants
donada
la
v:..Iua
caràcter
espectacular
que
interromcrnema Astòria 1 la marca Ràdio
el voL. I no es deturarà fins a la
seva terra, acompanyada per José dels Plements que la Integraran i els pen l'acció bàsica, cosa amb la qual, han arribat a un feliç acord per esautcrs amb què compten, entre ells naturalment, l'interès minva visi- trenar en aquell cinema tot el vaJuan Cadenas.
molts de catalans.
blement.
luós material Ràdio.
FINS PER REISHem. dit que la valor principal de
l'obra és la Interpretació 1 Insistim PELS ESCENARIS
Sembla un !et que la formació vaGRAN PRICE
en les nostres afirmacions. Nancy
lencta.na que actua a l'Espanyol seCarroll interpreta el paper d'u:-~a
guirà en aquell teatre fins per Reis.
ROM EA. - Irene Lópe-.: Heredia
formosa actriu, el germà de la qual
El públic els aplaudeix, concorre en
Mariano Asquerino, dos artistes
és víctima d'un Indecorós «chanta- idels
gran nombre a la sala 1. .. tots conque compten aqui amb un púgeJ>. Nancy Carroll es mou amb la blic incondicional
tents. Naturalment!
és nombrós renaturalitat habitual 1 amb la apareixen avui al mRomea
qu~'f.ap~udf~t, e ~:;;~i=f re:~¡ seva
anlÍnats
Lluis Elies acaba de llegir una nov~~o seva extraordinària simpatia. El seu del millor desig de fer ~a tempoobra a la companyia de VIsita Lól)flZ company és Gene Raymond, en el rada . que deixi entre nosaltres el
paper de lladre galant 1 apassionat
i Giménez Sales.
bou record que ells s'empor.
Gene Raymond actua també ami> matetx
Per més que la nova ha arnbat .n molt d 'encert, però la seva expressió ten sempre de Barcelona.
OLIMPIA. - Com que ha estat
nosaltres sense cap altre detall, !a sembla una mica forçada. Tots els
DISSABTE
natural curiositat ens ha fet anar altres artistes que intervenen en el forçós que deixin l'escenari del Roa don,ar un tomb pel Gran Price, per film actuen en conjunt amb mon mea Vittorio Podrecca 1 el seu Teatre dels Prodigis, 1 desitjosa la dital d mformar-nos degudament.
de justesa 1 sobrietat.
recció d'aquest espectacle de posarEl resultat d'aquesta Investigació
lo a l'abast de tothom, cosa que sols
ha estat esbrinar que la temporada
JOSEP SAGRE
és possible en un teatre de les conmarxa a tot vent; que cada tarda
dtcions de l 'Olimpia, Vlttorlo Podrecamb eLa Criolla» I cada nit amb
ca ha passat a actuar a aquest tea«La reina ho !a tot:t hi va moltfssi·
tre, _marc dlgne per les seves pr().
La petita estrella
ma gent i que, davant d 'això, ningú
porciOns d 'aquest espectacle únic.
no pensa per ara estrenar cap més
SIRLEY TEMPLE
¡ Els mtlt:rs de persones que durant
obra.
aq~ests dte:S no han aconseguit aden una gran pellicula
Malgrat tot, és cert que ha agraqul.I'l.I' localitats al Romea tindran oNUESTRA llUITA
dat molt i que quan es cregui oporcasió de trobar-ne a l'Olimpl.a
tú -no diem avui ni demà- ~;era
Des d'aVui, doncs, aquesta meraFOX
..Wir:IWIIiill.iiii~.-.;•~.:.~~~;.¡,¡~.L:It ' estrenada amb el titol de «Virginivella podrà veure's tots els dies tar1 tab.
da i rut, a l'Olimpia.
'

U A r I 'l'OL

«RUQUES SIN PUERTO», CAPITOL
Al CINEMA COUSEUM

~r:,·
~,...?f".

•

•tt PASADO DEmARY HOl MU'

Obertura de matrícula per a
la «Institució del Teatre»

Artistes de pas

JOSEFINA TAPIAS I FEliPME·
llA VISITEN ELS TALLERSI!~~~ ca~~:n~~-l~.
DEL NOSTREDIARI

Avui, dimecres tarclll· nn••
ELOLA II contra ECHÀVE~ n.
RASOLA. Nit:
GURUCEAÒ SA.
RAMOS II contra. RECALDE AU •
ULACIA I.
•

Conjuntament, un altre film de
base presentat per

UHIC~I~M·

~...,

JUNNECHEIREL

cltiA

GRAN PRICE

~

VODEVU. CATAI..A
Visita López • .J im, nu Sales

H/JAl PORTERA
DIVERTIDA COMiilllA
Nota.-Per a horari, consulteu
cartellera.

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

j

El material Ràdio serà estrenat a l' Astòria

LA

Nit. Exlt grandiós de:

La reina ho fa tot

A SANT GERVASI

Tatda, Bu taques 1 Pta C
ral, 0 '40. Nit. B'utaquei
General, 0'50.
•
""'

:!!!"

Representació teatral en una
plaça pública

-

A vul. dimecres, a les deu de la
nit, 1 amb motiu de celebrar-se la
festa major de Sant ~rvasi, tindrà
lloc a la plaça Mañé i Flaquer la
representació de la. revista de circumstàncies en un acte i diversos
quadres i intermedis, d'Agusti C().
llado 1 Josep Esteve, titulada «Lles
aventures d'en Blasi o Una estona.
a. Sant ~rvasi» i la popular sarsuela catalana de COlomer i Fando «El
somni de la Innocència».
Per a aquesta representació, que
promet veure's molt concorreguda
per tractar-se d 'un acte benèfic e.
profit dels hospitals de Barcelona.,
s'ha Improvisat un escenari.
En la interpretació hi prendran
part les senyoretes Pau Mora l Vicenta Gómez i els senyors Serra, Esteve, Serrano, Soler, Gil, Bayon, Ta·
rin, Llorens, Amat, Brunet, Bemier,
Fàbregas. etc.
La direcció escènica 1 artística anirà a càrrec, respectivament, de
Josep Serra 1 Lluís Torner, i de la
d irecció musical en tindrà cura Ignasi Feliu.

MARICEL • PARK
GRAN P"RC D'ATRACCI ONS

Entrada, fiO cts. Funicular 1 en.
trada, 1 pta.

ESPECTACLES PER

A AVUI
TEATRE ~

URQUINAONA
GRAN El\IPRESA SAGARRA
Una deliciosa opereta

tmiQY
GAIAT
~

~

La pròxima estrena del
Capitol
Divendres tindrà lloc al Capítol
un grandiós esdeveniment en ocasió
de la inauguració oficial de la temporada amb l'estrena de l'apassionant producció «El Jorobado o el Ju·
ramento de LagardereJ, basada en
la popularlssima novella del mateix
nom de Paul de Feval.

I

CINEMA PARI S

CINEMA CATALUNYA

FANTAS I O

Tel 14544. Av da. Pta. An&el, 11·13

TOTALMENT REFORMAT

AvUI tarda a Iee 4 1 nit, a
les 10. Ora.n éx.it de la grandiosa
obr.. musical.

Los de catorce años

12"30 nit. DARRER DIA del do-

(5'25 I 9"4.>)

VALSES DEL NEVA

ASEGURE A SU MUJER

DEJAME SOÑAR

Horbi•er. música de
.J. St rauu

UROU I NAONA

rarda, a les 4

Nit, a Ics 9'45:

Cincer Rouers en
(4"15, 6'40 I 11)

ADORABLE
per .J anet Caynor I Henry Carat
Completarà el prosrama els films
DELI RJO DE VELOCIDAD IA,·enLurcs d·un cameramom),
LAS
BE RMUDAS
(Catl!&
llllli1ca
f'ox). AREI'IAS CANDENT ES (Pi·
bulx0ii1, BABILONIA MODERNA
(Documental).

ble PTOB'ra.ma FOX:

<Rau! Roullen, Conchita Montenegro, An toni Moreno, Mona Ma·
ns. etc. 5'25, 8"15 1 11'151,

Dissabte vinent. INAUGURACIO OFICIAL DE LA TEMPORA·
DA: TR ES LANCEROS BENCA·
Ll ES i DONOE MENO S SE PIEH·
SA - D1umence, matinal, 10'30,

UN PAR DE DETECTIVES

COL IS EU M

DOBLE PROGRAMA
cent. optimista,

Avui, tarda, a les 4 . Nit, a les
REVI STA PARAMOUNT: AU·
DACJAS FEMENIN AS (Documen·
tal); ALBA, MEDJODIA Y NO CHE
Dtbua de Betu Boop), I

t11m

Cran Emp resa Suarra
Avui, tarda, a Ics 4 1 nit, a
les lO :

AVUI, sessió contlnUD., ot tarda a

10.

BUQUE SIN PUERTO
per Gent Raymond I Nancy Carroll (Produocló ArtiStes As5ociata)

(Victor Mac Lulen i Edmund Lowe. 4. 7 1 10)
Dl BUIXOS : 4, 6'50 I 9'ó0
NOTA: Darrera volta del programa, a Iee 9'50.
DEMA, DIJOUS, ESTRENA d'Un
cent per

LAS HI.JAS DE LA PORTERA
d"emoctó 1 aenttmento.Jtta';
RUMBO AL CAIRO
una PtoduOClO de Benito Perojo
~b Mary de l Carmen i Miquel
LlEUO.

ANUNCIEU A
,L A H UMAN ITAT

EMPRESA CAPITOL
CAPI TOL :
Avui, &esslO continua de 4 a
12 30:
EL PASADO o 'E MA RY
HOLM ES, per HeUen Mc. Kella
1 Jtlan Artur; SUPE RSTI CJON per
Jaclt Holt.
'
E XC E LS I OR :
Avui, sessiO coatlnua de 4 11
APOSTANDO A CUï> IDO
wu, Hogers, .JUSTI CIA fEME N! :
NA per Fay Wray; LA LECION
BLANCA, en espanyol, p.cr Loret.t.. ~oung, I DI BUIXOS
C OMTAL :
AvUl se&310 contmua. de a ·45
1:lJO:
¿ QUJ EH MATO AL
CR OSBY ?, per Wlnne Glbaon;
I'ASCI NACJON . per .PaUl Lucu'·
UN MAL PASO, per Ken May:
nard, 1 DIBUIXOS
WALKYRJA :
Avui seseto continua de 4 u
1~'30 : LA BATALLA, per Cllllrl•
Boyer; BROADWAY POR DEN·
TRO , en espanyol, Pt:r COnstance Curnm.tngs; CHARLIE CHAN
EN PARIS, per Warner Oland I
DIBUIXOS.
'
¡:¿·au:

OR

Barcelona. - Tarda: eLa dama bobu
Nit: cYermat.
'
Espanyol. - Tarda: «Els fills deli
vells» I cRialles». Nit: cEls fills deia
vells» 1 «Sense titob.
Poliorama. - Tarda I nlt: «Locura de
amor»
Princ1pal Palace. - Tarda: «RlJas de
tnl alma». Nit: «Las de armaa tomar».
Romea. - Tarda: eLa PaplrusaJ. Nit:
elLa mujer Que se vendió».
Gran Pnce. '.LUda: eLa CrloUat
Nit: eLa reina l:lo ra tot».
·
Tlvoli. - Tarda: «Hipl Hipl.. Hurralt
Nit: cPeccata Mundi».
Olympia. - Vittorlo Podrecca 1 el seu
teatre dels prodigis.

I

Lectura d' una obra

CINE PARIS

CRIO LLA

Avui, tarda:

I

per Pau,

~.~~2~:es IJ ~z

que tant d'èxit 11 ~ ernae¡<lllat
Blarr1tz 1 junt amb el VaJa-ut ,
tant RICARD MAf~Lcan.,

TELONS CURTS

CINEMES

DEL lta¡

eI NEMEs

Amèrica. - cE! amuleto», «Sobre ls
nubee• I «Los secretos de la ~
CI& de Paris»
Arenes. - eLa pequefia Oorrlu , O:·
bulxos 1 Orquestra Fatxendes.
Arnau. - t.El actor de modaa, cWon·
der Ban I «Destlle de CandlleJast.
Astbria. - cDejada en prendaa 1 eLa
tlenda de antiguedades».
Avinguda - cf''édora», eLa patrulla
perdldu.
Barcelona. - cQue vale el dlnerot, cSu
noche de bOda&» 1 «Mujeres alenat,
Boheme. - «DéJame quererte», cEl noveno lluèsped» I cLas vugenes de
Wlmpole StreetJ.
Bosc. - eLa prmcesa de la Cznrdat l
cCapturados».
Bohèmia. - cOro virgen», cMúslca en
Broadway. - cDcsme de candUejasJ,
el alre» I cRemordlmlento».
«Ei actor de modu I cWonder .Ban.
CaPital. - t.El pasado de Mary Hol•
mes» I cSuperst1clónJt.
Catalunya. - cAsegure a su muJen,
cUn par de detectives».
Cèntric. - cSuerte de marlnot, c!spl¡ns de oro» I cE! retuglo».
Collseum. - cBuque &In puertoa.
Comtal. - c~ulén ma~ al Dr. CI'OIby?», cFasclnaclón» i cUn mat pasot,
D1ana. - cSu noclle de bodast. ell
resucltado» 1 cEl terror del rec!·
ln1ento».
Esplai. - «Nagana», cLetty Lyn¡tOII)
1 cSu mayor é:úto».
Excolslor. - cA.postando a cupldot,
cJust1cla femenina» 1 eLa ieglón
blanca».
Fan tàslo. - «Valses del Nevaa.
Foo Nou. - cLos secretos de la poll·
ela de Paris», cEl amutetoJ 1 cSobrt
lo.a nubee».
Goya. - ddlllo en El Cairo», Rat •
Bel 1 Ja seva orquestra.
I Iris.
- cAlma de rascaclelos», eLa IJll
del mlsterlo» 1 cEspéramet.
Kursaal. «Parec& que rué 81'"•
cPor la Ubertad» 1 cOn ladrón en lA
alcoba».
Laietana. - cNocbee de Nueva Y~
cEl tlltlmo vala de Cbop!DJ I Cv•r
sia mundia!J.
Marina. - cCasados BylantecbUcesea•·1
secreto de madame
rosarlot.
Maihtic. - cAsi ama la muJ~.'!;f;
leres pellgrosas» 1 cEl mo=..
a setvu.
dl
Mlstral. - cCotumna nocturn~~. ~·
jardtn del Mono.aterlot I csu ... mannot.
caÚel
Mon umental. - cPescada enmJ11~ ..ro dt
cMadame ButerflYJ I cEl
la te»
1
Mu ndia l - cEl padrtno ldea!J
cFannyt.
~
Núria. - cOuesta abaJo», cSola
su amon 1 cExtasls».
,ull
Paris. - cLos de 14 atl05J I cl)éJ

:=

y

PUBLI · CINEMA
Set!stó continua. Seient ONA PESNOTI CI ARIS · DOCUM EN·
TALS • VIAT GES. eto.

SETA,

sot~an.

lltat.

BRAUS-ARENES
DUous, 19. Tarda, a les 3'45:
GRAN DIOSA cBECER RADA»
organitzada per la Unió d Empleats de l'Escorxador
5 braus cbecerrou, 5
Espases:
«EL HE CRO • • uEL NIAO DE LA
BOLA» • «EL BOXEADORt • cEL
CH IQUI TO DEL MATADERO » i
•EL MOTORISTA» Tancredos
Rumbistes • Quadrilla ·Triste
Para.xu t is tes.
Entrada, UNA PTA.

ANUNCIEU A
L A H U M A. N I T A T

LeJ»il

Pathe Palace. - cEl Don de Ja El bUf;
cSccreto de una noche» 1 '
lo.dor ae FlorencJat.
cz;ar·
Principal. - eLa princesa de la
da» 1 cCapturadoSJ.
·~tli)Pubh C•nema. - Reportatges d
I ,.

Rambles. - cLa usurpador&'
càncllllo en Budape¡¡U.
uf.SJ
Select Cinema. - cYo Y ta empata
I cMata.ndo en la somt:>raJ· ~
Smut. - «El zarewlctscb• 1
en acclón •.
toll'l"
~lendid. - eLa sen~~~!,:S,v 1 ~
ciat, eLna cuatro bena••-·
tala del mls~rlo».
,er
Talia. - cEl hljo del des~.?!;.. Ot
lles de Nueva Yorkl I • - bo.atldOl ~·.
J
tJI
Tr.omf. - ccaaados Y }ecu:, i tJI
1
secreto de madamo B _.n
Rosarto•.
,rw
Tetuan. - cPorQuè trabaJ:u-7•·
blln&J 1 «El rey del Juzt·
Urquinaona. - cAdorablet. 1 1)&111"
Volsa. - cEl •J.aJero soiJtarlo»
dBlayt .
cA~
X1le. - c&L I.nilerno en vl:~·
talldO a CUpido» I cDoY ~
WalkYria - tLa batallU•
eD pr
por dentro• t cCbarUe CllaD
rin.

LA HUMANITAT lluita pels ideals catalans i republicans

'

lc~

IIECIIES• 11 DE SETEM~RE DEL 1935

L

LLIBERTAT

S.

A.

EDifORIA·~-------
~ó 1 Adnllnlstracló
A U N 1 V E R S I T A T , 26
R O ~ pf 1 • f o n 2 2 1 2 2
1

-

rmpremta
L L E R S
fA

4!1

N U M.

r•tèfon 14448

3

..

~

¡4·-humanitat

humdllltat

•

LA PREMSA

Les eleccions
la ingenuïtat

Els maldecaps
de la Lliga

·Et· T RE 8 ALL·

•

Els mèrits
Escriu l'editorialista de El Mat!:

«Una. de les obres més merhòries

Els grans interessos

Comitè Internacional contra la Guerra

Una puja que no s'ha
d'autoritzar

El 20 de setembre es cele·
braran a Espanya una sèrie
de mítings contra la guerra

Es també a La Publicitat per de l'actual Govern ha estat la de
obra i gràcia del &eu corresp'ortsal desfer l'organització revolucionària
DE SUBSCRIPCIO
que aquests darrers e.nys s'havia
a Uadrid, on Uegiu:
3'50 Ptes.
Els problemes pendents que més muntat dins l'estructura de l'Estat.
Els soferts pescadors ck: tot Es«Amb ocasió de la seva darrera
rc:tlona. un mes
10'50 •
estada, més o menys apoteòsica a inqUieten el Govern són: el de Cata- Però aquesta tasca, fins ara, no ha- panya han llUitat sempre amb difi8l
Ull trimestre
Barcelona, el senyor Lerroux va 'és- lunya, el del blat, per la situació via estat totalitària; l'acció !lscallt- cultats. No tenint-ne prou amb els
fOI'J•. a Llatina I Portu&al
Rovira i Virgilt , el nostre bon
amic, publica a La. Rambla de
Catalunya c:.l seaüent article:

----;;ios

ser preguntat sobre la qüestió de del senyor Velayos; el de la llei Elec- zadora, detinguda per mà in.\1sib!e, elements, .les mesures d'ordre fiscal
!es eleccions municipals a Espanya toral, per la manca de criteri unà- s'aturava sempre davant de diverses els compliquen cada vegada més 1a
Altres 0 •
'
1 en especial a Catalunya. La res- nime dels crups majoritaris; el de zones, i sobretot davant dels òrgans sev.a existència. Ara es presenta la
posta del vell politlc va ésser tan les sentències de mort, per raons fà- del Ministeri d~trucció Pública.» PUJa del «gas-oil» -fluid que empren
~
No t:al a. éser in.justos, &enyors pels motors de les embarcacionshàbil 1 elàstica, que pot presentar- cils de comprendre, i el de la reorde El Mati! L'actual Govern en que es vol legalitzar per a complaure
se com un model de pur estil sagas- ganització ministerial flnalment per
Sindicat Unió Obrera de la IndúsEls nostres lectors estan assaben
el sentit que parleu, té molts 'més els grans interessos que es mouen tats que el Comitè Internacional con- tria Fabril 1 Tèxtil.
ti Ja. va fer notar dies enrera el la sèrie de qüestions que planteJaria
l'entrada
de
nous
elements
en
el
momèrits
que
aquest.
al
seu
darrera.
El
telegrama
que
segran garlaire senyor Royo Villano- ment que han d~ sortir
Ateneu En ci el op è di e «Sempre
tra la guerra ha celebrat una Congueix, rebut poques hores abans de ferència a Paris. Un dels acords pre- Avan b.
va que Lerroux és Sagasta rediviu. ministres actuals afectatsalguns dels
per
la
llei
tancar
l'edició,
dóna
lnteressants
deLyceum Club.
El cap del Govern, en efecte, va
sos ha estat la celebració a Espanya
Restriccions.
talls del nou problema amb el qual d'una sèrie de mitings i conferències
expressar el seu bon desig que hi deS'atribueix
Centro Estudies Soclales.
al cap del Govern el
han de lluitar els milers d'homes que tindran lloc a les prl!lcipals ciuhagi eleccions municlpa!s espanyo- pro~it d'aprofitar
A. S.' O. (Abogados Defensores>.
Heraldo
de
Madrid
llança
aquest
aquesta
circumsdedicats a la pesca,
Secours Rouge Intemational.
tats espanyoles en deïensa < de IR
les I catalanes pel vinent novembre. tància per a donar el problema pocrit d'alarma:
•••
Pau.
Asociación General de Cocincros,
Ell vol complir les lleis. Però els lltic una ampla solució i intentar
~drid, 17. - Una nombrosa Co«La Ceda qulere acabar a. todo
La Conferència Internacional que etcètera.
Governs, ve. o.feglr, han de tenir en la constitució d'un gabinet que s'acompte moltes coses. «Les circums- nomenaria d'Unió Nacional per es- tran.ce con Ja polltica pedagògica de IDISSió de pescadors 1 armadors, lo- es celebrà a París, rebé nombroses
la' ~epública. Le corre mucha pri- dependents, composta per nombrosos adhesions de tot.s els països del món.
PF.RSONALITA1'~
tàncies manen», afirmà. Es clar que
integrat per diferents 'caps de sa. Y como no puede apoderarse del representants dlrect~s de Balears Ca- D'Espanya arribaren les segUents:
Francesc Largo Caballero.
a ell li plauria. molt que en el seu tar
partits,
però
del
qual
quedarien
extalunya,
Llevant,
Andalusia,
Galicla
Lluls
Companys.
Minlsterio
qulere
que se suprlma inPartida Socialista Obrera .Espafiol.
dia, i encara millor en un mateix closes les representacions autoritzaCantàbric, ha celebrat una imporAngel Pestafia.
NOVEDAD
Unión Republicana Femenina.
dia, hi hagués eleccions municipals des de les esquerres republicanes.» medlatamente el mè.s alto organis- itant
conferència
amb
el
ministre
Eduard Ortega 1 Gasset.
Juventud Izquierda FederaL
mo
cultural
de
la
Republica:
el
-Esto de Ja. harina siempre ha a~l i allà. De totes maneres, no vol
Santaló, ex-m.ínistre.
Izquierda Radical Socialista.
Consejo Nacional de Cultura que d'Hisenda per a dir-li que la nota
dir-ho amb pl~nn seguretat, perquè
traído mob.illa.
Botella Asensi.
Partida Federal Pimargallano.
es boy la única garantia de que la pesquera amb motors d'Espanya 1
després no se li retregui que ba fal(De cEl Diluvio»)
Manuel Santaolalln.
Partida Slndicallsta Español.
ensefíanza no volverà. a ser patri- amb la. qual s'empleen 50.000 pescatat a les seves prometences...
dors, es veurà obligada a amarrar
Victòria Kent.
Unión General de Trabajadores de
En resum: després de les declaAquest é& el titol d'un article mania de una cla..<:e que la demo- l~s embarcacions sl la puja
del gas- Espafia.
r~ci<;ms ~el se':lyor Lerroux, els pejust, excellent i gracíosíssim - en: crac-l.a desterró en España.
Ol!
persisteix.
Federación Tabaquera Española.
Puesto el cerco al Tribunal Sunodistes 1 el public van quedar !gual
cara que a la Lliga li jard ben poca
~ N. R. A.
Es presentaren unes conclusions en
Concentraclón Popular.
que abans. Ningú no sap del certgnlcia - que publica El Diluvio. prema de Justícia, no le queda a Ja les quals deman.e n que es mantingui
Partido Comunista de España.
ni el cap del Govern mateix-si pel
I aquest és el text, no complet per Ccda otro baluarte republicano por el preu de gas-oil de 22 cèntims· que
At~neo Republicana Federal.
asaltar: el Tribunal Suprema de la l'Associació de pescadors
vinent novembre h1 haUià eleccions
manca d'espai.
i d'ànnaU. G. T. (Industria de Espectàcumunicipals a Catalunya, ni s1 n'hi 1 _«No, que no dlmitan; que conti- Enseñanza y de la Cultura, que dors, sense distinció
de titol, pugUi
haurà a la resta del territori de nuen su obra hasta el final. Esto es guarda y hace guardar los sagrados e:ocpendre gas-oil preu sota d'adqUi- los Públicos).
Bloc Federal d'Esquerres.
l'Estat, ni si tindran efecte en el lo que conviene que hagan los lligue- mandatos de la Constitución en el SICió coHectiu, dea més
de 30 tones·
Partit d'Esquerra Republicana de
mateix dia o en dies diferents.
res, para blen de la República y de orden docente.»
que els dos cèntims de bonlfirac!Ó Catalunya.
Els afillats a la Federació America.
La llei és la llei, però les circums- Cata!uña.
es destinin a les Associacions locals
Partit Republicà Democràtic Fe- na del Treball han augmentat consitàn~ies manel?-. Tot és el principi 1 Una historia de larg0;5 años de !ra- ----------~*------~--- per a retir de la mutualitat dels pes- deral.
derablement en el curs del 1934 1 el
bàsic de la filosofia pohtica adop- 1 ~· de politlca arnVIsta y oportucadors. Aquests pescadors que trePartit Femenl d'.Esquerra Cata- que va del 1935.
tada pel senyor Lerroux en el Po- DISta, no debe destrulrse por un gesballen a preu !et, això és, sense salari, lana.
Els treballadors han rebut fortader.
to que algunes lncautos tomarlan
consumeixen a l'any més de 30 miComitè Femen! Internacional con. ment, a conseqtièncla del veredicte del
L'autonomia de Catalunya per a como heroico y patriótlco.
lions de litres de gas-oil i produei- tra la Guerra 1 el Feixisme, delega.· Tribunal Suprem, declarant inconsl'es~abliment .1 el funcionament d'un
Hace tiempo que la Lliga. no pod1a
xen de 200 a 250 milions de qullo- ció catalana.
titucional la N. R. A., en la qual està
règun munic1pal propi es val dels ocupar puestos de mando por la vag;ams de peix, que venen als ports
Comitè Català contra la Guerra.
inclòs l'article setè que garant~lx Ja
aspectes més satisfactoris dc l'Es- luntad popular; la oplnión pública
AXIOMA
d ongcn, a preus que oscillen entre
LA HUMANITAT (diari).
discussió coHectiva de les condicions
25 cèntúns 1 tres pessetes la rova.
-Pasara como s!empre con eso de tatut aprovat per les Constituents habla apartada de su lado a ese conTrabajadores Mercantiles.
de treball.
Mentre
que
en
altres
camps
l'auro:
glomerado
reaccionaria
desde
los
ra ley de Restricciones, que se ahoA pesar que el Congrés ha posat
nomia
reconeguda
a
Catalunya
està
tiempos
en
que
se
titulaba
regionaen vigència la llei Connery-Wagner
prà el último mono.
-tToma! Eso, por desgracia, como sotmesa a restriccions que la rcta- lista! Y ~uando cambió la palabra
que garanteix als treballadors el dret
dibojan~, Jo tengo yo màs que ¡;a.- llen, en el camp municipal les fa- «regiOnalista» por «catalana» sus yed~ discutir collectivament les condicultats catalanes són satisfactòries. rros .han sido mayores.
CIOns de treball, els Sindicats contibido.
El
senyor
Ple
i
Pon
ha
tornat
de
Es tracta de l'article 10 de l'EstaQmen haya seguldo de cerca la
(De «El Siglo Futura»)
nuen protestant contra el veredicte del
Caldetes
on
ha
passat
uns
dies
de
tut, que és un dels més ben inspl- l~bor de los dirigentes de este parTnbunal Suprem, que dóna suporL
rats i més ben redactats.
bdo regional desde la calda de la repòs.
clarament a la forta influència reacA la una d'ahir tarda., el governaEl sentit d'aquest article és que dictadura de Primo de Rlvera, no ha
cionària de les ¡rans Institucions insense altres llmits que e:S de la constatada un solo acto que avale dor general interí, reuni els gestors
dustrials.
en Consell. Hi mancava únlcameut
Constitució, Catalunya pot establir su amor a Catalunya.
La Federació Americana del Treel règun municipal que més li plaSu labor es nefasta; no han podldo el gestor de Sanitat, senyor Huguet,
ball ha manüestat que han dismlgui, amb la mateixa llibertat que alardear nunca de que la masa obre- que encara es troba a la Vall d'Anurt els salaris, sl bé les hores de
pot establir-lo el Parlament de Ma- ra e~taba con ello.s, pero ahora se ran, fent descobriments I demostreball resten les mateixes, alhora
drid per a la resta de l'Este.t.
apartan de su lado los capitostes del trant que treballa més que el senyor
Amb la mort de Barbusse s'ha par- mera pàtria socialista. Estudiava la que els industrials acumulen majors
Vallès
1
Pujals,
d'Obres
Públiques,
Aixi, a Catalunya, el sistema elec- capital para ir a nutrir las filas de
lat molt de l'autor, de l'escriptor, i
del nostre gran país, la his- beneficis des de l'anullacló de la
amb el qual ha estat de competèn- crltlcs i literats han dedicat al gran història
tòria del partit que portà la victòria N. R. A.
toral, l'estructura dels Ajuntaments la Ceda.
cia
pels
pobles
de
Lleida.
desaparegut extensos articles. En
i les regles de llur activitat són del
Pcro antes de la des~andada final,
Malgrat tot, els treballadors tenen
les masses treballadores 1 campeEl secretari del senyor Ple digué canvi, pocs han parlat del Barbusse aroles.
tot independents dc les lleis espa- de quedar en el ostra~ISmo los CamHo. volgut presentar als france· posada l'esperança en el President
nyoles sobre aquesta matèria
bó, Ventosa Y compan!a, se agarran als periodistes que per tal de no a- amic dels treballadors, del Barbusse sos la fisonomia del gran cap que ha Roosevelt. Per altra banda, el Presi• • •
·
cuanto pueden a la única tabla de bandooar la reunió, el governad.:>r adversari del feixisme, del Barbusse pres de les mans de Lenin la ban· dent -verbalment- ha reiterat la
No hi ha, doncs, cap necessitat ni salvación que se les ha tendida Y a- general interi, els rebria avui, i els lluitador. Es per això que recollim dera de la victòria 1 qu& la porta. seva simpatia pel moviment obrer.
cap motiu per a relacionar i barre- ceptan cuantos cargos les ofrecen, donaria una referència del tractat. en aquesta secció les opinions auto- pels camins de noves !incommovible;; Hom creu que Roosevelt defensarà la
La reunió del Consell, va acabar ritzades de Stalin, Radek i Gorkl, que victòries. Ha llegat un gran amor per legislació i decrets departamentals
jar les eleccions municipals a Ca- aunque sen. . capltulando de su catalunya amb el de la mateixa clas- careado matiz ?atalanlsta de «treln- a dos quarts de tres de la tarda, però conegueren a Moscou, en momens de a la U. R. S. S. als treballadors i a favor dc la classe obrera. El que
nlngú no es prengué la mo!èstla dè lluita intensa, l'home que tot ho als intellectuals de França i a n~al s'ignora és la forma que prendran
se d'eleccions als territoris no a tò- ta» afios de eXIS~ncla.
noms
EKA!\IENES DE SEPTIEl\mRE
u
Huyen de la Lllga los propietar!os voler-se enterar de res. Ja ens fem donà per la causa dels treballadors tres ens ha ensenyat a comprendre aquestes concessions. Es molt posside la importància que pot de tots els països.
·
-España es un Estado. 4De qué
i a estimar a les masses populars ble que el President s'Interessi per
De · la mateixa manera que el rè- del eampo Y asimismo
huiràn los càrrec
tenir un «acord» dels gestors de la
giro munlctpal és diferent le~ dates burgueses de las ciudades.
clase?
de .Fran99. Orgullós del passat revo- l'aprovació de la llei de la setmana
-Pues... puEs... ¡ Un estado de de les eleccions són indepe~dents e Està quedando en cuadro la Lliga Generalitat.
STALIN,
HA DIT:
lucwnan
del poble francès, estava de les trenta hores, que està pen·
Esperem
veure que dirà el senyor
...que Barbusse era l'amic de la convençut que França superaria el dent d'aprovació al Congrés.
alarma!
Pic
i
Pon,
si
bé
creiem que el classe obrera de França; el camarada seu passat revolucionari en un pròSembla que a les properes eleccions
(De «El Liberal»)
cap regional del Partit Radical es- Barbusse,
blin I <Un
iod
- er
poner el suyo
presidencials, el President Roosevelt
digne fill del poble fran- xim futur
d . Go s e1podper e ~enyalat, els
Por si todoo los fi.acasos lllgueros tarà molt preocupat amb el drama cès, amic dels treballadors de tots
Tota la U. R. S. S. s'inclina davant presentarà un programa obertament
os
verns
en escol,ir el dia.
fuesen pocos el retraspaso del servi que haurà ocorregut aquesta nit a els pal:sos, fou promotor del Front el cadàver del gran
escriptor del obrerista, obligat per les circumstànSi lesulnzed~ lleis marquen la Pri- cio de Obras' públlcas a Cataluña h~ l'Assemblea de Joventuts Radicals Unic dels treballadors contra
lluitador francès, el record del' qual cies.
mera q
na de novembre o bé un sido la puntilla
de Barcelona, si tal com tenien pro- ra imperialista I el feixisme. la guer- restarà per
Els treballadors estan disposats a
sempre més al cor de
altre lerlode coi~cldent, és possible
Un decreto aprobado ., publicada jectat han presentat i discutit les
tots els treballadors de la Unló So- votar Roosevelt en les eleccions del
Que
la
seva
vida,
la
seva
lluita,
que ambé co.!nCldeix1 el dia con, apenas -llace cua tro dias, serà objcl..> conclusions que varen r edactar.
del 1936. A1xi ho ha manifestat,
les seves experiències I perspectives, viètica.»
eret que es tri!. Però no cal preocu- de revisión porque asf ¡0 h
'gtd
suara, el president de la Federació
serveixin d'exemple a la jove genepar-se d'una tal coincidència. Quan un ministro
a ext 0
UNS 1\IOTS DE l'tAXIl\1 GORKI: Nordamericana d'obrers de la lnració de treballadors de tots els palv~n celebrar-se les primeres elecY, ante es'to, la Lliga dicc a los suEl festival de diumenge sos
en la nostra lluita per l'emanci«Quan un combatent de la causa dústria del carbó, Jhon Lewis.
ClOJ?S municipals catalanes dins el yos que ella actúa con seren!dad .
pació dc la humanitat de l'esclavi- mundial del proletariat ha deixat d'eal port
règ¡m autonòmic, el 14 de gener del prudència.
~
tud del capit~lisme.»
xistir i, per tant, ha cessat de treballar.
1934, a la resta de l'Estat no se'n
El ridícula ha sido mayúsculo· llP.hom no voldria dir: «ha mort». Hom
Han estat a la Generalitat els revan celebrar pa~. • •
ro nob.~imiti}.isd; nos hacéls falta 8 los presentants
KARL
RADF..K,
HA
ESCRIT:
sent Que nb:ò no és veritat. En tracde la Comifsió organitrepu •lcanos e izquierda para que zadora del festival
«Barbusse
havia
arribat
a
Moscou
tar-sc d'homes com Henri Barbu..c;se
que ha do celeQue hi ha d'haver elec~lons mu- el pueblo compare vuestra obra con
optimista
1
amb
neguit
de
lltlila
dia de la seva mort, s'obre al ba: El dèficit del pressupost aleFINANCIERAS
niclpals a Catalunya el vment mes la de ~os gobernant.es demócratas. brar·se al Port, a benefici de l'Ho- ple de Ce en la victòria. Com un In· el
lanç
de treball realitzat i és el comenatge
a
la
Vellesa
del
Mariner.
-Va a contint:ar el régimen de de n~vembre, ho creu també- ¡no
Las ¡zquierdas cata!anas os desfant, celebrava els canvis
cons- mençament de l'eixamplament de la many ha augmentat del 1932
converslones tniciado recientement~. faltam\ més! -el senyor Francesc membraran; tmas derechas centra- En aquest festival se celebrarà la tatava a la capital de la U.que
R.
R.
s.
seva
força 1 vàlua revolucionària.
X
Travessia
del
Port,
prova.
nacional En
al 1934, en 3.800 milions
-¿Reclentemente? ¡Si las eonver- Cambó.
listas . os aniqUilan; lo tenéls blen
preguntar-li cQuè hi ha de nou ?»,
En aquests dies. davant la tomba
natació.
slones se lniclaron el año 31! ¡El
Terum sota els ulls el text de la mercc1do. Es el !ruto de aquelles deEntre
amb
alegria contestava: «Molt !>é, de Barbusse, els constmctors del
La revista cDeutsche Wirtschattll,
els
comissionats
hi
havia
el
14 de abril....
conferència que donà o. Girona el hombres que un dia aplaudieron a delegat de la Marina 1 un directiu molt bé. Avancem, estigueu-ne segur, món nou, es trobaran amb el reftex publica un article del comte Schw~
(De cHeraldo»)
passat mes de matg, publicat a «La qUien dijo: «¿Monarquia? ¿Repúbll- del C. N. AUhètic.
guanyarem!•
d'una lnteHigència poderosa, d'un dels rln von Roslghnn, ministre d 'BisenVeu de Catalunya», 1 hi llegim el ca? ¡Catalunya!» y que pasados
Els seus amics més intlms, que homes més qualificats, d'un dels més da del Reich, en el qual diu que
p31ràgraf que reproduïm a continua- unos afios. intentaran la 'formaclón
sabien l'estat precari de salut de forts escriptors que han sabut lligar el dèficit del pressupost públic. ha
c1ó:
de un partida nacional para apunBarbusse, no dubtavt'I' pas de la pre- Ja seva vida amb la del proletariat augmentat des dels 1929 a 1932, i
El
«Butlletí
Oficial»
«.A més, als (consel~ers munici- talar el roído régimen monàrquico
matura fi d'aquell home entusiasta mtemaclonal en la seva llUita con- que l'augment havia assolit la xifra.
pals) nomenats governattvament se'ls y que temblaban como chiquillos anEn la seva edició d'ahir, publicà, i optimista disposat a lluitar i a tra els crlmlnals que preparen una d" 3,800 milions en els anys 19~
1 4
ha assenvalat una vida curta, ;a to el Uusorio anarquista de Terra- entre altres, les disposicions se- vèncer. El seu cos era més feble que
nova guerra mundial, 1 contra aques- i:ur· ant l'època de les crisis els deu·
que ha~ran de cessar a la primera sa, ganando muchos la frontera con
l'esperit. I el nostre amic ja no exis- ta
Economia f Agricultura
pudent mesquinesa que pren forrenovació, que segons la llei catala- motivo del 14 de <tbril del 1931».
ma d'organització sota el nom de tes havien augmentat de 3,700 mlOrdre concedint llicència, per ma- teix.
Ha mort a Moscou com hi mori feixisme, invent obtús d'un cervell lions a conseküència dels dèficits exna correspon fer-la el proper mes
laltia, a l'enginyer de la Delegació
de novembre.»
traordinàriament elevats. En el curs
d'IndítStria de Barcelona, senyor An- John Reed, el primer missatger ame- senilmen t podrit 1 deliqüescent
ricà, que arribà a Moscou, í que dS
Bal'bllSS() fou un dels primers que deis dos anys i mig darrers, l'augEn aquesta qüestió, com es veu,
toni de Salas i de Milans.
posà en contacte amb el nostre poble amb el seu llibre «El FOC», fa posar ~'!lent; del deute ha estat de 1,900 miel senyor Cambó pensa com nosalTreball
Manuel Brunet, l'acreditat ex-setres: s'ha de complir la llei MunlOrdre donant publicitat al Decret per tal dc lluitar 1 vèncer. Ha mort als ulls de la humanitat, amb mà lions. ,
minarista, publica a le& pdgtncs
c~pal catalana, que disposa la renoA 1 estranger es !an càlculs fan~
de La Veu de Catalunya. - de del Govern de la República del 29 a Moscou com hi mori la nostra mestrivola, el crim de la guen-a lmvació biennal dels Ajuntaments <Uns
quina Catalunya? - un diguem-ae d'agost del 1935, aprovant el text Clara Zetkln, emblema de la unitat perlalista dels 1914-19! 8. Barbusse hal tàsti.Cl! .amb relació al total de les
estat
un dels primers a mostrar possibilitats sobre el treball que es
proletariat soviètic I del prolela primera quinzena de novembre 1
article que és un model de vilesa refós de la legislació sobre Jurats del
tariat alemany, emblema de solida- als intellecluals d'Europa el verlta- rer.litzen actualment. Es calcula que
la constitució dels nous Ajuntade covardia i d'estultesa.
' Mixtos.
ritat
del
poble
alemany
i
dels
pobles
ble
camí
vers un treball honest 1 e! deute secret del Reich, es . de
ments el dia de Cap d'any.
«Ara fa un any també del fastide la Unió Soviètica. Ha mort entre heroic, incorporant-los a les !lleres l l a 16 milions, quan en rea.lltat
Es de creure que el senyor Cam- gós tic-tac de la ràdio anunci de
MUSICA CALLEJERA
el total de les lletres de canv1 en
nosaltres, portant la representacJó del proletariat.
bó i la Lliga mantindran aquesta
- ¡¡\ perrlta gorda las bonitas y tesi, i que si algú Intentés contra- guerra civil. Ara fa un' any que hi
En el moment d'acompanyar les circulació a Alemanya fins a mitdel gran poble francès, de les seve.s
entretenidas canclones de últíma no- dir-la,
havia
molts
catalans
Inscrits
a
les
masses populars, dels seus intellec- despulles del desaparegut que en ja~ del 1925, és solament de 6,700
s'hi oposarien francament.
llistes negres, condemnats a mort,
~~~d Y gran élcito ((Rocíon, cü\Iaria
tuals; Barbusse era l'home que re- vida llultà contra les ignonúnies ñe milions 1 les obligacions del Reich
Les paraules del senyor Cambó mentre altres eren espoliats. Ara
i\la • Cruzn, ccl\larín. de la 0>> y «José Indiquen que la Lliga Catalana no fa un any que el robatori al camp
presentava les més belles tradicions. l'univers, els joves escriptors de la eu forma de bons, lletres de trena de la Zt>! ...
A nosaltres alhora que al poble Iran- U. R. s. s. han promès, segurament ~ll. etc.• no .arriben a més de 5.000
consentiria que es prescindl& dels ten~a estat oficial, I que moltes faCè!< ens ha deixat un gran test:..cnent. imitar l'activitat de Barbusse ense~ milions i sl s afegeix els efectes eme(De «La VOZll)
aHudits preceptes de la nostra vi- milles &Iüenaçades cercaven refugi
PER LA CONSTITUCIO DE
Ens ha deixat a nosaltres I a les que pensaran crear dotzenes' 1 dotze- soo pels ferrocarrils del Reich, Adgent !!el MunicipaL
a casa d'un amic 1 amagaven les
LA .JUNTA DE CASES BA· masses populars de França, la ferma ncs de militants revolucionaris
a ~tració de Correus per la creaI en el cas que se'n presctndls, joies, com en els temps de les guerRATES
de Henri Barbusse 11
CI~ de posslbilll:Uts dc treball, assovoluntat de lluitar conU'a el feixis- l'exemple
tindria, per la part que li toca, un res civils.
_
·
leut a 6.000 milions. Però com sigui
No oblidarem mal la !gnominia
recurs: no continuar la coHaboracló
La Conselleria de Polftlca Social me, aquest enemic dc la llil..ertat I de - - - - - que
els mandats del Tresor per a
als Ajuntaments 1 a la Generali- de l'estiu passat. Totes les coses des- Estadística 1 Censos, per tal de nor: la. cultura. «Mal, mal el.& ucomula. creació del treball, assoleixen
tat. No sabem sl, davant d'aquesta agradables que han pnssat 1 pugUin malitzar el funcionament; de la Jun- nardsll no seran gent esclnva». AquesL'eficàcia de l'anunci té un mllló de marcs. 1 com que aquests
Lenin, feia ressò en
indicació feta amb la major bona passar després ron conseqüència de ta de cases Barates, prega a les ta cançódedeBarbusse,
a la «Marse·
fe, el senyor Duran i Ventosa ens la gran traïció al règim d'autonomia Societats Constructores de Cases l'ànima·
relació direct.1 amb la di· ~a~~ttsa:f~n ~~~~i~guq~ee~~~ ~tt:
comesa per un grup d'homes sense que se serveixin presentar-se al Ne- llesa», amb els sons plens de valentJa
trobarà lngenusJ
fusió del dl'arr·
gacions complementàries del Reich,
moral que ¡:.orlaven l'amargor d'és- gocl.at; de Polltica Social, per tot el que mspiraren als jacobins. en mara.."SSleixen solament quatre o cinc
ser uns fracassats de tota la vida. dia 20 ~el corrent, per a designar xa contra les tropes de la intervenc10
Ara fa un any d'aquell esUu de de comu acord un vocal que les re- que volien anuHar la Revolució Francesa. Aquest càntic, amb els l1imncs
guerra civil. Aviat tarà un any de presenti a l'esmentada Junta.
marcs.
«comunards» de París, els nosLa Publicitat, commoguda per la la traïció. I aquesta traïció ara la ' Aixi mateix fa extensiu i preg:1 dels
tristi3$ima f compromesa. situació paguem. Però entre allò 1 això pre- als particulars que hagin construit tres grans predecessors.
Els clams apassionats de Barbusse
fereixo mil vegades això, 1 no em habitacles de tal mena per al seu l':s,
de la Lliga, escriu:
que també hauran. dc designar un al- per la lluita comuna del proletartat
«< bé: ¿11 serà possible a la Lliga dono gens de vergonya de dir-ho.
Naturalment/ No es dó11a «gens de tre vocal, havent Igualment de com- mundial contra el fcixlsme. no eren
articular la seva significació - admetem que encara no l'ha pe~uda ,;erg:-nJia dc d!r-ho>>. Naturalment/ parèixer a tal objecte al Negociat pas una deducció de tesi ni el re·
sultat dc slHoglsmes que la \'eu de
del tot - amb Ja dels seus coHabo- Per a avergonyir-&e cal una cosa: abans esmentat.
També haun.n de designar vocals les admirables ma.sses franceses.
~rs fins a troba: un pw.1t de C'>- tenir vergO<t11a.
~
els llogaters 1 beneficiaris de Cases manta ~da en In història, hau
incldèncla viable en aquestes qúesBarates, 1 a tal tl se seguirà Igual llUitat contra la servitud, per la digtlon.s transcendcn:.als? Sl a Cataluta ~ FlEL l\llLITANTE
procediment que amb els anteriors. nitat humana, 1 per un regim social
hi ha elecc\O•lS !"l•tn!clpals - 1
ad..,ian'~~ora Hambrc.- 1Presente y nya
que permeti al poble el desenvolupan'hi ha d'haver, segons precepte cament do les seves forces naturals.
de
La
Veu
de
Catalunya
tegòric
de
la
llei
munldpal
vigent-,
PER LA BECA CARDENAL Mal no oblidarem aquest desig 1e
(De «Polltica»)
recordeu que en el.t últim& temps
¿hi anirà barrejada. en una mateixa
de la monarquia, quan Cambó roL'Ajuntament de Barcelona, en Barbusse.
candidatura amb radicals l cedlste.?
Odiava l'imperialisme que esclavitlia apuntalar et trem dc l'hereu de compliment del que fou acordat en
I si hi va, com destriarà els seus
l'hereu de Felip V amb el aeu ja- sessió del dia 3 d'abril del 1935, I za els pobles 1 estimava amb tota
vots? ¿Quins testimonis tindrà de la
móa cpartido centrista», de La Veu per tal d'hooorar1 com en anys an- la seva ànima els )Xlbles que havien
~va força, que no li siguln recude Catalunya el pobl~. hurnoristf- teriors, els mereiXements
clentifics vençut els opressors. En el seu tessats amb raó pels seus matetxos
cament, en deia Ln ven. de su Amo i altres virtuts del savi doctor sal- tament ens ha llegat la llulta contra
aliats i pels adversaris?
- que mercb: una re.tposta:
vador cardenal, obre un coocurs en- el perill de ¡uerra i el reconeixement
Sabem que tot el calvari que PUJil.
c¿Per què haurien de guanyar tre llicenciats en medicina, a fi de d'una sola guerra Jus.ta: la guerra
amb unn resignació que si no fos tan
les esquerres?
premiar amb la quantitat de •-ooo per l'alliberament dels poWes escla·
còmica seria tràgica és per arrib!\r ara,
Com que és indubtable que els pessetes el qUi reuneixi, a jadlcl del vtt.Mts. Nosaltres, com les masses
CAMISERS
a la creu d'una cartera de minlstre·
parUt.s d'esquerra tenien i seguei- Tribunal, les condicions que s'indl- populars de França, sen11rem el tesperò, si hnalment té el goig de
de :BarbUs.'ie.
<iU;\.\~ hLUAL\..1:.::, l'Lli l' .l
tir-s·hi clavada en aquestes conat- xen tenint encara molts addictes, q\ien, perquè vagi a l'estranger a tament
Barbusse ba estat.
pnnc!pal pr~>o
V E 'U~~lPOlt,\UA
clons tan poc glorioses la seva !1 ca- molta gent se sent. desorlentad.a per estudiar algUn aspecte o l'Specialitat tagonista de la unió el
entre els U'ebatalanista és segura, !-'1 seu !;acrllicl l'espectacle de la fe dels seus par- de la carrera de medicina.
lladars
manuals
I
els
mtellectuali.
Aquest concurs es regularà subPoa;¡ AF EH~~. ~4 l
hauria !ervit per a eixamplar nonú- tldaris.»
car en aquesta unió vela Barbusse
jectant-se
a
les
Bases
publicades
al
I
la
t'eJpOoSta:
¿Per
què
haurien
nalment
la
base
del
Govern
de !et,
l"UNTANELU, 111
de guanyar? S!, home: perquè, en BUt.lleU Oficlal de la Generalitat de la força l)Oderosa q\ie ha de Yèncer
però hauria eixamplat la bretxa per
opTessor&
ooUaboració amb la Ceda f ell ra- Catalunya del dia 15 del mes cor- elsEra
on entraren els dc fora que se la
un ardent patriota de la prtrent.
dicals, lul. governat la Lliga/
menJaran de viu en TiuJ
Alll~'~ri'1'10stre
11

13' .¡ 50s un trimestre 27'-
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El calvari de la Lliga

UALCJATS

Una pregunta

DARRERS MODELS DE TEMPORADA
Grans existències
Preu.s avantatjosos
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LAMARTINE, ADOLESCENT

PREPARATIUS
BEL·LICS
.
.

UN DIARI INDISCRET I UN DESMENTIMENT DEL POETA
Són amorós descans.
Llavors la mà prudent
Cobrirà tristament
El lloc encara ardent
Que ocupà son amant;
I , temorenca 1 muda,
Sota el llençol discret
Son front amagarà;
Una llàgrima furtiva
Potser s'hi escolarà!

Lamartine -el cantor de les passions mlstiques i dels amors purs,
ingràvids-, fou, en la. seva. joventut,
un conreador de la. poesia eròtica.
A continuació, transctivim uns versos que foren publicats sense conei-

Reposa, o ma estimada!
Que ma feliç destresa
T'amagui ma partida !
De ta ociosa. dormida
La teva mare atenta
Et desvetlli ben tard!
Reposa! Que un dolç somni
Plani llarg temps sobre tu!
Que sa feliç mentida
E~ parli encar d e mi!
Tu creuràs en ton llit
estar encara. en mos braços,
'Tu sentiras ma boca
Recórrer tos encants,
I quan Ja claror
Reobrirà tos parpres
Des la sina de la voluptuoSitat,
Tu creurtts yeure encara
De l'amant que t'adora
La imatge al teu costat!

LMIARTINE
'\ement del seu autor al periòdic lionès cL'Indépendent» a. primers de
tebrer del 1827.
, Diuen alxf, traduïts gairebé al peu
de la lletra:

EL DESPERTAR
Oh! Ja. l'aubada.
Blanqueja. el blau del cel;
D'un esclat radiant
L'Orient s'acolora,
I la son encara.
clou els teus ulls!
El teu cap, llangorós
Reposa. en mon pit,
En ta. mà acariciant
Tens encara. la meva;
Els somnis del mati
Fan vagar per ta boca
Un somris indecís.
Per reobrir a la llum
Els t eus ulls formosos,
Cal fregar-te els parpres
Amb mos dits cariciosos?
O bé en ta boca humida
Que es desclou en besar
Deixar la. meva àvida?
Mes, no, que l'hora vola,
Deixem, deixem sos braços!
Un somni l'aconsola,
No la desvetllem pas!
Bentost vindrà Ja mare
Entreobrint les cortines,
Torbant de forma ingrata

Aquests versos, d'un caire marcadament eròtic, palesen el pregon
materialisme latent en el fons de
tot romàntic, per ferm i depurat
que vulgui ésser el seu romanticisme.
Lamartlne, en produir-se la indiscreció de «L'Indépendant», tindria
uns 37 anys i era. secretari de l'Ambaixada a Florènci!l. Havia ja publicat les «Meditacions», les «Noves Meditacions», Ja «Mort de Sòcrates>> 1
altres que feren d'ell el ct)ntre de Ja
poesia mistlca.
El poeta, que sota l'aparença del
misticisme amagava. una sensibilitat
artificiosa, va n egar la paternitat
d'aquests versos que tan clarament
demostraven quins foren els començos literaris del que més tard havia
d'ésser membre de l'Acadèmia Francesa i una de les figures més destacades de França.
Heus ací un fragment d'un document que l'autor de «Jocelym envià
des de Florència al seu amic el comte de Virieu el dia 15 de maig del
mateix any:
«Autoritzo el senyor comte de Virieu per a r efutar 1 fer refut11r en
nom meu tot vers publicat o que en
el futur es publiqui en el diari de
Lió «L'Indépendant» o en tot altre
diari.
Aquests versos que jo no reconec ... »

I
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BIBLIOTECA NOU ESTEL

PILSUDSKI
de
S EGISM OND ST. KLIN GSL AN D

Pròleg de:
DA NIEL CARDONA
ES UNA HISTORIA DOCUMENTADA SOBRE LA RESURRECCIO DE POLONIA

EDICIONS MEDITERRANIA ·Mallorca, 95 · Tel. 36304

ECOS

gura entre els «Assaigs i Monografies» de l'Editorial Barcino, i els
El uran músic Rossini té tama resums «Com es fa un tracte» 1
«Com
es fa un testament» dins la
d'haver estat un home originalíssim.
Conten que, una vegada, determi- «CoHecció Popular Barcino».
«Monografies mèdiques>l. - S'ha
nats r eligiosos alemanys varen sollicitar d'ell una missa cantada. Pe- posat a la venda a les llibreries el
rò al mestre no li venia mai bé d'es. volum 90 de la coHeccló «Monografies Mèdiques», que publica l'obra
criure-la.
Els frares l 'amoïnaven per tal com del doctor Lluis G. Gui!era, «La
lluita
contra el càncer a Catalunya»,
era pròxima la solemnitat per a la
iHustrada.
qual volien la partitura. Un dia, profusament
«PIIsudsklll - Edicions Mediterrània.
però, els va lliurar un voluminós
S'ha posat a la venda l'obra de Sefeix de papers de solta, amb un rè- gismond
Klingsland, «Pilsudskl», Ja
tol que deia que allò era la Missa. qual
constitueix un estudi profund
Tal.
i documentat de la figura del marisI va resultar que, un cop al con- cal
de :Polònia traspassat suara.
1:ent, erl descloure el manuscrit muLa
personalltat de Pllsudskl, tan
sical, hom va veure que no ht havia important com desconeguda del púescrita ni una sola nota.
blic no polonès, en la seva. signifi-Per què volíeu que escrivís res? cació veritable, apareix en aquest lli-va replicar Rossini als que anarerl bre amb tota la força suggestiva
a reclamar-. Fet i tet, vosaltres i revestida d'un prestigi d'heroi
canteu sempre el que voleu ...
llegendari.
••
Es tracta del primer llibre de Ja
Un altre músic, amic nostre, és «Biblloteca NO'Il Estel», que publlca
tra1wès d'origen, però viu a Barce- Edicions Mediterrània. Porta un pròl ona des de ta molts anys.
leg escaient de Daniel Cardona 1 Ja
Una vegada va donar-nos ente- traducció ha estat feta per R. Dal?lent que l'acompanyéssim a oir una mau Ferreres.
La Blblloteça Un ivers. - Aquesta
partitura seva que anava a ésser
executada en una testa r eligiosa de popular CoHeccló ha publicat un
nou
volum original d'E. Wegener i
la colònia francesa. I va sorprendre'ns que s'esblaimés en escoltar traduït per Victòria Soldevila: «Lleels mots que engegava un solista, gendes dels Vlkings», que són extreel qual vocalitzava re. , , cablement. tes de les antigues sagues nòrdiques.
I és que el cantaire canviava de Aüd mateL't està a punt de publicarl loc Ull accent, i la frase ton puls- se el volam 37 d'aquesta coHecció,
sant secours (ton potent socors) de- que portarà l'obra de Pierre Louys,
venia ton puits sans secours (ton «Petits Poemes de Billtls». En aquespou sense socors) i, realment, allò ta mateixa Biblioteca ja h1 ha publicada l'obra «Afroditis», del ma110 tenia cap ni peus.
teix autor.
PREMSA D'ESQU ERRES
I Vi':>lons de Ca talunya. - Acaba de
publicar-se el volum IV de les «Vi.
.
sions de Catalunya», que ve pubilprimer
numero de «Tensor» cant Joan Santamaria, dedicat a
Hem rebut el primer número ce Mallorca. Els capítols porten per U«Tensor», revista d'«informació llte- tols: La Bona Paraula. La. Badia de
ràrla 1 orientació», que dirigeix Ra-~ Palma, La Ciutat de :Palma, Porto
mon J . Sender 1 q-..te es publica o. PI, Santa Ponça, Andraitx, El Port
Madrid, Pi 1 Margall, 9.
d'Andraitx, Benyalfuber, Valldemosa,
Respon a l'expectació que havia Miramar, Delé, Sòller, El Torrent de
desvetllat, i dóna un interessant su- I Parels, Lluc, Inca, Randa, Llucmar! en el qual destaquen dos ex- major, Santanyí, Felanitx, Manacor,
tensos i substanciosos assaigs: un Artà, C~~epera. La Pobla, Campadel gran escriptor francès Paul Ni- net, Alcudta, PoJiensa.
zan, sobre André Fldé, I un altre de
Ramon J . Sender!
sobr~ «La cultura
espanyola
en la 1Hegalitat».
Desitgem n la nova revista tot l'èxit que mereix l que tindrà sens
PER A SOL- LICI TAR EL
dubte, ja que a les condicions esCARNET ELECTORAL
mentades uneix l'originalitat i l'exEl conseller gestor de Governació
ceHèncla de presentació.
no rebé ahir al migdia els periodistes per trobar-se a la Generalitat
NOTICIARI
assi!lunt al eonseu del aovern.
Per la depuració del nostre lèxic.
El seu secretari particular donà
El llibre de Bernat Montsià cEls bar- compte als informadors que s'havien
barismes» (núm. 115 de la cCollecció obert els segü~nts nous locals perquè
p opular Barcino»> és una guia d e I l'S pugui soHicltar el Carnet Elecdepuració del lèxic català, que pot toral:
.
.
ésser un bon ajut per a tots els que , Al districte vuitè, a la Tinèneta
• vulguln netejar-se el llenguatge d'im- d Alcaldia del carrer Rius i Taulet.
p ureses deformadores.
Districte novè, Tinència d'Alcaldia
Per la divulgació del Dret Ca talà, de la Plaça de V~entl Almirall, i
Entre les darreres publicacions des- a la Rambla del Triomf~ 29.
tlnn.des a Ja divulgació del nostre
DlStricte desè, Ttnèncta. d'Alcaldia
Dret, figuren els cComentaris a la de la Plaça de Santes creus d'Horta,
llei de majoria d 'edat i habilitació» i al carrer de Navas, 9.
(vol 2 de la cBiblíoteca Juridica
Tots els locals estaran oberts al
Cat:Ílanu> i «La llei de la familia públic de les deu del ~ti a les du¡;s
latalanu (núm. 119 de la cCoHeccló de la tarda, 1 de les cmc a les nut
Popular BarCinO») de Francesc Mas- del vespre.
pons Anglasell. Óel mateix jurista
A~iat es donarà compte d'altres
«L'esperit del dret públic català» ti: locals que s'obriran amb el mateix !i.

•
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Gran tempesta
a l'Atlàntic

Un telegrama de Gibraltar

El CONGRES DE NUREMBERG

d'ara endavant, els Jue
d'abstenir-se per a sem rus ha&.:¡
intervenció en les qües~o~de totà
namentals i en els mteres.sos Çove:.
de la nació alemanya
etn~
El poble alemany eStà
que ha realitzat amb aqu~rvenço.'t
tm acte beneficiós i favorab! es l:~is
per als jueus d'Alemanya. Al e 1nc!fl3
en oferir a la minoria juevàet;lanra,
de viure la seva pròpia Vid 1OCas!ó
gurant-11, a més, Ja r a, &.sst.
l'Esta• afavoreix el P otecctó ~.
reconeixement
"·
ètnic "'dels jueus 1 contribueix
altra vegada normals i
a fer
les r elacions entre les du~~P<lrtab:ea

«TOTS ELS ALEM ANYS
HAU RAN D'ESSE R NA·
ZISll, DIU HITLER
VA IXELL ANG LES EN PERILL
Nuremberg, 17.- En el seu discurs
Londr es, 17. - A primeres hores d'anit amb el qual es va clausurnr
d'aquesta matinada s'ha desencade- el congrés del partit Nacional Socia.nat una galerna que ha assolit una lista, el senyor Hitler va dir que la
considerable extensió. S 'han sentit impressió més emocionant d'aquest
els seus efectes des de les costes deli Congrés l'havia donat el poble aie·
Sud d'Anglaterra fins el Golf de Bis- many, que precisament a Nuremberg
cala i a les costes d'Irlanda i s'ha in- ha demostrat, Ja seva força vital no
ternat a l'Atlàntic en unes 200 mi- debilitada en cap manera.
Jles.
El «fuhrer» continuà dient:
A les Illes Scylly s'ha registrat la
t ¿Com és possible que aquest ponacions.
velocitat .del vent. Han estat anota· ble, en el curs de Ja Història, hagi
LES
ASSO
CIACIONS
des 96 ?Ulles per hora.
perdut el seu camí freqüentment?
RES CATOLI QU ES DE ~BRe.
A m1g ~;9-t1, la ~alerna, ha calCap nació no ha aportat tants de
TER, DI SSOLTES
UN!
mat un XIC, però I aspecte del mar sacrificis davant l'altar del Déu triBerlin,
17. - Han estat disso
al Canal de la Mànega és imponent. belador com la nació alemanya, i
L'ESTRET DE GIBRALTAR nació italiana, on hi ha concenQuan la gal.erna es desen;otlla.va amb tot, hem vist nosaltres matet- per ordre de les autoritats nazis l!el
tes les organitzacions d'obrers to.
SEGONS ELS ITALIANS
trats fins a 50.000 soldats d 'Itàlia. en la seva .maJor ,violència. s han re- xos el poc afecte que han tingut a- lles
del districte de Munster ca(ò.
Roma, 17. -La «Gazzetta del Pobut c~mumcats d auxili per T . S. F. questes tribolacions en el curs de
han estat confiscats tots ~lsa lllés
.
VAIXELLS D E GU ERR A del vatxell «Mary Kingsley», de 4.000
polo» diu saber que els anglesos han
bé:-s.
seus
tones, que es trobava pels voltants la Història.
ANGLESOS A GRECIA
adoptat a Gibraltar extraordinàries
Comparant. amb el que altres poLes au..oritats han adoptat
Atenes, 17. - S'anuncia que du- de les Illes ScyJiy, amb tres ferits a.
mesures de precaució, tals com la
bord
i
en
situació
molt
critica.
Diverbles han realitzat a través de les se- ta tan enèrgica resolució d~\~e.;.
de coHocar xarxes de cer submari- rant aquests dies arribaran als ports sos vaixells que es trobaven
pels vol- ves proves, els resultats del poble sol fet d'haver estat detingut al
nes per a tallar el pas als subma- de Ja costa occidental de Grècia tants li han prestat auxili; però
per
alemany
P.er a assolir la realltzactó unes setmanes a la frontera h .~a
nombrosos vaixel!s de guerra britàrins.
el «Mary Kmgsley ha pogut del seu I?illor destí són ele~entals. -desa, un dirigent dels obrers 01""!·
L'entrada a Gibraltar dels vaixells nics. Aixi ho acaba d'anunciar el últim
A contin1;1~ció el senyor. Hitler féu lles al qual li foren ocupats cfatò.
de guerra es fa. amb l'ajuda de di- ministre heHènic de l'Interior, el qual continuar Ja seva ruta.
El vaixell uFlamandell dedicat a una expostctó retrospectiva de Ja antlhitlerians.
Ulls
versos pràctics de Ja marina de guer- ha afegit que les dites forces seran
la primera, Ja tercera 1 Ja quarta Ja travessia del Canal, ha sofert història de la forma~ió dels Estats
ra, a fi de prevenir 1.ccidents.
A Gibraltar és constant el movi- petites flotes britàniques de contra- grans danys a conseqüència de Ja. germànics, de l'establlment dels Esment de vaixells l hidroavions de torpediners, a les quals acompanya- galerna, a Folkestone, degut que un t!lts alemanys, per a arribar a conguerra. Aixi el modern creuer «Aus- ran altres vaixells de guerra brità- fil-ferro impedl el funcionament de Sideracions sobre l'època de la dela seva èlix.
mocràcia parlamentària, que - diu
tràlia» ha sortit amb direcció des- nics de major tonatge.
Els serveis del Canal funcionen -havia d'ensulciar-se per manca de
BALDWIN CO NFERENC IA
coneguda, mentre que, d'altra banda,
amb
gran
irregularitat,
1
dóna
idea
cohesió interior sota els assalts del
han entrat el creuer «Ajax» i diverLondres, 17. - Aquesta nit ,
AMB ELS S EUS MINISde la tempesta el fet que per pri- judaïsme bolxevic.
TR ES
ciaran les maniobres militars des llll·
sos contratorpediners.
mera
vegada
en
molts
anys,
el
valLa
monarquia
ha
fracassat
en
la
Londres, 17. - El primer minis
L'esmentat periòdic afegeix que,
importància que s'han celebrat ~;•
mentrestant, s'efectuen també febrils tre, Mr. Stanley Baldwin, ha cele- xell que surt de Folkestone cap a seva tasca a Alemanya, aixi com Gran Bretanya de dlv..üt an 8
Boulogne,
ha.
suspès
el
seu
viatge.
també
les
confessions
cristianes.
brat
avui conferències amb alguns
preparatius a l'Hla de Malta. En
aquesta part, ja que hi prendral~~
Innombrables vaixells de petit toEl senyor Hitler ha continuat: uns 40.000 homes. En les ma 1 '
aquest lloc 1 a les proximitats de companys de Gabinet en Ja seva
natge h an sofert t.!lmbé greus ava- «Tots els alemanys hauran d'ésser hi participaran també 1m~J~~
Gozo s'efectuaran importants ma· r esidència de Downlng St reet.
nacional socialistes. Els millors na- contingents motoritzats i uns
Ent re els ministres que han con- ries i altres s'han enfonsat.
n lobres de defensa antiaèria, a fi de
300
La. galerna ha repercutit també a clonals socialistes seran els membres tancs.
comprovar l'eficlèncla de l'artilleria f€renciat amb el cap del Govern,
terra.
A
Plymouth,
la
velocitat
de~
del partit, i els millors membres del
contra aviació 1 el funcionament dels hi ha Sir Samuel Hoare, Mr. RamTambé hl Intervindran aeropla
say Macdonald, Sir Bolton Eyres vent arribà a 90 milles per hora 1 partit prendran la direcció de l'Es- que efectuaran simulacres de Ua~
serveis d'alerta. i de socors.
Monsell primer lord de l'Almirallat, han quedat destroçats molts arbres tat. L'objectiu final, haurà d'ésser, çament de gasos asfixiants.
ELS ANGLESOS REFORC EN Lord Halifax, Sir Philllp Cunliffe en tota la. costa sud. Moltes .~eulades doncs, posar l'esdevenidor al front
Durant les maniobres es donar.\
L'ESTR ET DE GIBRALTAR Llster Mr. Walter R unclmann 1 de cases han estat destru1des pel de l'Estat 1 del poble només que una gran, «batalla» sobre una S'J·
vent.
..
elements imbuïts de la veritat 1 de perffcie d uns 150 quilòmetres qua.
Gibraltar, 17. - Procedents de Mr. Malcolm Macdonald.
La gale~ h!l- destru1t. també molts la convicció nacional socialista. El drats. El combat s'entaularà aquesta
Portsmouth han entrat avui a GiEl sots-secretari permanent d'Ar.acional socialisme és forçosament nit i es decidirà el vinent divendres
braltar els cuirassats «Hood» i «Re- fers Estrangers, S ir R obert Vansit- fils telefòmcs 1 telegràflcs.
El sub~ari «L. 52» )a declarat fora Intolerant. No és qüestió de saber si
now», els creuers «Orlen» i «Chl- tart, també ha visitat Mr. Baldwin.
Les forces que hi intervenen halÍ
de
servei,
era.
conduït
anit
de
PortsJa
intolerància. és aliena al poble a- estat dividides en dos bàndols· exèr
lles» 1 quatre contratorpediners.
Després de les converses amb els mouth a Llanely, per al seu dessi
ó
·
t
à
·
D'un moment a altre s'espera l'ar- ministres, Mr. Baldwin marxà de guàs; però la. tempesta trencà el 1eman7, n Sl aques a lnto1er ncia cit de l'Est i exèrcit de l'Oest
ribada de noves unitats.
El pla. a desenrotllar es manté en
Londres cap a la seva r esidència de cable de remolc al Canal de Bristol. serà util al poble alemany.
Chequers.
Se sap que els dipòsits subterranis
el major secret i no serà comunicat
Hom no té cap noticia del submarl.
MO LTES NACI ONS ESTA· als
comandaments fins poc abans
dc benzina i altres combustibles, es
RAN
SATIS
FETES
de
la iniciació de les maniobres
trcben plens del tot.
UN CO MUNI CAT GR EC
L VAI XELL
El poble alemany deu molt a la
Per altra part es nota una desEls ben entesos diuen saber que
SOBRE LA VISITA DE
EL CAP I T A DE
fonnació militar del partit nacional
acostumada activitat entre els maL'ES QUA DRA ANGL ESA
DONA BONES NOTICIES
socialista. Moltes nacions estarien es tracta de comprovar Ja utilitat
de les forces motoritzades
riners especialitzats en la. coHocació
~tenes, 17. -:- El Minis~ri de l'InLondres, 17. - Les darreres notf· satisfetes sl tinguessin una organit- 1pràctica
l'eficiència de l'Aviació 1 de les
dc mines submarines protectores i 1 t~nor ha facilitat el següent cornu- cies
rebudes
dei
vaixell
«Mary
Kingszació
tan
autoritària
i
politica
com
de defensa antiaèria.
es sap que s'han instaHat moder- meat:
Jey» informen que la tempesta va la de Ja nova Alemanya; una orga- forces
Prendran part en les maniobres 96
nissims aparells per tal d'assenya«Com cada any, el ~la 25 d'aquest cedint. El seu capità diu que espera. nització aixi
necessita
una
direcció
lar Ja presència dels submarins.
mes ancorarà en algUes gregues de poder arribar aquesta nit a Fal- acurada i arribant el cas rude per aeroplans de la Royal Air Foree,
dividits, per meitat, entre els d~
Navarino, Corfú i Argostoli, una esa arribar a un reconeixement orb cie bàndols participants.
RI C KE T S' ENT REVISTA quadra britànica integrada per 26 mouth.
Ja seva autoritat. En això r esideix
AMB EL MINIST RE ET IO- creuers, tres esquadretes de 15 conQUATRE MORTS I MO LTS l'interès nacional de tot el poble aPIC A LONDRES
tratorpediners 1 vaixells auxiliars.»
DANYS A ANGLATERRA lemany. Aixi com el partit reclama
Londres, 17. - El financer Ricket
la submissió del poble a la seva voha conferenciat durant mitja hora
ANGLATE RRA NO NEGA
Londres, 17. - Fins ara se sap luntat,
aixi la direcció del partit ha
amb el ministre d'Etlopia, senyor
QUE HA MI NAT ELS SEUS que hi ha quatre morts a conseqüèn- de reclamar
la submissió de cada
Martin, n la Legació etiòpica.
PO RTS
cia de Ja formidable galerna que membre del partit
a la seva volunMoscou, 17.- A l'Institut d'Estudis
L'entrevista ha versat sobre la
Londres, 17. - La premsa !talla. s'ha desencadenat aquesta matinada tat.
concessió petrolffera.
Artics declaren que després d'haver
na ataca Anglaterra per haver damunt Anglaterra. Dos ells ofegats
He de refusar la. frase llançada per passat hores de veritable perill. el
De font autoritzada s'entén que 1:\ minat secretament alguns dels seus al mar i els altres dos morts a conburgesos que diuen: «Es- trenca-glaços cSadko» que es troba
concessió no ha estat anuHada.
ports. La premsa britànica contesta seqüència de les ferides rebudes en elements
tem d'acord amb el «Fuhrer», però pels voltants de la Terra de Franque Itàlia no s'ha d'estranyar del terra. El nombre de ferits a conse- el
partit és altra cosa». No, senyors: cesc Josep prossegueix les seves ex·
LA PR EMSA AN GLE S A fet que s'hagi dut a terme dita ope- qüència del temporal és molt gran.
el «Fuhrer» és el partit mateix, i d ploracions en bones condicions.
QUE VA A MA LTA ES RE· racl~ dintre de les seves algUes ter
El temporal, a darrera hora de la partit
és el «Fuhrer». (Aplaudiments
TARDADA A ITALI A
rito!Ials en les quals cada Estat és tarda ha minvat quelcom, 1 encari\ frenètics).
No se quan tancaré (·ls
LES DESCOBE RTES QUE
Londres, 17. - El Departament de sobtrà.
I
que
el
vent
es
fort,
no lé les proper- ulls; però si que sé que el partit
HA FET L'EXPE DICIO
Comunicacions ha obett una inforI clons d'aquest mati.
Moscou, 17. - De l'Agència Tass
continuarà vivint 1 que serà, amb
mació per tal d'atendre les nombroLA PREMSA ITAL IANA · L'antena de l'estació de T.S.F. de «Fuhrers» forts o dèbils, la garan- Una de les diferents expedicions q~e
ses queixes rebudes de retard o no
ATA
CA
DURAMENT
AN·
'
l'aeròdrom
de
Heston,
ha
estat
trentia de l'esdevenidor del poble ale- es troben a la zona polar realitzant
lliurament de Ja correspondència que
GLATERRA
cada 1 destruïda pel vent.
many. Tir.c fe en això i ho sè. Estic, investigacions científiques per encàr·
passa per Itàlla, dirigida e. Malta,
.
Roma,
17.
El
periòdic
«La
Els
danys
causats
a
les
propietats,
doncs,
convengut que sobre a- rec de l'Institut d'Estudis Artlcs de
especialment.
Tnbuna» ataca violentament Anala. tant en edWcis com al camp, pel questa molt
base ferma és com s'establirà Moscou, ha descobert a Ja. costa del
Hom creu que les irregularitats :-o terra per les mesures ?avals que ha. , temporal, són quantiosos.
nova Constitució del Reich ale- Mar de Laptoff importants brolli·
obeeixen a actes deliberats, sinó que ado~tl;\t a la M~lterrania, les quals
un dels ofegats és el capità d'un la
dors d'aigua bullint. En tres llocs de
many nou.
són degudes a canvis introduïts en quahftca de «prelunlnars de les san- 1 vaixell de càrrega.
El partit tindrà com a tasca la de l'esmentada costa, bastant distan·
el personal italià que ha vingut a clons».
donar al Reich un «Fuhrer». L'Exèr- ciats, els membres de l'expedició nosubstituir el que ha estat mobilitzat.
A_fegeix que la Gran Bretanya seLondres 17 - El temporal que ba cit
haurà de posar-se a la disposició taren la presència d'aigua bullint QUi
guetx
desenvolupant
un
paper
que
planat
av'ui
damunt
Anglaterra
ha
ELS ITALIA NS DEMANEN flllS no fa molt ha esta~ considerat destruït més de 19.000 linies, 1 han del «Fuhrer» que el partit hagi do- sortia de grans orificis oberts entre
nat a la nació, la força obedient 1 els bancs de glaç.
PO RT A GR EC IA
com. 1R garantia de la lhbertat a Ja quedat sense comunicació telefònica. organitzada
Demostrat ben clar que l'esmen·
Atenes, 17. - El Govern grec ha mar,
del Reic~ .. Després de la tada
que la. revela com al vuit grans ciutats
regió és volcànica., l'Institut
proclamació
d'un
«Fuhrer»,
rebut una petició de l'italià perquè «carceJf.erò
aquest
e_r de la Mediterrània».
La galerna d'aVui està considera- és el cap del partit, el cap suprem d'Estudis Artics de Moscou ba detres torpediners de la seva flota pudiu que les mesures mUl- da com la més gran soferta en els del Reich i el comandant en cap de cidit establir en aquells nocs un ol>
guin ancorar en ports de l'lila ~e tEarTambe
s, espectalment les adoptades a darrers anys.
Periphos; donen com a raó el tem- g 1pte, han estat dictades solament
l'Exèrcit. <Visques i aclamacions). servatorl amb caràcter permanent.
Continuament es reben noticies de St
poral que regna a les costes ae per consideracions im~erlallsles i que danys
la base de l'Estat s'organitza d'aocasionats a. la capital i a tot questa
Grècia
manera, Alemanya assolirà
el senyor Mussolini te perfecte dret el pals
véncer totes les tempestes que Vin~r
!l
o
anar
contra
aque~ta
política
El
servei
ferroviari
s'efectua
amb
MANIOBR ES DE DEFENSA egUida per Angla terra. d acord amb retard degut al fet que els arbres guin. El partit i l'Exèrcit, les dues
A MALT A
la francmaçoneria i la seiOlla 1 ter- que hÍm caigut damunt Ja Via fer- bases fonamentals del Reich, hauran
Malta, 17. - En la nit del dime- cera
considerar que no podran acomI nternacional.
rada lmped.:ixen la marxa conti- de
cres al dijous se celebraran manioplir els seus deures, sinó per mitjà
bres de defensa contra atacs aer is.
ELS ITA LI ANS S'HAN APO· nuada dels trens.
d'una coHaboració intima. El partit El Consell Municipal de P~·
Les Illes de Malta i Gozo romanDERAT DE DU ES COMPA!::::1 submarí «L-52» que ha quedat dóna al poble la direcció que demadran en Ja més completi\ foscor. Les
NYIES DE PETRO LI DEL T l- a la deriva al canal de Bristol, na. El poble dóna a l'Exèrcit els sol- ris ha elegit compromissariS
autoritats han ordenat que tots els
GR IS I DE L' IRAK
quan era remolcat per al seu des- dats que necessita. Ambdós donen
llums dels carrers, del port i dels
so·
Londres, 17. _ Ha causat sensa-¡ ~s. continua sense ésser localitzat, per últim, al Reich Ja pau interio~ de dreta •• El de
vaixells siguin apagats.
cló en aquesta capital la noUeta que I c~nstitueix un perill per a la nave- i pel mateix !et, la força suficient
cialistes
A par.ir de la 1'40 de la maU- els capttalistes Italians s'han apOde- gació.
per a conservar la pau amb l'estrannada fins passats 70 minuts, el tràfic rat del control de les companyies
Paris, 17. - En els darrers c!Jt.;
ger. Vindran «FUhrers», i desapareide les ci<ttats serà. completament petrolileres «Mosul OU» i la subsixeran quan morin. Alemanya ha de han estat designats els co~proj~
suspès.
ris
que hauran de procedll', un ..
\1ure, 1 el moviment nacional socladiària «British 011 Development», les
Les autoritats declaren que aques- quals exploten els pous de petroli LA PRI MERA LO COMOTRI U AN- lista lot sol menarà Alemanya.
ment amb els parlamentaris I .e.>
tes maniobres estan encaminades a de l'Irak i del Tigris.
GL ESA DE T URBI NA
La posterioritat sabrà un dia que, consellers generals, el dia 20 d ~
demostrar l'eficàcia de les forces aèEf director I un altre alt càrrec
en
una època en la qual regna va la tubre proper, a. l'elecció de ~;'er.
Londres, 17. - Ha començat a infidelitat
ries angleses que es troben desta- de les companyies, que són de nacioi la traïció general a Ale- un& tercera part del senat en . A
cades a Malta.
prestar
servei
la.
primera
locomotriu
departaments de la metrò?O\.
nalitat anglesa, han dimitit llurs
manya. es formà una Associació ba- sos
a
turbina.
construïda
a
la
Gran
Brecàrrecs. Hom espera que també disada en !a fidelitat. Un dia elS ho- la provincia d'Oran (Argèlia) 1 a
tanya.
Funciona
amb
caràcter
exETIOP IA ES PR EPARA A mitirà un altre alt funciOnari.
d 1con·
mes coneixeran una pàgina de ta doxina.
A Paris, la majoria dretisa . e f alS
LA FRO NTERA DE SO MAActualment ht ha cinc membres perimental entre Euston i Londres, Història del món que es referirà a
sen
municipal
ha
donat
el
tz:.~
54
damunt
la
via
ferrada
de
l'EmpreLlA
italians al Consell, que està integrat
uns homes que han construït; per
Addls Abeba, 17. - Hom sap que per tretze persones: però és proba- sa «London Midland and Scotlsh mitjà. del partit nacional socialista seus trenta candidats amb "" a 411
1
vots. (La majoria absoluta era de ¡»els etiòpics han concentrat enormes ble que aquest nombre si¡ul aug- Line».
1 l'Exèrcit, l'imperi alemany. Un dia mentre
que l'esquerra soJame~l·
masses de tropes davant el territori I mentat, puix que els capitals italians
Tot 1 que les proves no han estat nosaltres estarem reunits al panteó gué
r eunir per als seus onze
de Ja Somàlia ltallana, a l'objecte de d'aquelles concessions sumen el 50 encara ultimades, la locomotriu ha de la Història».
dats
de
28 a 31 vots.
~
prevenir un sobtat at:lc !tallà per per 100 de la seva totalitat.
donat magn1fícs resultats, ja que ha
El senyor Hitler acabà el seu disA Lió resultà elegida la !llsta
aquesta part.
I La Companyia es constituí el 1932 mantingut una velocitat mitjana de curs, el qual fou interromput diverEl Govern etiòpic no ne~a que en i estava formada per capitals angle- 69'8 milles per hora, amb una càr- ses vegades per grans aplaudiments, clallsta.
tots els punts fronterers d'Etiopla es ' sos, italians, alemanys, francesos 1 rega de tracx:ió
de 330 tones.
amb un ~o.Sieg Heià, repetit tres veviu ja en constant alerta, en forma I suissos. Els primers tenien la major
Els enginyers preveuen una eco- gades en honor del partit nacional
que resulta totalment Impossible un part del capital, seguits dels italians. nomia
d'un J 5 per 1·~ e 1 el consum soclallsta, de l'Exèrcit 1 del poble
cop de mà per part de les tropes
alemany.
de combustible.
italianes.
ELS EGI PCIS INTENTE N
Els aerostats continuen f:s
FER REBEL·LAR ELS TR I·
COMENTARIS
DE
PREMSA
SeUS
VOlS •• UnS quantS gO·
ELS NOU OFICIALS BEL·
PO LI TA NS, SEGONS ELS
A LA LLE I SOBRE ELS JU•
bl' atS 3
GUES QUE HAN ANAT A
ITA LI ANS
bats de la frontera. d'Etiopla amb la
Eus
bus s'han vist o 1g
ETI OPI A
Roma , 17 - A d..spit. d"haver es- Somalia itallana manifesten que els
Berlin, 17. - El senyor Alfred Int
. Addis Abeba, 17 - Els nou oti- tat publicat el desmentiment oficial, etíops tenen
en aquella gemar Berndt, redactor en cap de
a errar
aerc&
cJals belgues arrtbats ~ecentment se- l la premsa italiana continua lnsistmt zona 100.000 concentrats
soldats d'infanteria 1 l'Agència D. N. B., diu en el «DeutsVarsòvlB, 17 - El concurs d en,
ran encarregats de questwns tècnl- I que algunes autoritats anglo-egípcies altres contingents
de forces.
cher Dienst» sobre !es noves lleis:
tació per a Ja Copa Gordon senn¡¡¡el:
ques, tals com Ics Obres Públiqaes estan en comunicació amb el Seik
El general M.ancacha, antic encar«Les noves lleis ratificades pel e¡¡ desenroUla fins ara sensera del
I la Policia.
de Senussl. de Ja colònia Italiana regats d'Afers d'Etlopia a Roma, ha Re1chstag
en el Congrés de Ja Lli- dents dtgncs d'esment, en co/:torrr-s·
s·espera l'arribada de diversos oli- 1de Lfbla, 1 l'mciten a Ja rebeHió. Di- marxat
a In provincia de Ual- bertat, creen, després de diversos que fe!en suposar algunes a resclals tècnics que rebran missions uen també que fa al¡unes setmanes Elga, oncap
organitzarà Ja resistència anys dc lluita, una situació molt clons pessimistes ctrculades
analogues.
aquelles autoritats realitzaren un contra l'invasor. Després anirà a Ja
entre alemanys i jueus. Aie· tranger.
nL • ~
1viatge d'Inspecció a la frontera de provincia de Tigre, prop d'Eritrea, clara
manya compleix els «desiderata» del
Els globus segueiXen naves:o qilW
PR EPARATIUS A EG IPTE 1 Liboa amb el Sudan I Egipte.
per portar a cap una labor sem- Congrés Internacional de Sionistes I velocitat mitjana de 35 a
El Caire, 17 - S'esperen diversos
El «Giornale d'Italla» diu que el blant.
dóna als jueus que viuen a Alema- metres per hora.
al~'
vaixells que porten tropes britàni- I «The Times», de Londres, es queixa
nya el caràcter d'una minoria na- 1 El globus cDeutsc~land.t. de W9:
ques i material de guerra del més ' de la campanya de propaganda snCOM ELS ITA LI ANS PR E· cional. Amb aquest acte es fa pos- aterrà a les immf'diaciOf!S rrnr CI
m odern.
tibritànica realtt.zada per Itàlia als
SE NTEN ELS ET IOPICS
sible el restabliment de les relacions
També ha hagut date
Hom sap que el Govern britàntc països àrabs; però cons1dera aques17. - Davant grans mas- nonnals entre alemanys i jueus. La globus «Zurich Ill». _. "red ai~
ha apromt amb caràcter urgent dl- ta mesura com a necessària t defen. sesRoma,
de públic hom projecta als ci- minoria israelita rebrà amb les n:>El globus alemany ouu>- ~
versos importants crèdits que faran si va per e¡¡plicar els desl¡s de 1& po- nemes
de Roma una pelilcula titu- ves lleis la seva pròpia vida cuitu- ha aterrat aquesta Dl~ 1 p~
possible l'execució ràpida dels tre- litica italiana.
lada «AbisSínia», en Ja qual els e- ral 1 ètnica. Pot crear-se escoles. tea- brandt», pilotat per Be__.;acions dt
balls de construccions de carreteres
tíops són presentats com un poble tres, associacions e..9>Qrtives i treba- d'hidrògen, a Ics imlll'-"""" -•a ~
l ferrocarrils vers la frontera ocelCO NCE NT RAC IONS ETIO· bàrbar i de
mals instints, Ja mde- llar en tots els terrenys pel seu es- vlla de Dulebnja, a la RUSS~ attt•~
dental d'Egipte, en Ja qual, com és ·
PIQU ES
pendèncla del qual suposa un ul- devenidor.
A la Rússl.a BlanC3 en~
sabut, es troba el territori de domi- 1 Addis Abeba. 17
Viatgers arri- tratge per a la clülitzacló.
Per altra part, és molt natural que també un globus nordam

no ho desmenteix

Els abissinis concentren les seves tropes
a la frontera de Somalia italiana ··· Els
anglesos fan maniobres de defensa a
Malta
Els italians diuen que agents
egipcis intenten fer sublevar els tripolitans

ELS ANGLESOS TAMBE FA~
LES SEVES MANIOBRES

El TRENCAGLAÇOS «SADKO»
FORA DE PER\ll

I

I

...

Les eleccions sena·
torials franceses
Lió,

LA COPA GORDON BENNETI

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

I
I

Totes les causes iustes troben ressò en lA HUMANITAT

la humanltal

DIM ECRES, lS DE SETEM BRE DEL 1935

lA VALORA~IO DELS SERVEIS

1-

• •

-

NEN MORT PER UN CAMIO
Madrid, 17. - Aquesta tarda, a dos
· . de set, una camioneta de la
qua~~ula de Madrid, cotlduïda per
ma~uiel Velayos, atropellà. al carrer
Paòl Iglésies. el nen de 13 anys,
S1:.tqul EStebsn Ponceda que. mori
Eu ..dt·sprés d"ingressar al DISpe~
poc El conductor del vehicle queda
sar1.
detingut
EL CRED IT BALEAR PAG A
EL 20 PER CENT
!.Illa de Mallorca, 17. - Ha quedal~onstituïda la nova junta de cred·tor · del Crèdit Balear. La formen
B1 rt~meu Ferrer Villalonga, Barto.~u pastor Gomtla, Mateu Saforte: Musoles, Miquel Pujades, Ma~~J
oamundi, Jaume PI~. Josep Bibii 1 Bernard Castané.
1
~1 sane funcionarà amb nous estatut., I s'espera que podrà at~ndr~
tots els seus compromiSos. Avut s'ha
començat a pagar el vint per cent
als creditors.
ALARM A ENTRE ELS PES·
CAOORS
El Ferro!, 17. - Els pescadors es
ostren alarmats davant l'enorme
~antito.t de delfins que han apa!~
gUt per aquestes costes persegumt
els bancs de sardina que abunden en
aquest lltoral.
Els delfins, a més de destroçar les
x:mces esporugueixen la pesca.
• Els pescadors solliciten per tal que
hom els nutoritzi usar armes de fo.:
llargues a bord de les embarcacions
per a destruir els delfins.

fe

11

pués, variarlas en proporclón a las
varla~lones .. del resto de Espat1a.
1Habra sel"Vlctos en que esta modilicación proporci.on!ll sea ad.misible, e
incl~ la vanactón màs que proporcione.!. !?ero en los set vicios de
Ob~as pubhcas es rechazable tal crite~o. Estos servicios de apro\echamtento d~l medio geogràfica, d•!ben
ser ~às mtensos en las regio~es de
.
energtas actuales esca~as. pero poAque1la. cifra fué ObJeto de una tencialmente grandes, cataluña ingestación labonosa, en la que abll!l- teresada como quien mà<~ en la 'dendaron diScus!on~s llena~ de~ mteres. sidad creciente del mercado interior
Aprobada, se la tmpugno a vooces cer- t!ene que compartir tal critetlo.
'
teramente. Se llegó a decir qu~ duSe dlce que la. aplicac!ón de la.c;
plica~a con exceso la c~trn JUSta. economias generales tend~ su efecRa\ificada ahora., ha aado lug~r a to sobre el punto que tratam.,s. Nos
algun disgusto. 'Iodo esto ::o:mene parece justo. Porque frer.te a ias cxi·
moti~os sobra~os para lns!st~r sobre genc!as de la. pouuca financi!'ra que
los vtclos admmiStratuos Y fmancte- reclama la economia nat.•onal no
ros del malhadado Esta~uto de 1932. puede haber canton'es en los' que
Es insensata querer wmeter la se refugien Eituaciones consolldadas
evaluac!ón u las c!fras de un perlo- poco dispuestas a la elnstlcldad qué
d? de gastos excepcionales, y des- es necesaria.»

NOU MESOS AMB UN SOL
GESTOR
Granada, 17. - De fa nou mesos
un sol ¡estor re¡eix l'Ajuntament
de Motril. Avul el governador ha nomenat nous gestors.

*

Obra cultural
Madrid, 17.- La part més important de la nota. oficiosa diu:
"Instrucció Pública. - Un decret
de reducció en el pressupost del ml·
n!sterl d'Instrucció Pública.
Un altre decret suprimltlt els Instituts elementals de segona ensc-·
nyança d'Aracena <Huelva>, Arévalo (Av!la), Casp (Saragossa), Ma·
drldejos (Toledo), Mora. de Toledo
.(Toledo), Mèrida (Badajoz), Mirauda d'Ebre (Burgos), Mora d'Ebre
(Tarragona), Quintanar de la. Orden
(Toledo), La Rambla (Còrdova), Tafalla (Navarra), i Vélez-Màlaga (Màlaga).
Un altre decret supr!mlnt el Consell Nacional de Cultura.

Una vista per al dia 20

Es DEMANA LA PENADE MORT
Madrid, 17. _ El dia 20 se cele
brarà a. la Presó Model la vista contre. els processats acusats de la mort
del xofer Agus t.f Manuel Plaza, i per
als quals el fiscal demana la pena
de mort. La Sala la. Integraran el
president senyor Coveira i els magistrat senyors Cremades, Visitez
Ocampo 1 Cobla n. Intervindrà com
a representant del ministeri públic
el senyor Navarro.
S'han encarregat de la defensa
dels processats els senyors Josep A
Balbontin, que defensarà Lleó Garela Palac!os; Marino López Lucas, el
qual defensarà Eugeni Tepeda; el
tercer defensor serà amb tota seguretat el senyor Barroso ¡ Sànchez
Guerra, designat d'ofici, que defensarà el processat Julià Fernàndez

La conversió del Deute
Amortitzable 1917
Madrid, 17. - El governador del
Banc d'Espanya, senyor Zabala, rebé n. última hora d'aquesta tarda els
periOdistes 1 els fac!l!tà les segUents
dades de la conversió del Deute
Amortitzable del 1917:
-Els t!tols que s'han presentat
al reemborsament a provlncies pugen
a la suma de 21.761.000 pessetes, I
el rPemborsat a Madrid s'estipula
en 15 889.500, que ra un total de
37 651000 pessetes. Només falten les
daddes corresponents a la sucursal
e Les Palmes, però sembla que no
seran alterats els resultats exposats.
Es pot observar que els res-..tltats
obtinguts en la present conversió
COnstitueixen un èxit rodó, per tal
com queden millorades les xifre?
Obtingudes en la passada operaclo
A OVI EOO

Dos absolts pels fets
d'octubre
Oviedo, 17. -

A la caserna de Pe-

~·o s'ha celebrat avui un Consell
Fu lr..terra per jutjar Agt!Sti de la

M~drid, 17. -

<<El Debate)) publtca I article següent.
«La valoración del coste de los
servicios de carreteras, caminos y
otras obras traspa~adas a Cat.aluña,
que en la «Gaceta» de 4 de septiembre de 1934 se valoraran en 32,6 millones de pesetas. ha s!do rattflcada
con vigencia de un aúo por disposición rec!entemente pubhc?.da.

ROB EN 12.000 PESS ETES
còrdova, 17. - A l'oficina polftica
agrària han entrat uns desconeguts
després de d'esbotzar els panys de
les portes. Han forçat també la calxa de cabals, de la qual s'han endut
12.000 pessetes. La policia practica
gesL!on~ per detenir els autors del
robatOri.
AGRESSIO
Màlaga, 17. - Al poble d'Ardalt~s
l'ex-alcalde
socialista
anomenat
Francesc disparà diversos trets contra l'actual alcalde radical anomenat Francesc Sànchez, 1 11 ha causat una ferida a l'espatlla esquerra..
L'agressor ha estat detingut.

a·
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Not1c1or1 breu 11
EI Debute" parla dels 11Vlcios adde la Península ministrativos y financieros del malhadado Esta1uto de 1932

de·
ob-
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d ente, pare de la Llibertària, morta
urant els successos d'octubre.
,S'acusava el processat del delicte
<1 auxili a Ja. rebeHió 1 es diu en l'avuntament d'acusació que actuà d"inr~¡er en un hospitalet de sang d~
~•u Ucionarts.
1 EI t1sca1 demanava pel processat
r~~;na de 16 anys de presó i el de~· ......r l'absolució.
El tr!b
va b una! es retiri. a deliberar I
a :bldre el processat.
&e~r~ es celebrà un altre Confit, de guerra contra Manuel Riaño
,.'ler d'ofici. Segons consta en l'a
PUnl' lament elprocessat anà a cerca&nlo d
r
l'a
~ la fleca C'n treballava 1
Ya ~naça amb un fusell t després
qua• lentar disparar contra eU. la
'*n)-s.cosa evitaren els seus comF.:l
8&\ fiscal demanava per al procesde! 1a peru de reclcs!ó perpètua 1 t'I
tà ~~r l'absolució. El tribunal dicCenso accrd ~b la petició del der.

Vo1en quedar bé!
(Ve de la pàg. 1)
diferents ministres, obtingudes durant el curs de la tarda, coincidiren
a negar gran transcendència a Ja
reurúó, no perquè no la tingués el
principal dels acords adoptats respecte la Llei de Restriccions sinó
perquè no donà per resultat ia derivació que s'havia pronosticat
No és cosa fàcil l'acoblament de
les normes fixades per a l'execució
a cada. departament de les restricclons econòmiques. Avui fou dedicat
gairebé tot el Consell a aquest tema,
tant que des de poc després de dos
quarts de dotze fins que acabà la reunió no va discutir-se altra cosa.
Pots~r és un I?co~venient que la. part
politica s'hag¡ deLXat per a després
per~uè hom camina un xic a cegues.
Aixt es dóna el cas que ministres que
regenten departaments sobre els que
pesa de manera Imminent l'amenaça
de desaparició !, malgrat tot com
res oficial no s'ha acordat sobre el
cas, han portat els seus decrets 1
han reorgarútzat els seus serveis com
si el Ministeri fos dels respectats la
qual cosa implicarà més tard Úr.a
nova. feina per tal d'acoblar els serveís a la nova estructura ministerial.

\ !'vui
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DEL ROBATORI DE PAMPlONA
Joies de gran valor que manca trobar

Pamplona, 17. - Manca per recuperar el velló del Toisó, alguna pPdra.
de gran valor, com la maragda gran
del remat central del L"gnum Crueis. El topazi de gran valor trobat
no pertany al Lignum Cruels, s!nó
al Toisó. Les creus del Llgnum Cruels les destroçà Arlas per a sostreure les pedres que tenien, 1 quant a
la maragda da! remat de la creu
central, Arlas creu recordar, t:!Ue en
la seva pressa per desfer-ho tot se
li part! a trossos. Ni d'aquestes joies
ni de la santa fusta no en dóna rao sat !sfactòria. Es molt possible, que, tal
com diu, tant el velló amb la seva
relíquia, com els trossets de fusta,
hagin anat a parar al gresol, 1 per
tant, quedaren destruïts.
El fet que hagin aparegut més pedres que les assenyalades té la seva
explicació. La corona de la Verge no
estava ressenyada, senzillament perquè no hi ha hagut joier -amb tot i
haver-lo cercat alg¡mes vegades perquè la inventariés- que es comprometés a ressenyar-ho tot, donada
la murúó de pedres que tenia. Tan
plena estava d'elles que les puntes
d'or de la corona es perdien sota la
superfície refulgent de la pedreria.
Per tant, ma! no s'havia realitzat
l'!nventa1·i de les pedres de la corona.

La causa contra
Xavier Bueno
El f'ISCa1 SOH"ICI·ta dOtz e any S
I. Un m'1l1'ó de pesseteS COm
a indemnitzaCiÓ

Gijón, 17. - L'assessor jurldlc milita.r senyor Farnàndez Tejedor, que
ve actuant de vocal ponent, està
acabant l'estudi de la causa instruïda per w1 dels jutjats militars d'Oviedo contra el director de "Avance", senyor xavier Bueno, amb l'objecte que es pugui veure en Consell
de guerra, definitivament, dijous o
divendres vinents.
Segons noticies, el fiscal, en les
seves conclusions definitives, sollicita
per al senyor Bueno la pena dc 12
anys 1 un dia, a més d'un m!Uó de
pessetes com a indemnització pels
danys causats pels revolucionaris.
El Consell tindrà lloc a OvlPdo,
a la caserna de Pelayo, i com a defensor actuarà l'advocat senyor Marian Moreno Mateo.

La collita de raïm és inferior
a Ia de I,any passat
Berja, 17. - Ha començat la co!Hta del raïm i de l'exportació. Encara
que les transaccions són poc nombroses, la collita és menor a la de
l'any anterior, si bé la condició 1
qualitat dels fruiterars és exceHent.
El raïm a la parra es cotitza. de 13
a 14 pessetes les 46 lllures. Els preus
obtinguts fins avui a Anglaterra no
són remuneradors. Els colllters, vU.t
el mal resultat de l'any anterior en
el mercat americà, que sense motiu
justificat pagà els fruits a preus
ruïnosos, es mostren reacis a fer trameses als dits mercats. La Cambra
Oficial del Raïm ha enviat a Nova
York representants perquè intervinguln en les vendes. De totes maneres les transaccions amb els E.c;tats
Units seran molt llmitades, segons
s'assegura.

...

Per a l'atur forçós ...
Madrid, 17. - El ministre del
Treball ha lliurat un resum dll l!l
tercera distribució de quantitats
per a obres a fi d'alleugerir l'atur
obrer, que és la següent:
Per a Albacete, 139.625'27 pessetes·
Badajoz, 335.000; Còrdova, 135.ooo;
Cuenca, 55.000; Guadalajara, 45.000;
Huelva, 155.000; Jaen, 702.450'79·
Múrcia, 135.000; Oviedo, 116.000.
'

___________*___________
Fallida per 300.000 pessetes
El comerciant de botons senyor
F. Burgas ha presentat demanda da
fallida al Jutjat. El «Passiu» és de
300.000 pessetes.

-------*'------..-.. . .
~

Un carreter mort a Sant
Adrià
A Sant Adrià, un automòbil de
la matricula. de Madrid topà ahir a
la nit amb un carro. El carreter, Josep Ollé, mori a conseqüència de
l'accident 1 resultaren ferits lleis EruiH Cruz, Eudald Creixell 1 l'agent Rafael Dernàlz.

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

La Justícia
*

PRIMERA SECCIO
Suspensions. - En aquesta Secció
foren suspeses, per motius diversos,
les vistes anunciades.
SEGONA SECCIO
Estafada.. - Joaquim Alturo va
comprar una partida de vaques .¡ue
valien unes set trúl pessetes. No les
pagà 1 se les vengué a sota preu.
El fiscal demanà per al del banquet la pena d'un any, vult mesos 1
un dia de presó.
Abús de confiança. - A la mateixa
secció es va veure una causa contra
Agustí Aecolo, empleat a la Casa de
Caritat, de la impremta de la qual
tragué, diverses vegades, quantitats
de metall 1 se les veng¡té.
Apreciant l'abús de confiança., el
fiscal demanà per al processat la
pena d'un eny, vult mesos 1 vint-iun dies de presó.
TERCERA SECCIO
Un de bon conformar. - Jaume
Arroyo Pérez es va conformar amb
la pena de dos mesos 1 un dia de
presó que l! demanà el fiscal per un
delicte de temptativa de furt.
QUARTA SECCIO
Estafada. - Casimir Porta fou denunciat per un comerciant de mantons de Manila d'haver-U estafat una
partida d'aquests articles valorada en
700 pessetes.
La pena demanada pel fiscal fou
d'un any de presó 1 la corresponent
Indemnització.

TRIBUNAL

O'URGENCIA

Els ganduls. - Josep Pacheco havia estat condemnat pel Jutjat especlal de ganduls a viure fora de
Barcelona un cert nombre de mesos
1 vingué aci per tal de demanar a
la Prefectura de policia un document que necessitava. Fou detingut
l processat 1 ahir comparegué davant el Tribunal d'Urgència 1 el !is-demanà la pena de dos mesos
Els pagesos francesos es po- 1calunlidi.a
de presó, a la qual fou condemnat
sen en contra el Govern causa. després de la vista de la
-Francesc Retomal es conformà
ACO RDE N NO PAG AR IMPOSTOS nrnb la. pena de dos mesos 1 un dia
I NO ADQ UIRIR PRODUCTES IN· de presó que li demanava el fiscal
DUST RIALS
pel delicte de desobediència.
Paris, 17. - Les orgarutzacions dc
camperols, després que ha expirat el
NOTICIARI
termini que donà al Govern per a
atendre llurs soll!cituds. lUn pres alEl tribunat de C::.ssacló. - Probag¡mes resolucions, en virtut de les blement estaran enllestides per al
quals s'obliga a tots els afillats que dia 25 les obres que s'efectuen a la
es neguin a satisfer tota mena d"im· Sala de vistes del Tribunal de Caspostos 1 restringeixin en allò possi· sació,
1 en aquesta data. es rl!prcnble !"adquisició de productes indus- dran les
vistes davant d'aquest alt
trials. s·anunclen al¡unes altres meTribunal.
sures per al mes d'octubre.
Visites.
El president del TlibuEn la.. resolució ado¡>tada pels camperols es declara que el Govern, ha nal de Cassació, senyor Santiago Guintentat regular els preus dels pro- bern, ha estat complimentat per la
ductes agrlcoles; però que aquells Sala de Govern d"aquesta J\_udiènsegueixen essent encara baixos i es cia, composta del president. accl<t_ental, senyor Pomares, els magistrats
troben sota. el cost de producció.
Es demana novament l'elevació dels senyor Lecea 1 Sànchez Cañete i el
preus I la prohibició d"ímptJrtacions fiscal accidental, senyor Díaz Sala.
També l'han complimentat els Jutde blat i carns, vegetals I fustes.
ges senyors Garcia Amorós (degà) 1
Proposició relacionada amb B~~ències Judicials. _ El jutjat
número 13 estigué ahir a la. presó 1
els Jocs Olímpics
1 ció
M rtf C
11
rebé d ec ara
a
a
an~e es
Praga, 17 - A la ~ó del Con- Traveset, el qual !ou portat d Alcagrés dels Makk.abl, organització in- nyis, on fou detingut, com a supoternacíonal de cultura fislca dels sat autor de !"incendi de diversos
israelites sionistes, s"ha aprovat una tramvi
D ~:. d 1 declara i
¡ j •
proposició per la qual el Congrés
espr..., e es
e ons, e u..s'adreçarà als Comitès Olímpics dels ge va aixecar-U la incomurúcacló 1
ratillcà el decret de processament ' 1
dl Unts
··
d
•1
t
s
paL.c;os emananv os que, eque contra el detingut havia
nint en compte la situació en què presó
es troben els jueus d'Alemanya, re- dictat.
El detingut negà 1& seva partlclnunciin a enviar atletes de raça
jueva o.1s Jocs Olimplcs que es ce- pació en el fet de què 6C l'acusa, 1
afegí que si es conlessà autor de la
lebraran l'any pròxim a Berlin.
El president de la delegació de crema d'un tramvia al carrer Fresser,
fou perquè va veure a la presó
jueus d'Alemanya ha votat contra
la proposició per entendre que l'ar- d'Alcanyts que hom pegava un r~
garut.zació dels Mak.kabi és única- clòs 1 cregué que també seria malment esportiva 1 no ha de Clcar-se tractat 1, per tal d'estalviar~ mals
tractes. optà per declarar-4M!'n autor.
en qüestions poliUques.

ments, sinó a altres que no entren
en la combinació. Per exemple, es
parla molt insistentment que el titular d'Instrucció Pública pot canviar l'enrenou d'aquesta reorganit1ac1ó.

i demà, Con~lis de ministres i el
vendres es plantearà la qüestió po·
lítica

Madrid, 17. - En la reunió s'ha
pensat en la conveniència de celebrar aquesta setmana diversos Consells per tal d'acabar tota aquesta labor 1 s'ha arribat a proposar
una reunió per a aquesta tarda però com que els ministres no ténien
temps d'ultimar aquests treballs, s'ha
acordat que demà hi hagi Consell
a Palau 1 el dijous un altre d'ordinari, en el qual s'entrarà ja a fons en
la qüestió. Es, doncs, en la reunió
de passat demà que es tractarà el
problema polític. Abans s'hauran celebrat diverses conferències 1 quedarà tot acordat.
Els ministeris als quals afecta la
reorganització són: Indústria Comunicacions i Treball. Els qué possiblement eixamplaran les seves atribucions i serveis són els d'Obres Pú·
bliques 1 de Justícia.
Es molt possible que no afecti solament la reorganització als ministres que regenten aquests departa·

•

El decret de retrasp~s sofrirà modificaclons

Madrid, 17. - Els periodistes s·entrevistaren amb el senyor Chapaprieta i li parlaren de la reunió celebrada pel ministre de Finances amb els
senyors Marraco i Royo Villanova.
amb objecte d'ocupar-se de les Xifres del traspàs d'Obres PUbliques a.
la Generalitat de Catalunya.
El ministre contestant a les preg¡mtes que se li feien sobre la reunió,
contestà que havien tingut un amPli canvi a'impressions.
-Han acordat alguna cosa?
-Els acords adoptats es concretaran en una disposició que apareixerà. a la «Gaceta» en el moment
més indicat.
-En quin sentit?
-En el sentit que s'establiran algunes modificacions en el decret ja
publicat.
Un dels periodistes ha. aHudit a la
intervenció del senyor Royo Villanova, 1 el senyor Chapaprieta ha dit:
-En efecte, a la reunió de la ponència hi ha assistit el senyor Royo
Vlllanova, però no ha volgut ni tan
sols conèixer els detalls de les xUres
a les quals he aHudit i que figuren
n. l'acord, perquè va minüestar que
per a ell no era qüestió de Xifres,
sinó de principis.
-Es coneixerà aviat aquest acord?
-L'acord adoptat no és una cosa
que tingui caràcter d 'urgència. Es
publicarà a la «Gaseta», però no sé
si apareixerà a finals de setmana
o a començaments de l'altra, o potser aprofitant l'haver començat l'aplicació de la llei de restriccions en
el seu aspecte pol1tic.
-Es diu també -manifestà un altre periodista- que es coneixen ja
les xifres de l'acord amb el senyor
Marraco sobre el traspàs de serveis
d'Obres Públiques a Catalunya.
-No pot conèixer-la ningú ni cap
periodista, perquè la valoració detallada, que és allò que, a judici meu,
ha de constituir la notícia, no es
ferma, puix que encara no s'hi ha
arribat. De manera que sl es dóna
alg¡ma xifra sobre el traspàs de serveis, haurà d'ésser una xifra purament imaginària.

ULT IMA HORA

Impressions polí·
tiques de darrera
hora
(D el nostre corresponsal)
Madrid, 17 (per telèfon a les
23"30). - Els diaris de la situació
anunciaven que el Consell d'avui
tmdria una Importància extraordinària. (Tanscendèncla administrativa? Transcendència. política?
S'anava a donar els darrers tocs
al projecte de restriccions del senyor
Chapaprieta. Aquest és un home entt>s en les arts súbtlls de les fina nces i de l'administració. La implantació d'un r ègim severíssim d'economies, per a ell, és una tasca ben
fàcil.
Ha estat suficient, per a basar la
seva actitud, tot un estiu. Ara està
subjecte a la repulsa o a l'aprovació
dels seus companys de Govern, a
comptar el nombre de Ministeris
existents, treure aquest o aquell organisme, o sia. fer uns comptes
en els quals s'anuncia un estalvi de
175 milions.
Tenim un interès especial a situar-nos dins de l'ortodoxia informntiva dels òrgans oficiosos del Govern.
Aquests periòdics han repetit que l"apl!caciO de les restriccions determinaria. sorpreses 1 finals inespera~s
com en les bones noveHes d'aventures
i contes fantàstics.
«El Debate» afirma que el problema. polític és de poques dimensions.
En realitat, per ara, ningú no pot
apreciar el volum prec1s del problema polltic, a menys de recórrer n
mètodes adoptius, més que no pas
lògics, de pura raó Intuïtiva. Va a
suprimir-se un gran nombre de minlsteris, 1 al mateix temps - segons
tots els símptomes - es vol ampliar
la. base del Govern. Es clar, que
quant això, de moment, no es passa dels límits de la pretensió. Els
dies d'aquesta setmana aclariran aquesta nevulositat. A la llum de la
deducció 1 de la. constatació de fets
qu~ es produeixen entre cortinatges
als ministeris 1 dels dom!cil!s parUculars dels capitostos de la situació,
van perfilant-se ja els seus contorns.
De moment ja ht ha alguna cosa
clara. Durant el Consell de ministres d'avui no s'han esquitllat totes
les dificultats que provoca l'acoblament de l'execució de les restriccions. El Govern reconeix aquestes
dificultats I es mostra optimista. En
la tasca. de volatilitzar-los s'havia
pensat celebrar un Consell aquesta
mateixa tarda. S"ha ajornat per a
demà, dimecres. Es celebrarà al Palau Nacional, abans del que presideixi el Cap de l'Estat.
Els diaris oficiosos donen també
una gran importància a aquestes reunions. Es encara molt més, 1& ~:e
va. importància, després de la rl!unló celebrada a hisenda, pels ministres senyors Chapaprieta, Marra:
co 1 Royo Villanova, que !ormèn 1:\
ponència encarregada de revisió de
traspassos d"Obres Públiques a l>l
Generalitat de Catalunya.

•

senyor Ventosa- a reformar el
Govern restringit?
Totes aquestes preguntes les contestaran el temps i els Consells. Sobretot el del dijous 1 les conferències dels capitostos.

~1

L'ORDRE
PUBLIC
UN LLADRE CONTUMAÇ
En un terrat del carrer de Tama-

rit fou detingut Antoni Taries Vie,
el qual tractava de robar la roba estesa.
El detingut havia sortit el mati de
la presó i es dirigí directament a
l'esmentat terrat a robar.
TROBALLA D'OBJECTES
ROBATS
Continuant les gestions per a recuperar una partida d'objectes d'argenteria robats, la policia, va saber que
havien estat venuts a un individu conegut per «Pocaropa» i aquest a un
establiment de la Rambla.
La policia !éu acte de presència
11 l'esmentat establiment i s'lncautà
de gran quantitat d"objectes.
L'ORGANITZACIO DE LA
POLICIA
Es troba a Barcelona, en vtatge
d'estudis policíacs, ~1 tinent de lo.
guàrdia civil del Perú Ceferino Llaque Mori.
Visità la Prefectura de Policia. per
a estudiar la seva organització.

*:- ----

Dos obrers morts a Bagur
Girona, 17. <Per telèfon.) - .En
unes excavacions rue s'estan efectuant a.l poble de Bagur explot~
sobtadament un octutx de dinamita. Dos treballadors moriren o.
conseqUèncla de 1~ ferides rebudes
1 un t~rcer es troba en gravisslm
estat. Les tres víctimes de l'accident
són naturals d 'Almeria.

Hem passat un altre 11 de Setembre. Una variant dels autèntics homenatges a Rafael casanova d'abans
de la proclamació de la República.
Es el que encara mancava per ésser
més ejectiva l'ampliació de la base
republicana: una reincorporació de
les efemèrides dramàtiques d'aquells
temps. Hi ha un avenç peró. Aquest
present ha estat presidit per Lliqa
Catalana.
També lli ha. un altre aspecte que
cal assenyalar. Es el bigarrament de
certes re;?resentacions que amb caràcter oficial han volgut ter constar
en els diaris la seva presència al
monument.
La nostra ciutat 11.0 se n'ha escapat. L'Ajuntament gestor1 previ acorà
d'acudir-hi en corporacio, ht destacà
una representació integrada pels se11yors Sotorra, Tiana, Granés, Masallera i Arnella, presidida pels sen11ors
Germà, en funcions d'alcalde, i el
secretari senJIOr Altura i dos agutzils.
Aquesta c.orporació ensems jou representada al peu del monument, únicament pels dos agutzils de l'Ajuntament. Cosa molt posada en raó,
devien dir-se els representants oficials de la ciutat, donades les circurmstàncies del lloc. L'herocitat no
é3 del seu món.
Els nostres amics si tenen un mOment 1a ta.ran la mercè de treure
l'entrellat del bigarrament polític de
lc representació gestora. municipal
Ceda i Lliga, que hem de suposar
que marxaren de la ciutat per anar
davant l'estàtua. dz Rafael Casanova.
amb la. couvicció que aquell heroi no
pot repetir l'11 de Setembre del 1714
ja que en aquell cas els hauria tei
tomar ràpidament cap a Sabadell.
Peró el qui ha. quedat el que podnem dir-ne bé, és l'editorialiSta del
Diari de Sabadell del dijous, dia. 12.
Sobre~ot el seu primer paràgraf, tan
oportu en ter constar tot el revés
de la commemoració d'enguany. Després s'enfaden si els diem malaba-

ristes.

ESTRANGER
La situació econòmica
de la S. de N.
Ginebra, 17. - El segon com!tè
de la s. D. N. ha començat aquest
mati els debats sobre les qüestions
econòmiques 1 financeres. Ha fet ús
de la paraula el ponent senyor L.'\nschot <Holanda). Aquest ha. posat de
relleu que Ginebra és un excellent
lloc d'observació per al desenroU:ament econòmic mundial.
Ha constatat que la sltuac!ó econòmica i financera mundial registra
una milloria lenta i quelcom irregular ja que mentre en uns països es
deixa sentir un evident millorament
en altres persisteix la crisi amb tota la seva intensitat.
Seguidament ha !et ús de la paraula el ministre de Comerç de
França, senyor Bonnet.

La preparació de la Conferència Pan-aràbiga
Ank.ara, 17. - Noticies rebudes
de Transjordàn!a informen que el
Govern d'aquest pals es prepara per
a convocar una Conferència Pnnaràbiga, a la qual s'espera que acudeixin representants oficials de tots
els parsos àrabs.
La idea de la celebració d'aquesta
conferència ha sortit del prlncep Di·
busand, hereu d'Aràbia, el qual lla.
comunicat la seva idea a l'Emir Ab·
dullah, de Transjordània, durent la
visita que féu a aquest recentment.
Entre altres qüestions, el Congrés
estudiarà la de la inviolabilitat dels
regnes aràbics, resistència contra
els propòsits d'alguns països europeus de !er sentir la seva influència
sobre els països aràbics 1, finalment,
drets dels àrabs residents a l'estr&nger.
.LES NEGOCIACIONS COl\:IER·
CIALS !TALO-ESPANYOLES VAN
PER BON CAl\U
Roma, 17. - Les relacions comercials !talo-espanyoles semblen haver
arribat a la seva fase última, en espera solament de la conformitat
que vulgui donar-li el Govern espanyol. Les gestions, molt laborioses
del nostre ambaixador a Roma 1 dels
agregats comercials d'ambdòs països,
sembla que també han estat a!ortunades quant al màxlm d'acords subscrits. Els plecs han sortit ja cap a
Madrid, amb l'objecte que el Govern espanyol les rat!tlqu!.

Deixant a part el tet, amb cert
caràcter de sainet, si no tos lamentable, de les nostres dretes sabem
que la majoria de la. coalidó d'esquerres · ''Ajuntament popular suspès portà el seu tribut d'homenatge
a. Casar1.0va amb una. formosa toia que
era molt celebrada pel gran nombre
de. ciutada?ts de l~ capital. Aixi mat~¡z .zcudtrelt dtverses representa.-,
etons esquerranes de la ciutat totes
elles S~l!se necessi~a~ de prOÍJaganUNA AUTOVIA ENTRE l'tULA I
des o/tctoses nt O/tetals, ni desitjos
TORI
que els diaris 11.0 facin constar. Això
Roma 17. - S'anuncia que Milà 1
si, ~lena.ment com~ençuts. La hipo- Torí, les dues grans ciutats del nord
cresta és patrimom dels altres.
d'Itàlia, quedaran enllaçades a par-

... · ·· ··· · · · ··· ... ... .. · . .. ... ...
Els radicals d'aquesta. ciutat continuen tent el bot. Naturalment que
atxó a fi èe fornad : els serà perjudicia.l en relació a les altes esferes
del <<partida)). Es indubtable que ~l
no haver volgut acatar els nomena.ments de gestors municipals que els
foren concedits serà un motiu primord~al per 4 evitar l'ascens progresst1: dels diversos elements que
tenen la suficient resistència moral
per .anar seguint enquadrats a. l'orgamtza.ctó radical.
Examinada la seva. pos•ct·ó a. à:·s•
tància, tal i. com ho fem, ta l'efecte
qlfe els radwals sabadellencs, millor
à1t, el sector radical sabadellenc que
discrepa, sense tenir la valentia. d'entron~ar-~e amb els representants
partuians de la bullebesa eixampla..
dora. de la base r_ef!ublicana., ha. adoptat aquesta postetó dels «Silencis» i
de les «inactivitats» perquè creuen
quedar bé davant la. massa popular
sabadellenca. Es una. illusió, rtatural"!ent, que no hem à.! ter cap classe
à estorç a fer-la. perdre, perquè, almenys nosaltres, ja estem de temps
convençuts que tacin el que vulguin
aci a la. nostra. ciutat no compten. '
Sí veritablement penséssim anar
e,qutvt;>eats el Jet q1te ningú no
s hagt preocupat, tant a Sabadell com
en la suprema direcció de la. capital
qu" les pa.rtfcules radicals nÓ
S'hagin collocat en els llocs prèvia..
m ç:;t assenyalats, i les coses es va-

tir de la primera quinzena de novembre vinent per una autovia composta de tres vagons que corren a
la velocitat mitjana de 160 qullòmetres per hora.
Els 153 quilòmetres que hi ha entre les dites ciutats seran coberts
per l'autovia en uns 50 minuts, meutre que els trens més ràpids inverteixen actualment 1 hora 53 mltluts.
ESPANYOL "·..ORT
PER UN AUTÒBUS
ló
To , 17.- Rodrigo Egea. espanyol,
de 30 anys, fou atropellat i mort per
un autobús quan anava muntat en
bicicleta.

*

gin desenrotllant prescindint-ne ens
donaria els fonaments eficients:
De totes maneres és lamentable
qu~ pe¡: un m!Jlentès o rebequeria
de¡zln passar ctrcumstàncies tan tav?ra~les a tenir la representació ottczal s «populan> de la ciutat, ta. que
st no aprofiten aquestes avinenteses
es trobaran eternament proscrits per
a lliurar-se a. servir les ànsies populars, que almenys, a. la. nostra. ciutat no van pas orientades pels camins empresos pels servidors de La
Re1?úblic~ í partidaris de la paelflcaetó espiritual, encara. que fins ara
no hagin pogut assolir-ho amb aquella. normalitat natural que ho evidenciï arreu.
F. A.

la humanitat
Es ven a Madrid
Quiosc, Glorieta 14 Abril (davant núm. 4)
))
Glorieta Bilbao, car.tonada Sagasta
))
Puerta del Sol (davant «Bar Flor»)
))
Carrer Alcalà, número 22 (davant
Teatre Aloàzar)

A València:
Vídua de Vicenç Pastor, Nau, 15
«Quiosc Modern», Plaça de Castelar

Llegiu LA HUMANITAT
El senyor Martinez de Vela.sco ha
arribat avui a Madrid. Demà couferenciarà amb el senyor Lèrroúx, el
qual, també conferenciarà amb el -;enyor Melquíades Alvarez. Es diu qt:e
en l'acoblament de les restnccions
el sen"Or Dualde. a desgrat del ser"
yel prestat amb la supressió del Con:seU .Nacional de Cultura, sortin\
d'Instrucció Pública.
Què passarà amb aquestes conferències? El CllP a¡rrari, el qual està
tan Identificat amb el Sr. Royo, especlalmcnt en relació a les questions
de catalunya, deixarà aquest a l'estacada? MelqUíades Alvarez. es sacrillcarà 1 suportarà resignat el cop
donat a un dels homes del seu partit? Entrarà un senvnr do la Ui¡a

El «Clu b "reiS 13 t , celebraren la seva resta anyal el dia 13 de setembre. L'Invitat d'honor era el soci In•
s ressat t.!lr erament o sia el daaè tercer, quJ brinda - com es veu acl - amb el paralgOaa obert 1 amb l'a
merlca~~~és.cs·Total: demostrar JUa les superstl clona no tenen res a veure amb la reali tat, car els
aquest club ga udeixen de bona sa lut t. segons diuen, no tenen ga Jrer ::abòrles
(Foto. Keystone>
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El doctor Mur a Madrid
Ha. oort1t cap a Madrid, per tal de

BOXA

Diumenge, al matí

La X Travessia al nostre Port, juntament
amb l'homenatge a la Vellesa del Mariner
No podem dir, respecte a la vtn!ruda dels nedadors madrilenys campions d enguany a la nostra Travessia altm cosa que segueixen les
geStions, i que hom està esperant
d'un moment a l'altre la resposta
d'aquells, que és de creure que serà
acceptant la invitació feta per l'entttat organitzadora de l'esmentada
prova. Entretant, podem dir que segueixen afluint a les oficines de
l'Atlètic nombroses insCripcions de
Clubs locals i de les altres poblaclons de Catalunya. A més, han f:ormulat ja llur inscripció diversos
equips de regiments, dotacions de
Marina i Aeronàut.íca Naval d'aquesta ciutat.
També el nombre d'inscrits d'independents assoleix una xifra important, 1 tot permet esperar que seran munió els nedadors que diumenge participaran en la X Travessia al nostre Port.
Cal esme..~tar que enguany no podrà disputar-se el premi instaumt
l'any passat per l'Atlètic, per a la
classificació internacional, per \.al

r

Divendres, a la Piscina dc
l'Escullera

Un gran festival a honor de l'equip campió
d'Espanya
La sorprenent actuació de l'equip
català en adjudicar-se els recents
Campionats d'Espanya de Natació,
celebrats recentment a València, ha
estat mohu d'orgull 1 satisfacció per
als esportius catalans, que han vist
satis!etes llurs aspiracions a les competicions mò.Jumes de la natació espanyola, en donar els nostres representants la rèplica als seus directes
contrincants.
Entenent la Federació catalana de
Natació Amateur que l'esforç realitzat pels seleccionats als esmentats
Campionats es digne d'ésser correspost pels nostres esportius, ha cregut
oportú, d'acord amb el Club Natació
Barcelona. celebrar per al proper dl-

com no prendran part en la prova
nedadors estrangers.
També són nombrosos els preiDlS
que van rebent-se, i n'han anunciat
encara molts 'allres una sèrie de
simpatitzants mb la Travessia i que
d~itgen cooperar-hi, perquè assolelXl la importància que mereix.
Hom recorda que eng-..tany serà
privat en absOlut que els nedadors
siguin ccombo~ats» per barques, a fi
de no entrebancar la bona organització de la cursa. Cal tenir ben
present aques~ detall, e&r es serà rigorós en el seu compliment.
Segueixen activament els treballs
de l'organització de la gran diada
mar!tima. que el mateix diumenge
tindrà lloc al nostre Port, amb motiu de l'homenatge que a la Vellesa
del Mariner projecten les autoritats
i entitats marítimes de la nostra caplt.'tl. Es tractarà d 'un !estival magnific1 i que plaurà extraordinàriamem. Entre acr.Jest l la Travessia
de l'Atlètic, diumenge al Port hi
haurà una f:.-sta esportiva completa,
a la qual és d'esperar que no faltara rungú.
vendres, dla 20, a les deu de la nit,
a la piscina de l'Escullera de Llevan~
un important !estival a honor de
l'equip de Catalunya.
Es indubtable que la piscina del
C. N. Barcelona en aquest festival
d'homenatge serà insuficient, donat
l'interès que existeix per a !er patent l'excellent impressió causada per
l'equip català que, per sobre de tot
pronòstic, retornà a la nostra regió
l'hegemonia de la natació hispana.

Matx internacional a Sabadell
El pròxlm dissabte, dia 21, a les
deu de la nit, tindrà lloc a la piscina del Club Natació Sabadell un
extraordinari festival de natació entre aquest Club l el potent equip
francès «Star Olimpique», de Marsella; aquest festival serà com a
tancament de temporada.
La formidable vàl'.la de l'equip esmentat fa que tota l'afició sabadellenca esperi amb entusiasme l'encontre, per a gaudir de les emotives
lluites natatòries que sens dubte
existiran, ntre l'equip francès i el
conjunt sabadellenc.

A L'HAVANA

Gastañaga vencé Birkie als
punts
L'Havana, 17. - S'ha celebrat l'anunciat comoot de revenja entre el
pes fort basc Isidor Gastañaga i
el germana-americà Hans Birkie.
L'espanyol acusà. n. la bàscula 200
lliures justes, i Birkle, 198.
Igual que en el combat anterior,
es posà de relleu la diversa modalitat de les tàctiques d'un 1 altre púgils, ja que mentre l'alemany buscava amb preferència. el cos a cos I
es mostrava superior en aquesta forma de lluitar, Isidor s'imposava netament en la distància; a més, semblava que els seus cops tenien més
eficàcia.
La. característica més acusada de
la lluita fou la valentia prodigada
per ambdós boxadors, que assimilaren sens acusar-los fortisslms cops.
Açabat el matx, els jutges, molt
encertadament, declararen vencedor
per punts Gastañaga, decisió que
fou aplaadída unànimement pels
3.000 espectadors que assistlren a la
reunió. L'encontre es disputà e. la
distància de deu rounds i tingué
com a escenari l'Estadium de Cristall.

continuar les seves gestions per a
resoldre els afers pendents de Ja
Universitat, el rector accidental doctor Mur, el qual ha deixat encarregat del despatx del Rectorat el catedràtic doctor Sòria.
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NOTICIARI

Curs d'Esperanto per correspondèllcla. - La Federació Esperantista. Catalana. (Kataluna Esperantista Federacio), València., 245, principal, assabenta al públic que ha quedat oberta la matricula per a un curs per
correspondència. de l'idioma auxiliar
internacional esperanto, que donarà
un dels millors professors de la. llengua esmentada. Hom prega que tot
el que vulgui aprofitar aquesta avicentesa s'adreci per escrit a la Federació abans del dia 25, en què hom
clourà la .matricula.
Associació Universitària Obrera. Amb motiu d'ésser aprovats els Estatuts oficialment, tingué lloc el passat divendres, dia 13 del corrent mes,
la reunió per a elegir Junta Directiva, que quedà elegida com segueix:
p_resident, Bernat Esparza; vicepreSident, Ja u me Garriga; tresorer,
Francesc Nou; secretari general, Alvar Pérez; vocals, Marc Fainó, Manuel Planes, Arístides Gallarda, Dom~nec Porta, Ant<>ni Roger. Al mateix temps se'ns prega que fem aviAQUESTA NIT AL NOU MON
nent a tots els alumnes, t>x-alumnes
i a tots als qui intere--..sl el pròxim
Una vetllada popular a base curs, que ha quedat oberta la seal carrer Alt de Sant Pere,
dels més destacats c<co· cretaria
número 27 (Ateneu Politechnicum),
on es donaran tota classe de facUlmingmen»
tats i detalls de 7 a 9 del vespre
Per a aquesta nit, al local del tots els dies feiners.
ParaYel, s'ha organitzat una vetllada pugilistlca, en la qual tots els
combats són integrats per púgils • RETORN A BARCELONA
que s'han distingit força aqaests
Són nGvament a Barcelona, procedarrers temps, desitjosos d 'arribar f\ dents de Londres i BrusseHes, on han
ocupar un lloc destacat entre els adquirit un bell estoc de novetats per
de llur di visió.
a la pròxima. temporada, el senyor
Figura com a fons de la vetllada Joan Roca i la seva distÍll(ida espol'esperat xoc entre Fenoy n 1 Frog sa, de la coneguda camiserià. Roca,
La presentació d'aquests dos boxa- del carrer de Santa Anna.
dors constitueix sempre un èxit,
puix que a cada combat que celebren
amb diversos contrincants se'ls veu
baixar del ring entre els aplaudiments del públic.
A més, se celebraran tres combats
a vult represes, entre destacats púgils: M. Cortés-Ull i Pinedo-Pell!cer
La. denúncia. formulada pel senyor
pesos welters; Fenoy I, ex-campia1 Laure Cabedo, de la qual donàvem
amateur, 1 Simó disputaran l'altre compte en l'edició anterior, ha estat
combat l és d'esperar que lluitaran completada per una altra del senyor
aferrissadament per tal d'imposar-se Isidre Pijoan, que ha donat lloc a
Obriran la reunió, en sis represes, la immediata detenció d'un tal SeJonshon i Nleto.
galà, associat del primer denunciat
Barjau que, segons sembla, ha passat la frontera.
Els dos acusats es dedicaven a
comprar ous i a vendre'ls a baix
preu, cosa que perjudicava diversos
importadors, els més importants de
Barcelona.
L'anècdota del camió ha quedat
completament closa. El que cercava
la policia havia estat embargat pel
senyor Víctor Romana i per la societat Comercial Huevera, que havien
solllcitat l'embargament al Jutjat
número 15. Mentre en virtut de la
primera denúncia. hom cercava el
_camió per la carretera de Madrid,
el~' Jutjat embargava el contingut
del camió que es trobava a Barcelona.
Això va donar lloc al fet que la
policia fes gestions prop del senyor
Romero per descobrir on es trobava
el camió, però la intervenció del dit
senyor en aquest afer està aèabaèa
i limitada a ésser l'autor de l'embargament abans dlt.
Però això, com hem indlcat, no
és més que una anècdota. Resta l'estafada comesa per Barjau 1 Se~alà,
i és d'e{perar del bon zel de la policia i de la competència 1 laboriositat del juntge instructor, senyor
Pastor, que hom podrà recobrar bona. part de la mercaderia estafada,
el valor de la qual és, aproximadament, de 100.000 pessetes.

*-----SOBRE l'ESTAFADA D'UNA
PARTIDA D'OUS
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La Festa Major de la Bar·
celoneta
Amb motiu de la Festa Major de
la Barceloneta, la «Penya Tra-k-tra»
installarà a la Plaça Magrinyò. de la
popular barriada, un magnlflc envelat, de caràcter monumental, on tindran lloc dlverses festes i lluïts ballS'
a càrrec de l'Orquestrina «Crazv
200 metres; Pes; Salts de llargada; Boys11 del Casino de Sant Sebastià.
i Granja R<lyal, el programa d els
Disc; 1.500 metres.
quals es donaran a conèixer pròxiLa puntuació serà per mitjà tle mament.
la taula de \aloracions de la Fcderació Internacional 1 sota el control
d'Acció Atlètica.
EI guanyador s'adjudicarà una co- Un obrer mort a l'estació
pa, donatiu del Patronat Municipal
del Morro·t
d'Educació Flsir ' 1 Esports de Badalona.
Treballant a l'estació del Morrot,
Per inscripcions a la Federació Eladi Gómez, de 36 anys, fou a ga.
Catalana d'Atletisme l al local de fat per una polltxa 1 resultà amb
l'entitat organitzadora, Enric :Sor- ferides tan greus que mori quasi insràs, 21, Badalona.
timtàniament.
El jutge de guàrdla va anar al
lloc del succés 1 ordenà el trasllat
Nou Consell Directiu del del
cadàver al Dipòsit Judiclal, però
el cadàver del malaguanyat obrer va
C. E. Aire Lliure
restar allà per espai de quatre hores
Després de la darrera assemblea ~nse que l'ambulància anés a r ecocelebrada pel Centre d'Esport cAire llir-lo.
Lliure», la seva Junta directiva quedà constituïda de la següent manera: President, Ferran Goberna; vi- sió a diferents pics força interessants
ce-president, A. Conten: secretari, J particul~ent al d'Estats (3.141 m.),
Senespleda; vice-secretari, E. Moll- punt culminant del Pirineu català.
na; caixer, J . Llidó; CCimptador, C
AJnb motiu d'aquesta inauguració
Garcia; vocal, A. Ibàrb!a.
ha estat feta certa pressió prop del
conseller d'Obres Públiques de la Generalitat, per tal que apressi tot el
EXCURSIONISME
possible la installacló de telèfons als
pobles de l'esmentada Vall.
A la Secretnria de la F. E. E. C.,
Inauguració del Refugi Lliure Rambla
de Canaletes, 9, primer, telèfon 22.310, continua oberta. la insa la Vall Ferrera
cripció per l'autocar especial que
Els dies 21 al 24 del present mes, anirà a la Vall Ferrera amb motiu
tindrà lloc la inauguració del Refugi de l'esmentada inauguració. El preu
Lliure de la Vall Ferrera, basLit pel del viatge, anada i tomada, és de
Comitè Català del Refugi, organis- 30 pessetes. El dia 19 restarà closa
me de la Federacló d'Entitats Excur- la inscripció.
sionistes de Catalunya.
Aquest refugi permetrà fer l'ascen-

Els futurs campions ciclistes recullen acl els primers trofeus de les seves victòries. Repartiment de premis
als concurrents a la cursa ciclista Infantil c91ebrada el mes de maig darrer. L'acte tingué lloc al local de
la , P. c. MontjuTo
~Foto. Puig - Farran>

ATLETISME

El primer festival de pre·selecció per a
l'Olimpíada Popular Obrera
El di u m e n g e tingué lloc, tal
com estava anunciat, al camp de la
Bordeta, el pnmer festival per a la
formació deiinitlva de la selecció
d'Atletes i F'Jtbolistes que, en repre:;ent.ació de Catalunya, participaran a l'Ohmptada Popular, que se
celebrarà els d1es 26, 27, 28 i 29 de
l'actual.
El partit de futbol entre els preseleccionats 1 el potent equip del
C. D. Caballo Blanca, acabà amb la
victòrs:\ dels primers per 5 gols a o.
Aquest resultat confirma la confiança que ofereixen els nostres representants, els quals estem segurs que
defensaran dignament la senyera catalana davant els potents equlps
dels altres llocs d'Ibèria que els seran oposats.
En tes proves atlètiques s'assoliren
en general marques regulars; destacaren, però, les del disc, salts tie
llargada I 1.500 metres.
La selecció definitiva serà feta per
la CoiWSS1ó per ordre rigorós de les
millors mnrqaes assolides en tots t.1s
festwals celebrats fins a la data.
Els resultats tècnics del darrer lest h·al foren:
100 metres:

&rra \Ponent), 12 s.; Bisbal
Boll i Mas <Gironi).

(S.

so m. (femenl):

Gnscon (A. Blanques), 31'34; s.
José (Faege>; Janer IS. Avant).
Salts d'alçada:

Pinyol (C. E. .E.), 1'48; Bisbal <S.
Boi) ; Solé <Ponent).
Diumenge vinent se celebrarà el
darrer !estival de selecció, en l'esmentat camp, 1 a la mateixa hora.
Oportunament donarem a conèixer
el programa d'aquesta reunió.

La I «Challenge» Joan Oliver
Per al proper dia 29 de setembre
ha estat fixada la. data per a la

celebració de la I Challenge Joan
Oliver, per tal de recordar el que
en vida fou un gran atleta i a la
vegada un gra.1 patriota.
La Unió Gimnàstica 1 Esportiva de
Badalona, a la qual pertanyia el
malaguanyat atleta badaloní, és l'organitzadora de tan encertat acte,
puix que amb això dcmostm reconèixer en la ll¡r.Jra del desaparegu ~ un
dels que mes ~via treballat a Badalona per l'atletisme 1 per al millorament en general de les nostres
joventuts.
La dita Ohall!::lge ea disputarà
per mitjà d'un Penthanlon, en el
qual se celebraran les proves següents:

.Marma Gmest.à {Ponent), 13 s.

*

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

Canòdrom Park

400 111&tre's:

Pinyol CC. E. E.), 1 m. 2-5; Genis
{Ponent>; Monancbo (C. G. BJ.

cao m.

(femen i):

Gin!'Stà (Ponent), 1 m. 15 s.

1.M!l metres:

~llquel tAvanti>, 4 m .. 27 s.; Comabella (indep.J; Aparicl (Ponent).
5.000 metres:
Carni <Pone::~t), 16 m. 47s.; Mir
(Faege); Alcalde <Ponent).
3.000 metres muxa:
Colin (indep.>, 16 m. 47 s.
Llançament del pes:
Pentinat lFaegeJ, 9'64; Sais <G1r onll, 9'53; Gascon <A. Blanques).
S~lts

CSe llargada:

l\1as fGirow J, 5'89; Serra <PonentJ, 5'81 ; Bl.sblll (S. Boi), 5i7.

ldem temeni: Glnestà (P.), 3'85.
Llançament del disc:

C ANO D RO M --PA RK
«S OL

Oo.E

BAIX »

TR A V ESSER A D E L E S
Avui, dimecres, nit

CO R T S

CAMP

OEL

AllUcs terrenys d 'entrenament del P'.

Barcelona

GRANS CURSES DE LLEBRERS
Tramvies : Li nies 7 I J5 ~- Autobusos : LJetra E

Servei de tax13 col!ectius, des <1e la Plaça de catalunya, da Ja
Plaça d'Espanya, Bar Xlcago l Passe!¡ da OràCUl-Salmeron

RESULTAT DE LES CURSES D'A·
BANS D'AHIR A LA NIT
Primera cursa, 300 metres. Guanyador, Chulapa, 22 1-11. Collocat,
Bak:er.
Segona, 300 m. Guanyador, Clown
21 4-5. Collocat, Careta.
'
Tercera, 300 m. Guanyador, OUveta, 21 3-5. CoHocat, SoL
Q'Jarta, 300 m. Guan,;·ador Olé, 21
3-5. CoHocat, Galinda
Cinquena, 300 m. Guan,;'ndor cabezudo, 21 2-5. Col!ocat, Smiles.
Sisena, 300 m. Guanyador, Balllritubers Pr'.de. 20 2-5. Collocat, Charra..
Setena, 300 m. Guanyador, Eagle
Cross, IB 4-5. CoYocat, Stately Leader.
Vuitena. 600 m. Guanyador, Road
Cop, 34 3-5. CoHocat, Momotombo.
Novena, 500 m. Guanyador, Mano
a Mano, S4 2-5. Collocat, O<lg.

A GIRONA

(I mi~teri ~e lel ioiel ~e la ~aronella ~e l~J~~en ~en~e ~rl~ñr
Ahir sortí cap a París
En l'exprés d'ahir a la l:l.l'da, la
baronessa de Tyssen, víctima, com és
sabut, de l'accident d'automòbil que
va costar la vida al prlncep Mdlvani, va rortir cap a Paris, on haurà
arribat avui.
La. baronessa, que va sortir des de
Girona, on residia en una cllnlca,
f:ou acomiadada amb grans mostres
de simpatia. A la cllnics. es registraren actes de veritable afecte 1 el
personal que estava a les seves ordres
va obsequie-la amb un magullic ramell de flors.
La baronessa havia estat pel mati al mas Juny del pintor Sert I fou
felicitada pel seu prompte restabllment. De retorn fou acompanfada
fins l'estació pel Dr. Coll i en arrencar el tren es reproduïren les
mostres d'emoció i d'afecte en tots
els que l'acomiadaren.
-Ahir mati va ocórrer un sensible
accident d'automòbil al nostre bon
amic Rafael Portas, gerent del «Garatge Callicó».
A les nou del maU venia de Sant
Feliu de Guixols a Girona conduint
el seu cotxe. En ésser al poblet de
Santa Cristina d'Aro, es creuà amb
un automòbil de la linia regular de
Caldes de Malavella a Sant Feliu
de Guixols.
Aquest autòmnibus estava parat, i
en passar l'auto del senyor Portas
ha baixat un passatger pel costat de
la carretera.
L'accident era inevitable per la
manca de precaució del passatger.
El senyor Porias féu una ràpida maniobra i llençà el cotxe a la cuneta,
i gràcies a això l'esmentat passatger
ha resultat solament amb ferides de
poca importància..
El senyor Portas ha sofert alguna
contusió sense importància. El cotxe ha sofert serioses avaries.
-A la fàbrica del senyor Antoni
Ort~ns. de Banyoles, ha ocorregut
un incident. El fet és el següent:
Lluis Bonaventura, obrer d'aquesta
fàbrica, agredí amb un coltell el seu
company de treball Francesc Serramitjana, i li produi ferides al coll
de poca importància.. EI fill del patró
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Emissió Ràdio Barcelona
PROGRAMA PER A AVUI,
DIMECRES
Primera edició de «La Paraula», diari radiat de o" ... t'o Barce~
lona. - Discos.
8' -: Se~yals hor~rts de la .catedral. - Lhçó de gunnò.s radlat a
càrrec de la Federació de Gimnàs
tl~. .
.
8 20 · f?eg~na .edtcló de .«La Pareula», dia~1 rad1at de Ràdio Barcelon:". :- DIScos.
9 - . Senyls horaris de la Catedral; .
11 - . Senya~ horaris de. la Catedral. -:- Serve1 Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
, .
MIG D1A .
12-. Senya~s horan~ de la C~
tedral. - SecCió. femenma. - Muslca selecta en discos.
12'30 : «Plat del dia» del Restaurant 'I'ívon. - Continuació qel programa de discos.
SOBRETAULA
13'- : Senyals horaris de la Catedral.
13'05: «Cocktail del dia», de Pere
Chlcote. - Programa de discos variats.
13'25: «Cocktail d'avui», del Restaurant Brasserie Tívoli.
13'30: Informació teatral l cartellera. - Continuació del progra.
ma de discos.
13'45: «Comentari teatral», per
Valentí Moragas Roger.
13'50: Secció cinematogràfica, critica cinematogràfica, per J. Cuesta
Ridaura (EventuaL).
14'- : «La Paraula», emissió de
le.i dues de la tarda. Informació de
Barcelona. - Actualitats teatrals 1
7'15 :

«Pedal Club», d'aquella ci ta
Baix Empordà.
u t del
-Ahir matí, a Santa Eu
Ter, va ocórrer un accidenfènia de
poc costà la vida de tota un qure de
lla.
a axnt.,
Quan .mcara no tela deu .
que la famllia J. Durant
Ininuta
establiment de queviures q~ té un
pel nom popular de (¡Can n~guda
s'havia llevat i es trobava a P¡:fes»,
tlga, varen sentir un f
. bo:
terrabasta~ dalt de les c~~~dab!e
6
els deixà fortament impress¡~ • Que
Seguidatr.cnt pujaren, ¡ varennata.
re que tota la. teul.ada s'haVia
ciat, r. con::~;:iència d'haver-se t UJ.
cat una biga de fusta la Qual ;.,.er;,·
va corcada 1 ells ho ignora
"""'"
el mobiliari de les cambr:0 · Tot
destroçat, i tot plegat donava
pecte impressionant.
aa.
Afc:tunadame· t no es registrar
desgràcies personals.
en

LLEIDA

de treball, consumada als voltan
de les taules de cafè de l'Esport, ta
Esperem que el flamant aiea!
serà ~n <ligne successor del di.m~e
slonan senyor Moradell.
ISCal. fer constar que la minoria de
L1 L11ga votà en blanc, i que els
r~dlcals, emocionats encara per 1'&.
XJt del dia de Lerroux a CatalunYa,
no pogueren assistir a la sessió.

I

LA CAUSA CONTRA EL DIREC·
TOR DE «PO LEMICA» :: TROBA·
LLA D'UN CADAVER
Lleida, 17 (per telèfon). - Con
recordaran els nostres lectors !a aproximadament dos mesos que en aquesta ciutat fou suspès i multat yt:r
ordre governativa el setmanari d'esquerra «Polèmica» 1 es va lnsLrulr
per aquest motiu causa contra el seu
director senyor Morlans.
Ahir a Ja tarda, segons ens varen
assabentar, hi hagué ordres de dt!tencló de l'esmentat director i fou
posat a disposició del Jutjat Instructor, el qual ha traspassat la causa al Tribunal d'Urgència.
Per quan se celebri la vista de Ja
causa ha estat designat defensor del
senyor Morlans el conegut lletrat
d 'aquesta ciutat senyor Antoni Bergós.

-Per la guàrdia civil ha estat
trobat el cadàver d'un home prop de
les nberes del Segre.
Segons identif:icació feta pel ciutadà Josep BiElSCa sembla que es
tracta. d 'un home anomenat Miquel.
S'ignoren més detalls.
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que -,;o!gué intervenir per tal de separar-los, rebé una. ferida, considerada lleu, al monyó. L'agressor, després, creient que havia produït !erlde> greus als seus companys, es reri al coll, greument. Aquest darrer
fou assistit al dispemari l després
traslladat al seu domicili.
-A la casa núm. 13 de la Rambla
Verdaguer, tercer pis, tercera porta,
ha estat trobada morta l'estadant
del pis senyora Maria Sabat, soltera, de 60 anys, que hom suposa filla
d'l Torroella de Montgrl, sense que
de moment es conegui cap més antecedent. La. desventurada dona feia
&is dies que era cadàver.
El jutjat ordenà l'aixecament del
cadàver I el s.u trasllat al dipòsit.
Hom instrueix diligències.
El pròxim diumenge, dla 22 del
corrent mes, ti.ndrà. lloc a La Bisbal
una important cursa ciclista, organitzada per la Societat esportiva

BADALONA
PREMI POMPEU FABRA
Ampliant la nota que donàvem en
el nostre número d'ahir amb referència a aquest Premi, podem afegir que entre les instàncies presentades obta.nt a. aquest, n'hi figura
una signada pels presidents de la
majoria d'entitats culturals i molts
particulars, sollicitant que l'esmentat p
· i t
remi s gu concedit a Edicions
Proa, la benemèrita edit<>rial badalonina que tant ha fet per a l'enaltlment, divulgació i profit de la llengua catalana. Aquesta soHicitacló
que va encapçalada amb les signa=
tures de la Delegació de «Palestra»
i la Comissió Delegada de l'«Assoelació Protectora de l'Ensenyança
Catalana» ha estat comentada molt
favorablement en els medis culturals badalonins 1 és d'esperar que
el Jurat que ha d'atorgar el «Preml Pompeu Fabra>>, per primera ve
gada, interpretant el sentiment de
1 !a majoria dels badalonlris entengui
que no podia trobar una' institució
o obra que millor respongués a les
nobles intencions dels fundadors del
«Premi»
·

I

:t;;edà

TARRAGONA
- Novament hem hagut de sentit
les irades queixes dels pares que en
el moment de fer anar els infÍmte
a. l'escola, veuen privada per als se111
fills aquesta prerrogativa per manca
d'escoles.
- Són continuades les protestes
que rebem de gent humil que ba d'el·
xoplugar-se a l'assistència de l'Hospital de Tarragona, la qual ens denúncia les impertinències de que 5Óil
objecte per part dels elements sot.
mesos a l'administració d'aquell establiment.
Hom diu que aqut>lla casa, regida
sota la fèrula del capellà Parera na
tornat a èpoques de la monar:ÍuJa.
Allí no hi ha ni tan sols tolerància
i els que per part dels sectaris
són privilegis, per l'~tltra part tot són
molèsties i manta vegades a!Lrea
coses pitjors.
- Referent el que dèiem ahir de
la necessitat de bastir piscines a la
nostra ciutat, a més d'ésser felicitats,
hom ens ha pregat que remarquéssim
que, per manca. d'aquests banyadon,
moltlssimes persones a les quals les
seves condlclons biològiques no per.
meten el contacte amb l'aigua salada,
tenen d'abstenir-se forçosament de la
natació.
- Ahir es va celebrar el tra.spU
del Sanatori Marítim de Ja Rabatsada per part de les autoritats m.llltars a la Comissaria de la GeneraJi.
tat, la qual dlu que el destinarà a
una colònia d'assistència ¡nèdlco-escolar, dirigida pel degà del cos mèdic
d'Assistència Social.
Veurem sl serà realitat tanta I»
llesa.

tot

REUS

Decididament el nostre Ajuntament
governatiu entén el món al rev~
Vegeu, sinó, de la manera que s'ha
comportat en la qüestió de les nestriccionS». Quan aquesta llel encara
s'havia d'elaborar, el nostre gesklr
únlc, se les ve emprendre sup:múnl
tota mena de subvenc.ons municipals.
EL NOU ALCALDE GESTOR
Ara que això de les restriccions ~
Dissabte passat, la comissió gesto- un fet, els nostres gestors patrocinen
ra. del nostre Ajuntament féu la fe- concurses hípics generals.
licitat dels ciutadans figuerencs ele- Ens comunica el concess!onarf
gint el nou alcalde que ha vingut de la. llnla d'autobusos entre Relll
a. emplenar el buit que deixà el i Salou, que, amb el viatge que surt
pm;ores<: senyor Moradell.
de Salou a les 7'45 de la tarda del
L elecció recaigué en el senyoret dimecres, dia 18, del mes que som.
Alonso, de la Ceda, com a premi a donarà per acabat el dlt serre! pel
la seva esforçada vida d 'activitat 11aquesta temporada.

FIGUERES

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles

m~.osicals.

14'30: «El fet del dlu, per Joan
Alnvedra. - ButlleU Oficlu.I de la
Generalitat de Catalunya. Sumari
d.el n(unero publicat avui. - Contmuació de les Actualitats.
14'55 : Borsa del Treball d'EAJ 1
15'-: Secció radlobenèflca. Dls:
cos escollits.
15'15 : «La Paraula», emissió d'Un
quart de quatre de la tarda. Direcr
tament des de Madrid, Ministeris.
Resum de la «Gaceta». - Continuació de la Secció Radiobenèflca.
TARDA
16'- : Programa. de discos.
18'-: «La ParaUla», emissió de
les 'SiS de la tarda. Informació de
~arcelo~. - Programa del Radi().
01ent, diScos a petició de senyors
subscriptors de Ràdio Barcelona
18'30: Suplement de «La Paraula» dedicat a la Secció Infantil de
Ràdio Barcelona: Rondalles, conte~
consells útils, etc. - Continuació dei
programa. del Radiooient.
19'45 : Cotitzacions de monedes.
NI T
20' -: «La Paraula», noticiari esportiu. Noticiari d'aeronàutica a. càrrec d'AUred D<>mènec Na.varro, pilot
aviador. - Programa de discos selectes.
20'45: Noticiari des de la Redac
c!ó de «La Publicitat».
20'55: Cotitzacions de mercaderies, valors 1 cotons.
21'-: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
21'05: Orquestra de Ràdio Barcelona. Concert variat.
31'30: «Confidències», per Josep
oarn~r. - Continuació del concert
22·o5: «La Paraula», emissió de
les deu 1 cinc del vespre. Dlrec~
ment des de Madrid. Resum de les
informacions radiades durant el dia.
22'15: Radioteatre d'E A J 1. La.
comèdia en dos a ctes original d 'Avell Artfs, que porta per Utol, «Ln llum
dels ulls», pel quadre escènic de
l'Estació, sota la direcció d'Adrià
GuaL
24'-: eLa ParaulaJ, emiS&ló de
les dotze de la nlt. Darreres lnlorlnaCiOilS. FI DE L'EMISSIO.

dseu.

36, BOQUER lA, 38
Ofereix importants rebalxes en tots
els articles de Camlseria., CorbaWia.
Gèneres de Punt, etc., etc., durant
tot el mes de setembre

I

Aprofiteu l'ocasió

';/ENDA

CLIN ICA

ENCENEUORS

CASA SUBIROS

Auto- Escola

Qui vulgui aprendre a condU::

Hospital, 42·T. 13651

•ue no deixi de visitar aques~·
acadèmia per ésser hl mest.otet
plda i la mes barata de
UNIC PREU
TOT COMPfWl

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

80 Ptes.

ANUNCIEU A{(LA HUMANITAT}\

CO~DUCClO, l\lECANIC~, JLE:
GLA~\lEl'.'T, DOCIDIEN'f ~~

0

Uficals de PENALS I F ·
AMB TITOL ASSEGURATdl
L'única que sap p~eparar de
xofers per a exammar · ~ 1
1.• CLASSE i L• ESPEC~ t

eE L

A S 1 •

CORTS.

~

'I

Tots els rep_ublicatts lleg-eixen cada d_la. lA HUMANII~T.

14 hunumlfaf

11 DE SETEMB RE DEL 1935
pt .. ECRE S'

COM6RÇ I FINANCES

•

~

•

sultats negatius per l'estat en el
qual es troba la cartera de l'entitat
esmentada, i finalment es va presentar la següent proposició, la. qual
f ou aprovada per tots ela concurr ents a l 'acte:

LA BORSA
Impressió
sessió d'ahir tomà a impe1. lA ootonia als rotllos de com~
rar I& mo n manca d'operacions.
~t peb~~t~de l'Estat, en general
Els en sostinguts, però es feren
esúguer ues tra.nsacclon~.
111ol' ~ugacions Mumc.lpa_ls, sostin¡,es canvis; les PrOVlDClals, quelgrert!0 és fermes 1 les de la TresoCOII:la. rode la Generalitl\t, perderen

«PROPOSEM
la. creació d 'un «Centre de Contractació de Suro», absolutament independent de tota filial de cCogeco»,
ei qual, adquirint directament dit
producte dels propietaris, el cedirà
a les fàbriques controlades mitjançant un benefici prudencial cque es
lliuraria 1ntegrament als accionisren ·tens
tes».
treS :Uo d.'Obllga.clons ferroviàries,
Fóra un canon que se'ns donaria
El transaccions, 1 les poques que en concepte d 'arrendament del dret
hO foren més aviat amb ten- de venda de matèria primera a les
es tereonuisa · les industrials, només nostres
Societats.
dèDclll .
cies.
L'administració d'aquest cCentre
que
de n de mes, segu!-ren dc, Contractació de Suro», es dona~ndència de les sessions antenors, ria a persona o empresa de solvèn
la ~ que continuaren perdent ter- cia moral i perita en el negoci, el
o SU1 encara que a darrera hora, o qual acceptaria córrer amb tots els
renY, la sessió del bors1 del migdia, riscs i despeses generals, per a la
611\~eo a animar-se quelcom degut qual cosa 11 seria lliurat un petit
to
es compres de la plaça de tant per cent de la facturació.
~~ amb tot, quedaren les co- El preu del subministr e fóra r ititzacions a preus força més baixos gorós el del mercat.
elS de les sessions anteriors.
La temença que aquest Centre
que causes de l'esmentada baixa vengués més car que al preu del
~agudes a les circumstàncies que mercat a les fàbriques, no pot exisdia darrera altre ane~ exposant en tir, ja que el benefici del Centre
llQuesta impressió, o s1a que. e~ lloc serà més crescut quant més cond'optJ.mlSllles tot són peSSlmlSmes sum tinguin les fàbriques, o sigui,
quan més barat venguin, I sl el Cend'ordre Interior 1 exterior.
tre facturés el suro car, ell mateix
mataria -1 que se'm permeti la
frase- la gallina dels ous d'or.
}.lacant, 35'00, 34'75, 34'85; Rlf,
Les fàbriques -totes elles- es
~'00 63'00, 63'85; Explosius, 126'00, regeixen sota l'aspecte juridic de
l25'7S, 127'00, 126'75; Falgueres, 42 50; societats anònimes independents.
Ford 269, 265; Aigl.ies, 181'50, 182'00, ¡Que els gerents interessats en llur
180.50 181"75; Coloma!, 35'50, 35'75; bona marxa compleixin amb la seva
Petroiets, 5'20; Chade, 419, 422.
1 obligació! Es l'únic que demano, ja
que si alguna d'elles ha de desaparèixer, els accionistes la deixarem
•
,
,
caure, ja que no hl ha cap interès
AlaCant, 34 75, 34 85; Ford, 265 00, a sostenir elements que no tin261i'50, 266'00; Hulleres, 48'00; Colo- guïn vida pròpia.
nial 35'50, 35'75; Explosius, 126'75,
Entenem que a més a més del
12'7'Í5, 127'00; Ril, 64'00, 64'25; Ai- subministre a les fàbriques directa-gües. 181'50, 181'75.
ment controlades, el Centre podria.
• •
proporcionar grans quantitats de
suro a les que han estat «flliRIS» "''
N d 42'30' Alacant 35'00 34'80 . «Cogeco» ja que molts llaços econòCha<>J'e.' 421, 'operacionS; Chade
mies encara els uneix avu1 en aUt.
82'40, paritat; Chade E, 82'00, pariELS BENEFICIS PODRAN
tat; AlgUes, 181; FQlllpines, 354, 353,
ARRIBAR A ESSER IMoperacions; Explosius, 126'65; Rif,
PORTANTS
~·oo, 63'15; Petrolets, 5'20; Ford, 269.
Es difícil -sense tenir a mà les
indispensables estadlstlques de con
sum- esmentar beneficis, però actualment fóra de molt interès per
a nosaltres el poder comptar amb
ells, I quan millori el mercat del
suro, podran arribar a ésser molt
[Jiures
36'30
36'40
48'35
48'45
Francs
importants els beneficis, sobretot,
7'35
Oòlara
7'37
tenint en compte que el capital de
bllllU
<>U !U
«Cogeco»
ja ha estat reduït.
2'114b
:.rlltl:~
MlllCb
I potser fóra més pràctic, sl per
¿all~5
:!'JII'OO
Su16808
conveniències fiscals o altres conBelgUetl
12a'7b 124"-M>
vingués anar aa pesar de tot» a la
Ftorlnf
4'95
ni?
~\;f'llf.J.
llll'll(l
liquidació de la «Cogeco». que un
-~~·•o
Oor Praga
30'60
S0'80
Banc, actuant com a Dipositari, deCor. sueQues
1'86
1'88
turés els títols de la Cartera de la
cor. noruegues
1'82
1'84
«Cogecm>, I donés participacions,
Cor. daneses
1'62
1'63
bons de propietat, etc., a canvi de
les accions actuals, amb la qual cosa
s'evitaria la nullitat del valor de la
Cartera per la desagregació, I podrlem gaudir aixi dels fruits del
contracte d'explotació de matèria.
primera entre els accionistes i l'Empresa explotadora.
Bona. voluntat nostra, tota, però
el que no volem de cap de les maneres és que, per desinterès i ne
El dla. 14 proppassat en el local gligència, desaprofitem una veritaw:\al de l'Associació General de blE font d'ingressos, ja que de no
IUseidors de títols d'Espanya, tin- ésser possible cap esperança per a
gué lloc una reunió d'accionistes de 1 esdevenidor, solament ens restaria
la rCompañia General del Corcho, 14 solució de cercar refer-nos en el
S A. E.» «Cogeco».
passat de la. Societat, en la fiscalitL'esmentada. reunió tingué lloc zació de gestió de la. qual trobariem
per a oposar-se els accionistes a Ja elements sobrats per a obtenir la reliQUidació de l'esmentada societat.
paració que en justícia esperem.
Varen fer ús de la paraula els seNo se'ns amaga -1 em permeto
nyors Trabal, Vilà, Batalla, Oller, parlar en nom de nombrosos accioGanibara, Jorba i altres.
nistes- que en vista de l'alta situaEl senyor Vilà féu una exposició ció financera o polftica dels que
dEtallada de la situació en la qual fins ara hnn regit i regeixen la «Coes troben els accionistes 1 explicà geco», i els aclaparadors quefers redetalladament el perquè s'oposen a sultants a llurs situacions respectila liquidació de la. uCogeco». Des- ves, molt més còmode fóra per a
Prés passà a discutir les causes de ells soterrar d'una vegada aquest
~.rdua, i va fer càrrecs contra la ges «mal assumpte» -dolent per la seva
o realitzada per la Gerència, fent Cllusa- i dedicar llur atenció a alconstar que l'uruc objecte que portà tres Empreses més productives per
a crear la «Gogeco» fou l'ambició a ells, però nosaltres no podem comi l'especulació. Despr'és féu constar partir aquest criteri 1 esperem del
el perquè la liquidació de la cCo- sentit de llurs deures l responsabi
geco• ha de donar forçosament re- litats -dels esmentats dirigents-

que acceptaran i coHaboraran cava-llerosament en la solució proposada,
lnrtispensable per a la salvació d'Uns
Interessos molt apreciables i respectr.bles per a l'accionista menys poderós.
Heus ac!, senyors, el que he volgut dir-vos i gràcies us dono per
l'atenció amb què m'haveu escoltat.
He acabat.»
La <<Compañla General del Corebo S. A. E .» cCogeco», fou crea<h a l'octubre de l'any 1929 1 ocupaven els càrrecs de president,
Francesc Cambó I Batlle; vice-president, Joan Ventosa 1 Calvell, 1 se
cretarl, Primitiu Casabó, 1 de vocals,
entre altres, Jordi Josepa Gar!.
PERDUES FABULOSES
En quatre anyg, aquesta empresa
va perdre la fabulo.sa xifra de cent
milions de pessetes sostretes a l'estalvi català. Dita empresa va fer
aquesta combinació per a. salvar la
situació de les accions cChade», ja
que un important Banc, la central
del qual radica a ll.fadrld, per aauses peremptòries havia de fer-se amb
efectiu forçós i s'havia de desfer
d'un Important plec de l'esmentades
accions Chade. Això succef en un
moment que la Chade a Zuric estava en una baixa. vertical, i si
s'hagués hagut de llançar al mercat l'esmentat paquet de Chades
aquesta determinació hauria produït
un pànic d'ordre borsàtU, i d'aquesta manera, aplicant part del capital
de la «Cogeco» al sosteniment de
les accions Chade, varen poder
aguantar el pànic borsàtil i arruïnaren els accionistes de la cCogeco».
Aquests són la gent de Lliga Catalana que podria portar per nom
«Lliga d'Interessos».
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P EL-LI CULES • PATHE • BABY . MAQUINES
FOHOGRAFS DE TOTES MENES · DISCOS, eto.

SERVEl RAPIU SETMANAL ENTR!!i HARCELONA 1 BILBAO
SorLldes cada DI MECRES a la Dlt cap a Vaiênela, Alacant Màlaga
Sevilla, Vigo, VWagarcla, Corunya, Musel, Santander 1 ' Bilbao '
Alternan~ les escales de;
.l'a.rraROna, ceuta 1 Huelva cada dues setmanes
Sant Carles l Ferro! cada dues setmanes
SERVEl CORRENT ENTRE BARCELONA 1 BILBAO
cada dues setmanes
Sortides els DIVENDRES a la Dit, cap a !'arragona, Sant Oarlee
Vtnaroç, Vaiênela, Cullera.. Alacant, Carta¡ena, AguUaa, Almeria, Me!
Ulla, M.otrll. Màlaga, ceuta. Càdlz, Sev1Ua, Huelva, VIgo Marin VL.
Uagarela,_ferrol, Corunya, AvUès, Musel, Santander, BUbao 1 Pwjea
En lea llwee ràpid I corrent l'admet càrrega per a Tàn¡er, Larrau 1
Ca.sablanca amb transbordament a MA!aga 1 també per a l'Illa Crt&o
ttna 1 Ayamante amb transbordament a Huelva.
S.ERVEl .ENTRE BARCELONA SETE 1 MARSELLA
Sortides Quinzenaa els .Ujous cap a Sét~ 1 Marsella
servei Quinzenal cap a OENOVA
La çUrega ea rep al Tln¡lado de la Comt;l3.Dyia MoU del Reba!J
Telê!on 13585

«Bar Manellc:t.
S'OFEREIX mosso per
FAMILIA CATALANA,
a. mn¡atzem o despatx. desitja. ó :¡ hostes d. 0
Esc. a. La Humanitat. t. estar.1Aogels, 6, 2 .n 1.•
Núm. 305.
PENSIO d e 6 a 11 P t es.
CORRESPONDEN·
des de 150 ptea
e1PER
A en francès du es llo- ruos,
tot contort. Pl. Mactà.
res al dia, em contracta- 18.
pral
ria. Escriure a La Huma·
nltat. Núm. 31:;1.
FAMILIA CATALANA
DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
1 d'esQuerra
IU.. a
CATALA. Correccló d'o- dormir o totdesitja
estar AllCABALS, MAQUiNES D'ESGRIURE l DE CQ.
rl¡1nala I proves d'im- gels. 6, 1er. 2a.
premta. Estil 1 orto¡ra.SIR, MALETES, DISCOS, etc.
URGELL. 43, llogo 2
!la. Preus mòdica. Escriure a La Humanitat. pisos nous. tot confort.
N\lm. 105.
MEN.JARS
VEGETA·
COMPRARIA eacrlptor1 RIANS I de règim veget.
l dues butaques d'ocas1ó ptes. 2'50. Pelai, 12. pral.
e. pa¡ar a term1nla. Esc. segona.
a La Human itat. Nwn.
102.
DOS AMICS a tot estar desitjo, preu econòmic. Escriure a La Hu·
manltat. Núm SOl.
TRASPASSO ràpidament
tota. mena de negoci o
HABITACIONS des de
establiment, sense cobrar 0'75. Cadena. 33, entresol.
comissió. Hospital, 6 entresol.
CEDEIXO habltactons
tot nou, p. reduYts. Arc
A TERMINIS ve§tlts Teatre, 10, 2.on 1.•
con!ecelonats I en peça.
Enric Granados, 17, pral.
HABITACIONS, balcó o.
2n. De 4 a 8.
tot estar o sols dormir.
Magallanes1 17, l.er 1.•
BILLARS. econoauca (Poble sec 1 .
per a cafè 1 torres. Vda.
de M. Sàncbez. Barbarà.
4 PESSETES, dia, tot
núm . 12.
estar, 1'50 menjar, hab.
independent. Or. Oou.
MOBLES, per cesslll' 12. entressol, 2.•
né¡ool, liQUido totes les
ex!sttoclee. Canuda, 36
URGELL. 152, 1.er 2.t.,
ARMARIS lluna., 15 du- llabltac16 tot estar, :10
ros: cbutrets», taules. ca- pessetes.
MAURJU: Passeig d" la Unstellana, t4 - J:!ARCELONA: VIa Laietana, :. dlres. mta. sepulveda. 95.
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • CADIZ • CANARIES
porteria.
sortides setmanals els dissabtes a les 12. Erectuaran et servei Les motonaus
oCIUDAD DE SEVILLA» I «VILLA DE MADRID»
ULL I vestits usats
MUDANCES: Cooduo..
Corredors i Representants
LINIA RAPIOA DE GRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA nous, venc més econOmlc tores-autos, des de 8 p~s
que Qualsevol, sols en setes nora. Cadena. 22.
SOrtides cada dia (llevat els dlumenaes) de 13arcelona 1 Palma, a les
Introduïts en el m1:rcat; Saline21 nores per tes motonaus
aquest pis. Sant Pau, 28 Telèfon, 17174.
ra Catalana, S. A., propietària
•CI UDAD DE BARCELONA » I «CIUDAD DE PALMA»
de salines, sollicita. coHaboradors
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA prcJ. 2oa
liABITACIO, lloc céQ.
per a la. venda directa al consuDE MALLORCA, BARCELONA · MAO I BARCELONA · EI VISSA
PERRUQUERS. Sllloos trie, cedel¡o a bon preu
WNlA COMERCIAL AMB ESCA~ A TOTS ELS PORTS OE LA MEDI·
midor de sal
preus econO- per a guardar-lli obJectes.
TER&ANlA. NORD U'AFRlCA I CANARIES - Sortides QUinzenals de Bar· nmerlcnns.
Escriure La Humanitat.
Ofertes: Passeig Dr. Robert, 64
cetona els dijous. LlNlA COMERCIAL BILBAO • CAOIZ • CANARI.ES. AMB mies. Vlladomat, 9.
Núm. 315.
ESCALA A TCTS ELS PORTS OEL NORO DESPANYA. - Sortides quin(abans Marina)
zenals de Bilbao els dijous. LlNlA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
VAIXELLES a terminis
1 TERRITORIS OE LA GUlNEA ESPANYOLA (FERNANUO POOI . - Bor· - Corts, 580, entl. 1.a.
tldes el d!a 17 de cada mes. amb escates a Valéncla, Càdlz, Las Palmas, Santa prop Muntaner.
Cruz de Tenerlte l Freetown, Saot.a Isabel de Fernando Poo. Bata, Ko¡o 1
RJo Benlto pela valltella
• CIUDAD DE CADIZ1 I cLEGAZPh
Preus baratissims, sense competència
COBERTS a 2'60, enLINIA REGULAR ENTRE BARCELONA · ALACANT • ORAN
MELILLA
Exemple:
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA I VICE•VERSA
treteniments I S plats a
Dormitori complet, amb butaques
SOrtides de Barcelona cada dlumen¡e. a lea 8 llores: d'Alacant els dllluna; ele¡rlr a la carta. pa, ~~
350 PTES.
d'Cran ela dimarts; d'Oran cap a Alacant. els cllmarta I d'Alacant cap s t DOSrea. tot superior.
URGELL, 41 (xamfrà Sepúlveda)
Barcelona. e11 dimecres
Ronda St. Pere, U, t~ral
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PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES

Llegiu cada dia LA

GIRONA

AJuntament•

Oeutu de I'IEitat
inl.erlar t •1 , A ~ .... ..
b060

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

V1A LAIETANA. 'l

MERCAT DEL DIA 14 DE SETEM•
BRE DEL 1935
Preus en pessetes de més a menys
dels productes agrícoles, pecuaris i
els seus derivats, següents:
Blat, quintar mètric, de 50 a 47.
Farina de blat, !d., de 69 a 64.
Ordi, id., de 42 a 40.
Civada, id., de 39 a 38.
Garrofa, id., de 22 a. 19.
Blat de moresc, fd., de 45 a 44.
Mill, fd., de 48 a 46.
Panis, !d., de 4'1 a. 45.
Mongetes, id., de 75 a 72.
Faves, !d., de 50 a 47.
Cigrons, id., de 90 a 58.
Arròs, 1d., de 67 a 62.
Fesols, !d.. de 105 a 90.
Avellanes, fd. de 110 a 100.
Patates, fd., de 25 a 23.
Palla, id., 11.
Carbó vegetal, fd., de 28 a 24.
Llana. blanca, 1d., a 225.
Llana negra, id., a. 215.
Vi, hectòlitre, de 70 a 50.
Aiguardent, fd., de 310 a 300.
Alcohol, !d., de 325 a 130.
Oli d'oliva, !d., de 230 a 200.
Formatges, quilo, de 7 a 6.
Mantegues, id., de 3'40 a 1'70.
Cavalls, cap, de 1.000 a 500.
Mules, id., de 1.500 a 1.000.
Ases, quilo, de 300 a 100.
Vedells, quilo, a 5'50.
Cabres, !d., a 2.
Porcs, id., a 3.
Bous, !d., a 2'80.
Gallines, parell, de 20 a 14.
Pollastres, fd., de 15 a 9.
Conills, id., de 11 a 7.
Ous, dotzena, de 3'25 a 3'10.
Bacallà, 100 quilos, de 212 a 200.
Alfals, quintar mètric, de 19 a 17.
Carbó mineral, !d., de 17 a 15.
Sucre de terròs, !d., de 211 a 205.

1

fbarray c.a, S. en C.

APARELtS
FOTO GRAFICS

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

MERCATS
DE CATALUNYA

Borsl de la tarda

1

110

42

W

41-

42 50
44

115
48

11~

I.l

I'ALLA 1 ALFAL:.

A!tala ~.• ..................
.)
Palla à'Uraeu ............
4 &
!dem curt.a ...............
2 5I.
t'reu" en Pte& ela t u ., ,.. ,
tòARROFU
<,;aato:uo. ue¡ra _ ..... ,..
:s;,
!JY151a •• •••• ••••••••• •••••·.

Matlurca -.................
Mau.t e.ra. oeara . . .. . ....
1-WJa -·······················
\"lnaroç,
oeara •..•••_._......
t'r1!u..., ~n

21

28 51.
111

6Q

'Sl:
~

rata al.j CI o"

-------------------------------------------------------------~----·-----------------~

En cap llar catalana no ha de mancar LA HUMANITAT

tat

Drmecres, 18 de setembre del 1935

Barcelona - Any IV- Numero

1·112

EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

Avui el Comitè dels Cinc acabarà el seu dictamen

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DESCOBERTA

L1 oco rd serà lliurat a la vegada a italians
. .
1 a · e1top1cs

.

La nova política
holandesa

~

Amsterdam, 17. - Amb tota solemnitat, la reina Guillermina d'Halauda ha inaugurat avUi les sessione
del Parlament h.olandès. En el discurs de la Corona. la Reina ha anunciat que seran sotmeses a la Cambra
lleis d'excepcional Importància, tals
com la d'expropiació per a necessitats de defensa, modifièació d'alguns
preceptes constitucionals, prolllblclo
d'organitzacions semimilitars pnvadcs i reforma de les lleis sobre '!Strangers.
Declara el discurs de la Corona que
la desvaloració del gulden I l'abandonament del patró or no es consideren beneficiosos per al pais.
El Govern estudiarà la possibilitat de protecció a la indlistna, afavorir la desaparició de l'atur, !er
desaparèixer gradualment el règin:
de contingents i altres mesures res·
trictives.
Respecte a les relacions internaclonals, diu que Holanda continuarà
mantenint la seva amistat amb els
altres països.
Per últim, expressa l'esperança que
la Societat de Nacions actuarà amb
èxit en l'arranjameut de totes les
qüestions pendents i mamfesta que
Holanda defensarà els esforços d'aquella.

Llegiu cada dia L A H U M A N I T A T
E L CO MITE D ELS CIN C
ESTUDIA LA SOLU CIO

Ginebra, 17. - A pesar de la de'!laració del Govern 1talià que no
estudiaria cap fórmula de compromis. el Com1tè dels Cinc ha. continuat activament els seus treballs
d'examen de düerents proposicions
que han estat presentades per tal
de tractar de solucionar el conflicte
¡talo-abissini.
El text de les proposicions preoarades pel Subcomitè ha estat lliurat aquest mati al Comitè; pe1·ò hom
creu difícil que aquest pugui acabar
el seu estudi durant el dia d'avm.
Abans de presentar l'informe oficialment al Consell, el seu text serà repartit entre els seus membres que
no estiguin representats al Comitè
o al Subcomitè. A més, també serà
lliurat als delegats d'Itàlia 1 Abissínia perquè etectuïn les observaclon." que creguin per tinents.
EL REPORT SERA LLIU·
RAT ALHORA ALS DOS
PAISOS

Ginebra, 17. - Sota la presidència del senyor Madariaga, s'ha reunit aquest mati la Com1ssió d'arbitratge de la S. de N. en prolongad:l.
sess1ó en el transcurs de la quan
hom ha pres bona nota del report
redactat per Subcomitè juridic.
Encara no es pot afirmar res d'una maner a categòrica, sembla que
l'esmentat report ha estat modificat
quelcom en alguna de les seves parts,
i potser engrandit.
Ha estat debatuda la qüestió d'establir ~i és mUlar sotmetre el report
slmultaniament a la consideració
d'I tàlia i Etiopia o si seria millor
lliurar-lo al Consell de la s. de N.,
amb consulta prèvia als Italians I
abissinis.
Existia la mtenciO de sotmetre el
document, en primer lloc, a la consideració d'Etiopia 1 després a la
dels Italians, a fl d'estalviar a l tàlit haver de pronunciar-se sobre el
particular en el cas que els etlops
ll rebutgessin.
Els anglesos han aconseguit veure tr iomfar el seu criter i que el document sigui comunicat sur.ultaniament a Itàlia i a Etiopia.
LAVAL I
VISTEN

EDEN S'ENTRE·

Ginebra, 17. - Els senyors LaV<ll
l Eden celebraren anit passada 1ma
llarga conferència en el transcurs
de la qual tractaren C:els treballs del
Comitè dels Cinc.
L ES SANCIONS SERAN CO N·
SIDERAD ES COM UN ACTE
D'HOSTILITAT

Paris 15. - «Le t.iatin» publica
aquest mati unes 1mportants declaracions fetes per Mussolini a un
seu enviat especial a Roma. Hom
considera que aquestes declaracions
del Duce, pel que tenen d'enèrgiques
l tenint en compte en moment eu
què les formula, revesteixen una extraordinària Importància.
Mussolini comença assegurant que
I tàlia no cometrà cap acte d'hostilitat contra cap nació europea, però
que «els actes d'hostilitat que es
cometin contra Itàlia equivaldran a
la guerra».
Mussolinl parla de la xifra de sis
milions d'homes que pot mobilitzar
Itàlia en qualsevol moment i declara que aquesta xtira pot ampliar-se
fàcilment a deu milions i fins i tot
a una xifra més gran.
Referint-se a les sanc10ns proposades contra Itàlia, el Duce declara
que si fossin executades esclatana
tma guerra en la qual s'imposaria
la formidable potencull.itat d'Itàlia,
«que canv1aria el mapa d'Europa
IDltJançant una completa revisió».
El d1ctador italià ha seguit dient:
«Itàlia, que durant molts anys ha
estat una antiga fidel d'Anglaterra,
esta positivament escandalitzada pel
fet que aquest pals, amo del mon,
s'oposi ara que Itàlia s'apoderi d'una mtea de terra sota el sol africà.»
n espres de tornar a parlar de la
potencialltat militar, naval 1 aèria
d'Itàlia, que pot disposar de deu milions d'homes, Mussollni ha declarat que també són potent!ssimes la
determmacló i la potència espiritual
i física d'Itàlia.
A continuació Mussollru na preguntat sl és cert que les potències
europees 'iOlen que l'lS desencadem
una guerra general europea, que costaria n;tolt milions de v!ct1mes, per
la lnst1gacló d'un conflicte coloma!
Ell mateix s'ba respost d1ent: «No
puc arribar a creure que hi hagi
gent que, en veure cremar un edlíicl callo foc a tota una ciutat».

Llegiu LA HUMANITAT
PRACTICAM c N 1 , tL CO•
MITE DELS CINC HA ACA·
BAT LA SEVA FEINA:: ELS
ANGLESOS SATISFETS

Ginebra, 17. - El Comitè dels Cmc,
sota la pres1dènc1a del senyor M adariaga, ha treballat avui intensament estudiant el text de l'informe
sobre el conflicte !talo-abissini, pn.'parat pels tècrucs que hi han treballat durant onze dies.
Pot dir-se que el Comitè ba acabat. pr~cticament les seves tasques,
pero s espera que demà al mati es
r eunirà novament per última vegada.
Sembla esser que els membres del
Comite dels Cmc ban demanat al
sen}'or Madariaga que presenti l'Informe a les delegacions d'Itàlia 1
Abissima demà a la tarda. Aquestes
delegaciOns necessitaran alguns d1es
per a l'estudi detmgut de l'informe.

on arribaran. A aquest r especte les
paraules de Hitler ressonen com un
advertiment».
En altres periòdics es troba la mateixa. preocupació i els mateixos temors que el conflicte abissini porti
diticultats europees.
Sota. el titol «Cal conjurar aquesta
calamitat» el «Petit Parislen» parla
de la calamitat que seria «l'enderrocament de la pol1tica estabil itzador~
d'Europa. la ruptura de Stresa», i
desitja. que «res de les recomanacions
del Consell de la Lliga de Nacions
pot justüicar per a Mussolini l'orDEMA ES REUN I RA NO· dre als seus delegats d'abandonar GiVA M ENT PER A FER L ES nebra».
P RO POSTES DEFINITIV ES
El periòdic acaba fent una crida
a les bones voluntats, «ja que AleGlnebra, 17 - La Comissió dels manya us mira. Solament ella guaCinc ha celebrat sessió aquesta tar- nyaria amb intransigències, funestes
da. En acabar, el Secretariat de la per a. l"estabilitat d'Europa».
S. de N. ha publicat un comunica¡;
b
que diu: «La comiSsió de Concil~aTam é es troben en la Premsa con.
ció ha continuat avui els seus tre- sells de moderació per a Itàlia. «Quan
balls a l'objecte d'arribar a una so- I tàlia parla de despeses - dec!ar..1.
el «Journal» - ¿pensa en les d'una.
J;.¡ció oaciflca del confl.icte .ital?-abis- guerra? una operació colonial és cossim. La propera sess1ó tm~ra lloc tosa 1 esgotadora 1, encara en les més
demà al ~atl per. a determmar l~s avantatjoses condictons, una coHocasug~erènctes defimt1ves qu~ pugum 1cio a molt llarg termini. El cas és
servrr de base de negociaciOns.»
més cru encaro., quan. per una operació colonial, s'arrisca a topar amb
ELS ANGLESOS ES JUS· despeses d'un conflicte general.

La delegació anglesa es mostra satiSfeta del treball efect-<~at pel Comitè dels Cinc 1 de les seves proposiClons, que estan d'acord amb el
«Convenant« de la S. de N. 1 no
iutrlngeixen la soberania política
d'Abissínia.
Entre les delegacions que cone1xen
l"lniorme hi ha esperances que tes
proposicions del Comitè pugum esser acceptades pels Governs d'Itàlt.a
i Abissinia, com a base de solució
de les diferències que existeixen r.ntre ambdós.

TIFIQUEN D" \CUSf.C ' ONS
ITALIANES

Londres, 17. - Ha causat sorpresa
a Londres la declaració feta a Rom_ que diu que la i"1vltació feta ptl
Govern italià al de la Gran Bretanya, per mitjà de l'ambaixador d'I tàlia a Londres, a. principis de l'any
en curs, per a discutir sobre c.:ls
interessos reclprocs a Abissínia, fou
acollida a Anglaterra de manera evasiva i dilatòria.
Es declara de talsó semioficial que
el Govern brltàntc, Immediatament
després de rebuda la invitació, començà l'estudi de la q;1estló; però
que eren necessàries una sèrie ~e
consultes a les Administracions .-olonials. ço que requeria temps. l<J1
aquest lapse, el conflicte ltalo-abisslr.i ha adquirit serioses proporcions,
I les consideracions basades sobr e
les obligacions d'Anglaterra prop ae
la S. de N. I el manteniment de
l'auton tat de l'organisme.; internacional s'han jutjat més urgents que !tos
qüestions referents a Interessos par·
t iculars a l'Africa. S'afegeix que el
senyor Eden ho manifestà aixt al
senyor Mu.;solini, en la visita que
li féu, a Roma.
Acaba la declaració dient que si
el Govern britànic no ha pogut fer
una definició precisa dels seus interessos a Ablssinia. tal com li havia
sJgger it Itàlia, ba estat a causa <.!e
la sitaació internacional, que afecta la seguretat coHectiva, que uo
s'esperava que fos la que és en l'època que es rebé la Invitació italiana.
COM ENTARIS ANGLESOS
A LA SITUACIO

Londres, 17. - El «Times» parla
de les «forces antifeixistes» que s'ajunten contra Itàlia i declara que
l'evolució de les relacions de !es
altres potències amb Itàlia, des de
l'e.dvenimcnt del feixisme, no ha
estat en absolut influenciada per
cap prejudici contra una determinada Corma de govern.
«Ja que Mussolini renuncia als
bons serveis de la s. de N. -afegeix el periòdic-, el Consell de
Ginebra tmdrà el deure de mantenir totes les mesures apropiades al
restabl1ment de l'ordre i el Dret.»
El «Daily Telegraph» fa notar -lllè
el comun1cat italià no parlava d'uI}a amiStat anglo-italiana, sinó que
unlcament esmenta l'amistat entre
França i I~la, detall significatiu,
segons. el penòdlc, que opina que el
comumcat no augmenta les possibilltats d'una solució.
LA PR EM SA FR ANCESA, A
CONSEQU ENCIA DEL DISCURS DE HITLER , DEM A·
NA MODERACIO EN EL
CONFLI CTE

Paris. 17. - La Premsa ded1ca
ampll espai al Congrés nacionalsocialista de Nuremberg; però el discurs de H1tler 1 la nova llei han
est.at conegudes massa tard per a
produir molts comentaris.
No obstant, alguns redactors diplomàtics alludeixen a ells en les seves impressioP...s de conjunt sobre la
polltica europea. El «Figarm>, per
exemple, diu:
«Hitler ha parlat de Lituàma 1
de Memel en termes violents, arr1·
bant a. llançar una amenaça d'«actes
Irreparables» 1 propers. Pensàvem Ja
fa molt temps que seria en aquesta
part d'Europa on es farien sentir les
primeres repercussions greus de la
crisi italo-abissinia. El conflicte pot
ésser el principi d'una sèrie d'esdeveniments que ningú no pot preveure

OR CAP A L'EST R ANGER
P ER A 1\IANTENIR L'EQU l -

LmRI
Amsterdam, 17. - Ha estat enviat
als Estats Units, or per valor d'w1s
seixanta milions de florins.
Hom creu que una part fou embarcat el passat dijous a bord del val·
xell holandès «Statedam», mentre
que la resta serà embarcat a bord
del vaixell holandès «Edam» el dlmarts.
L'exportació d'or ha estat motlvad&
per la debilitat del flori durant els
darrers dies.

(Més informació del con·
flicte itaio-etiòpic a la
pàgina 4)

___________*___________
La qüestió de Memel
i el discurs de Hitler
LITVI NOV CEL EBRA UNA
~~l~~VlSTA Al\m LOZA-

Ginebra, 17. - Han confer enciat
llargament els delegats de Lituània
i la Urúó Soviètica, senyors Lozar aitts i Litvinov.
Aquesta conferència. està. relacionada amb el discurs de Hitler sobre
el terri ton de Memel (Klaipeda.) .
LA l'ART DEL DISCUR S
DEDICADA. A 1\lEl\IEL ES
UN AD VERTllU ENT

Berlin, 17. - Comentant el discurs del «Fúhren) a la sessió celebrada pel Re1chstag a Nuremberg, el
«VoelklSCher Beobachhter)) diu:
«El "FLihrer·• tenia el deure de
posar de relleu Wla vegada. més davant la nació les amenaces per a la
pau europea que des de fa diversos
anys s'acumulen cada vegada més davant els ulls del món al territori de
Memel. El canceller del Reich ha
expressat amb algunes frases especialment netes i termes el que sent
tct el poble alemany com a conseqüència d'una cadena minterrompuda
de vi.olacions del dret amb les quals
el Govern de Lituuma oprimeix l'element alemany de Memel.
A desgrat de totes le~ advertències
alemanyes 1 també de nombroses persones neutrals, les potències signants
de l'estatut de Memel no han adop.
tat cap mesura ehcaç que obligués
Lituama a respectar els seus més
simples 1 més clars compromisos. Al
contrari, ca~a gestió de protesta ha
anat acompanyada, per part de Lituània, en senyal de aesat1ament, d 'una rauxa de persecuciOns i expoliaCIOns. Alemanya te el desig de viure
en pau amb tots els seus vems. Aquesta és la Unia .tonamental de la seva
politll:a exteriOr 1 preciSament per
aquesta raó ha de reivindicar que en
Interès de tots, hom posi fi definitivament a la provocació permanent
d'un poble de 65 milions d'ànimes
per un Estat de 2 milions d'habitants.)>
COl\lENTARI S ITALIANS

Comentant el discurs
de Hitler, «Corriere della Sera» diu
que el fUhrer parlà. amb entus~asme
I subratllà cada tesi.
La declarac10 molt oficial d'una
neutralitat molt absoluta que eVldentment es refereix ai co'nfllcte ¡talo - abiSSiru 1 a les advertències dirigtdes a Lltuàrua 1 als Sov1ets, foren
el punt culmmant del discurs.
«La Stampa», per la seva part
subratlla que Alemanya ha tancat
l'entrada al comurusme.
La «Gaceta del Popolo», dlu:
«Als cercles polítics bam presta a
les declaracions de Hltler relatives
a Memel la major importànc1a. Es
la pr1mera vegada que el Govern
alemany es mescla directament en
la. qi.iestló memelesa..t
Mllà, 17. -

A PARIS

MILITAR
FULLS CLAN DE
PARATISTES
STJNs

SE•
De «La Rambla de C t
dllluns:
a alunsa1 d
«El divendres passat tin
e
Barcelona el Canseu d gué IlO<: a
mariss~ contra el ci~t guerra su.
Espeis 1 Rossic, acusat d~à. Ernest
la rebeHió.
excJtactó a
Sego_ls el samari el .
10 passaven prop d'el F dimarts dJa
Moreres tres membres ~sar de les
tadana, anomenats Sola Acció e¡...
dez l Guitar, els quals 00: fernàñ_
d 'uns pasquins de caràcters aaonare:t
ta enganxats de fresc En cataianl5carrer de Montcada troba Passar pe¡
cessat, el qual deturaren r~n el Pro.
llaren. Els tres d'Acció . escorco.
de~lararen haver-li ocupatC~tadan¡
qmns com els que els bavi es ~
l'atenció, l un exemplar d en cridat
cació n~cionalista «Fermsi la PUbil.
Conduit el ciutadà Espets·
fectura de Policia ne à a 1a l're.
ganxat els pasquinS i Ji haver fnexemplars que n'hi ha vi~~ Que tres
carrer els ha via llançat sens~na t Pel
sols llegir-los.
n1 tan
El fiscal militar estimà. el
c~m .a constitutius d'un dellcti d~eta
Cltactó a la rebeHió clarament ex.
cat, amb l'agravant d'ésser e~·
la vlgilia. de «la commemoració ~
fet de caràcter separatista». Derua
per al proces~at la condemna a do~
anys de pres1di major.
Acabada la vista publica es reuru
el Consell de guerra per • a dictar
sentència I condemnà el ciutadà Er
nest Espets 1 Rossic a dotze anys d;
presó major.»

-----------*--~==~---

FULLS CLANDESTINS ¡ CO·
TITZA CIONS DE LA C. N. T,

DANZIC A GINEBRA
A Stockbrldge <Anglaterra), s'han descobert 30 esquelets humans que els
Ginebra, 17. - Anit passada arriarqueòlegs creuen que pertanyen a l'any 400 abans de l'Era Cristiana
bà a aquesta dutat el president del
<Express - Foto.)
Senat de Danzlc, doctor Grelser
que assistirà a les sess1ons de l'As~
semblea quan tracti de les peticions
per les minories resiEls Consells de guerra d'ahir amb motiu dels fets d'octubre formulades
dents a Danzic, després de les passades eleccions.

De «L'Instant» d'ahir:
«El Jutjat militar s'ha inhibit a
favor de la jurisdicció ordinària cor.
responent al Jutjat num. 5, en 1a
instrucció del sumari per reparti·
ment de fulls clandestins i cotitzaclons per a la C. N. T., en el qual
fig-Jra com a processat Robert Màr·
quez Pérez. al qual s'ocuparen 83"50
pessetes.»

Al matí es veié l,a causa contra els veïns de Vallirana, i a
la tarda; la d'Espluga Calba
Entre els processats hi figuren
els alcaldes populars i consellers
regidors respectivament
Ahir va ésser un dia molt actiu
per a la Justícia Militar. Al mati 1
a la tarda es celebraren a les Dependències Militars consells de guerra contra ciutadans encartats amb
motiu dels fets d'octubre. El primer estava assenyalat per a fallar
la causa de Vallirana, i el segon
per a la d'Espluga Calba.

f!L CONS EL L D E LA TARDA

A les quatre de la tarda, al Saló
de la Biblioteca de la Comandància Militar es reuni el Consell de
guerra per a fallar la. causa lnstruïda pel jutge senyor Galan, contra
Jawne Pons, alcalde popular d'Espluga Calba Joan Vallvedú Pere
Roura t Ramon Sardà, conselÍers regidors, acusats d'haver proclamat
AL MATI l'Estat Català en aquella població.
En la causa dels ciutadans de Vallirana, que és la que es celebrà al
NO HI HA D ELICT E - DIU
mati, figuraven com a processats
L' ADVOCAT D EFENSOR
l'alcalde popular senyor Josep Sala;
El fiscal en les seves conclusions
els consellers regidors senyors Isi- després de les declaracions dels pro~
dre Bassoms, Pere CUscó, Josep Ros cessats i dels testimonis, demana la
t Joan Trecs, i el vel senyor Ra pena de tres anys per a l'ex-alcalmon Benet, ex-jutge.
de 1 un any per als altres.
Hom els acusa que el 6 d'octubre,
El defensor ba sollicitat l'absoluell U:nir noticies que a Barcelona ci~ dels seus patrocinats, per no
s'hav1a declarat l'Estat Català, fe- exiStir cap delicte.
ren una manifestació i requisaren
LA S ENTENC IA
uns camions, amb els quals vingueAls voltants de les nou acabà la
ren a Barcelona.
El fiscal qualifica els fets com a deliberació del tribunal que ha pre
constitutius d'un delicte d'auxili a sldit el consell pels successos d'Esla rebeHió, I demanà al tribunal que pluga.
Segons ta sentència, es condemna
Imposi als dos primers processats
quatre anys de presó, I als altres, l"alcalde popular senyor Jaume Pous
dos anys.
a 1!1- pena de dos anys. de presó, ul
regidor Joan Vallverdu a un any
LA D EFENSA 1 Pere Roura 1 Ramon Sardà, a stS
Tot seguit, la presidència concedt mesos 1 un d1a d'arrest.
La sentència no serà pública fins
la paraula a l'advocat defensor, el
qual féu un magnl!lc tn.forme i de que l"bag1 aprovada l'auditor.
manà l'absolució dels seus patrocinats.

I
I

UN

VOT

PARTICULAR?

El tribunal del Consell. després

de la deliberació, ha Imposat un any Comandant de la legió frande reclusió als dos pr imers, I als a lcesa, espanyol. d'origen
tres dos anys.
Sembla que hi ha un vot partlcuassassrnat
la•
Habat, 17. - a Fez na estat asLa sentència no serà. ferma fins sassmat per un legtonarl el comanq~~ l'aprovi el general de la Di- druJt del tercer reg1ment d'estranVISIÓ.
gers, senyor Ranurez de Rtbas, d'ongen espanyol, com mdlca ~~ seu
sognom.
.1!:1 comandant terua a les sevt:s
ordres com a. assistent, de feta 111guns anys, un legionari d'origen
rus anomenat Mordlvlnoff, el qual
comptava amb la completa confiança del seu superior. Aquest fou l'a3·
sassi.

,

~~bat, _17. - Despres d'una persecucJo mststent, que ha estat portada
a cap per diversos milers d'homes
m.obw.tza~ entre les càbiles de tl's
regiOns limitrofes amb la zona esp~yola, ha estat detingut, a cmc
quilometres de la frontera, no lluoy
del lloc duaner de Laia Rano t'I
legionari rus MordiVinoff, ass'assi
del comandant Ramírez de Ribas
mort a Fez mentre mentre donma:

- - -- -----*- -·-- ----

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

No hi ha acord per al lloc
permanent de Xina al Consell
de la S. tle N.

NO D ll\IITEIX EL ~[INI STRE B ELGA DE D EFE::-<SA SACIONAL
BrusscHes, 17. - El Llinistre de la

Defensa Nacional, Alfred Deveze, desment el rumor circulat, segons el
qual pensava dimitir.
En efecte, alguns periòdics h.avien
d1t que el senyor Deveze es retu-ava
perque els altres mem!Jrcs del Govern no ha.,.ien vol¡ut aprovar la
perllongac1ò del servei militar, QUt'
el S('nyor Deveze declara Imprescindible l"'r a la ~el!'ltr~tllt n~<"lonal.

LA JUSTICIA

Ea matx d'atletls.m e entre França I Alemanya. Moment de guanyar els cent metres l'atleta
<Foto. Sàncbez _Català)
Berchmayer

Ginebra, 17. - Les converses que
es vemen celebrant per a l'atribució
a Xina d'Un lloc permanent en el
Consell han acabat ajornant-se "slne die" la qüestió.
El secreta.r.at general de la s. de
Nacions pensa suggerir al Consell
la creació per a Xina d'un lloc amb
caràcter provisional que seria semipermanent en expirar el mandat de
Turquia, en 1937.

Un pen tmat que no recomanem pas a les nos tres lectores és el d"aqtJeSII
senyoreta de Nigèria, que s'ha deixat fotografiar per tal de mostrar •
Europa allò que «es porta , en aquelles llunyanes terres

,...

Volen llançar un coet postal
de Calais a Dover

LA P OLIT I CA IUGOSLA\'A

Cala1s, 17. - Ha arnbat a,: ~tquest.a El programa dels camises
ciutat l'holandés G. Thootcn, acomblaves
panyat de l'italià. Carlo Roberlt mventor d'un coet. postal llan\:at' per
Belgrad, 17. _ E;J partit del5 '"i
w1a nova maquma. Aquest aparell mises blaves», anomenat of¡c:aun~!l
de llançament és potent.isstm 1 oo Partit Popular, els membres del qu
pot esser d'altra manera, perquè el s'anomenen «combatents». na celtcoet amtda 1'70 metres de longi.tucl brat e, Belgrad la se>a prunera &!'
per un ruametre de 50 cent1metres. semblea popular
Thoolen 1 R{)bertl l'S proPQS<!n .fer
El cap del partit s~uyor l:liX!Jtri¡
en breu.. mteressants UCPI.!flments je I en pujar a la tnbuns, rou salud3:.
llançam~~~ de coets post.als sobre el pels seus p.ut!daris, que vesuen c:lllll
Pas ~e Cal!lls• entre aquesta c1utat ses blaves, amb el braç enJaiJ'e. _.,.,
francesa 1 l3:Dglesa de Dover.
Seguidament, exposa el p!'Ob'"":.
P~r a realitzar t:l seu ..XJ>t:rlmeut. del seu partit, 1 d1gue: &Aquest pa¡.
~!,reciSen .autontZ!i~lOns especmls je tit està per la monarqma. per..,.,
l.s aut.on~ats brltàn}ques, les qua;s dinastia dels Knr:::¡;eorgeVItCll; ..-:,
h~uran d estar prevmgudes per tal la unitat de les n~tc1 ons. pa 1~:'V
d cvttar que el coet postal pugui cau- nitzacló democràtic:~. 1 par;g!llefl~
sar dan)s ~n aterrar a Anglat~rra. de l'Est.at i per la Ieg¡slac;o eco:,'·També preciSaran condicloru> atmu-> mica que rotegelxi les c1:¡.5Sf5. ;;i.
fenques .favoi'l':bles, encara que l'm· mils 1 lln~si als rics !llajors ;:¡ tsventor ha mllillf~stat que espe¡-a per. ficisJ>. p¡; 1 al partit no eXIStel.X !l•
fecclonar el seu mvent de tal manera tió croata
slque el coet postal pugw prestar serDurant ·la r'wuó e_,¡ proau,te·1dclJ
Vel durant tot l'any en qualsevol COll- gWlS IDCidCli~ a èonseqUè.ncl,a Cl)S
dlc16 atmosfènca.
.
~
s S"!llbiJL.
L'enginyer Robertí. es proposa fer qua1s r~.u1taren, segon unes altres aplicacions del seu Iu· deu !ent.s.
vent, una d'elles de caràcter esportiu. - --- - - -·- ·• · - - - - Es tracta de llançar a grans dlstàncies a una persona que després desP ER U~A LL'Ii lA AERI.\
cendiria suaun1ent a terra per mitjà
A :\lALASSIA
'"" à!
d'un paracaigudes. Considera l'in.,.en~r que aquest emoc10nant esport
Londres, 17. - E1 gran :J~"'
de tiP
tindria molts adeptes entre la modet· transport cDoradò» ua sort~tuS. i1l
na Joventut.
dres per als Estats lll
¡,¡tiri
L'inventor considera que el cuet emprendran la pri.Ip~ra ~:~ttrr"
postal cobri.I"à els 40 qwlometres que per tal d'nlr Ja lin!3
~ ~or#'
separen. Calais de Dover en menvs M.alàss!n a la ruta aèria ~
d'un mmut.
tràlia

Lleqiu avui i cada dia LA HUMANITAT, el vostre diari

